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PREFAŢĂ 

Țânţarii sunt cu siguranță unul din cele mai mari 
flagele ale omenirii, ei inoculează omului trei boli în: 
groziloare: paluadismul, filaroza şi frigurile galbene. 

Dacă din fericire aceste două din urmă nu există 
la noi în fară cea dintâiu este o boală endemică. 
foarte veche, boala cea mai răspândită, cea mai gravă 
ȘI cea iai omoritoare după cum ne spune profesorul 
FELIx (27). Din modul cum se face infectia de către . 
țânțari decurg toate mijloacele profiaxiei moderne. 

Aproape în toate fările din Europa Sa sudat 
fauna respectivă a fânțarilor şi repartitia lor geo- 
grafică. 
„În ceeace priveşte conexiunea dintre țânțări Și pa- 

Judhsm, GRASSI a formula! următoarea lege că nu 
există malarie fără anofeli; la care GOsIo a adaos 
al doilea factor etiologic stabilind formula : Ano» 
pheles + individul malaric = Malaria. /oafă teoria. 
Profilactică se reduce la apărarea omului contra în- 
Zepăturilor de țânțari. 

Acialul director general al serviciului sanitar, dl 
profesor DR. |. CANTACUZINO care este și 2 Astius 
naturalist, înțelegând imposibihtatea de a întreprinde 
o campanie anlimalarică într'o țară în care lipsesc 
datele cele mat elementare, morfologice şi biologice astt- 

1
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pra tântarilor, nea însărcinat cu studiul lor în Ro- 

mânia. 
Studiul de față este rezultatul unei activități de 

șapte ani. În tot acest timp am colindat diferitele 
părți ale țării, recoltâna ouă, larve, nimfe și lântari 

adulti. 

Pe lângă părțile originale din care unele au fost 
comunicate diferitelor reviste speciale străine și con- 
firmate de către savanții străini ; studiul nostru cu- 
Prinde tot ce s'a scris mai important asupra tânta- 
rilor din alle lări. 

Oricine ş'ar propune să examineze țântaru dint”o 
localitate oarecare, spre a se convinge dacă sunt sai 
sa infectați de către parasitul malariei, va găsi în 
această lucrare loate datele technice, morfologice, fi- 
Stologice şi sistematice, Irebuitoare. 

Aparitiunea acestui studiu final datorită d-lui pro- 
fesor DR, 1. CANTACUZINO, înzi fac o datorie din cele 
mai plăcute, a-i exprimă aici multuimirile mele cele 
mai Siucere și colegiale. 

Ilustrafiunile din această lucrare, afară de câtevă 
figuri șematice împrumutate dela autori sunt sico- 
fotografii originale sau desenuri executate direct sub 
7Microscop, după preparațiunile noastre proprii. 

Înainte de a încheiă aceste rânduri, mă simt dator 
a -mulțuni fostilor mei elevi, tuturor medicilor Și per- 
soanelor cari au binevoit a-mi trimele fântari satu 
larve din diferitele locahtăti ale tării. 

PRor. DR. N. LEON. 
Iaşi, 20 Septemvrie, 7970,



CAP. 1. 

Denumirea Țânţarilor 

Locul lor în clasificațiunea zoologică 

Cuvântul „Țânțari“ este sinonim cu ceeace po- 
poarele de Sud numesc „Mosquito“, germanii „Stech- 
micken“ (musculițe înțepătoare), „Gelse“ sau „Miu: 
cken“; francezii „Cousin, Maringouin, Moustiques“; 
englezii „Gnats“ ; italienii „Zanzare“, „Zanzarone“ 
sau „Mosckino“; rușii „Camari; grecii „Cunipiâ“ și 
turcii „Sivrisnec“. 

Poporul nostru numeşte „țânțari“ mai multe in- 
secte mici cari aparţin genurilor: Cu/ex, Anopheles, 
Taeniorhynchus, Myzorhynchus şi Theobaldia.. 

Totalitatea acestor genuri fac parte din familia 
Cubicidelor (Culicidae). Culicidele sunt insecte din or- 
dinul. Dzzterelor subordinul MNemafocerelor. 

Dipterele se numesc astfel fiindcă în general au 
numai doua aripi, acestea sunt cele anterioare, de. 
aparență membranoase, iar cele posterioare nu există 
decât în stare rudimentare, cunoscute sub numele 

de Ba/ausiere (Haltere). 
Aparatul bucal este conformat pentru supt și 

adeseori pentru înțepat. Ele prezintă metamorfoză
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complectă şi trec în mod succesiv prin stare de 

larvă şi pupă înainte de a deveni insecte perfecte. 

Larvele lor sunt lipsite de picioare; multe dintre 
ele trăesc ca parazite sau pe corpuri în putrefac- 
țiune (Helcophagi) altele sunt aquatice. 

rdinul Dipterilor se subdivide în Af/hanptere, 

Brachycere şi Nematocere. | 
Aphanipterele (puricei) sunt diptere parasite, să- 

ritoare şi lipsite de aripi. 

Brachacerele (muştele) sunt caracterizate prin an- 
tenele lor scurte compuse numai din trei articule şi 
terminate prin un păr subțire. 

Nematocerele (ţânţarii) au. antenele filiforme com- 

puse din şase până la cincisprezece articule uneori 
penate la bărbat, corpul lungăreţ şi delicat, picioa- 
rele lungi și subțiri, aripele mari şi inguste. Tora- 
cele ridicat în formă de cocoaşe. Larva formată din 
12 până la 13 inele, cu capul distinct și rotund pur- 
tând de ordinar ochii și alte aparate sensoriale. 

Acest subordin cuprinde mai multe familii, noi nu 
ne vom ocupă aici decât de următoarele patru a 
căror reprezentanți i-am găsit în România şi atacă 
omul: | 

I. Simulidele; 

2. Psychodidele; 

3. Chironomidele; 

4, Culicidele. 

FAMILIA SIMULIDELOR. 

Această familie este reprezentată numai prin ge- nul Szpzzlium care cuprinde 70—8o de specii. Cor- pul lor este în general mic cu spinarea bombată 
2
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antenele scurte, cilindrice formate din unsprezece 
articule. Larvele sunt aquatice, trăesc în apele re- 
pezi. Ele se fixează de pietre și- plante şi secre- 
tează în momentul nymphosei: coconi. 

La noi trăește Sizzzzlium columbaczense (Fig. 1), 
cunoscută popular sub numele de „Muscă rea“, 
„Muscă năprasmică“ şi „Muscă veninoasă“ ; iar de 
către zoologi „Muscă columbacă“.. 

  

FIG. 1. — Simulium columbaczense, — Microphot. originală. 

Ea apare în județele: Mehedinţi, Gorj, o parte 
din Dolj și Râmnicu- Vâlcea mai cu seamă în comu- 
nele cele mai apropiate de Dunare. Intinderea geo- 
grafică bântuită la noi de această insectă, se eva- 
luează aproximativ la 2—3.000 kilometri. 

Ele constituesc un adevărat flagel la noi în anii 
când apar în număr mare fiindcă atacă animalele 
domestice. 

Animalele cele mai expuse sunt în primul rând 
bivolii, apoi boii și vacile; porcii, oile și câinii sunt 
mai puțin expuși. S'a văzut cazuri când chiar omul
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a căzut victima înţepăturilor lor, mai cu seamă copii. 

In orice caz cele sunt foarte supărătoare pentru oa- 

meni, când apar în roiuri negre străbătând câm- 

piile; intră în ochi sau antrenate de aerul inspirat, 

pătrund în fosele nasale și în gură. 

Poporul, neștiind cum și de unde apare aceasta 

musculiță atât de vătămătoare, a creat în Imagina- 

ţiunea sa diferite legende. Voi menţionă una singură 

ca curiositate : 
„Un împărat avea un băiat şi trei fete. Baiatul 

merge la vânătoare, iar fetele trec Dunărea secată, 

sarind peste stâncile Porţi de fer, şi merg în sus 

pe râul Cerna. 

„In un punct, unde apa eră limpede se oglindiră 

acolo şi văzură că cea mai mică e mai frumoasă și 

hotăriră a o pierde. 
Pe când cea mai mica dormea, celelalte o lasa 

- ŞI vor să treacă Dunărea, dar se îneacă. 
Baiatul le caută și găsește numai pe cea mai mica 

încolăcită de un Ba/aur uriaş. 
Lupta începe între feciorul de împărat și între 

Balaur, şi feciorul taie pe Balaur în bucăţi, dar capul 
cu o bucată de corp rămasă la capul Balaurului, 
fuge pe Cerna la vale, intra în Dunăre, se urca în 
sus până la Co/nbaria, suie dealul şi se ascunde 
într'o peștera. 

Din capul Balaurului în putrezire a ieșit musca 
veninoasă, care apare în fiecare primăvara“, (FE, 
Marian) (47). 

Simptomele ce se observă la animalele care au resimțit înțepăturile muștei columbace variază — ne spune medicul veterinar Wi/co/ae Moga (48) — după numărul înțepăturilor, forța de Tesistență, vârstă specie, şi sex. |
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Când numărul lor e mic, să observă agitaţiune 
vie, lipsa de apetit și mugete, care toată denotă 
suferinţă. 

  

FIG. 2. — Capul, A, antenele; O, ochii; P, palpii; T, trompa. — 
Microphot. originală. 

La femeiele gravide se produc avorturi și naşteri 
premature; la cele lăptoase suspendarea acestei func- 
ţiuni; la cele întreţinute pentru îngrășare, slabire 
pronunţată ; iar cele pentru forța motrice, devin in- 
capabile de acest serviciu. 

Fiecare înţepătură e urmată de o mâncărime ar- 
zătoare și dureroasă, consecinţa cărora e o mică 
tumoare, care dispare numai după 8—1o zile. 

Locul unde observăm mai adese ori și în număr 
mai mare aceste înțepături, continuă d-l Moga, sunt 
părțile puţin păroase: gura, nasul, ochii, urechile, 
regiunea organelor genitale, mamelele şi abdomenul. 

Adese ori insectele, pătrund în cavitățile nasele 
provocând inflamația acestei mucoase și consecutiv
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dispare când inflamaţia e parţială ; asphixie şi moarte 

când ocupă toată suprafaţa acestei mucoase. 

Unii autori pretind, că asfixia animalelor e pro- 
vocată prin obstruirea cavităţilor nasale de către 

aceste insecte în mod mecanic; şi alţii zic că ar pă- 
trunde chiar în trahee. Aceasta este o simpla aser- 

ţiune spune Moga de oarece el n'a putut observă 

nici odată aşă cevă. 

  

      
FIG. 3. — O antenă mărită, — Microphot. originală. 

Din fiecare tumoare — consecinţă a înțepăturei — după pă câtevă ore se scurge un exudat de culoare galbenă-verzuie.
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Dacă numărul înţepăturilor — continuă Moga —e 
mare, simptomele alarmante se declară, al căror sfar- 
șit e totdeauna moartea; iar când numărul lor e 
mic, starea generală a animalului e puţin amenință- 
toare și starea de sănătate revine după câteva zile. 

La început animalul e abătut și pare obosit, lipsă 
complectăa de apetit, rumegarea suspendată, capul 
şi urechile blegi, ochii injectaţi, iar după câtevă ore 
moleșiţi și lipsiţi de expresiune, părul sbarlit, tre- 
murături și convulsiuni parţiale, defecatia întârziată 
și animalul incapabil de serviciu; merge voccilind 
și întreg habitatul său exterior denotă suferinţa. 

Mucoasele sunt la început injectate, mai tarziu 
devin pale conservând însă pe locurile unde s'a pro- 
dus înțepătura, toate simptomele inflamaţiunei. Pul- 
sul plin şi accelerat la început și o stare febrilă 
intensă se declară, mai târziu însă pulsul devine 
mic şi filiform, rar și uneori intermitent. 

Bataile cordului la început tari şi pocnitoare, mai 
târziu neregulate și abia apreciabile. 

  
  

  

FIG. 4. — Aripă de Simulium columbaczense, — Microphot. originală. 

Acest cortegiu simptomatic se observă numai a- 
tunci, când numărul înţepăturilor e foarte mare şi
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în cazurile acestea moartea e sigură, dacă un tra: 

tament raţional nu e aplicat în scurt timp. 

Moartea apare câtevă ore, după ce s'a declarat 
aceste simptone alarmante. 

        

FIG. 5. — Halteră, — Microphot. originală. 

La om cazurile sunt rare și simptomele puţin a- 
larmante din cauza hainelor ce acoper corpul, cu toate acestea s'au observat cazuri destul de remar- cabile. Afara de cazurile cunoscute citate de Sc/n- bauer, Moga citeaza un caz care ia fost comunicat de catre D-rul Frangulea. In primăvara anului 1888
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un soldat recrut chemat pe timp de so zile, spre 
ași face stagiul, a fost înțepat la pleoapa superioară 
a: ochiului stâng, în ziua de 19 Aprilie ora 4 p. m. 
Până a: doua zi se făcuse un oedem atâtde mare, 
încât a fost imposibil a-i deschide ochiul. I s'a apli- 
  

        

FIG. 6. — Picioarele, — Microphot. originală. 

cat cura antiflogistică, comprese și pe urmă sub- 

stanțe adstringente. In timp de 4 zile oedomul a 
dispărut complect, globul ocular însă, a fost atins 
de gangrenă uscată, consecinţă a presiunei şi o stran- 
gulare, a vaselor de citră oedemul dejă format. Gan- 

grena globului ocular a dispărut prin aplicarea unei
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soluțiuni concentrate de Nitrat de argint 4%, ve- 
derea însă a fost complect abolită şi soldatul refor- 
mat. Tot în primăvara acelui an, au suferit foarte 
mulți oficieri, din fericire cazurile nu au fost atat 
de nefaste. 

In privința cazurilor cari determină moartea a- 
nimalelor înțepate de acest insect sunt mai multe 
ipoteze: 

Schănbauer în 1795 citat de R. B/anchard (4) a- 
tribuiă moartea fie unei inflamaţiuni, fie unei obli- 

  

        

FIG. 7. — Aparatul ungheal. — Microphot, originală, 

terațiuni a căilor aeriene: Tomosvarv (67) a emis următoarele trei păreri: 
I. Că numărul mare de insecte, care. se abat
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asupra animalului, îi sug o cantitate aşă de mare de 
sânge că produc o anemie. - 

2. “Că animalul fiind înţepat simultaneu în nenu- 
mărate părţi ale corpului, se produce o excitaţiune 
nervoasă reflexă care îl omoară. 

3. Că se otrăveşte sângele animalului cu saliva 
insectei. 

Conformațiunea aparatului bucal ne face să încli- 

  

  
FIG. 8. — Labiul cu palpii maxilari. S, submentum ; M, mentum; O, 

labela ; L, ligula; P, palpigerul; ; 1, 2, 3, 4, articolele palpilor 
maxilari. — Microphot, originală, 

năm pentru aceasta din urmă părere și credem că 
ea singură este suficientă. După cum am arătat în- 
trun studiu apărut în ,, Centralblatt fiir Baklerolo- 

2e“ (40) aparatul sugător a acestei insecte este pre- 
văzut cu un fel de pompă, constituită după acelaş
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principiu ca acea a Culicidelor, pompă cu care in- 

secta injectează saliva ei în sângele animalului pe 

care îl înțeapă. 

Nu ştim încă dacă saliva lucrează ca simplu ve- 

nin sau conţine vreo specie de hemosporidii.. 

Simulide ce au servit pentru studiul nostru erau 

numai femele. Corpul lor are o lungime de 2.;, —3 mm. 

nesocotind antenele. 

Corpul lor este constituit ca la toate insectele din: 

cap, torace şi abdomen. 
Capul (Fig. 2) este mic, comprimat dorsoventral 

şi reunit de torace prin un gât scurt. El poartă 

doi ochi enormi facetaţi, o trompă, doi palpi și două 

antene. Ocele nu există. Antenele (Fig. 3) sunt ci- 
lindrice, din 11 articole scurte; articolul terminal 

este puțin mai subţire ca celelalte și mai lung, el 
poartă în vârf 2—3 peri. 

'Toracele e convex la partea superioară, astfel că 

dă insectei un aspect cocoșat, pe partea sa supe- 

rioară este de: culoare negru strălucitor. 

Aripele (Fig. 4) sunt transparente, lungimea lor 

intrece abdomenul, nervaţiunea lor este de abiă dis- 
tinctă afară de primele trei nervaturi care pe lângă 

că sunt închis colorate, sunt ornate cu peri de cu- 
loare neagră, scurți și groși. 

Halterele (Fig. 5) sunt situate îndărătul aripelor, 

ele sunt două mici organe pedunculate. 

Picioarele (Fig. 6) sunt relativ -scurte acoperite 
cu peri şi constituite din nouă părți: coxa fixată de 
torace, țrochnalorul cevă mai mic ca precedentul, 
femurul partea cea mai lungă și mai groasă; Abia, 
lungă Şi ea- dar mai subţire ca precedentul, prezintă 
doi pinteni ascuţiţi; farsuJ, constituit din cinci arti- 
cole: primul cel mai lung aproape cât toate cele
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patru împreună, care urmează. Ultimul articol tarsa! 
se termină cu două unghii ascuţite încurvate și o 
piesă nepereche între ele (Fig. 7). | 

  
FIG. 9. — Labrul + epipharinxul izolat. D, dinţii labrului; C. canalul 

- labrului., — Microphot. 'originală. 

Abdomenul este compus din 7—8 inele de cu- 
loare maron deschis, partea terminala negru; aco- 
perit cu păr. Când insecta a supt sânge devine de 
culoare roşie. Prin transparenţă se vede situat în 
ultimul segment un rezervoriu seminal sferic. 

Aparatul bucal (Fig. 2 T.) se compune dintr'o 
teacă, un fel de uluc gros şi comprimat dorsoventral, 

prezentând la suprafaţa sa un înveliș de peri. Teaca 
este. homoloagă ./abiu/ui dela celelalte insecte ea
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este acoperită în partea superioară de /abrun şi ada- 
postește în interiorul ei celelalte părți bucale (sti- 
letele) cu care insecta taie pielea și aspiră sângele. 

Labiul (Fig. 8) se compune la baza 
dintr'un sbmentum dublu, apoi un pen 
Zum dublu şi la extremitatea sa libera 
din două loburi laterale (/abe/z) capa- 
bile de a se îndepartă sau de a se apro- 
piă, graţie muschilor conținuţi în fe- 
care din ele. Aceste loburi corespund 
olivei dela culicide, ele sunt acoperite 
cu peri tari pe cari insecta îi fixează 
în pielea animalului în momentul su- 
gerii. Intre loburile terminale se află 
un lob mijlociu iieula (Fig. 8. L.). 

Labrul (Fig. 9) este o lama cornoasă 
nepereche de forma triangulară, cu 
partea largă se articuleaza cu capul, 
iar cu partea atenuată este îndrep- 

PI to IP tata spre artea terminală a labiului. pharinxul izolat, p par ermina u Microphet. orisi- E] poartă în virv o pereche de dinţi 
| negri dințați. (D. Fig. 9). Pe faţa lui 

ventrală prezintă un şanţ care se continuă pe linia 
mediană dela extremitatea terminala până în laringe. 
Acest şanţ închis de catre hipopharinx devine un 
tub cu care insecta soarbe sângele. (C..Fig. 9). 

Piesele situate în interiorul tecei sunt următoarele: 
I. Fhpopharinxul (Fig. 10) este și el o lamelă chi- tinoasa nepereche lanceolată ascuțită la virv, aceasta este organul care face prima taetură în piele, el - este străbătut de-alungul său pe linia mediană de un canal care se află în comunicaţie cu aparatul salivar. Acest canal se vede sau pe hipopharinxul izolat sau în secţiunea transversală (Fig. 13. II. H).  
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Hipopharinxul se aplică direct pe labru închizând 
silonul lui, transformându-l întrun canal. -:--. 

    
    

FIG. 11. — O mandibulă izolată cu muschii săi P şi M. — 
Nicrophot. originală 

2. O pereche de mandibule (Fig. 11) lamele de 
chitină subţiri situate dedesubtul hipopharinxului. Ele 
sunt în partea lor superioară ferestrate, cu dinţii 

- Gwp foarte ascuţiţi. Mandibulele datorită muschilor lor 
Q laterali, lărgesc incisiunea produsă de hipopharinx 

și fac ca labrul să intre cât mai adânc cu dinţii lui 
în rană. - 

3. O pereche de mpaxile (Fig. 12. M.) lamele mai în-. 
guste decât mandibulele și mult mai ascuţite la virf 
ele prezintă în partea lor superioară un fel de dinți 
ascuţiţi, întorşi cu virful în spre partea posterioară. 
a lor. Ele se dispun lateral dedesubtul mandibulelor. 
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La baza lor, sunt anexaţi fa/pr maxilar: (Fig. 2. P.) 

care sunt în număr de doi, câte unul de fiecare parte 
a trompei. Ei par a fi aşezaţi fiecare pe câte un 
Palpiger. 

    
FIG. 12. —O Maxilă (M). — Microphot. originală, 

Palpii maxilari sunt formaţi din patru articole din 
ce în ce mai lungi dela baza spre virf. Al patrulea 
articol este cel-mai lung și mai subțire decât toate 
celelalte. 

Pentru a înţelege raporturile care există între di- feritele părţi constituante ale gurei, vom urmări o secțiune transversala care trece Prin partea basi- lară a trompei. (fig. 13. 11). Arcurile duble externe (L) reprezenta, /aBiu/, arcul mic superior (1) /abrul + epifărincsul, iar crestătura mică (C f) de pe faţa in- ferioară a acestui organ este canalul care se con-
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tinuă în farinx şi prin care trece sângele sorbit, 
Liniuţa (H) imediat dedesubtul labrului + epifarin- 
xului “reprezintă /upofariuxul iar orificiul (Is) din 
mijlocul ei canalul salivar. Liniile (M n) dedesubtul 
hipoiarinxului sunt mandibulele iar liniile (M z) de- 
desubtul acestora maxilele. | | 

In secțiune longitudinală (Fig. 13. 1.) se vad mușchii 
labrului + epifarinxul (M 1), care sunt cei mai des- 
voltaţi, ei cu partea lor îngustă: se înseră la baza 
labrului iar cu partea întinsă pe faţa internă și poste- 
rioară a capului. 

O grupă de muschi (M S) ai farinxului se inseră 
cu partea lor largă pe faţa superioară și externă 
a farinxului iar cu partea lor subţire pe peretele 
frontal intern al capului. 

  

FIG. 13. — Raporturile dintre piesele bucale, şematizate în secţiuni. 
Figură originală. 

I. Secţiune longitudinală de-alungul capului; 
A, antenă; P, palp. maxilar; & labrul -- epipharinxul ; H, hipopha- 

rinxul; Ms mușchii superiori ai pharinxului; Mi, muşchii in: 
feriori ai pharinxului; MI, muşchii labrului; Mg, muşchii 
pistonului; z, pistonul; Cs, canalul hipofarinxului; Cf, canalul 
labrului + epifarinxul, 

Il. Secţiune transversală prin cap. , 
4, labrul + epifarinxul; L, labiul; H, hipopharinxul; Mn, mandibu- 

lele; Mx, maxilele; Desemn original. 

Mai există două grupe de mușchi inferiori (Mi) 
ai farinxului care se inseră cu un capăt de o parte 
și alta a farinxului mai mult ventral iar cu celalt
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capăt pe faţa ventrală a capului, punctul exact unde. 
se inseră nu se poate exact preciză. 

: Dedesubtul farinxului: se observă o cameră chi-. 

tinoasă, un fel de corp de pompă asemenea aceluia 
care lam descris la culicide (1) din partea lui an-: 
terioară pleacă canalul salivar (Fig. 13. 1 Cs) fin de tot 
și care se poate ușor urmări cum se continuă dea- 
lungul 'hipofarinxului. .-- n 
“In partea posterioară a corpului de pompă se ob- 

servă un piston Chitinos cu un muschi (fig. 13. 1. Mp) 

corpului. a | 
: Când insecta vrea să se nutreasca, apropie trompa; 
alegând un loc unde pielea este foarte subţire, un 
punct unde s'ar puteă înfige stiletele mai uşor într'un 
vas sanguin. 

Labiul nu pătrunde în plaga, ci se sprijină cu 
loburile sale terminale pe piele fixându-se de ea cu 
ajutorul numeroșilor peri ce se află la suprafaţa lor, 
labiul servește numai a dirige stiletele. | 

Varful labiului odată fixat la suprafața pielei in- 
secta împinge stiletele care constituesc un fel de 
trocar, în piele producând plaga. 

În acest moment muschiul (fig. 13. 1. Mp) pisto- 
nului se contracteaza, camera corpului de pompă 
se umple cu salivă, muschiul trece din nou în starea 
sa de repaus, pistonul înaintează şi împinge saliva 
prin canalul (Fig. 13. Il. Is) hipofarinxului în plagă. | „Această salivă are proprietatea, probabil de a anestezia pielea și în acelaș timp de a face san. gele mai fluid înlesnind digestiunea sa ulterioară. 

care se fixează în partea posterioara și ventrală a: 

  

1) W. Zeon „Vorlăufige Mitteilun iber den' îsscldei Ano i . S n $ - heliden“. (Zoslog. Anzeigeri Bd. 27. 1904). - îngrussel der Anop i
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Indată ce stiletele a. pătruns într'un vas sanguin 

mușchii 'superiori interiori ai faringelui intră în. con- 
tracţiune ; partea farinxului corespunzătoare lor șe 
lărgește, iar sângele din plagă vine în:ea prin ca- 
nalul produs de labrum, + cpifarinx (Fig..13. JI. Cf.) 
închis de către hipofarinx. Imediat are loc contrac- 
țiunea mușchilor superiori posteriori ai faringelui, în 
vreme ce mușchii anteriori trec în stare de repaus, 
aspirând astfel tot sângele pe care tubul digestiv 

poate să-l primească. 
Insecta nutrinduse lasă în plagă o picătură de 

salivă, modul cum lucrează această salivă nu este 

încă cunoscut. | 

FAMILIA PSYCHODIDELOR. 

Această familie cuprinde insecte foarte mici, cu 
antenele lungi și păroase, lipsite de ocele. Iată des- 
criptia lor după Van der Wulp din Neveu- Lemaire 
„Corpul este acoperit de peri; picioarele sunt lungi 
şi subțiri; tibia nu are pinten; aripele sunt largi 
şi prezintă numeroase nervuri longitudinale ; ele sunt 
mai mult sau mai puţin păroase. Adultul are cinci 

tuburi Malpighiene. 
Adulții se găsesc adeseori în vecinătatea. ; și în 

interiorul locuinţelor“. 

Această familie cuprinde trei genuri principale 
cari sunt: 

I. Genul Pericoma Walker. 
2. genul Psychoda Latrel/e. 
3. genul Phlebotomus Ronda. 

Acest din urmă gen cuprinde insecte cu trompa 

proeminentă şi cornoasă, cu care Ințeapă, omul: şi 

animalele sugându-le sângele.
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La noi am gasit în Iaşi, Phlebotomus papatasii 
(Tig. 14) această specie are o lungime de 2 mr, 
este de culoare gălbue transparentă. Mușcatura ei 
este cu mult mai dureroasă de cat acea a culici- 
delor. Capul ei este mic, ochii reniformi. Gatul lip- 
sește, așă încât capul este direct fixat pe. torace 
care este cocoșat. Antenele sunt constituite din 16 articole. Trompa este scurtă, palpii din patru arti- 

  

FIG. 14. — Phlebotomus papatasii. — Microphot, originală, 

cole acoperite. cu peri. Corpul şi aripele de ase- menca este acoperit cu peri. Picioarele sunt relativ foarte lungi și Subțiri ele se termină cu câte două unghii. Abdomenul: este „format din 8. inele, Extre- "mitatea “abdomenului prezintă la bărbat o armătură senitală foarte Puternică, iar la femela se termină printr'un Oviscapt. |
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Această insectă care pare a fi foarte rară, la noi 
este frecuentă în Dalmația, Herzogovina, Italia con- 

tinentală și Sicilia. Prin înţepăturile ei s'a stabilit 
că produce acolo boala cunoscută sub numele de 
« Hundshkrankheit» boală cânească, iea afost pentru 
întâia oară observată de Zaussig (17). Această 
boală constă într'o febră, care durează trei până 
la patru zile însoțită de diferite accidente ca: fiori, 
diaree, inapetenţă, conjonctivita, brachicardie, după 
care urmează o lungă convalescenţă, în timpul că- 

reia bolnavul rămâne debil și apatic. 
Grassi a experimentat cu paludici, lăsândui să 

fie înțepaţi de către 25 de phlebotomi, fără a reuși 
să se desvolte la ei hemosporidiul pathogen. 

Doerr (17) a găsit un virus invizibil. 

FAMILIA CHIRONOMIDELOR 

Chironomidele sunt cele mai înrudite cu culicidele. 
Capul lor este mic și turtit. Ochii sunt reniformi. 
Ocelele lipsesc. Antenele sunt lungi formate din 13 
articole. Articolul basal este cu deosebire de mare. 
şi discoidal; al doilea este foarte dilatat şi consti- 
tuit de un organ sensorial. Trompa scurtă, uneori 
rudimentară la unele forme cevă mai lungă și con- 
formată pentru înţepat; picioarele lungi și subțiri, 
perechea anterioară, mai lungă ca celelalte două 
perechi. Aripele mai scurte decât abdomenul și nu 
prezintă decât câtevă hervuri lungitudinale. Lar- 
vele sunt aquatice sau trăesc în vegetale în descom- 
punere, sub frunzele moarte şi în seva care se scurge 

din arbori. 
Această familie este reprezentată în Europa. prin 

trei genuri: Zanypus, Chironomus şi Ceratopogon



24 

dintre care numai ultimele două le-am găsit la noi: Chironomus plumosus (Fig. 15) cunoscut popular sub'numele de Bâțan, Bânţan şi Sgriburiciu. Sgri- buricii se mgrămadesc la un loc numai bărbaţi for. mând roiuri în formă de coloană cari plutesc în aer. 

  

      FIG. 13. — Chironomus plumosus. — Microphot. originală. 

n 
12 inele, colorate în roşu, enul Ceratopogon este de culoare cenușie sau negru, nud sau păros, face parte dintre cele mai



WN
D 

Gu
 

mici diptere. Unele nu ajung : nici un milimetri lun- 
gime. Antenele sunt la: ambele sexuri din I4 arti- 
cole escepțional 13. 

Specia care am găsit'o ia noi este: C. pulicarius 
(Fig. 16) popular numită Morniţar femela Morniță 
pare că se numește astfel findcă, după c cum spune 
poporul, mormăeşte tare. 

FAMILIA CULICIDELOR. 

Cuprinde insecte cu corpul subţirel, antenele lungi, 
subțiri şi penate la bărbat. Trompa lungă, cornoasă 

N 
  

  

      

FIG. 16. — Ceratopogon pulicarius. — Microphot. originală 

conformată pentru înțepat și subt sânge, exceptând 
genul Corethra şi Mochlonyx. Aripele delicate cu
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șease_nervături longitudinale afară de genul /iepta- 
phlebomyia care are șeapte. Atât pe nervaturi cat 
și pe marginea posterioară a aripelor se afla solzi. 
Larvele şi nimphele sunt aquatice. 

Această familie se subdivide în mai multe subfa- 
milii, a căror caractere le vom studiă când vom trată 
clasificaţia Cz/icidelor, aici nu vom aminti decat ur- 
mătoarele trei familii a căror reprezentanţi se gă- 
sesc în România: 

1. Subfamilia Corethrinelor caracterizată prin trompa 
lor care nu este conformată pentru înțepat ; palpii scurţi ; 
trăesc în aer şi nu pătrund în locuinţe decât în mod excep- 
ţional. 

In România trăeşte Corehra Phunicornis cunoscută po- pular sub numele de < Țânfarul de baltă», pe care l-am menţionat numai din cauza afinităţii pe care o are cu cele- alte culicide capabile de a propagă maladii. 
2. Subfamilia Anophelinelor la care palpii maxilari au aproape aceeaşi lungime ca trompa în ambele sexe: genul Anopheles, 
3. Subfamilia Culicinelor la care palpii maxilari sunt aproape egali cu trompa sau mai lungi ca ea la bărbat, în totdeauna mai scurţi decât trompa la femee: genul Cu/ex, Stegomyia, Ti aeniorhyuchus şi Theobaldia şi Mansonia. | 

ALTE ANIMALE SUGĂTOARE DE SÂNGE 

Afară de familiile de nematocere menţionate mai sus, mai sunt în România încă un număr însemnat de animale băutoare de sânge uman, și care joacă un rol preponderant în etiologia unor afecţiuni in- fecțioase.. Aceste animale aparțin următoarelor fa- Milii și subfamilii:.
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Ixodinele (Căpușele) 
Argasinele (Căpuşele) 
Muscinele (Muscele) 

Zabanidele (Taunii) 
Pulhcidele (Puricii) 
Acanthiadele (Plosniţele). 

Toate aceste animale au gura conformată. pentru 
ințepat și supt, așă că sunt apte de a inoculă or- 
ganismele pathogene dela un om bolnav la unul 
sănătos. 

Ixodinele. Dintre ixodine s'a constatat până acuma 
că R/upicephalus amulatus Say, inoculează babestosa 
animală (Febra de Texas, numită încă şi Tyisteza 
sau /lemoglobinuria bovină). 

Speciile acestui gen găsite în ţară de noi au fost 
descrise de cătră Wezman în monografia sa (1). 

Grassi crezând un moment că ar fi o legătură 
între acest arahnid și malaria Va studiat în anul 
1900, însă fără nici un rezultat. | 

Argasinele. Dintre argasine 'este argas fersicus 
care ocazional transmite febra:recurentă (Spirochaeta 
Obermeieri). Sa izbutit să se infecteze și maimu: 
țele în mod experimental, lăsându-le să fie înțepate 
de către argas persicus după ce â supt mai întâi 
sângele unui bolnav de febră recurentă. 

Muscinele. Această familie este reprezentată în 
țară la noi prin genul .Sfozoxys, care apare pe la 
sfârșitul verei pe lângă grajduri. Am zis prin ge- 
nul „Sfomoxy „fiind că el numai are gura confor- 
mată pentru înţepat, gura lui seamănă cu gura 

muscei 7es/se (glosina) care trăește în sudul Abys- 
siniei inoculând. acolo «boala: Sonata». 

(1) Weuman G., „Revision de la famille des Ixodides“. Extrait des 

memoires de la Socicte Zoologique de France.
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Slomoxys calcitraus, atacă la noi 'şi oameni ino- 
culând bacteriile „da/acr/a e. 

Tabanidele. Acestea sunt diptere mari cari atacă 
de preferinţă vitele şi caii. La noi în Delta Dunăre 
este foarte comun Țabanus aufommales numit vul- 
gar Zăuu, Bonzălan, Bâneariu, Căbuta calului şi 
Gâză de vite. , 
„Despre rolul pathogen nu se stie nimic” sigur, de 

oarece are însă gura conformata pentru. înţepat și 
supt, atacă animalele și omul și este avid de sânge, 
este probabil că poate inoculă unele boli infecțioase. 

Pulicidele. Puricii pare ca transmit „crama“ dela 
șobolani la om; ei inoculeaza boala cu ajutorul pie: 
selor bucale. (1) RE | 

Acanthiadele. Zictin (2) medic rus a arătat că 
şi ploşniţa contribue la inocularea febrei recitrente. 
Moreau a transmis şoarecelor cancerul, lasându-i să fie înțepaţi de ploşniţi pe care le luase din cuști 
infectate. 
“De sigur Că, când toate aceste animale băutoare 

de sânge vor fi mai bine studiate, ele vor ocupă un loc de frunte în patologie. | 

(1) Ziraboschi Carlo; les rats, les souris et leurs parasites cutanes dans leurs raports avec la Propagation de la i 
s 

est b , i de Parasitologie T. VIII. I903-—1904. pag. „5. „penigae, Arelives (2) Zicrin. Centralblatt f Bakteriol. ete, 1. Abt, Bd 21, 1897
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Morfologia ţânţarilor 

MORFOLOGIA EXTERNĂ, - 

Corpul unui țânțar în stare perfectă este consti- 
tuit din trei regiuni: capul, foracele și abdomenul       
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FIG, 17. — Anatomia unui Culex tipic (după Theobald din Sergent). 

I. Corpul în întregime; II. Capul; III. Organele genitale mascule 

externe; IV. Solzii nervurilor de pe aripi; VI. Unghiile 

picioarelor. 
T. trompa; P. palpii; A. antenele; O. ochii; Oc. Occiput; Pr, pro- 

thoraxul; Ms. mesothoraxul; S$. scutelum; Mt. metanotum; 

Ab. abdomenul; Og. organele genitale externe mascule; H. 

halterele; F. femurul; Ti. tibia; M. metatarsul; Ar. T. arti- 

colele tarsele; Ea. solzii aripelor; El. solzii laterali; Em. solzii 

mediani; Ef, solzii franjurilor; Eb, solzii marginali; L. lobul 

basal; V. partea lui terminală; C. clypeus; F, fruntea; N. ceafa.
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(Fig. 17); primele două regiuni sunt reunite între 
ele, prin un gât mobil, pe când toracele este direct 
reunit de abdomen. 

Corpul şi membrele sale sunt acoperite cu solzi 
şi peri de diferite forme. Solzii au o constituţie sime- 
trică, prezentând pe suprafața lor dungi regulate 
cari amintesc solzii de pe aripele fluturilor. Se deo- 
sibesc mai multe feluri de solzi (Fig. 18): solzii în 

    

Z. 

   
FIG. x8, — Solzi, F. în formă de furcă; L. în formă de lopată ; S. în 

formă de secere. — Microphot. originală, 

formă de lopată, mai mult sau mai puțin largi, solzi 
curbi filiformi, solzi fusiformi, solzi în formă de secere, solzi în formă de furcă, solzi în forma de cârcei. Distribuţia solzilor Ia “Suprafaţa corpului și aglome-
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raţiunea lor în anumite puncte pe aripi şi pe picioare 
constitue un fel de pete caracteristice pentru dife- 
renţiarea diferitelor specii. 

CAPUL ȘI APENDICELE SALE 

Capul (Fig. 19), formează o capsulă chitinoasă, 
nearticulată. El poartă de o parte și alta doi ochi 

  
FIG, 19, — Cap de Culex femelă. A. antenă; C. Ceafa; F. fruntea; 

K. Clipeus; O. ochii; P. Palpii; R. creștetul; T. trompa. M. 
occiput. — Microphot. originală. 

enormi reniformi cari se ating pe linia medio-dor- 

sală şi medio-ventrală, fără a se fuzionă. Partea situată
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în darătul ochilor se numeşte occzut (Fig. 19. U.) 

porţiunea. cea mai posterioară -a. occiputului se nu- 
meşte Ceafă (Fig. 19. C.). Partea situată în față, cu- 

prinsă între ochi este fruntea (Fig. 19. F.) care se 
prelungește înainte printr'o piesă triangulară numită 

clypus, (Fig. 1g.'K.). De o parte și alta pe frunte 
  

        

FIG. 20. —O antenă cură: 
țită de peri ca să se vază 

locurile” unde se inseră 
„. Yerticelele.de peri.—Mi- 

crophot. originală, 

se inseră antenele. (Fig. 19. A.) 

„ Antenele (Fig. 20) sunt lungi, 
filiforme, articulate, flexibile, 

împodobite cu peri dispuşi în 

mod regulat la baza fiecărui ar. 
ticol. Antenele dela bărbat se 

deosebesc de cele dela femee, 

constituind astfel un caracter de 

dimorfism sexual. 

La femelă, antena este for- 
mată din 14 articole, la bărbat 

din 15 articole. Articolul basilar 

(Torulus), la femelă este glo- 

bulos şi se poate compară cu 
o boabă de mazăre, exacavată 

în partea superioară. Celelalte 
articole* sunt cilindrice şi ase- 
menea între ele. Fiecare articol 
antenar este divizat în treipărți: 

partea mijlocie, cu mult mai 

lungă este de culoare închisă, 
iar capetele de nuanţă mult mai 

clară, aproape albe şi se ter- 
mină în trunchiuri de con, la 
“nivelul cărora se inserează peri 
in număr de patru sau cinci. 

“La bărbat (Fig. 21), articolul bazilar este la. fel 
cu cel dela femelă cu mică deosebire că este cevă
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TABELA IL. iti 
. - rr i 

Frc. 1.: Secţiune longitudinală prin abdomenul de. 
A. maculipennis, femelă imediat.: după .. 
ce a. supt; a. stomacul; P. receptacolul ..: 
seminal; c. armătura genitală::. canal: 
malpighian ; e. oue; ;/. sângele, ce care umple . 
stomacul. . mel ri za locu 

Frc. 2. Secţiune longitudinală prin capul ș şi to- 
racele unui A, maculipennis, femelă. a. 
ganglionul supra: fesofagian ; b. ganglionul 
subesofagian ; c. mușchii; labiului ; d. val- 
vula pharingeală (homoloagă.. 'proventri- 
culului dela celelalte insecte) ; e. :rezer- 
voriul ventral; f. ganglionul toracic ; .g.: 
mușchii sagitali ai toracelui ; ha „rezervo-, SE 
rul dorsal. a    

Fr. 3, Secţiune transversală prin abdomen: Sto- 
macul plin cu sânge ocupă partea cea | 
mai întinsă din figură, iar, pe "laturi, se. 
află secţiuni în" canalele. lui Malpighi. 

; pi dai iocie, t RAE 

Fr6.:4. Un receptacol seminal de A. maculipennis. 
izolat și mărit ca:să se destingă „porii.. 

4 
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mai mare, celelalte articole au forma a două trun- 
chiuri de con opuse unul altuia; cel din partea su: 
perioară este colorat închis, iar cel dela partea in- 
ferioară aproape alb. Ultimele două articole termi- 
nale sunt la bărbat cu mult mai lungi ca celelalte. 

„__ Perii se inseră în aşă mod că antenele iau forma 
penală, ceace ne face să deosebim bărbatul de fe- 
melă chiar cu ochii liberi. 

  

      
  

FIG. 21. — Antenă de Anopheles bărbat. Microphot. originală. 

Aparatul bucal (Fig. 22 și 24). In partea ante- 
rioară şi mediană a capului sunt înserate apendicele 
cari constituesc aparatul bucal: trompa' şi palpii 
maxilari. e 

Trompa (fig. 19 T.) numită încă și 'rostru' este o 
3
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prelungire rigidă care se poate vedeă și cu ochii liberi. 
De ordinar ea are o lungime jumătate cât a corpului, 

dar poate fi şi mai lungă. Trompa se compune din 
două părți: din o teacă (fig. 23.) şi din un trocar. 

  
Fr. 22. — Capul de femelă. Anopheles maculipennis. 

(după Nuttall şi Shipley). 
a, == Antenele, mx,. = Maxilele, 
cl. = Clipeus, ” mn. = Mandibulele, - 
cs, == Ceafa, Ixe, = Labrum 4- epipharinxul, 
mp. = Palpii -maxilari, . hp. = Hipopharinxul, 

li. = Labium, 

Teaca (Fig 23) este formată din buza 7n/ferioară 
(labium) ea are forma unui tub crăpat pe partea sa 
superioară, și se termină printr'o mică masă ovoidă, 
numită .0/va; formată din. două loburi laterale sau
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labellae articulate cu ea şi capabile de a se îndepărtă 
sau a se apropiă datorită mușchilor care se află 
situați în fiecare din ele. 

Teaca este acoperită, pe toată suprafața ei, cu 
solzi și mici peri, ea este flexibilă, și când ţânțarul 
înțeapă ea se sprijină pe piele şi se îndoae pentru a 
menține și dirige trocarul car se află în interiorul ei. 

Trocarul cu care insecta taie pielea și aspiră sân- 
gele victimei este format din următoarele șease sti- 
lete reunite între ele și aproape egale de lungi: 

1. În partea superioară se află o piesă nepereche 
conturnată în gutieră, este buza superioară (labrum) 
(fig. 22. x e.) care în secţiune transversală are forma 
unei potcoave. Această piesă rezultă din fuzionarea 
labrului cu epipharinxul. 

2. /ypopharinxul (fig. 22. hp.) o lamelă chitinoasă- 

  

  

      
FIG. 23. — Extremitatea trompei văzută din partea superioară. — 

Microphot. originală. 

lineară nepereche, care închide silonul labrului din 

jos şi constitue astfel un canal prin care ţânțarul 
aspiră sângele. 

Hypopharinxul este străbătut în tot lungul lui de 
un canal care se află în comunicaţie cu canalul glan- 
delor salivare. 

3. O pereche de mandibule (fig. 22. mn.) foarte
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ascuţite dispuse lateral. Ele sunt aplicate pe laturile 

epipharinxului: - _ 

4. O pereche de maxile (fig. 22. mx.) două lamele 

mai forte decât mandibulele, cu virfurile dințate în 

formă” de ferăstrău. | 

- mm. e ; 
N 1 + mă d ÎN A! 

Abs---- fiii 

mag 

  
    

FIG. 24. A. -— Vârful aparatului înţepător de Culex zifieus. 
(după Schaudin). 

d, ph. = Prelungirea pharingelui în trompă, 
d. s. = Canalul salivar, 
hyp. = Hypopharinxul, 
ibs. = Labrum + Epipharinxul, . 

mn. d. = Mandibula dreaptă, 
mn. s. = Mandibula stângă, 
mx, s. = Maxila stângă, 
mx. d, = Maxila dreaptă. . 

FIG. 24. B. — Secţiune transversală în aparatul sugător de 
Culea pip'eus. 

De fiecare parte a maxilelor se află anexat câte 
un. palp (fig. 22: mp. fig. 19.P.). |
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" Palpu maxilari (Fig. 27). Sunt două. prelungiri 
degitiforme, îndreptate şi ele înainte ca trompa. Ele 
se articulează cu o piesă chitinoasă internă, care le 
serveşte ca suport, cu care se articulează şi macsilile, 

numit palpiger. i 
Lungimea și configuraţiunea lor.. variază: la dife. 

ritele genuri, specii şi sexe. 

il
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FIG. 23. — Labrul + epilarimxul izolat. — Microphot. originală. 

Clasificaţiunea lui Meigen se bazează pe lungimea 

palpilor. 
“El a împărțit culicidele în trei genuri: Amopheles, 
Culex și Atdes, caracterizându-le în modul următor :.
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1. Anopheles: Palpii în amândouă 'sexele 'aproxi- 

mativ tot atât. de lungi ca trompa (Fig. 27). 

2, Culix:i Palpii tot atât de lungi ca trompa la 

barbat, cu. mult mai scurți decât trompa la femelă. 

(Fig. 28). Se 

3. Aâdes : 'Palpii cu mult mai scurţi decât trompa 

la ambele sexuri. Si ” | 

m
a
n
 

m
a
 

i
 

  

        aie -. a 

Fr. 26. — O maxilă şi o mandibilă izolată, — Microphot. originală. 

Clasificaţiunea lui MWevez-Lemare asupra careia 
avem să revenim, este și ea bazata tot.pe numărul 

și forma articolelor palpare.
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TORACELE ȘI APENDICELE SALE 

Toracele umflat în partea sa dorsală în formă de 

cocoașă, este format din trei segmente fuzionate în- 

tre ele: rothoracele, mesothoracele şi metathoracele. 

  

        
Fic. 27. — Trompa şi palpii de Anopheles maculipennis bărbat. — 

Microphot. originală. 

Cea mai mare parte a toracelui este constituită din 

mesothorace; celelalte două segmente sunt foarte 

mici și nu ocupă decat o parte foarte slabă. 

Fiecare din aceste trei segmente este constituit
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în partea superioară din o piesă dorsală numită fer- 

gum, în partea inferioară din o piesă ventrală nu- 

mită sfernau, reunite între ele. prin piese . laterale 

numite p/ezrae.. 

“ Aripele (Fig. 29) sunt lame cutanate, subțiri, tran- 

  

      
  

Fi6. 28. — Cap de Culex d. Antenele, trompa şi palpii. —- 
Microphot. originală. 

sparente cari se inseră pe mesotorace. Ele prezintă 

nervături a căror dispoziţie este caracteristică pentru 
diferitele specii; unele sunt longitudinale, altele trans- 
versale. Sunt șase nervuri longitudinale : (șapte nu-
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mai pentru specia: Fleptâphlebomyina). A doua, a. pa- 
tra și a cincea nervurâ longitudinală sunt bifurcate 

şi bifurcațiunea lor circonscrie un: spaţiu numit. ce: 

lulă sau arcolă (Fig. 29. b.): Celula'coprinsă în bifur- 
cațiunea nervurii a doua longitudinale se numește 
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F1G. 29 a. — Aripă de Anopheles pseudopictus.—Microphot. originală. 

celulă superioară sau prima celulă submarginală; 

celula formată de către bifurcaţiunea longitudinalei 
a patra se numește a doua celulă posterioară, iar 

celula coprinsă în bifurcația longitudinalei a cincea 

se numeşte celulă anală, celulă ovală sau celulă mare.
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Nervurele transversale din cauză că sunt foarte 

scurte şi slab colorate sunt mai greu de precizat, ele 

sunt următoarele : fransversala marginală, între prima 

şi a doua longitudinală; transversala supranumerară, 

  

    

  

FIG. 29 d. — Nervaţiunea unei aripi de Culicid. 

între a doua şia treia longitudinală ; și 7ransversala 

posterioară între a patra și a cincea longitudinală. 

Nervătura care se află pe marginea superioară 

sau anterioara a aripei se numește nervură costa/ă. 

Toate aceste nervuri sunt mai mult sau mai puţin 

acoperite cu solzi, de formă şi culoare diferită, ceeace 

constitue un. excelent caracter distinctiv pentru a 

  

  

  

  

FIG. 3o. — Halteră de Anopheles pseadopicitus. 

„determină unele specii chiar dela prima vedere. La 
culex de exemplu, aripele sunt în general incolore; 
(Tabela 9. Fig. 2) la aropheles, (Fig. 29 a.) ele pre- 
zintă pete formate din acumulaţiunea solzilor în anu- 
mite puncte.
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Halterele sau Bal/ausierele (Fig. 30) sunt a doua 

pereche de aripi, degenerate care se inseră pe me- 

thatorace dar cari. totuși servă țânţarului la: echili- 

brarea zborului. Ele au forma unor pedicule subțiri, 

umflate la capătul lor. 
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FIG, gr Piciorul şi părţile sale constituante. C. cosa; T. Trohnato 
Ti. tibia; M, metatars; I, II, III, IV, întâiul al doilea al treilea 
şi al patrulea articol tarsal; U. unghiile. 

Picioarele (Fig. 31 și 32). Sunt lungi, subţiri și 
foarte fragile, acoperite cu solzi, peri și spini. 

Un picior este format din nouă bucăţi (Fig.31).
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Coxa (C), Zrochanter (T), Ferhur (TD), Tibia:ALi) şi 

cinci articole farsa/e, (|. Il. II. IV) dintre care cel 

mai proximal este. cea mai lungă partea piciorului 
numită și Mefatars (M). 

[ 
  

      
FIG, a2. — Picioarele de Anopheles cu tarsele şi unghiile. — 

Microphot. originală. 

Ultimul articol tarsal poartă un aparat ungheal 
format din două unghii (Fig. 3. U.) şio pereche de 
umflături acoperite cu peri cari permit insectei de 
a sta pe apă. Unghiile sunt chitinoase și încurbate, 
pot fi simple sau pot prezentă dinţi — unidentate, 
bidentate, tridentate — talia şi forma lor variază dela 
o specie la alta, dela un sex la altul, dela. un picior 
la altul şi chiar dela o unghie la alta.. - .
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- Ficalbi (22) 'basându-se. pe -aceste deosebiri a 
stabilit -o formulă: de notaţiune pentru determi: 
narea specifică a' culicidelor. lată cum notează el 

caracterele unghiilor : reprezintă unghia simplă prin 

o şi unghia dentată prin 1, 2, 3, după cum pre: 

  

    

  

  

FIG. 33. — Armătura genitală la bărbat, — Microphot, originală. 

zintă 1, 2 sau 3 dinţi. Așă că pentru a reprezentă, 
de exemplu, caracterul unui țânţar care are ambele 

unghii a părechei întâi de picioare nedentată, la 
părechea a doua o unghie simplă şi alta unidentată, 
iar la a treia păreche una unidentată şi alta bi- 

dentată. Se va scrie 0,0—o0,1— 1,2. 

ABDOMENUL 

Abdomenul (Tabela 3. Fig. 2) este subțire, lun- 

săreţ, conic și puţin turtit mai păros la bărbat ca 
la femelă. El este constituit din opt segmente. : 

Fiecare segment este format din o lamă dorsală 

și una ventrală : Zergum (T) și Sternum (3). Suprafaţa 

acestora este împodobită cu solzi și peri de lungime, 
culoare şi formă deosebită. Aceasta ornamentaţiune 
este adeseori polychromă, de unde rezultă diferite 
desenuri caracteristice.
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Pleurile (Planșa 3. Fig. 2. P) cari reunesc între ele 
părţile zergale cu cele sternale sunt elastice și nude. 

Ultimului segment abdominal îi urmează: armă- 
tura gemtală (fig. 33). La bărbat, acest aparat este 

  

        

FIG. 34. — Abdomenul unei femele de Culex şi cele trei 
„”receptacole seminale. — Microphot, originală, 

reprezentat prin ofensă, (Tabela 3. Fig. 4) la femela, 
prin 3 piese două laterale și una nepăreche şi ven- 
trală, ovscaptul (Fig. 34 şi Fig. 2. Tab. 7). 

" MORFOLOGIA INTERNĂ 
Pentru a puteă urmări cu uşurinţă desvoltarea 

parasitului malariei în corpul țânţarului, este. abso-
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lut necesar să cunoaştem raporturile şi structura 

diferitelor organe. 

APARATUL DIGESTIV. (Fig. 35 şi 36). Aparatul di- 

gestiv se compune din trei regiuni: anterioară, mij- 

locie și foslerioară. 

Intestinul anterior cuprinde gura, faringele, oeso- * 

fagul și organele anexe: o păreche de glande sa- 

livare, o pareche de diverticule oesophagiene dor- 

sale şi un diverticul oesofagian ventral. 

Gura (fig. 33. c. buc) şi pharingele (îg. 35. ph). 

Am arătat care este conformaţiunea gurei. Canalul 

de sugere format de /abruin + epipharina se lărgește 

la intrarea sa în cap formând faringele, (fig. 35. ph) 

sau aparatul de aspiraţiune. La pharinge se deose- 

besc trei porțiuni : Una anterioară, a doua mijlocie 

mai îngustă și mai scurtă ca cea anterioară și a 

treia posterioară care ajunge până la ceafa. Farin: 

gele în secţiune transversală are forma triangulară, 

el este format din trei lame chitinoase puţin con- 

vexe câtră interior şi reunite între ele prin mem- 

brane elastice şi dispuse, una dorsală și două ven- 

tro-laterale. Din mijlocul fiecărei lameie, de pe fața 

ei concavă pleacă muşchi puternici, care se înse- 

rează pe partea internă a capului şi care contrac- 

tându-se, produc o vastă dilataţiune în care sângele 

se precipită. 

Faringelui îi urmează un canal îngust care trece 

prin gâtul ţânțarului pentru a se lărgi apoi în to- 

race. EI nu mai este aşă de rigid ca faringele. In 

constituţia păretului sau predomină o musculatură 

inelară și longitudinală. 

Oesophagul (fig. 33. oes) se separă de pharinge 

printr'o gâtuitură inelară, formată din mușchi inelari, 

care funcţionează ca valvulă ; ea se închide în mo-
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mentul expansiunii pharingelui şi se deschide în tim- 
pul contracţiunii. Ea a fost numită de cătră Sc/aadin 
valvulă pharingeală (Pharynxklappe) (fig. 35. oese,). 

c.bue 

    
  

FIG. 35. — Secţiune longitudinală şemalizată în Anopheles maculi- 3 Pennis, temelă (după Nuttall şi Shipley). c. buc, = Cavit, bucală, . st. == Stomacul, , | ph. = Pharingele, „tub. mal, = Tuburile lui Mal- d. sal. == Ductul salivar, pighi, | ces. = Oesophagul, m. e. = Terminaţia Intest. res, dors. == Reservoriul dorsal, mijlociu. gl. sal. = Glanda salivară, ” il. = Ileon, cese. == Valvula pharingeală col. = Colon, m. beg.= . 
rect, = Rectul, res, ven. == Rezervoriul ventral, - anus, = Anusul, .!-
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la Pic că 
“TABELA III. 

Fic. 1. Secţiune longitudinală prin capul Și tora- 
cele unui anofel, . 
B. Bulbul faringeal chitinos ; G. ganglio- 
nul supra- -esofagian ; ; g: “ganglionul sub- 
esofagian; 7. inserția solzilor pe ceafă; 
«$. secţiune prin- unul din loburile glan- 
dei salivare; 7. ganglionul toracic. 

Frc. 2. O femelă, „de „anofel preparată ca să se 
vadă părţile: constituante ale tegumen- 
tului. c. coxa; M. scutelul mesotoracelui ; 
O. orificiile -stigmatelor; P. membrana 
pleurală ; SS. piesele sternale; 7. piesele 
tergale; 7. trochnator. 

Fc. 3. Secţiuni transversale prin două loburi ale 
glandei salivare mărite ca să se vadă; 
D. ductul central; C. celulele glandulare; 
M. membrana (păretele extern al glandei). 

Fr. 4. Armătura genitală de Culex mascul. 
F. pensa; P. penisul. 

   



Dr. N. Leon.—Studii asupra culicidelor din România. TAB. III. 
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- La limita posterioară a oesophagului sunt anexate 

trei diverticule (rezervorii) unul ventral (fig. 35. res. 

ven.) este cel mai inare, el se prelungește în abdomen - 

dealungul şi dedesubtul tubului digestiv. Celelalte două 

rezervorii dorsale (fig. 35. res. dors.) mai mici sunt 

situate în torace între mușchii sterno-dorsali şi pleure. 

Tot ca anexe a porţiunei anterioare a tubului di- 

gestiv este fompa salivară (fig. 37. C) 'şi glandele 

salvare (fig. 35. gl. sal şi fig. 38). 

  
FIG. 36, — Aparatul digestiv anterior şi mijlociu de Anopheles acu- 

lipennis, femelă. 
C. capul cu aparatul bucal şi antenele; |. regiunea antezioară, a sto- 

macului; S$. stomacul propriu * zis; ; V. valvula faringială, — 
" Microphot. originală.: 

Pompa salivară a fost pentru întâia oară descrisă 

de Nuttal/l (54) şi făra a avea vreo cunoștință .de 
ea,. în mod independent a fost descrisă și de mine'in 

4
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1894.39) Structura acestui organ astiel cum am dat-o 
noi a fost confirmată și de Kulagin (33) cu deo. 
sebire numai că muschiul posterior nu se inseră pe 
peretele capsulei, ci pe peretele pharingelui. - 
“Preparatele obţinute în urmă, după cum se poate 

vedea din microphotograhia (Fig. 37. a.) arată în 
adevăr că muschiul posterior se înserează pe pe- 
retele fulcrului. 
Pompa salivară este situată la baza hypopharin- 

xului în cap dedesubtul pharingelui. 
Ea are forma unui clopot (fig. 37. a. C) chitinos cu 

Sura întoarsă către partea posterioară a capului în 
timp ce fundul se continuă prin un canal scurt ce dă 
în canalul trompei şi prin care țânţarul suge sângele. 

: Fundul clopotului este închis cu o membrană chi- 
tinoasă foarte elastică, care se invaginează întocmai 
ca fundul unei butelii de şampanie. 

  

FIG. 37. a. — Pompa salivară, C. corpul de pompă în formă de clo- pot; H. hipopharinxul; P. pistonul. — Microphot, originală. 

„Pe: partea externă a acestei membrane se fixează un piston, care este și el chitinos, Pistonul se coră- pune: din două părţi: din un disc circular convex-
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concav, cu partea convexă el este fixat în fundul 
corpului de pompă și la mijlocul feţei concave se 

fixează de coadă. | E | 

Muschiul pistonului (Fig. 37. b. Km.) se inserează 

pe peretele fulcrului, datorită contracţiunilor acestor 
mușchi pistonul poate să se mişte în interiorul cor- 
pului de pompă. Pe faţa ventrală a corpului de pompă 

se deschide canalul glandelor salivare (Sphdr), prin 
acest canal saliva încărcată de sporozoiţi este împinsă 
în interiorul corpului de pompă. 

  

FIG, 37. 3. — Secţiune longitudinală, sematică prin 
ia capul unui Anopeles, originală. 

Glandele salivare (fig. 35. gl. sal. şi fig. 38) sunt 
situate în torace de fiecare parte a cesophagului. Ele 
sunt în număr de două și fiecare este formată din 

câte trei loburi, două (fig. 38. 3.3) loburi sunt imai 
lungi şi subțiri, iar al treilea cel mijlociu (fig. 38. 2 
este umflat și. mai scurt. Fiecare din aceste lobur 

este străbătut dela un capăt la celălalt de un canal, 
toate aceste trei canale se reunesc într'un singur 

conduct, care se reunește cu conductul ce vine dela 

cealaltă glandă pentru a formă canalul excretor prin: 

cipal (fig. 38. 1.) care se deschide după cum “am 
spus pe: partea ventrală a corpului de pompă. .
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Loburile glandulare sunt compuse din un. strat 
unic de celule reunite în jurul canalului central și 
din o membrană subţire amorphă de natură con- 
jonctivă în afară. (Fig. 3. Tabela 3). | 

Celulele sunt cilindrice, cu nucleul basilar. După 

Grassi (30) ele sunt formate din două porţiuni: 
una. distală a cărei protoplasmă este densă și con- 
ţine nucleul, şi o porţiune bazică care se deschide 
în canalul excretor, compusă din substanţe secretate. 
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FIG. 38. —0O glanda salivară de Anofeles. 1. ductul salivar; 2. lobul 
mijlociu ; 3 loburele laterile (după Grassi). 

Intestinul mijlociu (fig. 36. [. S.). Oesophagul 
îndată ce a atins toracele se continuă în intestinul 
mijlociu, la care deosebim o regiune anterioară mai - 
îngustă (fig. 36. 1.) (Magenhals) si o regiune. poste- 
rioară mai largă stomacul (Magen) (fig. 36. S. şi 35 st). 

Stomacul (fig. 39) este un sac, mai larg în partea 
sa posterioară, prevăzut cu o reţea traheană super- 
ficială care indică că organul este sediul unor feno- 
mene foarte active. Aa 

Peretele. intestinului mijlociu este format din trei 
tunici, cari Sunt, dela exterior la interior: tunica pe-
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ritoneală constituită din ţesut conjonctiv (Hăllmem- 

bran), tunica mijlocie sau musculară (Muskellage) și 
tunica internă (Schleimhaut). Epiteliul stomacal pre- 
zintă caractere glandulare. 

  

  
„Flo. 39.— Stomacul după Nuttal şi Schiplei, | 

Începutul regiunii anterioare a intestinului mijlociu 
este partea oesofagului invaginată care foi-mează un 
fel de fald în interiorul canalului. Acest organ amin-
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teşte foarte bine după cum observă Fysel// (19), 

forma unei actinii (Fig. 36. V.) 

„Această regiune este prevăzută la băză de un 

mușchiu circular, a cărei acțiune complectează des- 

părţirea intestinului anterior de intestinul posterior. 

Intestinul posterior (Fig. 35) se divide în trei 

regiuni: 2/eon (il.), colou (col.) şi rece (rect.) 

Ileonul se desparte de stomac printr'un fel de inel 
muscular. Aicea se deschid cele cinci tuburi ale lui 

Malpighi. (Fig. 35. tub. mal). 

  

  

      

FIG. 40. — O porţiune a ileonului cu perii chitinoşi care tapisează 
faţa internă, — Microphot, originală. 

[leonul are forma pâlnearaă. In interior este ta- 
pisat cu numeroși peri chitinoși (Fig. 40). 

Ileonului urmează colonul porţiunea cea mai lungă 
și mai îngustă a tubului digestiv posterior care dă 
în rectum. 

Rectul este o cameră ovală în pereţii căruia 'se
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afla g/andele rectale (Fig. 35. rect.) patru la bărbat și 

şease la femelă. Rectul se.termină și el cu un sfincter 
anal în al optulea segment abdominal. 

Intestinul posterior are aceași constituţie histolo- 
gică cași intestinul mijlociu şi caşi intestinul ante- 
rior cu deosebire că el mai prezintă pe fața sa in- 
ternă cași intestinul anterior un strat chitinos. 

DIGESTIUNEA 

După ce am văzut care este constituţia aparatului 
digestiv, să vedem cari sunt schimbările pe cari ali- 
mentele le sufăr în lungul lui. 

Imediat ce ţânțarul a înțepat, sângele intră în 

canalul format de /abru + epifarinx (Fig. 41. lxe.), 
de unde apoi trece în faringe, care se dilată dato- 
rită contracţiunii mușchilor. săi. 

Sa vedem ce se face cu sângele din faringe, trece 

el direct în stomac sau trece în reservoriile esofagului ? 

Când se extrage tubul digestiv din corpul unui 
țânţar, imediat după ce a ieșit din nimfă — adică 
inainte de a se fi hranit — reservoriile apar ca nişte 
saci plini cu bule de gaz. | 

Laveran şi Schaudin au observat că acest gaz este 
acid carbonic produs de un commensal, vegetal, o 
drojdie. Se mai observă că ori de câte ori se disecă 
un țânțar lăsând să treacă mai mult timp după ce 
a supt sânge, se găsește în totdeauna numai sto- 

macul plin cu sânge iar rezervoriile esofagiene (di- 

verticulele) pline cu bule de gaz. . | 
Aceste doua fapte m'au făcut pentru un moment 

se înclin pentru parerea lui Grall şi Marchoux 

(29) că: sacii aerieni au aceeași funcțiune cași la 

Stegomia fasciata de a umple c cavitatea abdominala 

când intestinul este vid..
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: Experimentând insă 'cu țânțari. care. au fost hră- 
niţi cu zahăr cu “apă colorată cu albastru de metil 

sau cu verde de metil, dacă le extrâgcam tubul 
digestiv imediat după ce sorbeau' siropul colorat, ga- 
seam rezervoriul” ventral plin şi umflat de sirop. | 

: MI Di lxe- a 

  

Lisa 
-FIG, 41, — Secţiune transversală prin trompa unei femele de 

„_ Anopheles maculipennis, (după Nuttall şi Schipley). , 
Ixe, = Labrum + Epipharinxul, mn. = Mandibulele, mx. = Maxilele, 

hp. = Hypopharinxul, sal. = canalul salivar, li. = Labium tr. = Traheele, mus. = Muşchii, 

EI se umple mai întâiu și apoi se videază în in- 
testinul mijlociu după cum a arătat Schaudiu (61). 
Experienţa aceasta confirma părerile lui Sc/azdiu, 
Nuttall şi Schippley ca rezervoriul ventral joacă 
rolul de gușă (ingluvies) | 

In privința rezervoriilor dorsale (Fig. 33. res. 
dors.), pe care le găsim în totdeauna conținând bule 
de gaz, credem că ele servesc la înlesnirea zborului. 
„Motivul care ne face se credem așă cevă, este 

că la majoritatea dipterilor, la hemiptere, la hime- 
noptere şi dintre coleoptere la lamelicornii'pe langă 
trunchiurile traheene mai sunt un număr de vesi- 
cule traheene de formă și volum variabil care lip- 
sesc la Culex și Anopheles. | 

Aceste organe pe lângă ca servesc ca organe de 
respirațiune mai au și funcțiunea de a înlesni zborul: 

Lipsa lor la culicide; pare ca este înlocuită prin
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rezervoriile. esofagiene dorsale pe care le găsim în 
totdeauna pline cu bule de gaz dar mai cu seamă 
când” rupem âripele ţânţarului, ele se umflă și mai 

mult datorită sforțărilor pe care le face insecta ca 

să poată zbură. | 
In privinţa proprietăţilor salivei am căutat sa ne 

dăm seamă: 
I. Dacă are vr'o acțiune asupra substanțelor 

amilacee; 

2. Daca rubeficaţiunea ce se produce in urma înţe- 
păturilor și usturimea ce o simţim o datorim salivei; 

3. Dacă are sau nu proprietatea de a opri cua- 

gulațiunea sângelui. 

Incercând în mai multe rânduri diferitele metode 
pentru a dovedi acţiunea salivei asupra crohmalei 
mi-a fost imposibil se: obţin rezultate afirmative. 
Am reușit însă: se confirm în mod experimental 

rezultatele lui Schaudin, că rubeficația și usturimea 

este datorită enzimelor produse de sporii fungii care 
trăeşte câ commensală în. rezervoriile esofagiene, 
iar nu salivei, şi am reușit sa dovedesc că saliva 
are rolul de â impedecă cuagularea sângelui supt 
de cătra ţânţar. Sa vedem acuma care este reac:- 

țiunea conţinutului canalului digestiv. Experiențele 

ne-au dat rezultate contrarii rezultatelor obţinute 

de Fyse// (19): deşi rezultatele sale sunt în acord -cu 

ceace se găseşte în majoritatea publicaţiunilor gene- 

rale de Entomologie. Metoda întrebuințată. de noi 

a fost acea intrebuințată de /ehx Plateau (57) și 

Jousset Bellesme pentru alte insecte. | 

După ce scoteam tubul digestiv dela 20 țânțari 

izolam, reservoriul ventral, intestinul mijlociu şi in- 

testinul posterior examinându-le pe fiecare a parte 

pe o lamă de sticla curățită; „chimicește, peste care 
-. „st 2 
ro îi 
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turnam o picătură de tinctură de turnesol albastră 
îndicând .1/500. de acid chlorhidric disolvit sau tinc- 

tură de turnesol albastră foarte sensibilă, îndicând 
1/20000 a aceluiaș acid. | 
Acopeream preparațiunea cu o lamelă și o exa- 

minam cu lupa sau cu microscopul. 
Rezultatul obţinut a fost în totdeauna reacțiune 

neutră pentru “fiecare din părţile tubului digestiv 
menționate mai sus la ţânţarii eșiţi imediat din nimfe, 
nehrăniți și a/calină la ţânţarii în timpul digestiunei 
sau imediat după digestiune. 

Conţinutul rezervoriului ventral şi conţinutul sto- 
macal — fiindcă acesti saci sunt mai mari-— înălba- 
streau imediat chiar hârtia de turnesol deși această 

„este mai puţin sensibilă decât soluţiile de turnesol. 
Afară de faringe şi esofag asupra căruia nu am 

putut experimentă fiindu-mi cu neputinţă a le izolă 
din cauza micimei lor, toate celelalte părți ale tu- 
bului digestiv — rezervoriul ventral, stomacul ȘI 
intestinul posterior — la trei sute de culexi şi o sută 
de anopheli cu care am experimentat, la toţi reac- 
țiunea eră neutră la țânțarii flămânzi şi alcalină la 
țânţarii în urma sau în timpul digestiunei. Nici 
odată n'am obţinut însă reacțiune acida, 

Digestiunea şi resorpțiunea substanţelor asimila- 
bile din sânge are loc în partea posterioară a in- 
testinului mijlociu. Iata experiențele cari dovedesc 
aceasta. După ce izolăm intestinul mijlociu (stoma- 
cul) dela cel puţin 30 de țânțari, îi tăem în bucăţi 
mici şi-i lăsăm câtevă ore în puțină apă destilataă. 
In această soluţie punem o bucăţică de sânge coa- 
gulat, după câtevă ore putem observă cu micros- 
copul că sângele este descompus de cătră conţinutul. 
stomacal. |
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Aceeaşi experienţe am repetat-o cu intestinul gros 

şi cu 'rezervoriul ventral dar n'am reușit se observ. 

vr'o transformare nici a sângelui cuagulat nici:a 

albuşului de ou copt de cătră conţinutul. .acestor. 

porțiuni ale tubului digestiv, ceeace dovedește ca 

alimentele albumenoide sunt transformate în pep:. 

tone numai de cătră sucul stomacâl. 

  
FIG. 42. — Secţiune longitudinală în Cu/ex pipiens sematizată. 

(după Schaudin). . 

a, == Antene, ol. = Oliva, 

aort. = Aorta, p. = Palpul, 

c. = Inima, ph. = Pharinxul, 

col, = Colon, prov, = Proventriculul, 

gl.sal. = gl. salivară stângă, rect. = Rectum, „ 

nyp. = Hypopharinxul, s. acc, == Rezervoriul dorsal, 

s, pinc. = Rezervoriul ventral, 
il, = lleon, 

I, inf. = Labium, | 
1. sup. = Labrum, 

ces, = Oesophagul, 

st, = Stomacul, | LL 

t. m, = Tuburile lui Malpighi. 

Pentru a ne dă seamă de acțiunea sucurilor. in- 

testinale asupra substanțelor amilacee, izolam câte
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go 'stomacuri, în apă destilată pe care le taem : 
în bucaţi mici, după câtevă ore filtram soluţiunea, 

puneam puţină crohmală în ea lăsând-o 'să stea 
câtevă 'ore. E 

Încercând cu ăceastă soluţiune proba lui Zrom- 
er nam reușit la adulţi să dovedesc transformarea 
substanţelor amilacee în glycosă, de către sucul sto. 

macal și nici de către sucul celorlalte porţiuni ale 

tubului digestiv. | 
Ceeace n'am putut dovedi la adult am reuşit să * 

dovedesc la larve. O soluţie preparată din zo de 

stomacuri de larve hrănite cu bucățele de cartofi, 
eră suficientă ca amestecată cu o soluţie de potasă 

și câtevă picături de sulfat de cupru să mă conving 

de prezenţa glicosei în stomac. Fierbând amestecul: 
glicosa reduce compusul cupric în stare de oxyd 
cupros, care formă un precipitat roz, în acelaș timp, 
lichidul se decoloră. 

Sângele după ce a fost subt, trece din canalul 
labrului prin faringe (fig. 42. ph.) în rezervoriul ven- 
tral (S. princ) de unde apoi trece încetul cu încetul 
prin oesofag (oes) în stomac (st). Aicea îl găsim 
acoperit de jur înprejur cu un strat gelatinos după 
cum a observat și Sc/haudiu. 

Acest strat oprește contactul direct al lui cu su- 
prafața epitelială. 

Resorpțiunea substanţelor din sânge de către ce- 
lulele epiteliale se face prin intermediul stratului 
gelatinos. La ţânţarii hraniţi cu zahăr, cu apă colo- 
rată, cu carmin, sau cu tuş am constatat că locali: ! 
zarea. culorei se face în pereţii epiteliali ai stoma- 
cului şi anume în partea lui posterioară, pe când 
intestinul anterior și cel posterior rămân incolore. 

Substanțele neasimilabile sub formă de corpuscule
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refringente, brunatre, lunecă în masă peste perii 
chitinoși (fig. 40) ai ileonului şi: sunt 'date afară sub 
formă de mase fecale. - _ | 

  

  

    MA mată 
  

FIG. 43. — Cristale de acid uric, preparate din Canalele lui Malphighi 
dela A. maculipennis. — Microphot. originală, 

Tuburile lui Malpighi. (Fig. 42 tm.) Aceste tu- 

buri în număr de cinci se deschid în ileon. Ele sunt 

formate dela interior în spre exterior de un strat 

epitelial, și o membrană chitinoasă. Celulele epite- 

liale sunt foarte mari au protoplasma: granulară. și 

câte un nucleu mare bogat în cromatină. | 

Pentru a preciză funcțiunea acestor organe, am 

disecat cu precauţțiune câte 15 țânțari imediat după 

ce au fost anestesiaţi cu cloroform sau cu fum de 

tutun, am izolat tuburile lui Malpighi pe o lamelă 

în puţină apă distilată, lăsându-le să stea o oră, apoi 

puneam lama cu această soluţie: şi o lăsam. să se 

usuce încet la o temperatură de zo grade. Intre 

cristalele obţinute în acest mod erau unele, a căror 

formă amintesc aceea a unei prisme. (Fig. 43). să 

Dacă la o asemenea soluţie preparată dir tuburile 

lui Malpighi, se adaogeă o mică picătură „de acid
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acetic: şi se acopereă cu o lamelă, după puţin timp 

se: formează mici cristale gălbui sau încolore în care 
se pot recunoaşte diferite forme de acid uric. 

  
FIG. +4. — Stoma- 

cul unei larve de 
Anopheles, hrăni. 
tă cu cartofi, — 
Microphot. origi- 
nală. 

Concluzia este, că porţiunea tu- 
bului digestiv în care se face di- 

gestiunea şi resorpţiunea la ţânțar 

este stomacul. (Fig. 36. S.) Celu- 

lele glandulare diferenţiate produc 

unele un suc analog pepsinei, iar 
altele un suc analog diastasei (la 
larve) care transformă substanţele 

albuminoase în peptone, iar cele a- 
milacee în glicoză (la larve). 

Cantitatea de sânge pe care un 
țănţar poate să o absoarbă a fost 
verificată de către Nuttall și Shipley, 
care au constatat că A. maculepennis 
absoarbe - dela 1, 4 la 2, 9 mili- 
grame de sânge, și Galli-Valerio a 
constatat că A. bifurcatus poate să 
absoarbă 2 la 3 miligrame şi C. 
vexaus până la 5 miligrame de sânge: 

APARATUL RESPIRATOR.— Apara: - 
tul respirator constă din un sistem 
de tuburi traheene a căror ramifica- 

țiuni răspândesc aerul în toate organele și în toate 
țesăturile corpului, ele comunică cu exteriorul prin 
niște orificii numite s/igmate (Tabela 3. Fig. 2. $). 

| Siigemalele sunt astfel constituite că ele se închid 
și se deschid dupa voea animalului şi au pe mar- 
Sinea lor nişte peri cari funcţionează ca un fel de 
filtru oprind la exterior praful din aer. 

SAgmatele sunt în număr de opt perechi. Pere-
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chea întâia care este şi cea mai mare se află situată 
pe marginea anterioară a mesotoracelui între ter- 
gum şi pleure, perechea a doua se află pe metatorax, 
iar celelalte șease perechi pe pleurele abdominale 
de pe segmentul al doilea până pe al șeaptelea. 

Tuburile traheene sunt constituite din un strat de 
celule plate, acoperite de chitină. Această chitină 
se prezintă sub forma unui filament întors în spirală. 

Tuburile traheene cele mai puternice se găsesc 
în torace. In cap există o trahee dublă în formă de 
tunel care se deschide între partea anterioară a 
ochiului și clipeus. Bâzâitul pe care îl produc ţân- 
țarii în timpul zborului este produs de vibraţiunile 
unei membrane întinsă într'o mică dilataţiune ampu- 
lară situată în trahei dedesubtul stigmatelor. 

APARATUL CIRCULATOR (Fig. 42) al țânțarului este 

foarte greu de studiat, din cauză că elementele sale 
constituante sunt foarte delicate. El constă dintr'un 
vas dorsal numit 7z7nă (c), şi o prelungire dorsală, 
aorta (aort);. care dă naștere în torace la patru 

ramuri din care două trec dealungul gâtului pe lângă 

canalele salivare. | 
Inima este formată dintr'o membrană subțire care 

se ataşează de fața internă a tegumentului prin fi- 

bre musculare; printre aceste fibre musculare la su- 

prafața externă a inimei se află aşă numitele ce/u/e 

pericaraice, un fel de celule mari ameboide cu pro- 

toplasmă granulară, cu unul sau mai mulți nuclei. 

Inima prezintă pe o parte şi alta a sa din seg- 

mentul al doilea abdominal până în al șeaselea câte 

o ostiolă, prin care sângele din' cavitatea generală 

a corpului pătrunde în ea pentru ca în urmă da-
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torită pulzaţiunilor sale să se împrăștie din nou la 
periferia corpului. 

- SISTEMUL MUSCULAR (fig. 45 şi 46). Mișcarea cor- 
pului și a membrelor este datorită Mschilor strați, 

  
fi 

FIG.: 45. — Secţiune. transversală prin toracele de A. naculipennis. 
A. muşchii antero-posteriori; D. muşchii dorso-ventrali. — Microphot. originală, ” 

ei. se inseră pe fața internă a ecfosheletului sau pe 
diferitele sale proeminenţi interne (apodeme) care 
toate la un loc constitue ceace se numeşte extos- 
Reletul. Musculatura 'splanchica este formată. în ge- 
neral din fibre netede. a 

Musculatura cea mai desvoltată este acea a tora:



ga co i Be 

vita ri ob 

ţ 
io 

  

Sri Dea sin It, i 

TA ELA Y. - 
caii e OLOUII UD II: 

ran 

ccm etea mem, 

m
a
m
e
 

si . 

i 
a.



2 IMprăsee Gin nou bi 

  

A “TABELA 2 

Frc. 1. (jos). Poldage. dini delta Dunării, în care 
dorm pescarii ca. să nu fie mușcaţi de 
țânțari. De 

' . 

Fra. 2, (sus) o gârla din id Brăila. în care sal- 
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celui (Fig. 45). Aice se află muschii abductori şi 
adductori ai picioarelor și mușchii aripelor. = :: : 

Muschii motori.ai.aripelor sunt constituiți din făscii 
groase paralele, unele antero-posterioare, altele 'ver- 
ticale. | . 

Recunoaşterea acestor muşchi nu este importantă 
numai din punct de vedere pur științific ci și din 

punct de vedere practic, fiindca în interiorul lor vin 
de se desvoltă embrionii filariei sanguine (Filaria 
Bancrofti, Cobbold, 1877). Această filarie după cum 

se ştie produce la om filarzosa sau elefantiasa Ara- 
bilor, o boală datorită oprirei circulaţiunei limfatice 
din cauza dilataţiunei enorme a vaselor limfatice și 
unei îngroșări considerabile a pielei. 

Dacă un ţânţar înţeapă un individ bolnav 'de fila- 

rioză, introduce cu sângele în stomacul său, şi un 
număr de embrioni de filarie. Acești embrioni tra: 

versează pereţii stomacului ajungând în intestinele 

fasciilor musculare ale toracelui unde se transformă 

în larve, de unde apoi trec în cap . acumulându:se 

dedesubtul esofagului, iar de aici pătrund în teaca 

trompei care după cum am arătat nu este decât o 

prelungire a cavităţii cefalice. Din trompă larvele 

ajungând pe pielea omului trec în limfatice şi se 

desvoltă pentru a deveni adulte și a produce leziu- 

nile cari le-am semnalat mai sus. 

Muschii abdominali trec dela un segment la altul. 

Ei formează pe faţa dorsală și ventrală două grupuri 

laterale. o 

-In cap se află mușchii faringelui despre care am 

mai vorbit, din care o grupă pleacă de pe mijlocul 

: fiecărei lamele faringene şi se inseră pe partea in- 

_ternă a capsulei cefalice. | i
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SISTEMUL NERVOS (fig. 46) este foarte desvoltat. 

Partea centrala constă dintr'un mare gauglion su- 

pra: faringian (S) și unul saub-faringian 6) reunite 

ambele prin comisuri laterale. 
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FIG. 46. — Secţiune longitudinală prin capul şi toracele de A. macu- 
lipennis. S. ganglionul supraesofagian; s. ganglionul sub-eso- 
fagian; T. ganglionul toracic. — Microphot, originală 

Ganglionul superior este în conecsiune- pe de o 
parte cu organul 'sensorial localizat în articolul ba- 
zilar al antenelor, organ care a fost descris de Child 
iar pe de altă parte trimete nervi lă ochi și la
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apendicele bucale. Comisurei formată de acești doi 

mari ganglioni cefalici, urmează un dublu lanț : de 

ganglioni, dintre care ganglionul toracic (fig. 46. T.) 

este format din fuzionarea a trei ganglioni, iar lanţul 

abdominal din şeașe ganglioni care sunt aplicaţi pe 

piesele ventrale ale segmentelor chitinoase, abdomi- 

nale. Ultimul ganglion se află în locul unde sunt 

situate cele două oviducte. 

  

  

A IV 

FIG. 47. — Raporturile dintre organele de reproducţiune şi partea 

terminală a tubului digestiv (după Eysell), 

V, VI. VII. VIII. 3—8 Inel abdominal, M. D. Stomacul, KI. Pylorus, 

II. Ileon, NS. Canalele lui Malpighi, OV. Ovariul, Ov. Duct. 

Oviductului B: Col, Colon, R. Rectul cu glandele rectale, Sp. 

Th, Receptacolele seminale, KD. Glandele mucigene, Vag. Va- 

gina, A. Anusul. 
” 

Nervii motori şi sensibili inervează musculatura 

şi organele de simțire în acelaş mod ca la animalele 

superioare. | 

Aparatul digestiv şi anexele sale sunt inervate de 

către sinpatc. 

Ganglionii mari sunt formaţi dintrun. strat cor-
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tical de 'celule cu nuclei mici și din o'masă centrală 
compusă din fibre nervoase, pe când gonglionii sim: 

paticului sunt formaţi din celule mari granuloase. 

„APARATUL GENITAL. Organele genitale sunt binare 
şi simetrice. 

La femela (fi. 47 şi 48). ele se compun din 
următoarele părţi: 

I. Vagina. 
2. Oviductul comun şi oviductele. 

3. Ovariile. 

4. Receptacolele seminale şi canalele lor. 
5. Glanda mucoasă. | 
In ultimul segment abdominal se află vagina 

(fig. 47. Vag.) separată de asus prin un apendice 
chitinos orizontal. 

Ea merge paralel cu rectul în apropiere de sternul 
segmentului al șeaptelea. La despărţirea segmen- 
tului al șeaptelea de segmentul al optulea, ea se 
ridică în partea dorsală continuând ovzductul comit. 
(fig. 47. Ov. Duct.). 

Oviductul comun este un tub format din fibre 
musculare, el se bifurcă în două oviahicle; tuburi cu 
pereţii mai puţin musculoşi ca ai oviductului comun, 
se ridică deoparte şi alta a corpului în spre partea 
dorsală şi dau în ovarii. 
__Ovariile sunt în număr de două, formate fiecare 
din o cantitate de tuburi foliculare dispuse în formă 
de spic în jurul tuburilor ovariene. (Fig. 48). 

Când ouăle au ajuns la maturitate ovariile (fig. 47. 
Ov.) imping la o parte intestinul posterior și tuburil 
lui Malpighi ocupând aproape toată porțiunea poste- 
rioară a abdomenului. 

Receptacolele seminale (fig. 47. Sp. Th.) sunt
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niște saci chitinoși situați în regiunea terminală a 
abdomenului, imediat dedesubtul ampulei rectale, 
ele prezintă nişte conducte cari se reunesc într'un 
canal comun ce se deschide în vagină. Numărul lor 
variază la diferitele genuri, sunt trei la Cz/ex (fig. 49) 
două la Mansonia (fig. 50) şi una la Anopheles (fig. 51). 
Forma și dimensiunile lor sunt de asemenea varia- 
bile, sferice la Mansonia, ovoide la Cu/ex ; foarte vo. 

luminoase la Anopheles, mai puțin mari la Mansona 
și mult mai mici la Cz/ex. 

  

FIG. 48. — Ovariile izolate dela femela de A. maculipennis. — 

„Microphot. originală. 

Ele au fost bine studiate de câtre Neveu- Lemaire 

(51) dela. care împrumutăm descripţia ce urmează : 

Peretele lor este format dintr'o membrană groasă, 

rezistentă şi destul de puternic pigmentată. Cavi- 

tatea sa este plină cu spermă la. femelele, fecon- 

date, mai cu deosebire la acele cari trebue. sa pe:
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treacă timpul iernei fâră ca să depue ouale pâna 

primăvara. a Da 

- Lemaire a examinat în timpul iernei un număr 

mare de femele de Calex pipreus care hibernase 
într”o pivniţă în împrejurimile Parisului și toate exem- 
plarele din care a făcut secțiuni, prezentau recep- 

  

- 

        

FIG. 49. — Receptacolele seminale de Culex in număr de trei. — 
Microphot. originală, 

tacole seminale umplute cu spermatozoizi. Sperma- 
tozoizi au un cap umflat care se continuă prin o 
coada subțiată, ceeace le da aspectul unui punct de 
interogaţiune. Intr'un punct al receptacolului seminal, 
pe. care el îl numește hil, se află un orificiu în jurul
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căruia chitina formează un burelet și din acest punct 

pleacă un canal foarte îngust, a cărui perete este 

format dintr'un strat unic de celule: şi care dă în 

partea inferioară a oviductului deasupra regiunii 

unde dă canalul glandei destinate a secretă înve-. 

lişul extern al oului. 

In momentul împărecherii, bărbatul depune în: 

bursa copulatrice sperma care trece prin canalele. 

speciale ajungând în receptacolele seminale. : 

  

  

    
  

FIG. şo. — Receptacolele seminale dela Mansonia, în număr de 

două. — Mierophot. originală. 

„ Receptacolele seminale, astfel umplute în timpul 

copulaţiunii, păstrează spermatozoizii în vieaţă. un 

timp mai mult sau mai puţin îndelungat. 

Cand ouăle au ajuns la maturitate, ele se sco- 

boară în oviduct; sperma se scurge încetul cu în- 

cetul prin conductul amenajat pentru acest scop, Iar
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in locul unde se deschide acest conduct în oviduct 
are: loc fecondaţiunea. 

Lemaire spune că ductul receptacolului seminal 
da în oviduct (51). Eysell însă îl descrie că se des- 
chide în vagină. 

Oul astfel fecondat se acopere la suprafaţă cu o 
membrană protectoare sau oothecă secretata de 
către glanda accesorie, sau mucoasă (fig. 47. KD.) 
(Kittdruse). 

  

  

      

„FIG. 51. — Receptacolul seminal de Anofeles în număr de una. — 
Microphot. originală. 

Această glanda de forma globulară sau ovoidă 
prezintă şi ea un canal scurt care se varsă în vagină. 

La. bărbat organeie genitale se compun din ur- 
mătoarele părţi: 

I. Penisul cu armatura genitală. 
2. Ductul ejaculator şi Vasele deferente. 
3. Testiculele.
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4. Vesiculele seminale. 

Penisul este un mic apendice brun, cornos, elas- 

tic, încunjurat de armatura genitale, care se adap- 

tează la părţile sexuale femele. Armatura genitală 

constă într'o pensă, formată din două piese late- 

rale, rotunzile, acoperite de peri. (fig. 52). 

Penisul se continua într'un canal oblong elipsoi- 

dal care este ductul ejaculator 

(fig. 52. D. ejac.), din acesta pleacă 

„două tuburi „capilare, canalele de- 

ferente (fig. 52. V. d.). Fiecare 

canal deferent da intrun testicul 

(fig. 52. T). Zesticulele sunt sim- 

ple, unicapsulare, albe, oblongi, 

cilindroide drepte şi independente 

unul de altul. 

Vesiculele seminale (fig. 52. Ahd) 

sunt mari, ovoide, situate de. o 

parte şi altă a locului unde se 

reunesc canalele deferente. 

Corpul adipos. Totalitatea or- 

ganelor și sistemelor cari nu se 

fixează direct de - ectoskelet sau 

de entoskelet sunt sprijinite şi li- 

pite între ele printr'un țesut adi- 

pos. Țesutul adipos este compus 

din celule mari cu nuclei ovali 

conțânind numeroase picături u- 

Jeioase și pigmenți. 

  

FIG. 32. — Organele in- 

terne şi externe dela 

bărbatul de Aedes (du- 

pă Eysell). ” 

'T. Testiculele, V. d. Va- 

sele deferente, D. ejac- 

Ductul ejaculator, Ahd. 

glandele anexe.



CAP. 1: 

Oecologia și Corologia ţânţarilor 

FELUL DE VIAȚĂ ȘI LOCUINŢA 

Țânţarii sunt insecte crepusculare și nocturne. 
Următoarea legenda dovedește ca şi poporul nostru 
are cunoștință de acest fapt: 

«Zice că odată Maica Precista poveste cu ,Sog- 
vele despre păcatele lumii acesteia şi, între multe 
altele, povestiră ei și despre făra-de-legile lui Pic: 
împărat, căruia îi eșise vestea pentru nemiloşia lui. 

„Soarele spuse tot ce văzuse, iar Maica sfântă 
cântărindu-i păcatele, îl judecă că nu ar fi bun nu- 
mai de ţipat într'o apă fara de fund, ca sa i-se 
peardă urma pentru vecii vecilor. 

„Dar nu gatisera cu judecata, când colo iată că 
vine și Pic-împărat şi haide sa iea pe Maica Pre- 
cisla de păr, că doar el eră împărat și nu avea de 
cine să se teamă, şi înjurând câte îi veniă în gură, 
se luă la sfadă și cu Soarele. 

„Vrând Maica sfântă să-i spue cevă cuvinte pen- 
tru îndreptare, nu apucă, caci Pic-împărat îi astupă 
gura cu o palmă, pentru ca sa nu poată nimic grăi. 
„Soarele, văzând aceasta purtare neomenoasă din



BB 
partea lui, se facu foc şi pară de mânie, îl luă de 

gât şi aruncându-l într'o fântână, se înecă, fară a 

a puteă .zice alta decât: zi, zi, zi, zi, zi! | 

„Maica sfântă, fiindu-i milă de el, a vrut să-l 

scoată afară, dar. când colo, în loc de Pic-împăral, 

afla numai un Țânfar zgriburind de frig sub grinda 

fntanei. Se vede ca Dumnezeu îl pedepsise pentru 

obrăznicia lui. 

        
Fie. 53. — Un pod care serveşte ca adăpost ţânţarilor. Jud. Iaşi. — 

Phot. originală. 

„Și [ântarul n'a esit din ascunzișul lui, decât după 

a ? ” 
” . * . . . . Dă 

ce s'a dus .Soare/e, căci îi eră frică, și . .. 1€ frică Și 

acum, despre ce ne putem. convinge și Nol, ca Ţân:



____76 

țarii nu. umblă decât numai noaptea, când nu-i vede 
soarele, cântând și acuma pe deasupra fântânelor: 
zi, zi, zi, zil“ (Sim. FI. Marian 47). | 

In timpul zilei ţânţarii, stau ascunși în stufărie 

(Fig. 53) sub frunzele arborilor, subt bolta poduri: 
lor joase şi întunecoase, în locuinţele omenești, în 
grajduri, în locuința cânilor (Fig. 54), în zâmnice și 
ori unde pot găsi umbră dacă nu obscuritate. 

In libertate stau mai mult în locurile adăpostite 
de vânt, nu le place nici vântul nici ploaea, o ploae 
repede îi doboară la pământ, o ploae ușoară îi for- 
țează să se retragă în locuri închise. 

In locuinţele omeneşti ei stau ascunși prin colțu- 
rile casei, pe plafon. pe pereţi sau între terestre 
și perdele. Primejdia de a fi înțepaţi este mai mare 
în urma unei ploi sau a unui vânt ușor, de ase- 
mene în zilele: călduroase când atmosfera este li- 
niştită şi puţin umedă. 

Cum inserează ei se ridică în roiuri şi pleacă după 
hrană. Afară de puţine excepţii, barbaţii nu înţeapă 
de loc, ei se hrănesc cu nectarul din flori şi sucul 
din fructe. In județul Neamţ, am găsit pe câmp A. 
naculipennis care sugeau pe spicile de porumb, acest 
fapt a fost observat și în Italia de catre Grassi 
şi Noe. 

Femelele insa sunt avide de sânge, se pare că 
ele prefera sângele de om, cu toate acestea ele atacă 
şi-alte animale: mamifere, pasări şi chiar și dip- 
tere. Galli-Valerio a constatat ca dintre celelalte 
animale câinele este preferat de țânțari, acelaş lu- 
cru lam constatat noi cu câinele nostru care este ne- 
contenit înțepat .de catre. A, maculpennis, locul cel 
mai sigur când voim să ne procurăm această specie eră locuința lui (Fig.. 54).
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-Galli-Valerio a încercat să vadă dacă și vertebra- 

tele cu sânge rece sunt înţepate de către culicide, 

lăsând în contact cu: 
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FIG. 54, — Cuşca câirielui „Paşa“ din care recoltăm femelele de 

anofeli. — Phot. originală. 

Lacerta vivipara, L. agiis, L. viridis, L. Strpum, 

Salamandra maculosa, Triton cristatus, Triton al- 

pestris, Hyla arborea, Bombinator 1gneus; urmă- 

toarele culicide: C. vexans, C. pipiens, C. nemorosus, 

Th. annulata, A. bifurcatus, A. maculipennis, dar 

ma reuşit. | 

Femeile înţeapă de preferință. noaptea şi la cre-
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puscul, sunt însă specii de culex cari înțeapă și în 

timpul zilei. | 

Bărbaţii deşi nu înțeapă, totuși sunt supărători 

din cauza bâzâitului lor, ei au o specialitate de a ba- 
ză! în jurul urechei, uneori ore întregi. „Cu un singur 

bărbat de Segonaye - spune Pressat (58)—care sar 
fi tupilat sub polog putem petrece o noapte albă, 

fără a fi înțepaţi. Am preferă uneori să fie o femelă, 

căci cel puţin, după ce a supt și s'a umflat de sânge, 
se așează pe polog și îşi face digestia în liniște“. 

După fecondaţiune, bărbaţii mor foarte repede, 
femelele însă trăesc relativ mult, deși nu se poate 
fixă cu preciziune durata vieţei lor. 

După fraţii Sergent (62) femelele născute și fecon- 
date în timpul toamnei, trăesc până în primăvara 
viitoare, dar mor toate după ce au depus ouele. 

Femelele de culex născute primăvara pot uneori 
fi păstrate în captivitate mai multe luni; nu s'a putut 
insă păstră în vieață femele de Anop/heles mai mult 
de două luni. 

Următoarea legenda ne arată credinţa poporului 
nostru despre durata ţânţarilor: 

„In vremea de demult, pe când umblau sfinţii pe 
pamânt, şedea odată, sub poalele unei păduri la 
umbră, Sf. Petrea de vorbă. cu Sf. Dumnutru. 

» [ântarul : bâzzz! bâzaz! pe lângă Sân: Petru. 
„Sân- Petru îl întreabă : 

"„Ge-mi tot dai târcoale şi mă tot bazai p'aici, mă 
Jântarule ? i 

„Păi azi ţi-e ziua, Sf. Petre, şi venii, să-ți fac un : 
"cântec, poate-mi dai vre-un bacșis!“« raspunse [ân- 
farul. a A 
„Sf. Darnitru luă vorba din gura sfântului Pefru 

” ȘI zise- Tânţarului. | e
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„Apoi dacă ești meşter lăutar, să vii şi la ziua 

mea să-mi cânți! | 
„ Tântavul muie glasul și răspunse sfântului Da- 

matru : 

„E he! Sfinte Dumitre, de ziua ta mi se moae 

coardele! (Sim. FI. Marian. 47). 

Durata sezonului ţânţarilor este în raport cu tem- 

peratura. La noi ţânţarii nu apar decât în anumite 

epoci ale anului. Incep a apărea primăvara, abun- 

dează în timpul verei, mai cu seamă în luna Iulie 

și toamna și dispar cu primele friguri. 

Regiunea cea mai bântuită este Delta Dunărei. 

Sunt mai cu seamă ani în care numărul lor este 

inspâimântător. Astfel au fost anii 1902 şi 1906. 

In 1902 luna Iulie trecând prin pădurea Cara- 

orman, după apusul soarelui, am fost urmăriţi tot 

drumul de nouri atât de deși de țânțari, că nu pu- 

team vedea înaintea noastră. Tot timpul ne înţe- 

pase prin haine şi ne eră imposibil să ne putem 

apără de ei. | 

“"Trebuind să dorm o noapte în satul Cara-Orman, 

am fost trezit în timpul nopţii de mugetul unei vaci 

care eră priponită în apropiere de camera în care 

dormeam. Am ieşit afară să văd ce sa întâmplat 

și am găsit'o sbătându-se din cauza unei pusderii de 

țânțari care se năpăstuise asupra ei înțepând'o de 

toate părţile. | 

A doua zi țăranul mi-a povestit că altădată a 

avut'o vită care a perit din câuza ţânţarilor mulţi 

cari au atacat”o. | 

Este foarte greu să se precizeze numărul gene- 

răţiunelor care se succed în cursul unui sezon. După 

fraţii Sergeut ar fi cinci sau şease” generaţiuni. Ad- 

miţând că o femeie de Anopheles depune 150 ouă
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și că o jumătate din aceste ouă ar da naștere la fe- 
mele, am obţine după calculul lui Pressa/ pentru 
primele patru generaţiuni, admițând totdeauna o pro- 

porţie de 5o pentru roo de femele pentru fiecare 
'generațiune, cifrele următoare: e 

I-a generaţiune ..... . " I50: 
2-a Sa i 11.250 Ă 

a-a » aaa 843.150. 

qa pe e a. 63.281.250 

5-a pe 4746.093.750: 

Dacă admitem că ciclul evolutiv total al ţânţa- 
rilor poate fi indeplinit în 20 zile, adică: oul două 

zile; larva șeapte; nimpha, trei zile; 'adultul opt 
zile; o singură femeie de anophel, în timp de opt 
zeci de zile, adică în mai puţin de trei luni, ar da 
naștere la cruci miliarde de indivizi. La sfârşitul 
unui sezon de cinci sau şease luni s'ar produce mi- 
lioane de miliarde. . | i 

„După Grall şi Maichoux (29) Ariofelii trăesc.la 
țară, în sate, în locuinţi izolate, când se apropie de 
orașe, rămân cantonaţi la periferie şi nu pătrund 
până la centru“. Cu toate: acestea în /ași se găseșc 
în locuinţele din mijlâcul orașului: din'stradele cele 
mai frecuentate precum este strada Unirei, Ano- 
Pheles macuilipennis, în număr destul de mare, de ase- 
menea în Su//na în toate locuinţele se găsește A. 
Pseudopictus. e 

Unii autori precum este Arnbalzaga a incercat 
să clasifice țânţarii dupa habitat, el i împarte. în 
patru grupe: | E 

I. Domestici.— Genurile Culex şi Taeniorhynchus. 
„2. Câmpeneşti.— Genurile Ochlerotatus, Eletero- 
"2cha Şi Janthinosoma. .: : : a te
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FrG. 1, Placa mentului. şi. “partea inferioară a fa- 
E  ringelui de larvă de Culex pipiens. 

Fc. 2. Tubul digestiv al unei larve. 
D. tubul digestiv definitiv; Z. materiile 
escremențţiale ; Z. loburile toracice; 0. 
esofagul; P. o parte a tubului digestiv 
definitiv rupță șir ridicată în sus; RR. tra-. V iii 
hea anală; $. sifonul” respirator; 7. tubul 
digestiv larvar; Y. evantaliul notător. 

Fc. 3. Partea posterioară a nimfei de 7heobal- 
dia annulata ca să se vadă segmentele 
şi lama codală. I—VIII segmentele ab- 

" dominale; Z. lama codală (aripioarele 
înotătoare); P. prelungirile terminale. 
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3. Paluştri.— Genurile nopheles, diaes, şi Ura- 
nolaeiua. 

4. Silvestri. — Genurile Sabethes, Psorophora și 
Megarhinus. 

Țânţarii sunt influenţaţi de culoarea hainelor în 
alegerea persoanelor pe cari le înțeapă. 

Nuttall şi Shipley, cari au studiat influența atrac- 
țiunii sau a repulsiunii pe care o. exercită fiecare. 
culoare asupra ţânţarilor, au găsit că culorile:cari în 
ordine de frecuenţă, atrag mai mult pe Anopheles 
maculipennis sunt: albastru închis, roșu închis, ca- 
staniu, cărămiziu, negru, cenușiu, masliniu, „violet, 

verde, albastru deschis, gris perle, cenuşiu deschis, 

azur, ocr, alb, portocaliu galben. 

Galli- Valerio experimentând cu A. maculipennuis şi 
A. bifurcalus a constatat că 119 se aşează pe culori 
inchise şi 33 pe culori deschise, şi cu Cz/ex fepteus 
şi C. vexanis, că 349 se aşează pe culori închise și 
120 pe culori deschise. : 

Stephens și Christophers. a observat | că țanţarii 
sunt atraşi de mirosul pielei din care cauză au găsit 
mulți pe: încălțăminte şi pe harnaşamente. 

Puterea de zbor. — Asupra distanțelor pe care 
Anophehi le pot parcurge, autorii nu sunt. încă de 
acord. Unii cred că ei nu se pot indepartă mai mult 
de 400 — 300 metri de balţile în cari au luat naștere. 

Fraţii Sergeut cred că ei se pot îndepărtă până 
la 1.500 metri. Grassi a observat că anofelii nu se 

îndepărtează mai mult de un kilometru de focarul 

lor de origina. 

Ceeace este pozitiv, e că bălțile în cari se. des- 

voltă anoplhelii sunt în totdeauna situate la o dis- 

tanță numai .de câtevă sute de metri de locuinţi. 

Dar chiar dacă distanţele ar fi numai de câțivă 
G
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metri încă aceasta nu ar fi un adapost contra lor 

din cauză că ei pot parcurge distanțe mari însă cu 

popasuri. Dintr'un zbor sau mai multe, după dis- 
- tanţe, ei se hodinesc pe arbori și astfel pot treptat, 

treptat să se răspândească în toate casele. 
Un alt mijloc de a ajunge în locuinţe foarte în- 

depărtate de bălțile în care s'au nascut este 7zgra- 

Hunea pasivă, ei sunt transportaţi de către vânt, 

tren, trăsuri sau vapoare. 
In mai multe rânduri am avut ocaziunea să cap- 

turez, Anopheles maculipennis în vagon pe liniile: 
Iași-București, București-Severin, Bucureşti-Predeal 

și Iași-Burdujeni, precum şi în vapor pe linia Se- 

verin-Galaţi şi Galaţi-Sulina. 
In privinţa înâlţimei pe care asophebi o pot atinge 

în zbor, Grassi crede că 15 metri este înălțimea 

maximă. După Celli ei sar ridică în linie dreaptă 

24 până la 25 metri deasupra focarului lor. Rage 

(60) însă a observat anofeli ridicându-se până la 30 

metri. 

Influenţa vântului. — Anofelii caşi ori ce insectă 
zburătoare, sunt foarte sensibili față de vânt, cea 

mai slabă suflare este suficientă, să-i gonească. 

Trecând odată cu lotca pe sub un pod, într'o 
gârlă alimentată de Dunărea, dedesubtul lui se aflau 
un cârd de anofeli, care stăteau liniștiți pe bolta 

podului, la cel mai mic vânt pe care Pam făcut cu 
o umbrelă asupra lor, ei s'au ridicat și s'au așezat 
in altă parte, unde aerul nu eră de loc în mișcare. 

Ficalbi în monografia lui din 1899 „Vent; spete 
di Zansare italiane“ (22) spune că vânturile uneori 
duc cu ele țânțarii în locuri îndepărtate așă încat ele 
pot fi una din cauzele de răspândire a ţânţarilor ; 
Blanchard (4) admite că vânturile pot transportă țân.
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țarii până la r2 sau 15 kilometri. Ce// și Theobald 

din contră, cred că vântul în general nu are decât 

o acţiune foarte slabă asupra ţânţarilor, prin faptul 

ca ei se tem de vânt şi îndată ce începe a suflă 

ei se ascund pe arbori şi în stuhării. 

In ori ce caz noi ne-am făcut convingerea că ori 

de cate ori suflă vântul, ţânţarii nu zboară. Popu- 

laţia din Sulina, de exemplu este fericită când suflă 

vântul în spre mare, fiind convinsă că transportă 

ţânţarii în mare și din contră este nemulțumită, când 

suflă vântul din spre bălți în spre oraș, fiindcă aduce 

ţânţarii în oraş. 

Grassi (30) a constatat că un vânt poate dise- 

mină un roiu de anofeli până la o distanță de 12—15 

kilometri. 

Ținuta ţânţarilor. — Când ei se aşează pe un pe- 

rete (fig. 55) au o atitudine care permite de a-i re- 

cunoaște din depărtare. Culexul işi apropie partea 

terminală a abdomenului de peretele pe care stă 

şi își încovoae perechea a treia de picioare în dărăt 

pe când Anophelul îşi ţine partea terminală a abd6- 

menului îndepărtată de perete, iar perechea a treia 

de picioare le ţine rigide şi paralele cu abdomenul. 

Trompa de asemenea la Anopheles este în chiar 

prelungirea axei corpului, pe când la Culex ea este 

înclinată în jos şi formeaza cu această axă un unghiu 

mai mult sau mai puţin ascuţit. 

Modul de a înțepă și a suge. Deși ambele sexe 

de anopheline sunt prevăzute cu un aparat bucal 

conformat pentru înţepat și supt, totuși nu înţeapă 

şi nu sug sânge decât femelele. 

Ele nu sug numai sângele omului, ci atacă majo- 

ritatea mamiferelor și a păserilor, mai. cu seamă a 

paserilor tinere cari n'au decât puţine pene. Dacă
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urmărim cu o lupă mare un țânţar care se pune 

pe mână ca să sugă, vedem cum alege mai întâi 
un loc unde pielea este cât se poate de subțire. 

  

    
FiG. 35. — In stânga o femelă de Cu/ex, în dreapta o femelă de 

Anopheles. Nu sunt desemnate decât picioarele jumătăţei drepte 
a corpului. (după Eyssel). 

Odată locul ales, ridică în aer cei doi palpi masxi- 
lari, mişcându-i în mod tremurător, îndepărtează 
labelele (fig. 56) din varvul trompei, cu care se sprijină 
de piele, lasând să iasă printre ele trocarul care pa- 
trunde în piele cu varfurile celor şease stilete. Cu 
cât trocarul pătrunde mai adânc cu atâta trompa 
se îndoae, mănţinind extremitatea ei necontenit în 
contact cu trocarul pentru a-l împedecă să șovăeasca. 

Indată ce trocarul a tăeat un. vas sanguin, mușchii 
faringelui se contractă, faringele se dilată, iar sân- 
gele înaintează în rezervoriul ventral. Cu lupa se 
vede cum corpul ţinţarului se coloreaza în roş de 
sângele aspirat. | 
Râaumur a descris foarte bine în 1738 (Memoi. 

res pour servir ă Histoire des insectes, t, 1V)
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modul cum se efectuează sugerea, reproducem ur- 
mătorul pasaj citat de R. B/anchard (4): „De obi- 
ceiu când ţânţarul suge cu îndestulare și fără să 
fie tulburat, nu-şi părăsește locul unde s'a fixat până 
când şi-a umplut stomacul și intestinele, ca să facă 

mai mult loc sângelui, se golește de excremente. 

  

FIG. 56. — Labelele îndepărtate lăsând să treacă printre ele piesele 
chitinoase ale trompei. (după Nuttall si Shipley). 

li, = Labium, Ixe. = Labrum + epipharinxul, la. = Labelele, 
mx, = Maxilele, mn. = Mandibulele. 

„Singurele excremente pe cari le-am văzut dân- 
du-le afară țânţarii, sunt o licoare limpede şi trans- 

parentă; se vede ieșind o picătură, sau chiar suc- 

cesiv mai multe picături din această licoare, îna- 

poia aceluia care e ocupat se bea sângele. Un ase- 

menea ţânţar a cărui pântece eră plat, flasc şi 

cenușiu înainte de a suge, are pântecele foarte în- 

tins, umflat şi roşietic, după ce a băut sângele 

nostru cu îndestulare. Sângele cu care sa umplut 

ţânţarul, îl colorează; cu toată că e conținut în 

intestine, poate fi întrevazut pe locurile unde pie- 

lea e străvezie; dupa ce insecta s'a săturat zboară. 

„Cu toate acestea am vazut țânțari, cari n'au
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plecat de pe mâna mea, decât după ce au împuns-o 

şi au supt sângele în trei sau patru locuri diferite; 

poate că tot timpul a spart vase sanguine mici de 

tot; se poate de asemenea că în zilele acelea sân- 

gele meu nu le plăceă, și căutau în diferite locuri 

pentru a găsi un sânge mai agreabil decât cel 

dintâi. 
„Sunt cărnuri pe cari ţânţarii le preferă la altele. 

Nu numai ţărancele a căror piele e arsă de soare, 

și înăsprită de muncă, nu sunt aşă de des pișcate 

ca cucoanele a căror piele e mai delicată; dar am 

observat chiar între doamnele cu cari eram la ţară, 

că erau unele cari deși aveau o piele subțire, nu erau 

nici odată pișcate, în timp ce altele cari nu aveau 

o piele mai frumoasă, erau pișcate încontinuu, şi 

am «avut de atâtea ori ocazie de a observă acea- 

sta, în cât nu m'aș putea indo! că sunt pieli pre- 
ferate de țânțari altora deopotrivă de delicate. Dacă 

acest fapt. e aşă de sigur pe cât îl cred, trebue să 

existe mijloace pentru a face pielea noastră des:- 
gustătoare ţânţarilor; și că dacă pielea mâinilor și 

a obrazului nostru ar fi spălată cu o anumită apă, 

ţânţarilor nu le-ar plăcea să o pişte și nici măcar 

să se aşeze pe ea“. 

Inţepătura ţânţarilor produce o mâncărime dure- 

roasă şi o mică papulă roşie. Intensitatea leziunii 
variază dela un individ la altul. Inţepaăturile repe- 
tate pare că produc un fel de imunitate din punct 
de vedere a reacţiunii locale. Persoanele cari se 
stabilesc în ţerile cu țânțari, sunt desfigurate de 
cătră înțepăturile ţânţarilor, pe când persoanele lo- 
cale nu prezintă decât o reacțiune foarte uşoară. 
Țânţarii sunt călăuziți cătră victimele lor de un
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organ special de odorat, care e situat în antene, 

el a fost studiat de cătră Child (1). 

Locurile unde îşi depun ouăle. Atat femelele de 

Culex cat și cele de Anopheles își depun ouăle în 

băltoace, în cari apa nu seacă repede; la tropice 

în bălți în cari apa se menţine cel puţin ro zile,: 

iar la Nord în bălți în cari apa se menţine cel puţin 

30 de zile. 

Larvele de Culex trăesc în tot felul de ape, atât 

în apele cele mai limpezi cât și în cele mai necurate. 

Larvele de anofhek, din contră, se găsesc în ma- 

joritatea cazurilor, numai în ape curate, limpezi, li- 

niștite (fig. 57 şi 58) sorite şi prevăzute cu o vegetaţie 

de plante cu clorofil: Razzaraculus aguabicus, nufăr. 

stuh, (Phragmites communis). Lewma deasemenea 

când nu este în cantitate prea mare este priitoare 

dezvoltării larvelor, când însă se îndesește şi aco- 

pere suprafaţa apei împedică dezvoltarea lor. . 

Contrariu de cum credeă Kerschbaummer, fraţii Ser- 

gent au constatat că ele pot trăl în apă le o adân- 
cime de mai mulți metri. 

Anofelii nu-şi depun ouăle lor în cazile cu apă de 

ploae pe lângă casă ca Culex, Teniorincluis şi „Sfe- 

gomia ; cu toate acestea în Aprilie 1gro, am găsit 

la facultatea de medicină, întrun poloboc cu apă de 

ploae veche, câtevă larve de A. maculipennis îm- 

preună cu larve de Culex pipiens şi larve de i/eo- 

balada. 

Larvele de culicide trăesc şi în apele sărate. 

Ficalbi a semnalat în lacurile sărate din Sardinia, cari 

conţineau o cantitate de Na Cl superioară apei de 

  

(2) CA. M. Child. Ein bis her wenig beachtetes antennales Sinnes- 

organ der Insekten, mit besonderer Bericksichtigung der Culiciden 

und Chironomiden. Zeițschri/t fir zviss. Zoologie, 1994.
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mare, larve de Cu/ex nemorosus. Sergent a gasit in 
apele sarate din Algeria larve de Pyrefophorus 
chaudoyei. In America trăesc în apele sărate larve 
de C. sollicitaus ; în Africa larve de Pyretophorus 

  

      
FIG. 57. — Loc de îmulţire a ţânţarilor. Jud, Iaşi, — Phot. originală. 

Costalis și Myz funesta. Centanni și Orta a gasit 
larve de Anopheles în ape cari conțineau 8,7700 Na Cl. Noi am gasit larve de A. maculipennis în 
balțile mici sărate de pe lângă „Lacul-Sărat“ din jud. Braila, și în balţile sărate din „Slănic« jud, 
Prahova. 
Am mai găsit larve de A. maculipennis în apa sulfuroasă dela ,Puturosul:c, Manastirea Neamţ.
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Ele mai traesc și pe marginea apelor curgătoare 
cu 0 vegetațiune bogată, care le protejă: contra 
curentului. Astfel am găsit larve de. A. maculipennis 
pe marginea ,,MVerufisorulua: „Ozanei“ și „Magher- 
mite“ din jud. Neamţu. 
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FIG. 83. — Balta dela Cristești (Jud, Iaşi), Marginea ei serveşte ca 
loc de dezvoltare a anofelilor. — Phot. originală, 

Cantitatea cea mai minimală de apa este sufici- 
entă larvelor de culicide ca să se poată desvoltă. 
Astfel Marchoux, Salimbeni și Simond au gasit în 
Brazilia larve de Sfegomia fasciata în cutii Și în 

sticle vechi. 
Dine a găsit în insulele Hawai larve de diferite
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culicide în cutii de conserve aruncate şi în oale 

părăsite. | 
Pressat a găsit la Ismailia larve de Anopheles în 

urmele cămilelor pe cari le lăsau pe marginea dru:- 

murilor în timpul când mergeau; în pădurile din 

Brazilia, Lutz a găsit larve de Cu/ex și Anopheles 

în apa stagnantă din frunzele Bromeliaceelor. 

In captivitate am constatat că lui A. maculipennis 

ii este suficient, puţină apă într'un pahar cu apă ca - 

să se oue. | 
Ernarea. —'Odată cu răcirea timpului, dispar și 

ţânțarii, omoriţi de asprimea frigului. Femeile fecon- 

date ernează în locuinţele omenești, în pivnițe, graj- 

"duri și locuinţele câinelor. In iarna anului 1909 — 1910, 

am găsit la Iași în cușca câinelui (fig. 54) în luna 

Decemvrie doi A. macuhpenuis, de asemenea în 
luna Februarie în pivniță mai multe exemplare ale 

aceleaşi specii. Ele stau astfel adăpostite tot timpul 

iernei fără ca să se hrănească până incep zilele căl- 
duroase de primăvară, graţie lor continuitatea spe- 

ciei este asigurata dela un an la altul. 
Annett şi Dutton au găsit An. maculipennis in 

timpul iernei în Anglia în pivniţi, și în alte părţi. 

Ei au observat următoarele fapte: 
1. Atitudinea lor este particulară; insecta întinde 

în întregime picioarele sale, se culca la suprafața 

peretelui pe care s'a așezat, iar cu fața inferioară 

a toracelui, de abiă il atinge. | 
2. N'au găsit decât femele, în totdeauna fecon- 

date, cu receptacolele seminale pline cu sperma: 

tozoizi. 

3. Insectele se trezesc cu greu și sunt foarte le- 
neşe a se mișcă. 

4. Ele nu se hrănesc, câtă vreme temperatura nu
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se ridică. Dacă temperatura rămâne joasă, ele stau 
săptămâni întregi fără ca să se hrănească. 

5. Dacă se trezesc când temperatura se ridică, 
ele se hrănesc iute, şi ovarele se dezvoltă repede. 
Depun oule, şi în cele mai multe cazuri femelele 
mor îndată după ce sau ouat. Adulții de A. bifur- 

calus nu ernează sau foarte rar. 

PARASIȚII 'ȚÂNȚARILOR 

Asupra parasiţilor ţânţarilor a apărut în „Arhivele 

de parasitologie“ un studiu interesant al d-lui Leon 

Dye (18), din care împrumutăm cele ce urmează. 

Țanţarii au şi ei parasitele lor vegetale și ani- 

male. o 

1. Parasitele vegetale, studiul lor prezintă un 

mare interes din cauza acțiunei pathogene pe care 

o exercită asupra multora dintre ţânțarii în corpul 

cărora trăesc; unele din ele pot fi diseminate și 

inoculate sub formă de spori: ele ar puteă astfel 

produce, după unii autori, oarecare afecţiuni ale 

pielei speciale regiunelor tropicale ale Americei de 

sud. Parasitele vegetale, cuprind bacterii şi fungi. 

Bacteriile. Primul caz a fost descris de Perron- 

cito, bacterii analoage lui Leptothrix buccalrs de 

pe larvele de culicide din înprejurimele Turinului. 

Această bacterie este pathogenă pentru Anopheles. 

El se infectează în stare de larvă; trece în nimfă, 

apoi la adult pe care îl omoară puţin. timp după 

nașterea sa. 

Fungile. Marchoux, Salimbeni şi Simond au gă- 

sit la Sfegomia calopus adultă, diferite fungi analoage 

cu Mucor, ele se găseau nu numai în tubul diges- 

tiv şi anexele sale ci şi în coelom.. Acest parasit
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se întindeâ în tot corpul Sfegomiei producându-i 

moartea. 

S'a mai găsit Empusa culicis de către A. Braun 
care este mortală pentru Caex pipieus. 

Dintre sacharomycefe s'a observat de cătră La- 
-veran la Anopheles maculhpenmus, celulele ei traver. 

sează peretele tubului digestiv căzând în cavitatea 
coelomică. 

Marchoux, Sahmbeni şi Simond au observat a: 

este parasite la Sfegomua calopus iar Schaudiu în 
diverticulele oesofagiene la diferite Culicide. El a 
arătat că iritaţiunea dureroasă a înţepăturei culici- 
delor, este datorită diferitelor secrete produse de 
către aceste sacharomicete. 

Noi am găsit aproape în mod constant acest sa- 

charomicet în diverticulele oesofagiene ale genului 
Taentorinchus şi Anopheles maculipennis. 

2. Parasitele animale, sunt endoparasite şi ecto- 
parasite. Dintre endoparasite s'a gasit: sporozoari, 

_flagelate şi viermi. 
I. Spor ozoarii care s'au găsit sunt: myxosporidii, 

gregarini și hemosporidii. 
Grassi a semnalat la Arop/eles prezența a doua 

forme de Myxosporidii. Una in cavitatea generală 
a ţânţarilor: ea este liberă sau aderenta organelor. 
Când este liberă, formeaza gramezi protoplasmice 
rotunzite, cu numeroși nuclei, fără mișcări amoe- 
boide. Lângă nuclei se. vad corpuscule ovalare, mo- 
bile cu un nodul central strălucitor, care sunt ca- 
pabile de a părăsi masa protoplasmica. 

Când este aderenta organelor, parasitul. se pre: 
zinta sub aspectul de tuburi, ampule, globuri nere- 
Sulate; el se acopere cu o membrana kistică și se 
segmentează într'un număr de spori cu păreţi pro-
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prii, dar în care nu s'a putut vedea capsulă polara- 

A doua formă a acestui parasit atacă mai ales 

ouăle; când oul ajunge la maturitate, produce o- 

mare cantitate de spori conținând fiecare opt spo- 

rozoiți. 
Marchoux, Salimbeni şi Simond a găsit la Sfe- 

gomyia calopus, din Rio-de-Janeiro genul Nosema. 

Ronald Ross, a găsit gregarini în larvele Culi- 

cidelor din Indii. Marchoux, Salimbeni şi Simond au: 

găsit gregarini în stare de sporociști în tuburile lui 

Malpighi la Sfegomyia calopus. | 

Dintre Hemosporidiile parasite la țânțari avem: 

genul Plasmodium care produce diversele tipuri de 

malarie, asupra cărora vom reveni mai pe larg în: 

capitolul V; şi genul /la/ferzdram, care trăeşte în 

sânge la pasări, dar a cărei sporogonie se efectuează. 

la Culex pipieus. 

2, Flagelate. Deși numărul flagelatelor care pa- 

rasiteaza culicidele este foarte restrâns totuși stu- 

diul lor prezintă un mare interes din cauza înrudi- 

rei lor cu Zripanosomele care produc boala som- 

nului și alte maladii din ţările calde. 

In 1902, Leger a găsit în intestinul femelei de 

anopheles maculipennis, un flagelat pe care la de- 

scris sub numele de Chrifhidia fasciculata. 

3. Viermi. Viermii parasiţi- ai culicidelor sunt 

trematozii distomieni. 

Martirano a studiat la Anopheles maculipennus un. 

distom lung de o” 33, lat de o"" 20 de formă ova: 

lara, prevăzut cu două ventuze, O ventuză: mare - 

anterioară și o ventuză posterioară situată pe mij- 

locul feţei ventrale. Acest parasit a fost găsit în 

larve în nimphe și la adulți, fie în stare libera, fie 

în stare anchistată. E
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In stare liberă, s'a găsit în torace sau: abdomen. 
Culicidele mai găzduesc și MVermaf/hehuinti,.. W. Stiles 

a găsit de mai multe ori un nematod în cavitatea 
generală a larvei, a nimfei şi a irisectei adulte de 
Culex nemoraks din care a creat genul Agaritomer- 
us, căreia i-a dat următoarele caractere: 

  

    

  

FIG. 59.— Un Anofel pseudopilcus, cu un acarian (A) înfipt pe gât, 
Microphot. originală. 

„Grupă artificială de Mermet/udae conţinând torme 
larvare care nu pot fi în mod definitiv determinate 
din cauza lipsei de organe genitale“. 

Tot nemathelminţelor aparţine Filaria Bancrofh 
și F. zmmulis cea dintâi parasită la om produce ele- 
fantiasa, a doua parasită la câne şi ambele petrec 
„0 parte a stadiului lor embrionar în: corpul culi- 
cidelor. 

Ectoparasite. Ca ectoporasite a culicidelor s'au
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semnalat până în prezent: fagi, înfusori, acarieni 

şi diplere, | 
Dintre toate ectoparasitele descrise de: autori 

acarienii sunt cei mai frecuenți pe ţânţarii dela noi 

din ţară. a 

  

     
- ba. - Îi o 

inmuia cana a ei Se     
  

FIG. 60. — Abiomenul unui Anopheles pseudopictus, cu doi acarieni 

care erau înfipţi în el şi care în timpul preparaţiunei sau 

desprins. Unul în dreapta şi unul în stânga. — Microphot. 

originală. i 

După cum se poate vedeă din microfotografiile 

(Fig. 59, 60 şi 61) corpul lor este de aparenţă glo- 

bulos cu 4 ochi pigmentari și cu palpi largi compuși 

din mai multe articole. Ei sunt de culoare roșie, dar 

se decolorează după ce au stat în alcool. 

Locul unde se fixează de preferenţă este partea 

subțire a tegumentului prin care segmentele abdo- 

minale se reunesc între ele. | 

N'am găsit asemenea acarieni nici pe genul Cu/ex 

nici pe Anopheles din regiunele muntoase, în schimb 

ei sunt aproape în permanenţă pe Anopheles pseu- 

dopictus din Delta Dunaărei (Leon N. 42). Ei se fi- 

xează în general câte doi sau câte trei, dar foarte 

adeseori am găsit câte cinci şi câte şease pe ab- 

domen. Ei se desprind ușor de pe ţanţarul pe care
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parasitează în timpul transportului și mai cu seama 
în momentul manipulaţiunilor tecnico-microscopice. 
Cu toate acestea am reușit a prepară și fotografia 
asemenea acarieni cu rostrul fixat în corpul anop- 

„helului. (Fig. 59 şi Fig. 1. Tab.7). 

  

  

      

FIG. 6r. — Un acarian mărit izolat de pe corpul unui anofel. — 
- Microphot. originală. 

„ Dușmani naturali ai ţânţarilor. Afară de para- 
siţii menţionaţi mai sus cari contribuesc la nimicirea 
ţânţarilor mai sunt o sumă de animale care-i dis- 
trug de vii în stadiul de larve,. nimfe şi adulţi. 

In primul rând vin insectele aquatice carnasiere, 
larvele de //be//ula şi aeschna, larvele de! Îyaro- 
Philus şi dibscus, în stomacul unui singur ditiscus s'au 
găsit 434 larve de țânțari. 

Dintre hemiptere se semnalează : Ranatra linearis, 
natonecta glauca, naucoris cimicoides, nepa -cinerea, 
hidrometra şi limnobates. (FE ig. 62). 
Dempwolff a reuşit sa distrugă larvele de Ca//icide 

din șanțurile din Noua Guina cu Nofonecta glauca.
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TABELA VI. 

Fc. 1. O antenă de larvă cu tufele ei de peri. 

„Fie. 2. Sifonul respirator al unei. nimfe de Theo- 
baldia. 
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Dr. N. Leon.—Studii asupra culicidelor din România. TAB. VI. 
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Eysell a observat:-:-cum un -polip de: apă. dulce 

  

  

  

= AR TAN 

  
  

      
  

          

Fic. 62. — O baltă în cari se văd mai mulţi duşmani de ai ţânţarilor. 
La dreapta sus, linnobates ; jos, o larvă de l.belulă. 

La stânga jos, un discuss; mai sus o nolonecia glauca, iar pe o 
bucată. de papură o femelă de Cu/ex în momentul când depune 
ouăle la suprafața apei. La mijlocul figurei jos, o larvă de 
aeschna. — Desemn original.” a 

1
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(Hydra viridis) a prins cu tentaculele eio larvă tânără 

de ţânţar şi a înghiţit:o. 

Dintre pești s'a constatat că sunt mâncători de 

larve de culicide : /2224, crapul, angulula şi mreana. 

Basenurile populate cu pești sunt cu mult mai puțin 

infectate cu larve de țânțari decât acele în cari nu 

sunt pești. 
In Rio-de-Janeiro guvernul a impus popularizarea 

tuturor basenurilor cari nu pot fi petrolizate cu un 

peștişor numit Barriguda. Acest peşte înghite două 

grame de larve și nimfe de Sfegonyia pe zi. (Dy€ 

Archives de parasit. Vol. IX. 1905). 
“Dușmanii ţânţarilor sburători sunt: //belzdele, li- 

hecii, păianjenii şi păsărelele. 
În găinaţul unei rândunele am găsit numeroase 

resturi de organe de Cu/ex şi Anopheles, fragmente 
de palpi maxilari, de trompă unghii şi diferiţi solzi. 

Unul din dușmanii cei mai serioși ai ţânţarilor 

sunt păianjănii (Leon. No. 43). 

Pe mrejele de păianjeni întinse în stuharia din 
bălțile din Deltă, şi pe salciile din bălți am găsit 
sute de schelete de țânțari. (Tabela 4 fig. de jos). 

DISTRIBUȚIUNEA GEOGRAFICĂ 

Ţaânţarii trăiesc în toate continentele dela equator. 
până la al şeaptezecilea grad de latitudine nordică 
Şi cincizeci latitudine sudică. 

Ca înalțime traiesc destul de sus. Noi am găsit 
Anopheles pe Paring și Ceahlău; Koch a găsit Ano- 
Pheles la o.mie metri altitudine la lava ; Perrone-a 
găsit Anopheles în Apennini la 1.283 metri; Blan-. 
chard a găsit A. maculipennis la 1.400 metri; Ziemann 
în Kamerun a găsit Cu/ex pâna la 1.600 metri alti-
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tudine; Brumpt a găsit A. costalis la Harrar în Afri- 
cala la 2.000 metri. | 

Deși distribuţia lor nu este incă perfect cunoscută 
ca să se poată trage concluziuni ştiinţifice, totuși 
se cunosc câtevă . fapte cari pot constitui regule 
sigure, ori de câteori s'ar face o încercare de „pro: 
filaxie a boalelor infecțioase transmise de unele specii 
de :ţânţari. 

Se ştie până astăzi că Cu/exul transmite filariosa, 
Stegomuia frigurile galbene și Anopheles paludismul, 
dar cu acestea nu cred câ lista este. înca terminată, 
probabil că sunt încă o sumă de maladii infecțioase 
şi dermatoze din ţerile calde propagate tot de către 
țânțari. În timpul din urmă s'a emis părerea că 
pelagra ar fi transmisă de către Siznulrum reptaus. 

Numarul speciilor cunoscute de Anopheles trece 
peste optzeci. 

In ţară am constatat existenţa anophelilor, în toate 
localităţile ce am vizitat şi în toate loturile de culi- - 
cide care mi-au fost trimise din diferitele regiuni 
salubre şi insalubre. 

Abondenţa. lor nu este în totdeauna în raport: 
direct cu frecuența frigurilor palustre. Aşă de 
exemplu în jud. Neamtu care este unul din judeţele - 
salubre, prezenţa lui Arofheles maculhpennis este 
aproape constantă, la mânăstirele Văratec, Agapia . 
şi mai cu seamă la mânăstirea de călugări Neamtu. 

In șease ani consecutivi de câte ori. am stat în 

timpul verei la această mânăstire, în totdeauna: A. 

maculipeunis eră foarte comun, chiar în anii sece- 
toși. Acasă la mine fiind obiceiul de a dormi: în 
timpul nopţei cu ferestrele deschise, Anofelii se în- 
troduceau ușor în camere, iar dimineaţa îi recoltam 
de pe pereţi și de pe plafon. iii
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*. Faptul că sunt localitaţi în care exista anofeli fără 
ca să fie paludism acesta nu constitue o objecțiune, 

contra. teoriei anophelienilor de oarece până în pre- 

zent nu s'a demonstrat că ar exista regiuni palu- 

dice în care să nu fie Anophel. 
Cea mai frecuentă specie de Anopheles la noi este 

maculipennis, am gasit-o aproape în toate loturile 
de culicide care mi-au fost trimise din diferitele lo- 

calități dela șes, deal şi munte. 

In vagoane am capturat-o aproape pe toate liniile: 
București — ași, București — Severin, București — 
Giurgiu, laşi — Burdujeni, Iaşi — Ungheni. In vapor 

pe liniile Severin— Galaţi, Galaţi— Tulcea. 
Myzorhynchus pseudopictus este cu mult mai rar 

decât A: maculipennis, pe acesta nu l-am găsit de- 
cât în localităţile ce am vizitat în apropiere de ţăr- 
mul Dunărei sau în loturile de culicide ce ne-au 
fost trimese din acele parți. El este foarte abundent 
în Delta Dunaărei. Când timpul este liniștit şi cald 
în luna lulie mai cu seamă ei vin din stuful baălţi- 
lor asupra satelor și orașelor, —înpreună cu Teo- 
baldia şi alte culicide—în număr aşă de mare că 
pot fi prinși cu pumnii de pe obraz, de pe gat și 
de pe urechi. Indata ce timpul se schimba datorită 
ploaei sau vântului ei dispar. O ploae puternică îi 
doboara pe toți la pământ și-i nimiceşte, un vânt 
care suflă spre mare de asemenea îi duce într'acolo - 
ŞI îi îneacă. 

La Sulina de exemplu, care este un orăşel for- 
mat din vreo cinci strade lungi paralele cu Dunărea 
şi din mai multe străzi mai scurte care le tae pe 
cele dintaiu deacurmezișul, paralele cu marea. Cand 
vântul : suflă dela nord opune rezistență “ţânţarilor 
care tind se vie în oraș din bălțile ce se afla si-
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tuate în dosul orașului; când vântul suflă din spre 
bălți în spre oraș poporul crede că-i aduce pe toţi 
în oraş. În timpul zilelor furtunoase ei sunt cu mult 
mai turmentaţi ca de ordinar. Anul .acesta în luna 

Iulie numărul lor a fost atât de mare că au spe- 

riat populaţia. | E | 
Pe la berării și cafenele în Sulina, seara în tim: 

pul verei este obiceiul de a se scoate mesele şi 
scaunele afară pentru ca publicul consumator să se 
distreze ascultând diferiţii cântăreți. Spectacolul nu 

poate începe din cauza ţânţarilor, pâna nu se fac 
mai întâiu printre mese focuri pentru ca fumul se 

alunge cel puţin o parte din ei. 
Lumea se plimbă pe strade fiecare cu câte o 

batistă în mână facându-și vânt cu ea asupra feţei 
şi a gâtului ca să gonească ţânţarii, alţii își aco- 
per cu ea gâtul şi urechile, iar alţii se apără cu 
evantalii; — vânzătorii de evantalii se plimbă cu 
ele pe stradă şi le recomanda publicului contra țân- 

țarilor. 
Fumul de tutun le displace g grozav. Plimbindu-mă 

într'o seara pe străzile Sulinei cu fiul meu, am ob- 
servat că pe mine care fumam ţigări de foi, ţân- 
țarii nu mă pişcau de loc, pe când faţa, gâtul și 

urechile băeatului care nu fumă erau acoperite. cu 
aceste insecte supărătoare. 

Autorii descriu moscbhiţii ca nocturni și crepus- 
culari, acestia din Delta sunt atât. de voraci câ unii 

din ei atacă omul și în timpul zilei. 
Unele persoane când sunt înţepate sufer inult 

timp după acea și se produc umflături aproape cât 

aluna de.mari, la alţii mai mici sau de loc. 

Am atribuit. aceasta la început speciilor deose- 

.bite de culicide, deosebirea nu provine însă. din -
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cauza aceasta ci din cauza predispoziţiei ce au unele 
persoane.  _- e Ma 

- In ziua de 4 lulie anul acesta stateam cu mai 
multe persoane la o masă în :restaurantul Carol la 
Iulcea, când deodata apăru 7eobaldia care ne pișcă, 
dar dintre toți numai unul singur erâ'a cărui înţe- 
pături se umflau șii produceau dureri. 

          
Fic. 63. — Poloage de pescari pe malul Dun 

Phot. originală, 
ărei Jud. Brăila, — 

Sunt unele persoane care nu 
turile anofelelor, cu toate aceste 
ele dormeau 
sânge. e 

simt de loc înțepa: 
a în camera în care 

Săseam dimineaţa anopheli plini. cu
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- Populaţia 'din delta nu se poate odihni din cauza 

lor în timpul nopţii, cu toate că unele locuinţe au- 

ferestrele cu pânză de sârmă, totuşi țânţarii știu să 

se fofileze şi să se introducă în camere în momen- 

tul când se deschid ușile. | 

Pescarii care trăesc în stufărie, fiecare are polo- 

gul lui, deasupra patului, (Fig. 63. şi Tabela 4, 

figura de sus), un fel de cutii de pânză subţire prin 

care țânţarii nu pot pătrunde, cu capac toi de pânză. 

În aceste cutii pescarii dorm fără a fi supăraţi de 

țânțari, afară de puţini care se aşează .din vreme pe 

spatele lor introducându-se în poloage. de cătră ei. 

Paturile cu. poloagele sunt așezate întrun fel de: 

dormitori lucrate din stuf și papură. | 

Anophelii foesc prin stuferia din bălți, în timpul 

verei însă când stuful se tae țanţarii speriaţi se 

retrag spre locuinţele pescarilor, în sate și în oraşe. 

Cel mai rar dintre toţi anofelii noştri .este A. br 

furcatus pe care nu l-am găsit decât de două ori, 

în Deltă, odată la Sf. Gheorghe iar odată într'un 

lot dela Sulina, capturat ce di farmacist Petra. 

Am mai găsit un singur exemplar într'un lot de 

Culicide pe. care mi Pa trimis Doctorul Dănilă dela 

Ungheni iar a doua oară în vro 20 de loturi pe 

care d-l farmacist Pere mi le-a trimis din Sulina. 

Curios e că de vr'o şaşe ani de când mă duc re- 

gulat de două ori pe an în delta pentru recoltarea 

ţânţarilor, în luna Iulie şi Septemvrie, nici odată n'am 

avut şansa să capturez vrun A. bifurcatus, probabil 

din cauză că nu stăteam în aceiași localitate decât 

doua sau trei zile, pe când d-l farmacist Petra din 

Sulina caria început a recolta, țanţari din luna Martie, 

în fiecare zi câtevă exemplare, a nimerit peste pe- 

rioada apariţiunei. lor. Intre cele 20 de loturi erau
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A. maculipennis, Myzorhynicus pseudopictus, Taemor- 
hynchus richarai, Culex pipiens, Cerotopogoni şi două 
exemplare de A. bifurcatus. 

REPRODUCȚIUNEA ȘI METAMOREOZA 

Imperecherea are loc:către seară, în timpul zbo- 

rului. După fecondaţiune femelele depun ouăle pe 
apă la marginea unei bălți sau pe diferite corpuri 

cari plutesc la suprafaţa -unei ape liniștite. Ele ouă 

dimineaţa de tot între orele -2 și 6. Ouele iese prin 

'oviscapt şi sunt primite unul câte unul pe picioa- 

rele posterioare. Fiecare -ou, iese uns cu un fel de 
materie vâscoasă, cu care se lipește de cel ce l'a 

precedat. Gruparea ouălor este aşă de diferita la 

deosebitele specii ca s'ar putea face din ea un ex- 
celent caracter specific. 

" Ouele de :CuJex de exemplu se lipesc între ele 
astfel că formează un fel de luntre, care plutește 
la suprafaţa apei, concavă pe -partea superioară şi 
convexă pe cea inferioară, având capetele ascuţite. 
Fiecare luntre este formată din 250—400 ouă, fe- 
mela: nu O părăseşte până ce nu a depus toate ouele, 
puţin timp după aceea piere. 

Ouele astfel aglutinate, sunt depuse perpendi- 
cular la suprafața apei, cu partea subţiata în sus şi 
cu cea mai groasă în jos. 

Anophelii depun ouele lor, izolate sau reunite în 
formă de benzi, figuri geometrice: triunghi, equilater, 
stea, etc. Femela. de anofel se ouă câte 4o până la 
Ioo de ouă. 

Ouele de Sfegomyia sunt uneori aglomerate uneori 
izolate, când sunt izolate prezintă la suprafața lor 
celule cu aer care le permite să. plutească. ..
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Ouele. (Fig. 64, 65, 66). Forma ouelor de țânțari 

varieaza la diferitele specii. . . . 

Oul de Cu/ex (Fig. 63) are forma unei ţigări de 

foi ele sunt conice, având o lungime de 0,5 milimetri 

până la 0,9 mil. lungime și 0,15 grosime. | 

  

  

  

    
FIG. 64. — Ouă de Culex, în interiorul lor se văd larvele deja 

tormate, — Microphot. originală. 

Capatul mai umflat răspunde capului larvei, iar 

capătul mai subțire abdomenului ei. Capătul umflat 

prezintă un opercul (Fig. 65 şi fig. 3 Tab. 6) cu un 

mic ţugui conic perforat pe care se adaptează un fel 

de scufie stelată care servește ca aparat hidrostatic, 

caci ouele se sprijină pe apa cu capătul acesta. 

Ouale sunt de culoare albicioasi indata ce au fost 

oate, iar mai târziu devin negre. | 

Ouăle de A4nopheles (Fig. 66) sunt eliptice cu cape- 

tele ascuţite, fiecare ou are forma unei luntre. Faţa 

superioară este puţin convexă, ornată cu 0 rățea fină 

și prezentând la capetele sale cinci până la şapte 

pete inchise. Faţa inferioară este cu mult mai con-
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vexă și prezintă o rețea largă cu ochiurile hexa- 
gonale. Părţile laterale sunt prevăzute câte cu o 
lamă de materie gelatinoasă, foarte fină, transparentă 
cu striuri transversale pe ea constituind un aparat 
hidrostatic. ea 

  

        

FIG. 65. — Un ou de Culex, în momentul când sa dat aperculul la 
o parte şi a eşit larva. — Microphot. originală. 

Ouele de S/egonua sunt lungăreţe ovoide, uniform 
granulare reamintind forma şi aspectul unui ciocălău 
cu grăunţe. „Sf. fasciata depune oule izolat, pe când 
SI. notoscripla reunite în forma de luntre ca ouăle 
de Culex. | - : 

Ouăle de Megarhinus separatus sunt mai umflate
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la unul din capete, la acela acoperit cu vesicule care 
formează un aparat hidrostatic. Ele sunt. dispuse în 
grupuri de câte 4 până.la 6 unul lângăaltul. : 
  

ei 

m
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d
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i
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Fie. 66. — Ou de Anopheles, -- Microphot. originală. 

Ouăle de A&des sunt ovoide, cu o extremitate mai 
subțire. Ele sunt dispuse în grupuri de câte 5 până 

la'7 în formă de semi-lună. 
Aceste ouă rezista foarte bine la uscăciune, la 

frig şi la căldură. 

- Larvele de țânțari sunt cunoscute oopular sub 

numele de Carabete, plural carabek. 

Ca să .putem urmări eşirea larvelor din: ouă,
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n'avem decât sa punem câtevă femele de Anophel 
sau de CuJex într'un borcan de sticla cu puțină apă, 
îinchizându-l la gură cu o mânecă de tul. După ce 

au trecut doua zile dela ouare, operculul dela capătul 

"umflat al oului se deschide dupa cum se vede în 

microfotografia (Fig. 65) şi larva iese afară. 

  

  ,       

FIG. 67. — Latvă de Culex cu sifonul respirator în partea stângă, _ 
Microphot. originală. 

Larvele in momentul când iese din ou sunt mici 
de o""7o la o"*:95 lungime, vermiforme, apode trans- 
parente cu un. cap. distinct. şi colorat. mai inchis ca 
corpul. Ele. se mișcă în mod foarte vioi.
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Cu ajutorul unei lupe le putem. deosebi dacă sunt | 

larve de: Culex sau de Ano/eles. Larvele de. Culex 

(Fig. 67) au extremitatea corpului desparțită, în două 

părți de lungime inegala. Partea cea mai scurtă este 

constituita de ultimul inel abdominal şi se termină cu 

  

        
FIG. 63.  Larvă de Anopheles. - 'Microphot. originală. 

orificiul anal, în vreme ce partea cea mai lungă con- 

stitue un adevarat silon respirator, la extremitatea 

căruia se afla cele doua stigmate. (Fig. 69). 

Datorita acestui sifon larvele de -culex sunt mai 

rezistente ca cele de anopheles. Larvele de Anopheles 

(Fig. 68) în captivitate .p.er pe când cele de culex în



totdeauna ajung la complectă desvoltare. La Supra- 
fața apei în vas se formează o pătură din: prav, 
bacterii, protozoari și spori de diferite fungi, care 
cu timpul opresc respiraţia larvelor de anofel, pe 
când larvele de Culex scot orificiile sifonului respi- 
rator la suprafață şi respir. 

La larvele de Anofel (Fig. 68 și Tabela 8 fig. 1) 
stigmatele respiratorii sunt situate pe un apendice 
foarte scurt purtat de inelul al optulea abdominal. 
De unde rezultă că pentru a putea respiră, larvele 
de anofeli sunt forțate să-și ţie corpul lor paralel 
cu suprafața apei, în vreme ce larvele de Cafe se 
țin perpendiculare la suprafața apei. (Fig. 80). 

Larvele sunt foarte rezistente mediului ambiant 
Galli-Valerio și Narbel au gasit larve de A. bifur- 
catus în împrejurimile Lausanei, iernând sub ghiață 
în lunile Ianuarie, Februarie şi Martie. 

Celli a constatat că pe pământul uscat larvele 
rezistă o de minute, în cercetările mele am gasit 
ca și Galli- Valerio o rezistența care merge până la 
6 ore pentru Anofeli şi o oră jumătate pentru Culex. 

Eu am păstrat larve de Anofel întrun vas cu 
urină, în care au trăit cincisprezece ore. 

Constituţia anatomică a larvei. Corpul larvei ca 
și acela al țânțarului adult este constituit din trei 
părți: cap, torace și abdomen. (Tabela 8 Fig. 1). 

Capul văzut din faţă are forma poligonală și 
văzut din profil are forma conica. El este format 
din o capsulă chitinoasă brunatră cu pete. Părţile laterale a acestei capsule sunt ocupate de ochi. Atară de aceștia mai poarta o pereche de antene (Tabela 6 Fig. 1) scurte, cilindro-conice prevăzute 
cu două tufe de peri, una terminală și una laterală, Sura este formată din următoarele: părţi: . i
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x. Buza superioară (labrum) o piesă prismatică 

superfecială cu trei feţe, ornată pe părţile sale late- 

rale, cu câte o tufa de peri lungi şi robuști, cunos- 

cute sub numele de organe rotatorii. Aceste organe 

sunt cu mult mai desvoltate la larva de Anofeles 

decât la larva de Cules. 

  

    

  

  Lă 

FIG. 69. — Siphonul respirator al larvei de Culex, izolat și mărit. — 

- Microphot. originală. - 

2. Mandibulele sunt situate dedesubtul buzei su- 

perioare; ele constituesc unicul aparat masticator al: 

larvei; margina lor antero-internă este ciliată. : 

2. Maxilele sunt piese quadrilatere, cu peri extrem 

de fini şi totuşi, însufleţite de mișcări de o rapidi-" 

tate extraordinară care determină diferite mișcări 

în apă; datorita cărora particulele solide din apă 

sunt introduse :în cavitatea bucală. ă 

- Palpii -maxilari sunt situaţi în afară de o parte
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şi alta a-maxilelor, fiecare este format din un singur 
articul terminat prin trei spini. 

„3. Buza inferioară (labium) este formată din fo 
singură piesă mediană, triangulară situata la partea 

inferioară a gurei. 
Toracele. (Tabela 8 Fig. 1). Cu cât larva înain- 

tează în vârstă şi își leapădă tegumentul de mai 
multe ori cu atâta toroacele devine din ce în ce mai 
voluminos decât capul. Pe parţile sale laterale sunt 
trei perechi de peri în formă de penson. 
Abdomenul (Tabela 8 Fig. 1) este format din 

noue segmente foarte mobile unul faţă de celalt. 
Primele trei sunt prevăzute cu doua tufe laterale 
de peri lungi, al optulea segment poartă la anofel, 
apendicele despre care am vorbit prevăzut cu stig- 
matele respirator. 

Organizaţia internă a larvei. Dacă observăm sub 
microscop o larvă tânără, vedem prin transparenţă 
organizaţia ei internă. O larva mai mare o punem 
pe o lamă într'o picătură cu apă, iar cu două ace, 
unul în mâna stânga și altul în cea dreaptă căutăm 
s'o întindem, apăsând cu acul din mâna stângă pe 
torace iar cu cel din dreapta pe ultimul segment 
abdominal până ce reuşim sa iasă tubul digestiv. 

Aparatul digestiv (Tabela 5 Fig. 2) este con: 
stituit din trei regiuni: 0esofagul, tubul digestiv lar. 
var şi tubul digestiv definitiv. 

„ Oesofagul este un canal îngust cuprins între ca- 
vitatea bucală şi cele opt lobule cu care începe in- 
testinul, el se termină prin un sfincter. 

Tubul digestiv larvar este _rectiliniu. Se poate 
foarte ușor urmări progresiunea alimentelor în in. 
teriorul său dacă, hrănim larvele, cu bucaţele mici de cartofă' colorate cu albastru sau cu verde 'de
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1 TABELA VIL. 

Frc. 1 . Capul cu o parte din torace de femelă de 
A. pseudopictus cu. un acarian .(A) înfipt .. 
cu rostrul în gât. a 

Fic. 2. Partea terminală a abdomenului de femelă 
cu oviscaptul (0). Aa 

. Pt 

Fc. 3. Capul de anofel femelă cu: segmentul ter- 
gal P al protoracelui (Metanotum)..- 
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Ric. 4. Un abdomen preparat. prin “maceraţie. ca. . 
să se observe cum se articulează seg- 
mentele ntre ele, . „a see 
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Fic. 5. un palp de A. pseudopictus. femelă, 
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metil. Porțiunea aceasta a tubului digestiv dispare 
la nimfa. | 

Tubul digestiv definitiv este acela care devine la 
adult intestinul mijlociu şi posterior. El învelește de 
jur împrejur tubul digestiv larvar și este constituit 
dintr'o membrană contractilă fibrilară tapisata cu 

“un epiteliu poliedric. In partea anterioară el se se- 
pară de către esofog prin opt loburi care se dispun 
verticelat în jurul său, iar în partea posterioară se. 
lărgeşte formând stomacul luând aspectul stomacului 
dela adult. 

  

FIG. 70. — Un Culea în momentul când părăseşte tegumentul 
nimfei. — (după Eyssel). 

În partea sa posterioară se afla cinci tuburi mal- 
pighiene cari rămân și la adult. 

Aparatul respirator este format din două trahei 
mari longitudinale care pleacă din cap și se întind 
până la orificiul stigmatelor. Ele dau naștere la 
trunchiuri care trimit ramificațiuni la diferitele or- 
gane din.interiorul cavităţei: viscerale. 

Aparatul circulator este constituit din. un vas 
dorsal contractil situat între trunchiurile traheale 

principale. 
Sistemul nervos constă din două mase mari gan- 

glionare situate in cap, una deasupra și alta dede- 

subtul esofogului.: Ele enervează ochii, antenele și 

pârțile bucale.. “ | |
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: Larvele de Anofel le găsim în bălți izolate pe 
când cele de culex stau îngramădite la un loc, a- 
ceasta provine din cauză că anofelii depun ouele 
în mod izolat .pe când culexu le depun aglomerate 
în formă de bărci. 

Larvele se nutresc cu protozoare și mici algi 
unicelulare, cu larve aquatice de alte insecte moarte 
căzute la suprafaţa. apei. Uneori se atacă chiar 
între ele. Si e 

“ Durata stărei larvare este. foarte. variabilă, ea 
depinde de cantitatea şi calitatea hranei, de tem: 
peratură; cu cât este mai cald, cu atâta este mai 
scurtă. 

In unele împrejurări de temperatură, larvele pot 
trăi timp de mai multe luni. 

Fraţii Sergent au observat că larvele de Ano- 
Pheles au o tendinţă remarcabilă către mimetism, 
ele au o culoare care variază dela galben deschis - 
la negru după culoarea fondului. pe care trăesc, 
Această tendință nu s'a observat şi la larvele de 
Culex. | | 
Nymphele (Fig. 7) « sunt cunoscute popular sub 

numele de Lătăuși sau Laturaşi. 
Larvele inainte de a se metamorfoză .în nimfe îşi 

schimbă de trei ori tegumentul lor, din ceeace în 
momentul când iese din ou au o lungime care nu 
ajunge nici un milimetru înainte de a deveni nimfe 
ajung o lungime de ro milimetri. 
"Nimfele nu se aseamănă de loc cu larvele, ca- 

pul lor este voluminos și îndoit pe faţa ventrală 
ceeace le dă aspectul unui punct de interogaţie. 

Cefalotoracele este prevăzut cu doi ochi enormi 
compuși şi două tuburi respiratorii infundibuliforme 
care poarta stigmatele. (Tabela 6 Fig. de Jos stânga).
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Forma acestor tuburi variază la diferitele genuri, ele 
sunt lungi și subţiri la genul Cz/ex; scurte, largi în 
formă de pâlnie la genul Anopheles ; lungi și umflate 

la un capăt la genul Core/ra. 

  

      
  

FIG. 71. -— Pupă de Culex. — Microphot originală. 

Abdomenul este lat și prevăzut la capătul pos- 
terior cu două aripioare înotătoare, pe regiunea dor- 
sală prezintă fiecare inel moţuri de peri fini; pri: 

mul inel mai poartă două mari fascii de peri care 

priviți din profil amintesc forma unui evantaliu. 

(Tabela 5 Fig. 3). 
Nimfele nu se nutresc, cu toate acestea aparatul
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lor digestiv nu diferă decât foarte puţin de acel al 
adulților și conţine resturi de alimente cari au fost 
ingerate din timpul de când erau încă larve. Ele 
sunt foarte mobile, în momentul când au se respire 
se ridică la suprafața apei scoțând afară cornetul 
respirator.



CAP. IV. 

Clasificaţiunea Culicidelor. | 

DESCRIPȚIA GENURILOR ŞI A SPECIILOR 

CARE TRĂESC IN ROMÂNIA 

Familia  Cu/icide/or aparţine ordinului Dipterilor 
(vezi pagina 4). 

Linne, în 1735, apoi în 1761, a designat sub nu- 

mele de Culex toate insectele cari fac astăzi parte 
din familia Cz/icidelor (Culicidae). El deosebia urmă- 
toarele șase specii de Culex : C. zipiens, C. bifurcalus, 

_C. pulicaris, C. reptans, C. eguinus şi C. stercoreus. 
Meigen în 1818 studiind genul Ca/ex creat de 

Linne, observă deosebiri în privința lungimei pal- 
pilor pe care îl desmembră creând două genuri 
nouă: genul Aop/eles la care palpii sunt tot atât 
de lungi ca trompa în ambele sexe: genul Aâdes 

la care palpii sunt cu mult mai scurţi decât trompa 

în ambele sexuri şi lasă ca Cu/ex numai pe acele 

forme la care palpii sunt mai scurți ca trompa nu: 

mai la femelă. 
Robineau-Desvoidy, în "Essai sur les Culicides» 

în 1827 mai adaugă la aceste trei genuri europene
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" următoarele trei genuri exotice: genul Sabet/hres, Me- 

garhinus şi Psorophora. 
Eata tabloul dicotomic din care reese caracterele 

diferenţiale a acestor șase genuri: 

Trompa foarte lungă, întotdeauna mai lungă de: 
cât capul reunit cu toracele. Extremitatea trompei 

.I, 2. 
1. Indoită la bază Megarhinus. 

2. Dreaptă. Palpii maxilari.. . . . 3, 4 5. 

3. Foarte scurţi în ambele sexe.. . Aedes. 

4. Tot atât de lungi sau mai lungi 

decât trompa în ambele sexe . . Anopheles. 

5. Aproape totatât de lungi ca trompa 
la bărbat, foarte scurţi la femelă . . 6, 7. 

6. Apendicele prestigmatic de fiecare 
parte a protoracelui. . . . . . . . Psorophora. 

7. Protoracele lipsit de apendice . 
8. Coloritul puţin strălucitor, picioa- 

rele ne păroase . . . SR .. Culex. 
9. Coloritul metalic închis, picioarele 

păroase . .. . . . . . . . . . .  Sabethes.. 

Dela această epocă, și mai cu seamă în ultimii 
ani, clasificaţiunea s'a întins în mod considerabil, 
şi numărul genurilor și a speciilor a sporit în mod 
îngrozitor. 

E. V. Theobald, făcând în anul 1go1 și 1902 re- 
„vizuirea culicidelor din colecţia muzeului din Londra 
a creat un număr noui de genuri și subfamilii pe 
cari le-au descris fie în ,„ Monografia Culicidelor“ (6), 
fie într'o serie de articole publicate în „Juurnal of . 
tropical Medecine&. |
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El imparte familia Ca/czdelor în șapte subfanulhi, 
ținând seamă de următoarele caractere: 

(f Palpii de aceaşi lun- 
gime în ambele sexe . Anophelina, 

Trompa lungă, re- 
curbată. Prima celulă 

    

| Esi 
UV O 

£&| Genuri 5 submarginală foarte 
= 3 cari nu aul.“ | mică, cu mult mai 
2-l'âp|pe metano-| £*| mică decât a doua ce- 
= S tum în ace: g lulă posterioară. In- 
5 |-z |laş timp şi| +z] secte cu colori stră- 
= 3 perişisolzi,-A ! lucitoare . . . +  Megarhinina, 
&| >)şi palpiil'5|  Trompa dreaptă. 
5) 2] lungi la |-*| Prima submarginală 
E|g| bărbat, "Ep tot atât de lungă sau 
Ş Ş [scurţi la fe-[ 5 | mai lunga decât a 
$ | = |melă. := | doua celulă posteri- 
«|? -3| oară. Insecte cu culori 
&|= E 'sombre .. . . . . Cultelna, 
?|= Palpii foarte scurţi la 
E | ambele sexe . . . . Xedomyina, 

Metanotum cu peri şi cu solzi, 

palpii lungi la bărbat, scurţi la fe-     melă ..... .. +. doblotina, 
Aripele cu sapte nervaturi longitu- 

dinale ...,.. ea.  eptaphlebomyina, - 
Trompa nu e conformată pentru înţepat + Corethrina. 

Bazat pe forma și dispoziţiunea solzilor, Theobald 
stabilește în subfamilia Anofehnelor următoarele 
zece genuri :
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-» Tablou sinoptic de genurile subfamiliei - 

    

Anophelina. 

Solzii aripelor 
lanceolaţi . 

Tora.| Loburile pro-|  Solzii aripelor 
“| toracice simple, | in general lungi 

cele şi fără solzi plaţi) şi înguşti . 
abdome- pe cap. ... Solzii aripelor 
nul cu mai cu seamă 
solzi îi - umilaţi şi largi . 
liformi Loburile pro-[ recur: . 

baţi. [toracice mame-| c.. aripelor 
lonate; solzii me: lanceolaţi . diani ai capului : 
plaţi . 

Toracele cu N 
solzi înguşti re- Solzii aripelor MICI, in- curbați, abdome- | guşti sau lanceolaţi . 
nul armat de peri. 

Toracele cu solzi piliformi recurbaţi, unii solzi înguşti recurbaţi pe frunte; abdomenul cu moţuri de solzi laterali şi apicali, pân- tecele acoperit cu solzi, fără moţuri verti- Cale e 
Toracele cu solzi piliformi recurbaţi, solzi abdominali numai pe pântece cu un moţ ventral, apical distinct, fără moţuri late- rale E 

Solzii abdominali dispuşi în 
moţuri lateral şi grămezi dor- 
sale de solzi mai Plaţi, solzi 
toracici înguşti recurbaţi sau Toracele . . fuselaţi.. . AR şi abdome- 

. Abdomenul aproape com- nul cu solzi lect acoperit de solzi r adevăraţi. | P p o Zi neregu laţi, cu moţuri latera'e . 
Abdomenul complect acope- 

rit de solzi mari Plaţi ca la 
Culex .   

Anopheles, 

Myzomyla, 

Cycloleppteron, 

Stethomyia, 

Pyretophorus, 

Arribalzagia, 

Myzorhynchus, 

Nyssorhynchus, 

Cellja, 

Aldrichia,
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Clasificaţiunea lui Theobald a fost mai întâi ata- 

cată de către Dona care o găseşte defectuoasă. 

Dânita utilizează mai cu seamă pentru caracterizarea 

speciilor diferitele particularităţi ale aripelor șiatrage 

atenţiunea că şi. forma ochilor se poate ulihză. pentru 

determinarea speciilor. 

In 1902, Neveu- Lemaire (52) critică de asemenea 

clasificaţiunea lui Theobald şi propune o nouă cla- 

sificaţiune care se bazeaza pe examenul unor or- 

gare cu mult mai uşor de studiat decat forma şi 

poziţia relativă a solzilor capului, toracelui, abdo- 

menului sau a aripelor pe care se bazează clasifi- 

caţiunea lui Theobald. 

Clasificaţiunea  Caicidelor de Neveu-Lemaire se 

bazează pe lungimea relativă a trompei și a palpi- 

lor maxilari, pe numărul de articole şi forma aces- 

tora, înfine pe nervaţiunea aripelor. 

In ceace privește numărul de articole a palpilor, 

cari este absolut fix în ficare specie, afară de ca- 

zurile teratologice, atrage atenţiunea că dacă nu- 

mărul articolelor variază la diferiți autori, aceasta 

provine din cauză că unii autori, între cari Fica/bz, 

numără ca articulaţiune distinctă crestătura care 

există în totdeauna la baza primului articol; încât 

din cauza aceasta se numără cinci articole, acolo 

unde nu sunt decât patru în realitate. 
In nervaţiunea aripei Neveu-Lemaire găsește două 

caractere excelente. Primul consistă în lungimea ab- 

solută sau relativă a bifurcaţiunilor, nervăturilor lon- 

gitudinale, adică în prima celulă submarginală (Fig. 

72. D) și a doua celulă posterioară; (Fig. 72. G)al 

doilea este bazat pe posiţia nervurilor transversale 

unele în raport cu. altele, în special a  transversei 

mijlocii şi a transversei posterioare.
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“In expunerea care urmează, am împrumutat cla- 

sificaţia Culicidelor D-lui Nevez-Lemaire ca fiind cea 

mai practică,— de oarece ne permite a' determină 
cu ușurință chiar exemplarele uscate sau conser- 

vate' multă vreme în alcool, —și cea mai potrivită 

pentru caracterizarea numărului restrâns de genuri 

cari am găsit în ţară la noi. 

  

   

    

IL    
FIG. 72. —- Nervaţiunea aripei Culizidalor, după Neveu-Lemaire, 

Nervurile, — a-g, coasta; b, transversa humerală ; c, axilara ; d, r-a lon- 
gitudinală; e, ramura anterioară a longitudinalei a 2-a; f. ra- 
mura sa posterioară; g, vârful aripei; h, ramura anterioară a 
longitudinalei a 4-a; K, ramara sa posterioară; |, ramura ante- 
rioară a longitudinalei a s-a; m, ramura sa posterioară ; n, a 
Ga longitudinală; transversa s b-costală; p, transversa mărgi- 
nală; r, transversa supranumerară ; s e f, a doua longitudinală; 
lg, a z-a longitudinală; u v, îngroşarea membranei alare; xhk, 
a 4-a longitudinală; x 1 m, a s-a longitudinală; Y, transversa 
mijlocie; z, transversa posterioară. 

Celulele. — A, costala ; B, sub-costala ; C, marginala ; D, 1-a celulă sub- 
marginală sau bifurcația anterioară; D, a 2-a sub-marginală; 
F, z-a celulă posterioară; G, a 2-a celulă posterioară sau bifur- 
caţia posterioară; H, a 3-a posterioară; I, 1-a basală; ], a 2-a 
basală; K, anala; L, axilara; M, spuriă. ! i 

Mulţumim aice calduros D-lui Vevez-Lematre pentru 
autorizațiunea care ne-a dat de a reproduce în mod 
integral caracterele generice a ţânţarilor pe cari €l 
le-a stabilit. 

1. ANOPHELINELE 
Palpii maxilari egali cu trompa -în ambele sexe. 

“ Trompa dreapta. Ma : 
Prima celula submarginală a aripei tot: atât de
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|. CLASIFICAREA CULICIDELOR — Neveu-Lemaire. 

Palpii maxilari egali cu trom- Prima celulă subhnarginală | To rompa dreaptă | 
pa la 9 şi o a aripei, sau bifarcatiunea an- 'Palpii din 3 articole la g 

A terioară de aceeași hingime sau , . | _ 

o mai lungă decât a doua ce: Palpii 

S | lulă posterioară sau.bifurcaţia , , 

e posterioară. | . din 4 articole „Inopheles, 

a 
la 9 

8 
< 

— —— N — , 

Palpii maxilari egali cu trom- Prima celulă sub marginală _. 
“ Ne , . Trompa re ată 

pa la d ; egali cu trompa sau | a aripei, sau bifurcația ante- p: curbată 

mai scurţi la 9 rioară mzul/ mai mică decât a a , | 

o doua celulă posterioară sau | Palpii din 5 articole la € Palpii din 5 articole Megarhinus. 
O bifurcația posterioară. a , 

= " egali cu trompa la 9. 

Ra . 
D 
E 

SS 
bo 
V 

. 

d. . 

= Palpii din 3 articole: ” 

__şi mai scurţi decât trompa Toxorhyuchites 

la 9 | 

SR i . AR , AL treilea articol== 
Palpii maxilari egali cu trom- Prima celulă subimarginală Palpii din sau > decât cele. Clulex. 

pa sau mai lungi la 3 ;intot- | a aripei sau bifurcâtţia ante- e E 3 articole lalte două 
deauna mai scurţi decât trom- | rioară tot atât de lingă sau | -. Transversa posterioară mai | - la 9 — - - 

pa la 9 -| mai lungă decât a doua ce- |. : " i . Toate trel articole Siegomyia 
lulă posterioară sal bifurca- | aproape de baza aripei decât - egale între ele 5 - 

ţia posterioară. | - 
. Ma transversa mijlocie, | IES: . 

J | | Palbii din Mai mici decât a| Theobaldia. 
a Trompa dreaptă p ga parte a trompei 

IN e pr 4 articole 
! . . - 

. în ambele sexe la 9 Mai mari decât a ] , 
| E 3-a parte a trompeil . /ansonia. 

3 

" | o 

= N e Palpii din 5 articole 
= , Tpeniorhyuchus. : 
3 la 9 f 

„O | | i , 
- 

4 

Di Trompa recurbată la e | | 7 Pyorophora, 

. “Transversa poste- ; 
| 'rioară în continuație — b Joblotia 

Ş -— cu transversa mij-. , - 
: “locie, 
| ÎI 

Ă Transversa posteri : 

oară mai apropiată de b z Aicidus. 
virvul. aripei decât 

: transversa mijlocie. , 

BR - . - ț . .. . . - : 

A: | * « ci ” - : Palpii maxilari mai: scurți Prima celulă submarginală Palpii din 2 ai ticele Adcdes. - | 
decât trompa la 9 şi la 9 a aripei, sau bifurcația ante- , „la şi la 

rioară de aceeaşi lie gime sau | Transversa posterioară mai Palpii din a articole 
mai lungă decât a 'doua ce- : . i Pe 2 3 la 9 Atdiomyia. 

| „ lulă posterioară sau bifurcația apropiată de baza aripei decât e ŞI 1 | 

: posterioară. Ă : 

| -transversa mijlocie. . Cai , 
| : | ) , Palpii din 4 articole IVyiomyia. 

la d şi la probabil şi la 9 

| b —k 

o > Palpii din 5 articole 
, — = . H, » 

O - 2 , la 9 şila 9 (PINA g0gus. 
|. 9 e 
co: 
„DD 

< Tranversa posteri- 
oară mai aproape de Sabethes.     virvul aripei decât 
transversa mijlocie. 3 

  
  

Ambele bifurcaţiuni foarte 
ici, prima submarginală mai 
mică decât a doua posterioară,           Uranotwnia.     
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lungă sau mai lungă decât a doua celulă posterioară. 

Subfamilia anophehnelor nu cuprinde decât un 
singur gen care trăeşte în România: genul Ano- 

fheles. 

1. GENUL ANOPHELES Meigen, 1818. 

Trompa dreaptă în amândouă sexele. 

Palpii maxilari egali cu trompa în ambele sexe, 

în general claviformi, formaţi din trei articole la 

bărbat, din patru articole și neclaviformi la femelă. 

Antenele în general mai scurte decât trompa în 

ambele sexe, formate din cincisprezece articole la 

bărbat și patrusprezece la femelă. 

Prima celulă submarginală a aripei (bifurcația an- 

terioară) tot atât de lungă sau mai lungă decât a 

doua celulă pesterioară (bifurcația posterioară). Bi- 

furcaţiile mai mici la bărbat decât la femelă ; a 

doua şi a treia nervură longitudinală prelungită in 

interiorul primei celule basale; nervura transversă 

posterioară mai apropiată de baza aripei decât trans- 

versa mijlocie ; solzii aripelor lungi, lanceolaţi sau fu- 

siformi subţiri, foarte rareori mari şi largi. 

Femela nu poseda decat un singur receptacol se- 

minal (fig. 51), de formă sferică ; ea înțeapă tot atât 

de bine în timpul zilei cași noaptea. 

Nimphele nu prezintă nimic special. 

Larvele nu au tuburi respiratorii (fig. 68 şi Tab. 8, 

fig. 1) ele stau orizontale la suprafața apei unde res- 

piră prin ajutorul a două stigmate situate dorsal la 

partea posterioară a corpului. 

Ouele (Fig. 66) sunt prevăzute cu un aparat hi- 

drostatic special care le menţine orizontale. : 

Specia tip: Anopheles maculipennis Meigen, 1818.
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CHEIA ANOPHELILOR: din România, a 

„după “Ficalbi. | 

Aripele . . ...... | I, 2. 

1. Nepătate.. . . . . . Anopheles bifurcatus. 
2. Patate prin acumulaţia 

solzilor. - Palpii femelei de cu. . | 
loare negri brunatri sau negri. . ..- | 3,- 4. 
„.3- Unicolori. Aripele pătate. . A. maculipennis. 

4. Prevăzuţi cu trei inele | 
albe. Femurul primei.perechi 

de picioare umflați la amân- 
două 'sexele în a treia parte 

a lor proximala . aa. A pseudopictus. 

I. ANOPHELES MACULIPENNIS 
(Meigen, 1818). 

Sinonim : Giles. bifurcatus Meigen, 1804. — c. 
Claviger Fabricius, 1805. — Anopheles Quadrimacu- 
Jatus Say, 1824.— A. grisescens Stephens, 1828.— 
A. guttulatus Harris, 1883. 

Caracterele principale. — Aripele (Tabela 9. Fig 1) 
prezinta pe fiecare din ele, patru mici pete brune 
sau negre, formate prin o acumulaţiune de solzi. Pe- 
tele se dispun între ele în formă de T, L sau V 
după partea din care sunt observate. Palpii la ambele 
sexe sunt bruni sau negri, din o singură culoare şi 
nu sunt inelați cu alb. 

Descripţia. — Lungimea totală a corpului impre- 
ună cu “trompa, variază în diferitele localităţi între 
6—8—zr1 milimetri. Cele mai mari „exemplare ce
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am găsit au fost cele din Delta Dunărei. Barbatul 
este în totdeauna puțin mai mic ca femela. 
Capul. — Trompa este brună, sau neagră, la băr- - 

bat olivie, prezinta la bază un inel gălbui. 
Palpii la ambele sexe sunt negri, la bărbat sunt 

claviformi, (Fig. 74) acoperiţi cu moţuri de peri, la 
femelă sunt imperceptibil mai scurți ca trompa și 

subțiri în toată lungimea lor. 

  

      
  

  

” FIG. 73.— Anopheles maculipennis. femelă Mierophot originală. ” 

Ceafa de culoare cenușie ca plumbul. armată cu 
solzi în formă. de furcă (Tab. 1. Fig. 5)... . 

Toracele. — Partea superioară a toracelui este ce: 

nușie ca plumbul, păroasă; pe laturi însă nu se află 
păr. Aripele sunt acoperite pe. nervurile lor și pe 

margine cu solzi negri, iar cei de. pe marginea in-
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terioară galbeni. Solzii de pe nervuri produc prin 
acumulația lor patru pete: în formă de T, L sau V. 

Picioarele sunt colorate inchis, coxele galbene și 
fără păr pe ele; la articulaţia tibiei cu tarsele se 
observă o mică pata galbenă. | 

Formula ungheală. Prima pereche de picioare, la - 
bărbat, nu prezintă decât o unghie cu trei dinţi, 

celelalte două perechi, două unghii simple. La fe- 

mee fiecare picior poartă două unghii simple. (Tab. 1. 
Fig. 6). 

Abdomenul, foarte păros, mai cu seamă la băr- 
bat; culoarea fundamentala este maron închis, perii 

sunt galbeni închis. 
Aceasta specie este destul de răspândită în toată 

România. 

Observaţiuni. — A. 7naculpennis este un țânțar 

care se găsește mai mult la țară şi în păduri, el 

este foarte comun la noi, lam găsit aproape în toate 
loturile de culicide cari mi-au fost trimise din diferi- 

„tele localităţi de șes, deal și munte (vezi pag. 100). 
In orașe lam capturat în lași: strada Unirii, str. 
N. Gane, str. Sf. Andrei, str. Lăpuşneanu; în Bu- 
curești str. Polonă, str. Regală și Piaţa Victoriei. 
La Severin în oteluri etc. 
Bărbaţii nu înțeapă nici omul nici animalele ei 

se hrăesc cu sucul. din flori și fructe. In captivitate 
iam hrănit cu miere, prune, boabe de struguri și 
zahăr cu apă. 

Femeile sunt foarte sanguinare, ele au nevoe de 
sânge pentru desvoltarea ouelor. In caz că nu întâl- 
nesc un om sau animal ca să le sugă, sângele ele se 
pot hrani ca și bărbaţii, cu sucuri din flori şi din 
fructe, ba se mulțumesc chiar şi cu puţină apă. - 

După ce au Supt sânge şi sau umflat, se retrag
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intrun loc intunecos ca se facă digestiunea. Aproape 
în mod constant de câte ori aveam nevoe deo fe- 

__melă de A. maculipennis plină cu sânge o găseam 
„în cuşca cânelui (fig. 54). In locuinţele omenești 

ele cauta de preferința stofele închise. Waal şi 

  

      
  

FIG. 74. — Cap de maculipennis, bărbat. Trompa, palpii-mazilari şi 
antenele. Microphot originală, 

Shippley, cari au studiat influenţa atracţiunii sau a 

repulsiunii pe care a exercita fiecare culoare asupra 
lor, au constatat că albastrul închis este. culoarea 

lor preferită, și galbenul acea care le convine mai 
puţin. | o
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-- Larvele de A. maculipeunis trăiesc în bâlţi rela- 
tiv mari cu apă limpede și cu vegetaţiune în ele, 
le-am găsit de mai multe ori în diferitele bâlți din 
Delta Dunărei, în iazul dela Crestești judeţul lași - 
(fig. .58) iazul lui Beldiman lânga lași; pe margine 
părâului Nemţișor și Magherniţa, jud. Neamţ. Ceeace 
este mai curios e că le-am găsit şi în scursurile 
unei ape sulfuroase. In pădurea de lângă Mânăs- 
tirea Neamţ este un isvor sulfuros, cunoscut sub 
numele de Prfsrosul, în scursurile acestui izvor am 
găsit larve dejă înaintate în vârstă; de asemenea 
şi în diferite baăltoage sărate. din jurul Lacului sărat 

- jud. Brăila. | 
Desvoltarea acestui Anofel se face foarte cu greu 

în captivitate. Am lăsat femei de A. maculipennis 
cari s'au ouat într'un vas de sticlă cu apă de ploaie 
strecurată printr'o pânză deasa, vasul fiind inchis 
la gură cu o mânecă de tul. Din ouă au eşit lar- 
vele dar niciodată n'am reușit să obțin transfor- 
marea acestor larve în nimphe. Unele din aceste 
larve au trăit degenerate, trei Juni fără a se trans. 
formă în nimphe, majoritatea însă au pierit după 
o lună. 
Am repetat această experienţă cu femele de Cu. 

lex şi ouele lor în totdeauna au ajuns la complectă 
desvoltare. In vasele în care apa de ploaie n'a fost 
strecurată prin pânză, larvele au ajuns la complectă 
desvoltare făra a le mai hrăni cu cartofi, ele :se 
mâncau între ele. | 

A. maculipennis, este cel mai actif propagator'al 
paludismului: ouele au forma unor bărci şi :sunt 
de culoare cenușie, indata după ce au fost ouate, 
mai târziu însă devin negre. Eră suficient: să stau două trei zile într'o localitate în care se găsesc



LE AP 

iasa zoloridorri. db zana i 

șooitGi Si boia 5 si lormonob li, „la 

poi oi e A auoqilo o solonoirrss sn 

iqizg Alo a iba dur io au 

aclizrau 

Bir aa a A EPA caii JIOoE 

god Ai LA VIII, jisloa 

iotii Iuosuute nt Blezrorenii vaio» E 

9 Bia autooculuori o ob orani 

ojuno 

ai vtrolodsiui ob qi ni oriio“l 

-o7 ivintitru bbez Be Ba 50 Zr VEDĂDA 

“oliroa n fenil i sa 

_ Ă mmm 

ţ 

„aii 

PA 
„Ol? 

„ori



    

ia 
DE 

AER NEI Me „i TABELA V
II NI 

Fr. a. “Larvă, ide Anopheles maculipeniis. 
i A. Abdomenul; C. capul; 7. toracele; 

a. antenele; c. clipeus, f. papilele anale ; : 
m. perii mari anali ; ; 0. ochii; P. palpii 
maxilari, | 

Fi. 2. Porţiune din picior. mărită ca. să se vadă 
solzii și IPN cari la topăr. 

Fie. 3. Secţiune transversală în. stomacul unei 
larve de A: „iaeulipennis hrănită : cu 
cartofi, i a rue cticla e " 

3 iza deasa 
Fr6. 4. Porţiune. din aripă de): Phlebotomus. pa: 

Patasi mărită;ca;să se vadă mărimea re- 
lativă a perilozi Die e di De ci 

pui han ra a. 

Cite au pi 

stă EXPericița cu tome 

-_
 

= r=
 

[ai
 sideauna an ajuns la cois 

ru su in ctre apa de ploaie ne 
pina, larvele au ajuns la c pomi 
mai bran Cu cartofi. 

  

.. pf a. « e i it GC Dropia 
paludizinutai : RI at UN DACI iza .. ? 

CE CIUDAT pe CU 7 os: i 
so Clor cai ce au fost ana 
ia ta 

"a sulicieri sa sii     rez ez mei 
Lire SD râs 

re Ta dat 1. je. zile intro Ei 08i 
<>



Dr. N. Leon.—Studii asupra culicidelor din România. TAB. VIII. 

      

  

  

Să get 
ie; petele ZU              



129 

anopheli, ca să obţin ouă de ale'lor. In escursiuni, 

am cu mine întotdeauna o mânecă de tul pe care 
o adaptez, la orice pahar de apă, (mai strămt la 
fund şi mai larg la gura) în care pun două trei fe- 
mele de anophel care numai decât se oue. 

2. ANOPHELES PSEUDOPICTUS 

(Grassi, 1899). 

Sinonim : — Anopheles pictus Ficalbi, 1896. — 
„A. Sinensis pseudopictus Theobald, 1gor. — Myzo- 
rhyuchus pseudopictus R. Blanchard. 

Caracterele principale. — Aripele bogat colorate, 
parte în negru parte gâlbui, culoarea neagră este 
cea covârșitoare. Pe marginea anterioară neagră a 
aripei sunt trei pete distincte de culoare galben ca 
paiul, din câre două sunt mai pronunţate și între- 
rup margina neagră. (Fig. 29 a şi Fig. 75). 

Palpii cu inele clare la nivelul articulațiunei ar- 
ticulelor. 

Descripția. — Lungimea totală a corpului împre- 
ună cu trompa este de 9 la 11 milimetri. 
Capul. — Trompa castaniu închisă, acoperita cu 

solzi din cari cei mai lungi ocupă faţa ventrală a 
părții proximale. 

Palpii la amândouă sexele sunt cafenii; la femelă 
au trei ineie mici albicioase pe al doilea, al treilea 
și al patrulea articol (Fig. 76). 

Antenele la bărbat au pubescenţă gâlbue după 
indiciul luminei, la femelă cu solzi albicioși Şi peri 
galbeni des puşi în mod verticilat, 

Toracele.— Partea superioară a toracelui cenușie 
gălbuie și cu trei dungi longitudinale.
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„Aripele vitroase; nervurile și costa ornate cu 
solzi, unii bruni, alţi albi, mai vitroşi cătră marginea 
posterioară. Alternanţa solzilor bruni cu cei albi 
formează un desen frumos; la marginea anterioară 
„formează 3 mari pete brune; prima, situată nu de- 
parte de rădăcina aripei, se unește cu a doua la 

  

        
FIG. 75. — Anopheles pseudopictus, femelă, Microphot originală. 

marginea anterioară a acesteia, este însă separată prin 
un spațiu albicios; a doua pată emite prin extre.- 
mitatea sa externă o banda arciformă, întoarsă 
către radacina aripei, de asupra nervurei transverse, 
ȘI este separată de a treia printr'un mic spaţiu alb,
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care ocupă marginea anterioară; un spaţiu de ace- 
eași natură și de aceeași situaţie limitează a treia pată 
alăturea de vârful aripei. Afară de aceste pete, 
nervurele sunt acoperite cu solzi bruni chiar la vâr- 
ful aripei, dar franjurile acestora sunt albicioase. 
Nervurele lungitudinale au de asemenea în unele 
părţi solzi bruni dar cari.nu par să constitue nici 
un desen hotărit. (Blanchard). Picioarele sunt ex- 
cesiv de subțiri mai cu seamă cele posterioare. Ti- 
biile la locul lor de unire cu toracele prezintă un 
inel albicios. Extremitatea distala a articulelor tora- 
celui prezintă și ele nişte inele albicioase cari se 
pot distinge aproape cu ochii liberi, mai puţin dis- 
tincte la perechea întâia de picioare, la a doua pe: 
reche cevă mai distinctiv, și la a treia foarte dis- 
tincte. La perechea a treia de picioare se întinde 
inelul pânăla al patrulea articol, care este aproape 
tot alb. 

Abdomenul. — Partea superioară a -abdomenului 
este castanie cu benzi transversale clare. 

Observaţiuni. — A. fseudopictus este cu mult mai 
rar la noi decât A. maculipenuis, pe acesta nu 
lam recoltat decât în localităţile: ce am vizitat în 

apropiere de ţârmul Dunărei sau în loturile de cu- 
licide ce ne-au fost trimise din acele parți (Tulcea, 
Galaţi, Brăila, Cernavodă, Giurgiu, Calafat şi T. 
Severin). 

El este foarte abundent în Delta Dunării. Abon- 
dența lui însă în timpul unui an depinde probabil 
de o sumă de factori ca ploaea, căldură, vântul. 
In bălțile cari l-am recoltat la voea întâmplării 

anul trecut (1909, Iulie) în locuințele pescarilor din 
Delta aveam 96 de A. pseudopictus pentru 4 Cu/ex. 

Anul acesta însă numărul lor eră cu mult mai res-
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trâns, în schimb Z/eoba/dia- umplea atmosfera Și lo- 
cuințele omenești. * 
Am avut ocazie să constat că unul din dușmanii 

cei mai neimpacați a ţânţarilor. adulți în bâlţile din 
  

        
FIG. 76. -- Cap de A, maculipennis, bărbat, Trompa, palpii maxilari şi antenele. Microphot originală, 

Delta Dunării sunt painjenii; ei cu mrejele lor prind miliarde de țânțari pe care-i sug. Papura din bălți și salciile sunt populate de diferite specii de pain- Jeni care-şi construesc mrejele .lor. Intro singură salcie am numerat peste 20 de mreje pline cu sute
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de A. pseudopictus. Uneori numărul mrejelor devine 
atât de mare ca întinzându-se se ating unele cu 
altele formând o singură pânză care împrejmuește 
salcia întreagă. Nu-şi poate nimeni închipui ce nu- 
măr mare de țânțari poate să cuprindă pânzele unei 
singure salcii în anii abondenţi de țânțari. | 

Grassi a reuşit să arate în mod experimental că 
şi această specie propagă paludismul. 

Cu femelele acestei specii am reușit foarte repede 
la Sulina să le fac să sugă sânge de pe mână, băr- 
baţilor însă li se îndoae trompa fără ca să poată 
pătrunde în. piele. | 

3. ANOPHELES BIFURCATUS (Linne 1758). 

Sinonim : — Culex bfurcatus fuscus thoracae Su- 
blineato, Fabricius, 1781.— C. bfurcatus Schrank, 
1781, C. irifurcalus Fabricius, 1794. — Anopheles 
villosus Robineau Desvoidy, 1827. — A. plumbeus 
Stephens, 1828.— A. sugripes Staeger, 1839. 

Caracterile principale. Aripele (Fig. 77) mau pete. 
Palpii femelei sunt mai mult sau mai puţini cafenii, 
dintr'o singură culoare, lipsiți de inele clare la ni- 

velul articulaţiunii articulelor. 

Descriptia. Lungimea totală a corpului împreună 
cu trompa. 7—9 milimetri. 

Palpii în ambele sexe negri. Partea superioara a 
toracelui ca la Aropheles macuhpennis. Antenele de 
aceeaşi culoare ca palpii. Ceafa acoperită cu solzi, 
care pe linia mediana, formează o-pată. Aripele 
sunt lipsite de pete. Picioarele negre; coxa cu un 
punct alb; Tibia -în partea unde se articulează cu 

tarsele albicioasă. 
Formula ungheală. Prima pereche de picioare la
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bărbat nu are decât o unghie cu trei dinţi, celelalte 

perechi au două unghii simple: | 
La femeie, fiecare picior are două unghii simple. 

Abdomenul' acoperit cu peri galbeni cafenii. 
: Observaţiuni, — Cel mai rar dintre anophelii noștri 

este Anopheles bifurcalus pe care nu Pam găsit 

  

        

FIG. 77.-— Anopheles bifurcatus, femelă. Microphot originală. 

decât de două ori în deltă, odată la Sf. Gheorghe 
şi odată la „Su/ina, capturat de d-l farmacist Petra 
din localitate. Am mai găsit un singur exemplar 
într'un lot capturat de d-l doctor Dăilă la Ungheni. 

- Această specie după indicațiunele autorilor pără- 
sește puţin” pădurile, femela este mai puţin sangui- 
nolentă decât femeia de A. maculipennis: .



135 

Această specie ește mai aptă decât A. maculi: 
pennis a propagă paludismul, dar nu e atât de pri. 
mejdioasă din cauza rarităţii sale. Grassi lasând 9 
paludici să fie înțepaţi de cătra 16. A. bifurcatus, 
a putut urmări evoluțiunea la 13 din aceste insecte. 

2. MEGARHININELE 

Palpi maxilari egali cu trompa la 4; egali sau 
mai scurți decât trompa la e. | 

Trompa recurbată. 
Prima celulă submarginală a aripei cu mult mai 

mică decât a doua celulă posterioară. 
Subfamilia Megar/ininelor. cuprinde două genuri: 

genurile Megarhinus și Toxorhyuchites. 

I. GENUL MEGARHINUS 'Robineau- | 

Desvoidy 1827. 

Trompa. recurbată în ambele sexe. Palpii maxi- 
lari egali cu trompa în ambele sexe și formaţi din 
cinci articole; ei sunt puţin mai lungi decât trompa 

la g, puţin mai scurţi la e. 

Antenele în general mai.scurte decât trompa; ele 

sunt penate și au cincisprezece articole la gq, pais- 

prezece la 9; al doilea articol, mai cu seamă la g, 

este umflat, mai mult sau mai puţin prelungit și 

acoperit cu solzi. 
Bifurcaţiunele sunt foarte mici, prima celulă submar- 

ginala a aripei este mai puţin lungă decât a doua 

celula posterioară; nervurile transversale sunt si- 

tuate foarte departe de virvul aripei, transversa su- - 

pranumerara este mult mai apropiată de virvul ari-
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pei decât transversele mijlocii și posterioare; solzii 
aripelor nu sunt numeroși. 

„. Femelele, cu toată forma recurbată a trompei lor, 
înţeapă foarte bine. Moschiţii acestui gen sunt re- 
marcabili prin coloraţiunea lor strălucitoare; extre- 
mitatea abdomenului lor prezintă moţuri de peri. 
Pâna în prezent, nu se cunoaşte nimic despre ouele, 
larvele și nimfele lor. 

Specia tip: Megarhinus haemerrhoidals (Fabri- 
cius 1794). 

II. GENUL TOXORHYNCHITES Theobald 1997. 

Trompa recurbată în ambele sexe. Palpii maxi- 
lari egali cu trompa și formaţi din cinci articole la 
d; cu mult mai scurţi decât trompa și formaţi din 
trei articole la ş. 

Antenele din 15 articole la 2, din paisprezece la 9; 
al doilea articol este puţin umflat. Inervaţiunea ari- 
pei este aceaeși ca in genul Megar/unus, bifurcaţiunele 
sunt foarte mici și: prima submarginala este mai 
puțin lungă decât a doua posterioară ; transversa 
supranumerară este mai apropiată de vârful aripei 
decât transversele mijlocii şi posterioare, cari sunt 
foarte îndepărtate. Unii solzi ai aripelor au un re- 
flex albastru metalic. 

Specia tip: Zoxor/zynchites brevipalpis Theobald 
I9oI. 

3. — CULICINELE. 
Palpii maxilari egali sau mai lungi decât trompa la g; întotdeauna mai scurți decât trompa la ş. Prima celulă submarginală a aripei este de ace-
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eași lungime sau mai lungă decât a. doua. celula 
posterioară. 

Subfamilia ce//iczz lor cuprinde opt genuri cari sunt: 
genul Culex, Stegomyia, Theobalda, Mansonia, Tae- 

mtorhyuchus, Psorophora, Jobloha și Mucidus. 

  
FIG. 78. — Cap de culex femelă, A. antenele; C. clipeus; Ce, ceafa; 

O, ochii; P, palpii maxilari constituiți din trei articole, din 
care al treilea mai mare ca cele două. Desemn original. 

1. GENUL CULEX Linn€ 1761. 
Palpii maxilari tot atât de lungi sau mai lungi 

ca trompa la g, cu mult mai scurți decât trompa 

la ș; în ambele sexe palpii sunt formaţi din zrez
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arhicole: la ş, al treilea articol este de aceeași lun- 

gime sau mai lung decât primele. doua reunite. 
- Antenele penate din cincisprezece articole la g, 
filiforme din patrusprezece articole la ș, sunt când 

mai lungi, când mai scurte decât trompa. 
Prima celulă submarginală a aripei este tot atât 

de lungă sau mai lungă decât a doua celula pos- 
terioară. Transversa posterioară mai apropiată de 

baza aripei decât transversa mijlocie. Solzii aripelor 
subțiri, înguști şi mai mult sau mai puțin lungi. 

(fig. 2. Tabela 9). 
Femela are trei receptacole seminale mai mici decât 

acela al azophelului şi de formă ovoidă. (Fig. 49). 
Nimphele nu prezintă nimic particular. 

Larvele au un tub respirator mai mult sau mai 
puțin lung și de formă variabilă după specii; pentru 

a respiră la suprafața apei, ele se ţin într'o poziţie 
oblică, cu capul în jos, uneori însă iau o poziţie 
orizontală. 

Ouele sunt oblonge (fig. 65) puţin curbate la 
unul din capetele lor, care se termină cu o ascu- 
țitură; celălalt capăt este truncat. Aceste oue sunt 
depuse la suprafața apei în mase având forma de 
plute descrise de Rear. | 

Specia tip: Ca/ex pipiens Linn€ 1761. 
Genul acesta cuprinde foarte numeroase specii 

cari au fost semnalate în Europa, și descrise de 
autori. o 

In România avem Cau/ex pipieus. 

I. CULEX PIPIENS Linn€ 1758. 

Sinonim :— Culex ciliaris Linne, 1767. — C. vul- 
gars Linne, 1767.— C. domesticus Germar, 1817.
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— C. rufus Meigen, 1818.— C. agilis Bigot, 1889; 

— C. hytophagus Ficalbi, 1890. 

Caracterele principale. — Toracele castaniu închis, 

cu solzii castanii aurii. Trunchiul biturcaţiunii ante- 

rioare foarte scurt, baza acestuia se trage "dincolo 

de uniunea nervurei subcostale cu costala. . 

  

      
FIG. 79. -- Culex pipi=ns femelă. Microphot originală. 

Formula ungheală la bărbat: 1. 1.—1.1.—0.0.; 

la femee: 0. 0. —0.0.—0.0. 

Descriptia. — Lungimea totala a corpului impre-: 

una cu trompa, .este de 6 la 8 milimetri la bărbat
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și 7 la 8 milimetri la femelă. Bărbatul este în ge- 
neral mai mic ca femela. | 

Capul. — Trompa, de culoare castanie roșcată la 
vârf şi mijloc. | 

Palpiui, (Fig. 78 și 79) la femelă sunt foarte scurţi 
din trei articole de culoare castanie, pătate cu ce 

nușiu ; la bărbat, palpii sunt subțiri, mai lungi decât 
trompa, castaniu roșcaţi, prevăzute cu peri întinși. 

Articolul basilar al antenei este acoperit cu solzi 
castaniu deschişi | 

Toracele. -— Pe spinare este castaniu roșcat, de- 
oparte şi alta prezintă mici pete albe sau castaniu 
deschise. 

Aripele de culoare bătând puţin în galben, ner- 
văturile armate cu solzi lungi castanii. 

Picioarele castanii; coxa galbenă castaniu, femurul 
pal dedesubt cu un cerc apical foarte închis și un 
mic inel alb la capăt; tibiile sunt negre castanii, 
cu galben la vârf; tarsele sunt uniform negre. 

Abdomenul. — Solzii de culoare negru închis. Faţa 
dorsală a fiecărui segment este prevăzută cu două 
bande castanii, una clară și alta închisă. Banda clară 
este situata înaintea bandei închisa şi este mai în- 
gusta. Suprafața ventrală este galbuie. 

Observaţuni. — Acest culex este aproape cosmo- 
polit; se gasește în general în apropierea locuin- 
țelor în care patrunde prin cea mai mică crepătură. 
Aceasta este specia comună din Veneţia, iar dela 
noi din valea Prutului și a Dunării. | 

Cu aceasta specie Bancroft și Low au studiat 
evoluția /z/ariei Bancrofii. 

Acest ţânţar nu atacă numai omul ci şi animalele, 
pasărelelor le transmite prin inţepăturile sale hemos-
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poridiile cari se dezvoltă în corpul său: Flaemo- 

proteus Danilewskyi şi Halteridium Danilewshyi. 

„ Grassia încercat se vada dacă. hematosoarul pa- 

ludismulai. nu s'ar' dezvoltă în corpul acestui ţân- 
ţar, el a lăsat ca un bolnav de tertiana 'şi aesti- 
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FIG. 8o. — Culex pipiens bărbat. Microphot originală... 

votomnala să fie înțepat de. doi Culex pipieus, trei 

Anopheles bifurcatus şi doi Anopheles maculipennis. 

Anophelii sau infectat pe când culexii au rămas 

imuni.



142 

II. GENUL STEGOMYIA Theobald 1901. 

Palpii maxilari deopotrivă de lungi sau mai lungi 
ca trompa la 3, mult mai scurți decât trompa la 
9; la ambele sexe palpii sunt formaţi din trei ar- 
ticole; la 9 cele trei ărticole sunt toate deopotrivă 
de lungi. Antenele din cincisprezece articole penate 
la 4, din patrusprezece articole la e. 

Prima celulă submarginală a aripei tot atât de 
lungă sau mai lungă decât a doua celula poste- 
rioară mai apropiată de baza aripei decât trans- 
versa mijlocie. 

Solzii aripelor înguști şi lungăreţi ca în genul 
Culex. 
Nimphele sunt identice ca acele de Ca/ex. 
Larvele au un sifon respirator scurt, larg și de 

culoare negru; capul este sau mai puţin quadran- 
gular şi uneori așă de mare și aşă de larg ca to-- 
racele. Larvele de S/egomyia trăesc “impreună cu 
larvele de Culex. | 

Ouele. după Daniels şi Ross sunt dispuse izo- 
late pe apă și nu în formă de plută ca acele de 
Cudex ; ele sunt ovoide, puţin mai subţiate la unul 
din capetele lor, și sunt inconjurate la suprafaţa lor 
de o serie de camere mici aeriene. 

Specia tip: Stegomyia fesciata Neveu-Lemaire, 
1902. 

UI. GENUL THEOBALDIA Neveu-Lemaire 1902, 

Palpii maxilari (Fig. 81 și Tab. ro. Fig. 4) deo- 
potrivă de lungi sau mai lungi decât trompa la d, 
mal scurţi decât a treia parte a trompei la ?; trei
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articole la g, patru articole la $; al patrulea articol - 

este foarte mic și are forma unei mici sfere mai | 

mult sau mai puţin neregulată, situată la. capătul 
articolului al treilea. şi mai mult sau mai puţin as- 

cuns de perii și solzii acestui articol. Antenele penate 

şi din cinsprezece articole la g, paisprezece arti- 

cole la ?. 

Prima celulă submarginală a aripei de aceeași lun- 

gime sau mai lungă decât a doua celulă posterioară. 

Transversa posteterioară mai aproape de baza ari- 

pei decât transversa mijlocie. Solzii aripelor ca în 

genul Culex, adică înguști şi lungăreţi. Ouele, lar- 

vele și nimfele ca la Culex. 

Specia tip: 7heobaldia aunulata (Schrank 1776). 

1. THEOBALDIA NEMOROSA Neveu- 

Lemaire 1902. 

Sinonim: Culex replaus Meigen, 1804.— C. nemo- . 

rosus Meigen, 1818.— C. sy/vaticus Meigen, 1818.— 

C. salinus Ficalbi, 1896.— C. stiticus Giles, 1900.— 

C. strichcus Theobald, 1901. | 

Caracterele principale. — Palpii la femele sunt mai 

scurţi decât a treia parte din trompă şi sunt for- 

mate din patru articole din care ultimul foarte mic 

sferic. Tarsele nu prezintă inele albe, sunt din o 

singură culoare neagră. Aripele nu sunt pătate. 

Fiecare segment al abdomenului poartă pe partea 

sa dorsală, o bandă clara şi una întunecată. 

Descriptia. Lungimea totală a corpului, împreună 

cu trompa este la bărbat de 6 lă 8 milimetre și 

la femelă de 7 la 9 milimetre. E 

Capul. (Fig. 81). Trompa puţin încovoiată în sus. 

Palpii la femelă cu peri lungi negrii, al patrulea articol
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ascuns în parte de solzii articolului al treilea. Palpii 
la bărbat sunt. mai lungi ca trompa și foarte păroşi. 

Antenele sunt castanii, la femelă primul articol 

negricios cu solzi albi, al doilea roșcat la bază; la 

bărbat penele foarte stufoase de culoare aurie. 

  
  

/ DS 
FIG. 81. — Cap de Theobaldia, femelă, A, antenele; C, clipeus; Ce, ceafa; O, ochii; P. palpii constituiți din patru articole, din: care al patrulea sferic. Desemn original. 

'Zoracele, este de culoare negru purpurat, aripele 
la femelă cu franjuri castanii, mai deschis colorate 
la bază ; la bărbat franjurile foarte deschis colorate 
aproape albe. o
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DR aa "colului al treilea. Palpi 
DE DI ae „i trompa şi foarte păroşi. 
- . ” 1 i emelă primul articol 

' i dolle: ri la baza; 
pa 3 i) fi “ai IX. are aurie. 

Fig. 1. Aripă de Anopheles. maculipennis. 
Se văd cele cinci pete formate din acu- 

mulaţia solzilor.. 
Fic. 2. Aripă de Culex pipiens. 
Fre. 3. Aripă de. Theobaldia annulata prezintă şi 

ea” pete “provenite te din actimulaţia sol- 

ziloiica- șa HU „Laridculi pă hiais.-- Deosebirea 

este "că, femela speciei dintâi are palpi: 

maxilări cu mult-mai scurţi ca. trompa, 
pe când femela speciei a doua are palpii 

maxilari deopotrivă de lungi ca trompa. 

FiG. 4. Aripă de Taeniorhynchus:. 
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Formula ungheala și la bărbat și la femelă 1.1 — 

I.I—II : 

Abăomenul. Abdomenul este negru iar pe faţa 

ventrală albicios. 

Observaţiuni. R. Blanchard în monografia să «Les 

“moustiques 1905» ne spune că această specie lo- 

cuește pădurile şi ca pătrunde rare-ori prin case. 

Noi am găsit-o toarte comună în jurul. locuințelor 

iar larvele în cazele cu apă de ploaie. Ouele sunt 

acumulate în forma de luntre ca cele de Culex. 

2. THEBOBALDIA ANNULAȚA Neveu- 
Lemaire 1902. 

Sinonim: Ce variegatus Schrank, 1781.— C. 

affinis Stephens, 1825. 

Caracterele principale. Palpii la femela sunt mai 

scurţi decât a treia pârte din trompă și sunt formaţi 

din patru articole din care ultimul foarte mic sferic. 

Tarsele presintă inele albe. Aripele sunt pătate. 

Fiecare segment al abdomenului prezintă două bande, 

una clară, ingusta situată înainte, și una obscură cu 

mult mai largă. 

Descriptia. Lungimea totală a corpului impreună 

cu trompa este la barbat 9 la 13 milimetri și la 

femelă, zo la 14 milimetri. 

Capul. Trompa este galbenă la mijloc și neagră 

la bază și la vârf. . 

Palpii, (Fig. 82) negri, inelaţi cu alb la nivelul ar: 

ticulaţiunilor, la barbat mai lungi ca trompa, clavi- 

"formi și paroși; la femelă palpii sunt cu mult mai 

scurţi decât trompa, și au un al patrulea articol sub- 

sferic cuprins în: penultimul. ar 
10
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Antenele sunt negre, articolul basilar cu solzi de 

culoare galbenă ca paiul. 
Toracele lipsit de ornamente albicioase pe faţa 

lui dorsală, laturile albicioase. 

Aripele cu patru pete întunecate datorită acumu- 
laţiunii solzilor; doi la basa bifurcaţiunii, un altul 

„la nivelul nervurei transversale, și al patrulea la 
extremitatea nervâturii a doua longitudinale. 

  
Fe. 82. -- Trompa de Tiieobaldia, maxilele şi un palp maxilar cu 

musculatura sa. Microphot originală, ” 

Picioarele: coxa galbenă, femurul negru pe dea- 
supra, cu pete mai galbene şi un inel alb situat în | 
partea sa inferioară, tibiile negre, cu pete albe.
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Tarsele mai mult sau mai puţin inelate cu alb la 

basă. Formula ungheală la bărbat: 2.1 —2.1—0.0 

la femelă: 0.0—oo —o.0. | 

Abdomenul. Faţa dorsala a fiecărui segment poartă 

două bande transversale, alternând împreună, una 

clară, anterioară şi foarte îngustă, alta mai largă 

şi obscură. (Polaillon). 
Observaţiuni. Din cauza petelor cari le prezintă 

pe aripi (Fig. 1. Tabela 9) se- poate uşor confundă 

(dela distanța) cu A. maculipennis. Observată de 

aproape se vede că femela acestuia are palpii mai 

scurţi decât trompa, pe când la anofel sunt egali cu 

trompa. 

Ficalbi observă că acest ţânțar nu atacă nici'omul 

nici animalele, el nu se nutrește decât cu sucurile 

din vegetale. 

IV. GENUL MANSONIA R. Blanchard 1901. 

Sinonim: Panoplhites. Theobald 1901. 
Trompa scurtă groasă și indesată. Palpii maxilari 

mai lungi decât trompa și din patru articole la g, 

ultimul articol este mic; palpii mai scurţi decât 

trompa, dar ajung (ating) cel puţin a treia parte 

din lungimea sa, şi din patru articole la femeie, al 

treilea articol este tot atât de lung ca cele două 

dintâi reunite, și al patrulea foarte mic.. Antenele 
scurte, din paisprezece la e, cincisprezece. articole 

la bărbat. 

Prima celulă submarginală mai lungă decât a 

doua celulă posterioară; bifurcaţiunea celulei a doua 

posterioare uneori mai apropiată de. baza aripei 

decât bifurcaţiunea primei submarginale; transversa
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posterioară mai apropiaiă de baza aripei decât trans: 
versa mijlocie. Solzii aripelor largi și asimetrici, dis- 

puși de fiecare parte a nervurilor numai. 

Femela poseda doua receptacule seminale (fig. 83) 

"acestea sunt sferice, mai mari decât la Cz/ex dar 
mai mici decât rezervoarele spermatice unice dela 
Anopheles. . 

  

  

      
FIG. 83. — Ultimele segmente abdominale de Mansonia cu cele două 

receptacole seminale sferice. Microphot originală. 

. Nimfele și larvele nu sunt cunoscute. 
Ouele de Mansania au aspectul unei mici butelii. 

Ele se aglomerează în acelaș mod ca ouele de 
Anopheles. Se o] 

Specia. tip: Mansonia 4///ans (Neveu-Lemaire, 
1902). .
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MANSONIA TITILLANS. Neveu-Lemaire, ;1902. 

„Sinonim: CaJex fihillans Walker, 1848. — Tae: 

sior lynuchus taeniorhynchus Arribalzga, 1189. — C. 

îitilaus Giles, 1go0. — Panoplites titillans Theobald, 

I90I. 
Caracterele principale. Capul castaniu purpurat. 

- Palpii maxilari la femelă mai lungi decât a treia 

parte a trompei, colorați gălbiu cu câţivă solzi al- 

bicioşi. Toracele castaniu purpurat cu ornamentaţiuni 

foarte variabile. 

Descriptia. Lungimea totală a corpului înpreună 

cu trompa. de 4 la 5 milimetri. . 

Capul. 'Trompa puțin încovoiată, neagră castanie, 

adeseori prevăzută la mijloc cu. un briu luminos. 

Palpii lungi, întrec a treia parte,.a. trompei, cu 

solzi închiși, cei dela virv sunt mai deschişi. Ante- 

nele gălbui puţin mai scurte decât trompa, cu inele 

luminoase. 

Toracele. brun purpurat cu ornamenlaţiuni foarte 

variate. | 

Aripele întrec abdomenul, cu solzi caracteristici 

largi castanii sau galbeni, perfect. vizibili cu ochii 

liberi. Bifurcaţia anterioara mai. îngustă decat cea 

posterioară. | 

Formula ungheală la femelă: 0.0—0;0—0.0, la 

bărbat 1.0—1.0—0.0 . | 

Abdomenul colorat la fel cu toracele, inelat cu alb 

la virvul segmentelor și prezentând lateral pete gal- 

bene. Prezinta două receptacole seminele sferice 

(Fig. 83). 

Observaţiuni. Două exemplare, din această specie 

am găsit în loturile provenind din S/, Gheorghe.
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V. GENUL TAENIORHYNCHUS Linch 
Arribalzaga 1891. 

Trompa în general inelată cu alb. Palpii maxi- 
lari mai lungi decât trompa la g, mai scurţi la e; 
palpii bărbatului din trei articole din care ultimul 

  
Fic. 8. — Cap de Taeniorhynchus femelă. A, antenele; C, clipeus; Ce, ceafa; O, ochii; P, palpii maxilari din cinci articole, De- semn original. 

este lung; palpii femelei din cinci articole, penul- timul şi mai cu seamă ultimul sunt foarte mici (Tabela Io Fig. 1) și în parte ascunși de solzii articolului
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al treilea. Antenele din cincisprezece articole la gz, 
patrusprezece articole la e. 

Prima celulă submarginală a aripei lungă, mai lungă 
decât a doua celulă posterioara; nervura transversă - 
posterioară mai apropiată de baza aripei decât trans- 
versa mijlocie. Solzii aripelor compacţi, de ordinar 
lungăreţi, fie că sunt limitați la virf prin o linie con- 
vexă, fie că sunt tăieţi în diagonală, fie în fine că 
sunt terminaţi cu un ţugui tocit; la prima vedere 
aceşti solzi mari reamintesc pe acei de Manson, 
dar forma lor este cu totul deosebită. 

Nu se cunoaște nimic relativ la ouele, la larvele 

şi la nimfele de Zaenor/hyuchus. 
Specia tip: Zaenorhyuchus Richiardii (Ficalbi, 

1889). 

TENIORHYNCHUS RICHIARDII (Ficalbi, 1889). 

Sinonim: Caulex Richiardu -Ficalbi, 1889. —'C. 
Richardii Giles 1goo. — Tha entorhynhus Richiarali 

“Theobald, 1gor. 
Caracterele principale. Palpiila femela (Fig. 84) mai 

scurți decât trompa, formaţi din cinci articole, articolul 

bazilar din cauză că prezentă o crestătură pare a 

fi compus din două piese, articolul al treilea este 

cel mai lung, iar cel terminal cel mai mic acoperit 

de solzii penultimului articol. 

Toracele castaniu inchis, cu solzi aurii dispuși în 

serii mai mult sau mai puţin regulate.. 

Descriptia. Lungimea totală a corpului împreuna 

cu trompa, pentru bărbat 7 la 10 milimetri, pentru 

femelă 7 milimetri. 

Capul. Castaniu închis. Trompa galbenă, pătată 

cu negru, mai cu seamă la virf.
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Palpii lă -barbat, castanii, în virf negri, cu o-tufă: 
de peri negri. i i 

Antenele. inelate. cu pal. 
Toracele castaniu închis, cu solzii aurii dispuși în: 

serii regulate. | | 
Aripele acoperite cu solzi deși ovali,. castanii, 

printre dânşii .cu solzi albi gălbui. 
Picioarele gălbui cu solzi negri, inelate cu alb 

la vârful femurului și la baza celor trei prime tar- 
siene a tutulor picioarelor, la mijlocul primului și 
la baza tarsianului al patrulea dela perechea a doua 

și a treia de picioare. | 

Forma ungheală la femelă: 0.0o—o.0o—o.0 la băr- 
bat: 2.0—2.0.—o0.0. | 
Abdomenul negricios, patat cu galbăn; cu pete 

laterale albe -galbui pe ultimul segment. 
„ Observaţiuni. Această specie am găsit-o de mai 
multe ori în: Zaicea, Sulina, Sf. Gheorghe în bâl- 
țile Brailei şi pe valea Prutului. 

Femeia ințeapăa omul şi animalele, atat 'în timpul 
zilei cât şi noaptea. 

Ouele le-am găsit în baâlţile mici cu spirogira, 
din Delta Dunării și dela Cristești (Jud. Iași); ele 
sunt dispuse ca cele de Ca/ex în forma de luntre, 
însă luntrea cu multmai îngustă. Larvele sunt tran- 
sparente, cu sifonul respirator subţire şi foarte lung. 

” Antenele “larvelor sunt lungi şi recurbate. 

VI *:GENUL PSOROPHORA Robineau- 
Desvoidy 1827. E 

Trompa dreaptă, scurta şi puternică la a, lungă 
recurbata la 9. Palpii maxilari mai lungi decat trompa 
la g și din cinci articole (dupa Theobald); palpii fe-
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meei din patru articole mai scurţi decât tronipa, 
nu întrec niciodată jumătatea lungimei sale. Ante: 
nele “scurte în ambele sexe. ! 

Prima celulă submarginală a aripei scurta, puțin 
mai lungă decât a doua celulă posterioară ; nervura 
transversă posterioară foarte apropiată de trans: 
versa mijlocie, dar ea este întotdeauna .mai. puţin 
apropiată de baza aripei decat mijlocia. 

Femurul și tibia prezintă solzi lungi cari: se pot 
împlantă până pe primul articol al tarselor. 

După Lutz, larvele sunt foarte carnasiere, ele se 
âruncă asupra altor larve de culicide, le apuca de 
gât şi le înghit: se vede adeseori: larve de aceeași 
mărime cari se sugrumă una pe alta. 

Specia tip: Psorop/hora ciliata. -(Fabricius 1794). 

VII. GENUL JOBLOTIA, ,„R. .Blanchard 1901. 

Trompa lungă. şi: subţiată. .Palpii maxilari mai 
lungi decât trompa. şi: din patru articole la g, mai 
scurți decât trompa: și din trei articole la 9. Ante- 
nele 9 din patrusprezece articole; fiecare articol 
prezintă doua rânduri de peri verticelaţi în mod 
alternativ lungi şi scurți. - 

Bifurcaţiile: lungi; prima celula submarginală mai 
lungă decât a doua celulă posterioară; celula anală 
este foarte mare ; a doua nervură longitudinală este 
prelungita până în apropierea basei aripei; trans- 
versa supranumerară mai apropiată de basa aripei 
decât transversele posterioare și mijlocii care sunt 

în prelungire una lângă alta. Solzii aripelor largi şi 
plaţi, asemeni acelora” dela Taeniorhynchus dar mai 

scurți. i
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Nu sa studiat încă nici ouele, nici larvele, nici 

nimfele. Ă 

Specia tip: Joblotia nivipes (Theobald 1901). 

VIII. GENUL MUCIDUS Theobald 1901. 

Palpii maxilari puțin mai lungi decât trompa și 

din cinci articole la 2; mai scurţi decât trompa la 

9 deși lungimea lor este aproape egală cu jumătatea 

trompei. 

„Antenele penate şi din cinsprezece articole la d; 

paisprezece articole la . 9. 

Prima celula submarginală a aripei mai lungă de 

cât a doua celulă posterioară; nervura transversă 

posterioară mai apropiată de vârfui aripei decât 

transversa mijlocie. Solzii aripelor largi și piriformi. 

Corpul şi picioarele sunt complect garnisite cu 
„solzi ieșiţi, ceea ce face ca insecta să pară acoperită 

cu mucegai, de unde şi numele său de Mucidus. 

Ouele, larvele și nimfele nu se cunosc. 
Specia tip: Maucidus alternans (Westwood 1835). 

4. AEDINELE. 

Palpii maxilari cu mult mai scurţi decât trompa 

la ambele sexe. 
Prima celulă submarginala a aripei uneori mai 

lungă decât a doua celula posterioară, uneori cu 
mult mai mică. 

Subfamilia Aedmnelor cuprinde șease genuri cari | A Si a 
sunt : genurile Aedes, fedeomyia, Wytomyia, Elae- 
magogus, Sabelhes şi Uranotaenia.
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I. GENUL AEDES Meigen 1818. 

Palpii maxilari foarte mici, cu mult mai scurţi! 
decât trompa în ambele. sexe și formaţi din două 
articole. | 

Antenele au aproape aceeași lungime ca trompa 
şi sunt din paisprezece articole, penate la g, cu 
peri la *. 

Prima celulă submarginala a aripei în general 
mai lungă și mai îngustă decât a doua celulă po- 
sterioara ; nervura transversă posterioară mai apro- 
piată de basa aripei decât transversa mijlocie. Sol- 
zii aripelor ca la Culex. 

Ouele, larvele și nimfele sunt puţin cunoscute. 
Specia tip: Aedes cinereus Meigen 1818. 

II. GENUL AEDEOMVYIA Theobald 1901. 

Palpii masxilari foarte mici, cu mult mai scurţi de- 
cât trompa în ambele sexe și formaţi din trei ar- 
ticole (cel puţin la 9). 

Antenele mai lungi decât trompa şi din cincispre- 
zece articole la 2, penate la 5 cu ultimele două 

articole scurte și groase. 
Prima celulă submarginală a aripei mai lungă de- 

cât a doua celulă posterioară, dar bifurcaţiunea po- 
sterioarei a doua este mult mai apropiată de basa 
aripei decât bifurcaţiunea primei submarginale ; 
transversa posterioară mai apropiată de basa ari- 

pei decât transversa mijlocie; a şasea nervură lon- 
gitudinală aproape dreaptă. Solzii aripelor numeroși 
şi largi, în formă de drapel ca aceia dela Mauso- 
uta dar mai mici.
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Ouele, larvele şi nimfele de Atdeomyia nu se 

cunosc. | 
Specia tip: Aedomyia sguamiepennis (Arribal- 

zaga 1878;; , 

III. GENUL WYEOMYA Theobald 1901. 

Trompa lungă și subțire, adeseori mai lungă decat 
corpul întreg. Palpii maxilari foarte mici,. cu mult 
mai. scurți -decât trompa şi formaţi din patru arti- 
cole, din care ultimul este foarte mic (cel puțin la 9). 

Antenele din.paisprezece articole. ! 
Bifurcaţiunea lunga. și îngustă, prima celulă sub- 

marginală este „mai lungă decât a doua celulă pos- 
terioară ; transversa posterioară mai apropiată de 
basa aripei decât transversa mijlocie. Solzii aripelor 
relativ subțiri și simetrici. 

Specia tip: Wyiomyia Grayi Theobald 1gor. 

IV. GENUL HAEMAGOGUS Williston 1896. 

Trompa lungă. Palpii maxilari cu mult mai scurți 
decât trompa formată din ciuci articole în ambele 
sexe : primul şi al cincilea articol sunt mici, al doilea 
este cel mai lung, el are aproape aceeaşi lungime 
ca al treilea și al patrulea reunite. 

Antenele scurte și formate din paisprezece ar- 
ticole.. Prima celulă:submarginalaă a aripei mai lungă 
decât a doua. celulă: posterioara ; transversa poste- 
rioară mai apropiată de basa aripei decât trans- 
versa mijlocie. 

Solzii aripelor ca în genul ădes. | 
Ouele, larvele şi nimfele acestui gen nu se cunosc. 
Specia tip: Flaemagogus cyaneus (Fabricius 1755).
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V. GENUL SABETHES Robineau- 
Desvoidy 1827. | 

Trompa de lungime mijlocie. Palpiii maxilari mai 
“scurţi decât trompa în ambele sexe, puţin mai lungi 

la g decât la 9, dar nu întrec niciodată un sfert din 

lungimea trompei; palpii din trei articole în -am- 

bele sexe, 

- Antenele din paisprezece articole cu numeroși peri 

în ambele sexe; acești peri sunt puţin mai abon- 

denţi la a decât la e. 

Prima celulă submarginală :mai lungă şi măi în- 

gustă decât a doua posterioara; transversa mijlocie 

mai apropiată de vârful aripei decât supranumerara 

și transversa posterioară mai apropiată de vârful 

aripei decât transversa: mijlocie, ca în genul Maca- 

dus; a treia nervura longitudinală se continuă în 

interiorul celulei basale. Solzii aripelor largi. 

O pereche sau mai multe părechi de picioare 

poartă: la a moţuri de solzi mai mult sau mai puţin 

abondenţi 'ca în genul :Psorophora. 

Ouele, larvele şi nimfele acestui gen nu se cunosc. 

Specia tip: Sabethes remipes Wiedemann 1828. 

VI. GENUL URANOTAENIA Linch 
Arribalzaga 1901.. 

Trompa puţin umflată la capătul său și prezen- 

tând la acest nivel un moţ de peri, Palpii maxilari 

cu mult mai scurți decât trompa în ambele sexe, 

dintr'un 'singur articol, după Arribalzagă, din două 

articole după 7eobala. | 

' Antenele penate și din cincisprezece articole-la g; 

paisprezece articole la ?.



Ambele bifurcaţiuni sunt foarte mici, prima celulă 
submarginală a aripei este 72 mică decât a doua 
celula posterioară; nervura transversă posterioară 

  

  

FIG. 83. — Poziţia normală a larvelor de Anopheles (A) şi de Culex 
(C) în stare de repaos, (după Eyssel), 

este mai apropiată de baza aripei decat transversa 
mijlocie. Solzii aripelur mici, largi, equilaterali, trun- 
cați la extremitatea lor şi dispuși în şiruri simple 
Pe 

      e 

FrG. 86. — Un pahar cu apă în 
care se află larve de culex fo- 
tografiat ca să se vadă poziţia 
lor perpendiculară la suprafaţa 
apei. Photogr. originală, 

FIG. 87. — Un pahar cu apă în care 
se află nimfe de Culex Photogr. 
originală, 

sau duble; pe unele nervuri se mai găsesc și solzi 
eliptici.. 
După Zutz, larvele au adeseori o coloraţiune fru-
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moasă; roșie, albastră sau verde; Ele au un tub 
respirator foarte scurt și se ţin oblic în apă, cu ca- 

pul în jos. 
Specia tip: VYranotaenia pulcherrima Arribalzaga 

1891. 
+ „- 

* * 

Din aseste patru familii: aofelinele, megarhinele 

culicinele și aedinele sunt numai două: anofehinele şi 

culicinele a căror reprezentanţi traesc în România, 

de aceea dăm în alăturatul tablou sinoptic carac- 

terele lor de deosebire pentru ca oricine să poată 

deosebi un anofeliu de un cuhau. 

Deosebirile între 

CULICINE ŞI ANOFELINE 

Ouele 

Ouele de Culex au 
forma unei ţigări de ha- 
vana, sau a unui con 
lungăreţ (fig. 65), ele 
sunt oate aglutinate în 

formă de barcă. 

  

Ouele de Anofel au 
forma eliptică sau a unei 
cute de ascuţit cuţitele. 
(fig. 66), ele sunt oate 
izolat și dispuse în formă 
de figuri geometrice (ste- 
le sau poligoane). 

Larvele 

respiră printr'un sifon 

(fig. 67 şi 69) cari stă 

înclinat pe corpul lor de 

45%, ele stau oblice sau | 

aproape perpendiculare 

la suprafaţa apei. Fig. 

85. C).   

respiră prin două stig- 
me cari se deschid di- 
rect la suprafaţa ultimu- 
lui inel abdominal (Fig. 
68), ele stau aproape pa- 
ralele cu suprafața apei. 

(fig. 85. A).
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Pupele o. 

" sifoanele respiratorii 
sunt lungi și înguste, în- 
plantate pe partea po: 
sterioară a toracelui. 

sifoanele respiratorii 
sunt mai scurte ca la 
culicine și împlantate pe 
mijlocul toracelui. 

Adulții 
Palpii masxilari la fe- 

mela (Fig. 19.) foarte 
scurți, cu mult mai scurţi 
decât trompa, la barbat 
(Fig. 28) mai lungi decat 
trompa. 

Lungimea picioarelor 
este aproape egală cu a 
corpului, toate trei pere. - 
chile de picioare aproa- 

„„pe deopotriva de lungi. 

Culexul se așează pe 
perete luând o poziţie 
aproape paralelă cu el. 

Abdomenul și tora: 
cele formeaza împreună 
un unghiu obtuz. (Fig. 
55, figura din stânga). 

„ Receptacolele semi- 
" nale la Culex sunt în 

număr de trei (fig. 34). |   

Palpii maxilari şi la 
bărbat și la. femela de: 
opotrivă de lungi ca 

trompa. (Fig. 27)... 

Picioarele cu mult mai 
lungi ca corpul, perechea 
întâia de picioare mai 

scurtă ca celelalte două. 

Corpul anofelului face 
cu peretele un unghiu de 
450%—809. 

Abdomenul, toracele, 
capul și trompa formează 

toate aproape o linie 

dreaptă, din care cauză 

insecta are o înfățișare 

ostilă. (Fig. 55, figura 

din dreapta). .- 

La anofeles este nu 
"mai un singur recepta- 
col ciuruit (fig. 51, și Ta- 
bela 2, fig. 4).
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CAP. V. 

Hematozoarul paludismului. și 

Biologia sa 

NOTE ISTORICE 

Teoria parasitară a paludismului este foarte veche, 
încă din timpul Romanilor, Varron, Columelle și Vi- 
ruve, erau de părere că frigurile palustre sunt da- 
torite -unor mici animale invizibile, cari pătrund în 

corp cu aerul. respirator. 
Laucisi a emis teoria că paludismul este datorit 

animalculelor microscopice cari provin din descom- 
punerea materiilor organice din bălți. Ele se găsesc 
în suspensiune în aerul localităţilor mlăștinoase. și 
sunt susceptibile de a pătrunde în sânge cu aerul 

inhalat. 
Aceasta opiniune, apărată de Rasori, eră atât de 

răspândită în Italia la începutul secolului al XIX, 

că în popor, presupusele animalcule febrifere erau 

designate sub numele de serafici; se povăţuiă de a 
nu respiră .în , localităţile palustre decât printr'un 

gaz ușor care să .oprească trecerea parasitului fri- 
gurilor în căile respiratorii. 

11
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Cand Pasteur prin descoperirile sale a arătat că 
boalele sunt produse de nişte organisme infinit de 
mici cari trăiesc ca parasite în corpul uman, s'a 
născut ideia de a se căuta dacă nu este vreo bac: 

terie care ar produce și accidentele paludice. 

In 1878 Lanzi şi Terrigi credeau că au reuşit să 
găsească în apa bălților o bacterie care inoculată ani- 

malelor să producă accidente analoage paludismului. 

In 1879, Klebs și Tomasi Crudeh găsesc un bac: 
cil în aer, în apă, în nămolul mlaștinelor, precum 

şi în sângele animalelor inoculate, pe care îl descriu 

sub numele de Bac//us malariae. 
Ei aveau în idee că acest bacil produce frigurile 

la animalele cari se inoculează cu el și că se regă- 

seşte în sângele lor subt o forma cevă mai deose- 
bită decât acea sub care s'a gasit în nămol. 

Un mare progres s'a făcut când MePel, Virchow 
şi Fyerichs au stabilit că produsele patologice ca: 

racteristice paludismului sunt o substanță neagră raăs- 
pândită în sânge și în organele bolnavului sub o 
formă de granulaţiune fină, neagră sau brună pe care 
a numit-o figmentul malariei sau melanină. 

Cercetările pe aceasta cale au fost încoronate prin 
descoperirea lui Laveran (34) care arată că mela- 
nina se produce în corpul parasitelor cari traesc 
în globulele roşii ale bolnavului. 

„In 1880,— spune Laveran — în spitalul militar Con. 
stantin, am descoperit pe marginele corpurilor sfe- 
rice pigmentate, în sângele unui bolnav atins de pa- 
ludism, elemente filiforme asemănătoare  flagelelor 
care se agitau cu o mare vivacitate, mișcând he- 
matiile vecine; din momentul acesta nu m'am mai 
indoit asupra naturei parasitaare a elementelor pe 
care le-am găsit în sângele palustru.
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„Cercetările ulterioare mi-au arătat că ori de câte 
ori mă puneam în bune condițiuni (în timpul acce- 
sului și. după întrebuinţarea chininei), găseam în tot- 
deauna aceste elemente parasitaare în sângele. pa- 
lustru şi pe care nu le găseam nici odată la alți 

bolnavi; am ajuns astfel la convingerea că eră .pa- 
rasitul paludismului“. 

La 23 Noemvrie 1880, Laveran comunică Aca- 
demiei de medicină din Paris, descoperirea parasi- 

tului paludismului. 
Dar în loc ca această comunicaţie să facă sen- 

zaţie, ea este primită cu scepticism şi rămâne multă 
vreme necunoscută eclipsată de baccilul lui Klebs 

și Tommasi Crudelli. . : 
Prima descripţie dată de Laveran, formelor pa- 

rasitare găsite de el in sângele paludicilor eră foarte 
concisă iată cum descrie el urmatoarele trei forme: 

corpuri amiboide sau sferice, corpuri în semihină, 

corpuri flagelate. 

1. Corpurile amboide sau sferice se prezintă ca 

un mic corp transparent dela 1 la 15 mm. diametru. 

Cele mai mici, acolate globulelor, sunt întotdeauna 

lipsite de pigment. Cele mai groase în general li- 

bere în sânge, conţin mici granule pigmentare mai 

mult sau mai puțin mobile în interiorul maselor pro- 

toplasmice. Această formă este cea mai frecventă 

în sângele paludicilor. 

2. Corpurile în senzi-lună, aceste mici elemente sunt 

„transparente, cu conturul bine determinat, având 

forma unei semi-lune, cu câteva fire de pigment 

răspândite uneori în centru, uneori în forma de inel, 

alte ori în toată masa organismului. Ele au o lungime 

de 8 la 9 mm. şi o lărgime de 2 mm. în partea 

lor mijlocie.
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3. Corpurile fage/ate, se aseamănă ca un corp 
sferic din care ar plecă câtevă filamente foarte sub. 
țiri, puțin umflate la capătul lor liber, dotate cu 
mișcări foarte active:capabile de a deplasă în plasmă 

globulile roşii cele mai apropiate. Aceste flagele 
se. detașează după un timp şi se mișcă libere în 

sânge. Corpurile flagelate sunt mai rari decât cor- 

purile sferice. | 
In 1882 Laveran ducanduse la Roma pentru a 

căută în sângele paludicilor din acest oraș, para: 

zitul pe care Pa văzut în sângele paludicilor din 
Algeria a avut satisfacția de al regasi, arătându-l 

şi lui Marchiafava, care credea încă în existenţa 

Baccilului malariei. Medicii Italieni care la început 

se ridicase în potriva descoperirii lui Laveran, pre- 
tinzând că aceşti hematozoari. nu sunt decât globule 
de sânge alterat. S'au convins şi ei de existența 

lor găsindu- la bolnavii lor, publicând o serie de 

observaţiuni asupra acestui subiect. 

Dela. data aceasta Marchiafava şi Celh au pro- 

pus în 1883 parazitului numele de P/asmadium ma- 
lariae, care apoi a fost regăsit în principalele țari 
paludice. 

Un nou progres s'are alizat în 1885 când Golgi a 

descris ciclul evolutiv al parazitului, găsind trei varie- 
taţi de parazit cel puţin pentru paludicii din Italia. 

Aceste observaţiuni au fost confirmate și întinse 
de un mare număr de experimentatori din toate ţă- 
rile: Marchuiafava, Grassi, Cell, Osler, Bignami, 
Mannaberg, Romanowsky, Koch, Manson, T hayer și 
Mac - Cullum, | 

Dat fiiind că paludismul există numai în regiu: 
nele mlăștinoase și că: este provocat de către un 
parazit care trăește în globulile roșii, prima între-
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bare care se împunea eră, care este vechiculul prin 
care acest parazit se întroduce în corpul omului? - 

Unii credeau că el:se introduce cu apa de băut, 
în tubul digestiv, de unde apoi trece prin limfatice 

în sânge. | 

Alţii credeau că îl inspirăm cu aerul.ce se ridică 
din mlaștini de unde și numele de za/arie (aer râu) 

dat de către autorii Italieni paludismului. | 
Alţii în fne credeau că el se află în sol de unde 

îl inspirăm cu praful atmosferic, de aceea și numele 
de fellurism dat de unii autori paludismului. . 

Pentru ca una din aceste păreri să se fi confir- 
mat ar fi trebuit să se descopere parazitul in apă sau 

în solul regiunelor infectate. Dar. cum să se facă 
descoperirea ? Parazitul în chestiune nu este o bac: 
terie care să se poată extrage din sânge şi să se 

cultive, el este un protozoar care piere îndată ce-l 

izolăm din mediul lui natural, sângele. 
Toate încercările de al cultivă, pe mediile obiș- 

nuite, solide sau lichide (gelosă, cartofi, bulion) n'au 

dat nici un rezultat. | : 

In 1883, americanul Ang a emis părerea că înțe- 

păturile ţânţarilor ar puteă fi unul din vechiculile 

infecţiunii palustre, dar cum el nu cunoştea lucră- 

ile lui Laveran asupra hematosoarului paladismului, 

declaraţiunea sa n'a fost decât un fel de hipoteză 

sentimentala fară nici o bază științifică. Prima hi- 

poteză în adevăr stabilită pe baze ştiinţifice fu aceea 

a lui Laveran, care după ce a descoperit în 1880 

hematosoarul paludismului în sângele bolnavului ne- 

putândul gasi nici în aer, nici în apă, nici în pă- 

mânt, bazându-se pe faptul stabilit de Manson că 

filaria este transmisă omului de câtre țânțari a con-
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chis că 'și parazitul malariei ar putea fi transmis 
tot de câtre țânțari. - 

In 1894 la congresul internaţional de higienă din 

Buda-Pesta, Laveran își exprimă părerea sa în pri- 

vința modului cum parazitul este întrodus în cor- 
pul nostru în modul următor: 

„Nesuccesele încercărilor de cultură, m'au condus 

a crede că microbul paladismului trăește în mediul 

exterior în stare de parazit, şi presupun că sunt 
țânțari care abundează în. toate localitățile palustre 

și cari joâcă un rol foarte important în propagațiu- 
nea filariosei“. 

Această opiniune reluată de Manson, a condus 
pe Dr Ronald Ross (59), chirurg al armatei engleze în 
India să întreprindă o serie de experiențe intere- 
sante în vederea acestei chestiuni. 

El a pus pentru prima oară țânțari ca să înțepe 
paludici pe cari apoi iea disecat ca să găsească pa- 
razitul în corpul lor; cercetarile sale la început n'au 
dat nici un rezultat, fiindcă el s'a servit de „țânțari 
cenușii“ cari erau Cu/ex prpienis. Parazitul îngerat 
de ei pierea în cavitatea lor stomacala. 

In anul 1897, Ross îşi procură o alta varietate 
de țânțari cu aripele pătate. „Opt din aceste in- 
secte —spune el—am pus pe un bolnava cărui sânge | 
conținea paraziti în forma de semi-lună. 

„Din nefericire am desecat șase din ei fără suc- 
ces, fie că examenul eră prematur, fie din altă 
cauză. Al șaptelea fu examinat la 20 August, ce- 
lula cu celula; ţesaturile stomacului (acest organ 
eră vid, sângele infectat supt de insectă cu patru 
zile înainte eră disparut) fură rezervate pentru mai 
apoi. Reluind acest organ, fui lovit de prezența, la 
suprafața exteriorului, a unor celule ovale sau ro-
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tunde aproape de doua sau de trei ori diametrul 
unei corpuscule roșii de sânge, celule de care nu 
văzusem încă niciodată nici la; unul din sutele de 
țânțari examinate până atunci. | 

„Surpriza mea a atins culmea când am desco- 
perit în fiecare din acele celule câfevă granule de 

melanină caracteristică malariei, substanță cu totul 

neasemănătoare cu celulele gasite de obicei la mo- 

schiţi. A doua zi, am disecat cel din urmă țânțar 

cu aripele pătate; el conținea în mod precis ce: 

lulele similare și fiecare din ele conţinea aceeași. 

melanină; numai că celulele ţânţarului al doilea era 

putin mat mari decât acele aceluia dintâi. 

„Aceste observaţiuni fericite explicau soluțiunea 

problemei; de fapt, celulele erau Zzgotele paras- 

fului febrei intermitente care să desvollau în. jesutul 

fântarului, şi ţânţarul cu aripele pătate şi ouele în 

formă de barcă, la care le-am găsit, aparțineau 

genului Anop/heles.“ 

Din nefericire, Ross nemai putându- şi atunci pro- 

cură alţi țânțari din aceeași specie s'a pus să stu- 

dieze un hematozoar endolglobular al păsărilor, Zlae- 

snamoeba relicta, sau Proteosoma, care-şi săvârşeşte 

ciclul de desvoltare în corpul Cu/exulra. | 

„Am supus — spune Ross — mai multe. pasărele, | 

cari conțineau asemenea parazite, să fie. înţepate. 

de diferite specii de țânțari. Rezultatele au fost ace- 

leaşi ca pentru paraziții umani. Celule pigmentate, 

asemenea acelora. găsite la Anopheles, aparură la 

Culex fabigans Wiedemenn, când aceste insecte 

erau .hrănite pe vrăbii. sau pe ciocârlii, cari conţi- 

neau Zlaemamoeba rehcla. Pe de altă parte aceste 

celule nu le-am găsit niciodată la insectele de ace: 

eași specie nutrite pe pasări sănătoase sau pe pa-.
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sări coriținând celalt parasit numit //aemamoeba Da- 
șilewshy. 
„Din 245 Culex faligans nutriţi pe pasări cari 

conţineau Flaemamoeba rekcta, 178, fie 72 p. 1oo, 
conţineau «celule pigmentate» ; dar din 41 de Culex 

fatigaus nutriţi pe 'om care conţinea gametocite 
în formă de semi-lună, 5 hrăniţi pe un om conţi- 
nând parazite neajunse încă la maturitate a febrei 
terțe, 154 hrăniți pe pasări conţinând /laemarmoeba 

Damlewskyi, 25 hrănite pe vrăbii sănătoase şi 24 
pe pasări cu Hoemamoeba rehcia ne ajunse la ma- 

turitate, pe un total de 249 insecte, toate exami- 

nate cu îngrijire, n'am găsit nici unul care se con- 
ține măcar o singură «celulă figmentată ». 

„O alta experiență am făcut-o în modul următor: 
am pus, în trei colivii prevăzute fiecare cu o mus- 

ticară, trei: vrăbii, una care nu conținea niciun pa- 

razit, o altă care conţinea un număr moderat de 

Haemamoeba vrehcta şi a treia care conţinea un 

mare număr de acest parazit. Mai mulți Ca/ex 

fahgans toţi eșiți simultaneu din larve conservate 

în aceeași prubetă au fost liberaţi în aceeași seară, 
parte în prima colivie, parte în a doua și parte în 

a treia. A doua zi dimineaţa, am constatat că multe 
din aceste insecte s'au hrănit pe pasări în timpul 

nopţii. Zece exemplare din fiecare lot de țânțari 

au fost desecate în decursul cătorvă zile și opera- 

țiunea mi-a dat rezultatele urmatoare : 

„Cei zece ţinţari hrâniţi pe vrăbii sănătoase nu 

conțineau nici o „celula pigmentară“ ; cei zece hră- 
niți pe vrăbiile cari nu conțineau decât un număr 
moderat de parasite ne-au dat împreună 292 „celule 
figmentale“ în mijlociu 29 de insecte; în fine cei 
zece hraăniţi, pe vrăbiile cari conţineau un număr
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mare de parazite ne dădu: 1009 celule pigmentate“, 

o mijlocie de 100 de insecte. 

'O experiență analoagă a fost făcută tot de: Ross. 

Un stoc de Calea fatigans, toţi ieșiţi din larve, fură 

nutriţi în timpul unei nopţi parte pe două vrăbii 
cari conţineau /I. rekcla şi parte pe un corb care 

conţinea ZI. Danilezoskyi (puse în colivii deosebite 

cu musticare deosebite) La 22 insecte din primul 

Jot (compus din 23 exemplare) Ross a găsit celule 

pigmentate, pe când nici la una din 16 insecte din 

lotul al doilea n'a găsit. | 

„Nu este deci cea mai mică îndoială — spune 

Ross — că „celulele pigmentate“ constitue în mod real 

un stadiu de dezvoltare al paraziţilor la țânțari, și 

această concepţiune a fost acceptată şi de Laveran 

şi de Manson cărora le am trimis specimene“. 

Ross a urmărit în mod experimental evoluția pa- 

razitului în stomacul ţânţarilor asistând la urmaătoa- 

rele transformări: după treizeci de ore, nu se mai 

gasesc parazite în sângele îngerat, dar în stomac 

se găsesc mici organisme sferice, care nu întârzie 

a apăreă la suprafața externă a păretelui stomacal. 

Ele sunt corpuri mici ovale, aproape de mărimea 

unii globule roși, conținând granule de melanină. 

In această poziție zigota nu dă niciun semn de miş: 

care, dar incepe a crește repede, a câștigă o cap- 

sula groasă şi a face mici ridicaturi în cavitatea cor- 

pului insectei. După şase zile dacă temperatura « ae- 

rului este suficient ridicată (aproape 26 C.), dia- 

metrul zigotei creşte aproape de opt ori mai mare 

decât eră la început. Dacă se extrage în acest mo- 

ment stomacul insectei, se poate vedeă, cu un. mi- 

Croscop ordinar, numercase: sfere cari au aspectul 

unor negi. Acestea sunt zigotele mari cari au ajuns
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acum la maturitate. In timpul cât zigotul crește, 

protoplazma sa, se segmentează și la un moment. 
dat.interiorul său este plin cu nenumărate mici cor- 

puri lungăreţe,. dispuse în toate sensurile, cu un. - 

nucleu de. reliquat. Păretele zigotei subțiet dejă se 

rupe și:toate. organismele nou formate sunt puse 
în libertate în cavitatea generală a țânţarului. 

Aceste organizme sau sporozoiţi, când au ajuns 
la maturitate, se prezintă sub aspectul unor cor-. 

puri mici filamentoase, de aproape 12 la 16 mm. 
lungime, de o extremă delicateţa şi în forme. de 
ace. Ross osberva că dupa cum zigotele amintesc 
forma coccidilor, tot astfel sporozoiţii evocă amin- 
tirea „corpurilor falciforme“. 

Sporozoiţii sunt luaţi de către curentul -sânge- 
lui și duși până în apropierea glandelor salivare, 
unde pătrund prin efracțiune, așezându-se în celu- 
lele epiteliale. De aici trec în canalele excretorii și 
sunt inoculate cu veninul prin canalul hipofarinxului. 
Koch şi colaboratorii sai Pfeiffer şi Kossel confirma 
și complectează punctele fundamentale ale cerceta- 
rilor lui Ross. | 

In curând Grass, Bugnami şi Bashanelli au re- 
ușit a transmită malaria la om prin înţepăturile a: 
nophilor. Grassi observând conexiunea care exista 
intre repartițiunea geografică, în Italia, a paludis- 
mului și a unor țânțari de genul aop/eles, în spe- 
cial Anopheles. claviger, şi incurajat de rezultatele 

„lui Foss, se. asociaza cu colegul său Bignami care 
dispunea la Roma de o sala de spital, și cu Bas- 
tianelli cu care își propusese să studieze destinaţia 
parazitului în corpul ţânţarului. EI recoltează țânțari 
dintr'un loc infectat şi-i aduse într'un loc indemn,
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într'o cameră 'a etajului superior din spitalul. S-tu 

Spirit, dela - Roma. 

La 20 Octomvrie 1898, dădu drumul la vreo câţivă 

Anopheli în această cameră unde dormeau doi -in- 

divizi, care s'au pus de bună voe la: dispoziția sa 

pentru -a face această experiență. La 1 Noemvrie 

apărură la unul din ei primul caz de infecţiune pa- 

ludică experimentală. .In fine, la 22 Decemvrie a 

aceluiaș an, Grassi publică tot ciclul evolutiv a he- 

matozoarului omului în corpul ţânțarului. 

Dela această. epocă, sa făcut numeroase experi- 

enţe la om- de câtre Grassi.. Între altele-a pus se 

înţepe pe un. individ paludic Anophekh sănătoşi ; 

aceştia s'au infectat, şi la rându! lor, trei dintre ei, 

înțepând un individ sanătos, i-a inoculat maladia. 

Cu toate acestea, se putea încă crede că țânţarii 

pot luă germenii afecțiunii din apa din bălțile de unde 

ei se nasc, pentru ca în urmă să o inoculeze omului. 

Grassi facu contra-probă; el căuta larve şi nimfe de 

Anopheles îm locurile cele mai paludice cunoscute Şi 

le crescu în laboratorul său; In timpul de trei luni 

lasă ca anopheli de abiă născuţi să înțepe indivizi 

sănătoşi, și nici odata n'a observat nici cel mai Mic 

accident. 

De atunci el eră sigur ca anophelii în Italia sunt 

singurul vechicul al paludismului, ei se infectează 

înțepând un individ bolnav, şi după o evoluţie a pa- 

rasitului totuși în organismul său, o inoculează unui 

nou individ (Jules Guiart). a 

Experienţa lui Manson este încă și mai convin- 

gătoare, el a cerut să i se trimeată din Roma  ano- 

pheli infectați cu parasitul- malariei, pe care ia lăsat 

să înțepe pe singurul său fiu,. Thornbrun Manson, 

care nu eşise nici odată din Anglia, și care a fost
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indemn până atunci paludismului, câtevă zile după 

aceasta el contractă febra terţană, și examenul mi- 

Croscopic al sângelui a arătat prezenţa numeroaselor 

parasiți în sângele său. 
Rees contractă de asemenea terţa benignă 1 14 zile 

după ce a fost înţepat de anopheli infectați trimiși 

din Italia. a 

Astăzi este lucru bine dovedit că nu se poate lo- 
calitate în care se :simte malaria fără ca se existe 

anopheli. 

Omul este infectat de către anopheli şi anofelii la 
rândul lor infectează pe om. Parasitul are două re: 
şedinți: una în sângele omului și alta în corpul ano- 
felului. 

Poziţia sistematică a Hematozoarului, Paludis- 

mului şi descripția speciilor. 

Hematozoarii paludismului sunt Protozoari (Pro- 

tozoa), adecă animale monocelulare; din clasa .Spo- 

rozoarilor (Sporozoa), care au ca caracter special mo- 

dul lor de multiplicațiune prin sporulaţiune un fel 

de generaţiune sexuată. În regulă generală această 

reproducțiune alternează cu o generaţiune asexzată ; 

în stare adultă nu prezintă niciodată nici cilii, nici 

flageli, sunt în general parasiţi intracelulari sau ai 
țesaturilor, sau a cavităţilor organelor a altor ani: 
male se nutresc prin osmosă. 

Clasa Sporbzoarelor se subimparte în următoa- 
rele șease ordine: 

I. Hemosporidiile 

2. Coccidiile . 

3. Gregarinele
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4. Myxosporidiile 
5. Microsporidiile. 

6. Sarcosporidiile 

Primul ordin al Zlerosporidelor, după cum indică 

şi numele lor, cuprinde Sporozoari care traesc ca 

parasiți de obiceiu în interiorul globulelor sanguine 

a vertebralelor. 

Ordinul Hemosporidiilor se subdivide în două sub- 

ordine: 

Haemosporea şi Acystosporea. 

Subordinul Acysfosporeelor (sinonim Gyrmnospori- 

dele Labbe, 1894) sunt sporozoari cu o evoluţie în 

întregime intracelulară, cu structură şi mișcări ami- 

boide. Trăesc parasite la vertebratele cu sânge cald 

în faza schisogonică, și parasite la athropodari în 

faza sporogonică: coprinde trei genuri sigure: 

1. Babesia, Sfarcouci, 1893 (2). Traieşte în in- 

teriorul 'globulelor roşii Ja boi. Parasitul se prezintă 

sub forma unei celule piriforme, reunite în general 

câte două prin extremităţile lor subțiate. 

El a fost pentru prima oară studiat în 1888 de 

către Babeș. | E | 

Tulburările produse de către acest parasit sunt 

cunoscute sub numele de piroplasmosă, legea prio- 

rităţii a restabilit numele său vechi de babestosa. 

Această maladie începe prin o ridicare mare de tem- 

peratură, apoi animalul stă culcat sau în picioare cu 

capul lăsat în jos atingând aproape pământul. Urina 

prezintă o coloraţie roșie care devine din ce în ce 

mai închis, animalul rămâne în urma cirezei pe care 

este incapabil de a o urmă. După 48 ore piere de 

asfixie, sau poate să nu piară decât după 15 zile.
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Parasitul este transmis de câtre un acarian nu- 

mit R/epicefhalus. aunulatus.: Acest acarian este 
foarte frecuent în România. Speciile recoltate de 

noi au fost descrise de Wezmanu (1) în memoriul 
său asupra Ixodidelor. 

2, Plasmodium. Marchafava şi Celh, 1885 tra: 

iește la mamifere și la păsări, tipul acestui gen este 
Pl. malariae (Laveran 1881). 

Dintre aceste trei genuri, genul plasmodium ne 

interesează fiindcă el este acela care produce la om 
diferitele forme de febră intermitentă.. 

In privinţa unităţii specifice a acestui parasit au- 
torii nu sunt de aceiași părere, unii între care și 
Laveran, Labbe, Calmette, von Gorkom cred în uni- 
tatea specifică a parasitului care se observă în di- 
feritele tipuri febrile și că diferitele forme clinice 
sunt. datorite terenurilor deosebite. Dacă hemato- 
zoarul cade pe un organism favorabil, se divide re- 
pede,. producând forme cotidiene, dacă cade pe un 
organism mai puţin favorabil se divide mai încet şi 
produce. forme terțiare. 

Alţi autori între care Go/gi (1886) Marchia fava 
şi Bignami cred că sunt mai mulţi hematozoari, co- 
respunzători principalelor forme de paludism. Plu- 
ralitatea specifică a hematozoarului paludimsului gă- 
sește o confirmaţie în faptul că inoculaţiunea unui 
individ sănătos cu o formă determinată de. paludism 
determină în totdeauna la această desvoltarea ace- 
leiași forme febrile. In 1880, Gerhard a recunoscut | 
că se poate imbolnăvi un om sanătos dacă se ino- 
culează cu sângele -unui paludic; şi Mariotfi și Ciar- 

  

(1) Neumann G., Revision dela famille des Ixodides. Memoires de la Societe zoologique de France, 1897. Paris. |
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oclu, apoi Marchiafava și Celli au complectat această 
idee, demonstrând că sângele individului inoculat 
conţine atunci hematozoari. 

Aceste experienţe, repetate de un mare număr de 

observatori, au condus la următoarele constataţiuni: 

1, Infecţiunea se transmite cu siguranță, când se 

infecteaza sângele unui paludic în vinele sau sub 

pielea unui individ sănătos; 
2. Tipurile febrile şi parasitare sunt totdeauna 

la individul contaminat, identice cu acele dela indi- 

vidul dela care s'a luat sângele; 
3. Un tip febril definit nu se transformă nici odată 

în alt tip la acelaș bolnav; 
4. În circumstanţele unde s'au crezut că s'a con- 

statat o asemenea transformaţiune, eră vorba de o 
invaziune secundară a unui parasit diferit de acela 

al primei infestaţiuni; 
3. Se reproduce tipul febril primitiv la un individ 

inoculat, nu numai prin inoculaţiunea directă a sân- 
gelui paludic uman, dar și atunci când un individ 
sănătos este înțepat de un Anofheles maculipennis 
care a subt prealabil sânge dela un bolnav atins de 

un tip febril cunoscut. 
Grassi (30), deosebeşte trei specii ale parasitului 

malariei : 
1. Plasmodium malariae, parasit al quartei; 

2. Plasmodium vivax,. parasit al. terţei; 
3. Laverania malariae, parasit al febrei estivo- 

automnale. și a febrei tropicale. 

Alţi autori merg mai departe, Manson de exemplu 

deosibește cinci specii de parasit: 

1. Plasmodium malariae, parasit al quartei; 

2. Plasmodium vivax, parasit al terţei benigne; 

3. Laverama malariae, parasit al terţei maligne;
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* 4. Laverama praecox, parasit al cotidienei cu pa- 
rasit pigmentat; a 

5. Laverania imaculata, parasit a' cotidienei cu 
parasit -pigmentat. -: 
Fr, Schaudiun admite următoarele trei specii: . 

I. Plasmodiurn malariae, Laveran, parasit al Quartei 

2. Plasmodium vivax, Grassi şi Feletti, parasit al 
terţei ; 

3. Plasmodium immaculatum, Grassi şi Feletti pa- 
rasit tropical. N 

Adepții ipotezei uniciste par a se apropiă din ce 
în ce de pluraliști. Laveran care în 1gor deosibea 
următoarele două varietăfi ale parasitului : 

1. Flaemameba malartae var. magna parasit al for- 
melor, ţărilor stimparate; 

2. Haemameba malariae, var. parva, parasit al 
formelor ţerilor calde; 

admite astăzi trei: | 
1. Flaemameba malariae, var. guartana parasit al 

Ouartei ; | | 
2. Haemameba malariae, var. magna parasit al 

terței benigne; 
3. Flaemamoeba malariae, var parva parasit al for- 

melor grave din ţările calde. 
Aceste trei varietăți corespund celor trei Specii 

admise de majoritatea autorilor şi mai cu seamă a 
celor Italieni cari admit trei hematozoari deosebiți: 

1. Plasmodium malariae parasit al quartei; 
2. flasmodium vivax parasit al terţei benigne; 
3. Plasmodium faliciparum parasit al terţei ma- 

ligne și a quotidenei. | 
Aceasta este clasificațiunea care am adniis-o și noi 

în acest studiu cu singura deosebire că ultima spe- 
cie (Plasmodium faliciparum) poate se constitue un 
gen a parte, sub numele de Zaverania malariae.
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TABELA XI. 

Fc. DE sus (stânga). Anopheles maculipennis femelă, 

Fie. DE Jos. Anopheles pseudopictus femelă. 

FIG. DIN DREAPTA. “Oa de Uhopheles maculipennis 

după ce a fost uscat la temperatura or- 

dinară așă că reţeaua fină dela suprafaţa 

“care-l acopereă a dispărut. A se com- 

pară cu fig. 66. 

 



Dr. N. Leon.—Studii asupra culicidelor din România. . TAB. XL.. 
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1. GENUL PLASMODIUM Marchiafava şi Celli 
1885. Gametele de formă sferică. 

Sinonim :— Haematomonas Osler, 1887.— Haema- 
fophyilum Metshnikov, 1887. — FHaemamoeba Grassi 
și Feletti, 1889.— Laverania Grassi și Feletti, 1889.—- 
Cytamoeba Danilevsky, 1890.— Proteosoma Labbe 
1894. — Flaemosporidium Lewkowicz, 1897. —- Hae. 
momonas Ross, 1899.— Cyfosporon von Wasiele- 
wski, I90T. 

1. PLASMODIUM MALARIAE Marchiafava: 
şi Celli. Parasit al Quartanei. - 

Sinonim : Flaemamoeba malariae Grassi și Feletti 
1890. — Plasmodium malariae var. guartanae Celli 
u. Sanf. 1891. — ZZaemamoeba laverani var Quartana 
Labbe 1894. — Flaemosporidium quartanae Lewko. 
witz 1897.— Plasmodium nalariae guartanum Labbe 
1899. — Plasmodium golgi Sambon 1902. — Lave- 
rana malariae Jancs6 1905 nec Grassi: — Flaema- 
moeba malariae var. magna Laveran 1900. — Face: 
mamoeba malariae var. guartanae Laveran 1901. 

Ciclul schizogoniei durează 72 de ore. Se observă 
mai cu seamă în ţările stâmparate și subtropicale. 
Sporozoiţii. — Sporosiţii sunt organisme lungă- 

rețe cu corpul subțiat, fusiform, dotat cu mișcări, și 

măsurând 10 pu. până la 14 pu. lungime pe 1 p. până 
la 1 u. 5 lăţime. Nucleul se colorează uşor; gra- 
nulele de cromatină sunt dispuse în reţea. 

Schizontul. După ce sporozoitul pătrunde în in- 

teriorul globulelor ea forma ovoidă devenind sc/z- 
zout. El este mai mic ca globula roșie normală, şi 

12
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destul de refringent pentru ca limita conturului său 
să se vadă foarte distinct. 

Schizontul emite pseudopode, prezintă mișcăria- 
miboide, foarte lente şi puţin marcante, el crește. 

Creşterea nu se produce fără a determină o aite- 

  
+6) 

FIG, 88, — Parazitul febrei quartane. (după Ziemann). 
Ib—sb schizonţii febrei quartane, 
Ib gamet femel quartan, 
Ilb gamete mascule quartane. 

rațiune profunda în structura și compoziţia globu- 
lelor roșii. Încetul cu încetul hemoglobina este di- 
sociată şi transformată în o granulaţiune pigmen-
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tara de culoare obscură și puţin sau de loc mobilă, 

care este ze/azina. Curenţii protoplasmici, puşi în 
evidență de către granulaţia pigmentară, sunt foarte 
înceţi adeseaori chiar inapreciabili. A treia zi schi- 
zontul, ia forma mai mult sau mai puţin sferică 
uneori eliptic, transparent, pigmentat, înconjurat cu 
o zonă periferică colorată închis. Această zonă este 
rest din globulă, care după şasezeci de ore dispare 

cu totul. 

  

    

  

  

F16. 89. — O hematie conţinând un hematozoar în formă de inel, după 
terminarea accesului. Din sângele unui malaric dela primire, 
Spit. Sf. Spiridon. Microphot. originală. 

Merozoitul Când schizontul a atins maximul de 
desvoltare pierde mobilitatea sa, nucleul său se seg- 
mentează într'un număr de nuclei secundari cari se 

- retrag la periferie. 
Protoplasma se segmentează și ea și rezultă o 

serie de mici corpuri sferice care sunt merozoiti, 
dispuși în formă se rosace sau de margaretă, ei de- 
vin liberi prin ruperea globulei. 

Numărul șnerozoitelor variază dela 6— 12, foarte 
Tar 14. 

Schizogonia se îndeplineşte în sângele periferic, ea
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se repetă în acelaș chip de mai-multe ori; un nu- 

măr de merozoiţi, intră din nou în globulele roşii, 

şi se transformă în schizonți, care la rândul lor pro- 

duc iarăşi merozoiţi. Un număr de merozoiţi se di- 

ferenţiază, formând microgametile şi macrogametile. 

' Macrogameta și Microgametul. Macrogameta are 

protoplasma granuloasă și un nucleu mic şi des, iar 

Microgametul protoplasma hialina şi un nucleu difus. 

  

  

    
  

FIG. 92. — Corp flagelat din sângele unui copil dela spitalul Cari- 
tatea din Iaşi. Microphot. originală. 

Ambele gamete conţin granulațiuni "pigmentare, 

mai mobile decât acele ale schizontului. 

Ele sunt mai mari decât schizontul, ajungând de 
două ori mărimea globulei roşii. 

In acest moment dacă anofelul suge sângele care
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conţine aceste gamete, le îngerează și pe ele. Evo- 

luţia lor complecta are loc înstomacla anophel după 

cum vom vedea mai la vale la „reproducţiunea he- 

matozoarului“. | 

2. PLASMODIUM VIVAX Grassi şi Feletti 1890. 

Parasit al terței benigne. 

Sinonim : Haemamoeba vivax Grassi et Feletti, 

1890.— Plasmodium malariae Var. fertianae Celli şi 

Sanf. 18gr.— Haemamoeba laverani Var. terbana 

Labbe 1894. — Flaemosporidium terlianum Lewko- 

wiz 1897. — Plasmodium. tertianum Labbe 1899.— 

Faemamoeba malariae var. magna Lav. 1900. — Hae- 

namoeba malaride var. tertianae Lav. 1901. 

Ciclul schizogoniei durează 48 de ore. Se observă 

în climatele stimparate, 

Sporosoiţii. Sporosoiţi cu corpul lungăreţ, fusiform 

sau falciform, lung de ro—20 y. şi lat de r—2 p. 

Protoplasma fin granulată, foarte refringente şi cu 

structură alveolară. | _ 

Schizontul este mai mare ca o globulă roşie nor- 

mală; granulaţiunea de pigmenţi fină de culoare 

brună clar foarte mobile. Mișcarea amiboidă cu mult 

mai activă ca în P. malariae, mai puţin refringent şi 

conturul mai puţin distinct. 

In momentul schizogoniei, coloraţiunea schizon- 

tului devine din ce în ce mai pală iar în centrul său 

se umple cu o granulaţiune fină, roşie, cunoscută 

sub numele de „granulele lui Schiifner“ caracte: 

pistice acestei forme de paludism. La periferie de- 

vine crenelat, luând aspectul unei zare. Nucleul se 

divide iar nucleii noi formaţi se retrag la periferia 

schizontului. . a
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Protoplasma se segmentează şi ea, producând o 
serie de corpi mici cari sunt merozortii. 

Merozoitul. Se formează astfel: 14 la 20 merozoiţi 

mai rar 12, 22 sau 24, ei sunt sferici sau ovalari 

de 1 p. 5 până la 3. Schizogonia se îndeplinește 
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FiG. gr. — Parazitul febrei terţana. (după Ziemann). za —5a Schizonţii febrei tertane, 
la gamet femel terţan. ” 
Ila gamet mascul terţan. 

în sângele periferic în 48 de ore, de unde rezultă 
şi febra terţiană. 
Macrogameta și microgametul, sunt sferice şi ating de 2 pâna la 3 ori marimea unei globule roşii.
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Pigmenţii sunt mobili cu granulele mai mari decât 

ale schizontului 

II. GENUL LAVERANIA Grassi și Feletti.: 

Gametele de formă semilunară. 

1. Laverania malariae Grassi și Felehir. Parasitul 

febrei pernicioase. | 

Sinonim: Plasmodium malariae var. guotidianae- 

Celli şi Sanf. 1891. Flaemamoeba malariae parva Lav. 

1900. Flaemamoeba precox Grassi şi Feletti 1890. Fac. 

nomonas praecox Ross 1900. Plasmodium praecox 

  

„e „d 

  

      
FIG. g2. — Momentul diviziunei parazitul in sângele unui copil ma- 

laric dela spitalul „Caritatea“ din laşi. 

Dofl. 1gor. Zlaemamoeba imimaculata Grassi și Fe- 

letti. 1891. Plasmodium immaculatem Schaud. 1902. 

Flaemamoeba laverani Labbe 1894. Flaemosporidium * - 

zndecimanae + Elaemosporidium sedecimanae + Hae- 

nosporidium vigesimo-tertiane + Flemosporidium spec.
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Lewkowiz 1897, Faematozoon falcparum Welch. 
1897. Plasmodium falciparum Blanchard .1905. 

Ciclul schizongoniei durează 48 de ore. 

Sporozoiţii sunt subțiri fusiformi, nucleați și lungi 
de 16 y. 

..
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FiG. 93. — Parazitul febrei pernicioase. 
Ic -5c schizonţi. febrei pernicioase. 
Ic gamete mascule pernicioase, 
Ile gamete mascule pernicioase. 

“Schizontul este foarte mic şi foarte activ în inte- 
riorul globulei roșii; în stare de repaos el pare 
anular; se văd adesea două sau trei în aceiaşi 
hematie. |
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Pigmentul, absent în formele tinere, apare mai 
târziu sub forme de granule foarte fine şi: - puţin 
mobile. 

Cu cât parasitul crește, cu atata mişcarile sale 
amiboide devin mai lente, până când se opresc cu totul. 

Cu timpul nu se mai observă decât câtevâ miş- 
cări brovniene, care provoacă din timp în timp o 
ușoară translațiunea granulelor de pegment. În curând 
iea forma rotundă din care cauză i-s'a şi zis cor 
sferic. | 

Globulele parasitare ieau adeseori forma neregu- 
lată și o culoare închisă, corpuri caprate. - 

  

ta NE -% 

      
FIG. 9. — Hematozoar în formă de „senti-lună“ în sângele unui ma- 

laric. Spit, Sf, Spiridon Iaşi, Microphot. originală. 

Schizontul segmentat nu are o formă așă de bine 
determinată ca în speciile precedente; nu se poate 

compară nici cu o rosace (margareta) nici cu o mură. 
Merosoiţii sunt mai mici și în număr foarte va- 

riabil. Numărul lor este de 8—16; dupa B/anchard
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4—30; după Damie/s este în unele cazuri 8 în alte 

cazuri 20. 
Ciclul evolutiv este probabil patruzeci și opt de 

ore, însă durata segmentaţiunei poate variă, uneori 

este douăzeci şi patru ore, alte ori trece peste patru: 

zeci şi opt. El produce o febra cotidiană și terță 

cu accese foarte prelungite şi adese însoţite de fe- 

nomene pernicioase. 

Macrogametele și Microgametele sunt cu mult 

mai lungi decât groase, arcuite şi puţin mai groase 

la mijloc; având forma unei semiluni. 

Unele mai mici şi mai lungi, au pigmentul con- 

densat la centru, în jurul nucleului acestea sunt 
macrogametele, iar altele mai voluminoase şi mai 

scurte, cu pigmențţii difuşi în toată masa protoplas- 
mică acesteia sunt 7zcrogarmeltele. | 

Mai târziu corpurile semilunare se transformă în 
corpuri ovoide apoi în corpuri sferice. Macrogame- 

tele îşi păstrează forma sferei, pe când microgame- 

tele se transformă în corfuri flagelate.
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EVOLUȚIA HEMATOZOARULUI 

PALUDISMULUI 

Evoluţia parasitului cuprinde două cicluri: 

I. Un ciclu endogen, asexuat sau prin spori, care 
se petrece în sângele omului și care se numește 
încă schizogonie sau monogonie. 

„2. Un ciclu exogen, sexuat, care se petrece în 

tubul degestiv al anofelului, şi care se numește încă 

'sporogonie și amphigonie. 

Schizogonia. 

Dacă se examinează înainte de acces sângele unui 
paludic care n'a luat încă chinină, se poate urmări 
cum sc/azontul (inonont sau sporocyl) intră în schizo- 
gonie, nucleul său se divide într'un număr de nu: 

clei mai mici care se retrag la periferie. Fiecare 
nucleu secundar conţine câţivă nucleoli, protoplazma 
se segmentează și ea dispunându-se câte o por- 

țiune în susul fiecărui nucleu. De unde rezultă o 
serie de mici corpuscule sferice sau zerozoiți (spori 
sau sforosofi). | | | 

In timpul acesta pigmenţii cari erau diseminaţi 
în schizont, se îngrămădesc la centru. Protoplasma 
globulei care ţinea reuniți merosoitii între ei se rupe 
şi ei iesă din globulă și se respândesc în circulație. 

Unii din ei continuă evoluţiunea schizogonică; 
alții se transformă în elemente mascule, 7Microga- 
mele şi elemente femele macrogamete. Subt această 
formă ele sunt subte din sângele paludicului de către 
Anofel (Fig. 95).
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Sporogonia. 

Macrogametele și Microgametele ajunse în stomacul 

femeii de anofel, încep a se căută reciproc una pe alta. 

Microgametul se acolează de polul de atracțiune 

a macrogametei până ce este înglobat de ea. 

Copula rezultata din fuzionarea acestor două ele- 

mente nu se anchisteaza ea se mișca-iiber în inte- 

riorul tubului digestiv. Această cofu/ă mobilă, căreia | 
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FIG, 95. — Evoluţia plasmodialui terței în sângele omului şi în corpul 

anofelului (după Ruge). 1—3 evoluţia formelor asexuate (schi- 

zonţii), ra—3a evoluţia formelor sexuate (gametele), I—III evo- 

luţia parasitului în stomacul anofelului: 1 Copulaţiunea, II 

formațiunea ookinetelor, III ookinet format, IV—VI evoluţia 

oocistelor în păretele stomacal al anofelului, IV formă mică de 

oocist, V sporoblast format, VI cist cu sporozoiti, VII un singur 

sporozoit din o glandă salivară care este inoculată în sângele 

uman cu tracorul anofelului. 

Schaudin i-a dat numele de oo/rnetă (Fig. 96 ook.) 

din cauza mobilităţii sale, datorită mișcărilor sale 

vermiculare, pătrunde în epiteliul stomacal. Odată 

ajuns în păretele stomacal, oo/ineta. perde mobili. . 

tatea sa, se rotunjește și se acopere::cu un strat 

cuticular ; devenind 0okyst (Zygo)..
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In stadiu de ookys/ ajunge parasitul, după ce a 
trecut 2 până la 3 zile de când a supt anofelu 
sângele; dacă s'a găsit la o temperatura de 24—o00 C. 
Ookystul crește la această temperatură foarte _re- 
pede. După 5 zile ajunge de șease ori mai mare 
(20—30 p..) decât în ziua a doua, şi incepe în inte- 
rior a se segmentă într'un număr de sforoblaste încon- 
jurate de protoplasmaă fără o membrană protectoare. 

  

    

  

  

FIG. 96, — Secţiune în păretele stomacal a unui anofel după ce a avut loc fecondaţiunea //asmodiului malariae (după Grassi 
din Pressat). 

cav, cavitatea intestinală conți. epit, membrană epitelială. nând ookinete, 2atesc, membrană musculo-elas- 00ok, ookinete care caută a tra- tică, 
versă membrana epitelială, cad, strat adipos. ooki, un ookinet care a pătruns 
în interiorul unei celule epi- 
teliale. 

Segmentaţiunea multipla a sporoblastelor dă naș: 
tere unui numar considerabil de Sporosorţi. Capsula 
ookistului se rupe, iar sporosoiţii sunt puşi în liber- 
tate în cavitatea generală a corpului femelei de 
Anofel. 

| 
Sporosoiţii sunt formaţiuni fine, hialine, odata şi jumatate mai lungi decat diametrul globulelor san- guine. In stare de repaus apar ca corpuri lanceolate;
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sunt mobile, se indesesc și iau formă inelara, pre- 

zentând în interior o pată semilunară (nucleul). Co- 
lorați dupe procedeul lui Romanozsky, cromatina 
dela mijloc devine roș, pe când capetele albastre. 

Ross a avut marele merit de-a arătă cum spo- 
rozoiţii se răspândesc în economia Anofelului. Inima 
lui este constituită din un tub lung dorsal, desparțit 

în mai multe camere, cari comunică toate între ele 

și fiecare cu cavitatea generală prin doua orificii 

laterale. 

  

  

    

  

      
  

FIG. 97.—Aceaşi secţiune ca în fig. 96 FIG. 93.—Secţiune transversală 

în care se vede un ookinet carea de- în stomacul unui anofel cu 0o- 

venit ookist în membrana misculo-  kisti. 

elastică, cav, cavitatea intestinală. 

par, păretele dilatat, cad, strat a- par, păretele musculo-elastic 

dipos. musc, membrana musculo- întins de către ookiști. epi/. 

elastică. egit, membrană epitelială.  epiteliu. 
cav, cavitate intestinală, (după 
Grassi din Pressat). 

La fiecare diastola a inimei sporozoiţii sunt aspiraţi 

cu lichidul din cavitatea generală, prin orificiile late- 

rale ale inimei, şi împrăștiați în aortă, de unde merg 

şi se acumulează în glandele salivare. Din glandele 

salivare sunt inoculați la cea întâi înțepătură în ca- 

pilarile sanguine ale omului (vezi pag. 51) pentru a 

reîncepe ciclul schizogonic.
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“TABELA XII.



Dr. N.. Leon.— Studii asupra culicidelor din România. TAB... XII. 

  = 

    

:. 

i 
- 

“a 

i. - 

i 

i 
e: “] 

i 

7 pi 
4 

5 - » 

  

D
a
i
 

p
a
p
a
 

i
 

î- 
n
e
 

a
 

e
t
a
 

pai 4*$ Bio RS 

  

    
  

  

COPIL BOLNAV DE CIROSĂ ȘI CAHECSIE PALUSTRĂ. 

Spitalul «Caritatea» laşi. Phot. originală obținută prin d-l Dr. Imervol.
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HEMATOZOARUL PĂSĂRILOR. - 

Hematozoarii endoglobulari ai păsarilor prezintă 
mare asemănare cu hematozoarul paludismului. 

Sporogonia lorare loc în corpul ţânţarului Ca- 
dex pipieus şi diferitele sale stadii sunt atât de ase- 
mănâtoare celor corespunzătoare dela hematozoarul 
paludismului, ca în unele imprejurari este foarte greu 
a le” deosebl. 

Studiul hematosoarului paludismului fiind greu 
din cauză că nu dispunem în orice moment de acest 
parasit uman, ne servim de hematosoărul păsărilor 

“pe care-l găsim oricând. fiind -frecuent în sângele 
vrăbiilor noastre. 

GENUL HAEMOPROTEUS KRUSE 1890. 

Sinonim. Fla/feriaium Labbe, 1894. Laverama 
Laveran.. 

Au în sânge caracterul comuri de-a nu se pre- 
zentă decât în stare de gamete ovalare şi umflate 
la capetele lor, de unde și numele de /Ja/ferza. 

Aceste gamete sunt dispuse paralel cu nucleul 
și sunt în general în număr de două de acelaș sex 

sau de sexuri deosebite în aceiași globulă. 
In Europa se deosibesc următoarele specii : 

1. Flaemoproleus danilewshky, Kruse din sângele 

de Corvus corni L. 
2. Flaemoproteus Columbac Celli şi Sant. (= La- 

verania danilewslyi Grassi și Felli) în sângele de 

Cohunba hua. L. 
3. Elaemoproleus passeris Celli şi Sant. (= Lave- 

rania danilewskyi Grassi şi Felli) în sângele de 
13
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Passer itahae, Passer hispantoleusis şi Passer do- 
mesticus. L. 

4. Flaemoproteus alaudae Celli şi Sanf. (=— Hal 
feridium danilewskyi var. alaudae Labb) în sânge 
la A/auda arvensis L. | 

5. Flaemoproteus Fringillae Labbe (= Falterialiun 
danilewshkyi var. fringillae Labbe) în sânge la Frin- 
gilla caelebs L. , 

6. Flaemoproteus noctuae, Celli şi Sanf. (= 7rypa- 
noscma nociuae Schaudin) in sânge la Glaucidiunt 
noctuae, Sirix flammea L. şi Scops giu. 

7. Flaemoproteus aluci Celli și Sanf. în sânge la 
Syrniuim aluco L. 

8. /laemoproteus bubonis Celli şi Sanf. în sânge la 
Bubo bubo L. 

In 1904, Schaudin a urmarit ciclul de desvoltare 
la /laemoproteus noctuae şi a arătat cum acest pa- 

'rasit trece în cursul evoluţiei sale prin forma de 
irypanosomă. 

Parasitul stă tot timpul zilei în globuiele roșii 
sub formă de Fla/feridiura, dar îndată ce vine noaptea 
el: iese din globule reluând forma de trypanosomă. 
După șease zile se divide longitudinal, iar formele 
mici pătrund din nou în globule, și ciclul se repetă 
până ce sângele se umple cu parasite. 

2. GENUL PLASMODIUM. Marchiafava şi 
Celli, 1885, 5 

Este genul al cărui trei specii. P. malariae, P, 
vwax și P. falciparum, am vazut că trăeşte în sânge la om producând malaria. | 
; Speciile cari trăesc la pasări sunt următoarele
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1. Plasmodium relictum (Grassi şi Feletti, 1891). 
Sinonim: Plasmodium Danilevskyi (Grassi și Fe- 

letti, 1890. — Proteosoma Grassii, Labbe, 1894. — Cy- 
fosporon malariae avium Danilewskyi, 1891.— Cy- 
fosforon malariae von Wasielewski, 19or.— Flae- 
mamoeba relicta Grassi şi Feletti, Ianuarie 1891. 

Trăește în sânge la vrăbii, Passer domesticus . 
foarte comun la vrăbiile noastre. Schizogonia compa- 
rabilă cu acea a parasitului uman. Produce 6 la 36 
merosoiţi, în general 8la 20. Corpul pigmentat, cu 
granule mari, care deplasaază nucleul hematiei. 

Gametele ovalare ocupă toată globula care. iea 
proporţii mari și se decolorează. 

Cu această specie a făcut Ross experienţele pe 

care le-am descris la pagina 167. 
2. Plasmodium Vaughani. Novy și Mac Neal, 

1992. 
Găsita la Merula mgratoria, se aseamănă cu P, 

reliclum şi poate ușor fi confundată cu ea. (Grall și 
Marchoux). Corpul ei hialin este mult mai mic decât 
acel al speciei P. relictum şi nu deplasează nucleul. 
Conţine o granulă mare.de pigment şi este uşor de 
recunoscut prin prezenţa în interiorul parasitului a - 
unei mase mari refringente, incolore. Produce patru 
merosoiţi. Canarii sunt sensibili la acest. parasit. - 

Rolul pathogen al Hematosoarului. Hematosoa- 
rii parasitând globulele roșii ale sângelui se nutresc 

cu hemoglobina lor. Ei asimilează această substanță 
iar partea neasimilabilă se depune în protoplasma 

lor sub formă de mici granule de pigment colorate 

închis, numite 7e/amină. 

In momentul sporulaţiunii, acest pigment este pus 

în libertate în serum. El este in parte înglobat de 

către leucite care devin melanifere. Alterațiunea ca-
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racteristica a paludismului este me/anerra, adică a- 
bondența elementelor” pigmentate în sânge şi mai 
cu seamă în vasele splinei, a ficatului a pulmonilor 
și a creerului, dându-le o coloraţiune specială bru. 
natră. | 

„ RAPORTURILE DINTRE PALUDISM ŞI DISTRI- 
BUȚIA ANOFELIDELOR LA NOI. 

Paludismul este în România una din boalele cele 
mai vechi, după cum se poate deduce din chiar me- 
dicina  babelor, care ne-au transmis din timpurile 
cele mai îndepărtate medicamentele cari se între- 
buinţau în contra acestei maladii (38). 
De când s'a stabilit ca agenții propagatori ai pa- 

rasitului paludismului sunt anofelii, cunoscându-se pe 
de alta parte ca aceste insecte se desvoltă în bălți, 
s'a conchis că regiunile cele mai paludice din ţară 
sunt Delta Dunarii și nordul Dobrogiei (Stoicescu 63). 

Această idee a fost: susținută şi în congrese ști- 
inţifice şi .in parlament şi în: întruniri publice, ea a 

- Prins rădăcini în opinia publică la noi şi astăzi ori 
cine e convins că bălțile Dunării sunt cauza malariei. 
Ankpa (1) studiind raporturile dintre întinderea 

apelor dela noi în ţară și între întinderea paludis- 
mului, a găsit că nu regiunile cele mai băltoase sunt 
cele mai paludice. „EL arată că Judeţul Tulcea de 
exemplu, care are cea mai mare suprafaţă de ape 
din toate judeţele din: ţara (51,09%, din suprafața 
sa totală) este 'abiă al 22-lea ca infecțiune paludică 
județul Braila care este al 2-lea ca suprafaţă de ape 
(17,4% din suprafața sa totală) este abia al 31-lea 
ca infecţiune paludică, iar judeţul Constanţa, care 
este al'z-lea ca suprafață de apă (8,07%) este al
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2-lea ca infecție paludică. Tot astfel judeţele dela 
Dunăre: Covurlui și lalomiţa cu suprafeţe întinse 
de. bălți sunt ca malarie abiă al 23-lea şi 24-lea. 
Din contră, judeţul Iași, care are o suprafaţă de apă 
foarte mică (1.73%, din suprafaţa sa), are cu mult 

numărul cel mai mare de malarici; el e de zece ori 

mai mare ca în Braila (8214 :837) de 6 ori mai mare 
ca în Tulcea (84r14:1958) de 4 ori mai mare ca 

în Covurlui și Ialomiţa. 

„Judeţele Botoşani (al 6-lea), Tecuciu (al 7-lea), 
Vâlcea (al 8-lea), Dorohoi (al 9-lea), Gorj (al 11-lea) 

etc., cari nu au aproape nici o baltă, decât heleștee, 
sunt între cele -mai infecte din ţară. 

„Numai judeţele Iifov, Dolj şi Romanați sunt sin- 
gurele judeţe dela Dunăre, cari având bălți mari 

au şi un număr mare de bolnavi. Şi la acestea insă 
frigurile nu sunt produse atât de bălțile Dunării cele 
mari şi permanente, ca: Potelul, Nedeia și Greaca, | 
ci mai mult de heleșteele infecte și de mlaștinele * 
Mostiştei sau de bâltoacele formate prin desele re- 
vărsări ale Oltului. şi Jiului. In Iifov sunt și mai 
multe jepci dela Dunăre cari se usucă vara şi au 
apă infectată. 

„Judeţul Mehedinţi, deşi situat pe malul Dunării, 
are însă foarte puţine balți (numai 1.19%, fiind în 

această privința al 16-lea la serie), cu toate acestea 
statistica ni-l arată ca pe al 4-lea mai infectat judeţ“. 
Important ar fi să se staiblească raporturile dintre 
întinderea paludismului şi între câtimea de anofeli 

a diferitelor regiuni, iar nu dintre. întinderea palu- 
dismului și între suprafaţa apelor. Fiindca nu în toate 
apele se pot desvoltă anofelii, în general larvele lor 

nu pot trăi în balţile mari adânci și agitate pe când 

șanțurile şi balţile temporare formate prin depre-
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siunea solului, în timpurile ploiase, constituesc mediul 
cel mai favorabil pentru desvoltarea lor. + 

Asemenea paralelism este însă greu de stabilit 
din cauza deprinderii populaţiei de a se trată cu 

„chinină pentru orice indispoziţie. Un medic din Tulcea 
imi istoriseă că a fost chemat la un individ care își 
fracturase o coastă. Medicul obiectă bolnavului: că 
de ce nu l-a chemat imediat ci tocmai a treia zi. 
Bolnavul îi răspunse, fiindcă imediat a luat chinină 
și numai după ce a văzut că nu se îndreaptă a re- 
curs la ajutorul său. 

A încercășsă stabilim astăzi prin statistica para: 
lelismul între întinderea paludismului, de exemplu în 
judeţele Tulcea și Constanţa şi câtimea de anofeli 
din aceste regiuni, ar fi să întrebuințăm un procedeu 
care ne-ar duce la rezultate falşe. Fiindcă paludis- 
mul a diminuat în aceste regiuni față cu ceeace eră 
odinioară, — datorită cantităților de chinină care se 
consumă și poate și altor cauze —pe când numărul 
anofelilor au rămas acelaș, dacă n'a fi crescut. 

Astăzi judeţul “Tulcea este al 22-lea ca infecțiune 
malarică, iar judeţul Constanţa al 12-lea pe când nu 
mai departe în 1877 ne spune Dr. S. Unterberger (63) 
că din 60.000 de tâtari cari emigrase în Dobrogea 
în decursul a șease ani, jumatate din ei au murit 
de paludism. ” 
„Cel mai raţional procedeu, a se stabili raportul 
dintre anofeli şi paludism este acela al lui Grass: 
de a se căută daca există localităţi paludice în care 
să nu fie anofeli. 

Acestprocedeu Pamaplicat șieu pentru țara noastră. 
Din numeroasele mele calatorii în diferitele regiuni 
ale țarii, precum și din loturile de ținţari primite din 
țara întreagă am constatat:
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"x. Ca avem localități lipsite de paludism, precum 

este Mănăstirea Neamţ, în care cu toate acestea se 

găsesc un număr mare de anofeli (A. maculipennis). 

Absența paludismului în cazul acesta. este datorită 

temperaturii puţin ridicată care nu este suficientă 

pentru desvoltarea hematozoarului în corpul ano- 

felilor. | | 

2. N'am găsit nici o localitate infectată de palu- 

dism în care să nu existe ano/fek. 

Acest fapt confirmă legea formulată de Grassi: 

„fără anofeli nu există paludhsm“. 

OBIECȚIUNILE INDREPTATE CONTRA 

TEORIEI ANOPHELIENE 

Cu toate că teoria anopheliană explică în mod 

destul de satisfacător, diferitele fenomene de epi- 

demiologie malarică, totuși Sa făcut mai multe obiec-" 

ţiuni în contra acestei teorii (1). 

  

(x) Există încă medici cari nu cred în propagarea hematozoarului 

lui Laveran prin Anofeli. Iată ce citim în: „Presse medicale din 6 

Iulie 1910“. In momentul de faţă sunt trei doctori. Domnii Alcide Treille 

Emile Legrain şi Roger Treille toţi trei medici algerieni, din Bougie 

cari fiind convinşi că opiniunele în curs asupra etiologiei paludism alui 

sunt perfect eronate, publică următorul pariu: „Pariem pe zece mii 

franci în mod solidar că ori şi care partizan a acestei doctrine (ace- 

lea relative la contagiunea 'paludismului) nu va puteă să ne trans- 

mită febra quartă (quartana exquisita) prin înţepătura ţânarilor ano- 

feli, după datele medicinei oficiale, pentru aceasta se va lăsă un bolnav 

atins de febră quartă să fie ințepat de un anofel, apoi după ce se va 

aşteptă timpul necesar — 15 zile în mijlociu — pentru a permite pre- 

tinşilor parasiţi de a-şi îndeplini ciclul lor evolutiv în organele ţân- 

țarilor, ne vom lăsă să fim înțepaţi de el. . 

„Ne angajăm să nu facem nici un tratament zis preventiv, şi nici 

un tratament curativ în caz că febra quartă ni sar puteă astfel inocula. 

„Riscând în consecință, pe lângă pierderea celor zece mii franci, 

nipezsplenia, cahexia şi perniciozitatea pe care febra quartă ar puteă 

să ne întreţis“,
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Intre altele s'a obiectat că sunt regiuni în care 
domnește malaria fără ca să existe anopheli, ca în 
Kamerun. Cu timpul însă după ce s'a facut cunos: 
cute, moravurile, biologia și modul de a recoltă ano- 
phelii, Zzemann, și Isscher nu numai că au găsit în 
Kamerun, anofeli, dar toţi câţi s'au găsit erau in- 
fectaţi cu hematozoarul paludismului. | 

S'a mai obiectat că nu există nici un paralelism 
între prezenţa și numărul anofelilor pe de-o. parte 
şi existența paludismului de altă parte; se menţionau 
în favoarea acestei obiecțiuni, localitățile în care există 
ânofeli fără ca să existe malaria. 

Sunt regiuni în adevăr care au fost odinioară ma- 
larice, și care astăzi nutnai sunt deși sunt pline de 
anofeli. In aceste regiuni disparițiunea malariei este 
datorită pe deoparte imunităţi iar pe de alta parte 
întrebuințării chininei, care a omorat hematozoarul 
din sângele populaţiei așa încat anophelii nu mai au 
de unde se infectă. 

Sunt și regiuni în care sunt anofeli foarte mulţi 
precum este Mănăstirea Neamţ şi în care malaria 
este foarte rară. Dar aceasta din cauză că tempe- 
ratura nu este destul de ridicata, aşă încât gametele 
pe care le-ar absorbi anofelii cu sângele unui ma: 
laric nu se pot împerechea în intestinul lor. 

Chiar în zilele cele mai călduroase din Iulie, tot 
timpul zilei cât țânţarii stau ascunși este cald iar 
seara și noaptea când anofelii sboară după hrană, 
şi înţeapă se-răcește de tot. Din cauza aceasta n'am 
putut găsi nici odată la anofelii din această regiune 
nici în intestinul lor nici în glandele lor salivare 
Z1gole sau sporosoiţi. 

Montori de Francisco plecând dela experienţele 
lui Gerhard, Baccelh Te omasi- Crudelli, Cali etc.,
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care au demonstrat că dacă se injectează câteva 

picături de sânge dela un malaric la un individ să- 

nătos se reproduce în curând la el tipul febrei celui 

dinti, protestează contra faptului că. anofelii ar fi 

singurul agent de propagaţiune a' paludismului. 

Cecace poate face anofelul, pentru ce ar fi im- 

posibil să facă CuJexul sau altă insectă înțepatoare, 

se întreabă el. Pentru ce trompa unui cu/ex n'ar: 

puteă face acelaș efect ca acul unei seringe de 

pravaz ? de oarece și ea pătrunde în pielea unui 

malaric şi se unge cu sânge care conține parasiți. 

La această obiecţiune răspundem: 

1. Ca doza sângelui care se ia.pe rostrul unei 

insecte sugătoare nu este suficient ca să inoculeze 

hematozoarul; 

2. Ca rostrul imediat ce a fost scos din rană se 

usucă ; | 

3. Ca trebue să treacă un timp prea mult dela 

o sugere la alta, în care timp hematozoarul piere. 

ROLUL 'ȚÂNȚARILOR IN FILARIOSA ŞI IN 
FRIGURILE GALBENE. 

Din fericire, nici filariosa şi nici frigurile galbene 

nu există la noi în ţară, dar există speciile de fân- 

fari care propagă aceste boale. Dacă întâmplător ar 

trece sau sar propăși în țară vr'un bolnav de fila- 

riosa sau de friguri galbene, care să fie ințepat de 

Cules: pipiens, war fi imposibil ca aceste boale să 

se răspândească și la noi. În orice caz e bine să 

fim familiarizați cu morfologia, desvoltarea și recu- 

noaşterea acestor specii cari le propagă. 

Filarioza este o afecţiune datorită unui vierme 

numit /ifaria Bancrofhi, femela acestui vierme tră-
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ește în ganglionii linfatici ai omului, pe care nui 
poate traversa din cauza dimensiunilor sale (8—1ro 
centimetri lungime). Embrionii însă a căror lungime 
este numai de zoo y, trec uşor în vasele sanguine. 
In timpul zilei ei nu se găsesc în sângele periferic 
din cauză că stau ascunși în vasele mari toracice 
şi abdominale şi nu vin în circulația periferică de- 
“cât în timpul când bolnavul doarme. Uneori nu- 
mărul lor este atât de mare că sângele unui bolnav 
poate conţine 140.000 de embrioni. 

Ţânţarii cari pot fi infectați cu acești embrioni 
sunt: Mysomyia Rossi, Pyretophorus Costalis, Cu. 
lex pipieus; Culex Fatigans, Culex Skusei, Stegomia 
Jasciata şi Mansonta africana. 

Dintre aceste specii am găsit până acum în ţară numai Cz//ex: piptens. | 
Dacă se examinează stomacul unui ţânţar care a ințepat pe un bolnav de filarioza în timpul când doarme se observa embrioni încă vii agitându-se printre globule. După câteva Oare, sângele ia un aspect cleios în interiorul stomacului, embrionii tra- Versează păretele lui, cad în cavitatea generală a corpului ajungând în intersticii, 
Atunci începe o metamorfoză care durează 16 până la 18 zile, după temperatură (Manson). Filaria crește până ajunge 1 milimetru la I milimetru și jumătate lungime! pe 30 p largime; filaria în mo- mentul acesta prezinta un tub digestiv și o coada cu o formă trilobată particulara. 
In acest moment filaria emigrează în partea an: terioară a toracelui, până în capul ţânţarului. Ea pătrunde în cavitatea interioară a labiului şi în ca- vităţile Palpilor maxilari. | 
Când un țânțar astfel infectat cu filarii înţeapă
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un individ sănătos labiul care este tot atât de lung 

ca celelalte stilete ale trompei, nu pătrunde în piele, 

el se indoaie numai, iar stiletele perforează pielea. 

Tegumentul dela virvul labiului se rupe iar larvele 

filariei întră în plaga produsă prin înțepătura insec: 

tei; adică în țesutul celular, de unde apoi trece în 

vasele limfatice devenind adulte. 

Omul constitue deci gazda definitivă a filariei 

- Bancrofti şi ţânţarul gazda sa provizorie. 

Filaria este un parasit din cele mai.îngrozitoare 

pentru că ea produce chiluria endemică, tumorile . 

limfatice ale scrotului, abcese limfatice ale membre. 

lor și elephantiasis a arabilor. 

“ Toate aceste afecţiuni sunt consecuenţa directă 

a obstrucţiunei vaselor limfatice de către filariile 

adulte sau embrionilor și a reacțiunei: inflamatorie 

care rezultă. | | 

Această boală este foarte răspândită în toate 

zonele intertropicale și în special Brasilia, Antilele 

şi Guyana în cea mai mare parte a Africei, în 

Australia, în Indii, în China şi Japonia. Manson arată 

că în China 16 la sută din locuitorii din Arnoy sunt 

atinşi de această afecţiune. | 

Technica preparaţiunii ţânţarilor pentru a 

urmări evoluţia filariei. 

Descrim procedeul lui Manson, după fraţii Sergent. 

Dacă vroim a examină embrionii de filarie în sto- 

macul unui țânţar /upă ce a înțepat, preparăm sto- 

macul după indicaţiunile date în cap. IV. 

Pentru a vedea filariile care au trecut în muschii 

toracici, se dilacereaza pe o lamă cu două ace mon- 

tate, toracele unui ţânţar în soluţie  phisiologică.
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Se da la o parte cu acele tegumentele chitinoase, 
se acoperă cu o lamelă și se observă cu o obiectiva 
slabă. Ţaânţarul trebue să fi înţepat un bolnav cu mai 
multe oare înainte. Se pot pastră aceste preparațiuni 
fără a le coloră, înlocuind apa prin glicerină; Este 
preferabil a coloră cu hemateină, a deshidrată prin 
alcool absolut, apoi xitol şi balsam de canada. Pentru a 
vede filariile care au trecut în labiu, este foarte Uşor 
de a presă trompa între lamă şi lamela în o pică- 
tură .de apă. 

Frigurile galbene, sunt o boala infecțioasă a cărui 
agent .nu este încă cunoscut, nu se cunoaște decât 
etiologia. 

In. 1881, D-rul Charles Finlay, din Cuba, a emis 
ipoteza că ţânţarii sunt agentul transmisiunii fri- 
gurilor galbene, și în urma unor experienţe, a ajuns 
la convingerea ca această maladie este inoculată de 
slegomia fasciata. Cand Americanii au ocupat Cuba 
generalul Sternberg din armata americană, a con- 
stituit o comisiune medicala, „cu scopul de a urmări 
cercetările științifice asupra maladiilor infecțioase 
acute care bântuea insula Cuba». Comisiunea se com: 
puneă din doctorii Reed, Caroll, Agramonte şi La: 
zear, care au întreprins o serie de cercetări pentru 
a controlă teoria lui Finlay. 

In Igor, comisiunea a comunicat congresului me- 
dical panamerican reunit la Havana lucrările sale a 
căror concluziuni sunt următoarele : 

I. Slegomyia calopus este gazda intermediară a 
parasitului frigurilor galbene: 

2. Frigurile galbene sunt transmise indivizilor ne- 
imunizați, prin ințepătura unui ţânţar care s'a hrănit 
în mod prealabil cu sângele unui bolnav de friguri 
galbene;
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3. Un interval de douăsprezece zile cel puțin 
după contaminaţiunea sa, pare a fi necesar, înainte 

ca ţânţarul să poată transmite infecțiunea ; 
4. Inţepatura ţânţarului la o epocă mai apropiată 

de data contaminaţiunii sale nu pare sa confere o 
imunitate oarecare contra unui atac următor : 

5. Se poate produce şi în mod experimental fri- 
gurile galbene prin injecțiuni subcutane sau intra- 
venoase a sângelui. scos in primele două zile ale 
boalei. | 

6. Un atac de friguri galbene, produs de înţepă- 
turile ţânţarilor, produce imunitate contra injecţi: 

unilor ce urmează cu sânge a unui individ atins de: 

forma neexperimentală a maladiei; 
7. Perioada de incubaţiune, în treisprezece cazuri 

de febră experimentală, a variat dela 41 ore la 5 zile 

ŞI 17 -ore. 

8. Desinfecţiunea imbrăcămintei, lingeriei și mar- 
furilor, presupuse contaminate, în urma contactului 

cu bolnavii nu este necesară; 
9. O casa nu poate fi declarată infectată de fri- 

guri decât atunci când se găsesc țânțari contami- 
naţi, capabili de a transmite parasitul specific; 

ro. Stingerea boalei poate fi oprită cu folos prin 
măsuri care tind a distruge ţânţarii şi a protejă in- 

divizii contra înțepăturilor acestor insecte; 

11. Odată ce modul de propagaţiune a boalei este 

în mod definitiv stabilit, rămâne a se descoperi încă 

cauza specifică a ei. 

Din cele expuse se vede că este o analogie între 

paludism și frigurile galbene şi una și alta este pro- 

pagată de țânțari, ceeace ne face a presupune că 

parasitul încă necunoscut nu este o bacterie ci un 

protozoar.



CAB. VI. 

Tehnica cercetărilor. 

EXAMINAREA PARASITULUI PALUDISMULUI 
ŞI A ȚÂNȚARILOR 

1. Examinarea sângelui. 

La om parasitul, paludismul trăiește în globulele 
roşii ale sângelui. Când ne propunem a studia acest 
parasit trebue să examinăm sânge de malarici care 
n'au luat încă chinina și să luăm sângele cu puţin 
mai inainte de a-i prinde accesul sau chiar în timpul 
accesului, din cauză că parasitul lipsește cele mai 
de multe ori din sângele paludicilor care nau avut 
acces de mult timp sau care au fost supuşi trata- 
mentului cu chinină. 

Extragerea sângelui. Se spală mai întâiu degetul 
bolnavului cu apă şi săpun, apoi cu puţin alcool, se 
spală şi se masează uşor falangeta degetului între 
arătătorul și degetul mare a operatorului, pentru 
ca să congestioneze pulpa, apoi se înțeapă uşor cu 
un ac sau cu o lanţetă trecută prealabil prin flacără. 

Se strânge ușor pulpa degetului până curge o pi- 
cătură de sânge, se șterge această primă picătură 
cu 0 cârpă curată și se strânge din nou pulpa ca
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să curgă incă o picătură. Aceasta a doua picătură 

o luăm pe o lamă, pentru ca să fie bună ea trebue 

sa fie mică ca o gămalie de bold și sferică. 

Modul cum. trebue luat şi întins sângele pe lamă 

depinde de modul cum are să fie examinat: proaspăt 

sau iscat. 
| 

Examenul sângelui proaspăt. Pentru examinarea 

sângelui proaspăt, deci a parasitului în viaţă, pro- 

cedam în modul următor. Cand picătura de sânge 

din degetul înţepat începe a curge şi a atins dimen- 

siunea unui cap de bold, o atingem cu o lamelă. 

curăţită, pe care o punem imediat pe o lamă. Se 

poate apasă puţin lamela pentru ca sângele să se 

intinda pe lamă, dar presiunea nu trebue să fie prea 

mare ca să nu se altereze globulele roșii. . 

Daca vroim să studiem mișcările parasitului cu 

lentile puternice, punem pe marginea lamelei para- 

fina pentru a opri evaporaţiunea care suprimă MiȘ- . 

carile lor. Platina şofantă (37—330) este utilă pentru 

observaţiunea mișcărilor amoeboide, dar nu este in- 

dispensabila, toate observaţiunile mele în Algeria, 

spune Laverau au fost facute la temperatura labo- 

ratorului. îi 

Parasitul se poate coloră fiind în viață : se toarnă 

pe lamă, lângă picătura de sânge, o picătură de 

o soluţie de albastru de metilen în lichid fisiologic 

compusă din o gr. 75 clorură de sodiu pentru 100 

centimetri cubi de apă. Se acoperă totul cu o la- 

melă ; ambele licide se amesteca între ele şi para- 

situl absoarbe coloraţia care nu este toxică pentru 

e]. Astfel se poate ușor observă mișcările parasi- 

tului pe un fond incolor. 

Examenul sângelui uscat. Pentru examinarea sân- 

gelui uscat, procedăm în modul următor: apropiem
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în mod foarte delicat o lamă perfect curăţită de 
picătura de sânge care am făcut'o să curgă din de- 

getul înțepat, așă fel ca picătura să se depue pe ea 
la o a treia parte din lungimea ei (Fig. 99). Apucam 
apoi cu mâna stângă, lama de capătul cel mai apro- 
piat de picătura cu sânge şi o ţinem între index şi de- 
getul cel mare. Cu mâna dreaptă luăm din nou 
acul, și ținându-l de capătul ascuţit, îl aplicăm de-a 
curmezișul lamelei pe picătura de sânge plimbându-l 
dela stânga la dreapta până la capatul lamei, ime- 
diat după aceasta, se agită lama până ce se usucă. 

N | 
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FIG. 99. — Etalarea sângelui pe lamă după Stephens şi Christophers. 

RZuvan     

»] 

Cu cât lama se usucă mai repede, cu atâta elemen: 
tele sângelui se conservă mai iute. Acest procedeu 
al lui Stephens și Christophers are inconvenientul ca: 
distruge unele elemente sanguine. Noi preferăm 
următorul procedeu care este mult mai simplu, se 
şterge picătura de sânge de pe degetul înțepat cu 
o lamă, căutând a obține un strat de sânge cât se 
poate mai subțire lasând'o sa se usuce. 

Lamele cu sângele astfel uscat pe ele se conservă 
mult timp şi pot fi ușor expediate; se învelesc cu 
hârtie subţirica pe care se înscrie numele bolna:- 
vului și data când s'a luat sângele. 

O metoda foarte simpla de a etichetă lamele este 
cea indicată de dr. Pozve//; indicațiunile necesare



TABELA XIII.



TAB. XIII. Dr. N. Leon.—Studii asupra culicidelor din România. 
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sunt scrise cu vârful unui ac chiar pe stratul de 

sânge. 
Sangele uscat înainte de a fi supus acţiunei dife- 

riţilor reactivi coloranţi, trebue fixat. 

Fixarea preparaţiunilor. Câtă vreme o prepara: 

țiune nu este mai întâi fixată, ea este solubilă în 

apă şi în orice soluție colorantă apoasă. Îndată ce 

a fost fixată iea devine insolubilă şi poate fi tratată 

în orice mod. 

Fixarea se. face în mai multe moduri: | 

1. Cu alcool absolut. Este de ajuns să lăsăm pre- 

paraţia să steă într'un tub cu alcool absolut 4—5 

minute. Indată ce am scoso, şi alcoolul s'a evaporat, 

preparaţiunea este fixată. 

2. Cu un amestec de părţi egale de alcool și 

eter, se lasă preparaţiunea să steă 15 minute în 

acest lichid. 

3. Cu vapori de acid osmic. Se inchide prepa- 

raţia înainte de a se uscă sângele pe ea întrun 

cilindru de sticla în fundul căruia sa pus o solu- 

ţiune de 2%, acid osmic, și pentru a evită contrac- 

țiunea nucleilor se mai pune câtevă picături de acid 

acetic pur. Lama nu stă muiată în lichid ci în pi- 

cioare, expusă numai la acţiunea vaporilor. 

4. Cu căldură, se încălzesc preparaţiunile o ju-. 

mătate de oră până la o oră la temperatura de 

115— 1200, acest procedeu da foarte frumoase pre- 

paraţiuni de leucocite cu colorantul lui Erkch. 

Pentru fixarea cu căldură, noi întrebuințam în 

laborator, aparatul lui Kowarski (Fig. 100). Un dublu 

disc circular de cupru care are un diametru de 9 cm. 

Pe păretele periferic al discului se află cateva orificii. 

Discul este prevăzut cu o coadă; pe faţa lui supe- 

14
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rioară unde se pun preparatele se află doua mici 
depresiuni. 

Fixarea se face în modul următor: Se așează la- 
mele pe fața superioara a discului cu faţa pe câre 
se află sângele uscat în sus; în una din depresiuni 
se pune un cristal de acid uric. Acidul uric se ştie 

„ că se topeşte la o temperatura de 132—135:C. Se 
ține discul deasupra flacărei unei lampe de spirt, 
aşă fel că vârful flăcărei să atingă partea centrală 
a feţei sale inferioare și se ţine astfel deasupra 
flacărei, până ce se topeşte cristalul de acid uric. 
In momentul acesta se ridică în sus discul până la 
Io cm. deasupra flacarei, şi se ţine în această po- 
ziţie încă o minută. Se pune apoi aparatul de fixa: 
țiune la o parte, încetând de a-l mai încălzi. . 

  

FIG. zoo. — Aparatul lui Kowarski,: : 

Preparatele se lasa să stea, pe el;până ce crista: 
lele de acid uric se solidifica din nou. Fixarea sa 

efectuat şi, preparatul poate fi colorat. - 
Preparaţiunile astfel fixate se conservă timp în- 

delungat și pot fi trimise în ţările cele mai îndepar- 
tate pentru a fi în urma colorate și examinate. în- 
tr'un laborator. 

Coloraţiunea preparațiunilor. Procedeurile de co- 
lorațiune a' hematozoarului paludismului sunt nunie- 
roase, noi nu. vom descrie decat câte-vă, pe acele 
mal sigure cu cari noi înşine am obținut preparate 
foarte precise,
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Procedeul Romanowski: Romanowski întrebuin- 

ţează următoarele două soluții, care trebuesc, prepa- 

rate imediat (proaspete). | i 

Soluţia A. Eosină apoasă : . . . . .0,5087r. 

— Apă destilată.. . . . . . - 100 gr. 

Soluţia B. Soluţie concentrată de albastru 

de methylen . . .:. „+ 2părți. 

—- Apa destilată . . . . . - - 1 

Aceste două soluțiuni se amestecă, amestecul se 

filtrează și se toarnă într'un vas în care lama să 

poată stă întinsă orizontal. Preparaţiile după ce au 

fost fixate prin căldură la temperatura de 105%”—110; 

timp de o oră se pun în licidul colorant; unde se 

lasă să steă 24 de ore. Când se scot se spală cu 

apă puţin acidulată cu acid acetic, se usucă la aer 

și se montează în balsam. Acest procedeu dă re- 

zultate :excelente: hematiile se colorează cu roz, 

nucleii leucocitelor şi plasmodiile în albastru, firele 

de cromatină în roş, are un sigur cusur că durează 

prea mult. | 

Procedeul Laveran. Laveran a modificat proce- 

deul lui Romanowski, iată descripţia pe care el o 

dă procedeului său: 

„Intrebuințez următorii reactivi cari trebuesc pre: 

preparaţi imediat: | 

„1. Albastru de methylen cu oxyd de argint sau 

Albastrul lui Borrz. Intr'o fiolă de 150 centinietri 

cubi, se pun câţivă cristali de azotat de argint și 

5o—60 centimetri cubi de apă destilată; când cri- 

stalul sau disolvit, se umple fiola cu o soluţie de 

potasă și se agită; se formează un precipitat negru 

de oxid de argint, care este spălat de mai multe 

ori cu apa destilată, ca să scoată azotatul de sodă 

şi excesul de sodă. Se toarnă apoi peste oxidul de
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„argint o soluţie apoasă saturată de albastru de me- 
thylen preparată cu albastru de metylen medicinal 

FHochst ; se lasă în contact șeapte, opt zile agitând 

în mai multe rânduri. 

„20 Soluţiune apoasă de eosină 1 pentru oo (eo- 
sină solubilă în apă, Hâchst). 
„3% Soluţiune de tanin 5 pentru roo.. 
„Este bine să se puie în fiolele cari conţin solu- 

-ţiunile de eosină și tanin, bucățele mici de camforă 
pentruca să nu se altereze. 

„Pentru a coloră o preparaţiune de sânge, se 
procede astfel: 

„Sângele, întins într'un strat subţire pe lamă și 

«uscat, este fixat. cu alcool absolut (20 minute). - 

Se prepară în momentul de a se servi, amestecul 
colorantului după formula urmatoare : 
„Soluţiune de eosină 1 p. 100. . 4centimet.cubi. 
Apă destiată . .. ...,..6 
Albastru Borrel . . . .. . „1 , » 
„Pentru a prepară acest amestec ne servim de 

o mică prubetă graduată ; soluţiunile de albastru de 
metilen sunt filtrate în mod separat în momentul 
când se face amestecul; se agită cu o bagheta de 
sticlă, și se varsă lichidul colorant întrun vas de 
porțelan. Lama pe care s'a uscat sângele este pusă 
la. suprafața lichidului, așă fel ca ea să fie scăldataă 
tot timpul cât se operează colorațiunea. 

„Dacă sângele a fost disecat pe o lamă, colora- 
țiunea se face într'un cristalizoar Petri, aşezând lama 
astfel ca suprafața acoperită de sânge sa se scalde 
in partea superioară a licidului, făra ca precipitatul 
care se formeaza continuu să se acumuleze la su- 
prafaţa sa. 

„Daca sângele a fost luat de curand ajunge pen- 

» »
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tru coloraţiunea cromatinei a celor mai mulți hema- 

tozoarii şi mai cu seamă hematozoarului paludismului, : 

a lăsă preparaţiunea timp de cinci la zece minute 

în licidul colorant. Pentru coloraţiunea cromatinei 

hematozoarilor endoglobulari ai paserilor şi flage- 

lilor, este nevoe a lăsa. preparaţiunile. timp de mai 

multe ore și uneori doăsprezece ore în baia colorantâ. 

„Când sângele este uscat de mai mult timp, co- 

loraţiunea se face mai încet decât când uscarea este 

recenta ; am reuşit cu toate acestea a obţine colo: 

raţiuni. bune a. cromatinei hematozoarului. paludis- 

mului în preparaţiunile de sânge cari datează de 

mai mulţi ani. | 

„Pentru durata coloraţiunii, câtevă încercări sunt 

inevitabile, căci această durată variază cu natura 

hematozoarelor, cu timpul care s'a strecurat din 

momentul când sângele a fost luat și uscat, şi cu 

soluţiunile de eosină şi de albastru de metilen, a 

cărei putere colorantă nu este în totdeauna aceeași. 

„Cand presupunem că coloraţiunea este suficientă, 

preparaţiunea este spălată cu apă multă, apoi Su- 

pusă la acţiunea soluţiunii de tanin aproape o mi- 

nută, se spală din nou cu apă destilată și se usucă. 

„Inainte de a monta în balsam, se examinează 

preparaţiunea. uscată ; dacă coloraţiunea este prea 

întinsă sau dacă există un depozit granulos. abon- 

dent, se spala cu alcool absolut. | 

„Hematiile. trebuesc să fie colorate în roz și nu- 

cleii lecocitelor în violet închis. Protoplasma hema- 

tozoarelor se colorează albăstriu deschis, cromatina 

în violet sau în roş violaceu. 

_ Soluţiunea de albastru Borrel trebue reinoită dacă 

da repede un precipitat abondent, după amestecul 

cu soluţiunea de eosină.
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Procedeul Giemsa. Albastrul de metilen fiind în 
general foarte impur în comerț, Giemsa a reuşit să 
prepare un albastru chimicește pur, 7pe//ylenazurul 

o substanță solida inalterabilă. Soluţiunea apoasă a 
acestui colorant se găseşte în comerț la casa „Gri 
bler şi Flaltornu, Leipzig“ întrebuinţarea ei este foarte 
comodă; ea are avantajul de a se conservă foarte 
mult timp făra a se altera. | 

Această soluţiune se utilizeaza în modul următor 
pentru coloraţiunea hematozoarilor. | 
Intr'o epruventă graduată se pun r2 centimetri 

cubi de apă destilată și 1 centimetru cub din so- 
luţiunea lui Giemsa, se amestecă bine și se toarnă 
în cristalizoarul de colorat; se pun apoi lamelele de 
colorat în cristalizoar cu faţa acoperită cu sânge în 
jos. Sunt cristalizoare de sticlă rectangulare, care 
prezintă: în fundul lor doua proeminențe așă că per- 
mite licidului colorat să steă în contact cu faţa infe- 
rioară a lamei. 

După 10 la 15 minute, coloraţiunea s'a efectuat, 

se scoate, lama se spală și se usucă. 

Procedeul Marchoux. Marchoux colorează cu ur- 
mătoarea soluţie: 

Solvţiune de thionină saturată în alcool 50%, 20 cm. 
Apă phenicată 2% ...,  . . . . . 100 — 
Această soluţiune este bună de întrebuințat nu- 

mai după ce a trecut 15 zile dela preparaţiunea ei. 
Colorează foarte iute în câtevă secunde, prepa: 

rația se spală apoi cu apă repede, se usucă, se spală 
din nou repede cu alcool absolut, se usuca din nou 
şi preparaţiunea este terminată.. 

Hematiile se colorează verziu, iar leueocitele şi 
parasiţii violet.
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2. Studiarea fânțarilor. 

Căutarea adulţilor. La noi se găsesc cantităţi con- 

siderabile de țânțari în Delta Dunărei, în timpul 

zilei stau ascunși în colţurile obscure ale caselor sau 

a dependințelor. Numărul lor. în. țară deşi e mai 

restrâns decât în deltă, totuşi-se pot găsi aproape 

oricând în diferitele orașe pe păreţii şi plafonul lo- 

“cuiriţelor, pe sub scări și: în. private; spre sfârșitul 

toamnsi se găsesc în număr mare în pivnițe unde 

se îngrămădesc ca să ierneze. | 

In bălți ei stau ascunși de preferință sub frun- 

'zele sălciilor stufoase, pe papură și pe sub poduri 

(Fig. 53). 
Prinderea. Ustensilele necesare pentru prinderea 

ţânţarilor sunt: o reţea de prins fluturi, (un sac de 

pânză subţire prevăzut la gură cu un inel de fier 

cu coadă) tuburi de sticlă cu dopuri de pluta și tu- 

buri de sticla cu dopuri de plută găurite şi preva- 

zute cu tul sau cu pânză de sârmă, ca țânţarii să 

poată trăi în interiorul lor. (Fig. 101). 

Țanţarii pot fi prinși în timpul sborului sau în 

timp de repaos. 

In timpul sborului se prind cu reţeaua de prins flu- 

turi; dar acest procedeu nu este recomandabil din 

cauză că tegumentul lor fiind foarte subțire, solzii 

şi perii foarte fini, corpul lor se. deteriorează ușor. 

În stare de repaos când ţânțarii stau pe stuf sau 

pe frunze, se prind tot cu reţeaua de fluturi, de unde 

apoi se trec în tuburi. 

Când sunt aşezaţi pe o suprafață plană şi rezis 

tentă (de exemplu pe un părete), se prind direct cu 

tuburi.
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Mijlocul cel imai practic constă în întrebuinţarea 
unui tub de sticlă (o eprubeta) de 20 centimetri lun- 
gime și 2 centimetri diametru. Se ţine acest tub per: 
pendicular pe suprafața plană pe care se află ţân. 
țarul și se aplică orificiul său asupra insectei. În 
momentul când sboară în fundul tubului, se ridică 
puțin tubul și se astupă cu degetul. 

TȚânţarii astfel captivi îi păstrăm sau vii în tuburi 
cu dopuri de plută găurite și prevăzute cu tul (Fig. 
101) pentru studiul lor biologic, sau îi conservăm în 
vederea studiilor sistematice morfologice. 

  

  

aci           

FIG. zor. — Tub de sticlă cu dop de plută găurit şi p-evăzut cu 3 _tul ca să pătrundă aerul în interior. Desemn original. 

„ Conservarea şi prepararea. Pentru prepararea 
ulterioară a secţiunilor în serie, se păstrează ţânțarii 
în alcool go. 

Pentru studiul caracterelor diferenţiale ale palpilor 
intre Anopheles, Culex, Ti aentorinchus, Stegomia Și 
AMansoma, lăsăm insecta cel puţin 12 ore în alcool 
absolut de unde apoi o punem cel puţin 20 minute 
într'un cristalizar cu xilol. Din xilol o punem peo
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lamă într'o picătură de balsam de canada și 0 aco- 

perim cu o lamelă bine curățită. 

În caz că voim să studiem ţânţarii din punct de 

vedere sistematic sau că voim să facem o 'colecţie 

de țânțari uscați, se tae un disc circular de carton 

bristol. din o carte de vizită, (Fig. 102) care se stră- 

punge. cu un bold fin, apoi se înțeapă partea infe- 

rioară a toracelui ţânţarului culcat pe spate pe o 

planșă de plută frâgeda. 

  

FIG. 102. — Modul de fixare a ţânţarilor pe carton, pentru colecţie. 

Se aranjează aripele şi picioarele cu ace de di: 

secţie și se străpunge la o margine discul de carton 

pe care este fixat țânțarul cu un bold ordinar care 

se poate fixă în orice cutie cu fundul de plută. 

“Tratamentul ţânţarilor vii. Sunt mai multe me: 

tode pentru păstrarea și studiul în viaţa a ţânţarilor. 

Seţin în epruvete (fig. roz) sau în borcane de compot 

prevăzute la gură cu o mânecă de tul. Noi în laborator 

avem cuşti de pânză de sârmă (Fig. 103 3) sistemul 

fraţilor Sergent, prevăzute pe un păreie cu o mânecă 

de tul prin care se poate introduce braţul pentru: 

a prinde ţânţarii din ea. 

Pentru experiență mai avem cuşti (Fig. 103) care 

comunică prin o mânecă (€) de tul cu o colivie mică 

(b) în care se poate ține o pasăre sau un mic ma: 

mifer, așă că ţânţarii pot trece la aceste animale 

ca să se hrănească cu sângele lor.
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Păscuitul. Larvele şi nimfele de anofeli nu sunt 

nici odată grupate la un loc, chiar dacă sunt foarte 
numeroase ele stau împrăștiate în apă. Tragem la 

suprafața apei cu un ciorpac de pânză deasă și pu- 
ternică, sau chiar cu un pahar şi apoi le răsturnăm 
într'un borcan mare de sticlă, cu gura largă, pe 

care-l umplem până la a treia parte cu apă. 

    
  

        

  

  
  

        

  

  
FIG. 103. — Cuşca în care cultivăm ţânţarii în laboratorul nostru. 

După fraţii Se:gent. 
a, bocalul în care se ouâ femelele. 
c, bocalul în care se dezvoltă larvele şi nimfele, 
b, colivia în care se pune o păsărică sau un şoarece destinaţi 

a fi înţepaţi de către țânțari, . 
d, tubul pentru capturat adulţii. , 
e, mâneca de tul utilizată pentru a introduce braţul în cușcă. 

Nimfele ies și ele împreuna cu larvele, ouăle însă 
sunt foarte greu de pescuit, căci nu sunt aglutinate 
între ele ca cele de Cz/ex. 

Din cauza că larvele adereaza pe pânza ciorpa- 
cului şi fac dificila recolta lor, Fsse// (20) recomandă 
un fel de strecuratoare de tinichea (Fig. 104) de 10 
centimetri diametru și 2, 5 centimetri adâncime. Ori: 
ficiile strecuratoarei nu trebue să treacă de un mi- 
limetru. Coada este de cinci centimetri lungime, fă-
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cută astfel ca la trebuinţă să se poată adapta în 

ea un baston. Marginea strecurătoarei prezintă un 

fel de buză care permite să se scurgă cu ușurință 

larvele şi nimfele din ea în epruvete. 
Epruvetele noastre sunt comandate dela Born- 

kessel; ele sunt cilindrice, de 7 centimetri lungime 

și 2 centimetri diametru cu fundul plat, astfel că 

pot stă în picioare pe o masă și sunt foarte prac- 

tice fiindcă putem purtă cât de multe cu noi în bu- 

zunare fără ca să ne incomodeze (Fig. 101). 

In timpul transportului larvelor şi a nimfelor dela 

  

  

d. 
FIG. 104.—Sâtişcă de tinichea pentru capturat larvele şi pupele de cu- 

licide, văzut din partea supezioară. f până la g 15 centimetri. 

Diametrul fundului (e o b) 8 centimetri (după Eysell). 

baltă până acasă sau la laborator, trebuesc evitate 

scuturăturile violente cari sunt foarte vătămătoare 

pentru larve. | 

Infectareă ţânţarilor cu parasiţi şi urmărirea lor 

în corpul ţânţarilor. Pentru ca să reuşim ca țân- 

țarii să înțepe un bolnav de malarie, introducem 

mâna bolnavului în momentul când îl prinde accesul 

într'o cuşculiță de tul (Fig. 106). în care se află 

anofeli. Cand anofelul refuză de a înţepă, fraţii Ser- 

gent recomandă un tub de sticlă foarte scurt, (Fig.
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107) a cărui capăt inferior este acoperit de o bu- 

căţică de tul și care are la cellalt capăt un dop 

lung. Țânţarul odată introdus în acest tub, se im- 

pinge cu precauţiune dopul, ca un piston de seringă, 

încetul cu încetul reducându-se din ce în ce spațiul 

în care se poate mişcă țânțarul. La un moment dat 

se imobilizează anofelul pe tul. Atunci se aplică ca: 
pătul tubului cu tul pe pielea bolnavului, iar trompa 

care trece prin ochiurile tubului se menține spriji- 

nită pe piele, ţânţarul cele mai de multe ori este 

nevoit să sugă. 

d, 
j 

  

/ sr” i ein za 

Peco lazaae” 

FIG. 103. — Secţiune verticală. prin direcţia fo g a figurii 104 
(după Eysell). 

Parasitul malariei in corpul anofelului, îl întâ!nim 

sub doua faze, de Zigot și Sporozoit. 
Zigoţii îi gasim în păreţii stomacului, iar sporo- 

zoiții în glandele salviare. 

  

FIG. 106. — Cuşcă de tul în care bolnavul introduce mâna ca să fie 
înţepat de țânțari. După fraţii Sergent. 

Pentru examinarea oricărui din aceste două or- 
gane, tăiem mai întâiu aripele și picioarele anofe- 
lului (Fig. 108) ca să nu ne incomodeze în timpul 

disecției și aşezăm ţânţarul culcat, pe o lamă îritr”o 
picătură de soluţie fiziologică. 

Disecţia stomacului. 

Pentru disecţia stomacului procedăm în modul. ur: 
maâtor :
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Cu un ac care-l ţinem cu inâna stângă apăsăm 

pe primul inel abdominal în direcţia A. B. fig. 109; 

iar cu vârful unui alt ac tocit care-l ţinem în mâna 

dreaptă apăsăm pe ultimul inel: abdominal în D fig. 

109. Indepărtăm unul de altul aceste douăace trăgând 

încet în direcţia axei abdomenului. In timpul când 

  

FIG. 107. — Aparatul fraţilor Sergent, pentru a forţă țânțarii 

recalcitranţi să înţepe. 

îndepărtăm ultimul înel abdominal se observă eşind 

din abdomen două mici cocoloașe albe cari sunt ova- 

riile, apoi imediat iese şi canalele lui Malpighi cu 

tubul digestiv. Dacă credem că tensiunea este prea 

1 

| _. 4 
- * 
“Ur LX + 

FIG. 108. — Ţânţarii cărora li Sa tăeat aripele şi picioarele pentrii 

a li se extrage stomacul. După Stephens şi Christopheres. O. 

ovariile ; R. rezervorial (diverticolul) ventral; S. stomacul. 

mare şi ne temem să nu se rupă tubul digestiv, 

separăm cu acul stâng abdomenul de torace des 

părțind astfel stomacul de esofag. | 

Disectia trebue să o facem pe un fond închis, 

pentruca organele preparate cari sunt albe, se dis: 

ting mult mai bine. 

_ Se izolează sacul stomacal de canalele lui Mal-
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paghi și de celelalte părţi, se pune o lamelă curată 
şi se observă cu o obiectivă de imersiune. 

Dacă ţânțarul a fost infectat, se 'vede la suprafaţa 
sa numeroase kisturi care sunt zigofele. | 

Dacă vroim să conservăm stomacul, cu kisturile 

D 

FIG. 109. Extragerea stomacului şi a glandelor lui Malpighi, 
După Sezgent. 

pe el, îl tratăm cu o picătură de formol 20%, şi îl mon- 
tăm în glicerină. | 

Dacă anofelul este de curând infectat, se pot dis- 
tinge după Sfzp/ens şi Christophers zigotele terei 

  

1 

'D 
_FIG, 110, — Extragerea glandelor salivare. După Sergent, 

maligne, de acele ale terței benigne și de a quartei 
după pigmentele cari le conţin. 

In. primele, granulele de pigment se aseamană cu boabele de piper. - 
In al doilea ele sunt galbene sau aurii, şi dispuse în dâra. Sa E
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In al treilea pigmentele sunt mai mari şi dispuse 

în grămezi. 

Pentru a arătă raporturile în care stomacul stă 

cu partea anterioară a tubului digestiv, noi între- 

buinţăm o metoda specială care împiedică ruperea 

stomacului de esofag după cum se întâmplă în me-, 

todele: de disecţie utilizate de predecesori. 

Taem mai întâiu toracele pe'o linie antero-pos- 

țerioară, separăm ultimul inel abdominal de abdomen 

şi tragem capul anofelului cu gât cu tot prin tăetura 

superioară a toracelui, care iese împreună cu partea 

anterioară și posterioară a stomacului, după cum se 

vede în microfotografia N. 36, pag. 49. 

2. Disecţia glandelor salivare. 

Preparaţia glandelor salivare din cauza gâtului şi 

a capului cari sunt negre; trebue să se facă pe un 

fond alb. 
Dupa ce s'a tăiat aripele și picioarele anofelului 

  

FIG. zxz. — Technica extragerii glandelor salivare, 

ca în cazul precedent, se pune pe o lamă într'o pi- 

catură de soluție fisiologică. 

Se secţionează toracele cu un ac lanceolat după 

două linii cari trec prin axele antero-posterioare A 

şi B fig. 1zo şi supero-inferioare, C și D fig. 110 

determinând astfel patru segmente glandele sunt si-
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tuate în segmentul antero-inferior: lângă gât. Daca 
apăsăm pe acest segment cu un ac tocit ca în fig. 

1Ir ele ies afară sub formă de mici tuburi gra- 
nuloase. | 

Separându-le, le punem pe o lamă, le acoperim 
cu o lamelă, și apăsăm uşor asupra lamelei. 

„. Sporosoitii ies din glande pe care îi examinăm 
cu o obiectivă imersiune.
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CAP. VII. 

Profilaxia paludismului. 

„* Datorită descoperirelor lui Laveran, Ross şi Grassi 
se ştie că paludismul este propagat de către anofeli. 

Parasitul paludismului nu trăește decât în sângele 
omului şi în tubul digestiv al anofelului.. EI este un 
parasit cu două gazde alternative: omul care-i ser- 
veşte de gazdă intermediară și anofelul care-i ser- 
veşte de gazda definitivă. El are deci nevoie de 
prezența simultanee a paludicului și a anofelului și 
nu se poate menţine de cât dacă ciclul nu se între- 
Tupe. Pentru ca paludismul să se poată desvoltă 
intr'o localitate, este nevoe pe de:o parte de pre- 
zenţa anofelilor, iar pe de alta parte de oameni bol- 
navi cari să aibă în sângele lor hematozoarul. 

Profilaxia are de scop de a distruge, fie anofelii 
sau cel puţin a apără pe om contra ințepăturilor 
lor, „Prophilaxie anopheliană“ fie hematozoarii din 
sângele omului, sau cel puţin de a împiedecă des- 
voltarea lor, „Prophulaxie chininică sau medicament 
Ioasă“. 

I. PROPHILAXIA ANOPHELIANĂ. 
Profilaxia anofeliană are de scop de a apără omul 

contra înțepăturilor ţânţarilor. Ea poate fi ofensiva 
sau defensivă: „ofensivă“, cand își propune de a 

15
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„distruge țânţarii, fie în stare de larva fie în stare 
de insectă perfectă, „de/ensivă“,. când își propune 
numai de a protejă omul contra ințepăturilor lor 
prin mijloace mecanice. 

1. PROPHILAXIA OFENSIVĂ. 

Masurile -ofensive se pot îndreptă A, direct contra: 
ouelor, larvelor, nimfelor B, direct contra ţânţarilor 
adulți, sau C, indirect distrugând mediul în care se 
desvoltă ei, desecarea apelor. 

A. Distrugerea ouelor, larvelor şi nimfelor. 

Distrugerea ouelor, larvelor și nimfelor ca măsură 
profilactică a fost: preconizată de R. Ross, care a 
condus aplicaţiunea la Sierra Leone, Ismailia, în 
India și insula Mauricia. | 

Un număr mare de substanţe toxice, au fost în- 
cercate pentru distrugerea larvelor de către diferiţi 
autori. | 

Dam aici un tablou de substanţele întrebuințate 
de Celh şi Casagrandi (11) şi eficacitatea lor asupra 
larvelor de Cu/ex pipiens şi C. amnulatus la tempe- 
ratura obicinuită de 18—20%, - 

Diferitele substanţe toxice nu ne dau rezultate apre- 
ciabile, și chiar dacă s'ar obţine mai repede moartea 
larvelor şi a nimfelor, nu sunt recomandabile fiindcă 
omoară şi ceilalți locuitori ai bălților; în orice caz 
alterează compoziția apei şi o face impropie. 

Petroleul se preferă faţă de celelalte substanțe 
de oarece se întinde la suprafaţa apei în strat uni- 
form şi când larvele vin să respire, petrolul astupă 
orificiile respiratorii şi ele pier asfixiate.
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Lg s£ 
3 SUBSTANŢELE INTREBUINŢATE  |£25 

] Ore | 

1| Infuzie apoasă concentrată de foi de tutun ai 
i a Potasă caustică 1!/, .. .... , 4! 

a] Pulberea de flori de crizanteme o. 3.0039 7 
| 4] Sublimat 1% .. - A aa | 70 

i si Pulbere de crizanteme 006% a. | 12 
| 6| Acid sulfuric neconcentrat.. . .. . . . za 

"mi Apă sărată (5—10/, NaC). .... 15 
" SExtract din tutun 10% .......| 20 
o] Bisulfat de sodiu și Potasiu 70, „| ao 

zo| Sulfat de cupru 1%... ...... 24 

II| Sulfat de fier 9, . A 24 
12| Gudron (Gudron de huila) 7007, A 30 

13| Apă amoniacală (prod. :secund. a fabri- | - 

| celor -de gaz de iluminat). . . . .| 45| 
Țra| Lapte de var 5%. . . . 48 

] 15| Acid sulfuros 5%. . . . 48 
“16| Bichromat de potasiu 2 + Ac sulfuric 3- 10%, 48 
17| Infuzie saturată de  Ouazia amară . . .| 72 
18| Solanum nigrum.. . .. .... | 72 
19| Daphne gnidium.. . . . 72 
20| Sulfat de sodiu soluţie apoasă saturată 72 

| 21| Permanganat de potasiu 5, . . . . .| 72 

Următorul fapt care pune în evidență și la noi 
în ţară acțiunea petrolului în combaterea malariei 

„a fost observat de d-l Dr. Cantacuzino. 
Populaţia de pe moșia sa Calinești, jud. Pra- 

hova, eră foarte impaludată acum 15 ani. In timpul 

din urmă cu ocazia exploatărei petrolulul, de când
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'residurile petrolifere se revarsă în Prahova, larvele 

au pierit, specia anofelină a dispărut din această 
regiune şi odată cu ea a dispărut şi malaria. 

Celli și Casagrandi, au stabilit doza de petrol ne- 
cesară și suficientă petru distrugerea larvelor și a 
nimfelor ro la 20 cc. pentru metru patrat super- 
ficial, răspândit din 15 în 15 zile. | 

Petrolul nu se răspândește cu pompe fiindcă are 
tendința de a formă picături sferoidale, care nu se 
sudează între ele, așă în cât în intervalele libere 
larvele de țânțari pot foarte bine să trăească. Cel 
mai simplu procedeu pentru răspândirea lui este de 
a .întrebuinţă o cârpă muiată în petrol şi legata de: 
o .prajină. 

„EI este superior tutulor substanţelor toxice, fiindcă 
nu otrăveşte apele. 

Peștii şi celelalte vieţuitoare care trăesc în ape nu 
sunt incomodate prin răspândirea petrolului la Ssupra- 
faţă. In regiunea Bakou, există pe suprafaţa marei 
Caspiene un strat de petrol atât de gros, că une- 
ori ea foc, şi incendiul se propagă pe o în îndin- 
dere foarte mare; și cu toate aceste, peştii, mo- 
luștele şi celelalte animale sunt destul de nume- 
roase, ceeace dovedește că petrolul nu este vataă- 
mător animalelor aquatice care respiră oxigenul 
dizolvat din apă. 

R. Koch consideră distrugerea ouelor, larvelor şi 
a nimfelor ca inutilă. Ar fi cu mult mai preferabil 
spune savantul german, de a consacră sumele enorme 
pentru îngrijirea bolnavilor decat a le cheltui pentru 
acest procedeu. >Ț 

Celli şi societatea italiană de studii a malariei au 
abandonat de asemenea acest procedeu.
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Fraţii Sergent, din contra. care au utilizat: acest 
procedeu în Algeria sunt apărătorii lui. 

Distrugerea larvelor a fost urmarita cu succes 'în 
Africa occidentală, în America de nord şi Panama. 

In afară de petrol s'a întrebuințat în timpul din 
urmă: oleul verde de schist, carburul de calciu în 
soluție 1 —50%.; 

Un alt procedeu este utilizarea dusmanilor natu- 
rali ai larvelor de țânțari. 

In primul rang figurează printre aceștia: Batra- 
cienii şi larvele lor. și Peştii care distrug larvele 
şi nimfele de țânțari. Terni propune să se utilizeze 
următorii pești: crapul, linul, caracuda, țiparul. 
Howard recomandă introducerea lui Gasterosteus 

aculeatus, ca fiind foarte vorace de larve și se aco- 
modează ușor în apele stagnante. 

Utilizarea peștilor nu poate aveă decât un interes 
restrâns de oarece anofelii nu-şi depun oule în ele- 
şteile mari ci mai mult în mlaștine unde peştii nu 
pot tră). 

Lambroni s'a întrebat daca larvele carnasiere şi 
aquatice a unor insecte n'ar puteă să contribue la 
distrugerea larvelor de țânțari, el institue un con- 

curs asupra acestei chestiuni publicând diferite studii 
care iau fost adresate. 

Dempivol/f prin introducerea hemipterului' 7z07o- 
necta glauca în apele din India a obţinut ca după 
o săptamână să dispară toate larvele. 

Până în prezent însă chestiunea duşmanilor na- 
turali nu este bine studiată. Viitorul ne rezervă 

poate surprize, bacteriile, fungile şi protosoarii pat- 
ogeni ar putea să joace un rol important în lupta 
antilarvară.
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B. Distrugerea adulților. 

Stârpirea ţânţarilor adulți ca măsură generală 
pentru nimicirea malariei nu joacă decât un rol 
foarte mic. 

Se caută distrugerea lor în spaţii închise prin 
diferite fumigaţiuni. Cele mai utilizate sunt fumiga: 

țiunele de sz/fure, prav de pyretru şi tutun. 

Fumigaţiunele cu pucioasă au o acţiune repede 
şi sigură dar nu sunt practicabile în toate circon- 
stanțele, ele fac pentru un moment locuinţele în 

care se practică nelocuibile. 
Cu fumigaţiile de pyretru se anestesiază ţânţarii 

dar nu pier. De aceea se aşterne pe jos în timpul 
operaţiunei în cameră pânzi albe (cearșafuri) pentru 
ca țânțarii ameţiţi care cad de pe pereți să se vada 
uşor, ei se culeg și se omoară. 

Din pravul de pyretru, amestecat cu salpetră 
se prepară așă numiții Zanzaline sau fidibus un fel 
de conurii ca călugărașii noștri; care se aprind și 
se pun pe o farfurie în camerile cu țânțari, ele de- 
gajează un fum acru, care alungă ţânţarii sau îi amor: 
țește momentan. Dar acest fum este tot atat de des: 
plăcut pentru om ca și pentru ţânţar, el irită mu: 

- cosa aparatului respirator. 
Giles recomanda în locul pyretrului un amestec 

de 1 parte salpetru, 1 parte pulbere de cărbune de 
lemn și 8 parți sulf.. Adaogindu-se o soluţie de gomă 
arabică, se face din amestecul acesta o lumânare în | 
greutate de 120 grame. După ce se usucă la soare 
lumânarea aceasta aprinsă, servă ca să gonească 
țânţarii. 

S'a încercat acțiunea mai multor substanţe dar nu 
au decât o valoare mediocră. Iată un tablou de sub-
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stanţele cari au fost experimentate de către Celli: 
(11) contra lui Cea pepiens, C. annulatus. Ano-. 
feles claviger şi bifurcatus. 

    
  

  

  

  

e
 

    
  

    

_ Timpnl în care se manilestă | 
3 

= SUBSTANȚA EXPERIMENTĂTĂ Moartea | ia 
3 a piarentă | cartea reală 

]. Esenţe. 

I| Mirosul de esenţă de tere- 
bentină . , I' I 

2| Mirosul de odoform 10' 40! 
3 » „ Menthol . Io 45 
4 » » Nucuşoară . I0' 2 ore 

5 » » Camforă,.. 4—5" 4—5 ore 

6 » „ Usturoi 5--10 5 ore 
7 , „ Piper pulverizat 20' 6 ore 

8 » „ Naftalină I0—33 8 ore 
9 » „ Pelin - 6 ore 24 ore 

10 » „ Ceapă 4—6 ore |supravieţuesc 

II » „ Salvie — » 

12 » „ Rosmarin . — „ 
13 » „ Busuioc verde şi 

uscat. . . » 

14| Mirosul de scorţişoară — n 

15 » „ Asa foetida — » 

Il. Fumuri. 
| 

1] Fum de tutun .| imediată 1—3 

2] ,„ „ prav de crizantime 3 I Oră 

3] „  „ Foi verzi de euca-l 

liptus 3—5 3 ore 

; 4] Fum de lemn de Quasia I6' 5 ore 

Is) „ „ prav de pyretru 5 8 ore 
6| ,„ „foi uscate de mintă 5 8 ore 

7 o o» Răşină 10—13' 8 ore            



        

  

  

  

[.] o Timpul în caro se manifestă | 

SUBSTANȚA EXPERIMENTATĂ Moartea | i j 
aparentă] ! oartea reală 

8| Fum „ Foiuscatedebusuioc —6' 24 ore 
9| „  „ Rosmarin uscat . 7-10 24 ore 

I0| „ „ Zampironen.. . . 2—10' 36 ore 
II| » „ Muşeţel uscat . . 2—10' 36 ore 
12| „  „ foideSatureja hor- 

tensis . AR I—10' 36 ore 
13| Fum de Foi de salvie . . 8—10' 36 ore | 
iq] » „ Lemn. . a 5—7' | 12--48 ore 
15| » „ Răşină de gaiac . 12! supravieţuesc 
16| » „ Myrrha . . . ... 13 — i 
17| »  „ Gomă elemi. . . I3 — | 
18| „ „ LTămâie . ... . I5 — 

III. Gazuri. | | | 

              
I| Ahidridă sulfuroasă . . . . | imediată T 
2| Hidrogen suifurat „ T' 
3| Amoniac ........ IT 2" 
4| Gaz de iluminat . .... L! Pui 
5| Formaldehyd (Aparatul Tril- | 

let) PR 2 I0—I3 
6| Sulfură de cărbune. . ... 15 - 30” |supravieţuesc! 
7] Acetylenă . . ... | = 

» 

Incineraţia materiilor care degajază mult fum este 
un procedeu pe cât de vechiu pe atâta de universal. 
La noi populaţiunea ca sa scape de mușcăturile țân- 
țarilor face foc din baligă uscata de cal Şi de vacă 
(38) din gunoi, precum şi din diferite putregaiuri 
sau afuma camera de dormit cu tămaie (47). 

C. Asanarea apelor stagnante. 
In afara de distrugerea directă a anofelilor, se
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mai distrug în mod indirect, nimicind mediul lor de: 
desvoltare. Aceasta se face prin desecarea apelor: 
stagnante, sunt mai multe procedeuri. 

Intre cele întâi este astuparea lor cu nisip sau 
pământ, dară aceasta nu se poate practică, decât 
acolo unde în apropiere se găsesc dealuri sau ridi- 
cături de pământ, căci transportul pământului dela 
distanțe prea mari este prea costisitor, Acest pro- 
cedeu s'a aplicat în Sierra-Lione de:către Ross. 

Calmetajul se face prin scurgerea apelor fluviale 
încărcate cu aluvioane în mlaștinele de disecat la- 
sând să se depună aluvionul în ele. In Italia, acest 
procedeu a fost întrebuințat pentru a umplea baăl- 
țile coastei occidentale, cunoscut acolo sub numele 

de lucrări de bousfcație. Acest procedeu este prea 
lent şi defectuos, acolo unde sunt de astupat metri 

de adâncime, lucrările din timpul unui an nu isbu- 
tesc să astupe decât câţivă centimetri. 

Drenajul constitue un excelent procedeu, cu con- 

dițiune de a fi foarte bine supravegheat. 
EI se practică prin canale subterane de piatră 

uscată, sau din cărămidă sau din tuburi poroase 

dispuse în fundul unor șanțuri adânci cel puţin de 
0,70 m. şi astupate în urmă cu pământ. 

Canalele superficiale sunt mai puţin costisitoare; 
dar cer o supraveghere şi o întreţinere constantă. 

Apele dela suprafaţa solului pot astfel căpâtă o 
scurgere și numai stagnează. Drenajul n'are avan- 
taje reale decât atunci când panta de scurgere este 
suficientă. | 

In caz că canalele supterane se astupa se produc 
la suprafață, balţi mici cele mai favorabile pentru 
imulţirea anofelilor. Acelaș lucru se întâmplă. şi cu.
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canalele. superficiale. dacă scurgerea apei nu. este 

suficientă, 

“Astfel s'a întâmplat cu canalele de drenaj de pe 
coastele occidentale ale Italiei care constitue un ade- 
vărat paradis pentru Anopheli şi în realitate un centru 
de infecțiune (Guiart). 

Cultura terenurilor colmotate complectează în mod 
fericit asanarea. Se recomandă mai mult arborii şi 
plantele cari cresc repede ca Eucaliptus, soarea soa: 
relui, salcâmii etc... 

Fucalyptus a fost recomandat în mod special. Plan- 
tațiunile de eucaliptus au prosperat în Algeria în 
Corsica și Italia, șia dat în unele localităţi, atât de 
bune rezultate, că i.s'a atribuit proprietăţi febrifuge. 
(Laveran) ţânţarii în loc să piară din contră ei se 
ascund de vânt sub foile de eucalyptus. (Presat) 
Adevărul este ca acești arbori cresc grozav de re- 
pede, şi pentru a îndeplini aceasta funcţiune într'un 
mod așă de repede, absorb din pământ o cantitate 
considerabilă de apă, dupa expresia lui: Rey „£ 
beau bălțile“. 

In Hollanda şi în America de Nord, s'au facut 
plantaţiuni de soarea soarelui (Helianthus annuus); 
ca este o planta care creşte foarte repede şi din cauza . 
aceasta usucă și pământul. 

După Valentin /emerul are proprietăți purifica” 
toare. Ricinului de asemenea i sa atribuit propri: 
etați culicifuge; In Egipet, se. plantează ricini îm- 
prejurul caselor, cu scop de a îndepărta țânţarii. 

Busuiocul este întrebuințat în Sierra-Leone ca cu- 
licifug. 

" Introducerea: culturei viței de vie—spune Lave- 
ran — coincide în multe localităţi, cu o scadere în- 
semnată a endemiei palustre.
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Toate aceste plantaţiuni deși nu au nici-o acţiune 
specifică contra anofelilor, sunt folositoare în loca- 

litățile mlăștinoase din cauza puterei lor deshidra- 
datoare asupra solului. 

2. PROPHYLAXIA DEFENSIVĂ 

Profilaxia defensivă constă în protejarea omului 

contra înțepăturilor ţânţarilor prin mijloace meca- 
nice. Ea este individuală și colectivă. 

A.. Protecţiunea mecanică individuală. 

In Canada și Italia, se servesc de vaselină cam- 
forată cu care ung părţile goale ale corpului înainte 

de a se culcă. 
Această pomadă pare a fi întrucâtvă culicifugă. 
In ţară la noi populaţia ea frunză de Boz verde 

şi pe atâta Rufă; le pisează, scoate zeama din ele 
ori amestecă cu oţet și cu două dramuri de saramură 

fiartă și se unge cu aceasta pe obraz (1). 
În Italia. higieniștii au imaginat un fel de voaluri 

cari se adaptează la coafură și acoper fața întreagă 
şi gâtul; manuși de piele sau de aţă deasă, man- 
şete ca să acopere complect mâna, şi încălțăminte. 
până sus ca să acopere pulpele. | 

In ţările unde sunt țânțari mulţi, se servesc de 

musticare, un fel de poloage de tul, cusute în formă. 
de cuburi înconjurând complect patul. Anofelii sunt 
atât de avizi de sânge că știu să se introducă prin 
cele mai mici crăpături. După ce.au supt sunt atât. 
de umflaţi.de sânge, că nu mai încap să iasă:pe unde. 

au intrat. Anette şi Dutton se folosesc de aceasta 

(1) Dr. W. Leon. Zoologia medicală p. 11.
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pentru a-i prinde, ei culcau un individ sub un polog 

stricat și a doua zi găsiau sub el un număr mare de 
femele pline cu sânge. 

B. Protecţiunea mecanică colectivă. 

In loc de a se servi de poloage măsură de pro- 

tecţiune individuală, s'a încercat a se împiedecâ pă- 

trunderea ţânţarilor în case şi în localurile colective 

'adaptând la toate orificiile: uși, ferestre, gura so-. 
belor, ventilatoarele etc. fânzză metalică. 

In acest scop se fac rame de lemn sau de metal 

cari se aplică exact în orificiile de protejat şi se 

întinde pe ele pânză metalică cu ochiuri fine de tot 
ca ţânțarii să nu poată trece prin ele. 

Asemenea aparate metalice se gasesc și la noi la 

multe case din Sulina și Sf. Gheorghe. Adevarat 

că îutrebuinţarea lor nu este bazată pe nici o con- 
sideraţiune profilactică și nu are alt scop decât de 
a-i apăra de înțepăturile ţânţarilor. 

In 1899, Celli a făcut în Italia prima experienţă 
de felul acesta, închizând cu pânză metalică toate 
găurile locuinţelor amploiaţilor dela drumul de fier 
pe liniile Prenestina-Cervara şi Ponte-Gabra. Rezul- 
tatele au fost din cele maisatisfacătoare. 

În 1900, Grassi a întreprins în regiunea napoli- 
tană, cu ajutorul guvernului și a companiei cailor fe- 
rate, o vastă experiență a cărei rezultate au fost 
nu se poate mai demonstrativă „linia care merge 
dela Salerna la Poestum traversează o regiune atât 
de insalubră că paludismul, se poate zice, că lovește 
toţi locuitorii; din cauza aceasta, populaţiunea este 
foarte răzleață și marea majoritate a funcţionarilor 
căilor ferate, speriată cu drept cuvânt de a rama-
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neă în “timpul nopții, plecau în fiecare zi cu cel din 

urmă tren și reveneau a doua zi cu primul tren. 

In această regiune Grassi s'a hotărit să facă ex- 

periențele sale. Dela Battipaglia la Poestum, pe o 

lungime aproximativ de 20 kilometrii, el împarte 

linia în trei zone: 

1. O zona neprotejată, lungă de 5 kilometrii co- 

prinzând în mod succesiv gara din Battipaglia Și 

trei case de cantonier; | 

2. O zonă protejată, lungă de 12 kilometri cu- 

prinzând în mod succesiv o casă, gara dela San- 

Nicola Varco, cinci case, gara Albanella şi cinci 

case ; 
3. O zonă neprotejată, lungă de 3 kilometri cu- 

prinzând Gara din Capaccio, patru case și în urmă 

gara din Poestum. 

Incepând dela 25 Martie, se tratează cu chinină 

în fiecare din cele trei zone, pentru a evită reci: 

diva, toate persoanele cari au avut paludism anul 

precedent şi recidive în cursul ernei. La 14 lunie, 

examenul zilnic al anofellor capturați în locuinţi 

dovedește că sunt infectați; douăsprezece zile după 

aceasta, la 26 Iunie, după o perioadă care repre- 

zintă durata normală a incubaţiunii, se constată 

primul caz de paludism în zona neprotejată. In aceiaș 

zi se suspendează în mod definitiv luarea chininei. 

Daca paludismul se declară în mod ulterior în ori- 

care localităţi, suntem autorizaţi a-l consideră ca un 

caz de inoculaţiune recent. 

In cele două zone neprotejate, nimic nu s'a schim- 

bat în condiţiunile ordinare de trai. În zona pro- 

tejată, casele sunt lasate cu ferestrele dublate pe 

din afară cu pânză metalică întinse pe cadre de 

lemn; o asemenea dispoziţie nu supără întru nimic
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bunul mers al ferestrelor, se închid obloanele, pe 
dinafară, fie prin o cercevea cu balama, menajată 
in cadrul de lemn care se poate mişcă după voe. 
Sobele, ventilatoarele și orice orificiu .care comunică 
cu exteriorul, sunt astupate în acelaș mod cu un gri: 
laj fix. 

Ușile sunt protejate într'un mod mult mai simplu: . 
fiecare din ele este dublata la exterior cu o altă 
ușă grilajată, care este necontenit închisă printr'o 
incuetoare automatică, așezată destul de sus pentru 
a nu ajunge la ea copiii cu mâna. Ușa adevărată 
poate rămâneă deschisă și aerul poate circulă. Când 
se deschide uşa grilajată, nu se da direct afară, ci 
într'un antret de lemn, închis în întregime cu pânză 
“metalica. Acest antret comunică cu exteriorul prin 
O ușă joasă, cu închizătoare automatică şi prevă- 
zuta sus cu o pânză fină care se întinde când ușa 
se deschide. N 

Țanţarii nu pot deci intră prin partea superioară, 
după cum ar vrea; eiau puţină șansă să poata pă- 
trunde odata cu intredeschiderea uşei, pentru că ea 
nu rămâne deschisă decăt număi timpul necesar cât 
să poţi ieși din antrețel sau să intri. Este necesar 
ca antreţelul să se facă mai înalt decât ușa princi- 
pala, pentru ca ţânţarii cari sar putea introduce 
în €l, găsindu-se închiși în el se ridică în partea su: 
perioară și nu mai încearcă să intre în casă. 

Toate gările şi casele cantonierilor, cu zona pro: 
tejată, erau dispuse după cum am spus. Măsuri de 
protecțiune specială au fost impuse tutulor funcțio- 
narilor căilor ferate în timpul serviciului lor după apu: 
sul soarelui când ano/ehi începeau a sbură. Ei iși 
acoperiau capul cu un voal de gaz adaptat la pălărie 
căzând destul de jos pe umere pentru a puteă fi



239 

introdus subt bluza vestei; şi afară de aceasta ei 

purtau maânușşi:groase de bumbac sau de lână, des- 

tul de lungi pentru a le apără mâinele. 

Experienţa a durat toată vara și nu s'a terminat 

decât la 3o Noemvrie. Ea dadu rezultatele cele mai 

isbitoare. 

In zona protejată, nu se găsi nici un singur ănofel 

în case; şi nu sa întâmplat nici un caz recent de 

paludism ; din 113 locuitori, să constatat 4 recidive, 

la indivizi cari au disimulat lovitura lor anterioară 

pentru a scăpă de tratamentul prealabil cu chinină. 

Din contra, în cele două zone neprotejate, popu- 

laţiunea aproape toată a fost bolnavă: ici, 51 de 

bolnavi din 52 de locuitori, colo 29 din 29, în altă 

parte 64 din 64, altă parte 48 din 49, etc. Contro- 

lul a fost surprinzător“ (4). 

II. PROPHYLAXIA SPECIFICĂ 

Grassi tratând şi „Profilaxia Malariei“ în lucrarea 

sa monumentală: „Die Malaria Studien einer Zoo- 

logen“ se exprimă astfel: „Nu am intențiunea, să 

tratez din fir apăr această chestiune, căci m'ar în- 

depărtă prea mult de obiectul studiului meu, totuș 

maş dori so neglijez, fiindca cred, câ un zoolog 

poate mai bine conduce profilaxia decât un medic, 

cel puţin, întru cât regulele fundamentale nu sunt 

încă bine stabilite“. | 

Fiind patruns de adevărul exprimat de Grassi, 

voiu cătă să spun și eu câteva cuvinte ăsupra pro- 

filaxiei specifice, mai cu seamă că acest procedeu 

a fost încercat şi în ţară la noi. 

Profilaxia specifică sau chininică e cea mai ușor
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aplicabilă şi da rezultate excelente când masurile 
sunt riguros supraveghiate. Ea este preventivă şi 
curativă. 

1. TRATAMENTUL PREVENTIV. 

Tratamentul preventiv cu chinină constă în a da 
chinină la toate persoanele sănătoase, cari sunt ex- 
puse a contractă paludismul, așă în cât hematozoa- 
rul să nu se poată desvoltă în sângele lor. 

Laveran, în capitulul Prophitaxie, „Trait€ du pa- 
ludismme p. 598, 1907“, deosebeşte trei moduri după 
care chinina preventivă poate fi administrată: 

1. Doze slabe cotidiene (ro la 25 centigrame); 
2. Doze mijlocii, (3o la so centigrame (la doua 

sau trei zile; 
3. Doze puternice, (0, gr. 60 la 1 gram) odată 

sau de două ori pe săptamână. 
Aceste trei metode au dat rezultate şi fiecare din 

ele are partizanii ei. - 
Metoda preventivă a lui Grassi. Grassi şi-a ales 

în Igor satul Ostia ca fiind locul cel mai impaludat, 
experimentând cu o preparaţiune pe care o casă 
din Lombardia i-o preparase. - 

lata compoziţiunea acestui preparat: 

AB CD 
Bichlorhydrat de chină . [o gr. 10 [ogr.12 |ogr.ro |o gr. 08 
Citrat de fier.... . lo „03 [0,03 |o,„ org io, or 
Acid arsenios ....,, O „ 001 |o „ 0003|o „ 00o2|o „00013 
Amare .. .,.., O „15 lo, 10 O „ 07 O „ 05 

Formula A este acea de esanophiel, doză pentru 
o pilula. Administrată făra intrerupere timp de 13 
zile, esanofela vindeca în mod radical paludismul. 
Doza este de două pilule pe zi.pentru copii de 3—6
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, de patru pilule pentru 7—14 ani, de șase pi- 
lule pentru copii dela 15 ani în sus. | 
Formulele B, C, D, corespund unui produs desi- 

gnat sub numele de esanophelină; el se adminis- 
trează copiilor sub forma de soluţie cu un gust plăcut, 
puţin importă de a menţionă aici dozele. Formula 
B se adresează copiilor dela unu la doi ani, formula 
C acelora de şapte luni la un an, formula D celor 
dela o lună la șapte luni. 

Grassi pentru ca să vindece toate cazurile de pa- 
ludism, supune la o cură intensivă de 15 zile popu- | 
laţiunea intreagă a coloniei, (afară de 60 de indi- 

vizi), pentru ca să distrugă hematozoarul din anii 
precedenţi. Apoi nu intrebuințează esanophelul decât 
ca doză preventivă, având grije de a administră el 
singur medicamentul. 

In cursul sezonului în general mortal, nu s'a pro- 
dus nici un caz de paludism, în vreme ce cei 60 de 
lucrători, cari n'au.fost supuși tratamentului pre- 
ventiv, toţi s'au îmbolnăvit de paludism fără excepție, 

- Locuitorii satului nu mai âvu nevoe de a emigră 
în timpul verii împreună cu copiii lor în Apenini, 
după cum făceau în fiecare an. Pe de altă parte, 
paludicii însănătoșindu-se, anofelii n'au mai avut de 
unde se infectă, de unde a rezultat o diminuare apre- 

ciabilă de cazuri de paludism. (4) Banchard. 

2. TRATAMENTUL CURATIV. 

Tratamentul curativ este implicit profilactic, fiind- 
că într'o localitate în care se află anopheli, primej- 
dia mare sunt bolnavii de paludism. Dacă se vindecă 
bolnavii, ţânţarii nu mai au de unde se infectâ şi 

deci localitatea devine salubră. 

16
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* Metoda lui R. Koch. Savantul german consideră 
profilaxia paludismului din acelaş punct de vedere 

ca profilaxia febrei tiphoide sau a cholerei. EI este 
de părere că agenţii acestor boli trebuesc distruși 

nu în- natura exterioară, ci în corpul omului. 

Pentru a întreprinde profilaxia paludismului într'o 
regiune oarecare după Koch trebue sa se exami- 
neze toate persoanele în stare de paludism latent, 
adică să se procedeze la examenul microscopic al 
sângelui la: populaţiunea întreagă; examenul ne va 
arătă hematozoarul la toţi paludicii vechi cari n'au 
fost complect vindecaţi şi cari vor fi recidivişti. 
i Acești bolnavi.în putere se vor trată cu chinină, 
administrată în mod metodic, la intervale regulate, 
tot timpul sezonului periculos. Sa li se administreze 
la fiecare ro și rr zile dimineaţa un gram de chinină. 
- Trebue bine observat spune Koch: | 
- 1. Ca':chinina întrebuințată sa fie curată niu ames- 
tecată cu-amil, cum a găsit'o Nori în Italia ames- 
tecată cu 8%, amil; | a 

2. Chinina să se deă în: forma adevărată -nu în 
hârtie de ţigara, în pilule sau tablete; . 

- 8u.Să .se dea la timp potrivit, în raport cu con- 
statarea parazitului, la timpul mâncărei, şi să se ţie 
seamă de :complicaţiunile cari ar slăbi puterea de 
resorpțiune :a stomacului; 

4. Să fie în cantitate suficientă ; 
5. Să se dea un timp suficient; | 
5. Şi să se observe ca chinina să fie luată. 

„Procedeul lui Koch se poate rezumă în urmatoa: 
rea frază: C/uniuizarea tuturor furtătorilor de para- 
Zile din sezoanele răcoroase. Bentru a înpiedecă ano- 
felii să 'se infecleze. . -
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Acest procedeu-a dat excelente rezultate în Ste. 
phansort, în insula Brionii,. pe coastele Istriei, în 

Africa germană etc. 

CARE PROCEDEU PROFILACTIC ESTE 
MAI RECOMANDABIL PENTRU 

ȚARA NOASTRĂ ? 

Se analizăm pe rând procedeurile descrise mai sus: 

a) Metoda antilarvară dă rezultate destul de. sa 

tisfacatoare în regiunea unde apele stagnante nu sunt 

întinse, de exemplu într'o insulă. Când bălțile au o 

intindere așă de mare cala noi, acest procedeu nu: 

este recomandabil decât pentru șanțurile de pe lângă 

șosele, băltoacele de pe lângă liniile ferate, puțurile 

părăsite, cisterne etc. : 

5) Lupta defensivă contra ţânţarilor pe langa ca 

este costisitoare, cere să fie practicată de agenți, cu 

oarecari cunoștințe sub conducerea unui naturalist. 

Distrugerea complectă a ţânţarilor dintr'o localitate, 

este o operaţiune foarte dificilă dacă nu imposibilă. 

c) Profilaxia hidraulică din cauza fondurilor. con- 

siderabile ce necesitează, nu este decât rareori exe-. 

cutabilă şi numai în regiuni limitate, în decursul unui 

timp mai îndelungat. 

Abstracţie făcând de sacrificiile de care - Statul 

nostru ar trebui să le facă pentru aplicarea acestui 

procedeu, nu credem că este folositor. 

Mai întâiu fiindcă anofelii nu 'depun ouele lor: nu- 

mai în bălțile mari, ci în toate băltoagele temporare 

formate din depresiunile solului în timpurile ploioase, 

în șanțuri şi: în puțuri: părăsite: 

Apoi din cauză ca lucrările: hidraulice oricat: de 

bine ar -fi executate, nu. pot înlătură complect cân-
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diţiile de desvoltare a anofelilor. Ross şi Guarnier 
au arătat că lucrările de asanare a terenurilor pa= 
lustre, făcute în Calabria şi Salerno, nau avut decât 
e) influenţa foarte limitată în ceeace privește com- 
baterea malariei. 

Canalurile de drenaj de pe coastele occidentale 
ale Italiei. constituesc un adevărat paradis pentru 

„ Anopheli şi în realitate un centru de infecţie (Guiart). 
- ." In Germania de asemenea deși s'a secat în mod 
sistematic mlaştinele și s'a regulat râurile, totuș nu 
s'a reușit să se stârpească anofelii, caci după cum 
am, spus, cele mai mici depresiuni pline în mod ac- 
cidental cu apa le sunt suficiente pentru a se în- 
mulţi. “ o 

Koch vorbind de scăderea „Malariei în Germania 
de Nord, spune: | 
"Această scădere a Malariei nu poate fi cauzată 
de îmbunătățirile higienei. Intradevar întru cât pri- 
vește locuinţele, hrana, curăţenia, sau făcut multe 
în ultimele decenii: s'au regulat cursuri de apă, 
mlaștine s'au desecat, dar toate acestea nu au avut 
o influenţă remarcabilă tocmai asupra acelui factor 
care este hotăritor pentru nașterea şi răspândirea 
Malariei, asupra țânţarului ; aceștia şi în special Ano- 

„phelii, care aicea ne intereseaza mai de 'aproape, 
se găsesc încă în mare număr pretutindeni unde 
înainte eră Malaria, a E 

Cu acest procedeu pe lânga ca nu am reuși sa 
stârpim la noi Malaria, după cum vedem că n'au 
Teușit. nici în alte părți unde Pa aplicat, s'ar nimici 
insă pe deoparte pescăriile noastre, cari sunt cele mai mari pescării de apă dulce din. Europa şi deci unul din isvoarele. de bogăţie ale ţării, iar pe de altă parte s'ar distruge influența binefâcătoare pe
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care balțile noastre o exercită asupra climei şi ve: 
getațiunii. , 

Antipa examinând chestiunea necesitaţii existen- 
ţei lacurilor și a bălților, în lucrarea sa „regiunea 
inundabilă a Dunării“ (1) arată foarte bine că: 
„A secă bălțile sau a micşoră chiar suprafața lor, 

fară a le înlocu! cu alte isvoare de umiditate cel 
puţin egale cu ele, ar fi a se produce un desechi- 
libru în economia naturei caro ar aveă efecte foarte 
periculoase atât pentru viitorul agriculturii, cât și în 
general pentru clima acestor regiuni şi a tot ce de- 

pinde de dânsa“. -. 
d) Chinimzarea. Acest procedeu este cel mai 

eficace. Vederile noastre în ceeace priveşte com- 
pania antimalarică trebuesc îndreptate în prizul 
rând contra /ematozoarului malariei, organizându-se 
un serviciu sistematic pentru chininizarea  Populaţiu- 
nei din centrele infectate. 

Această masură a fost încercată la noi șia dat 
rezultate imbucurătoare. Campania a: fost condusa 
de către d-l dr. Jrimescu, iar rezultatele au fost pu: 
blicate într'o broșură intitulată: „Mijloacele pentru 
combaterea Malariei (32)“ din care extragem urmă. 
toarele date: Din experienţele, făcute în anii 1904, 
1907 în judeţele: Ilfov (Frăsinet), Teleorman (Be- 
litori), Roman (Strunga) și Vlașca, sa constatat, 

că pe când din cei trataţi profilactic se îmbolnă- 
veau de Malarie cel mult 1%/, martorii sau îmbol- 

năvit 18—23%, (în 1905), în 1907 procentul bolna: 

vilor profilaxaţi a scăzut încă mai tare, ajungând 

numai între 4—9%, pe când la martori eră între 

70 — 90%. Nu insistam asupra detaliilor cari ies din 

cadrul acestui studiu, recomand cititorilor studiul
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d-lui dr. Irimescu (32) și teza de doctorat a d-lui 

dr. Gorăscu (28). 

Practica a arătat ca oricare din masurile profi 

lactice descrise la paginele (225—243) intrebuințate 

în mod izolat, au fost insuficiente; ele trebuesc deci 

combinate, ţinându-se seamă de împrejurări, de con: 

diţiunile particulare localităţii, de populațiunea care 

locuește localitatea și de mijloacele de care dispunem. 

“Procedeul c/iuinizărei sar puteă combină la noi 

cu următoarale măsuri: 

1. Distrugerea larvelor din şanţurile de pe lângă 

şosele, din baltoagele de pe lângă liniile ferate, din 

puţurile părăsite etc., turnând la suprafața lor un 

amestec de petrol și gudron (10 centimetrii cubi de 

metru pătrat). 
2. Drenarea sau uscarea mlaştinelor neproductive 

sau transformarea lor în bălți cu apă suficientă, în: 

care să se poată face piscicultură. 

3. Calmotarea băltoagelor temporare formate prin 

depresiunile solului, în timpul ploios, dacă sunt mici 
sau scurgerea lor prin drenaj în ape mai mari. 

„4. Cruţarea și îmulțirea peştilor ciprinoizi care dis- 

trug larvele și nimfele (Howard). 

5. Cruţarea pasărelelor și a painjănilor cari dis- 
trug țânţarii. | | 

6. Terenurile de inundație trebuesc: sau ferite în 
permanenţă de inundaţii, sau menținute prin diguri 
acoperite în tot cursul anului cu apă. pentru a face 
piscicultură în ele (Antipa). 

7. Bălţile mari trebuesc menținute ca atare și fă- 
cut în ele piscicultură, dându-se preferința speciilor 

| antimalarice. 

* 8. Jepcile .dacă sunt în regiunea bălților, trebuesc 
împreunate cu ele prin canaluri și acoperite în per-
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manență cu apă, dacă sunt izolate trebuesc ferite 

în tot cursul anului de apă. 
Apărarea populaţiei pe cât este posibil contra 

înțepăturilor de țânțari, prin poloage și ferestre de . 

pânză deasă de sârmă. |



ANEXE 

Legislația Antipaludică 

„Chinina fiind un medicament scump, nu poate fi 
accesibilă populaţiunii sărace, din cauza aceasta di- 
feritele guverne, între care cel întai guvernul ita- 
lian a votat în mod succesiv câtevă legi cari au 
avut o influenţă binefăcatoare asupra asanării pro- 
gresive a regiunilor paludice. | 

Credem folositor a dă aici în traducţie liberă 
după R. Blanchard, articolele cele mai caracteristice 
din această legislaţie cari pot servi ca model ori- 
cărei ţări paludice. 

Legea din 23 Decemvrie 1900, asupra vânzărei 
chininei 

Art. 1.— Ministerul de Finanțe este autorizat a 
vinde publicului clorhi.drat, sulfat şi bisulfat de chi- 
nină prin intermediarul farmaciştilor și a altor a- 
Senţi; şi în acest scop, a dobând: direct. dela Pro- 
ducători sau a face să dobandeasca materiile prime 
cu prețul fixat de art. 6 din care să fabrice el sin- 
Sur chinină. | 

Ari, 2.— Sarile de chinină mai sus enunțate vor fi preparate după regulele Pharmacopeei italiene ofi- ciale; ele vor fi confecţionate în tablete sau în orice
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altă formă pe care o va stabili Ministerul de Finanţe, 

după avizul consiliului sanitar superior. 
Tabletele vor avea fiecare o greutate de o gr. 20; 

ele vor fi conţinute în număr de zece în tuburi de 

materie! inalterabilă, închise în mod hermetic şi pre- 
văzută la exterior cu sigiliu şi semnătura de garanţie. 

Echantioanele vor fi aprobate de consiliul sani- 

tar superior. 
Preţul vânzării în public nu va f, pentru fiecare 

tub, mai mult de fr. 4o pentru chlorhydrat și o fr. 

32 pentru sulfat și bisulfat. 
Art. 3.— Tariturile pharmaceutice actualmente în 

vigoare, vor fi modificafe în conformitate cu aceste 

preţuri 

Art. q.— In bugetul Ministerului de finanţe vor rf 

înscrise cheltuelile prevăzute pentru cumpărarea $ şi 

fabricaţiunea produselor sus menționate, pentru re- 

miza vânzătorilor, etc., precum recetele provenind 

din vânzare. | 

Arl. ş.—Excedentul reţetelor va fi Inscris în bu- 

getul Ministerului de interne; el va formă un capital 

special, sub numele de subsidit pentru a diminuă 

cauzele paludsmului. 

Art, 3.— Se constitue o comisiune de suprave- 

ghere a serviciului de chinină, cuprinzând doi se- 

natori numiţi de senat, doi deputaţi aleși de cameră, 

directorul general a contribuţiilor indirecte, direc: 

torul serviciului sanitar dela Ministerul de interne, 

un delegat al Ministerului de agricultură şi direc: 

torul de manufacturi şi tutun din Roma, acesta din 

urmă îndeplinește funcțiunile de secretar, vot fără 

deliberativ. Această comisiune se va reinoi la fie- 

care legislatură. Ea face.propuneri relative la repar- 

tizarea subsidiilor pentru a diminuă cauzele palu-
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dismului, stipulate de art. 5, și deliberează asupra 
tutulor chestiunilor relative la serviciul chininei, re- 
lative la care poate fi consultată de Ministerul de 
Finanţe. - 

Legea din 7 Iunie 1901, pentru diminuarea 
cauzelor paludismului 

Art. 7.— Ministerul de Finanţe, după avizul con- 
siliililor sanitare din provincie și a consiliului sa- 
nitar superior, determină prin decret zonele paludice, 
după gradul de intensitate a endemiei palustre, și 
în mod succesiv variaţiunile lor eventuale. 

Art. 2.—]n aceste zone lucrătorii atinşi de febra 
fie că sunt întrebuinţaţi în mod permament sau tre- 
cător, primesc în mod gratuit chinină, atât timp 
cât durează boala, prin îngrijirea administraţiunii 
muncipale. 

Cheltuelile avansate în acest scop de către comună 
sunt repartizate între propietatea pământurilor cu- 
prinse în zonele paludice, potrivit cu întinderea fie- 
cărei proprietăţi. 

Art. 3.— Lucratorii de pe lângă lucrările publice 
primesc asistența medicala gratuită, când sunt atinşi 
de friguri, și chinina le este data fie de catre ad: 
ministrațiune în comptul căruia lucrarile sunt exe: 
cutate, fie de către antreprenorul care le dirige. 

Antreprenorii cari contravin la această obligaţiune 
sunt pasibili de o amenda de roo la 1.000 franci, - 
-care este vărsată la fondurile de subsidii pentru di: 
minuarea cauzelor paludismului, stabilit de art. 3 din 
legea, din 23 Decemvrie 1900. o 

Decesele de febră pernicioasă contractate în cursul 
lucrărilor publice, în urma. lipsei constante de chi-
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nină, fie din cauza lipsei administraţiunii sau acea 

a antreprenorului, vor da loc la indemnitate, con: 
form cu legea din 17 Martie 1898 asupra acciden: 

telor din cauza muncei. 
Art. q.— Chinina despre care a fost vorba la art. 

2 şi 3 va trebui să fie aceea pe care o dă Statul. 
Ari. ş.—Im mijlocul câmpului și în limitele zo- 

nelor paludice definite de art. 1, locurile ce servesc 
ca adăpost vameşilor, personalului căilor naţionale, 

provinciale şi comunale, căilor ferate, lucrărilor pu- 
blice şi societăților pentru întrebuinţarea solului, vor 
trebui să fie apărate prin pânze metalice, din lunie 
până în Decemvrie contra insectelor aeriene. 

Proprietarilor și industriașilor .cari vor .protejă 
în acest mod locuinţele şi adaposturile, chiar tem- ” 
porare, a lucrătorilor şi ţăranilor, li se va acordă, 

după propunerea consiliului de sănătate provincial 
şi după avizul comisiunii de supraveghere stabilit 
de ărt. 8 al legii din 23 Decemvrie 1900, premii 

putându-se ridică la: 1.000 franci: 
Academia de medicină din Paris luând cunoştinţă 

de rezultatele satisfăcătoare a legilor antipaludice 

din Italia, şi-a exprimat următorul deziderat : 

„Academia, considerând că intrebuinţarea chininei 

a luat o importanță atât de mare, atât pentru pro- 

filaxia cât şi pentru tratamentul frigurilor palustre, 

emite dezideratul că vinderea principalelor săruri 

de chinina să fie supuse în toate regiunile palustre 

ale Franţei, Corsicei și a coloniilor noastre, la o le- 

gislaţie specială, care să permită celor mai săraci 

de a-și procură pretutindeni chinină de calitate bună 

și eftină, după cum a avut loc în Italia“. 

Guvernul francez se prepară a veni cu o lege 

câre în acest moment este în studiu. Dăm aicea,
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dupi fraţii Sergent, punctele esenţiale în ceeace pri-. 
vește vinderea chininei. 

Chininizarea în Algeria. 

„ Vinderea chininei este reglementată în modul ur- 
mător: | 

Locahităţi situate înt”'o zonă cu o rază de Opt ki- 
lomelri în jurul unei farmacii: 

„ Sărurile de chinină determinate de către Admi: 
nistrație vor fi vândute dupa un tarif fixat de su- 
vernatorul general, după avizul unei comisiuni în 
sânul. căreia va fi numit un delegat al corpului far- 
maceutic algerian. In caz de variaţiuni importante 
în curs, acest tarif va putea fi revizuit dupa ace- 
leași forme, fie dupa cererea delegatului farmaciș- 
tilor, fie după iniţiativa Administraţiunii. - 
Farmaciștii vor trebui sa posede: 
1. O aprovizionare de bihlorchydrat de chinina 

pură, în dragele de 20 centigrame de sare pentru : 
30 centigrame de zahar; e 

2. O sare insolubilă de chinina sub o formă oare: 
care. - 

Localități situate în afara zonei cu o rază de op 
Rilometri în jurul unei fariiacii : 

a) Dacă există un medic al canalizării sau co- 
munal, acest medic va trebui să asigure vânzarea - 
chininei întocmai ca un farmacistîn cazurile de maisus. 

d In localităţile foarte îndepărtate de centrele unde 
sunt stabilite farmacii sau medici autorizaţi de a de. 
bită produse farmaceutice, vor fi instalate depo- 
zite de chinină încredinţată agenților serviciilor pu- 
blice. Aprovizionarea acestor depozite va fi facută 
de catre farmaciștii cei mai apropiaţi, sau în cir-
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cumscripţiunile cari sunt. lipsite, de către asistenţa 
publică. 

Persoanele însărcinate cu aceste depozite vortrebul 
să predea aceste produse cu preţurile insemnate la 
exterior în.limba franceză și arabă. 

Ele vor beneficiă de un rabat asupra preţului de 
vânzare. 

Comisiunea de fixare a preţurilor va designă ca- 

sele cari vor fi admise de către administraţie pen- 
tru a procură chinina. Ea va determină de asemenea 
forma sub care chinina va fi vândută publicului. 

Tratamentul înțepăturilor de țânțari. 

Când ne găsim în regiuni unde Anofelii sunt abon: 
denţi precum este la noi în De/a Dunării, suntem 
expuşi a fi înțepaţi la fiecare moment. ÎInţepăturile 

pe lânga că sunt infecțioase, ele sunt dureroase și 
uneori însoţite de puternice reacțiuni locale. 

Credem util a dă câtevă indicațiuni asupra mij- 
loacelor cari se pot întrebuință pentru combaterea 
lor imediată. ! 

lată câtevă formule, din cele mai recomandabile 
cari se întrebuinţează în acest scop: 

1. Spaălaturi cu apă de colonia mentolată 4 sau 
5 la zoo sau cu alcool mentolat ro%.. 

2. Se poate aplică pe umlătură tinctură de iod, 

3. Un amestec de: 
Formol .. . . . . . 5 grame 
Alcool de 90%, . . .10 -„: 
Apă. . .. . . . „10 p 

4. O formulă preconizată de Joh (1) este urmă- 

toarea: 

(1) Job P. R. Souvenirs Malgaches, Les moustiques, " Archives de 

Parasitologie Paris, Tome Quatrieme, 1901.
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Formol (soluţiune 40%)... 15 grame 
Xilol . . cc cc... 5 A 
PIE sau mai bine a: 

„ Acid acetic . . . . . .0 gr. 5o cent. ceton ... 4 gr. 

Balsam de canada .. . . . . 1 gram a 

Catevă picaturi de orice esenţă, pentru a parfumă. 

Această mixtură se agită bine, şi se atinge înţe- 
pătura cu dopul îmbibat, sau cu o bucăţică de vata 
şi se lasă sa se usuce. Vindecarea are loc imediat 
şi nici odată — spune Joly— n'a observat accidente 
prin aplicaţiunea acestei mixturi chiar pe obraz. 

5. SSc/ull (1) recomandă o pastă din apă și bicar- 
bonat de sodiu, | 

Credinţele poporului român relative la vindecarea 
înţepăturilor de țânțari. 

" Când te mușcă ţânţarii, poporul crede că nu e 
bine să te scarpini pe partea unde ai fost mușcat 
și ai mâncărime, ci să rabzi o zi, două, suferind 
toate înțepăturile, și apoi oricât te vor mai înțepă 
nu-ți. va mai păsă, fiind că te vei îndatină. 

lâr dacă nu-ţi convine aceasta, atunci e bine să 
pui, îndată ce te-a muşcat un ţânţar, pământ umed 
şi să-l laşi acolo mai mult timp, că apoi îţi va trece. 
“(Noi credem că cu acest mijloc. este cel mai sigur 
pentru a introduce diferiţi microbi pathogeni).” 

In altă parte se recomandă să se ia frunză de 
Boz verde şi pe atâta Rută; să le pisezi în piuliţă, - 
să scoţi zeama din ele, să o amesteci cu oțet și cu 
două. dramuri .de saramură fiartă, să te ungi cu 
această zeamă. Ei | 

  

Do ANII 

(8) Seill, Centralbl, fiit Bakt, Abt, |, Ref. Ba, XXXVI, rooș.
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Aparatul circulator la larve . 

digestiv la adulţi 
digestiv la larve . . 
genital ......., 
respirator la adulţi 

, respirator la larve 
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Areolă . ... 
Argasinele :.' . A 
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68 

62 
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3 
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6 

28 

24 

24 
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28 
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4 

15 

33 
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Distribuţia geografică 
Distrugerea adulţilor . a. . 

ouelor larvelor şi nimfelor . . 
Ditiscus ca duşman al culicidelor 
Diverticulele tubului digestiv . 

» 

Dobrogea . 

. . 

„198 

134 
131 

159 

55 

47] 

99 
230 

226 

96 

+9



Dolj Re De 5.197 
Domestiai . ...... a 8o 
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Haemosporea 
Haemosporidium 
Haemomonas Pa 
Haltere de S. Columbaczense 

„  deculicid. 
Halteridium . . 
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Labiul de S. columbaczense e. 

„deculicid . . . cc... n... 

Labrul de S.columbaczense . . .......- . 

» de culicid cc... cc... ... 

Lacerta vivipara, agilis, viridis, stiripium . . . 

Lacul sărat. . cc. o...
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Locul unde'şi depun culicidele ouele.. 
Lemna ... ct. 
Libellula ca duşman al culicidelor 
Limnobates ca duşman al culicidelor . 
Linul, 

Larvele de culex şi anopheles . . 
Lătauşi .. 

Lăturaşi. .. 
Laverania ,.. PD .. 
Laverania malariae PD Da 
Legislaţia antipaludică. . .,..... 

Macr progameta plasmodiului malariae . . . 
. P. vivax. . 
. P. Precox ..... 

Maculipennis .... 
Magherniţa . . 
Malariae. RR 

. . . . . . 

SR de culicid . 
__ Megarhinus . . 
Megarhininele . 
Mehedinţi . 
Melanina . 
Melanemia 
Merozoiţi ... 

„de pl. malariae 
ps deplvivax . 
„ . de pl. precox 

Mesotoracele ..... 
Metamorfoza culicidelor 
Metatars 

 . . . . . . 

. . |. . |. ., 

. . . . . 
Pe ee. . ... 

. . «



269 

“Methylen verde şi albastru de methylen 36 (sa : 
scris .din eroare. în text albastru şi verde de 
metil) . 

Microgamet........ ei 188 
, al pl. “mmalariae . e... 180 
» al.pl. vivax . . ci 182 

„val pl precox , . . 186 
Mochlonyx. ... o [| 25 
Monogonie. . . . cc... „188 
“Monont. . ce 188 
Morniţă 23 
Morniţar . ce... "25 

rMosckino . a 3 

Mreană . . ce... 28 

Mucidus . . ceh. 154 

Muscă columbacă. .. ... cc... 5 
» năprasnică : 5 
» veninoasă . ea. . 5 

Muscidele. . . .. ce... 27 

Musculatura . . .. cc... - 64 

Mysorhynchus . . . . . . . mo e ee e e 3» 100, 129 

N, 

Naucoris cimicoides ca duşman al ţânţarilor . . 96 

Neamţ jud. . . . . .. . . - e e e e +: 89, 99, 199, 200 

Nematocerele . . . .. cc... 4 

Nemorosus ea 43 

“Nemţişorul «eee 7-89 

„Nervos sistemul . . . . . - 65 

„Nepa cinerea ca duşman al tânţarilor.. . .. 95 

Nigripes ..... Î.. . .. 133 

Notonecta glauca ca duşman al ţânţarilor 96 

Nufărul eee emma 87 

Nymphele . ce TI4 

O. 

Obiecţiunele contra teoriei anapheliene . . . . 199 

Occiput cc 32



Oesofagul 
Olt 

Ookinetă.. . 
Ookyst . 
Ouele de 
„de 

„de 

Culex 
Anopheles 
Stegomia . . 

„ de Megathinus. ....... 
„de Aedes 

Ovariile ...... PRR 

Oviductul. .., 
Oviscapt . . 
Ozana 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Paianjenii ca duşmani :ai ţânţarilor 
Palpiger de S. columbaczense . 

» de culicid .. 
Palpii maxilari de S. columbaczense 

de culicid » » 

Paluştri 

Panoplites 

Paraziţii culicidelor 
, vegetali . 
„ animali 

Penisul . 

« Pensă 
„Pericoma. . .. 
Pericardice celule ..., 
Pescuitul ţânţarilor 
Petroleul ..» 
Pharingele 
Phlebotomus 

. » papatasi . 
Phragmites communis 

. n . |. .  . 

.. . . . . . 

... |. . |. . e e. . . . . . e 

. . . . . 

. . . . . 

Picioarele de S. columbaczense . . 
» de culicid 
a 

47 
197 

109 
I90 

103 

106 

106 

107 

107 

68 

+46
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Pipiens. . . 
Piroplasma (din « eroare s'a eliminat din text nu . 

mirea românească cârceag) 

Piasmodium . .....- 

» malariae 

, praecox . 

- vivax . « 

Caracterile lor diferenţiale . . . . 

Plasmodium relictum . 

» Vaughani . 

Pleurile . i 

Plumbeus . 
Poloage ... 

Pompa salivară a 
Porţile de fier . 
Prahova . . 

Prepararea ţânţarilor 
Prinderea tânţarilor a... 

Profilaxia ..... : 

» anopheliană 

, ofensivă . . . 

, defensivă 

„ specifică . 

» "mecanică individuală 

A mecanică colectivă 

Proteosoma  - .. 

Experieţele lui Ross. : 

Prothoracele 

Pseudopictus 
Psorophora . : 
Psychoda . 
Psychodidele | 
Pulicidele . . ... 

. . . . 

Puturosul izvor sulfuros jud. d Neamţ (mitnăstirea 

Neamţ) ...... 

Quadrimaculatus 

Quartanei, plasmodiul .. . . ...» » 

. . . . . e. 

138 | 

173 
177 
177 
183 

181 
187 

195 
195 

133 
103 

49 

227 
216 

215 

223 
225 

226 

235 
239 
235 

1 285 

177 
"167 

8, 

39 
129 
152 

21 
ar, 

18 
128 

124 

„177



R. 

Râmnicu-Vâlcea ....... = 
Ranatra linearis ca duşman al ţânţarilor. . .. „96 
Ranunculus aquaticus ..... PR 87 
Receptacolele seminale ....... au 68, 7a 
Rectum. ...,.. Pe. . 3 
Reproducţiunea culicidelor .. ....., SR I04 
Reptans . .. cc... Pa 143 
Rezervoriile tubului digestiv . ........, 49 
Respirator aparatul . . .. 62 
Rhipicephalus annulatus ...... a... 174 
Richiardii. cc. a. 151 
Ricinul <<. PRR 234 
Romanați. . | 197 
Rufus 

139 
Ruta ..... DD 235 

Ss. 

Sabaetes ,......, PR 157 
Salamandra maculosa .. 77 
Salinus 14 
Schizogonia . .,. . Pa 188 
Schizontul. . ..........., AR 188 

» p. malariae ....... îi. . 177 
» p.vivax ........ PN 181 
» p. praecox ..,. o... 184 

Caracterele diferenţiale ale schizonţilor . . . . 187 Sensorial, organul. . .. i. 65 S-ftu Gheorghe . . ...,....... + 184, 149, 152 
Sgriburici. cc. 24 
Soarea-soarelui . .. | 234 
Silvestri . NI 234 
Simpaticul . E A 67 Simulidele ... . 4  Simulium . . PR .. 5 Sinensis ...., DDR | 5 Siphonul respirator al larvej de Culex. ..,.. III Sistemul. nervos la adulţi. .... ea 66 

» ” » la: larve cc. . . . € . . . II3



Slănie ..... PR PT - 88 
Solzii de culicid . : . :.. .. cc. 30 
Spori i... cc... DI 88 : 
Sporosoari paraziți ai ţânţarilor RE “92 
Sporosoiții. . . . cc... n... 190 

» p. malariae ....... 177 

» p. praecox .... i a "184 

p. vivax. ..... RR „181 

Caracterele lor diferenţiale . . . .... ...: 187 
Preparaţia lor. . . . cc... E "224 

Sporoblast . . . cc... 190 

Sporocyt . . cc cc... 188 

Sporogonia . . cc... 188, 189 

Stegomyia . . . cc... .. a 142, 204 

Sternum cc. . 45 

Stigmatele .... o... 62 

Stiticus . e. . . 143 
Stomacul ... cc... . 53 

» Disecţia lui .. ...... „. 220 

Stufee 87 

Sulina cc. cc... .. a 83, 133, 134, 152 

Sylvaticus .. ... .. i. 143 

T. 

Tabanidele .. . .. cc... .. 27 

Taeniorhynchus (gen) ... . . 150, 3: 

Taeniorhynchus (specie) . . ........-.- - 149 

Tăun ee... 28 

“Teaca (labium) . . . cc. cc... .. 34 

Telurism e cc... cc... 163 

Tergum . ce 45 

Testicule . .1. . cc... .. 73 

Theobaldia . . cc cc... cc... 3, 142 

Tibia e 44 

Titillans . o... cc... .. 149 

Toracile de S. columbaczense . . .......: 14 

» de culicid . . cc... .... 39 

Tarsele. . .....- a a 44 

Torulus . cc... 32



Toxorhynchites PI - 136 
Transversala marginală şi supranumerară . . . 2 
Tratamentul curativ . ....... iai 241 

, preventiv . , . i... 240 
, preventiv a lui Grassi a. 240 

Tratamentul ţânţarilor . . .. 217 
Trifurcatus . ... DR ce 133 
Triton cristatus, alpestris . . Se 7] 
Trocar .. cc... e 3p 5 
Trochnator . . . PR n 
Trompa de culicid . PRE RR 33 
Tulcea .., e 131, 152, 196, 193 

. U. 

Ungheală (formula) . 43 
Unghiile ..., a. 44 
Ungheni .. ce i. 134 
Uranotaenia . . . | AR 157 

V. 

Vagina a. 68 
Vântul (influenţa lui asupra ţânţarilor) ..., 82 . Variegatus ...... SD I45 
Vesicule seminale . .... A 73 
Vermii paraziți e ai ţânţarilor ...... „93 
Vilosus e 133 Vulgaris ....... Da 138 

, . W. , 

Wyeomya .. i. 156 

| Z. | 
Zanzaline . ..., DRE , 230 Zanzare ....... Da 3 Zanzarone ....,. a 3 
Zborul anofelilor ... PD 8: 
Zygot Ca 189, 220, 222 
preerie Sica aa 
VERIFICAT Da — Di - 1987 dea: ea)     
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