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AZ EGYIPTOMI KÁNYA (MILVUS AEGYPTIUS GM.)

A MAGYAR MADARFAUNÁBAN.

Dr. Madarász Gyula, múzeumi rsegedtl.

(I-sö tábla.)

Fctlco aegyptius, F. Fokskali Gmel. Syst. Nat. I. 261.

Falco parasiticus Lath. Ind. Ornith. Suppl. 5.

Milvus parasiticus Less. Traité Ornitli. 71.

Milvus aetolius Gray, Gen. Birds I. 27.

Milvus leucorhinchus Savigny, Ois. Egypte 89. Tb. 3. fg. 1.

Milvus isuroides, Prinz Paul Würtlienb.

lEODALOM : Heuglin, Ornitli. N. O. Africa I. 98. — Daud Traité Ornith.

IL 150. — Bonaparte, Consp. Av. I. 21. — Hartlaub, Ornith. W. Africa's p. 10. —
Tritsch, Vög. Europa's tab. 10. fig. 1. — Hartlaub, Fauna Madagaskar p. 19. —
Schlegel, Mus, Pays-Bas Milvi 3. — Degland, Ornith. Europ. I. 66. — Br. Dr. J.

W. V. Müller, System. Verzeichniss der Vög. Africa's, Journ. f. Ornith. 1854. p. 385.

Alfe. E. Bkehm, Zur Fortpflanzungsgeschichte einiger Vögel N. 0. Africa's, J. f. Ornith.

1853. p. 93. Extrh. — Systm. Verzeichniss der von Herrn H. s Pel auf der Gold-

küste zwischen Cap Très Puntas und Accrach gesammelten Vögel, J. f. Ornith. 1855.

p. 30. — Dr. G. Hartlaub, Systm. Uebersicht der Vögel Madagaskar, J. f. Ornith.

1866. p. 1. — Dr. Th. Heuglin, Beiträge zur Ornith. N. 0. Africa's, J. f. Ornith.

1861. 417., 1862. 285. — Dr. Piob. Hartmann Ornith. Eeiseskizzcn aus N. 0. Africa.

J. f. Ornith. 1863. p. 233., 1864. p. 237. — Dr. Th. Krüper, Beitrag zur Ornith.

Klein-Asien's, J. f. Ornith. 1869. p. 27. — Dr. G. A. Fischer, Briefliche Eeiseberichte

aus 0. Africa. J. f. Ornith. 1878. p. 272.

Kimerít munkát a magyarországi madarakról eddig még senki sem
irt, egyedül névsorát állították össze, és pedig legelször Schönbauer

JózHEF, * ki ^77 fajt sorol fel; Stetter Fr. Vilmos ** Erdély madarait

''' Conspectus Ornithologiae Hungaricae, Enum. Avium, 1795.
''•''' Adatok Erdély Ornithologiájához, 1875.
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ismerteti s :245 fajt lát el biztos adatokkal. Újabban én* állitám össze a

magyarországi madarak névsorát, és azok számát 345-re emeltem. Ez ösz-

szeállítás sem tökéletes, részint mert tévedésbl már többször megfigyelt

fajokat hagytam ki, helyibök olyanokat tettem, a melyek mindeddig még

kétes elfordulásnak, részint mert madárfaunánk folyton új alakokkal sza-

porodik.

Egy újabb összeállítást kísérlettem meg, e szerint a fajok száma

;]8l-re emelkednék, tehát az összes európai fajoknak — hozzá értve a me-

diterran régiót — több mint felét tenné. E számot oly könnyen elfogad-

nunk még Fem szabad, mert vannak irodalmunkban dolgozatok, hol több

ritka faj soroltatik fel anélkül, hogy a megjelenésükre némi súlyt is fek-

tettek volna. Az ily módon felsorolt ritka fajok mint kétesek jegyzendk

meg, vagy egészen elhagyandók. A j)ontos adatot nélkülöz felsorolást

csak nagy óvatossággal lehet felhasználni, mert igen gyorsan terjed el az

ily tévedésen alapult hiba. Koenhuber «Die Vögel Ungarns» czimû munká-

jában sok nem magyarországi fajt sorol fel, a többek között a szz Danit

(Gnis i'irgo L. ) is. Dr. Mojsisovics Ágoston az osztrák tanügyi miniszté-

rium megbízásából Baranya megye madárvilágát kutatta s eredményét a

MíttheíL des naturiviss. Ver. für Steiermarh, 1882 tette közzé. E munká-

ban is találkozunk a szz Daruval, és jólehet nem volt adata elfordulásá-

hoz, KoRNHUBBR uyomdokaiu mégis felsorolja és ezt mondja róla : (Ujehört

ithrigeiis zur Fauna Inmga riea ^k Es így számos fajt lehetne felhozni, melyek

jegyzetek nélkül soroltattak fel anélkül, hogy eljövételükrl valami biztos

mondatott volna.

Ornithologiai szempontból Magyarország igen kedvez fekvés, a

középeurópai fajok majd nem tökéletesen képviselve vannak, azonkívül az

északi, nyugati és mediterrán fauna alakjaival is bvelkedik, nemkülön-

ben keleti fajokkal, melyek madárfaunánknak nagy érdeket kölcsönöznek.

Vessünk rövid pillantást az újabbkori jelenségekre, melyek e regiokból

látogattak el hozzánk.

Az északi jegestenger állandó lakója a lágy Dunna, Somatería molis-

sima L. az 1871-dik év tavaszán délre vándorolt. Hazánkban Árva megye-

ben telepedett meg, és két példánya bukdácsolt az Árva folyón, Arva-

Váralja mellett, a midn az egyiket egy erdész elejtette. E szép példány

kitömetvén, mostanig diszíté az árva-váraljai gyjteményt, Eowland William

ferdömester úr szívességébl azonban a magyar nemzeti múzeum állattá-

rába került. A Vészmadár, Fulmaras haesitatus Kühl, az atlanti tenger szár-

nyasa, mely még az angol partokra is nagy ritkán vetdik, ugyancsak a

hetvenes években hazánkba tévedt, és Szepes megyében lövetett meg; ké-

sbb csere utján került muzeumunkba. Az ázsiai vad ÖUjc, Buteo feroxGm..

' iicudszeretí ucvsora ;i iiiui^y;t,rurszági uiíidarakiuik, 1881.



JiKOvics Antal által a Fert tó környékén, Fpjvaldszky János szerint '

pedig Buda vidékén észleltetett. Egy érdekes délkeleti sa.s faj az Aquüa

iiiogünik, már számos éven át van a muzeumunk gyjteményében Király-

sas, Aquila im.perialis névvel. A szibériai Iüzlív Czinkéí, Favus cyaneus

Pali. Sziléziában legelször Minkwitz fedezte fel, Osztrákországban

pedig Natterek. Már évekkel ezeltt említé nekem Herman Ottó úr,

hogy e faj valósággal itt elfordul, st Pest megyében Solt táján ész-

lelte szi hónapokban, midn csoportosan kóboroltak. Bepülési módjok

nagyon megegyez volt a kék czinkéével, de lanyha mozdulatuk által tn-

tek fel. Hasonlót állított dr. Mihalovios Sándor bártfai forvos és

ornitholog de lövésre neki sem jöttek. A múlt év november havában

Mihalovios úr ismét egy csapatra akadt Bártfa környékén, melybl 6 vagy

7 példányt ejtett el, s közülök nekem egyet még friss állapotban küldött.

A déli és délkeleti kacsafaj Erismatura leueocephala Scop. ezentúl nem

tekinthet vendégfajnak, mert Herman Ottó úr több évi megfigyelése sze-

rint az, Erdélyben több helyen olyannak bizonyult be, mely egész nyáron

ott tartózkodik és költ.

így az Egyiptomban, st egész Afrikában honos élsköd' Kánya,

Müvus aegyptius Gm. indult útnak, s hazánkban a budai hegységben tele-

pedett le, hol egy ottani erdkerül múlt (188ií) év augusztus hó 10-én

elejtette.

Az els madár, — mondja Brehm — mely az Afrikában utazónak

szemébe tnik, az élsköd kánya ; egyszersmind e kifejezésével fogalmat

ád az olvasónak annak gyakori voltáról. Az élsköd kánya egész Afriká-

ban honos s sehol sem hiányzik, hol emberi lak van. Neve is mutatja, de

ama körülmény is, hogy az emberek lakásai körül tartózkodik, arra enged

következtetni, miszerint eledele a ház körüli hulladékokból áll, vagy a

majorságra leskeldik. Úgy is van, mert eledelében nem válogat s

minden ami eléje kerül, legyen az él állat vagy hulla, Ínyére szolgál,

csak ne kelljen küzdenie érte. Nagyon szelid s nem fél az embertl; st

szelídsége annyira megy, hogy az a páratlan szemtelenséggel határos,

A városokban világos nappal a piaezon, az eladó s vevk közé a legna-

gyobb nyugodtsággal csap le, s éles karmai közé ragadja az ott áruló halá-

szok készletét. Egy másik Afrikában utazott ornitholog mondja : kisértené

meg valaki nyitott kosárban húst vinni a fején, bezzeg mire haza érkeznék

kosarában többé húst nem találna. Mindezeknek daczára, a nép ott nem

üldözi, hanem ellenkezleg némi szent tisztelettel viseltetik iránta. Najjon-

kint csapatokban vonulnak a városokon keresztül, hogy helyenként a hul-

ladékokat felemészszék. Az egyiptomi pyramisok körül, a falvakban, vagy

az oly helyeken, hol csak egy vagy két kunyhó is áll, melyben emberek lak-

•' Budapest é-. körmieké AlLittiuii tekintetben. 3U. 1.



11 ak, e madár sehol sem hiányzik; ott a magasban kering s legnagyobb

gyorsasággal és bátorsággal kapja el kiszemelt prédáját. Ez így megy reg-

geltl kés estig. Ha esö esik, a legközelebbi magas és legsrbb fa lomb-

jai közé hnzódik, s a mint az esö ismét megsznt, azonnal rendes helyén

kering.

Az éh'kködö Kán fia földrajzi körét az Atlasztartományok kivételével,

egész Afrika. Madagaskar, Kis-Azsia, Szyria és Palesztina teszi, de ezeken

kívül még Görögországban is elfordul. Magassági elterjedése, Heuglin

számítása szerint, a tenger színétl 13,000 láb.

Fészkét a városokban mecsetek tornyaira, vagy a városok s falvak

mellett magas datolyafák csúcsaira rakja, s azt finom pálmarostokkal

béleli ki, melybe rendesen 3—5 tojást rak. A tojásnak héja homályos,

alapszíne mészfehér, világos és sötét barna foltokkal, mely foltok a tojás

tompa felén srn, néha gyr alakban vannak elhelyezve. A héj belül

világos zöld. — A költés ideje február, márczius és április hónapokra esik.

A kifejlett öreg példány az els pillanatra, némi hasonlatosságot

mutat a Milvus ater-iel ; de a pontosabb megfigyelés minden kisebb rész-

letében lényeges eltérést mutat. A csr színe, mely a M. ater-nêl mindig

sötét szaruszín, e fajnál sárga ; a fiataloknál fekete, csak a második évben

lesz sárga. A fiatal tollazata is lényeges eltérést mutat.

A kifejlett öreg diagnosisa : Piufo-hrunneus ; capite, collo et corpore

subtus, striis scapulibus longis angustis nigris notcitis ; dorso et alis obscure

fuscis ; remigis nigris ; cauda nigro-fusca, indistincte fasciata ; rostro ßavo.

Az 1882. év augusztus hó 10-én a budai hegységben elejtett példány

fiatal tollazatban van, leírása a következ. A csr fels kávája és az alsó

fele fekete, a viaszhártya és az alsó áll fele sárga. A fej, nyakszirt és nyak

fakószín, gesztenyebarna hosz-sávokkal, a tollak nyele fekete, szélök pedig

gesztenyebarna. A fültáj s a szemen átvonuló rész sötéten elmosódott; a

torok fehér, az egyes tollak széles fekete nyelek. Fölül sötét barna, az

egyes tollak végei vörhenyes barnák és a legvégkön világos fakószínbe

mennek át, hasonló van a földszín barna fels szárnytakaró tollaknál. Az

evezötcllak feketék, csúcsok fakó folttal jelölt. A begy, mell és has színe

kissé sötétebb mint a fejé, az egyes tollak fekete nyéllel s földbarna színnel

szélesen szegélyzettek. A fark alsótakarói vörhenyesbarnák. A fark felül

barna, vörhenyes árnyalattal, és sötétbarna küls szegélylyel, azonfelül 8

—

10 körülbelül 2 %i -nyi keresztsávval ; alul hamvas szürke, barnás küls

szegélylyel s elmosódott keresztsávokkal. A farktollak csúcsa felül szélesen,

alul keskenyen fakószínben végzdik, a nyél felül feketés, alul hamvas-

szürke. A csüd és ujjak sárgák.

Végre méreteit összehasonlítva adom egy múzeumi öreg cf példány-

nyal, mely Egyiptomból való ; azonfelül Brehm és Hartmann méréseit is



hozzá csatolom a l'dzciisí'íjcs Kaiiijn. Milriis riyalis és huiiiii Kaiiijii, Milrio

liter (hu. kíséretében:

Hossza _ . __. .._ .._ .

Szárnyterjedelme -_^ .__

Szárny _._ . ___ . _ _

Fark

Csüd .-

Bels ujj __ _.. _.. ___

Középs ujj --_ ___ _.. __.

Széls ujj .__ _.. __. _._

Hátsó ujj__ .__ ___ _^. .^

A szájszögtl az alsó káva

csúcsáig __. _.. __

A fels káva ívalakban a

homloktól a csiicsig -__

A fej hossza -.. „_ __.

A nyak hossza __. __. __

.
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COLEOPTERA NOVA EX

HÜNCtARIA,

A Joanne Feivaldszky desoripta.

MAGYARORSZÁGI UJ

TÉHELYRÖPEK,

leirta FeIVALDSZKY JáNOS.

i. Trechas (Auophthalmns) dacicns.

Testaceus vel rufo-testaceus^ nitidulus, palpis pedibusque dilutioribus.

Capite breviter obovali, sulcis frontalibus valde profundis, oculorum loco

macula parva, ellyptica, membranacea uotato ; anteDnis dimidio corpore

modice longioribus, pubescentibus. Pronoto breviter cordato, parum con-

vexo, tenuiter marginato, mox infra angulos anticos, non prominulos,

mediocriter rotuudato, hinc basin versus satis angustato, angulis posticis

parvis, acutiuscule prominulis, canalicula dorsali basi profundiore, margi-

uem anticum non attingente, foveolis basalibus sat profundis. Elytris

oblongo-ovalibus, latins marginatis, basi humeros versus parum obliquis

et utrinque modice impressis, mediocriter convexis, punctato-striatis, striis

internis tribus sat profundis, sed leviter punctatis, quarta leviter impressa,

reliquis vero tantum série punctorum minutorum, ad latéra fere penitus

evanescentium indicatis ; interstitio tertio infra basin et medio punctis

duobus majoribus interrupto, puncto tertio vero ad finem interstitii secundi

locato. — Longit. 3— 3V2"^i^^.

Quoad corj)oris et prœsertim pronoti forma TtccÍlo Hegedüsi valde

similis ; sed duplo minor et seriebus punctorum lateralium fere penitus

evanescentibus.

In montibus Hungária? meridionali-orientalis ab Eduardo Merkl

detectus.

Barnás vagy rötsárga, fényes, falámai s lábai kissé halványabbak.

Feje röviden visszárul tojásdad, homlokának barázdái nagyon mélyek,

a szemek helye kis kerülékidomú hártyás folttal jelölt ; csápjai féltestnél

kissé hosszabbak, pelyhedzök. Torja rövid szivded, kevéssé domborodott,

vékonyan párkányolt, mindjárt a ki nem álló elöszögletek mögött közép-

szeren kerekített, innét pedig alapja felé meglehetsen keskenyedett, hátsó



10

szögletei kicsinyek s némileg hegyesen állnak ki, liosszosatornácskája alap-

jánál mélyebb, elöl pedig rövidített, a hátsó szögletek mellett lev gödör-

csék meglehetsen mélyen bevésettek. Röptyüi hossz-tojásdadok, széleseb-

ben párkányoltak, alapjuk a vállszögietek felé kissé ferde s mindkét felén

kevéssé benyomott, felületök középszeren domborodott, pontozott rovátkú,

melyek három innensje meglehets mélyen bevésett, de sekélyen ponto-

zott, a negyedik sekély, a következk csak gyönge s a legszélsbbek úgy-

szólván majdnem egészen elenyészett pontok által kcpviselvék ; a negyedik

köztércse ell s közepén két nagyobb pont által félbeszakított; a harmadik

pont pedig a harmadik terese végénél helyezett. — Hossza 3

—

BVs"")^,,.

Testének, de fleg torjának alakjára nézve a Trcdnis Hegedüsihez

igen hasonló ; de csak félakkora s röptytiinek oldalvésmenyei még enyé-

szetesebbek.

A krassó-szörénymegyei havasokon Merkl Ede szorgalmas búvárunk

födözte fel.

2. Ochthebins candatns.

Oblongo-ovalis, parum convexus. Capite triangulari, sparsim punctu-

lato, fusco, plerumque viridi-aneo, foveolis duabus inter oculos tertiaque

parva in vertice instructo ; antennis et palpis testaceis. Pronoto cordato,

brunneo, saepe íeneo-micanti ; lateribus infra tertiam partem basin versus

valde angustatis et membrana angusta, albida cinctis ; angulis anticis valde

callosis; dorso canalicula longitudinali, utrinque abbreviata, juxta hanc

foveolis quatuor, posticis oblongis, ad latéra impressione flexuosa notato
;

interstitiis sparsim punctulatis. Elytris ovalibus, fulvis vei brunneis, parum

nitidis, infra humeros, modice callosos, fere usque ad medium sensim am-

pliatis et hic latius marginatis, dein apicem versus valde angustatis, apice

productis, ideoque abdomine longioribus ; supra parum convexis, dense

punctato-striatis, interstitiis striis vix latioribus et transverse rugosiusculis.

Subtus niger, fere opacus, rugosiuscule-punctatus griseoque pubescens;

pedibus testaceis. — Long. l'^/3'%i.

Ochthehio metalles centi proximus ; ab hoc colore, pronoti callo angu-

lorum anticorum valde elevato elytrisque apice magis productis differt.

In Transsylvania ad Salisburgum (Vízakna, Salzburg) lectus.

Hossz-tojásdad, kevéssé domborodott. Feje háromszög, szétszórtan

pontozott, barna, többnyire bronszszín, a szemek közt két gödörcse van

s egy harmadik kisebb a fejtetön; csápjai s falámai barna-sárgák. Torja

szívded, barnás, gyakran érczesen fényl ; oldalai harmadrészén túl az alap

felé nagyon keskenyedettek s fehéres, keskeny hártyával szegélyzettek
;

elöszögletei nagyon havadályosak ; háta hossz-csatornácskával, e mellett

két-két gödörcsével s oldalvást egy-egy kajsza benyomással ellátott, a

csatornácska elül-hátul rövidített s a hátsó gödörcsék hosszúkások, a többi
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felületen apró, szétszórt pontok mutatkoznak. Köptyííi tojásdadok, barna-

sárgák vagy barnák, kevés fénynyel ; kissé duzzadt vállszögleteik mögött

majdnem közepükig lassanként szélesbedettek és itt szélesebben párká-

nyoltak, azután bütüjök felé nagyon keskenyedettek s végeiken kinyúltak,

a potrohnál hosszabbak ; felületök kevéssé domborodott, sr pontozott

rovátkákkal, melyeknél a köztércsék alig szélesebbek s haránt redsek.

Alul fekete, majdnem,homályos, redsen pontozott és szürke finom szrök-

kel födött; lábai barna-sárgák. •— Hossza IVs'^j.

Legközelebb áll az Ochthchivs imiallescenshez ; ettl azonban színe,

torjának nagyon duzzadt elszögletei és röptyüinek jobban kiálló bütüje

által különbözik.

Erdélyben Vizakna mellett találtatott.

3. Liathrobiam (Glyptomeras) coecam.

Elongatum^, ferrugineum, nitidulum, palpis pedibusque rufis. Capite

obovato, pronoto parum latiore, laxe punctato pubescentique ; fronte de-

clivi ; oculorum loco macula membranacea, pallida minutaque notato
;

antennis capite pronotoque brevioribus, articulo primo mediocriter elon-

gato et incrassato, secundo tertioque subißqualibus, latitudine parum lon-

gioribus, sequentibus rotundatis, ultimo breviter ovato. Pronoto latitudine

dimidio longiore, fere jjarallelo, angulis rotundatis, parum convexo, capite

densius punctato, linea longitudinali sat lata Isevi instructo et pubescentia

suberecta vestito. Elytris latitudine pronoti et hoc tertia parte brevioribus,

non profunde, fere seriatim punctatis, breviter pubescentibus, utrinque ad

latéra longitudinaliter obsolete impressis, apice interne versus modice obli-

que truncatis. Abdomine elongato, fere parallelo, tantum ante apicem

parum latiore, subtilius disperseque punctato ; segmento sexto ventrali

prodiicto et apice acuto. Pedibus validis, femoribus anticis subtus infra

medium profunde excisis, ideoque angulatis ; tibiis anticis, modice curvatis,

infra basin angulatim dilatatis, dilatatione subtus impressa, transversim

sulcata, sulcis pilis rigidis, flavescentibus sericeoque micantibus concinne

ciliatis ; tarsis anticis dilatatis et subtus papulosis. — Long. S**^«.

In sylvis Comitatus Crassoviensis sub foliis deciduis aggregatisque a

Joanne Pavel, Musei Nationalis Hungarici collectore, detectum.

Nyúlánk, rozsdabarna, falámai s lábai rötsárgák. Feje visszárui tojás-

dad, a torjnál csak kevéssé szélesebb, szétszórtan pontozott s pelyhes szrö-

zettél ellátott, homloka lejts ; a szemek helye kis, fehér, hártyás folttal

jelölt; csápjai a fejnél és torjnál rövidebbek, pelyhesek, els ízök közép-

szeren hosszabbított és vastagodott, a második és harmadik majdnem egyen-

lk és szélességöknél kevéssé hosszabbak, a következk kerekdedek, a végs

pedig rövid tojásdad. Torja szélességénél még félszer hosszabb, majdnem

párhuzamos, szögletei kerekítettek, felülete kevéssé domborodott s a fejnél
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srbben pontozott, sima hosszvonallal és kissé emelkedett szrözettél

ellátott. Eöptyi olyan szélesek mint a törj s ennél egyharmadával rövideb-

bek, nem mélyen, majdnem sorosan pontozottak és rövid szrösekkel,

valamint mindkét oldalán enyészetes benyomással ellátottak, végeik pedig

kissé ferdén befelé metszettek. Potroha hosszú, majdnem egyenlen szé-

les, csak vége eltt kevéssé szélesbedett, finom, szétszórt pontozattal ; hasá-

nak hatodik szelvénye hátrafelé hosszabbodott s vége hegyes. Lábai vas-

kosak, mells czombjaik alnl közepök mögött kimetszettek s azért szöglete-

sek; a mells lábszárak kissé görbültek, töveik alatt szögletesen szélesbe-

dettek, alul a szélesedés benyomott s néhány haránt rovátkával ellátott,

melyek szélei merev, sárgás selyemfény szrökkel ékesen szegélyzettek ;

a mells kocsák szélesbedettek s alul szömölcs-pikkelyesek.— Hossza 5'"*/^.

A krassómegyei Eumunyest vidéki erdkben lehullott s összehalmo-

zódott falevelek alatt Pavel János múzeumi gyjt födözte fel.

4. Bathyscia Merklii.

Breviter ovata, fulvo-sericeo pubescens, ferruginea, antennis palpis

tarsisque dilutioribus. Capite dense, subtiliter punctato ; antennis dimidii

corporis longitudine, clava elongata et parum incrassata. Pronoto latitu-

dine dimidio breviore, lateribus antice subito rotundatim angustatis, basi

utrinque sinuato, angulis posticis mediocriter productis ; supra convexo et

dense subtiliter punctato. Elytris basi pronoti baseos latitudine, humeris

modice depressis, ideoque infra hos lateribus parum sinuatis, dein apicem

obtusum versus sensim angustatis, supra sat convexis, dense subtiliterque

punctatis, punctis transverse aciculatim junctis. — Long. 2^/2*'^.

Magnitudine Bathysciae Freyeri et KhevenhüUeri ; ab utraque pro-

noto antice minus angustato et magis rotundato elytrisque apicem versus

minus angustatis differt.

In montibus Hungáriáé meridionali-orientalis ab Eduardo Merkl

inventa.

Eövid tojásidomú, rozsdabarna szin és barna sárga selyemfény

szrözettél borított ; csapjai, falámai és kocsái kissé halványabbak. Feje

srn, finomul pontozott ; csápjai féltest hosszaságúak, bunkójuk kinyúlt

és kevéssé vastagodott. Torja szélességénél félszer rövidebb, oldalai ell

hirtelen kerekítve keskenyedettek, alapjának széle mindkét felén öblös,

hátsó szögletei kissé kiállók ; felülete domborodott és srn, finomul ponto-

zott. Eöptyi alapjukon olyan szélesek mint a törj alapja, vállszögleteik

kissé benyomottak, miért is ezek alatt szélei kevéssé felhajlottak és tompa

bütüjök felé lassanként keskenyedettek ; felül meglehetsen domborodot-

tak, srn és finomul pontozottak, a pontozat haránt karczokkal összekö-

tött. — Hossza 2V.%.
A krassó-szörénj^megyei hegység erdejében Merkl Ede találta.
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A Bathijscia Freyer i es Klievenhiilleri\el egyenl nagyságú ; ele torja

elöl kevésbbé keskenyedett és jobban kerekített^ valamint röptyüi is a

bütü felé kevésbbé keskenyedettek.

5. Centhorrhynchas Knthyi.

Breviter ovatus, obsoiire cœriileo-viridis, subnitidus. Capite nigro,

dense piinctato ; rostro capitis pronotique longitudine vei paulo lon-

giore, parnm eurvato, punctato-striato, siipra cariniila bevi iustriicto, apice

líBvi ; antennarum funiculo septem-articulato, articulo primo secundo cras-

siore et modice longiore, reliquis longitudine decreseentibus et sensim cras-

sioribus, sejjtimo globoso. Pronoto Iransverso, iníra medium valde rotun-

dato, hinc versus marginem anticum, parum elevatum et sat jjrofunde

constrictum, angustato, disco convexo, nigro, obscure metallescenti, antice

versus latéra depresso, dense punctato, punctis setam brevem ferentibus,

basi medio foveola, ad latéra ver tuberculo minuto, transverso instructo.

Elytris pronoto latioribus et hoc adhuc semel longioribus, basi marginíitis

et modice transversim depressis, humeris callosis, metallico-micantibus,

dorso valde convexis, sulcatis, sulcis basi profundioribus, rugis transversis,

remote interruptis, squammuli^que cauis, angustis, instructis; interstitiis,

sulcis duplo latioribus, marginatis, fossulis parvis, leviter, impressis, seria-

tim vei hinc inde duplicatim insculptis et setulis minutis vestitis, ad apicem

ver parum muricatis. Subtus cœruleo-virescens, dense et sat rude j)uncta-

tus, punctis squammis albis tectis; pedibus nigris, albosetosis, femoribns

dente parvo armatis. — Long. 2V2''^.

A notis speciebus cœrulei viridique coloris forma pronoti, sculptura-

(pie elytrorum valde differt.

Ad Budapestinum et circa pagum Péczel a Desiderio Kiithy, Coleop-

terorum collectore assiduo, detectus.

Piövid tojásdad, homályosan kékes-zöld és kissé fényes. Feje fekete,

srn pontozott; ormánya a fej és törj hosszaságú vagy valamivel hosz-

szabb, kevéssé görbült, pontozott rovátkú, felül sima ormóval és hegye

szintén sima; csápjainak ostora 7 ízülék, az els ízülék a másodiknál vas-

tagabb és kissé hosszabb, a többi lassanként rövidebb és kevéssel vasta-

gabb, a hetedik gömbös. Torja haránt, oldalai közepök mögött nagyon

kerekítettek, innét a kevéssé felhajlott és meglehetsen összeszorult elszél

felé keskenyedettek, korongja domborodott, fekete, homályos érczfénynyel,

elül az oldalak felé benyomott, srn pontozott, a pontok rövid szrcsék-

kel fölszereltek, alapjánál közepén gödörcse, oldalain pedig kis, haránt

emelkedettség van. Piöptyi torjánál szélesebbek és még egyszer hosszab-

bak ; alapjuk vékonyan párkányolt s kissé harántan benyomott, vállszög-

leteinél fémes dudorral : felületök nagyon domborodott, barázdált, a baráz-

dák ell mélyebbek, haránt emelkedettségekkel hosszgödörcHékre szótvá-
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laszti ák, melyekben fehérszürke hossz-pikkelyek vannak; a köztércsék a

barázdáknál még egyszer szélesebbek, párkányoltak, kis, sekély benyomá-

sokkal sorosan vagy itt-ott kettsen, és gyönge szörcsékkel ellátvák, végeik

eltt pedig néhány dudorka van. Alul kékeszöld, srn, meglehets durván

pontozott és fehéres pikkelyekkel borított ; lábai feketék, fehér szrökkel,

ezombjaik kis foggal fegyverzettek. — Hossza i^k''%n-

E nem kék vagy zöldszin fajaitól : torjának idoma s röptyinek vés-

ményei által nagyon különbözik.

Budapest környékén a Bakoson és Péczel vidékén Kúthy Dezs fö-

döztefel; s e faJDak nevérl való elnevezés által a hazai rovartanterén

szerzett érdemeit kívántam méltányolni.

G. Gyiiandrophthalma transsylvanica.

Brevíter ovális, cœruleo- viridis, vei viridi-cœrulea, subnítida. Capite

metallíco-virídí, fronte rugoso-punctata, inter oculos transversím impressa,

occipite convexo, sparsim subtiliterque punctato, post oculos strigoso, medio

ver foveola notato ; ore, palpis antennisque nigris, horum articulis basalibus

quatuor rufis. Pronoto transverso, rufo, antice posticeque subtiliter sparsim

punctato. Elytris coeruleo-viridibus vei viridi-coeruleis, subdense rudeque

punctatis, ]3unctis hincinde brevíter seriatis, ad apícem laxíoribus. Ventre

dense transversím acículato, cínereo pubescente ; maris segmento ultimo

medio sublaevi. Pedíbus rufis, femoríbus secundi paris fere usque ad me-

dium, posticis ver excepto apice nígro-virescentibus ; tibíis supra apícem

plus-mínusve infuscatis; tarsis nigris. — Long. 4V2—5™/„.

A Gynand. salicma fronte fortius rugoseque, elytris paulo rudíus et

laxíus punctatis ; femoríbus ulteríus nígro-virescentibus et tarsis nigris

dístincta.

In Transsylvania inventa est.

Eövid tojásdad, kékes-zöld vagy zöldes- kék, középszer fénynyel.

Feje érczes-zöld, homloka hossz-redsen pontozott, a szemek közt harántan

benyomott, fejtetje domborodott, finomul, szétszórtan pontozott, a szemek

mögött karczos s közepe gödörcsével jelölt; szája, falámaí és csapjai fe-

keték, ez utolsók 4 töví ízüléke barnás-vörös. Torja haránt, rt-szín, ell-

hátul finom, szétszórt pontokkal. Köpfcyi kékes-zöldek, vagy zöldes-kékek,

meglehets durva és sr, itt-ott rövid sorokat képz pontozattal, mely a

bütü fölött ritkásabb. Hasa srn, harántan karczos és szürke szörcsékkel

borított ; a hím utolsó has-szelvénye közepén majdnem sima. Lábai barna-

vörösek, a középsk czombjai körülbell közepökig, a hátsóké, végeiket ki-

véve, sötét-zöldek; a lábszárak hegyeik fölött többé-kevésbbé füstösek, a

kocsák pedig egészen feketék. — Hossza 4V2—5»%;.

A Gyiiand. sdliciiui-tl mélyebben s redsen pontozott homloka, va-
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lamivel erösebbeii és kissé ritkábban pontozott röptyi, valamint lábainak

eltér szinezete által különbözik.

Erdélyben találtatott.

7. Cryptocephalns oarpathicns.

Crypt. ocellatus Drap. var. b. Ç Weise. Naturg. der Ins. Deutschl. 188:2. VI. Band,

pag. 2áO.

Niger, nitidus. Capite nigro, ore rufesceuti-íiavo, fronte sparsim punc-

tata, longitudinaliter canaliculata et medio Immaculata, tantum maris ad

emarginaturam oculorum macula parva, flavida notata ; antennarum arti-

culis 4—6 basalibus testaceis. Pronoto convexo, autrorum versus valde

angustato, obsolete disperseque j)unctato. Elytris subparallelis, infra callum

liumeralem, modice transversim lateraliter impressis et apicem versus pa-

rum ampliatis : supra striato-punctatis, interstitiis lasvibus, internis planis,

lateralibus ver modice convexis. Subtus niger, subnitidus
;
pro- et meta-

sterno subrugose, ventre aciculatim punctato; maris segmento ventrali ultimo

modice transversim eoncavo, feminae ver longitudinaliter impresso. Pe-

dibus rufo -testaceis : femoribus anterioribus supra, posticis vei nonnunquam

etiam mediis, excepta basi et apice, nigris ; tarsis apice modice infuscatis.

— Longit. !2i/2—3%.
A Cryptoc. ocdlato statura angustiore, fronte medio Immaculata pe-

dumque colore differt.

In montibus Carjjathicis Hungari* septentrionalis lectus.

Fekete, fényes. Feje fekete, szája vöröses- sárga, homloka szétszórt

pontokkal és hossz-csatornával, közepén folt nélkül, csupán a himnél a

szemek kimetszésében kis, sárga foltocska van ; csápjainak tövi 4—6 izü-

léke röt-sárga. Torja domborodott, elre nagyon keskenyedett, enyészetesen

és szétszórtan pontozott. Eöptyi majdnem párhuzamosak, csak végeik felé

kevéssé szélesbedettek, duzzadt vállszögleteik mögött oldalvást kissé benyo

mottak ; felületök vonalasán pontozott, köztércséik simák s az innensk

laposak, a szélsk pedig kissé domborodottak. Alul fekete, kevés fénynyel
;

el- s közép-melle kissé redsen, hasa pedig karczosan pontozott ; a hím

utolsó szelvénye kevéssé harántan homorú, a nstényé hosszában benyo-

mott. Lábai rtsárgák, a két els pár czombjai felül, a hátsók, vagy néha kö-

zépsk is, töveiket s hegyeiket kivéve, feketék ; a kocsák végei kissé füs-

tösek. —Hossza 2V2—3*%i.

A Cryptoc. ocellatus -tói valamivel nyúlánkabb alkata, közepén nem
foltos homloka s másképen színezett lábai által tér el.

A magyarországi Kárpátok lánczolatán Liptó-, Szepes- és Máramaros-

megyeben fordul el.
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8. Clirysomela Weisei.

Subaptera, breviter ovalis, supra atro-CŒTulea, olivacea vei rariiis

fiisco anrichalcea; subnitida. Capite sparsim subtiliterque punctato ; frontis

medio linea lo.ngitudinali sat subtili, inter antennas impressione angulata,

ntrinque profund iore, insculpta; antennis capite pronotoque longioribus,

articulis duobus basalibus apice rufis. Pronoto transverso, longitudine adhuc

semel latiore, apicem versus valde parum angustato, lateribus iam rectis,

iam medio vei ante medium modice arc-uatis, supra parum convexo et an-

trorsum versus modice declivi, sat dense, inaequaliter punctato, ad latéra

parum calloso, callositate subtiliter subdisperse punctulata, intra banc vix

vei tantum planiuscule impresso et fortius, quam disco, punctato; juxta

marginem série punctorum majorum, subremote distantium, instructo,

horum in angulo antico sito setam ferente. Elytris basi pronoto parum

latioribus, feminae magis quam maris medium versus ampliatis, dein apicem

versus rotnndatim angustatis, supra, prsesertim apud feminam, valde con-

vexis, sat dense et fortius, quam pronotum, punctatis, punctis hinc inde

rugatim coniluentibus, dorso interdum lineis duabus irregularibus, Isevibus

instructis, interstitiis vero punctis obsoletis sparsis. Subtus cum pedibus

nigro-cœrulea, nitida; meiasterno rude, ventre subrude rugosiusculeque,

pedibus vero sparsim, subtiliter punctatis. Long. 7V2—9V2 »'^,.

Chrysom. hungaricae, cœrulei» et globipenni affinis ; ab his praesertim

pronoti forma, hujus et elytrorum sculptura valde differt.

In montibus Hungáriáé meridionali-orientalis détecta et in honorem

Julii Weise, de familia Chrysomelidarum Europae eximio modo meriti,

denominata.

Rövid szárnyú, rövid tojásdad; felül sötétkék, sötét-zöld vagy néha

sötét sárgaréz-Bzínü és középszeren fényes. Feje szétszórtan és finomul

pontozott, homloka hossz-csatornácskával és a csápok közt haránt, szög-

letes, mindkét felén kissé mélyebb benyomással jelölt; csápjai a fej és torj-

nál hosszabbak, a két els izülék hegye vöröses. Torja haránt, hosszánál még
egyszer szélesebb, elre csak kevéssé keskenyedett, szélei majd egyenesek,

majd közepén vagy közepök eltt kissé ivesek ; felül csekélyen domboro-

dott, kissé elre lejts s meglehe's srn, rendetlenül pontozott; olda-

lainak duzzadása csekélyen emelkedett, finomul, kissé szétszórtan pon-

tozott, e mellett alig, vagy csak kissé lajjosdadan benyomott, valamivel

ersebben mint közepe pontozott, a szélek hosszában pedig soros, nagyobb

pontokkal ellátott, melyek közül az elöszöglefcen lev sertével fölszerelt.

Röptyüinek alapja a torjnál kevéssel szélesebb, közepeik felé a nsténynél

jobban, mint a hímnél szélesbedettek, azután bütüjök felé kerekítve kes-

kenyedettek ; felül nagyon domborodottak, különösen a nsténynél, meg-

lehets srn s ersebben mint a törj pontozottak, a pontok itt-ott redsen
összefolynak, hátukon néha két rendetlen, sima vonallal, a köztércséken
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pedig enyészetes, széfszórt pontocskákkal. Alul a lábakkal együtt sötét-kék,

fényes; hátsó melle durván, hasa kissé gyöngébben, de redsen, a lábak

pedig finomul és szétszórtan pontozottak. — Hossza 7^/2— 9^/2 *%j.

Chrijsomela humiarica, coerulca és globipcnnís-sel rokon; melyektl

azonban, különösen torjának alakja és röptyinek vésményei által nagyon

különbözik.

A magyarországi s erdélyi délkeleti hegységekben találtatott és Weise

GiuLÁ-nak. a Chrysomelidák családja nagyon érdemes míveljének, tisz-

teletére neveztem el.

9. Chrysomela enrina.

Obovalis, alata, íüsco-aurichalcea, subilitida. Capite disperse pun-

ctato, leviter canaliculato et ante canaliculam angulatim transverse im-

presso, x^ntennis dimidio corpore parum brevioribus, nigris, articulis basa-

libus duobus totis, vei tantum subtus rufis, nonnunquam etiam tertio et

quarto apice rufescentibus. Pronoto transverso, antrorsum versus mediocriter

angustato, marginibus fere rectis, vel antice parum rotundatis, angulis

anticis prominulis ; supra antrorsum versus modice declivi, sublaxe et sat

subtiliter, vel subdense et rudius subrugose punctato ; callis lateralibus basi

impressione profunda, medio et antice leviori, sed rude punctata, sejunctis,

punctis medio ad callos extendentibuF. Scutello Isevi. Elytris basi pronoto

paulo latioribus, infra medium versus sensim ampliatis et apice obtuse

rotundatis, supra retrorsum versus sensim convexioribus et postice valde

declivibus, sat dense punctatis, hinc inde, prascipue vero postice rugosius-

culis, punctis tria paria serierum irregularium formantibus, inter has lineis

Isevibus, nonnunquam modice elevatis, medio vel infra medium desinen-

tibus et subtiliter sparsim punctatis. Subtus nigro-olivacea vel fere nigra,

subtiliter, subdisperse, saepe rugosiuscule punctata ; maris segmento ultimo

foveola transversa notato. — Long. 5V2—7'"%.

Quoad corporis formám Chrijsom. asckpiadi et aurichalceae utcunque

similis ; ab utraque tamen colore sculpturaque discrepans.

In montibus comitatus Bihariensis et ad balneas Herculis Meha-

dienses inventa.

Visszárul. tojásdad, szárnyas, sötét-sárgaréz-színü, középszeren fé-

nyes. Feje szétszórtan pontozott, sekély hosszcsatornácskával s ez eltt

haránt szögletes benyomással. Csápjai féltestnél kissé rövidebbek, feketék,

a két tövi izülék vagy egészen, vagy csak alul rtszin, néha a harmadik és

negyedik hegye is vöröses. Torja haránt elre középszeren keskenyedett,

oldalai majdnem egyenesek, vagy csak elül kissé kerekítettek, elöszögletei

kiállók; felül elre kissé lejts, ritkásan és meglehets finomul, vagy kissé

srbben és ersebben, itt-ott redsen pontozott; duzzadt széleimellett,

alapja eltt, mélyen benyomott, közepén és elül pedig sekélyebben, de itt

Tcrménzetrajzi /ügetek. VII. köt. -
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durván pontozott, mely pontozat közepén a duzzadásra is kiterjed. Paizsa

sima. Röptyüi alapjukon a törj alapjánál valamivel szélesebbek, oldalvást

hátrafelé közepükön túlig lassanként szélesbedettek, felül hátrafelé las-

sanként domborodottak, hátul pedig tompán kerekített bütüjök felé nagyon

lejtsek ; meglehets srn pontozottak, a pontozat itt-ott, különösen hátul

redsen összefolyó, azonkívül három páros, rendetlen sort képz, melyek

közt a sima vonalak néha kissé emelkedettebbek, a röptyk közepéig, vagy

azon túl terjedk és igen apró, szétszórt pontokkal ellátvák. Alul sötét-zöld,

néha majdnem egészen fekete, finomul és meglehetsen szétszórtan, gyak-

ran redsen pontozott ; a hím hasának utolsó szelvényén haránt gödörcse

van. Hossza SVá—7*%^.

Testének alkatára nézve a Chrysom. asdepiadís- és aiirichalcea-hoz

meglehetsen hasonló ; de színe és vésményei által mindketttl eltér.

A Bihar-hegységben és a mehádiai Herkules-fürd környékén talál-

tatott.
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THALASSOMYIA CONGREGATA

SPECIES DIPTERORUM NOVA E FAMÍLIA CHIRONOMIDARUM

descrijita ali

Edmundo Tömösváry.

? • Elongata, opaca, pilosa ; capite minuto, infra prothoracem posito^

fronte medio obsolete carinata, sordide flavescente ; oculis distantibus, reni-

formibus; ocell's nullis; antennis brevibus, sexarticulatis^articulo jDrimo cras-

sissimo, 2—5 inter se Epqualibiis, setulosis, articulo ultimo penultimo qua-

druplo longiore, deplanato, ensiformi, apice acnminato, dense piloso, supra

sulco longitudinali prœdito, m argine exterire ante apicem setis duabus

majoribus instructo ; labro quadrato, lateribus fere paralellis, angulis

anticis rotundatis ; mandibulis nullis
;

palpis maxillaribus longissimis,

4-articulatis ; articulis : primo parvo, secundo praecedenti triplo longiore,

tertio secundo œquilongo, transversim striato, quarto gracili, praecedente

duplo longiore, setis longis parcius vestito, trasversim striato; promoto

fortiter convexo, lateribus antice lutescentibus
; pronoto mesonotoque medio

carinatis, cinereis, vittis quatuor nigris, intermediis duabus parte basali

paulo longioribus, lateralibus pronotum antice haud attingentibus ; meta-

noto nigro, medio obsolete carinato ; scutello lutescente, fortiter convexo,

semilunari ; sterno griseo ; abdomine supra brunneo-nigro, dense piloso,

limbo postico segmentorum lurido; abdomine infra dilute-flavo, seg-

mentis quinque ultimis maculis tribus fuscis signatis
;
pedibus longis-

simis, duobus anticis ceteris paulo brevioribus, omnibus nigris, coxistamen

troclianteribusque ílavis ; tibiis femoribus paulo longioribus, apice bispi-

nosis ; articulo tarsorum : primo femore aequilongo, apice spina unica ar-

mato, articulo secundo praecedente fere dimidio breviore, articulo tertio

secundo Va breviore, articulo quarto brevissimo, dilatato, cordiformi, arti-

culo quinto tertio asquilongo; pedibus omnibus externe spinulis multis,

intus pilis densis prgeditis; alis subfumatis, abdomine paulo longioribus,

latiusculis, venis validis, haud abbreviatis ; vena marginali ajjicem alee haud

attingente, et cum vena tertia conveniente ; vena quarta duplicata, quinta
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in regioné venulae transversae furcata; venis 1— o setis erectis parce, mar-

gine postico alarum pilis vestitis.

Longitudo corporis 6—7 mill.

cf. Ignotus.

Thalassomyiac Frauenfddi similis et afíinis, sed structura antenna-

rum, oculis, pedibus, nec non vena quinta alarum post venulam trasversam

furcata notisque aliis distincta.

Speciem hanc in turmis numerosissimis congregatam mensibus

Aprili, Majo et Junio 1883 ad Danubium inferiorem detexi et observavi,

nempe : in Hungária nuridionali ad ripam sinistram Danubii, circa rivu-

los Cikolovac et Alibég ; in Serbia ad ripam dextralm Danubii prope ruinam

Golubacensem, apud rivulos Vodeniste, Ridan, Begbunar, Livadica, Josi-

cim ; inter pagos Dobra et Milanovac penes rivulom Gospodjina; prope

pagum Tekije apud rivulum Bellavoda.
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HETEROPTERA ANATOLICA

IN REGIONÉ BRUSSAE COLLECTA

euumeravit

Dr, G. Horváth.

Dom, Eduardus Meekl, coleopterorum scrutatur assiduus, iter ento-

mologicum in Asiam Minorem anno 188i2 suscepit ibique signanter in

Anatolia in vicinis Brussœ plagis mensibus Majo, Junio et Julio inter alia

insecta Hemiptera Heteroptera quoque collegit. Hemiptera haee mihi béné-

vole commmiicata stricto scrutinio subjeci et indicem eorundem subnexum,

novarum aut minus cognitarum specierum descriptionibus auctum, confeci.

Indici huic illas quoque species inserui, quas anno adhuc 1870 men-

sibus Majo et Junio Dom. Joannes Pavel, Musfpi Nationalis Hungarici

budapestinensis collector, ibidem legit, quaeve de praesenti in fato Musaeo

conservantur.

Fam. PENTATOMIDAE.

Coptosoma anatolicum n. sp. — Nigrum, cœruleo-iPnescens, nitidum,

remote subtilissimque punctulatum ; capite brevi, ante oculos semicircu-

lari, tylo percurrente et apice fortiter angustato ; limbis lateralibus angus-

tissimis thoricis tantum apud marem flavis ; limbo costali hemelytrorum,

margine angusto ventris, coxis, geniculis imis, apice tibiarum basique tar-

sorum flavo-ferrugineis ; articulis tribus basalibus antennarum (apice arti-

culi tertii excepto) maculisque oblisquis callosis intramarginalibus ventris

iiavo-testaceis
;
p^ctore opaco. cT. ?. Long. BVa—4V4, Lat. 3—3V2 mill.

Specimina duo legit Dom. Pavel.

C. globo Fabr. valde affine et simillimum, minus convexum

statura latiore, nitore eœruleo-senescente, capite nonnihil breviore et mar-

ginibus lateralibus angustis thoracis saltem apud marem flavis divergit.

Grotomns punetidatus Costa var. laevicoUü Costa.

Bradiiipelta aterrima Forst.

Gnathoconus a.lbomarginatus Fabr.

Tritomegas duhins Scop. et rar. meUmopterus H-Sch.
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Selnriis cypriacus Dohrri. — Ovális, aterrimus, subnitidus, fortiter

punctatus; capite piano, ante oculos fere parabolico, jugis apice haud con-

tiguis, tylo percurrente ; thorace disco transversim leviter impresso, pone

liane impessionem minus dense fortiter punctato et praeterea punctis minu-

tissimis et iegerrime distinguendis pradito; membrana nigra; laminis

prosternalibus antice paullo elevatis et rotundato-arcuatis ; articulo se-

cundo antennarum, rostro tarsisque testaceo-ferrugineis. ?-Long. QVs,

Lat. 5V2 mill.

Sehirus cypriacusDohrn Stett. Eni Ztg. XXI. p. 101. 5.

(1860).

Species capite haud reflexo, tylo percurrente laminisque prosternali-

bus antice haud angiilato- elevatis ab omnibus cong'-nericis mox distin-

guendn. S. ovato H-Sch. similis, statura nonnihil angustiore, thorace

postice minus dense fortiter punctato notisque jam allatis bene diifert.*

Sehirus htctuosus Muls.

Odontotarsns grammicus L.

« irroratus How. — Etiam in Moraea (Cumani) occurrit.

Psacasta exanthematica Scop.

Psacasta (Crijptodontus) rugulosa n. sp. — Albido-grisescens, crebre

distincteque fusco-punctata et rugulosa, fere calloso -rugósa ; marginibus

lateralibus capitis ante oculos nonnihil sinuatis, jugis apice contiguis;

thoracis marginibus lateralibus anticis totis rectis, lobo antico disco rugis

nonnullis transversis instructo ; scutello pone medium haud tuberculato-

elevato, tantum gibboso, carina mediana obsoletissima ; metastethio ubique

sequaliter punctato. ?• Long. 6, Lat. 4^/2 mill.

Peminam unicam legit Dom. Merkl.

-'' Species generis Sehirus hoc nioclo dispono :

1 (2). Capite piano
;
jugis apice liaud contiguis, tylo percurrente ; laminis prosternali-

bus antice humilioribus et rotundato-arcuatis. Long. 9^/2 mill. — 5'. cypriacns

Dohrn.

2 (1). Capite antice reflexo; jugis apice contiguis, tylum includentibus ; laminis pro-

sternalibus antice reetangularibus.

3 (4). Capite breviore,semicirculari, apice fortiter reflexo, integro, baud inciso et fere

rotundato-truncato. Long. 8^/2—9^/2 mill. — S. ovatiis H-Sch.

A- (3). Capite nonnihil longiore, ante oculos sensim angustato, fere parabolico, apice

inciso.

5 (6). Corpore oblongo-ovato, aterrimo, subuitido, fortiter punctato ; capite antice

modice reflexo et inciso. Long. 9^— 11 mill. — S. affinis H-Sch.

6 (5). Corpora ovali vel ovato, nitido, fere aeneo-nitente, subtiliter punctulato.

7 (8). Major ; capite apice fortiter reflexo et inciso, limbo reflexo fusco-ferrugineo
;

thorace postice vage punctato. Long. 8^/2^—9 mill. — S. morio L.

8 (7). Minor ; capite apice modice reflexo et inciso ; thoracis lobo postice dense di-

stincteque punctato. Long. 6— 8 mill. — S. luchiosus Muls.
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P. neglect,T H-S c h. simillima, corpore snpernc distincte nigii-

loso, capite longiore, liujus marginibus lateralibns ante oculos nonnihil

sinuatis, marginibus lateralibns anticis thoracis totis rectis nee non meta-

stetbio ubique sequaliter punctato distinguenda.*

Eiirygaster maura L.

« hottentotta Fahr.

Odontoscelis fuliginosa L.

« - dorsalis Fabr.

Ancyrosoma alholineatum Fabr.

Graphosoma lineatum L.

Dcrida ßa'voguttata Mids.

Sciocoris macrocephalus Fieh. — Sat frequens.

« mlcatus Fieh.

« terreus Schranh.

Doryderes marywatus Fabr.

Miisthd S'pinosuld Let. — Ad truncos C u p r e s s u s pyramidalis
frequens.

Apodijúus Amygdali Germ.

Aelia albovittata Fieh.

Neottiglossa leporina H-Scli.

« bißda Costa. — Hand rara.**

íJallcria piisilla H-Sch. var. consimüis Costa. — Frequens.

Dalleria plataspis n. sp. — Latiuscule obovata, pallide flavo-testacea,

fusco-punctata ; tborace posterius, macula anteapicali scutelli hemeljdris-

que incarnatis ; scutello latiusculo, basin versus fortius punctato, maculis

tribus basalibus, duabus externis majoribus, limboque apicali Isevibus, cal-

losis, pallidis, macula anteapicali incarnata apice nigro-limbata ; maculis

parviusculis connexivi nigris ; antennarum articulis secundo et tertio lon-

gitudine aequalibus. ? • Long. 5^/4, Lat. 4 mill.

D. pusillae H-S eh. maxime affinis, statura latiore et breviore

structuraque antennarum bene distincta.

Dalleria bipunctata Fabr.

Eysarcoris inconspicuus H-Sch .

Staria lunata Hahn.

Palomena prasina L. var. rhododactyla Horv. — Varietas etiam in

Bulgaria (Chodsa-Balcan) occurrens, atypo differt statura majore et latiore,

corpore superne fortius punctato et plerumque sordide olivaceo-viridi,

apice scutelli flavo-limbato, ventre ferrugineo-punctato, articulis duobus

' Psacasfa neglecta H-Sch. marginibus lateralibns- anticis thoracis niox pone

angulum anticuni leviter siunatis et metastetliio vage, area odorifera auteni crel)ev-

rime piinctatis dignoseitur.

:;-•;',: J^feoHiglossa flavomarginaia Luc. prope Aiuasiam occurvit.



apicalibus antennarum tarsisque coccineis. — ^- Angulis lateralibus tho-

racis fere rectis. Long, I2V2, Lat. 7 mill.— ?• Long. 14, Lat. 8—8^/2 mill.

An species distincta ?

Carpocoris nigricornis Fabr.

« lunatus Fabr.

Dolycoris baccanim L. ( Verbasei De GeerJ.

Dolycoris varicornis Jakoivl. — Flavescenti-testaceus, parce longe

griseo-pilosus, supra sat dense fusco-punctatus, subtus dilute punctulatus
;

lobo thoracis postico hemelytrisque rubiginosis ; capita apice in rufescen-

tem vergente, ante oculos utrinque nigro-limbato vittisque duabus mediis

nigro-punctatis et in lobum anticum thoracis continuatis ornato ; margini-

bus lateralibus anticis thoracis anguste reflexis, totis rectis, loBvigatis, vitta

intramarginali nigricante, angulis humeralibus rotundatis, ultra basin he-

melytrorum nonnihil prominentibus ; scutello fortiter nigro-punctato, fere

rugoso, apice subtilissime punctulato, macula utrinque in angulis basali-

bus lineaque mediana pone medium evanescente nee non limbo apicis

acutiusculi Isevigatis, callosis ; limbo costali corii basin versus fiavo-tes-

taceo, membrana sordide hyalina; connexivo stramineo, fasciis margines

basalem et apicalein segmentorum occupantibus nigris signato ; ventre

série mediana macularum nigrarum, ad marginem posticum segmentorum

positarum et prgeterea utrinque vitta remote nigro-punctata notato: spira-

culis, maculis tribus parvis prope coxas nee non macula parva prope

medium femorum posteriorum nigris ; tibiis apicem versus tarsisque cocci-

neis ; antennarum articulo basali rufo-testaceo, articulis secundo et tertio

coccineis, illó subtus, hoc prope apicem. nigris, articulis duobus apicalibus

nigris, basi ima coccineis, articulo secundo tertio tantum ^/3 longiore. ? •

Long. 10, Lat. 5V2 mill.

Mormidea varicornis Jakowl. Trudy Kussk. Ent. Obsch.

Aan. p. 58. 52. (1876).

Species hsec minus cognita, cujus specimen unicum Dom. Merkl. mi-

sit, a Dom. Jakowleff e Eossia meridionali (Bogdo) descripta fuit. Prsece-

denti affinis, minus dense pilosa, statura minore, antennis gracilioribus,

harum articulo secundo brevioie, scutello fere rugoso-punctato et apice

acutiusculo, série mediana macularum ventris picturaque corporis, pedum
et antennarum facillime distinguenda.

Bhombocoris reguláris H-Sch. — Etiam circa Amasiam nee non in

regioné montis Ararat et in Caucaso habitat.

Pentatónia juniperina L.

Piezodorus incarnatus Germ. var. alliaceiis Germ.

Rhaphigaster grisea Fabr.

Strachia ornata L.

<i decorata H-Sch.



Strachid olrracca L.

Pinthaeus sanguinipes Fahr.

Pkroincrus conformis H-Sch.

Arma custos Fabr.

Jalla dumosa L.

Fani. COREIDAE.

Centrocorü spiniger Fabr.

« variegatäs Kolen.

Spathocera lobata H-Sch.

Verlusia rhombea L.

« sulcicornis Fabr.

Gonoceras venator Fabr.

« Juniperi H-Sch.

Fseiidophloeus IValtlü H-Sch.

Ceraleptus gracilicornis H-Sch. — Securdum Dom. Stein (Berl. Ent.

Zeitschr. 1858. p. 73.) etiam ad Brussam occurrit

Loxocnemis dentator Fabr.

Dasycoris hirticornis Fabr. Barm. ( Idrsutus Fieb. ) — Descriptio

Fabriciana (Ent. syßt. IV. p. 131. 17.) et singulariter figura Coquebertiana

(Illustr. Ins. I. tab. 10. fig. 8.) Corel hirticornis femora postica ser-

rata indieantes, insigniter demostrant, speciem banc cum Coreo hir-

s u 1 Fieb. eaudem esse. Femora postica exemplarium omnium speciel

hujus pluribus quam tribus spinis majoribus sunt armata, quapropter

Fabricius femora haec qua «serrata« et non qua «dentata« (sicut ex. gr.

apud Lygaeum dentator em Fabr. Syst. ent. IV. p. 138. 13.*) de-

scripsit. Figura Coquebertiana, quíB exemplar typicum Fabricii e Barbaria

oriundum delineat, idem affirmât.

Dasycoris denticulatus Scop, (hirticornis auct., iicc Fabr. )

« Spinolae Costa.

Sirobilotoma typhaecornis Fabr.

Camptopus lateralis Germ.

« Tragacanthae Kolen. — Species hucusque tantum in Cau-

easo lecta.

Stenocephahis agilis Scop.

« setulosus Ferr.

«• albipes Fabr. (neglectus H-Sch.j

Therapha Hyoscyami L.

Corizus crassicornis L.

« 'niaculatiis Fieb.

« capitatus Fabr.

•' = Loxocnemis den fator Fahr.



Coriziiîi pariniipniictdtm Schill.

Maccevethus errans Fabr.

Myrmus miriformis Fall.

Farn. LYGAEIDAE.

Melanospilus venustus H-Sch. — Frequentissimus.

Lygaeus militaris Fahr.

« equestris L.

« Tristami Dougl. Sc. — Haiid rarus.

Lygaeosoma reticulatum H-Sch.

Nysius Senecionis Schill.

Cymus glandicolor Hahn.

« mekmocephalus Fieh.

Berytus montivagus Fieh.

« Signoreti Fieh. (forma brachypt. = pygmaeiis Leth.)

Megalomeriwii méridionale Costa. — Specimina tria legit Dom. Pavel.

IschnodemMS sabuleti Fall.

IschnodemMs suturalis n. sp. — Anguste elongatus, subparallelus,

niger, opacus, griseo-sericeus ; thorace lateribus fere parallelig, tantum

apice fortius rotunda fco -angustatis, marginibus antico et postico obsoletis-

sime angulisque posticis cum hemelytris griseo-testaceis ; his rudimenta-

riis, dimidium segmenti dorsalis secundi abdominis vix superantibus, limbo

suturali clavi, parte apicali venœ internœ et dimidio interno marginis api-

calis corii nigris, membrana minuta, apicem corii haud superante, nigra,

late albo-limbata ; connexivo fusco-ferrugineo ; rostro pedibusque flavo-

ferrugineis, femoribus, apice excepto, dilute nigro-piceis. Î • Long. 5,

Lat. 1 mill.

L sabuleti Fall, similis, thorace breviore, hemelytris rudimen-

tariis brevioribus, dimidio externo corii toto pallido concolore, membrana

minore et angulum apicalem corii haud superante, rostro connexivoque

ferrugineis diversus.

Ischnodemus Genei Spin. (Ghampioni Saimd.)

Piocoris erythrocephalus Lep. — Frequens.

Microplax albofasciata Gosta.

Metopoplax Origani Kolen. et rar. cingidata Hon. — Frequens.

Macroplax fasciata H-Sch.

Bhyparochromus praetextahis H-Sch.

Prodenis crassicornis Jakowl. ^ (macropt.) — Species haec, a Dom.

.Jakowleif e Caucaso descripta, non solum in Anatolia, sed etiam in insula

Corfu habitat.

Plinthisus convexus Fieh.

« lonqicollis Fieh.



Lasiocoris crassicornü Luc. — Feminam unicam hujus epeciei hu-

cusque tantum in Algeria et Grieeia detectie misit Dom. Merkl.

Hijalochüm ovatulus Coski.

Trapezonotus afjrestis Fall. var. fieductor Horv. — Articiüo primo

antennarum, rostro femoribusque in utroque sexii flavo-testaceis, tantum

macula i^arviuscula subapicali postiea femorum intermediorum et annulo

subapicali femorum posticorum nigricantibus, interdum obsoletissimis vel

nuUis ; membrana abbreviata, segmentum dorsale sextum abdominis baud

tegente. ?• Long. 5, Lat. í^/é mill.

Specimina nonnulla ex Anatolia (Brussa) et Transcaucasia (Hamarat)

examinavi.*

Pachymerm consors Horr. (== Microtoma morio Beut. sec. spec,

typ.) — Etiam in Caucaso, in peninsula Tauria et in Grjeeia occurrit.

FachymtTus quadratus Fabr.

« Fini L.

« vidgaris Schill.

« jmidi H-Sch.

Beosus erythropteriis Brull. — Hand rarus.

« luscus Fabr.

Emblethis Verbasci Fahr.

« griseus Wolfi (areuarius aiict.)

Lcthacus syriacus n. sp.— Oblongo-ovatus, niger, subopacus, supra-

cum. pectore dense distincteque punctatus, ventre subtilissime punctulato
;

thorace plano-convexo, fere subquadrato (cf) vel subtransverso (?), disco

antico subltilius punctato, marginibus lateralibus levissime explanatis et

subreflexis fere rectis, tantum apice rotundatis ; disco clavi per totam lou-

gitudinem irregulariter punctato ; membrana nigro-fusca, striola transversa

obsoleta pone apicem corii pallidiore ; antennarum articulis secundo et

tertio basin versus plus minusve fusco-piceis, articulo quarto, basi excepta,

tarsisque flavoferrugineis. d'- ? Long. 8—8Va, Lat. SVs—2V2 mill.

Patria : Anatolia (Brussa), Syria (Kaifa), Grsecia (Atbense, Taygetus).

L. cribratissimo Dohrn (dalmatinoHorv.) maxime affi-

nis, minor, statura oblonga, thorace j)aullo longiore, antrorsum minus

angustato, lateribus minus rotundatis, clavi disco irregulariter punctato,

articulo antennarum ultimo tarsisque pallidioribus differt.

Quum species Ebypa roch romi cribratissimi Dohrn ex

insula Cypro descripta sit, speciem banc Dohrnianam esse censui, alte-

ramve speciem affinem sub nomine Lethaei d almatini descripsi. Sed

exemplar typicum L. cribratissimi Dohrn collectionis Dom. Eeuter

'- Traper.onotus dispar Sfal liaud si^ecieni cliversam, sed tautnua va,rietatem

hujus speciei et fonnám quasi iutermediam inter varietatem supra descriptam et

apecieni rypicam constituit.
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examinans convincebar, speciem meam iijsissimam esse. Et qunm sic spe-

cies híBC praestanter in Syria occurrens nomine caruit, eandem nomine a

Dom. Eeuter in litteris mihi communicato designavi.*

Drymus sylvaticus Fabr.

Eremocoris plebejus Fall. var. gibbicollis Horv.

Scolopostethiis pictus Schill.

« decoratus Hahn (melanocerus Thorns.)

Pyrrhocoris apterus L.

« aegyptius L. — Hand rarus.

Heterogaster qffinis H-Sch.

« TJrticae Fahr.

Platyplax inermis Ramb. Horv.

Fam. ARADIDAE.

Aradits annidicornis Fabr. Firb.

« dilatatus Duf.

Anmriis laevis Fabr. — Frequentissimus.

Fam. TINGITTDAE.

Dictyonota crassicornis Fall.

Eurycera cornuta Thunb. (clavicornis auct.)

« Teucrii Host.

Monanthia Cardui L. -

,

« auricidata Costa..

Wolffii Fieb.

Fam. HYDEOMETRIDAE.

Hydrometra stagnorum L.

Velia rividorum Fabr. var. ventralis Put.

Gerris Gostae H-Sch.

Fam. EEDÜVIIDÁE.

Nabis lativentris Boh. — Etiam forma macroptera.

« ferus L.

Prostemma guttida Fabr.

Coranus aegyptius Fabr. (griseus Rossi.)

« contrarius Reut. — Specimina duo hujus speciei e Rossia

meridionali (Sarepta) descriptse, quam etiam in desertis arenosis Hungáriáé

centralis detexi, communicavit Dom. Merkl.

* Lethaeus picipes H-Sch., cujus diagnosin nuper (Term. Füz. V. p. 40. 5.)

publicam reddidi, a Dom. Herrich-Schäffer ut Pachymeriis picipes (Wanzen. Ins.

IX. p. !210.) rite descripta fuit.



Coranus tubtrculifcr Reut. — Etiam Grœciam, Bulgáriám, Hungá-

riám et peninsulam Tauricam inhabitat.

Eeduvius iraaindiis Foda.

« puntiivcntris H-Srli.

Gallidema lygaeiformis Jakoiii. — Síjecies caueasica, cujus marem
unicum prope Brussam Dom. Pável légit.

Pirates hybridus Scop.

Pasira dimidiata Fieb. ( basíptcra StM ). — Etiam forma brachy-

ptera : Hemelytris valde abbreviatis, apicem scutelli haud superantibus,

abdominis basin subattingentibus et squamulam fusco-testaceam apice

versus scutellum oblique truncatam formantibus ; lobo postico thoracis

minus lato. î •

Oncoccphalus specî nympha (verisimiliter squalidus FiOssi.)

Fam. SALDIDAE.

Salda .saltatoria L. — Varietas maculis pallidis hemelytrorum di-

minutis.
Fam. ACANTHIIDAK

Anthocoris nciiioralis Fabr.

Fam. CAPbIDAE.

Acetropis carinata H.-Scli.

Miris laevigatus L.

Lopus albomarginatiis Hahn. — Sat frequens.

« infuscatiis Brull.

AUoeonotus fulvipas Scop. (distinguendus H-Seh.) ?

« cgregius Ficb. — Teste Dom. Beuter (Berl. Ent. Zeitschr.

1881. p. 190.) etiam in regioné Brussae occm-rit.

Calocoris fulvomactdatus De Geer.

« scxpiinetatus Fabr.

« fuscensens Peut. var. a et ß.

« coliaris Fieb. et var.fidiginosus Peut.

« Peuteri Horr. — Occurrit etiam (var. ß) corpore superne

rufo-testaceo, tantum litura frontis antice bilobata, callis thoracis, basi scu-

telli, macula parva in medio marginis apicalis cori apiceque cunei nigris

vel nigricantibus. ? •

Calocwis vandalicus Possi.

« angularis Fieb.

Brachycoleus scriptus Fabr. — Secundum Dom. Eeuter (Berl. Ent.

Zeitschr. 1881. p. 191.) etiam prope Brussam obvenit.

Brachycoleus Sfcini Reid. var. 7. — Haud rarus.

Oncoipudluis ])inotât as Fabr.
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Cijphodcma instahik Luc. — Hand rarum.

Camptohrochis piuuiidata Fall. Rent.

« lutescens Schill.

Liocoris tripiistidatus Fabr.

Deraeocoris rutilus H-Sch.

« schach Fabr.

Deraeocoris trifasciatus L. var. imitator Horv. — Supra subtusque

pallide aurantiacus; articule primo antennarum, capite (maculis duabus

verticis exceptis), callo thoracis antico, macula j)arva in medio marginis

apicalis corii, apice cunei femoribusque nigris; antennarum articulo se-

cundo, apice clavato excepto, aurantiaco, articulis duobus apicalibus,

rostro, membrana, tibiis tarsisque ut in forma typica. Î •

Colore pallido D. olivaceum Fabr. imitat, a quo tamen notis

specificis bene divergit.

Deraeocoris trifasciatus L.var. ultramontanus Gredl.— Totus niger;

vertice, tibiis tarsisque ut in forma typica pallido -pictis ; articulo secundo

antennarum, apice clavato excepto, flavo-testaceo vel toto nigro, Î •

Ad banc varietatem a Dom. V. M. Gredler e Tyrolia meridionali

descriptam (Verhandl. der zoolog.-botan. Gesellscb. in Wien. XX. p. 94. et

XXIV. p. 556.), sed etiam in Hungária captam pertinet femina unica, quam

cum varietate prsecedente legit Dom, Pavel.

Deraeocoris scutellaris Fabr.

Orthocephalus brevis Fanz. ?

« saltator Hahn. î

« minor Costa. ?

Pachyxyphiis lineelliis Mids.

Thermocoris Munieri Put.

Harpocera hellenica Ficut. — Hucusque tantum in Grtecia lecta.

Excentricus punctipes Fieb. — Etiam Eossise meridionalis incola.

Utopnia torquata Put. — Species haec e Syria descripta prope Brus-

sam sat frequens videtur.

Fam. PELEGONIDAE.

Pelegonus marginatus Latr.

Fam. CORISIDAE

Corisa Geoffroyi Leach.
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mactYArokszâgban talált SMYNTHURUS-FAJOK.

(species generis smynthurus faunae hungaricae.)

Dr. TÖMÖSVÁEY ÖDÖN-tÖl.

(Egy ábrával.)

Hazánk faunájának Thysanuráit egy igen érdekes genus monogra-

pliicus feldolgozásával kezdem meg. E genus a Smynthurus-genus, mely

mind alakja, mind pedig alkotása által a Thysanurák többi genusaitól —
a Piqjiriits-gejius kivételével, melyhez leginkább hasonlít — oly feltnen
eltér, hogy mindeniktl már, az els pillanatra megkülönböztethet.

E sajátságos és teljesen eltér alakja miatt Lubbock e genust a Papirins-

genussal együtt egy külön családba, a Smynthuridák családjába helyezte.

x\zon alaki különbségek, melyek által a Smynthurus-genus a Thysa-

nurák többi genusaitól különbözik, röviden a következkben vázolhatok :

Az igen jól elkülönült fej többnyire szélesebb, mint hosszú ; a sze-

mek és csápok között lév rész, valamint a fej oldalrésze is kidomborodik.

A szemek egyszerek, számuk állandóan 8, melyek egy sötét, több-

nyire fekete, kidomborodó lemezen vannak elhelyezve.

A csápok a fej oldalán a szemek eltt állanak, s a test fele hosz •

szúságát mindig felülhaladják; több ízbl vannak összetéve, melyek közül

az els a többinél jóval vastagabb, rövid, a második 2-szer-3-szor, a harmadik

pedig 5-ször-6-szor hosszabb az elsnél, az ezután következ ízek igen kicsi-

nyek, számuk \2— 18 között változik, gyöngj^szemalakúak s egymás között

egyenl nagyok, e végs ízek együtt az els három íznél majd rövidebbek,

majd hosszabbak s ízeltsegk — különösen némelyik fajnál —- elmosódott,

alig észrevehet;* a csápok valamint a fej is majd hosszabb majd rövi-

debb, majd ritkábban, majd tömöttebben elhelyezett serteszer szrökkel

van fedve.

"'' Ez az oka annak, hogy Lubbock s utána többen a Suiyjithurus-îâioknàl

csak 4 ízet különböztetnek meg, miután az utolsói ízeket csak a negyedik íz gyrü-

zöttségéuek tartják.
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A thorax áll három igen keskeny gyrbl, minek következtében

olyan, mintha az állatnak nyaka volna ; az egyes thoraxgyrk egy-

mástól igen jól el vannak különülve; a prothorax legkeskenyebb, míg a

metatliorax valamivel szélesebb a mesothoraxnál.

A j) 1 r o h hat gyrbl áll, gömbalakhoz hasonló, körvonala tojás-,

elliiDsis- vagy épen köralakú, oldalszegélyei vagy kerekek, vagy pedig eresz

módjára kiállók s a test közepe táján kiszögell szegélylyel vannak ellátva

a potroh gyri közül legszélesebb az els három, ezek között a harmadik,

mely a leghosszabb is, mig a három utolsó igen keskeny és rövid.

A lábak ötizületüek, a csip és tompor igen rövidek, a czomb két-

szer oly hosszú, mint a csip, mig a lábszár a czombnál mindig jóval hosz-

szabb, leghosszabb az egyizület tarsus, melynek végén a két egyenetlen

nagyságú görbe karom vau ; az utolsó lábpár az els lábpárnál állandóan

felével hosszabb.

Az ugró-villa egy páratlan alaprészbl áll, melyen a két ersen

szrözött villaág van s ezeknek végén a két lapított s hegyen kikerekített,

de soha sem fogazott chitinlemez foglal helyet.

A test minden része majd ritkábban, majd tömöttebben, de mindig

ers serteszer szrökkel van fedve. A testen néha szép rajzok vannak

(S. fuscus, oblongus), néha széles szalag fut hosszan végig (S. maculatus),

mig a legtöbb Smynthurus-í^ csak egyszín (S. aureus, luteus, viridis).

A Symthurus-ía,jok részint korhadt, részint él növényi részekkel táp-

lálkoznak s állandóan növényeken, különösen ezek leveleinek alsó lapján

tartózkodnak ; igen gyorsan s testök nagyságához viszonyítva tetemes távol-

ságra ugranak.

Genus SMYNTHUKUS * Latreüh (1802).

(Histoire naturelle générale et particitliêre des Crustacés et des Insectes.)

Syn. — Podura Linné, Faun. Siiec. es Syst. naturae (Eclitiones).

1793. Poíííwa Fabricius, Entom. syst. II, pag. 65.

1839. Smynthurus Burmeistee, Handbuch der Entora. II, pag. 4.51.

1842. Smynthm'us Nicolet, Nouv. Mém. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 80.

1842. Smynthurus Burlet, Mém. sur les Podurelles, pag. 52.

1844. Smynthurus Gervais, Hist. d. Ins. Apt. Ill, pag. 400.

1873. Sínynthurus Lubbock, MonograiJh of the CoUembola and Thysanura,

pag. 100.

Corpus glohosum. Antenjiae multiarticulatae. Ocelli utrinque 8. Tiiherculi

dorsales nulli.

Táblázat a fajok meghatározására.

1. (4). A potroh oldalvonala kikerekített.

"-'- 'ja'.vín'j;=mus (egér) ; oufa=cauda (fark).
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vonaltól jobbra és balra egy-egy sötétebb, de a test színéhez hasonló, szé-

lein elmosódott foltocska van ; az utolsó potrohgyürükön, valammt a hát

középvonalában egy-egy kis fekete foltocska látható ; a potroh alól világo-

sabb ; az egész potroh serteszerü, ers, felálló szrökkel van szétszórtan

beborítva; a lábak világos sárgás -barnák; a karmok épek, rendes alkotá-

snak ; az ugró-villa rövid, a testnél világosabb, ágai oly hosszúak, mint a

csápnak végs egyenl ízei együtt, végs íze lapított, vége kerekített.

E faj igen ritka, eddig még csak Francziaországban és Svájczban

találták, hazánkban Dr. Horváth Géza fedezte fel Csáktornyán (Zalamegye),

hol 1 883. szeptember 30-án a növényeken két példányt fogott.

2. Spec. SMYNTHURUS AUEEUS Lubbock (1862).

Trans. Lin. Soc. XXIII, pag. 589.

Syn. 1873. Smynthurus aureus Lubbock, Monograph of the Collem. and Thysauura,

pag. 112.

Capite »que longo ac lato, aurantiaco, fronte brunnea -flava ; ocellis

nigris, semicirculariter collocatis, umbra dilute-flava cingente ; antennis

dimidio corporis longioribus, articulis tribus anterioribus dilute-ilavescente-

rufis, articulis ultimis gequalibus obscure-flavido rufig, tribus anterioribus

paulo brevioribus ; abdomine latitudine duplo longiore, elliptico, margi-

nibus rotundatis, aurantiaco, fascia dornali obscuriore ; pedibus dilute

rufis ; íürcula flavida, brevi.

Longit. corporis 1 mm.
Unicum specimen in Hungária orientali captum.

A fej oly széles, mint hosszú, színe narancs-sárga, a homlok barnás-

sárga ; a szemek feketék s félgömbalakban vannak elhelyezve, a szemek

körül egy világosabb sárga udvar van; a csápok a test fele hosszát jóval

túlhaladják, a három els íz világos sárgás-barna, a végs egyenl ízek,

melyek a három els íznél rövidebbek, sötét sái'gás-barnák ; a potroh két-

szer oly hosszú, mint széles, körvonala elliptikus, oldalszegélye kerekített,

a potroh egészen narancs-sárga, közepén egy sötétebb, szélén elmosódott,

hosszan lefutó szalaggal van ékítve ; a potroh ers, tüskeszsr szrökkel

gyéren fedett ; a lábak barnás-sárgák ; az ugró-villa világos sárga, meglehe-

ts rövid és ersebben ki van fejldve, mint a többi Smyíithiirus-isijoknál.

E szép Smynthurus-fajt még eddig csak Angliából ismerték, hol igen

gyakori ; hazánkban Bíró Lajos fedezte fel Pele környékén (Szilágymegye)

augusztus havában, hol egy példányt talált, de sajnos, nem volt feljegyezve,

mily viszonyok között. •

3. Species. SMYNTHURUS FUSCUS De Geer.

Syn. 1743. Podura fusca De Geer, Kongl. Swensk. Wet. Acad. pag. 9(i.

— Podura útra Linné, Syst. Nat. (Edit.)
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1793. Pochira a fret Fabricius, Eutoin. Syst. Il, pag. (}~>.

1793. Podiira signafa Fabricius, ibidem, II, pag. (i5.

1806. Sniynthurus fiiscus Latreille, Gen. Crust, et Ins. pag. 156.

1839. Smynthurus signahis Burmeister, Handbuch d. Entom. II, i)ag. 4-^)2.

1839. Smynthurus fuscus Burmeister, Handb. d. Entoni. TI, pag. in].

1834. Smynthurus afer Templeton, Trans. Ent. Soc. I, pag. 97.

1839. Smynthurus fuscus Bourlet, Mem. Soc. Eoy. Lille.

1842. Smynthitras fnscus Bourlet, Mem. Soc. Roy. Douai, pag. 57.

1842. Smynthurus signatus Nicolet, Mem. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 81.

1842. Smynthurus fuscus Nicolet, ibidem pag. 82.

1844. Smynthurus slgnatiis Gervais, Hist. Ins. Apt. Ill, pag. 4()U.

1844. Smynthurus fuscus Gervais, ibidem, pag. 402.

1844. Smynthurus ater Gervais, ibidem, pag. 403.

1862. Smynthurus Bushii Lubbock, Trans. Lin. foe. XXIII, pag. 440.

1869. Smynthurus signatus Porath, Of. af. k. Vet. Akad. Forhandlingar.

1873. Smynthurus fuscus Lubbock, Monograph of the Collem. and Thysanura

pag. 101.

1876. Smynthurus fuscus Tullberg, Sveriges Podurider, pag. 29.

Corpore latitudine paulo longiore ; capite duplo latiore quam lon-

giore ; ocellis nigris, pentRgonis; antennis dimidio corporis paulo longiori-

bus, dilute-rufis, articulis ultimis sequalibus longitudine trium anteriorum
;

abdomine ovato, marginibus circa medium fortiter dilatatis; abdomine

capiteque fusco-cinereis, maculis minoribus majoribusque, dilutioribus et

obscurioribus rufis nigrisque, angulatis, confuse coUocatis, totisque, mar-

moratis
;
pedibus dilute-rufis, dense setosis ; furcula flava, setis sparsis

vestita.

Longit. corporis 0*8— 1"3 mm.
Inter plantas varias ubique sat frequens.

Az állat teste kevéssel hosszabb, mint széles ; a fej kétszer oly széles,

mint hosszú, világos és sötét sárgás barna valamint fekete, szögletes foltok-

kal van tarkázva s ez a szürkés alapszínen márványszer tarkázatnak tet-

szik ; a szemek feketék s egy szabályos ötszöghöz hasonlítanak ; a csápok a

test felénél valamivel tiosszabbak, világos sárgás-barnák, a szrtüszök a

csápok második ízén feketék, a ceápnak végs egyenl izei együtt oly hosz-

szuk, mint a három els íz ; a potroh körvonala csaknem tojásalakú, oldal-

vonala kiszögell ereszszel ; a potroh alapszíne sárgás-szürke, melyen már-

ványhoz hasonló tarkázattal kisebb-nagyobb, világos és sötét sárgás-barna,

valamint fekete, szögletes foltok vannak rendetlenül szétszórva ; a potroh

serteszer szrözete igen hosszú ; a lábak világos sárgás-barnák, tömötten

szörözöttek, a karmok rendes alkotásnak, épek ; az ugró-villa igen világos

sárgás-szürke s rendetlenül ritkán elhelyezett szrök fedik, az ugró-villa

végs íze lapított, vége kerekített.

E faj a legközönségesebb Smynthurus-íaiok egyike, ismeretes Anglia,

Svájcz, Német-, Svéd-, Franczia- és Finnországból, hazánkban Kis-Azar



36

(Zemplénmegye — Dr. Chyzer), Hidvég-Ardó (Abaiij Tornamegye — Dr.

Horváth), Ó-Buda, Szent-Endre (Pestmegye), Déva (Hunyadmegye) és Ber-

zászka (Krassó-Szörény) ; májustól— novemberig elfordul s igen gyakori.

4. Species. SMYNTHURUS MACULATUS noc. .^pec.

Corpore latitudine duplo longiore, setis longis erectis parce vestito ;

capite stramineo, paulo latiore quam longiore, medio capitis macula

magna, quadrangulari, nigra etiam oculos in se continente ornato ;
anten-

nis dimidio corporis vix longioribus, in angulis duobus

anticis maculae magnse nigríB locatis, articulo primo

nigro, ceteris stramineis, articulis ultimis tribus anticis

gequilongis ; abdomine ovato, lateribus circa medium

leniter dilatatis; abdomine thoraceque stramineis, dorso

macula magna longitudinali, nigra antice posticeque

angustata in medio fortiter dilatata ornatis ; pedibus stra-

mineis, furcula corporeque infra pallidioribus.

Longit. corporis 1'2-— 1-5 mm.

In Hungária centrali inter gramina paludum bis lectus.

A test kétszer hosszabb, mint széles; a fej szalma-sárga, csak valami-

vel szélesebb, mint hosszú, egy négyszöglet nagy fekete folttal a fej tete-

jén, mely fekete folt a szemeket is magába foglalja és a csápok alapjáig

terjed; a csápok a test hosszúságának felét igen kevéssel túlhaladják, az

els iz fekete, a többi ízek szalma- sárgák, a végs egyenl ízek oly hosz-

szúk, mint a három els íz ; a potroh tojásalakú, oldalszegélye kiszögell ;

a thorax és potroh is szalma-sárga s mindkettn a hát közepén kiszélesed,

á test vége felé elkeskenyed széles fekete szalag fut végig; a thorax és

potroh hasi része világosabb ; az egész test, ép úgy a lábak is hosszú serte-

szerü szrökkel vannak ritkán fedve ; a lábak szintén szalma sárgák, a

karmok épek; az ugró-villa a testnél világosabb, oly hosszú, mint a test

fele, ers tüskékkel van fedve.

Ez érdekes Smynthurus-ísiit Ó-Buda közelében lév meleg források

mellett a Thypha latifolia levelein találtam egyetlen példányban 1882 június

havában; Dr. Horváth Géza pedig 1883 július havában Fehérmegyében

a velenczei tó partján elterül vizenys réteken fogott szintén egy példányt.

5. Species. SMYNTHURUS LUTEUS Lubbock (1867).

Trans. Linn. Soc. XXVI, paj. 296.

Syn. 1873. Smynthurus liuteus Lubbock, Monog. of the Collem, and Tliysantira,.

pag. 108.

1876. Smynthurus luteus Tullrerg, Sveriges Podurider, pag. 32.

1883. Smynthurus vitis J. Lichtenstbin, La vigne américaine VII, pag. 2-54.

Corpore latitudine duplo longiore ; capite paulo latiore quam Ion-



giore, liiteo : ocellis uigris, trigonis ; antennis dimidio corporis a-qiiiloiigis
;

abdomine luteo, infra pallidiore, elliptico, marginibus circa medium forti-

ter dilatatis, pilis brevibus sparsis vestito
;
pedibus liiteis ; furcula dimidio

corporis íBquilonga, colore dilutiore.

. Antennarum articulis maris ultimis rufis, ferminae dilute-violaceis.

Longitudo corporis 0*5—0'7 mm.
Inter plantas varias, ssepc etiam in foliis Vitis viniferffi ubique frequens.

A test kétszer oly hosszú, mint széles ; a fej kevéssel szélesebb, mint

hosszú, egyszin sárga; a szemek feketék, gömbháromszögalakuak ; a csá-

pok oly hosszúk, mint a test fele, a hímnél jóval vékonyabbak mint a ns-
ténynél, az els három íz világos sárgás-barna s a végs ízeknél valamivel

hosszabbak, a csápok végs egyenl ízei a hímeknél sárgás-barnák, a ns-
tényeknél gyengén viola-színüek ; a potroh körvonala ellipticus, oldalsze-

gélyei kiszögellök, igen finom, rövid, ritkán elhelyezett, hegyes tüskékkel

van fedve, melyeknek tüszi színtelenek ; a potroh színe egyenlen sárga, a

hasi rész világosabb, valamint a lábak is, melyek igen ritkán elhelyezett,

finom szrökkel vannak borítva ; az ugró-villa világosabb mint a test, oly

hosszú, mint a testnek fele s rajta a ritkán elhelyezett szrök igen finomak.

Ismeretes e faj Anglia-, Svéd-, Franczia- és Finnországból. Hazánk-

ban rendkívül gyakori s az él növények leveleinek alsó lapján májustól—
októberig mindig található. E fajt, mely a szllevelek alsó lapján igen

közönséges — ezért adta Lichtenstein a Sîïiynthunis vitis nevet is -—

,

gyakran összetévesztik a szölpusztító Phylloxerával, pedig ez egy teljesen

ártalmatlan rovar, mely a szölöleveleken ép úgy mint más növényeken is a

növény szrszálaival táplálkozik. Hazánkban a következ helyekrl isme-

retes : Tahi-Tótfalu, Szent-Endre, Békás-Megyer, 0-Buda, Vácz, Farkasd

(Pestmegye), Sik-Abony (Pozsonymegye), Pécs (Baranyamegye), Arad

(Aradmegye), Gyöngyös (Hevesmegye), Szendr, Sajó-Kaza (Borsodmegye),

Hódmezö-Vásárhely (Csongrádmegye).

6. Species. SMYNTHUEUS VIRIDIS Linn.

,
Sj'ii. — Podura viridis Linné, Faun. Snee. ós Syst. Naturae. (Editiones.)

1793. Podura viridis Fabricius, Entom. Syst. II, j)ag. 65.

1806. Smynthurus viridis Lateeille, Gen. Crust, et Ins. x>ag. 166.

1839. Smynthurus viridis Buemeister, Handbuch d. Entom. II, pag. 451.

1842. Smynthurus viridis Nicolet, Nouv. Mém. Soc. Helv. VI, Nr. 76, pag. 82.

1842. Smynthurus viridis Bourlet, Mém. Soc. Roy. Douai.

1844. Smynthurus viridis Gervais, Hist. d. Insect. Apt, III, pag, 401.

1867. Smynthurus viridis Lubbock, Trans, Lin. Soc. XXVI, j)ag. 295.

1873. Smynthiirus viridis Lubbock, Monograpli of the Coll. and Thysau. pag. 100.

1876. Smynthurus viridis Tullberg, Sveriges Podurider, pag. 30.

Corpore latitudine corporis dimidio ad hue longiore ; capite vix latiore

quam longiore, einereo-viridi ; ocellis nigris semicirculariter locatis ; anten-



uis rufescentibus, dimidio corporis aequalibus, articulis ultimis paulo bre-

vioribus quam tribus anticis ; abdomine ovato, cinereo-viridi, leviter mar-

morato, vix longiore quam latiore, setis longis, acutis, in lineam transversam

positis, marginibus circa medium fortiter dilatatis
;
pedibus dilute-rufis

;

furcula colore corporis multo pallidiore.

Longit. corporis I'O— 1'4 mm.
Inter gramina pratorum, passim.

A test egy és félszer oly hosszú, mint széles ; a fej igen kevéssel szé-

lesebb, mint hosszú, szürkés-zöld; a szemek feketék, félköralakban álla-

nak ; a csápok oly hosszúk, mint a test hosszúságának fele, a végs egyenl

ízek a három elsnél valamivel rövidebbek, az els három íz barnás -sárgti,

mig a végs ízek sötét sárgás-barnák ; a potroh tojásalakú, kevéssel hosz-

szabb, mint széles, oldalszegélye kiszögell, színe szürkés-zöld, gyengén

márványozott, hosszú és hegyes szrökkel van fedve, melyeknek tüszöik—
ép úgy a fejen is — feketék s szabályos haránt sorokban vannak elhe-

lyezve, s ez által az állat olyan, mintha feketén volna pontozva ; a lábak

világos sárgás-barnák, rendes alkotásnak; az ugró-villa a testnél sokkal

világosabb, egyenes, aránylag hosszú.

A hazánkban talált alak a Tullberg által leírt Smynthiirus viridis

var. einerco-viridis faj változathoz tartozik, vaely Svéd- és Finnországban

gyakori; azonban e színkülönbség a S. viridis lakóhelyétl van feltéte-

lezve. El van terjedve azonkívül még Svájcz-, Olasz-, Franczia-, Angol- és

Németországban is. Elfordul májustól—szeptemberig, növényeken s ezek-

nek is a legalsó levelein ; hazánkban eddig Budán, Békás-Megyeren s a

szent-endrei szigeten (Pestmegye), valamint 0-Moldován (Krassó-Szörény-

megye) találtam.
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A HETEHOGNATHAK EGY UJ ALAKJA HAZÁNKBAN.

Dr. TÖMÖSVÁEY ÖDÜN-tÖl.

(Három ábrával.)

Hazánk faunájának Myriopodái között a Heterognathák alrendjét

képez fajokat, nevezetesen a Polyxenus laguriis, Pauropus Huxley i és a

Trachypauropus glomerioidei^ fajokat, már egy alkalommal ismertettem,*

hol egyúttal e fajoknak tüzetes leírását is adtam. Újabban Bíró La.jos kerü-

leti phylloxera-felügyelö úr Szilágymegye Pele községébl, lehullott faleve-

lek alatt gynjtött több Thysanurával együtt egy új Heterognátha, nevezete-

sen pedig a Traclnipuropus-gennsha tartozó fajt bocsátott rendelkezésemre,

melyet, mint az ugy.mázon üvegben lev Thysanurákról következtetem,

szintén lehullott falevelek alatt talált, sajnos azonban, hogy csupán egyet-

len egy példányban.

Ez érdekes faj leírása a következ.

TEACHYPAUEOPUS MAEGAEITACEUS n. sp.

Elongatus, semicylindricus paulo nitidulus, nudus, segmentis setis

duabus longissimis, ad latéra positis praeditis, supra dilute fuscotestaceus,

antennis fuscis, scutis ventralibus pedibusque griseo-albidis ; capite trian-

gulari, acuminato et scuto dorsali primo obtecto ; oculis nuUis ; articulis

antennarum cyathiformibus setis clavatis nonnuUis vestitis ; articulis anten-

narum accessoriis externis tentaculis duabus et inter hœc praeterea organo

sensitivo globifero instructis, tentaculis omnibus ti-ansversim striatis ; cor-

pore supra tuberculis parvis, numerossisimis, rotundatis, praeterea punctis

dense praedita ; lateribus scutorum dorsalium tuberculis scrabrosis et hisce

setis retrorsum vergentibus vestitis ; scuto dorsali primo triangulari angu-

lis rotundatis ; scuti dorsalibus 2—4 quadratis, latioribus quam longioribus,

angulis posticis rectis, anticis rotundatis ; scuto dorsali secundo lateribus

* Dr. Tömösváry (). A hazánkban elforduló Heterognathák. (Magy. Tud.

Akadémia, Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XVIII. köt. 12. szám.

351. lap.)
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rectis, 3—i lateribus paulo rotundatis ; lateribus scuti dorsalis quinti

sinuatis ; scuto dorsali sexto postice latiore, ceteris multo minore, angulis

posticis rectis, septimo praecedente minore, margine postico leviter sinuato,

prope anum pilis tribus longis terminalibus instrueto
; pedum paribus no-

vem, pedibus 6— 7-articulatis, (tarsis í2—3 articulatis) apice ungvi unico

sat robusto armatis. Habitu specierum parvularum generis Glomeridis.

Longitudo corporis : 0*9 mill.
;

latitudo corporis 0*3 mill. Q c 1.

In Hungária orientali (Pele,
^ '^ 2. ^^^/ g^^:^sm ¥'

com. Szilágy) specimen unicum legit

Dom. Ludovicus Biro.

Explicatio figurarum.

Fig. 1. Tnichypauroptis margaritaceusn.

sp. prona. 65/1.

Fig. 2. Antenna dextra, praeter articules

duos ultimos omissa. 380/1.

Fig. 3. Tuberculum scabrosum aingulum,

cum seta retrorsum vergente. 450/ 1

.
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ADATOK A RETYEZAT TAVAI CRUSTACIEA-FAUNAJANAK

ISMERETÉHEZ.

Dr. Daday Jen
E«YETEMIMAGÁNTAN ÁRTÓL.

(n-ik tábla).

Pár évvel ezeltt Erdély Crustacea-faunájának összegyjtését és

tanulmányozását tíízvén ki czélomúl, 1881 és 1882. években igyekeztem

Erdély legkülönbözbb pontjait meglátogatni s minden meglátogatott

ponton lehet tüzetesen gyjteni, miután csupán ily módon reméltem

kitzött feladatomnak érdemlegesen megfelelhetni. Czélom elérhetésében

az erdélyi Múzeum- egylet Igazgató-választmánya hathatósan támogatott,

miután utazási költségeim fedezése czéljából anyagi támogatásban részesí-

tett s ennek köszönhetem azt, hogy ma már elmondhatom, miszerint alig

van Erdélynek oly vidéke, a melyen nem gyjtöttem volna ; ennek köszön-

hetem, hogy a folyó 1882. évben alkalmam nyílt a Retyezát vidékét, magát

a Retyezátot és ennek tavait meglátogatni.

Az eredmény, melyet e kirándulásom folyamában elértem, nem na-

gyon gazdag ugyan, de annál becsesebb, miután oly Crustacea-fajok birto-

kába jutottam, melyeket Erdély eddig általam átkutatott egyetlen más

pontján sem észleltem ; s azt hiszem, hogy ezek jellemz alakok a Retyezát

tavainak faunájára nézve, szemben Erdély más vidékeivel. Figyelmemet

azonban a Crustacea-fajok összegyjtésemellett kiterjesztettem e tavakban

él más állatosztályok fajaira is, s a mennyire lehetett feljegyeztem azokat,

hogy ilyen formán az összes fauna ismeretéhez némi adatokat szolgáltassak.

Tettem pedig ezt fleg azért, mert tudtommal ez ideig a Retyezát tavai

faunájának összegyjtésével egyetlen búvár sem foglalkozott.

Kirándulásom egyes mozzanatainak részletezését e helyen fölösleges-

nek tartom, annyit azonban megjegyzek, hogy folyó 1882. évi augusztus

hó 27, 28 és 29. napjain végeztem azt, még pedig Malomvizrl indultam

ki gyalog, két vezet kíséretében. Utamat, miután a malomvízi erdész

Schuster András úr kell felvilágosításokat és utasításokat nyújtott, a

Zseminye tó, Fekete tó (TeuNyegru) és Zenoga tó felé vettem s különösen
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ezeknek faunáját igyekeztem lehetleg részletesen megfigyelni és össze-

gyjteni; e mellett azonban figyelembe vettem az itt-ott szórványosan fekv

kisebb tócsákat és pocsolyákat is. A fentemiitett három nagy tóra vonat-

kozólag megjegyzem, hogy azok valamennyié kristály tiszta, növényszegény,

kettben — a Zseminye- és Zenoga-tóban — honositott pisztrángok ta-

nyáznak, mig a harmadik — a Fekete-tó — csaknem egészen néptelen.

Vizök f tömegét a nyáron át elolvadó hónak vize képezi, de e mellett

mindenikbe folyik be több kisebb nagyobb csermely, valamennyié pedig

forrását képezi egy-egy zuhogó hegyi pataknak.

Az emiitett helyeken gyjtött állatfajokat a következ jegyzékben

foglalom össze, még pedig rendszertani sorrendben, az alsóbb rendtl

indulva ki, s hol helyén valónak tartom, pár kísér észrevételt is csatolok.

A Crustacea-fajokat azonban részletesebben ismertetem, ez lévén jelen

feladatomnak sarkpontja. Ezen utóbbi feladatom megoldásánál dr. Tóth

SÁNDOE-nak a magyar tud. Akadémia kiadványaiban (Mathematikai és ter-

mészettudományi közlemények I. és II. kötet) megjelent «A budapesti kan-

dicsfélék» czím ily tárgyú dolgozatát vettem irányadónak.

A GYJTÖTT FAJOK NÉVJEGYZÉKE.

A) PEOTOZOA, VÉGLÉNYEK.

A Véglények állatköréböl csakis azon fajokat figyelhettem meg, me-

lyek különböz állományú keményebb vagy lágyabb vázakkal bírnak, mi-

után a borszeszben csak is ezek maradtak meg annyira, hogy megha-

tározásuk minden kétséget kizáró és biztos lehetett.

Oszt. EHIZOPODA, GYÖKÉELÁBÚAK.

I. Nem. Difßugia, Leclerc.

1. Faj. Difflugia globulosa, Dujardin.

"-2. « Difflugia pyriforniis, Pekty.

3. « Difflugia urceolata, Carter.

4. (( Difflugia constricta, Ehrenberg.

II. Nem. Centropyxis . Stein.

Faj. Centropyxis aculeata, Ehrenberg.

III. Nem. Cyphoderia, Schlumberger.

Faj. Cyphoderia Ampulla, Ehrenberg.

IV. Nem. Euglypha, Dujardin.

Faj. Euglypha ciliata, Ehrenberg.

Oszt. CILIATA, CSILLÓSZEÖSEK.
Rend. CILIOPLAGELLATA, Ostoros csillószröfíek.

I. Nem. Peridinium . Ehrenbkrg.

Faj. Peridinium tabulatum, Ehren herg.



E rövid névjegyzékben felsorolt N faj természetesen csak kis töredékét

képezheti a nevezett tavak Protozoa- állományának, különösen a Csillószö-

rös ázalék állatkákat tekintve. A felsorolt fajok valamennyié több külön-

böz hel3'^en észleltetett már s így a faunára nézve nem igen jellemz.

B) VERMES, FÉRGEK.

Ezen állatkörnek több osztálya van képviselve a Retyezát tavaiban,

köztük egyik tekintélyesebb számú alakokkal. A Laposférgek közül azon-

ban, künn a helyszínén végzett vizsgálataim folyamában sem sikerült egy

fajnál többet észlelnem, melybl aztán néhányat borszeszben is meglehets

jól conserválhattam. Semmivel sem volt gazdagabb az eredmény a Fonál-

férgek osztályára nézve is.

Os;ít. PLATYELMINTHES, LAPOSFÉRGEK.
Eend. TUKBELLAEIA, Örvényférgek.

Alrend. Ehabdocoela, Tömlobelüek.

Nein. Mesostomuni, Oerst.

Faj. Mesostomum personatniii, Oerst.

A Zenoga-tó mohos partköveirl nagyobb számmal gyjtöttem ugyan,

de csak pár példánya maradt meg oly állapotban, hogy Parády Kálmán,

kolozsvári ref. collegiumi tanár, ki a Turbellaria-félékkel már több éven át

foglalkozik, meghatározhatta. A többi tavakban Turbellaria-félét észlelnem

nem sikerült.

Oszt. NEMATELMINTHES, FONÁLFÉRGEK.
Család. ANGUILLÜLIDAE, Ebekth.

Nem. Dorylaiimus, Dujardin.

Faj. Doiylaimus filiíbrmis, Bastian.

A Zenoga-tó partjának szélén találtam pár példányát növénytörme-

lékek között, melyek borszeszben nagyon jól megmaradtak s így meghatá-

rozásuk biztosan végezhet volt.

Oszt. ROTATORIA, KEREKESFÉRGEK.
Család. PHILODINEA, Carus.

Nem. Botifer, Ehrenberg.

Faj. Eotifer vulgaris, Schrank.

Család. HYDATINEA, Caeus.

Nem. Hydatina, Ehrenberg.

Faj. Hydatina seuta, Ehrf.nberg.

Család. BßACHIONEA, Cahus.

Nem. Lepadella, Ehrenberg.

Faj. Lepadella ovális, Ehrenberg.

Nem. Motiostyla, Ehrenberg.

Faj. Monostyla cornuta, Ehrenberg.



u

Nem. Metopidia, Ehrenberg.

Faj. Metopidia Lepadella, Ehrenberg.

Nem.. Colurus, Ehrenberg.

Faj. Colurus uncinatus, Ehrenberg.

Nem. Brachionus, Müller O. Fr.

Faj. Brachionus urceolaris, Müller 0. Fr.

« Brachionus Bakeri, Eheenberg.

Nem. A/iuraea, Ehrenberg.

Faj. Anuraea aculeata, Ehrenberg.

« Anuraea acuminata, Ehrenberg.

A felsorolt 10 Eotatoria-faj igen jól conservait borszeszben tartott

példányok után lett meghatározva és mind a három nagy tóban gyakori

alak. A Brachionus urceolaris-fajt találtam ezenkívül a Eetyezátra vezet

út mellett fekv egy ideiglenes pocsolyában, az úgynevezett Pelcsinye

havason s e helyen roppant mennyiségben gyjtöttem.

C) AKTHROPODA, ÍZELTLÁBÚAK.

Az ízeltlábúak különböz osztályai mondhatni nem igen vannak

képviselve a Retyezát tavaiban, miután néhány Diptera-álczán s különösen

a Culicida-félék álczáin kívül sem más fajokálczáit, sem pedig imagoit nem
észleltem ; csupán a Crustacea-félék vannak tekintélyesebb számmal kép-

viselve s ezek között is a Phyllopodák.

Oszt. CEUSTACEA, HÉJJASOK.

Rend. COPEPODA, EVEZÖLÁBÚAK.

Az Evezölábúak rendjébl az édes vizeket népesít három családnak

képviselit sikerült észlelnem.

Család. OYCLOPIDAE, Claus.

a) A mells tapogatók 17-ízuek.

Cyclops viridis, Jurine.

Monoculus quadricornis viridis Jurine : Histoire des Monocles, pag. 46. Tab. III. Fig. 1.

Cyclops vulgaris .__ .__ ._. Koch: Ci'ustaceen, Myriopoden etc. Heft. 21. 4. Fig. 4.

« viridis __. .._ ___ Fischer: Beiträge zur Kenntniss der in der Umgegend
von St.-Petersburg sich findenden Cyclopiden, Bullet.

de la société imper, des Naturalistes de Moscou. Tom.

XXVI. I. part. pag. 74—100. Taf. II,

« brevicornis .-. ___ Claus: Das Genus Cyclops etc. Archiv f. Naturgesch.

XXIII. Bd. 1. H. pag. 32. Tab. III. Fig. 12—17.

« viridis -._ -_. -„ Sars G. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder. For-

handlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1862.

pag. 212.

« brevicornig ^.. ._, Claus : Die freile)>ende Copepoden etc. pag. 99. Taf. IV.

Fig. 11.
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Cyclops brevicomis ___ ... Lubbock : Freshwater EntoixKJstraca, Transactions of the

Linnean Society of Loudon XXIV. p. iiOO.

« « --- --- Hkllek : Crustaceen Tirols, Bericht des medicinisch-

naturwisseosch. Vereins zu Innsbr. 1871. p. 5.

« « _..-.. Friç : Krustenthiere Böhmens. Archiv der naturwiss.

Landesdurchforsch. Böhmens. II. Bd. IV. Abth. 1872.

pag. 250. Fig. 13.

« « --- — - HoEK : Zoetwater Copepoden. Tijdschrift der Neder-

landsche Dierkundige Vereeniging. 1875. pag. 13. Taf. I.

Fig. 5. 6.

(I viridis--- -.- .-. Rehbeeg : Beitrag zur Kenntn. der freilebenden Süss-

wasser-Copepoden. Abhandl. der naturwiss. Vereins zu

Breiuen. VI. Bd. pag. 540.

Mellsö tapogatói alig érik el a tor els szelvényének hosszát és három

utolsó ízük nagyon rövid, csak valamicskével hosszabbak a közvetlen meg-

elznél. Ötödik lábpárja két ízü ; az alapi íz meglehets ersen fejlett,

alapján kissé keskenji-ebb mint végcsúcsán és küls oldalcscsán egy sörte

emelkedik. A második íz hengeres és az alapi ízhez képest durványosnak

mondható ; bels oldaláról egy kis rövid nyúlványka emelkedik ki, míg

mells végcsúcsán egy nagy sörte ered. Nagyon jellemz e fajra az, hogy

potrohjának minden gyrzete hátsó szegélyén kis fogacskák által van

koszorúzva.

Egyike a legnagyobb földrajzi elterjedéssel bíró fajoknak. Az eddig

átkutatott európai fauna-területeknek csaknem mindenikérl ismeretes.

A Ketyezáton, illetleg ennek három nagy tavában nem fordul el s én

csakis az úgynevezett «Pelcsinye») havas egy kis pocsolyájából gyjtöttem

pár példányát.

h ) A mells tapogatók 12-ízek.

Cyclops agilis, Koch.

Cyclops agilis--- _-_ Koch: Deutschlands Crustaceen, Heft 21. 3.

« serrulatus--. Fischiír ; Beiträge z. Kenntn. d. in d. ümg. v. St.-Petersburg

sich findend. Cyclopiden etc. I í. m. pag. 42í. Taf, X. Fig.

22. 23. 26-31.

« « --- LiLLJEBORG : De Crustaceis ex ord. tribus etc. pag. Uj8. Taf

XV. Fig. 12.

« " .-„ Claus: Das Genus Cyclops. Id. m. pag. 36. Taf. I. Fig. 1—3,

« « --- Sars G. 0.: Indenlandske F'erksvandscopepoder. Id. m. p. 254.

« « --- Claus: Die freilebende Copepoden. pag. 101. Taf. I. Fig. 1—2.

Taf. IV. Fig. 12. Taf. XL Fig. 3.

« « — - LuBBOCK : Freshwater Entomostraca. Id. m. pag. 197.

« « --- Heller: Crustaceen Tirols. Id. m. pag. 6.

« "
« --- Friç: Krustenthiere Böhmens. Id. m. pag. 222. Fig. 18.

« « -.- HoEK : Zoetwater-Copepoden. Id. m. pag. 22.

« « --. Uljanin : Beise in Turkestan, pag. 34. Taf. YLIL. Fig. 1— 8.
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Cyclojis seniilatns _ Brady: Monograph of the ine and seini-parasitic Copepoda
of the British Islands. Vol.1. London 1878. (Eoy. Society)

pag. 109. Taf. XXII. Fig. 3—14.

« agilis Rehberg : Beitr. z. Kenntn. d. freileb. Süsswass. Copep. Id. m.

pag. 545.

A mells tapogatók oly hosszúak, mint a törzs, három utolsó ízük

vékony és hosszú. Ötödik lábpárja csupán egy ízbl áll s ezen három sörte

van. Igen jellemz a villa, mely négyszer-ötször hosszabb mint a milyen

széles ; alapján finom fogacskákkal koszorúzott, míg küls szegélyén egy

sor finom fogacska emelkedik.

Földrajzi elterjedése e fajnak is oly nagy, mint az elbbenié. A
Eetyezát tavai közül a Zseminye- és Fekete-tavakból gyjtöttem, melyek-

nek partjain nagyobb mennyiségben fordul el.

Cyclops alpestris, n. sp.

Antennis primi paris duodecom articulatis, tenuibus, segmento cor-

poris primo aequale longis. Articulis 7, 8, 9. earam longissimis, ver
ultimis tribus brevissimis ac tenuissimis. Abdomine elongate ; furca

longitudinem segmenti antecedentis vix superante, setarum apicalium

interna quaro. externa duplo longiore, intermediis du abus longis et

tenuibus, interiore longitudine abdominis fere aequante. Pedibus nata-

toriis ramis ambobus triarticulatis. Pedibus quinti paris cylindricis, biar-

ticulatis, tenuibus ; articulo basali crasso, setam et appendicem. carente
;

articulo secundo apice modo attenuate, setis duabus pennatis et aculea

instructo, seta intermedia longissima. Furca basin setis parvis circum-

cincta. Sacculis ovigeris abdomini appressis. Color animalis albidus vei

albido-flavescens.

Longit. corp. feminít 0.5— 1 mm.

A mells tapogatók tizenkét-iziieh, véTionyal;, a /est els szelvényével egyez

hosszúak ; ~, 6' és 9-ik izük legTiosszahbi mig az utolsó három legrövidebb és leg-

vékonyabb. A 'potroh megnyíiU ; a villa a megelz szelvény hosszát alig midja felül,

végsörtéi közül a bels kétszer oly hosszú, mint a küls, a két közbelsö hosszú és vé-

kony, a bels csaknem oly hosszú, mint a potroh. Az evezölabak mindannyian két

ágúak és három ízek. Az ötödik lábpar hengeres, kétiz, vékony ; alapi íze vastag

minden sörte és függelék nélkül, második íze csúcsán kissé kihegyesed két sörtével

és egy tüskével ; a középs sörte leghosszabb. A villa alapján kis sörtékkel övedzett.

A petezacskók a potrohhoz simultak. Az állat színe fehéres, vagy fehéres-scirga.

A nstény testhossza 0.5— 1 ''%j.

E faj az eddig ismert Cyclops-fajok közül leginkább hasonlít a Sars

G. 0. által Cyclops crassicaudis név alatt Svédországból leírt új fajhoz,

ettl azonban több tekintetben eltér; így eltér els sorban az által, hogy

ennek villája csak valamivel hosszabb, mint a megelz potroh-gyürüzet,

a Cyclops crassicaudisnál ellenben az oly hosszú, mint a megelz két

potroli-gyürüzet együtt véve ; ezenkívül pedig, míg a Cyclops crassicaudis
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villájának alapján sörte- koszorú nincs, addig e fajnál a villa alapján sorfce-

koszorú emelkedik, A mi a legfbb megkülönböztet ezen új fajra nézve

az, hog}^ ötödik lábpárjának alapi ízén sem sörte, sem másféle függelék

nincsen, míg második izén két sörte és egy tövis emelkedik. A sörték közül

a közbels leghosszabb, míg a küls csak félakkora, mint amaz. Mindkét

sörte tollas, míg a tövis egészen sima s a küls sörténéi is rövidebb. À Cy-

clops crassicaudis ötödik lábpárjának alapi izén egy durványos sörte emel-

kedik, míg második ízén csak egy sörte és egy tüske.

Azon irányelveket tekintve, melyek a Cyclops-fajok meghatározásánál

mérvadók s a fent kiemelt fajkülönbségekbl kiindulva tartom én e fajt

újnak.

A ßetyezat tavai közül csupán a Zseminye-tóban találtam néhány,

ivarérett példányát.

c) A mells tapogatók 10-íz.ek.

Cyclops nivalis, n. sp.

Antennis primi paris decern articulatis, tenuibus, segmentum cor-

poris primum et secundum longitudiue superantibus ; annulis 6 et 7.

longissimis. Corpore oblongo - ovato
;

abdomine elongato, segmente
prim.o utrinque sinuato. Furca longitudinem segmentorura duorum
antecedentium modo superante, margine interna setis parvis ornata; se-

tarum apicalium externa et interna longitudiue aequalibus, intermediis

duabus longitudinem abdominis parum superantibus, tenuibus. Pedibus
natatoriis brevibus, aculeis et setis brevissimis ornatis. Pedibus quinti

paris biarticalatis, cylindricis
; annulo basali brevi, apice externa setam

longam pennatam gerente ; articulo secundo modo elongato, apice setis

parvis coronato, seta longa et aculeo armato. Color animalis fuscus vei

íusco-roseus. Sacculis ovigeris duobus abdomini appressis.

Longit. corporis feminíB 0.8^— 1.2 '%,.

A mells ktjí'jgatok tiz iziieli, vrlonyak, a U\st eltsü ea nuAsodih szelvényénél

hosszabbal-, hatodik és hetedik izúTí leghosszabb. A test hosszítkás-tojéisdad ; a jjotrnh

megnyúlt, els szelvénye mindkét oldalon, öblnzött. A villa a megelz két szelvény-

nél valamivel hosszabb, bels oldalán kis söriékkel díszített ; a vegsörtéh közül a

küls s bels egyenl hosszú, a két középs a potroh hosszát valamivel felülmúlja

és vékony. Az evezöliibak rövidek, igen rövid tüskékkel és sörtékkel. Az ötödik lub-

jJár két izii, hengeres, alapi ize rövid, küls csvcsán egy hosszú, tollas sörtével, a

második iz kissé megnyúlt, csúcsán rövid sörtékkel övedzett, egy hosszú sörtével és

egy tüskével fegyverzett. Színe szürkés vagy szürkés-veres. Petezacskói a 2}otroJi-hoz

simultak.

A nstény testhossza 0.8— 1.2 '"/^j.

Az eddig ismert tíz tapogatóizCyclops-faj októl els tekintetre köny-

nyen megkülönböztethet, fleg azáltal, hogy míg a többieknél az Ötödik

lábpár csupán egy ízbl áll, addig ennél két, hengeres ízbl van összetéve ;

továbbá azáltal, hogy villájának bels szegél^^e Unom sörtékkel borított.
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Más szervezeti viszonyait tekintve különben nem sokban különbözik a

Cyclops phaleratnstól. Hímé emlékeztet a Cyclops viridisére, különösen

ölelöszervvé alakult tapogatóit tekintve ; ötödik lábpárja azonban és

villája a nstényéhez mindenben hasonló.

A Zenoga-tónak igen elterjedt alakja, több példányát sikerült gyjte-

nem és conserválnom, közte néhány hímet is.

2. Cs Iád. HAEPACTICIDAE, Claus.

Nem. Canthocamptus, Westwood.

Canthocamptiis staphylinus, Jurine.

Cyclops minutus _ -__ --_ Müleer O. Fk. : Zool. Dan. Proclr. Entomostraca.

pag. 101. Taf. XVIII. Fig. 1—7.

Monocnlus staphylinuR ._. Jurine : Histoire des Monocles, pag. 74. Taf. VIII.

Fig. 1—19.

Cyclops « ___ _- Desmarest : Consid. pag. 36.3. Tab. LUI. Fig. 6.

Cyclopsina alpestris ___ .__ Vogt: Schweizerische Crustaceen, pag. 17. Taf. II.

Canthocamptus minutus Baird : British Entomostraca, pag. i204. Taf. XV. Fig.

4—8. Taf. XXX. Fig. 3.

Canthocarpus « ... ___ Fischer: Mittheilungen. 185i. pag. 429. Taf. X. Fig.

39—42.

Canthocamptus staphylinus.. _ Sars G. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder p. 230.

« <( _^_ Claus: Die freilebende Copepoden. pag. 121. Taf. XII.

Fig. 4—14. Taf. Xni. Fig. 1. 3. 4.

« minutus ... Heller : Crustaceen Tirols, Id. m. pag. 9.

« staphylinus -, „ Hoek : Zoetwater-Copepoden. Id. m. pag. 22. Taf. III.

Fig. 13.

(î minutus ._ Eehberg : Beitr. z. Kenntniss etc. Id. m. pag. 551.

Teste megnyúlt s csaknem mindenütt egyenl átmérj. Mells tapo-

gatói körülbell oly hosszúak, mint testének mells részlete, illetleg a

három torszelvény együttvéve, A hím ölelöszervvé alakult mells tapoga-

tóinak alsó részlete duzzadt, hatíz. Az els pár lábnak bels ágán az

els íz majdnem oly hosszúra nyúlt, mint a küls ág egészen. Villája két-

szer oly hosszú, mint a milyen széles. A potroh szelvényeinek hátsó szegé-

lyét egy sor finom fogacska övezi. Spermatophorái megnyúltak és szablya-

alakúak. Testének hossza 1 mm.
Az átvizsgált európai fauna- területeknek eme közönséges alakját a

Eetyezát tavai közül csupán a Zenoga-tóban észleltem s itt sem látszik

nagyon gyakorinak lenni, miután a gyjtött anyagban csupán két példá-

nyát találtam. Lehet azonban, hogy itt állandó alak és alakgazdagságát a

nyár elején éri el.

Canthocamptus ornatus, n. sp.

Corijore elongate, postice parum attenuate. Segmentis corporis om-
nibus Seriebus pluribus setarura parvarum ornatis. Furca tam lata, quam
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alta, in parte ultima setis parvis coronata, setis majoribus apicalibus

duabus, exterire diraidiam longitudinem interioris fere sequantn, spar-

sim aculeatis. Operculo anale setoso, setis minimis. Antennis primi
paris octoarticTilatis, brevibus, segmento primo corporis longitudine fere

aequalibus
;
annulis quatuor basalibus brevissimis. Pedum primi paris

raruo interiore exterire aliquanto longiore et ut in paribus sequentibus
tribus biarticulato. Articulis ramorura oranium latere externa aculeis

parvis praeditis. Pedum quinti paris biarticulatorum articulo primo
introrsum in processum folioformem elongatum et setiferum, articulo

ultimo rotundato minime superantem exeunte. Saccule ovigero elongato-

ovato. Color animalis leviter rubicundus.

Longit. corporis feminse 1 '«/„,.

Teste »legiiyiUi, háfrafelé kisse kihegyesed. A test minden szelvénye több

sorban elhelyezett kis sörtékkel díszített. A villa oly széles, mint hosszú, utolsó

részében kis sörtékkel koszorúzott két nagyobb végsörtévei, melyeknek külseje a bels-

nek csaknem félhosszasúgát éri el, ritkán tiiskézeltek. Az alfelnyilas fedje sörtézett,

kis sörtékkel. A mells tapogatok nyulczíziiek, rövidek, a test els szelvényének hosz-

szdval csaknem egyenlk, négy alapi izük legrövidebb. Az els lábpár bels iiga a

külsnél kevéssel hosszabb és mint a következ hitromnál, kétizü. Mindenik éig ízei

küls oldalukon kis tüskékkel fedettek. Az ötödik kétágú Mhpár els íze mellfelé

levélalakú, ^negnyúlt, sortes nyúlványban folytatódik, mdy az utolsó, kerekített íznél

valamivel hosszabb. A pt^tezacskó hosszukás-tojcisdad. Az állat színe halvány vöröses.

Nstény testhossza 1 ''%i.

E faj bizonyos tekintetben a Claus által leírt Canthocamptus minii-

tusra emlékeztet, különösen a hímnek ölelöszervvé módosult tapogatóját

tekintve, mely els tekintetre amazéval teljesen egyeznek látszik, különö-

sen küls alakra nézve, eltér azonban abban, hogy míg a Canthocamptus mi-

nutus híménél az ölel második, azaz végs vékonyabb részletének alapján

a bels oldalon egy meglehets nagy fíírészfog alakú képlet emelkedik,

addig ez emennél hiányzik ; e helyett az ötödik tapogatóízen egy tapintó

ostor van jelen. Különbözik azonkívül köztakarójára nézve is nemcsak a

Canthocamptus minutus és staphjdinustól, hanem az eddig leírt Cantho-

camptusoktól is az által, hogy testének minden egyes íze sorokban elhe-

lyezett igen finom sörték által övedzett. Végtagjait tekintve legközelebb áll

a Sars G. 0. által leírt Canthocamptus gracilishez s csak abban külön-

bözik, hogy az egyes ágak mindenik ízének küls oldala meglehets nagy

tüskékkel fedett; de különbözik aztán e fajtól ötödik lábpárjának szerkeze-

tére nézve, mert míg annál az ötödik lábpár alapi íze csak kissé van mell-

felé megnyúlva, ennél levélalakú s mellfelé szökell.

A Zenoga-tó délnyugati partján nagy számmal halásztam még pedig

úgy nstényeket, mint hímeket. Az észlelt példányok valamennyien ivar-

érettek voltak, st oly példányok is jutottak kezemhez, melyek épen ölel-

kezésben voltak.

r.

Természetrajzi füzetek. VH. kiit. i'
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3. Család. CALANIDAE, Claus.

Genus. Dia ptorilus , Westwooü.

IHaptomiis Castor, Jurine.

Cyclops coeriileiis, inibens, lacinulatus, claviger, Müller ü. Fk. : Entoniostraca sen

Insecla testacea, pag. 10^2—105. Taf. XV. XVI.

« Mülleri --- .-, FÉRUSSAC : Mémoire sur deux nouvelles espèces d'Ento-

luostraca etc. i)ag. 213.

Monoculus Castor _.. Jurine : Histoire des Monocles, pag. 50. Taf. IV. Fig. 1— 6.

Diaptomus « ._. .__ Desmarest, Westwood, Baird etc.

Cyclopsina « _-_ -_- Milue-Edward's : Hist. nat. d'anim. sous. vert. pag. 4i27.

« coerulea --_ Fischer: Beitr. z. Kenntniss etc. 1853. pag. 75. Tab. IL

Fig. 1-3, 18—33.

Diaptomus Castor _.^ Lilljeborg : De Crustaceis, pag. 134. Tab. XllL Fig. 1— 10.

« « --. Sars g. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder, pag. 217.

« Westwoodi.__ Lubbock : Freshwater Eiitomostraca, p. 203. Tab. XXXI.

Fig. 1—6.

« Castor ___ Claus : Freilebende Copepoden, pag. 200. Tab. XXXV.
Fig. 15. 16.

« « --- --_ Heller: Crustaceen Tirols. Id. m. pag. 10.

« « --- Fric A.: Krustenthiere Böhmens, pag. 225. Fig. 22. a. b.

« coeruleus .._ Poggenpol : Cat. Copep. Clad, et Ostracoden. pag. 74. Tab.

XV. Fig. 29. Tab. XVL Fig. 22-27. Tab. XVII. Fig. 47.

« « --. Uljanin : Ibidem.

« Castor ,._ Brady : Monograph etc. pag. 59. Tab. VI. Fig. 6— 13.

« coeruleus Rehbbrg: Beitr. z. Kenntn. d. Siisswass. Copep. pag. 552.

Feje a tortól elkülönült, egyes szelvényei különösen a hasoldalon

kékesszínü pánczéllal fedettek. Mells tapogatói 25-izek, csaknem oly

hosszúak, mint az egész test. A hímnél csak a jobb oldali tapogató van

ölelöszervvé módosulva. Az els lábpár bels ága kétíz, a második-, har-

madik- és negyedik lábpáré ellenben háromíz. Az ötödik lábpárnak küls

és bels ága van. A nsténynél a bels ág igen vékony, rövid, két íz, s

küls csúcsán sörtézett ; a küls ág ölelszervet képez ers alapi ízzel,

középs íze ers nyúlványban folytatódik, míg a harmadik íz durványos

és egy sörtét visel. A hímnél a bels ág mindkét oldalon vékony, több íz,

csupasz függeléket képez ; a küls ág a jobb oldalon kapcsoló szervet ké-

pez, míg a baloldalon kicsiny, két íz és ollószerleg egy rövid nyúlvány-

ban és egy mozgatható tüskében végzdik. A tor utolsó szelvénye két olda-

lon két tövisben folytatódik. A hím potrohja 5, a nstényé ellenben 3 vagy

4 szelvénybl áll. Petezacskó egy van s ez kerekded.

A talált Héjjasok között a legközönségesebb alakja a retyezáti tavak

faunájának; a Zseminye- és Zenoga-tóban azonban mégsem érik el ama
alakgazdagságot, melyet a Fekete-tóban (Teu Nyegru) észleltem.

II. Rend. OSTRACODA, KAGYLiÓSRÁKOK.

E rend úgy látszik jgen szk korlátok köze szorult a Eetyezát fauna-



51

jában, mert legszorgosabb kutatásom daczára sem sikerült a három nagy

tóban egyetlen képviseljét észlelnem. Ennek különben egyszer magyará-

zatát abban vélem találhatni, hogy e tavak valamennyié sziklás fenek,

iszaptalan s így nem kedvez az iszapot lakó Kagylósrákok tenyészésére.

Azon egyetlen faj, melyet alább felsorolok nem is e tavakból való, hanem

egy kis ideiglenes, útszéli pocsolyából.

Család. CYPßlDAE, Claus.

Nem. Cjjpris, Müller 0. Fr.

Cypris ornata, Müller 0. Fr.

Cypris ornata..-_ _... Müller 0. Fr. : Entomostraca seu Insecta test. pag. 51. Taf.

III. Fig. 4— ü.

« clavata _,_ Baird : British Entomostr. pag. 157. Tab. XVIII. Fig. 4.

Candona reptans ._. Baird : Ibidem, pag. 160. Tab. XIX. Fig. 3. 3. a.

Cypris ornata ___ Zaddach : Synopsis Crustaceorum, pag. 33.

Monoculus virens _, Jurine: Histoire des Monocles, pag. 174. Tab. XVIII. Fig.

15. 16.

Cypris ornata .._ Fischer: Abhandlungen über das Genus Cypris, pag. 157.

Tab. IX. Fig. 7—10.

« « __ -_. Lilljeborg: De Crustaceis etc. pag. 110. Taf. X. Fig. 19—22.

Tab. XII. Fig. 4.

« (I ._. Zenker: Monographie der Ostracoden. Arch. f. Naturg. p. 72.

« « .__ .._ TÓTH és Chyzer : A Budapest vidékén eddig talált héjanczok-

ról pag. 80.

« « _._ Chyzer C. : Ueber die Crustaceen-fauna Ungarns pag. 510.

« « ... ... Heller: Crustaceen Tirols pag. 26.

« « ... Friç a. : Krustenthiere Böhmens, pag. 226. Fig. 24.

« (( ___ ... Maytland : Naamlijst van neederlendsche Schaalendieren pag.

28. Nr. 11,5.

Készletes leii'ását nem adom, e tekintetben utalok Tóth Sándor és

Chyzer Coenél értekezésére, mely a «Magyarhoni természetbarát» 1858.

évi kötetében «A Budapest vidékén eddig talált Héjanczokról» czim alatt

jelent meg.

Eme egyetlen Kagylósrák-fajt, mely az átkutatott európai fauna-

területek igen közönséges alakjának látszik lenni, csak két példányban

találtam az úgynevezett Pelcsinye havason egy kis útszéli pocsolyában

Daphniák társaságában,

III. Rend. PHYLLOPODA, LBVÉLLÁBÚAK.

A Eetyezát tavainak faunájában e rend leggazdagabb fajok tekinte-

tében, különösen a Cladocera-alrendet tekintve, míg a Branchiopoda al-

rendnek csak egyetlen, de annál érdekesebb képviseljét találtam.
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1. Ali-fud. CLADOCERA, AílASCSAPUAK.

Család. LYNCEIDAE, Baird.

Chydonis Miilleri

Lj'nceus spliaericus

Chydorus

Lyncetis

Nem. GkyclOTUS, Leach.

Ghydorus sphaericus, Müller 0. Fr.

Lj'nceus sphaericus ._ Müller O. Fr. : Entomostraca seu Insecta testacea, p. 71.

Tab. IX. Fig. 7—9.

« « .__ Milne-Edward's : Hist. uat. dos Crust. HI. y.SH.

« « _.. Koch: Deutschlands Crustacean. H. 36. Taf. XIII.

Monoculus " __ JuKiNE : Histoire des Monocles, pag. 157. Tab. XVI. Fig. 3.

a—m.

IjEAch : Enc. Bi'it. Supp. art. Annulosa.

Zaddach : Synoj)s. Crust. Pruss. Prodi*, pag. 29.

LiÈviN : Die Branchiop. d. Danziger Gegend, pag. 41. Taf.

X. Fig. 5.

Baibd : Brit. Entomostr. pag. 126. Tab. XVI. Fig. y.

Fischer : Mém. de FAcad, de St. Petersbourg. VI. pag. 192.

Taf. IX. Fig. 13—15.

« « ._, LiLLJEBORG : De Crustaceis ex ord. trib. pag. 86. Taf. VII.

Fig. 12—17.

Chydorus « .__ Schooler: Die Branchiop. etc. I. Beitr. i^ag. 27.

Lynceiîs « ___ Leydig : Naturgeschichte der Daphniden, pag. 225.

(( « _^, TÓTH S.: Verhandl. d. k. k. zool. botan. Gesellsch. in Wien.

1861. F. XI. pag. 184.

Chydorus « -._ Schödler : Neue Beitr. etc. pag. 12. Taf. I. Fig. 5— 7.

Lynceus « __. Norman and Brady: Monogr. of the Brit. Entomostr. pag.

4S. Tab. XXI. Fig. 1. 2.

Chydorus « ,_. Müller P. E. : Danmarks Cladocera, p. 194. Taf. IV. P'ig. 24.

Lynceus « ._- Fric A.: Krustenthiere Böhmens, pag. i'46. Fig. -58.

(( « ^ _ Chyzer C. : Ueber Crustaceen-Fauna Ungarns, pag. 5U6.

« » _ . TÓTH S. : A budapesti kandicsfélék. Magy. tud. Akad. kiadv.

pag. 155. Fig. 18.

« « .__ Maitland : Id.. m. pag. 27.

Chydorus « ... Kurz W. : Dodekas neuer Cladoceren, pag. 71. Tab. III.

Fig. 9. 10.

« « .__ Hellich: Die Cladoceren Böhmens, pag. 111. Fig. 67. 68.

« « -.. Lutz A. : Cladoceren der Umgeg. von Bern, pag. 45.

« « --- Lutz A. : Cladoceren der Umgeg. von LeiiJzig, pag. 39.

« « -_- Uljanin : Eeise in Turkestan, pag. 53.

Magyar leírását dr. Tóth Sándor a magy. tud. x\kademia «Mathema-

tikai és természettiid. közlemények» czím kiadványának 1861-iki els

kötetében a 155. lapon részletesen közölte.

A Eetyezát mind három nagy tavában igen közönséges alak és meg-

lehets nagy számban fordul el. Ügy látszik, hogy állandó alakja a fau-

nának.



Chydoms ghihosus, Baied

t'liydorus

Tjynceus

Chydorus

«

Lynceus

«

Chydorus

Lynceus

Chydorus

^lobosus___ Baird : Brit. Eutomostr. p:ig. Í-27. Tab. XVJ. Fig. 7.

« . L1LL.1KBORG : I)e Crustaceis etc. pag. 85. Tab. VTT. Fig. IJ.

" _, Leydig : Naturgesch. d. Dai^hnien, pag. 230.

« _.- Schooler: Die Branchiopoden, I. Beitr. pag. 27.

« —

.

Schooler ; Neue Beitr. etc. pag. 13.

« ... TÓTH S.: Tebt-Budán 186

1

-ben talált Daphnidák,p- 22. Fig. 27.

« _.. Norman and Eraoy : Id. m. pag. 47. Tab. XX. Fig. 5.

Müller P. E. : Danmarks Cladoeera, p. 195. Tab. IV. Fig. 25.

" _ Friç : Krustenthiere Böhmens, pag. 245. Fig. 57.

(. ... Kurz W. : Dodekas neuer Clad. pag. 74. Tab. III. Fig. 8.

« ._ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 108. Fig. 62—63.

« -. Lutz A. : Cladoc. d. Umgeg. von Bern, pag. 4o.

E fajt dr. Tóth Sándor «A Pest-Budán 1861-ben talált Daphnidák»

czím értekezésében, mely a magy. tud. Akadémia «Mathem. és term. tud.

közlemények») II. kötetében jelent meg 1862-ben, szintén részletesen ismer-

teti, mely okból leírását mellzöm.

A Zseminye és Zenoga-tó part mentében gyjtöttem az elöbbeni tár-

saságában növény maradványok közül. Nem oly gyakori és oly nagy számú,

mint az elbbi faj.

Nem. Alofia. Baird.

Alona affinis, Leydig

Lynceus affinis

Alona «

« «

Lynceus quadrangularis

Alona oblonga... .._ .

Lynceus affinis _.- ...

Alona oblonga... ... .

« affinis ... ...

Lendig : Naturgesch. d. Daph. pag. 223. Tab. IX. Fig.

68—69.

Öchödlrr : Lync. und Polyj)h. d. Umg. v. Berlin, p. 19.

Sars G. O. : Zoolog. Eeise, pag. 217.

Norman and Braoy : Id. m. pag. 26. Tab. XXL Fig. 5.

Müller P. E. : Danmarks Cladocera, pag. 175. Tab. III.

Fig. 22. 23. Tab. IV. Fig. 1. 2.

Friç A. : Krustenthiere Böhmens, pag. 242. Fig. 50.

Kurz W. : Dodekas neuer Clad. pag. 56.

Hellich : Cladoceren Böhmens, i)ag. 85. Fig. 42. 43.

Teste hosszúkás- tojásdad, közép nagyságú, hátrafelé kissé elkeske-

nyedö és vöröses-sárga szín. Feje nagy, összenyomott és mellfelé egy

aránylag hosszú, végén kerekített orrmányban folytatódik. Szeme kevés jég-

lencséj és a mells fejzúg mögött fekszik; kerek föstenyfoltja pedig kö-

zelebb fekszik az elbb említett szemhez, mint az orrmány csúcsához. Kis,

hengeres tapogatói nem érik el az orrmány hosszát és rövid idegpálczikái

között egyik a többinél hosszabb ; oldalsörtéjük szabad végokhoz közel

fekszik. Agascsapjuknak alapi íze részben sörtézett és ágaiknak végs ize

a csúcsán fínom sörtékkel koszorúzott. A küls ágon öt, míg a belsn csu-

pán három evez sörte van ; mindenik két tagú s els tagjának végén még

egy kis tövissel is ékített. A három \égsörte közül a legrövidebbnek els
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tagja oldalt fogazott. A küls ág els ízének, valamint mindkét ág végs
izének csúcsán még egy-egy tüske is emelkedik. Az ajakfüggelék nagy,

négyszög, csak mellirl kerekített, hátul két fogacskával fegyverzett.

Pánczélja hosszukás-négyszög, hátrafelé kissé elkeskenyedö, legna-

gyobb magassága közepén van. Fels szegélye fejszögével egyenl magasan

ívelt és hátul lekerekített szögletben folytatódik s megy át a gyengén ívelt

hátsó szegélybe. Az alsó pánczélszöglefc hasonlólag kerekített. Az alsó sze-

gély közepe táján gyengén öblözött és hosszú sörtékkel fedett, melyek

tollasok és hátrafelé egy tömött fogsorba mennek át. A hátsó szegélyen

belül még egy sor finom sörte is látszik. A pánczél küls felülete halvá-

nyan reczézett és éles hosszvonalokkal díszített s az ezek között lév sza-

bad tér finoman vonalozott.

A bélcsatorna két kanyarulatot képez s a vakbél rövid. A végbél az

utópotroh közepe táján fekszik. Az utópotroh aránylag rövid, széles, végén

kissé kiszélesed, kerekített és a végkarmok alatt mélyen bemetszett; küls,

egyenes szegélyén 15— 17 különböz nagyságú, hátul bemetszett fogacska

emelkedik ; de ezenkívül van még egy második fogsor is. A végs karmok

kissé íveltek, fogazottak, alapjukon egy-egy kisebb, hasonlólag fogazott

tövissel.

Hossza: 0-9—0-98%. Magassága: 0-41—0*51 %. Fejmagassága :

A hím kisebb a nsténynél, hátszegélye nem oly magasan ívelt, orr-

mánya tompább és szélesebb. Végs karmai ersek és alig íveltek. Az ondó-

vezetékek a végs karmok eltt nyilának.

Hossza: 0-78 '«4. Magassága: 0'36%. Fejmagassága : 0*25«)^.

A Zseminye-tó habos felületérl a parthosszában gyjtöttem néhány

példányát, melyek mind ivarérettek voltak.

Älona Leydigii, Schödlee.

Lynceiis quadrangularis Leydig : Naturg. cl. Daphn. pag. 221. Tab. VIII. Fig. 59.

Alona Leydigii. _, _._ .__ Schödlee: Lynceiden nnd Polyph. d. Umg. von Ber-

lin, pag. 11.

« « _____ MüLLEE P. E. : Danmarks Cladocera, pag. 174.

Lyneeus qriadrangularis___ Friç A. : Krustentliiere Böhmens, pag. 243. Fig. 51.

Leydigia « Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 58. Tab. II. Fig. 2.

Alona affinis... — .._ Hellich : Die Cladoceren Böhmens, pag. 84. Fig. 41.

Teste hosszúra nyúlt, négyszöges, oldalt ersen összenyomott. Feje

mozdulatlan, kicsiny, összenyomott ; orrmánya rövid, végén gyengén tom-

pított. Szeme kevés lencséj, festenyfoltja háromszög, csúcsával az elb-

beni felé tekint s annál kétszerte nagyobb. A hengeres tapogatók az orrmány

csúcsáig érnek és oldalsörtéjük küls szegélyüknek közepe táján fekszik.

Az ágascsapok alapi íze sörtézett s egyik águkon négy, a másikon három
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egyenl hosszú és két ízíí evez sörte vnn. A h els ág els és második ízén

ezenkívül még öt rövid tüske is van. Az ajakfüggelék nagy, négyszög és

rövid sörtékkel fedett.

A páuczél négyszög, oly magas, mint a milyen hosszú, fels szegélye

sima, hosszában gyengén sávolyozott. Hátsó szegélye ferdén megy aláfelé

és széles, kissé kerekített szöglettel megy át az ersen ívelt alsó szegélybe,

mely hosszú és elálló sörtékkel fedett ; ezenkívül azonban még finoman

fogazott is.

A bélcsatorna ketts kanyarulatú s az utópotroh közepe táján nj'^ílik.

Az utópotroh hátsó végén kiszélesedik és kikerekített ; alsó szegélye mel-

lirl bemélyedett, hátul pedig duzzadt és a végkarmoktól kezdve a végbél-

nyílásig hosszú, csoportokban fekv tüskékkel díszített, melyek mellirl

hátrafelé nagyobbodnak. A hosszú és egyszer végkarmokon egy-egy kis

alapi tüske van.

Hossza: 0*92 %. Magassága: 0-66»%,. Fejmagassága : 0-23 %.
A hím abban különbözik a nsténytl, hogy tapogatói hosszabbak

mint az orrmány. Az els lábpár karmai ersek, hegyesek. Az ondóvezeté-

kek egy aránylag hosszú penisbe folytatódnak, mely a végs karmok között

fekszik.

Csak pár példányát találtam a Zseminye-tó habos, növénymaradványos

partvizében az elbbeni társaságában. Úgy látszik, nem oly gyakori, mint

az elbbeni.

Álona guttata, Sars.

Alona guttata .-_ Bars G. 0. : Om de i Christ. Omegn. iagtt. Cladoc. pag. 287.

Lynceus guttatus __ Norman and Brady : Id. m. pag. Í29. Taf. XVIII. Fig. G. Taf.

XXI. Fig. 10.

AloDa guttata -__ Müller P. E. : Danmarks Cladoceren, pag. 356.

« parvula ._- Kürz : Dodekas neuer Cladoc. pag. 44. Taf. II. Fig. 8.

(( tuberculata Kurz : Dodekas neuer Cladoc. pag. 45. Taf. IL Fig. 3.

« guttata ___ Hellich: Cladoceren Böhmens, pag. 92. Fig. 49. 50.

Teste kicsiny, rövid, tojásdad, mellirl elkeskenyed, szarúsárga.

Feje aláhajlott és orrmánya rövid, tompa hegy. Festenyfoltja sokkal kisebb,

mint szeme és az orrmány csúcsa és a szem között középen fekszik. Tapo-

gatói rövidek, nem érik el az orrmány csúcsát. Agascsapjain hét sörte emel-

kedik, melyek mindannyian két ízek; a nyolczadik sörte megrövidült és

egy íz. Az ajakfüggelék hosszúkás-négyszög, kerekített szögekkel.

Pánczélja oly magas, mint a milyen hosszú, alakja tojásdad, hátsó

részén elkeskenyed és közepén legmagasabb. Alsó szegélye csaknem egye-

nes, rövid sörtékkel fedett ; hátsó szegélye kissé ívelt és egészen csupasz.

A pánczél fölülete majd sima, majd pedig hosszában sávolyozott. ritkán

i'eczézett.
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Utópotrohja rövid, széles és szabad vége felé szélesedik. Végs csú-

csán egyenesen elmetszett és nem kerekített; küls szegélyén hat-hét,

egyenl nagy fogaeska emelkedik. A végs karmok simák alapjukon egy-

egy kis tüskével.

Hossza: 0-35—0-39%. Magassága: 0-"23—0-26 «*(„. Fejmagassága :

0-OS—0-09 %,.

A hím orrmánya igen rövid, annyira, hogy a tapogatók nálánál jóval

hosszabbak. Az els lábpár karmai kicsinyek, ersen mellfelé hajlottak. Az

utópotroh hátsó szegélye sima s az ondóvezetékek a végs karmok eltt

nyílnak.

Úgy látszik, hogy a ritkább fajok közé tartozik, mert még eddig csak

igen kevés helyen észlelték. A Eetyezát tavai közül csak a Zenoga-tóból

gyjtöttem, de az anyagban csupán két példányt láttam, melyek egészen

ivarérettek voltak, st egyikben már kis embrió is volt jelen.

E két példány különben azon varietashoz tartozik, melyet Kukz W.,

Alona parvula fajnév alatt írt le, azaz pánczélja egészen sima.

Nem. Ctnnptoceröus, Baird.

Camptocercus LiUjeborgü, Schödler.

Lynceus macrourus ___ -__ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. ^0. Taf. VII. Fig. 4.

Camptocercus LiUjeborgü Schödler: Keue Beitr. pag. 36. Tab. III. Fig. 46—48.

Lynceus macrourus ___ -._ Norman and Brady : Brit. Entomostr. jiag. 22. Taf.

XX. Fig. 6. Taf. XXI. Fig. 2.

Camptocercus LiUjeborgü Müller P. E. : Danmarks Cladoc. pag. 166. Tab. III.

Fig. 14.

« latirostris _-_ Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 35. Tab. II. Fig.

9—10.

« LiUjeborgü Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 77. Fig. 3.5. 36.

Hosszukás-tojásdad teste hátul csaknem egyenesen metszett, világos

szarusárga szín. A fej és tor érintkezési irányában a hátszegély kissé be-

mélyedt. Feje aláfelé hajlott hasonló irányú orrmánynyal. Fekete festeny-

foltja szembetnen kisebb a szemnél és hozzá közelebb fekszik, mint az

ormány csúcsához. A tapogatók hengeresek, alapjukon íveltek; oldalsörté-

jük szabad csúcsukhoz nagyon közel fekszik s oly hosszúra njúlik, mint az

idegpálczikák.

A pánczél megnyúlt-négyszög, hátul elkeskenyed ; közepén legma-

gasabb. Fels szegélye ersen ívelt; hátsó szegélye egyenes, s azon szög,

melylyel az alsó szegélybe megy át, három-négy kiszökell kis fogacskával

díszített ; alsó szegélye egyenes, hátrafelé kissé fölfelé emelked, mells
felében hosszú, finom sörtékkel borított, melyek hátrafelé mindinkább

rövidülnek. A fogacskák fölött még egy sor finom sörte is látható. A pán-

czél felülete sávolyozott.
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Az ntópotroh nyúlánk, küls szegélyén 24

—

-2^ különböz bosszú

fogacskával díszített; végs karmai egész bosszúkban finoman fogazottak.

Hossza: l'O— \-í%i. Magassága: 0*55—0-05^%,. Fejmagassága :

0-31—0-33%.
A bím abban különbözik a nsténytl, bogy utópotrobjának hátsó

szegélye egészen sima s a fogacskák róla hiányoznak..

E szép nemnek és fajnak csupán üres vázait észleltem a Zseminye-tó

partjain gyjtött anyagban, maguk az állatok valószínen gyjtésem ide-

jén már tul voltak éltük delén és téli peték lerakása után vagy elpusztul-

tak, vagy pedig a tó mélyebb rétegeibe vonultak le.

Család. DAPHNIDAE, Sars.

Nem. Daphnia, Müller O. Fk.

Daphnia lacustris, Sars G. 0.

Daphnia lacnstris .__ Sars G. O. : Oin de i Omegnen of Christiania forekom.

Clafloc. And. Bidrag. pag. 266.

« « ___ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 33. Fig. 7.

Teste középnagyságú, színtelen vagy balványsárgás a fej és tor között

bemélyedés nélkül. A fej aláhaj ltt, mellül kerekített, alul mélyen öblözött.

Homloka kevéssé áll ki, Orrmánya aránylag rövid, végén gyengén ívelt és

hegyes csúcsban végzdik. A hosszukás-tojásdad lencsékkel ellátott nagy

szem a fej közép vonalánál jóval alantabb fekszik. Tapogatói a fej hátsó,

gyengén ívelt részletével összenttek s idegpálczikáik nem érik el az orr-

mány csúcsát.

A pánczél szélesebb a fejnél, hosszas-tojásdad alakú, közepe táján leg-

magasabb ; fels és alsó szegélye a kifejlett nsténynél egyenlen ívelt s az

egyenes, hátrafelé irányuló tüske a test középvonalában fekszik. A szegé-

lyek és tüske gyengén sörtézettek.

A vakbelek rövidek, egyenesek. A potrohfüggelékek szabadok és egy-

máshoz közel állanak. Az utópotroh hátsó szegélye 14—16 egyenl nagy-

ságú fogacskával szegélyezett.

Hossza: 2-21 %. Magassága : l-:i6%. Fejmagassága : 0-61 «í(„. Tüske

hossza : 0*3 %.
E fajt legelször Sars G. 0. észlelte 1 862-ben Svédországban ; az

európai más átkutatott fauna-területeken még ez ideig csupán Hellich

észlelte 1876—77. évben Csehországban. A Eetyezát tavai közül csak a

Zseminye tóban fordul el, még pedig meglehets nagy számban.

Daphnia longispina, Leydig.

Daphnia longispina __ Leydig : Naturgesch. der Daphnien, pag. 140. Tab. II. Fig.

13-20.
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r?aphni!i longisiniia ._ Tóth S. : Die Eotatorien nncl Dapli. ans Umg. von Pest-

Ofen. Id. m. pag. 184.

« « ...^ Chyzer C. : Über d. Crustac.-Fauna Ungarns. Id. ni. -p&g.

50ß. és 518.

« u __. TÓTH S. : A budapesti kandicsfélék, Akad. közlem. 1863.

pag. 136. Fig. 7.

« « _ _ Sars G. O. : Id. m. pag. 145.

(( « ._ Fric A. : Krustenthiere Böhmens, pag. ^23S. Fig. 36.

(I « ._. Müller P. E. : Danmarks Cladocera, pag. Ilí2. Tab. I.

Fig. 1-2.

« « -__ Hellich : Cladoceren Böhmens, j)ag. 32.

« « --_ Lutz A. : Cladoc. d. Umgeg. v. Leipzig. Id. m. pag. 36.

K >( _.- Lutz A. : Cladoc. d. ümgeg. v. Bern. Id. m. pag. 41.

Dr. Tóth Sándor a magy. tud. Akadémia «Mathematikai és termé-

szettudományi közlemények») 1. kötetében a 136-ik és következ lapokon

részletes leírást közöl e fajról, egyúttal rajzát is mellékli. Leírását ez okból

szükségtelennek tartom.

A Retyezát tavai közül a Zenoga-tóból gyjtöttem csupán, de gyj-

töttem ezenkívül a Pelcsinye havasnak egy útszéli ideiglenes tócsájából,

melyben igen nagy mennyiségben úszkált.

Daphnia obtusa, Kurz.

Daphnia pnlex _._ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. 30. Tab. II. Fig. 2. 3.

« obtusa... Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 16. Tab. I. Fig. 8. 9.

« « -__ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 28.

Teste aránylag kicsiny ; feje a pánczéltól mély bevágás által van el-

választva, magas, összenyomott, elöl egyenletesen kerekített, homloka ke-

véssé kiálló ; alsó szegélye gyengén ívelt. Orrmánya a széles, kevéssé kiálló

tapogatókkal derékszöget képez. Szeme az agydúcz széléhez közel fekszik

és több jéglencsével van ellátva. Evezöcsapjai nyúlánkak s alig érik el a

pánczél hosszának felét.

Pánczélja tojásdad alakú, hátrafelé egyenletesen keskenyedik s a test

közép vonalában fekv tüskében végzdik, mely igen rövid és néha hiá-

nyozik. A fels és alsó szegély kevés, egymástól távol álló tövissel díszí-

tett. A pánczél külsfelülete finoman, de világosan reczézett.

A vakbelek hosszúak, vékonyak és spirálisan csavartak. Az els két

potrohfüggelék vastag, egyenltlen hosszú és közvetlen egymás mellett

fekszik. Az ívelt utópotroh alul gyengén öblözött s mindkét oldalon 9-— 10

egyenl nagy, ívelt fogacskával ékített. A végkarmok alapján két-két nyúl-

vány van, melyek közül az elsn nyolcz, a hátsón hat fogacska emelkedik.

A farksörték hosszúak.

Hossza: 1-55—2-1%. Magassága: 0-98—1-23%. Fejmagassága :

0-25—0-37 %, Tüske hossza : 0-08 %,.
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A hím több tekintetben különbözik a nsténytl, feje ell kerekített,

alul egyenes. A tapogatók ostorai hosszúak, végükön görbültek, A pánczél

mells és hátsó szöge tompa, alig kiszökellö s az alsó szegély szöge hosszú

sörtékkel fedett. Tüskéje szembetnen hosszabb a nstényénél és fölfelé

iránjuló. A potrohfüggelékek rövidek és sörtések.

Hossza : 1-08 %. Magassága : O'ôO «*/„,. Fejmagassága : O^H %,. Tüske

hossza: O'i "2
'»'/,„.

A Zenoga-tó keleti partján fekv kis iszapos tócsában gyjtöttem a

Diaptomus Castor és Branchipus diaphaniis társaságában.

Dafphnia pellucida, Müller P. E.

Daphnia pelhicicla _._ Müllkr P. E. : Danmai-ks Gladocera, pag. 116. Tab. I. Fig. 5.

Feje a törzstl nincs elkülönülve, széles és összenyomott, homloka

kiálló, kerekített. Orrmánya kissé hegyes, hátrafelé hajló. A nagyobb számú

lencsékkel bíró szem a homlok alsó negyedében fekszik. Hengeres tapoga-

tói igen rövidek, csak oly hosszúak, mint az orrmány fele, ellenben idegpál -

czikáik hosszúak, valamicskével hosszabbak, mint az orrmány.

Pánczélja tojásdad és nagyon átlátszó ; tüskéje hosszú, kissé fölfelé

ívelt. Az alsó pánczélszegély gyengén sörtézett. Utópotrohja hasonlít a

Daphnia longispiná-éhoz, de alapján kissé szélesebb. A potrohfüggelékek

ersen sörtézettek. A végs karmok alapjukon finoman fogazottak, azontúl

pedig finoman sörtézettek.

Hossza : \'2
^f^^ . Magassága : 0-32 %. Fejmagassága : 0-15 %. Tüske-

hossza : 0*3 %.
A Müller P. E. által Dániából leírt eme fajt, mely úgy látszik, hogy

az átkutatott európai fauna-területek többiérl hiányzik, a Zenoga-tó dél-

keleti partján fekv nagyocska, iszapos fenek tóból gyjtöttem, melyben

meglehets gyakori.

Daphnia psittacca, Baird.

Daphnia psittacea __ .__ Baird : British. Entomostr. pag. 92. Tab. IX. Fig. 3. 4.

« « ._ ScHOEDLER : Braachiop. d. Umgeb. von Berlin. I. Beitr.

pag. 16.

« « ._ __. Fric a.: Krustenthiere Böhmens, pag. 283. Fig. 34.

« « ._ Kurz W. : Doclekas neuer Cladoc. pag. 18. Tab. I. Fig. 10.

« « .__ ___ Hellich: Cladoeeren Böhmens, pag. 25.

Teste nagyon összenyomott, feje alá hajlott. Orrmánya rövid, tompa

és alsó csúcsán ferdén metszett. Szeme közepes nagyságú, kevés lencséjü

s ezek is részben festenynyel vannak fedve. Festenyfoltja kicsiny. Agas-

csapjai nyúlánkak, pikkelyezettek s evezsörtéik hosszúak, két ízek és

tollasak.

Pánczélja tojásdad-s a fejtl egy kis bemélyedés által van elválasztva.
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Tüskéje alapján széles, rövid, gyengén ívelt. Fels szegélye gyengén,, az

alsó pedig ersen ívelt.

A vakbelek aránylag hosszúak és nyúlánkak, a két els, hosszú pot-

rohfüggelék egymáshoz közel áll, a harmadik hosszabb a megelzknél.

Az utópotroh hosszú, ívelt, alsó szöge gyengén ívelt.

Hossza: 1-9%. Magassága: 1-30%. Fejmagassága: 0*4 '«^. Tüske

hossza: O'lS'^i.

A Pelesinye havas útszéli, ideiglenes, iszapos pocsolyájában igen

nagy számban találtam, más Daphnidák társaságában.

Daphnia Schaeferi, Baied.

Daphnia pulex ___ Straus : Mém. sur les Daplm. Tom. V. Fig. 1—20. Tom. VI.

pag. 158.

« « __. Koch: Deutschlands Crust. Heft 35. Fig. 15.

« Schaefferi-__ Baird : British Entomostr. pag. 93. Tab. VII. Fig. 1. 2. Tab.

VIII. Fig. A—I.

« magna __^ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. 24. Tab. I. Fig. 7—9.

Tab. I. a. Fig. 1—13. Tab. XVI. Fig. 9.

« Schaeiïeri--. Schödler : Branchiop. d. Umg. v. Berlin, pag. 11. Fig. 1. 3.5. 6.

« magna ___ Leydig : Naturgesch. d. Daphnien, pag. 134 Fig. 21. 23.

" « ___ TÓTH S. : A bvidaxDesti kandicsfélék, pag. 133. Fig. 5. 6.

« « ___ Lutz A. : Cladoc. d. Umg. v. Leipzig, pag. 36.

i( Schaefferi... Müller P. E. : Danmarks Cladoc. pag. 108.

<( « Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 23 Fig. 1.

E fajt dr. Tóth Sándok mint Daphnia magna-t a magy. tud. Akadé-

mia «Mathem. és természettud. közleményei »-ben a 133-ik és következ

lapokon részletesen ismertette s így annak újból való leírása fölösleges.

Néhány példányát a Zseminye-tóból gyjtöttem. A többi tavakból

hiányozni látszik.

II. Air. BEANCHIOPODA, Lamaeck,

Család. BEANCHIPODAE, Claus,

Nem. Branöhipus . Schaeffer.

Énemnek legels alakját Petiver írta le 1709-ben « Gazophilazion

naturse» czím müvében «Squilla lacustris minima, dorso natante» név

alatt Angolországból ; valószín, hogy Linné 1746-ban megjelent «Fauna

Suecica»-jában ugyanezen állatot ismerteti, de csak mint álezát írja le;

«Systema naturse »-jának X-ik kiadásában már mint «Cancer stagnalis»-t

említi. 1752-ben Schaeffer Kegensburg környékérl egy a PETivER-féléhez

nagyon hasonló alakot ismertet «Apus pisciformis» név alatt, hü rajzait

közölvén; nevét azonban «Elementa entomologica» czím 1780-ban kiadott

nagy mvében «Branchipus pisciformis »-ra változtatta. A PETivER-féle alak-
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kai teljesen azouoist King Eu. ír le 170::i-beuNorvicli környékérl, 17Uri-ben

pedig dr. Sh.\w közöl igen részletes leírást a «Linnean Society» kiadvá-

nyaiban, de a LiNNE-féle «Cancer stagnalis») néven említi. Prévost l80H-ban

új, minden tekintetben kimerít leírását közli a Petiver-, King- és Shaw-

féle alaknak s azt «Chirocephalus diapbanus»-nak nevezi; 1820-ban érte-

kezése kibvítve újólag megjelent JuRiNE-nek «Histoire des Monocles d

czím mvében. Összehasonlítva a Schaeefbr által nyújtott leírást és raj-

zokat a Shaw, de fleg a Prévost leírásával és rajzaival, azonnal szembe-

ötlik az azok közötti különbség s könnyen meggyzdhetünk arról, hogy

a két alak szembetnen eltér egymástól. A késbbi búvárok nagyon he-

lyesen nem is tévesztették össze a két alakot, illetleg két fajt, de össze-

tévesztették a genus nevet, vagy helyesebben szólva zavarban voltak az

iránt, hogy a ScnAEFFER-féle «Branchipus pisciformis» és a PREvosT-féle

«Chii'ocephalus diaphanus» ugyanazon genus két önálló fajának tekintend-e

vagy pedig, mindkett külön genus képviseljének, így például Fischer

mindkettt Branchipus genus név alá foglalja, míg ellenben Thompson I. W.

a ScHAEFFER által leírt alakot a Branchipus genus typicus alakjának tekintve,

Branchipus Schseíferi néven írja le, a Prévost által leírt alakot pedig a

Chirocephalus genusnak typusául tekinti és Chirocephalus Prevosti-nak

nevezi. Latreille, Desmarest, Guérin és Milne-Edwards is a Fischer

példáját követték és a két fajt egy genus név alá, a Branchipus genus név alá

osztják be; ellenben Baird 1850-ben «British Entomostraca» czím müvé-

ben a Chirocephalus genus nevet megtartja, st kétségét fejezi ki a felett,

hogy a ScHAEFFER által leírt faj önálló és a Chii-ocephalus diaphanus-szal

azonosítja. Grube 1853-ban az Archiv für Naturgeschichte XlX-iki évfolya-

mában, 1853-ban megjelent «Bemerkungen über die Phyllopoden» czím
terjedelmes értekezésében kritikailag igyekszik feldolgozni az idevonatkozó

adatokat s felsorolja az addig ismert összes Branchiopodákat. A Schaeffer-

féle Branchipus- és a PREvosr-féle Chirocephalus-genusokat egyesíti, az

utóbbit synonymnak véve. Azonban már igen is a túlságba ment, miután

a Branchipus genus név alá foglalja be az Artemiá-kat is és mint Branchi-

pusokat sorolja fel. Az újabb irodalomban e tárgyra vonatkozó adat igen

kevés van, különösen olyan, mely e kérdést vitatná és eldönteni igyekeznék.

E téren egyedüli a Lilljeborg V. értekezése, mely 1877-ben a «Eeg. Societ.

Scientiar. upsaliensis» kiadványaiban «Synopsis Crustaceorum suecicorum

ordinís Branchiopodorum et sub ordinis BbyllojDodorum» czímeu jelent

meg. Lilljeborg ez értekezésében mellzve a korábbi nézeteket, egészen

új beosztást állít fel : a ScHAEFFER-féle Branchipus genus nevet elfogadja

ugyan, de e kereten belül két algenus-t különböztet meg, nevezetesen a

PREvosT-féle «Chirocephalus» és a Verril E. A.-féle «Branchinecta» al-

genusokat. A Chirocephalus algenust így jellemzi: «Antenna' inferiores

maris processibus armataí, et earum appendices basales ant^^riores maximœ
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annulatse et aculeatœ, et ad latus exterius processus digitiformes duo vel

plures gerentes» es egy fajt ír le Branchipus stagnalis név alatt, mely

azonban, mint a leírásból látszik, valószínleg a PßEvosT-fele Chirocepha-

lus diaphanus. â Branchinecta algenust pedig így jellemzi: «Antenna'

inferiores maris médiocres et teretes, biarticulatœ, et pra&terea semiarticula-

tione basin proj)iu8 instructae, ver simplices, processibus et appendicibus

carentes, et parte basali tantum modo intus aculeata». Ezen alnemböl is

csupán egy fajt ír le, a Branchinecta paludosus-t, mely korábban Branchi-

pus paludosus név alatt volt ismeretes. Mint a fentidézett rövid jellemzé-

sekbl kitnik, LiLLJEBORG a Chirocephalus alnembe azon Branchipusokat

akarná beosztani, melyeknek homlokán a PnEvosr-féle Chirocephalus

diaphanuséhoz hasonló függelékek fordulnak elö, míg a Branchinecta

alnembe azokat, melyeknek homlokán ilyenféle függelékek nem találhatók.

A kérdést azonban ezzel nem hogy tisztázta volna, de söt még az emiitett

alnemek felállításával zavarta s új beosztása nem csupán a fajok és nemek

összetévesztése miatt hátrányos, de tarthatatlan azért, mert mai nap már
ismerünk pár olyan Branchipus fajt, melyek átmenetet képeznek a legegy-

szerbb homlokfggelék Branchipus stagnalis-tól a Chirocephalus diapha-

nus-hoz, min a Branchipus Grubii, Dybovszky és egy egész sorozatot lehet

bellük összeállítani. így például a kiinduló ponton áll a Branchipus

paludosus Müller 0. Fr., melynek homlokán egyáltalán semmi függelék

nincs ; ezután következik a Branchipus stagnalis, melynek homlokán a

tapogatókhoz hasonló hosszúra nyúlt függelékek lépnek fel ; a Branchipus

Josephine, Grube, fajnál e függelékek már módosulnak, a mennyiben be-

felé íveltek és bels szegélyükön fogazottak, a Branchipus Grubiinál, Dy-

bovszky, a függelékek szalagalakúakká idomultak, megnyúltak s mindkét

oldalukon fogazottak s végre a Branchipus (Chirocephalus) diaphanus-nál

az elbbiéhez hasonlóak, de küls oldalukon még 3—4 ujjalakú függelék-

kel íb ellátottak.

Tekintve ama körülményt, hogy a PREVosT-féle Chirocephalus diapha-

nus szervezeti tekintetben nem tér el a többi Branchipus-faj októl, tekintve

továbbá az elbb említett fajok sorozatát, én a Chirocephalus genust mel-

lzöm, s az elsbbségi jogot tartva szem eltt a ScHAEFFER-féle Branchipus

genust fogadom el, nem oly terjedelemben azonban, minben azt Grube

fennebb említett értekezésében, miután én az Artemia genus-t attól teljesen

elkülönítendnek tartom.

Meg kell említenem e helyen még azt, hogy hazai irodalmunkban is

feltalálható e nézet- eltérés, mert például a Tóth Sándor és Chyzer Kornél

társértekezésében, mely a ((Magyarhoni természetbarát» 1858-iki kötetében

jelent meg «A Budapest vidékén eddig talált Héjanczokról» czímen, mind
a Branchipus, mind a Chirocephalus genus említve van, míg dr. Chyzer

KoRNÉL-nak a magy. tud. Akadémia Math, és természettud. kiadványaiban
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1861-ben a «A pesti levellábu liéjanczokról» czjmeii kiadott dolgozatában

oda nyilatkozik, hogy a Chirocephalus genus név törlend. A dr. Margó

Tivadar «Budapest és környéke állattani tekintetben» czím müvében

közlött névjegyzékben pedig a Branchipus és Chirocephalus genusokat

újólag megtalálhatni.

Ezeket elre bocsátva, áttérek a Retyezát tavai faunájában elforduló

egyetlen Branchipus fajnak ismertetésére.

Branchipus diaplianus, Prévost.

Squilla lacustris minima, do]"SO

natante.-.-

Kemarkable aquatic insect _^

Cancer stagualis ___ ___ __^

Chirocephalus diaphanus _._

Ino Piscina __. -._

Branchipns Prevostii

Chirocephalus Prevostii

Branchipus diaphanus _._

c( chirocephalus

« paludosus .__

Petiver : Gazoph. Nat. Tab. !ál. Fig. 7.

King : Phil. Trans, pag. 72. Tab. IV.

Shaw : Linn. Trans, pag. 103. Tab. IX. Fig. 4. 5.

Prévost : Jom-n. de Phys. 1803. p. 37. Tab. I. Fig. 1—3.

JuRiNE : Histoire des Monocles, pag. 201. Tab. XX

—

XXII.

Schrank : Fauna Boic. pag. 249.

Fischer : Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 1834.

Thompson : Zool. Research, fasc. VII. Tab. III. Fig. 4.

5. Tab. IV. Fig. 1.

Milne Edwards : Hist. Crust, pag. 368.

GuKRiN : Icon. Règ. An. Crust. Tab. XXXIII. Fig. 3.

Desmarest : Consid. gén. Crust, p. 389. Tab. LVI.

Fig. 2.

Lamarck : Hist. An. s. Vert. 2. kiad. J 98.

Latreille : Régne anim. Ed. IL Tom. IV. pag. 176.

Tab. 336. Fig. 14—16.

Budge : Verhandl. d. natiu-hist. Vereins d. Rheinl.

1846. pag. 86. c. Tab.

LiÉviN : Neueste Schrift, d. naturf. G eselisch, in Dan-

zig. 1848. B. IV. H. IL pag. 3.

Baird : British Entomostraca, pag. 53. Tab. III.

Fig., 1. 2. Tab. IV. V.

Grube : Archiv für Naturgesch. XIX. Jahrg. 18.-)3.

pag. 74. 80.

LiLLJEBORG -: Synopsis Crustaceorum suecicorum,

pag. 3.

Teste karcsú, hosszura nyúlt s a fej, tor és potroh jól megkülönböz-

tethet. Feje két szelvénybl áll, melyek közül a hátsó keskenyebb az els-

nél és nyaknak tekinthet. A fejhez vannak illesztve a tapogatók, szemek,

ölel karok és ezeknek függelékei. Azon szerveket, melyeket én itt öle-

lknek akarok nevezni, a különböz búvárok különbözképen nevezték és

egyúttal különbözképen értelmezték; igy Baird 2-ik tapogatópárnak ne-

vezi, Dybowszky szarvaknak úgy szintén Chyzer is; ölelöknek pedig épen

azért nevezem, mert közösülés alkalmával a hím ennek segélyével öleli

magához a nstényt. Különben azt hiszem, hogy leghelyesebben a szaba-

« diaphanus

Chirocephalus «

Branchipus «

« stagnalis .
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(Ion élö Evezölábuak els tapogatópárjával s az Ágascsapuak evezöcsap-

jaival vagy ágascsapjaival homologizálhatók.

Az ölelök a hímnél és nsténynél feltn szerkezeti eltérést mutatnak.

A hímnél a homlok két oldalán kissé a hasoldalra húzódva feküsznek és

két ízbl állanak. Els ízük széles, húsos, bels szélén, eredetéhez közel

rövid, mozgatható függelékkel; második izük ívelt, hengerded, néha végén

lapított, tövén befelé irányuló, sarlóalakban kissé görbült és fogazott füg-

gelékkel. Az els íz alapján egy különös szerv ered, melyet elször Shaw
különböztetett meg részletesen s azután Prévost írja le tüzetesen ; e szer-

vet Shaw «trunk)>-nak, Prévost pedig «second-fingerw-nek nevezi s miután

szerkezete, illetleg külsje a kézhez nagyon hasonlít, ez nyújtott alkal-

mat PEEvosT-nak a Chirocephalus genus név felállítására. E különös szerv,

melynek élettani feladatát illetleg pontos adatok még nincsenek, követ-

kez részekbl áll : a legfontosabb, helyesebben a förészletet egy hosszú,

szalagszer képlet képezi, mely az ölel alapjának bels alsó részleténél

eredve, kinyújtott állapotban az ölelknél hosszabb, rendes körülmények

között azonban aláfelé begöngyölített. Bels és küls szegélye egyenl

nagyságú fogacskákkal fedett, minek folytán az egész szalag kettsen foga-

zott frészre emlékeztet. Az egyes fogacskák alsó lapjukon kissé öblözöttek,

míg fels lapjukon domborodottak és 20—25 befelé hajló finom fogacská-

val szegélyezettek ; azonban nem az összes fogacskák vannak ily sren
fogazva, mert a szalag alapján fekvkön csupán 4-—5 nagyobb, ívelt és

ers tüske emelkedik. A szalag belseje egész hosszában izomrostokkal van

kitöltve, felülete sima, kivéve alsó harmadát, melyen itt-ott egy-egy er-

sebb, görbe tüske látható. A szalag alapjához közel a küls oldalon négy

ujj alakú nyúlvány indul ki mellfelé, melyek a szalagtól kezdve kifelé foko-

zatosan rövidülnek, úgy, hogy leghosszabb a szalag mellett emelked, míg

legrövidebb a legküls negyedik. Az ujjak mindannyian hengeresek, puha

állományúak, alsó szegélyük sima, míg fels szegélyükön több-kevesebb

ers tövis emelkedik. Mindenik ujj végén egy ers, befelé hajló karom van,

alapján egy kis nyúlványkával. Ezeken kívül a szalag alapján a hasoldalon

még egy háromszög alakú hártyás képlet, helyesebben lemez is emelkedik,

melynek küls szegélye alapjától fölfelé befelé szökell és kerekített szög

alatt kifelé irányulva, magas csúcsba folytatódik. A lemez nem egészen sík,

mert küls felében befelé hajlik, szegélye itt kidomborodó és egész hosz-

szában két sor fogacskával fedett. Azon helyen, hol a lemez befelé hajlik,

a csúcshoz közel egy zsebalakú kitüremles is látható. A lemez fels szegélye

fogazó kt, még pedig 12 fog van kifejldve, melyek közül a hét bels meg-

lehets nagy és nyúlványhoz hasonlít, míg az öt küls csupán gyenge ki-

emelkedésnek látszik. E fogak, illetleg nyúlványok alapján egy-egy kis

sörte emelkedik. Hogy eme képletek az ölelhöz tartoznak, azt elvitatni

nem lehet.
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A nsténynél az ölelök már nem oly complicált szerkezetek, csujDán

egy ízbl állanak, mely a hím ölelje alapi ízének felel meg; hengeresek?

alapjukon szélesek, végükön kihegyesedk befelé kissé sarlóalakulag gör-

bült puha állományú szarvat képeznek, melyen semmi mellékfüggelék

nincsen. Felületök azonban finoman szrözött. A homlokról hiányzik a

hímnél oly feltn homlokfüggelék.

A tapogatók mindkét ivaregyénnél egyenl szerkezetek, mozgatha-

tók, hengeresek. A homlok mögött, közel a szemkocsányok alapjához ered-

nek és végük felé fokozatosan keskenyedve néhány finom tapintó szrben

végzdnek.

A szemek hosszú kocsányon ülnek, sok lencséjüek és festenyük sötét

violaszín, nemkülönben a homlok közepén fekv kis festenyfolt is.

A hím penise kemény cuticulából áll, alakra egy czipöhöz hasonlít és

hegyes fele alá és kifelé irányul. A penis egész fölülete tömötten álló kis

tüskékkel fedett.

A nstény petezacskója fordított kúpalakú, hegye két csúcsú és na-

gyon kihegyesed ; a peték sárgás színek.

A villa mindkét ivarnál oly hosszú, mint a megelz négy potroh-

szelvény együttvéve, színe élénk piros és mindkét oldalán hosszú sörtékkel

borított.

Más szervezeti viszonyait tekintve a többi Branchipusokhoz hasonló,

különösen a Grube által leírt Branchipus Josephinehez és a Dybowszky

álial leírt Branchij)us Grubü-hez hasonlít.

Színe zöldes vagy sárgás ; az általam gyjtött példányok meg épen

halvány zöldes-sárgák voltak, ölelik azonban sötét sárgák, feje ellenben

halvány violaszín volt.

A nstény testhossza : iO—25 *«^;, ; a hím testhossza aláhajlott hom-

lokfüggelékkel : 20—25%; kiterjesztett homlokfüggelékkel 30—35 «'=(„.

Eme gyönyör fajt Angolországban több helyrl gyjtötték, így

Baird Blackheath; E. Doubleday Eppneg-, x\ger C. Brigthon; Leach

Bristol és Devonshire; Westwood Hammersmith környékérl gyjtötte.

Francziaországban Prévost Montanban; Desmarest Fontainebleau és Joly

Toulouse környékérl ismertetik. Németországban Blasius és Budge Bonn,

SiEBOLD és LiEviN Dauzíg környékén találta. Oroszországból csupán Fischer

említi.

Én a Ketyezáton két helyen gyjtöttem ; a legszebb és legfejlettebb

példányokat a Zenoga-tó mellett fekv egy kis, iszapos fenek tócsában

találtam más Crustaceumok társaságában ; különösen nagy számban voltak

a hímek. A második pont, hol találtam a Fekete-tótól a Zenoga-tóhoz

vezet útamban talált egy kis kristálytiszta, sziklafenek, sekély, állandó

tó volt; ebben azonban már nem voltak oly szép példányok, jóval kisebbek

voltak a Zenoga-tóból fogottaknál s itt a nstények voltak nagyobb szám-

Termésxetrajzi fiizefek. vn. knt.
•'>
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mal. A nagysági eltérés magyarázatát abban látom, hogy e helyen keve-

sebb táplálékhoz juthattak, mini az elbb említetten, miután ebben csak

pár példány másféle Crustaceumot találtam.

Szükségesnek látom e helyen e fajnak hazánkban való elfordulására

vonatkozó irodalmi adatok áttekintését adni, miután ezek szerint mai nap

is kétes, hogy- vájjon meg van-e az egyebütt is faunánkban és nevezetef-en

azon a helyen, a melyrl említve van.

Mint a Branchipus és Chirocephalus genus neveknek irodalmunkban

elfordulásának tárgyalásánál említettem volt, Tóth Sándor és Chyzer

CoRNÉL értekezésekben, mely a «Magyarhoni természetbarát» 1858-iki

folyamában «A Budapest vidékén eddig talált héjanczokról»» czímen jelent

rjaeg, a 88. lapon a Chirocephalus diaphanus mint a budapesti fauna egyik

alakja van említve. E helyen nevezett szerzk következleg szólnak róla :

«E szép állat a Duna fels 'partjain lev tavakhan évenkínt fehruártl 7nár-

czius, legfeljebb áprilisig nagy mennyiségben jön el. — Késbb nyomtalanul

eltnik, mit részint a magasabb fokú hségnek, részint az ez által téli álmok-

ból felébred békák ésgörek falánkságának tulajdo7ríthatunk». Chyzer Cor-.

NÉL Ugyan ezen évben a bécsi «Verhandlungen der zoolog.-botanische Ge-

sellschaft» VIII. kötetében «Ueber die Crustaceen-Fauna Ungarns» czím
enumeratiójában az 506-ik lapon Branchipus diaphanus néven sorolja fel.

Brühl a Chyzer C. fentidézett értekezésére reflectálva ugyancsak a «Ver-

handl. d. zool.-botan. Gesellsch.» X. évfolyamában az «Ueber das Vorkom-

men einer Estheria (Isaura, Joly) und des Branchipus torvicornis in Pest»

czím értekezésében a láO-ik lapon a Branchipus diaphanust is említi,

mint a buda^Desti fauna egyik alakját. Chyzer Cornél 1861-ben a magy.

tud. Akadémia «Mathem. és természettud. közlemények» 1-s kötetében

«A pesti levéllábú héjanczokról» czím monographicus dolgozatában a

64 és 65. lapon a Branchipus diaphanusra vonatkozólag ezeket mondja :

«Baird értekezésébl,— hol a Chirocephahisnál elkövetett régibb roppant név-

zavar és valóságos chaos a régibb irodalom nagy ismerete mellett 4 lapon át

egész terjedelmében ki van dolgozva, — és rajzaiból látom, hogy a Ghiroce-

phalusoknak s különösen diaphanusnak nevezett Branchipusok az én álta-

lam annak tartott állataimtól annyiban különböznek, hogy méltán és joggal

nézhetem ket más fajnak, s minthogy egyik eddig leírt ßranchipusnak

isméje sem illik rajok, új fajnak, melynek hazánhbani eljövetele végett

Branchipus hungariciis nevet adok.» Mint e szavaiból látszik tehát, a Bran-

chipus diaphanus nincs meg Budapest faunájában, mert az a faj, melyet Tóth

és Chyzer együtt, Chyzer és az ö nyomán Brühl is Branchipus diaphanus

név alatt mint l)udapesti alakot említ, nem a Branchipus diaphanus, hanem
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pus hungaricus. Ugyan oly értelemben nyilatkozik Chyzer a szóban forgó

fajról a «Verhandl. d.zool.-botan. Gesellschaft« Xl-ik kötetében «Berichti-

gungen und Ergänzungen zu meiner Abhandlurg: Ueber die Crustaceen-

fauna Ungarns» etc. czím közleményében a 117-ik lapon, hol ezeket

mondja : « . , . ersah ich aus seiner (BaircVsJ weitlänfir/en Beschreibung des

Chiroceylialus, wo das Chaos der Synonymie auf nicht weniger als 4 Octav-

seiien gelichtet wird, mit Sicherheit, dass meine Th/iere weit entfernt Chiro-

cephali = Branchipi diaphani zu sein, eine neue bisher unbeschriebene Art

darstellen, der ich als meinem Compatrioten folgenden Namen gebe: Bran-

chipus hungaricus mihi». Dr. Margó Tivadar «Budapest és környéke állat-

tani tekintetben» czím és Budapest faunája alakjainak enumeratióját tar-

talmazó 1879-ben megjelent mvében újra felveszi a Chirocephalus dia-

phanust Budapest faunájába s a 410. lapon eme megjegyzést teszi melléje :

«Chirocephalus diaphanus Prévost (= Branchipus diaphanus Brühl =
Br. hungaricus' Chyzer). Pesten a fels dunapart és a váczi töltés között

fekv agyagos fenek tócsákban csak kora tavaszszed több ízben találtatott.

E faj, mely legelször Prévost által Francziaországban észleltetett és leiratott

Chirocephalus diaphanus név alatt (melynek hímjei jellemz szarvalakú

hátsó csápokkcd bírnak), mindig csak kora tavaszszcd, néha még a jéggel

fedett vízben fordul el. Dr. Chyzer a pesti példányokat külön fajnak tar-

totta s Branchipus hungaricus név alatt írta le. Azonban a test roppant át-

látszósága mindkettnél, valamint liasonló eljöveteli módja kora tavaszszed,

s azon megegyez képesség, mely szerint még a jég cdatt is képesekfejldni,

nézetem, szerint bizonyossá teszik azt, hogy daczára a csekély eltérésnek, me-

lyet Chyzer a pesti példányokon, jelesen a hímek hátsó csápjain s a nstények

petezacskóin talált, a Branchipus hungaricus Chyzer teljesen azonos a Chy-

rocephalus diaphanusscd. »

A fent felsorolt adatokhoz bvebb magyarázatot adni, azt hiszem

felesleges, miután könnyen belátható, hogy még ez ideig teljességgel nincs

eldöntve az, hogy vájjon a Branchipus diaphanus megvan-e Budapest

faunájában, miután az épen csak elbb említett észrevétel szerint a Bran-

chipus hungaricus és a Branchipus (Chirocephalus) diaphanus faj egynek

vétetik. Ezek folytán kötelességemnek tartom az ügyet adataim szerint

lehetleg tisztázni.

A Branchipus diaphanus leírásánál részletesen ismertettem azon

homlokfüggelékeket, melyeknek alakja és szerkezete alkalmat nyújtott

PREvosT-nak a Chirocephalus genus név felállítására s melyek e fajra any-

nyira jellemzk, ennélfogva ismétlés kikerülése végett azoknak leírását e

helyen mellzöm, de e helyett szükségesnek látom összehasonlítani Grube-

nak a Branchipus diaphanusra és CnTZER-nek a Branchipus hungaricusra

írt diagnoaisát, miután ezeknek összehasonlítása igazolni fogja azon állí-
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tásomat, hogy a Branchipus diapbanus es Branchipusbimgaricus két külön-

álló faj.

Geiíbe fentebb említett értekezésében a 80-ik lapon a Branchipus

diapbanust így jellemzi : «Appandicihm frontalibiis in spiram planam con-

tortis, iLtrinque dentihus pinnatis, ramis 4 digit iformihiis denticidatis, in-

feris, sibi adiacentibiis, cornibiis maris in uncum gracilcm obtusum exeunti-

bus, ad basin internam processu digitiformi mrmbranaque lata, triangida,

crenata ornatis, cornibus feminae brevibus crassis, pcdibiis Br. Joscjjhinac

similibus ; segmcntis apodibus quadratis, appendicibus caudalibus longitu-

dine proximonm 4 (junctonim) ; theca ororum quasi fusiformi ; ovis fia-

ventihus. Long. 9—12 Un., color viridis vei flarens, pellucens)). Chyzer C.

a «Pesti levéllábú héjanczokról» czím fentebb hasonlóképen említett érte-

kezéséneli GH-ik lapján a Branchipus hungaricust következképen diagnos-

tizálja: «Fronte in feminis nuda, simplici, in viaribus in processum qiiad-

ratum apice truneatum. producta ; cornibus marrimi validds biartículatis,

articulo secundo versus lineam medianam corporis directo ;processus fron-

talis, articulus cornuum primus et secundus inter se incisuram ovalem

utrinque includentes ; articulus secundus contorlus, apice in acideum exiens.

Ärticido basilari externe adhaeret utrinque lamina longa plana in spiram

contorta in marginibus externo c. 17. interno c. 8. processibus digitiformi-

bus praedita ; cornibus feminae imdto brevioribus, simplicibus, laminis supra-

nominatis carentibus biarticulatis : articulo basilari pyriformi in facie in-

terna aculeo valido curvato praedito, articulo secundo aculeo primi inverso

simili Abdomen seit cauda in appendices duos lanceolatos utrinque

setosos, longitudinc 2—3 proximorum articulorum junctorum exiens ; arti-

culi duo primi partes genitales externas ferentes, theca ovorum solum longi-

tudinis primorum articulorum duorum, hisadnata, apice in processum uvulae

similein producta. Longitudo maris et feminae — 20 %i sine cornubus ; la-

minae cornuum 7 %i ; tlieca ovorum 2 %„,. Color elegáns iam viridis, iam

aurantio ruber, animalia valde pellucida» .

Ha felteszszük, hogy a nevezett két szerz a fentidézett diagnosisok-

ban csakugyan a két faj jellemét foglalta össze, miben kételkedni okunk

egyáltalán nem lehet, minden további késéget kizárólag állíthatni, hogy

Chyzer C. világért sem tévedett, midn azt mondta, hogy az általa Chiro-

cephalus és Branchipus diaphanus név alatt említett faj nem azonos az e

név alatt leírt fajjal, hanem egy egészen más faj. És hogy ebben CnyzER-nek

igaza van, igazolják azon rajzok is, melyek a Branchipus diapbanust tün-

tetik fel. Állításom igazolására a mellékelt táblán h másolatát közlöm

Baird szép rajzai közül a him fejének homlokfüggelékeit feltüntet ábrá-

nak (II. Tábla I . ábra) és Chyzer rajzai közül összehasonlítás kedvéért a

Branchipus hungaricus hímé fejének vázlatos rajzát a homlok függelékek-

kel (II. Tábla 3. ábra). A kett közötti feltn különbség részletezésére és
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bvebb magyarázatára nézetem szerint nincs szükség, dsö tekintetre

szembeötlik az, különösen a liomlokfüggelékeiben. De igazolja állításomat

a Branchipus diapbanns nsténye fejének (II. Tábla .'^. ábra) és a Branchipus

h ngaricus nsténye fejének és fejfüggelékeiuek (II. Tábla i. ábra) alakja

és szerkezete közötti különbség is.

Ezeknek alaj)ján tehát egész határozottan állítom, hogy a Buda-

pest faunájából említett Branchipus (Chirocephalus) diaphanus nem azonos

a más búvárok által leírt Branchipus (Chirocephalus) diaphanussal és hogy

Chyzer CoENÉL-nak igaza volt, midn azt más fajnak tekintette, csakhogy

nem volt igaza akkor, midn azt új fajnak írta le Branchipus hungaricus

néven, mert az egy évvel korábban Dybowszky által Berlin környékérl az

«Archív für Naturgeschichte» 18G0-iki XXVI-ik évfolyamában «Beitrag zur

Phyllopoden Fauna der Umgegend Berlins, nebst kurzen Bemerkungen

über Cancer paludosus Müll.» czimû értekezésben a 196

—

200-ik lapon

részletesen leíratott, mint Branchipns GruhíL Ezen állításom igazolására

álljon itten mindaz, mit a két Auctor fajára nézve mint feltnen jellemzt

kiemel. Nézzük csak mit mond Chyzer C. a Branchipus hungaricus fejének

függelékeirl és mit mond Dybowszky a Branchipus Grubii hasonló szer-

veirl. Chyzer fentebb már többször említett értekezésében a szóban lév
függelékekrl ezeket mondja: (^Articido basilari exteiiie adhaeret iitrinqiie

lamina longa plana in spiram contorta in marginibus cxterno c. 17. interna

c. 8 processibus cligitiformibus praedita ...» Dybowszky pedig így írja le

azokat: a Die Basalanhänge der Hörner (Stirnforsätze Grube) sind bei

dem Männchen lang, bandartig, mit zahlreichen seitlichen bedornten For-

sätzen, 30—3á, versehen und werden zusammengerollt ziuischen den Basal-

theilen der Hörner getragen. » Mint eme idézetekbl látszik mindkét szerz

ugyanazt a szervet írja le s e szervek a leírás szerint teljesen hasonlók

egymáshoz. Egyetlen különbség a homlokfüggelék oldalnyújtványainak

számában mutatkozik, mert Chyzer a küls oldalról 1 7-et, a belsrl 8-at

említ, míg Dybowszky 30

—

40-röl emlékezik meg. Azonban ha tekintjük e

szerv részletesebb leírását e szerzknél, e feltn különbséget elenyészett-

nek fogjuk tapasztalni ; mert ugyanis, míg Chyzer C. a részletes leírásnál

a fent idézett számokat ugyan megtartja, de hozzá teszi, hogy: «Van-e

számttkban bizonyos állandóság, azt nem tudom; minthogy jelenleg mind-

össze két hímpéldány áll rendelkezésemre» ; addig Dybowszky a fentidézett

számot mellzi, helyesebben részletezi, mikor leírásában ezeket mondja :

((Diese seitlichen Fortsätze sind an dem Aussenrande der Basalaiihänge

etwas länger und zahlreicher; denn die Zahl beträgt daselbst 19—20, an

dem Inne.urande dagegen nur 11— 14.» A leíráshoz mellékelt rajzok ugyan,

melyeknek fac similéjét a II. Tábla 3-ik és 4-ik ábráin közlöm, némi

tekintetben eltérknek látszanak, de nézetem szerint a DvBowszKY-féle

(^4-ik ábra) tünteti fel e szervet a maga természetességében, míg a Chyzer
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rajza (^j-ik ábra) egy kissé mesterkélt, mit maga is elismerni látszik, mikor

6 megjegyzést teszi : aAzonban úgy mint le vannak rajzolva, e kmiezek sem

él, sem döglött példányon nem láthatók, mert hegyeknél fogva hosszanti

tengelyök köríil kissé tekercsformán egészen he vannak göngyölítve, s két a

szarvak eltt ül csomót képeznek.»

A hím ölelöinek (szarv) leírásában ugyanazon egyöntetséget találjuk

a két szerznél, mert míg például Chyzer az ölel második ízérl ezeket

mondja: «^4 második tag hegyén egy finom tövisbe végzdik ; bels a petelik

felé néz széle két félholdképü kivágányt mutat, melyeknek küls szélén két

'.hasonló domborodás felel meg. A küls szél közepén apró jelentéktelen fogacs-

kákkal bír»; addig Dybowszky ugyan e tagról következ megjegyzést teszi :

(.(Die Zangen sind von hornartiger Cojisistenz, ihre Form ist in der ersten

Hälfte des Verlaufes iinregclmässig dreikantig, die innere obere Kante ge-

zühnelt und convex, die untere eingebogen und bildet an dem üebergange in

die ziveite Hälfte einen knieförmigen Höcker. Die ziveite Hälfte ist zusam-

mengedrückt und endet etwa ähnlich lüie bei Branchipus cloniger mit einem

seichten halbmondförmigen AusscJmitte.» Az azonosság legszembetnbb

azonban a két szerznek e szervre vonatkozó rajzaiban, melyeknek fac

similéjét a II. Tábla '3-ik ábrán b alatt és a 6-ik ábrán közlök.

Lássuk már most a nstény fejének függelékeit Chyzee leírásában és

DvBowszKY-éban. Chyzer szerint «A nsténynek feje annyira különbözik

a hím fejétl, mintha másfajú állaté volna. A homlok itt egészen sima, egy-

szer, -minden nyújtvány nélküli; az ábrán mely hasonló állásban van raj-

zolva, mint a hímnél f alatt látható ; a két nagy kar helyett itt csak kurta,

d£ szintén ers szarvak láthatók. E szarvak kéttagúak, a tövük (els tag)

csaknem az egész szarvat képezi, némileg körtealakú, bels oldalán hegyes

horogcdakú foggal ; a második tag az els tagnak horogalakú nyujtványához

hasonlít. Ez s a horogalakú fog homorít szelkkel állanak egymásfelé s némi-

leg rákollóhoz hasonlítanak. Különben egészben véve fog nélkül, a nstény

szarvai a pókok rágonyaihoz hasonlítanak leginkább. A fenn leírt lemezek-

nek a nsténynél nyoma sincs.» Ugyanezen viszonyokat tünteti fel Dy-

bowszky, midn ezeket mondja : «Bei den Weibchen íviederholen sich alle

die genannten drei Theile, mir sind sie hier anders gestaltet. Das Basalglied

.stellt einen konischen Zapfen dar, statt der mächtigen Zangen findet sich

nur ein dünner, spitzer Fortsatz und zuletzt vertreten zwei dünne, spitze,

sichelförmig gestellte Fortsätze die bandartigen langen Anhänge des Männ-

chens.» A két szerz által e szervrl adott rajz els tekintetre különösen

küls alakját illetleg ugyan eltérni látszik, mint azt a IL Tábla 5-ik és 10-ik

ábrákon közölt fac similék is igazolják, de ezen eltérésnek is megvan a

maga magyarázata; mert ugyanis Dybowszky e rajzát (10-ik ábra) bor-

szeszben sokáig állott példány után közli, mint azt ábráinak magyarázatá-

ban megjegyzi. De ha összehasonlítjuk CnYZER-nek rajzát (II. Tábla 5. ábra)
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Fric A. nak «Die Krustenthiere Böhmens» czímí'i lí^TI-beii megjelent na-

gyobb müvében közölt rajzának fac similéjével (1. Tál)la, 7. ábra), a kett

közötti hasonlatosság elvitázhatlanná válik.

A nstények petezacskójával sem áll a dolog másképen, mert mint a

mellékelt 2-ik és 9-ik ábra fac similéin látható Chyzer (2. ábra) ugyanazon

alakot rajzolja, a melyiket Dybowszky (9-ik ábra), csakhogy míg Chyzer

azt fölülrl, illetleg szemben rajzolja, addig Dybowszky kissé oldalról

tekintve.

Az eladottakban lehetleg arra törekedtem, hogy a Chyzer és Dy-

bowszky leírásában a Branchipiisokra jellemz szervek hasonlatosságát és

azonosságát feltüntessem és teljes meggyzdéssel állítom , hogy a

Dybowszky Branchipus Grubii-, és a Chyzer Branchipus hungaricus-faja

egy és ugyanazon faj és Budapest faunájában sem Branchipus (Chiro-

cephalus) diaphanus, sem Branchipus hungaricus nincsen, hanem igenis

van egy másik faj, a Branchipus Grubii, Dybowszky.

Miután a Branchipus Grubii, Dyb. irodalmunkban e néven még eddig

említve nem volt, azt hiszem nem végzek felesleges munkát akkor, midn
a reá vonatkozó adatokat e helyen összeállítom.

Branchipus Grubii, Dybowszky.

Cliirocephahis diaphaims ___ Tóth és Chyzer: Magyarhoni természetbarát, 1858.

évf. p. 88.

Branchipus « . Chyzer : Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien,

1858. p. 506.

« « __ Brühl: Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien,

1860. p. lâO.

« Grubii __- ^_. Dybowszky: Archiv für Naturgesch. 1860. pag. 195.

Tab. X.

« hungaricus __. Chyzer: Math. term. tud. közi. 1. köt. 1861. pag. 6.S.

Tab. VI. Fig. 1. 5. Tab. VII. Fig. 4.

« « _._ Chvzer : Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien.

Jahrg. 1861. p. 117. Tab. III. Fig. 6-8.

<i Grubii _._ __ BucHHOLTZ : Schrift, d. kön. Phys. Oec. Gesellsch. zu

Königsberg. V. 1864. p. 63.

« « __ -_ Fric A. : Die Krustenthiere Böhmens, p. ii.53. Fig. 71.

« « ... .. Müller P. E. : Naturhistorisk Tijdsskrift. ?>. R. 8. B.

1873. p. 566.

Chirocephalus diaphanus .., Margó: Budapest és környéke állattani tekintetben.

1879. p. 410.

Készletes leírását itten mellzöm, miután Chyzer Cornel idézett

értekezésében az kimeríten van adva, annyit azonban megjegyzek, hogy

miként az irodalmi adatokból látszik, Chyzer hamarább, illetleg korábban

ismerte, mint Dybowszky s ennek folytán a prioritás joga t illetné, csak-

hogy még akkor, mikor DvBowszKY-t megelzhette volna a lelethelyek fel-
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sorolásán kívül semmi, a faj jellemeire vonatkozó további megjegyzést nem

közöl s míg ö csak 1861-ben írja le Branchipus liungaricus-át, addig Dy-

BowszKY Branchipus Grubii faját 1860-ban, tehát egy évvel korábban

irta le.

Dybowszky e fajt 1859. évi április és május hónapokban Berlin kör-

nyékén gyjtötte. Tóth és Chyzer Pest körn^yékén elször 1858 márczius

és április hónapjaiban találták a Duna fels partjain lév tavakban. Fric

18G2-ben Csehország Bechovic nev helysége mellett hóvízben találta,

Hellich pedig ugyanott Podébrad környékén 1870 április 26-án az Elbe

kiöntése folytán keletkezett tócsákban. Müller P. E. Dániából említi Fre-

deriksborg környékérl, honnan 187 2 ben lett a kopenhágai múzeumnak

beküldve Sarensen W. által. Dr. Margó Budapest és környékének állattani

ismertetésében Chirocephalus diaphanus Prévost név alatt valószínleg

ugyanazon budapesti lelethelyekröl említi mint Tóth és Chyzer; de újabb

adatok e helyen való elfordulásáról hiányoznak.

Mint a bevezetben röviden említettem aKetyezát tavai közül kettben,

a Zseminye- és Zenoga-tóban pisztrángok is vannak, így hát, bár ezek csu-

pán honosítottak, de mégis a faunának állandó alakjait képezik, minek

folytán én fel is veszem a pisztrángot a nevezett két tó faunájába. Meg kell

említenem azonban azt is, hogy a Fekete (Nyegru) tótól a Zenogához vezet

útamban, egy kisebb, kristálytiszta, sziklásfenekü tavacskában a Branchi-

pus diaphanus társaságában nagyszámú béka-álczát láttam, de csupán

egyetlen kifejldött békát; ezt azonban megfognom nem sikerülvén, faját

nem tudtam biztosan meghatározni. Külsejérl, illetleg hátának, de külö-

nösen végtagjainak színérl ítélve Rana esculentának tartom, azonban,

hogy sok varietása közül melyik lehet, megállapítani nem tudtam. Való-

szín, hogy a Rana esculenta var. alpina, s hogy a békaálczák is e fajhoz

tartoztak.

Összegezve a felsorolt adatokat, kitnik, hogy a Eetyezát tavainak

faunájából ismeretes eddig 8 Protozoa, 12 Vermes, 21 Crustacea és 2 Verte-

brata; összesen 43 faj.

Kedves kötelességemnek tartom e helyen szinte hálámat kifejezni

az erdélyi múzeum-egylet Igazgató-választmányának azon nagylelk áldo-

zatkészségeért, hogy lehetvé tette a Retyezátra való kirándulásomat; de

köszönetemet kell nyilvánítanom még Schuster András malomvízi erdész

úrnak is elzékeny szívességeért.

Kolozsváron, 1 882 november 23-án.



ABRAK MAGYARÁZATA.
(II. Tábla.)

1. ábra. Branchipus dtaphamis, Prévost, Ilimének feje a horulokfiiggelókekkel. Bairü

rajzának egyszersített másolata.

2. « Branchipus Gruhii, Dybowszky, nstényének petezacskója. Chyzer C. rajzá-

nak másolata.

3. « Branchiptis Oruhii, Dyb. Ilimének feje a liomlokfiiggelékekkel. Chyzeu C.

rajzának másolata.

4. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének feje. Chyzer C. rajzának másolata.

5. « Branchipits Grubii, Dyb. Ilimének fejfüggeléke. Dyboavszky rajzának egyszer

másolata.

6. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének feje. Fri<; A. rajzának egyszer má-

solata.

7. « Branchipus Grubii, Dyb. bime öleljének második tagja. Dybowszky rajzá-

nak egyszer másolata.

8. « Branchipus diaphanus, Prév. nstényének feje. Természet után rajzolva.

9. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének petezacskója. Dybowszky rajzának

egyszer másolata.

10. « Branchipus Grubii, Dyb. nösténj^ének ölelje. Dybowszky rajzának egyszer

másolata.



A «PROTISTA.) ES «A/EGLEÎ^Y.. KIFEJEZÉSEK ÜGYÉBEN,

Dr. EntZ Géza kolozsvári egyetemi tanártól.

Miután e füzetekben (L köt. 1877. íb^. 1.) a vprotista» és uvéglény»

kifejezéseket én használtam elször, mely kifejezések közül Klein Gyula

a Vampyrella fejldését és rendszertani állását tárgyaló dolgozatában

(Ért. a term. tud. körébl. Kiadja a magy. tud. Akadémia. 1883.) az elst

feleslegesnek, a másikat pedig, mint helytelent, elvetendnek ítéli a szer-

kesztség szíves engedelmével alkalmat veszek magamnak e helyen a

tárgyhoz röviden hozzászólani.

Az egész protista-ügy a körül a kérdés körül forog, hogy vannak-e

oly szervezetek, melyek az állat- és növényország között átmenetet képeznek? —
Erre az alapkérdésre ismereteink jelenlegi állása?!, csakis igenl válasz ad-

ható s Kl. Gy. maga is erre az eredményre jut, mit határozottan ki is mond
a következkben: «A Vampyrellák tehát egyszersmind oly szervezeteknek

tekintendk, melyek az állat- és növényország közti átmenetet közvetítik ; azon

egyszer' lények közé tartoznak, ínelyek az állatok és növények közös kiindidó

pontját képviselik.» (Id. ért. 21.). — A fkérdésre adott ama határozott

válasz után a dolog lényegére nézve voltaképen egészen közömbös s tisz-

tán csak az egyéni felfogásnak, mondhatnám ízlésnek a dolga, vájjon

azokat az érdekes szervezeteket, ((melyek az állatok és növények közös kiin-

didó pontját képviselik», külön névvel jelöljük-e, vagy pedig beérjük a

körülírások untalanúl való ismétlésével, s minden vitatkozás, mely e körül

forog, üres szószaporítássá, medd hajszálhasogatássá fajúi. Kl. Gy. követ-

kez szavaira azonban : « Most azt kérdem : nem-e egyszerd)}) és helyesebb

is, ha csupán állat- és növényországot ismerünk el s csak e két ország közti

határt igyekszünk megállapítani, mint ha a protista-országot elfogadva, azt

nem csak az állatoktól és növényektl határoljuk el, hanem egyszersmind

annak növényi és állati alakjai között is kénytelenek vagyunk határt szabni,

mely szükségképen azonos lesz a növény- és állatország közti határral»

(í?3. 1.) — mégis meg kell jegyeznem, hogy világért se juthat eszébe senki-

nek, ki a protista kifejezést használja s a hozzá kötött fogalommal tiszta-



ban van, hogy a prostisták inkább állati és inkább növényi alakjai között

határt szabjon ; mert hiszen a j)rot.ista kifejezés épen azon igazság elisme-

résének köszöni létét, hogy az állat- es növényország a legalsóbb lények

közvetítése útján szakadatlan kapcsolatban áll egymással. A protista kife-

jezéssel épen ngy vagyunk, mint pl. a «zöld» kifejezéssel, a melynek hasz-

nálásában az bizonyára nem fog akadályozni, hogy a zöldeskék és zöldes-

sárga közötti határ szükségképen azonos a kék és sárga közötti határral.

A mi végre a «nem épen szerencsésen választott» véglény kifejezést

illeti, erre nézve csak annyit akarok mondani, hogy 1. ezen szó képzésénél

a protisták rendszertani helyére voltam tekintettel s nem a görög protista

kifejezésre, — melyet n. b. egészen feleslegesnek tartok sz-szel írni, miután a

magyar ember mégis csak pro tintának fogja mondani, valamint hogy azt

mondja: konczipista, pápista, kálvinista és nem : konczipi,s'2;ta, pápis^ta, kál-

yimsztsb, — s melynek etymologiája bizony nekem sem okozott különös

fejtörést; 2. a ki magyarul tud, tudhatja, hogy szomszéd országok határait

végeknek nevezzük s minden magyar német szótárban megtalálható, hogy

végr, végó'rs, végezred, végvár, végvidék stb. annyi, mint Grenzímcíie, Grenz-

posten, Grenzregiment, Grenzfestung, Grenzdistrict etc.; 3. bármely jobb

kifejezést készségesen elfogadok.
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A ÏORDAI ES SZAMOSFALYI SÓSTAVAK OSTOROSAI
(FLACtELLATA).

Dr. EntZ Géza kolozsvári egyetemi tanártól.

(III. és IV-ik tábla.)

A sóstavak véglény-faunáját tárgyaló els értekezésemben csupán

négy ostorosról (Peridinium Pulvisculus, Chlamydomonas Pulvisculus,

Euglena viridis, Eutreptia viridis) tettem említést ^
: folytatott vizsgálataim

alapján ezekhez még tizet sorolhatok, melyek Stein rendszerébe beosztva

a következk :

A) NUDIFLAGELLATA.
MonadUva.

1. Cercomonas Thermo, Stein.

Ci^aspeclomonadina.

2. Codonosiga Botrytis, Stein.

3. Codonocladium corymbosum, n. sp.

Clirysomonadina.
\: Hymenomonas roseola.

Clílamydonvonadina.
5. Chlamydomonas Pulvisculus, Ehrb.

Cryptomonadina.
6. Chilomonas Paramecium, Ehrb.

7. Cryptomonas ovata, Ehrb.

Eugleriida.

8. Euglena viridis, Ehre.

9. Eutreptia viridis, Perty.

Astasiaea.

10. Peranema trichophorurn. Stein.

Söitomonadina.
11. Menoidium Astasia, n. sp.

12. Anisonema grande, Stein.

1 A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. A magy. orv. és term, vizsg.

1875-ben Élpatakon tartott nagygylésének Évk. Kill. lény. p. 10.
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B) CILIOFLAGELLATA.
Peridinaea.

13. Peridiniuui cinctum, Ehrb. (— Glenodinmin ciuctinu, Stein).

14. Peridiniuiu Pitlviscnhis, Ehrb. (=: Glenodiniiim Pulvisculus, Stein).

Ezek közül a két új faj (Codonocladium corymbosum és Menoidium

Astasia) leírásán kívül az Anisonema grandere, Eutreptia viridisre és Hy-

menomonas roseolára vonatkozó vizsgálataimat a következkben foglalom

össze.

ANISONEMA GRANDE, Stein.

(IV. Táb. 1—6. ábra.)

Ezen tekintélyes nagyságot elér, szép ostoros már rég óta ismeretes

s különböz búvárok által különböz elnevezések alatt íratott le : Eheek-

BEEG-nél Bodo grandis/ DuJARDiN-nél Heteromita ovata'-^ és Anisonema

Acinus," PERïY-nél ugyanezen elnevezések alatt,^ JAMEs-CLARK-nél Aniso-

nema concavum,'' De EROMENTEL-nél Heteromita ovata, H. gibbosa,

H. crassa, H. ovum és Diplomita insignis,*' BüTSCHLi-nél Anisonema Aci-

nus,"^ SiEiN-nél Anisonema grande ^ elnevezés alatt találjuk. A Claparède

és Lachmann által egyszeren Heteromita genus-névvel jelelt, de elég jel-

lemzen rajzolt tengeri ostoros '•* kétség kívül szintén ide tartozik ; végre

igen valószín, hogy a Dujardin által Plœotia vitrea névvel jelelt tengeri

ostoros ^" szintén azonos az Anisonema grandével.

Mindjárt elre meg akarom itt jegyezni, hogy a sósvízben él Aniso-

nema grande semmiben sem különbözik a Kolozsvár körül általam édes-

vizekben észlelt példányoktól ; a mennyiben tehát a közlend leírás ezen

ostoros szervezetének egyes részleteire nézve más búvárokétól némileg

eltér, az eltérések nem tekintendk a sósvizi alakra jellemzknek.

Az Anisonema testének körvonala nag3'jában véve tojásdadnak mond-

ható (innét a Heteromita ovata elnevezés Du.JARDiN-nél), de csakis nagyjá-

ban, részletesebb megtekintés ugyanis meggyz arról, hogy ezen alak a

* Die InfusionsthJere als vollkommene Organismen. 18.38. p. .34.

^ Histoire naturelle des Infusoires. 1841. p. 298.

^ Oj). cit.
X3.

34-5.

* Zur Kenntniss kleinster Lebensformen etc. 18.5ïi. p. 164, 169.

^ On the Spongiae Ciliatae as Infusoria Flagellata. Memoirs read before the

Boston Society of Natural Historj^ Vol. I. part. III. 1867. p. 333.

^ Études sur les Microzaires. 1874. p. 334—335.
- '' Beiträge zur Kenntnis der Flagellaten und einiger verwandten Organismen.

Zeitschr. f. wiss, Zool. XXX. Bd. 1878. p. 2.53.

« Der Organismus der Infusionsthiere. III. Abth. 1. Hälfte. 1878. Taf. XXIV.
^ Études sur les Infnsoires et les Ehizopodes. III. Partie. 1861. p. 26. Pl. IX.
^" Op. cit. p. 346.
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tiszta tojásdad alaktól meglehets lénj'egesen elter s azon szavakba nehe-

zen foglalható alakkal egyezik meg, mely a csillószörös ázalékállatkáknál,

pl. a Bursaria- és Euplotesfélék családjába tartozóknak képviselinél, oly

gyakran ismétldik s azon alapszik, hogy a kétoldali részarányos test

hosszasági tengelye irányában ersebben, vagy gyengébben csavarodott. E
mellett az Anisonema teste, mint a hypotrich ázalékállatkáknál, j)l. az Eupla-

tes-féléknél, melyekkel általános testalakra nézve feltnen megegyezik,

lapított : a hátoldal kidomborodó, míg az egészben laposnak látszó has-

oldal kissé duzzadt szélek által határolt hosszirányú vájút visel, melyet

szdjpcreminczöiu'h (Peristomfeld) akarok nevezni (4—6. ábra) s mely majd

a hasoldal középs táján, majd többé-kevésbbé, néha igen feltnen a jobb

szél felé húzódva fut végig. A szájperemmez vájujára James-Clark tett

elször figyelmessé, ki az általa tanulmányozott pennsylvaniai Anisonemát

ezen jellem után concavum fajnévvel jelölte ;
^^ hogy azonban majd éleseb-

ben, majd gyengébben kifejldve megvan az Anisonema grandénéi általá-

ban, azt BüTSCHLi és Stein vizsgálatai egyaránt bizonyítják. A szájperem-

mezö vaskos ? fels részének, vagy egy igen hosszúra nyújtott emberi fül-

kagylónak alakjával hasonlítható össze (6. ábra) ; mellfelé a szájtól balra

és felfelé kanyarodó kis barázdába folytatódik, míg hátrafelé elkeskenyed

s ellapúló szélekkel enyészik el; legnagyobb mélyedése jobboldali szegé-

lyére esik, hol az uszáiyostor elfogadására külön hosszirányú barázda van

szélén kivájva (5. ábra).

Az Anisonema grande nagyságát (0,0:2—0,04'%,), testének csavarodá-

sát s avval kapcsolatban általános alakját, lapítottságát és szájperemmeze-

jének elhelyezését és mélységét tekintve, egyénenkint meglehetsen válto-

zik ; mindezen különbségek azonban átmenetek által ki levén egyenlítve,

az Anisonema grandenek külön fajokra való szétforgácsolása, mint pl.

újabban De Fromentel mvében, ^^ nem tartható indokoltnak.

Külön cuticularis burok, melynek elfordulására, illetleg hiányára

alapította Dujardin az Anisonema és Heteromita nemeket, bizonyára nem
borítja a szóban forgó ostorost s vizsgálataim után egész terjedelmében

megersíthetem BüTSCHLi-nek következ állítását: «Valódi köztakaróról az

anisonemaszer ostorosoknál ép oly kevéssé lehet szó, mint pánczélról a

Stylonychia-faj oknál, hanem az illet csillószörös és ostoros ázalékállat-

káknál egyaránt csupán tömörebb kéregrétegrl, mit bizonyára senki sem

fog kétségbevonni, ki egy Stylonychiát valamikor vízben szétfolyni látott,

midn külön burokból mi sem marad hátra ».^^

Az Anisonema plasmája színtelen, üvegszerüleg átlátszó s az elnyelt

" Op. cit. p. 333.

^- Op. cit.

^« Op. cit. p. i>52.
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táplálékon és a magon kívül állandóan kisebb-nagyobbszámu, a fényt a

plasmánál eresebben tör durva rögöcskéket tartalmaz, melyek fleg a

testnek oldalsó s hátsó részében vannak felhalmozódva. A tömör össze-

állású kéregplasmába (ektoplasma), épen úgy, mint például az Euplotes-,

Aspidisca- és Oxytrichafélék családjába tartozó csillószörös ázalékállatkák-

nál, a lágy bélplasmába (entoplasma) éles határ nélkül megy át. x\lakját nem

változtatja s ez által lén^yegesen különbözik azon vele rokon ostorostól,

mely alakját az Euglenák módjára változtatja s melyet Dujardin Hetero-

nema marinának nevezett.

A két egyenltlen ostor közül, — melyek után Dujardin a jellemz

Anisonema és Heteromita neveket választá, — az egyik, az örvényz ostor

(Rüssel EHRENBEEG-nél, filament flagelliforme DujARDiN-nél, Bewegungs-

faden PERTY-nél, flagellum JAMES-ÜLARK-nél, Nebeugeissel SïEiN-nél) több-

nyire vékonyabb a másiknál, a test hosszát csak kevéssé haladja túl s a

véglény úszása közben mellfelé irányulva kígyózva örvényez, míg a másik,

az uszályostor (Spring- és Schwanzborste EnRENBERG-nél, filament traînant

DujADRDiN-nél, Stützfaden PERTY-nél, Gubernaculum JAMES-ÜLARK-nél,

Hauptgeissel SïEiN-nél) többnyire vastagabb, a test hosszát legalább is

harmadfélezer, néha háromszor, vagy négyszer is túlhaladja s ezt a vég-

lény úszása közben uszályként vonja maga után. Az ostorok egész hosszú-

ságokban egyenl vastagak s nem vékonyodnak el szabad végok felé, mint

ezt a legtöbb szerz mindkét, vagy (James-Clark) legalább az örvényz

ostorra nézve állítja, vagy legalább rajzolja.

A mi az ostorok kiindulását illeti, erre nézve az ujabb búvárok

(James-Clark, De Promentel, Bütschli, Stein) általában megegyeznek

abban, hogy az uszályostor a hasoldalon, a mells végtl kisebb-nagyobb

távolsfigban s a középvonaltól többnyire kissé balra es pontból ered;

azután ívelten, vagy, szabatosabban kifejezve, csigavonalban mellfelé, majd

jobbra kanyarodik, hogy végre a szájperemmez jobboldali szegélye menté-

ben hátra felé húzódjék; egész lefutásában tehát püspökpálczához hason-

lítható, mely kunkorodott végével van oda nlve. Röviden, de tökélyesen

írta le ezen viszonyt Bütschli.^* Az örvényz ostorra nézve ellenben azt

állítják az Anisonemával foglalkozó újabb búvárok, hogy egyszeren a test

mells végébl veszi eredetét. Ezen felfogás vizsgálataim szerint téves :

az örvényzostor ugyanis, mint már Dujardin állította, — ki eltt külön-

ben az ostorok lefutásának részletei ismeretlenek voltak,— az uszályostor-

ral együtt ugyanazon pontból ered; míg azonban az uszályostor a száj -

peremmez mells végén jobbra s az után lefelé kanyarodik, addig az

örvényzostor, miután egy fél csigakanyarulatban az uszályostor kanya-

rodását követte, mellfelé kanyarodik s a szájperemmezönek fentebb emlí-

'* c)p. cit. p. 25;î.
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tett barázdáján a test mells végét éri el s tényleg ugy látszik, mintha

csupán innét venné eredetét (1—4. ábra).

Az Anisonema úszása közben lassan s egyenletesen halad elre s az

irányt, melyben megindult, hacsak akadályok nem állanak útjában, több-

nyire hosszabb ideig megtartja. A helyváltoztatást az örvényzöostor tartja

fenn, míg az irányt az uszályostor jelöli ki, mely, miként már Dujardin is

megjegyezte/'' kormányrúd szerepét viszi s ezért James-Claek méltán ne-

vezhette gubernaculumnak. Míg a véglény usztában haladási irányát,

melybl idrl-idre észlelhet jobbra-balra biczczentése sem zökkenti ki,

megtartja, az uszályostort egyszeren mintegy maga után czipeli, míg ha-

ladási irányának megváltoztatásakor az uszályostor lép tevékenységbe s ez

fordítja teetét egy-egy megfelel suhintással más irány felé. Néha uszály-

ostorának szabad végét valamely idegen testnek nekitáuiasztva pihen, vagy

uszályostorán mint valamely kocsányon himbálódzik ; máskor ismét hirte-

len hátrapeczkeli magát, mi oly módon j létre, hogy valamely idegen

testnek neki támaszkodva egyre jobban megfeszül uszályostora a száj-

peremmez vájújából végre nagy ervel kipattan s a testet hátra löki.

Hogy az Anisonemák kívülrl szilárd táj)lálékot vesznek fel, azt már a

régibb búvárok is tudták : szájat és garatot azonlan mégis csak Bütschli-

nek és SiEiN-nek sikerült kimutatni. Az elbbi búvár szerint: «A szájkészülé-

ket a hátulsó ostor mells ívelt része által határolt meznek közepén látjuk

egy csszer, aránylag nem messze hátra ér képzdmény alakjában. » ^*' Stein

pedig legújabb munkájában a garatot tölcsérszer szájnyílással kezdd rö-

vid csnek rajzolja, melynek alsó szegélyétl indul ki a «föostor», fels sze-

gélyétl pedig a « mellékostor », mely örvényzése által a táplálékot a garatba

tereli,^' míg régebben az ostorok odanövési pontjától kiinduló s egész a test

közepéig ér, hosszú résnek vélte a szájat.^^ Saját vizsgálataim szerint a

száj a peremmeznek a középvonaltól többé -kevésbbé balra es azon zugá-

ban nyílik, melybl mindkét ostor kiindul s gyengén S alakulag kissé jobb

felé hajló, kürtszer, hártyás garatba vezet, mely tágulásának, illetleg el-

szkülésének foka szerint, igen különböz kéj)et nyújt, s majd tisztán kive-

het (4. 6. ábra), majd inkább tátongó (l.ábra), majd szk hasadéknak

(2. 3. ábra) látszik ; s azt hiszem, hogy a garatnak igen feltn kitágulás!

és szkülési képessége abban leli magyarázatát, hogy mint több más osto-

rosnak (pl. a Peranemának) garatja nem valódi cs, hanem csöostyaszer-

leg (hohlhippenartig) csavarodott hártyás szalag által képeztetik, mely

befelé csavarodva elszkül, kifelé csavarodva pedig kitágul. Minthogy pe-

Op. cit. p. 299.

Op, cit. p. 2.54.

Op. cit. Taf. XXIV. flg. 6—11.

Der Organismus der Infusionsthiere. I. Abtli. 18.59. p. 76.



dig mindkét ostor a szájnyilás széléhez, illetleg a garat kezdetéhez van

ersítve, világos, hogy az ostorok meghúzódások s feszülésök által a gara-

tot szkíteni, meglaznlások által pedig tágítani képesek.

Az Anisonema táplálékát, ha nem is kizárólag/de mindenesetre kiváló-

lag, Diatomeák képezik. Igen gyakran lehet oly példányokra akadni, melyek

az emésztésnek igen különböz stádiumán lev s rendesen hosszában fekv

egy vagy több Diatomeát rejtenek (2. ábra) ; kisebb elnyelt szervezetek

gyakran emésztüregecskékbe vetetnek fel, a nagyobbak többnyire egysze-

ren a plasmába vannak ágyazva. A nyelési folyamatot, mint másoknak, úgy
nekem sem sikerült ugyan megfigyelnem, egyes észleleteim azonban mégis

némileg újjmutatásúl szolgálhatnak arra nézve, hogy mily úton jut a táp-

lálék az Anisonema szájához. Többször volt alkalmam oly példányokra

akadni, melyek peremmezejének vájulatába egy-egy Diatomea volt egészen,

vagy csak részben beleszorulva, úgy hogy az utóbbi esetben, a Diatomeá-

nak egy része látszólag az Anisonema testébl, valójában pedig a perem-

mez vájujából kiállott. Egy Anisonemán, melynél a szájperem vájujába

egy Diatomea csak részben volt beleszorulva, közvetlenül arról is meggy-
zdtem, hogy szemlátomást és sikeresen iparkodott a Diatomeát hátulról

mellfelé, szájához tolni, oly módon, hogy testét az uszályostor segítségével

a fennebb leírt módon többször egymás után hevesen hátrapeczkelte. Ezen

észleletnek s a fennebb leírt mozdulatoknak tekintetbevételével igen való-

színnek tartom, hogy az Anisonema a következ módon jut táplálékához:

uszályostorára támaszkodva testét felemeli s örvényz-ostorával Diatomeá-

kat s egyéb apró szervezeteket sodor maga alá, melyeket, midn alatta

elhaladnak, testét hirtelen hátra peczkelvén, szájperemmezejének vájujába

szorít, hogy az ily módon megragadott zsákmányt azután ismételt lökések-

kel szájához erszakolja s végre mindkét ostorának meglazítása által kitá-

guló szájával elnyelje.

Az alfelnyilás, melyet én nem láttam, Jambs-Clark és Stein szerint,

a test hátsó végén létezik, hol helyét gyakran egy kis üregecske jeleli.

Az egyetlen lüktet üregecske valamennyi búvár szerint a test mells

részének baloldalán, a száj közelében létezik s ehhez csak annyit tehetek

hozzá, hogy a sósvízi Anisonemáknál igen hosszú idközökben ürül ki és

telik meg.

Az Anisonema nagy magja már a legels búvároknak is magára

vonta figyelmét; Ehrbnbekg legalább azt mondja, hogy FocKE-nek 1835-bl

származó rajzain, egyéb részleteken kívül, még egy tojásdad «ondómiri-

gyet« (Samendrüse) is meg lehet különböztetni,^^ mialatt, miután Ehren-

BERG a véglények magját, mint ismeretes, következetesen herének tartotta,

csak is a magot lehet érteni. Az újabb búvárok közül csak Bütschli és

Ï9 L, cit.

Termégzetra.jzi fi/getek. VII. köt. "'
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Stein ismerték fel ismét a magot, mely az elbbi búvár szerint meglehets

tekintélyes nagyságú, tojásdad, szemcsés test, mely a véglény teste hátsó

részének jobboldali szegélye mellett foglal helyet s szerkezetét tekintve a

csillószörös ázalékállatkák magjával egyezik meg. Stein ellenben kis, ke-

rekded, magkéregréteg által határolt, vagy ezt nélkülöz, hólyagcsaalakú

magot rajzol az Anisonema baloldalán, a lüktet üregecske alatt ; egyik

ábráján azonban a mag, mint BtJTscHLi-nél, a test jobb széle mellett foglal

helyet ;"° az oszlásban lev példányok magját pedig Stein is egynem
tojásdad képletnek rajzolja."^^ Saját vizsgálataim szerint a sósvízi Anisone-

mának többnyü'e igen tekintélyes nagyságú magja alakját, szerkezetét s

elhelyezését tekintve teljesen megegyezik a Bütschli által adott leírással;

midn azonban vizsgálataimra támaszkodva határozottan BüTSCiiLi-hez

csatlakozom, legkevésbbé sem akarom Stein leírásának helyességét két-

ségbe vonni, st azt hiszem, hogy a mag szerkezetére s elhelyezésére vonat-

kozó eltér adatok egymással megegyeztethetk. Az oszlásban lev pél-

dánynál, mint említettem. Stein is oly szerkezetnek rajzolja a magot,

minnek Bütchli s én is találtam, mibl azon következtetést vonom, hogy

a mag fiatal korában állandóan a Hertwig Eichaed által primitívnek

nevezett mag (primitiver Kern) szerkezetével bír, mely magnedv által

egyenletesen átivódott magállományból áll s melyben legfeljebb egyes

tömörebb rögöcskék vannak kiválva í''^^ a Bütschli és általam vizsgált

Anisenomáknál a mag ezen primitív szerkezetét továbbra is megtartja,

míg a Stein által vizsgáltaknál a primitív magból utólagosan hólyag-

csaalakú mag fejldött. Hogy pedig az lehetséges, hogy ugyanazon

ostoros magja bizonyos tartózkodási helyeken s talán bizonyos évszakok-

ban nemzedékeken át megtarthatja els szerkezetét, míg más tartóz-

kodási helyeken s talán más évszakokban magja hólyagcsaalakúvá változik

át, ezt más ostorosokon tett észleleteim alapján, melyekre alább az

Eutreptiánál még visszatérendek, igen valószínnek tartom. Megemlítem

továbbá, hogy az Anisonema grandéval igen közel rokon A. truncatumnak

Stein is primitiv magot rajzol.'^ A mi azt illeti, hogy Stein a magot a

baloldalra rajzolja, míg Bütschli és én azt állandóan a jobboldalon láttuk,

erre nézve azt kell megjegyeznem, hogy a Bütschli és általam vizsgált

Anisonemák teste széles és ersen lapított, míg a Stein által vizsgáltak

keskenyebbek, inkább hengeresek s hossztengelyök irányában ersen csa-

varodottak; ezt tekintetbe véve azt hiszem, hogy nem tévedek, hogy a

magnak a test jobboldaláról ennek baloldala fele való húzódása a Stein

2" Op. cit. Taf. XXIV. fig. 9.

2^ Op. cit. Taf. XXIV. fig. 11.

''^ Beiträge zn einer einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen.

Morpholog. Jahrb. II. Bd. 1^76. p. 71.

'^^ Op. cit. Taf. XXIV. tig. Iá— 13.
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által vizsgált Anisonemák testének a hossztengely^ irányában való ers

csavarodásának következménye, mely felfogásomban megerösit az, hogy

az Anisonemának úgy szélesebb, laposabb s kevésbbé csavarodott test

példányánál Stein is a jobboldalon találta a magot.^^

Kétséget nem szenved, hogy az Anisonema hosszirányú oszlás által

szaporodik. Már Perty is említést tesz oly példányokról, melyeknek négy

ostora volt s ezeket méltán tartotta oszlásban levöknek.^^ James-Clark

szintén észlelt oly példányokat, melyek — mint mondja — történetesen

két járulékos ostorral voltak ellátva ^'^; De Fkomentel továbbá ugyanilyen

négy ostorral (két egyenl hosszúságú örvényz s két különböz hosszú-

ságú uszályostorral) ellátott, kétségkívül oszlásra készül Anisonemát írt

le, mint külön nemnek képviseljét, Diplomita insignis elnevezés alatt ^'^;

Stein végre ugyanily négy ostorral bíró, szélestest Anisonema rajzát

adván megjegyzi, hogy hosszirányú oszlás kezdetén van, mit a két üre-

gecske s két mag jelenléte minden kétség fölé emel. Az oszlást kezdetétl

végéig követni még eddigelé sekinek sem sikerült.

Nem hagyhatom itt említés nélkül, hogy Stein az Anisonemánál,

mint több más ostorosnál is (Monas, Chlamydomonas, Ciyptomonas, Eha-

phidomonas, Phacus, Euglena, Trachelomonas), a magból kiinduló saját-

ságos szaporodási módról tesz említést. Ezen állítólagos ivaros szaporodási

mód, mint a nagyszabású, fájdalom még befejezetlen munka els részének

egyes rövid megjegyzéseibl, az ábrákból s ezeknek magyarázó szövegébl,

valamint Stein korábbi dolgozataiból ^^ kivehet, abból áll, hogy a neve-

zett ostorosok magja elrement egybekelés (conjugatio) után egészben,

vagy. két vagy több részre oszolva, világos, egynem, színtelen állomány-

ból álló csírgömbbe (Keimkugel) változik, mely, miután tekintélyes nagy-

ságra növekedett, apró gömbölyded rajzókat tartalmazó csírtömlvé

(Keimsack) fejldik, s ebbl végre, miután az anyai test szétpukkant, az

ostorral ellátott parányi embryók szétrajzanak. Hogy azonban ezek mily

módon térnek vissza az anyai szervezet alakjára, ezt STEiN-nek nem sike-

rült kimutatni s e szerint már a priori sem igen látszik valószínnek, hogy

a parányi mindig színtelen rajzók az illet ostorosnak embryói. En az

Anisonemánál nem észleltem ugyan «csirtömloket«, de régóta ismerem a

Chlamydomonas-, Crystomonas-, Euglena-, Dinobryan-, Phacus-, Trache-

lomonasnál, valamint a Peridiniumoknál s a levélzölddel nem bíró ostoro-

sok között a Monas Guttulánál, Anthophysánál és Codcnosigánál, melyek-

nél a leghatározottabban meggyzdtem, hogy a belölök kirajzó apró

2* Op. cit. Taf. XXIV. fig. 9.

25 Op. cit. p. 164. Taf. XI. fig. 4.

26 Op. cit. p. 334. PL X. fig. 69.

" Op. cit. p. 335. PI. XXIII. fig. 37.

-^ Der Organismus der Infusionsthiere. II. Al)tli. 1867. p. 56.

6*



embryók éldi Chytridiumfélékhez tartoznak. S bizonyára nem tévedek,

ha azt állítom, hogy ugyanily természetek az Anisonema «csírtömlöiben»

képzd apró embryók is. — Ezen felfogás helyessége mellett szól azon

körülmény is, hogy az ostorosok «csirgombjeiw-vel mindenben megegyez
képzdmények a gyökérlábúaknál is igen gyakoriak, mint ezt magam az

Amoebák-, Difflugiák-, Arcellák-, Euglyphák es Trinemánál, valamint a

Ciliophrys infnsionumnál s a Clathrulina elegánsnál ismételve észleltem.

Ezek azon képzdmények, melyeket Corter «granuliferous cells« névvel

jelelt & melyeket más búvárokkal együtt (Wallich, GreeffK.) majd peték-

nek tekintett, majd pedig a bennök képzd apró rajzókat termékenyít

testecskéknek, majd embryókuak tekintett^" s melyek szinten éldi Chytri-

diumfélékhez tartoznak.

CODONOCLADIUM CORYMBOSUM, N. Sp.

IV. Táb. 7—8. ábra.

Azon érdekes ostorosak közül, melyek parányi Vorticellafélékkel való

nagy hasonlatosságok miatt csaknem valamennyi régibb búvár által, majd

mint külön fajok képviseli, majd mint fejldésben lev fiatalkori alakok,

a Vorticellafélekhez soroztattak, míg Fresenius,^ James Clark,- Bütschli^

és Stein '^ vizsgálatai által az ostorosakhoz való tartozások,— mit különben

már DujARDiN is sejtett,^ — kiderittetett, s melyeket újabban Bütschli

Cylicomastiges, Stein pedig Craspedomonadina elnevezés alatt foglalt egy

csoportba, kettt találtam a sósvízben. Ezek közül az egyik semmiben sem

tér el a mindenütt közönséges Codonosiga Botrytistl (= Anthophysa

solitaria, Bory, — Epistylis Botrytis, Ehrb., — Anthophysa solitaria, Bory,

Fresenius, — Codosiga pulcherrima, James- Clark, — Codosiga Botrytis,

Ehrb. Bütschli, Codonosiga Botrytis, Stein), míg a másik új alak, melyet

egyenl jogosultsággal lehetne a James-Clark által felállított Salpingœca

s a Stein által alapított Codonocladiiim nembe foglalni. Tekintetbe véve

azonban, hogy a Salpingoecáknál eddigelé telepképzdés nem észleltetett

8 továbbá azt, hogy a szóban forgó véglénynél a kehelyszer tok kéj)zdése

csak igen tökélytelen, úgy vélem, helyesen járok el, ha nem a Salpingœca,

hanem a Codonocladium nembe osztom be.

^^ Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs. I. Bd. Neu bearbeitet von

0. Bütschli. 1880. p. 156—160.
^ Beiträge zur Kenntniss mikroskopischer Organismen. Í858.

^ Op. cit.

^ Op. cit. p. 220.

* Der Organismus der Infusioustliiere II. iVbth. 1867. p. 73. — III. Abth. p. X.
^' Op. cit. p. 545.



Három véglényre lehetne gondolni, mely a sósvízi Codonocladium

corymbosummal esetleg azonos lehet. Ezeknek egjáke az Epistylis arabica,

melyet Ehrenberg 1823-bau Tor mellett a Vöröstengerben egy gyrs
féregnek, a Serpula sangvineának sertéin talált ^

; ezen parányi, csupán

^/48

—

V33 vonalnyi nagyságot elér «Epistylis», melynek kevés számú

(2, 3, legfeljebb 5) egyénei villaszerleg elágazó, finom, merev kocsányon

ülnek, Bhbenberg rajza s leírása után ítélve, ép oly jogosan tartható osto-

rosnak, mint az Ehrenbbrg által leírt másik parányi «Epistylis», az E.

Botrytis, s ha ez áll, úgy a sósvízi Codonocladium igen valószínleg azo-

nos vele. A másik, m^ly Stein szerint az Epistylis digitalis és Carchsesium

pygmoeum társaságában néha igen nagy számmal fordul elö a Cyclopsokon '

s melyrl Stein, midn felfedezte, még azt vélte, hogy a nevezett Vorticella-

félék valamelyikének legfiatalabb alakja, a jellemz rajzok után ítélve, leg-

feljebb abban különbözik ostorosunktól, hogy telepei nagyobb számú egyé-

nek által képeztetnek. A harmadik vége a James-Clark által leírt Salpingœca

marinus ^, abban tér el a sósvízi Codonocladiumtól, hogy telepeket nem
képez.

Azon pontos észleletek után, melyeket James-Claek és Bütschli a

Codonocladiummal rokon ostorosakról közöltek s melyek befejezetlen mun-

kájának pompás rajzai után ítélve Stein által is megersíttetnek, csak

kevés oly részletet közölhetek, melyek a Cylicomastixek vagy Craspidomo-

iiasok szervezetének ismeretét bvítené.

A Codonocladium corymbosumot majd hosszú kocsányon ül magá-

nyos példányokban találtam (8. ábra) melyek alig külömböznek James-

Clark Salpingoeca marinusától, majd ismét kevés számú (2—4) egyén által

képezett telepekbe egyesülve (7. ábra). Az üvegszerleg átlátszó, színtelen

kocsány többnyire nem egészen egyenes s szabad vége, melylyel mosza-

tokra s egyéb alámerült tárgyakra van tapadva, vagy szabadon lebeg, pohár-

talpszerleg kiszélesedett; a telepeket képzknek közös kocsánya villa-

szerleg, szabálytalanul elágazó kisded sátorozó ernyt (corymbus) képez,

miáltal a szabálj^osan ernysen egyszer vagy kétszer elágazó Codonocla-

dium umbellatumtól. Stein ^, lényegesen különbözik.

A Codonocladium testalakja annyira hasonlít a Vorticellafélék álta-

lánosan ismert testalakjához, hogy legkevésbbé sem ütközhetünk meg
azon, hogy régibb búvárok, kik a Craspodomonasokat gyengébb nagyítá-

sok alatt vizsgálván, a jellemz gallért s az egyetlen örvényz ostort nem.

'- Op. cit. p. 285. Taf. XXVII. fig. 7.

" Die Infusionsthiere auf ihre Entwickelungsgesciiiclite 11111618X10111. 1804. p. 51.

Taf. III. fig. 42-43.
« Op. cit. p. 320. PL IX. fig. 28—32.
" Op. cit. Taf VIII. fig. 12. Tal. IX. fig. 1—7.
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hanem csak az ez által elidézett örvényt láthatták, Vorticellaféléknek

tartották.

Ostorosunk testének színtelen plasmája a kocsányvégen kissé vissza

van húzódva a finom cuticularis buroktól, minél fogva a test alakjával

megegyez tokban látszik ülni ; az egész testet magába felvev tok azon-

ban, mint a Salpingoecáknál, soha sincs kifejldve, hanem az alul elvált

tok elmosódva megy át a testnek kimutatható cuticulává el nem különült

határrétegébe. A C. corymbosum tokképzdése állandóan megmarad a fej-

ldés azon fokán, melylyel az a Salpingoecáknál kezdetét veszi s e szerint a

C. corymbosum mintegj^ átmenetet képez a tok nélküli s a tokkal biró

Craspedomonasok között. A tok hiánya vagy jelenléte különben aCraspedo-

monasoknál nem látszik egészen állandónak : Bíjtschli legalább a rende-

sen toknélküli Codonosiga Botrytisnek egy magányos egyénét jól kifejldött,

az egész testtl elálló, finom tokkal ábrázolja ^^; s épen a tok jelenlétében,

illetleg hiányában való ingatagság indított engemet arra, hogy a szóban

forgó sósvízi alakot részletes tokképzdése miatt ne oszszam be a Salpin-

goeca-nembe, melynek f jellemét nem annyira a tok jelenlétében, hanem
abban találom, hogy eddig ismert képviseli telepeket nem képeznek.

A test csonkított mells végének közepébl indul ki az egyetlen,

hosszú, szemcsétlen, finoman elhegyesedö ostor, mely, mint a Vorticella-

félék örvényzszerve, élénk örvényt képes sodorni ; sokszor azonban meg-

nyúlt állapotban hosszabb ideig tétlenül pihen, vagy épen csak legvége

örvényez, szk tölcséreket kanyarítva. Ezen örvényzö ostort közepett

hagyva, két merev mellékostor alakjában mutatkozik a test szegélyébl

kiinduló gallér optikai átmetszeti képe (7. ábra.) Ezen gallér (Kragen,

membranous, campanuliform collar, calyx, — innét a Cylicomastiges, vagy

craspadon, — innét a Craspedomonadina elnevezés), üvegszerleg átlátszó,

szemcsétlen plasmából áll s majd rövidebbre, majd hosszabbra kitolt,

tágabbra vagy szkebbre csavarodott tölcsér, vagy cs alakjában veszi

körül az ostort, ennek végét mindig szabadon hagyva.

A C. corymbosum plasmája, mint a Craspedomosoknál általában,

üvegszerleg átlátszó s többnyire csak a test hátsó végében rejt néhány

zsírfény rögöcskét, apró elnyelt testeket s néha víztiszta folyadékot tartal-

mazó regecskéket.

A mag a test bels részében az ostor alatt foglal helyet, s mint a leg-

több ostorosnál, hólyagosa alakú.

Fresenius az általa leírt Graspedomonasnál csupán egy lüktet

üregecskérl tesz említést ^^, míg ellenben valamennyi újabb búvár, James-

Clark, Bütschli és Stein megegyeztek abban, hogy a lüktet üregecskék

" Op. cit. Taf. XI. fig. 1., b.

" Op. cit. p. 25,
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száma kett s ezek a test közepe táján, vagy még hátrább húzódva, egy-

mással szemben foglalnak helyet. James-Clark és Bütschli megegyeznek

abban, hogy a lüktet íiregecske kiürülését követ újból való megtelése

egészen oly módon megy véghez, mint bizonj^os csillószrös ázalékállat-

káknál, pl. az üroleptnsnál : «A test felülete alatt— mondja Bütschli^^,—
az eltnt üregecske helyén elször egy hosszúra nyúlt, keskeny nedvr
képzdik, mely valószínleg (mit eddig biztosan nem dönthettem el) több

apró üregecskének összefolyásából keletkezett. Csak kevéssel a systole eltt

gömbölyödik a résszer nedvtartó üregecskévé.» Vizsgálataim szerint a két

szemben álló üregecske közül csak az egyik (a 8. ábrán a jobb oldalon

fekv) felel meg a tulajdonképi lüktet üregecskének, mig a másik a mind-

járt leírandó szájnyílással áll összefüggésben.

A Craspedomonasok szája James-Claek szerint a galléron belül az

ostor alapja mellett létezik; ide látta nevezett búvár az ostor által elidé-

zett örvénybe jutott apró testecskéket sodortatni,— a nyelést azonban nem
sikerit közvetlenül megfigyelnie.'^ Bütschli ellenben a szájat s a nyelés

folyamatát a következ módon írja le : «Ha kedvez körülmények között

figyelemmel vizsgálunk egy állatot, közvetlenül a gallér alapján, a test

egyik szélén, a körvonalból kiszökell üregecskeszer képzdményt látunk

idrl-idre megjelenni, mely valamivel késbb ismét elenyészik, mire

azután bizonyos id elteltével hasonló képzdmény jelen meg az ellenkez

testoldalon. Némileg úgy látszik tehát, mintha az üregecske, közvetlenül a

gallér alapján, a test körül vándorolna. Mindeddig azonban nem dönthettem

el, vajon csakugyan így áll-e a dolog, vagy pedig különböz üregecskék

azok, melyek a testnek ellenkez pontjain a leírt módon jelennek meg s

enyésznek el. Nekem azonban úgy látszik, hogy az egész tényállás egysze-

rbben magyarázható az üregecske körülvándorlásának feltevése által. Ezen

üregecske segítségével a táplálék felvétele a következ módon történik. Az

ostor által mozgásba hozott részecskéket, különböz szemcséket (Bacteriu-

mokat, Micrococcusokat stb.) igen gyakran láthatunk a gallér küls felüle-

tére jutni, a hol megragadnak ; alkalmilag a gallér egész küls felületét

több kevesebb ily részecskékkel láttam megrakva. Lassankint láthatjuk

azután, hogy ezek a galléron lefelé csúsznak s ha végre a gallér alapján

az imént leírt üregecskével érintkezésbe jutnak, ez által felvetetnek s a

táplálék a testbe bekebeleztetik. »
'*

Szükségesnek tartottam ezen leírást szószerint idézni, hogy saját

eredményeimet vele kapcsolatba hozva világosabban kifejthessem.

Tapasztalatom szerint a száj csakugyan a galléron kívül, a test sze-

^'^ Op. cit. p. 2á5.

^^ Op. cit. p. 31.5.

'* Op. cit. p. 224.
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gélyén létezik, bol gyaki-au lehet a dkörülvándorló üregecskeszerü képzd-

mény» megjelenését s elenyészését megfigyelni. Az üregecskének látszó kép-

zdmény azonban korántsem kiemelked buborék, hanem öblösen elálló,

protoplasmaticus hártya, mint a gallér, melyre közvetlenül rácsavarodik s

melylyel folytonos összefüggésben áll (8. ábra). E szerint az igen nehezen

értelmezhet, körülvándorló buborékszerü szájra nézve egyszeren igy áll

a dolog : a gallér nem egészen zárt cs vagy tölcsér, hanem papirtölcsér

módjára csavarodott, finom, protoplasmaticus hártya, melynek alsó része

a táplálék felvételekor lefeslik, s ez az, a mi a testtl többé-kevésbbé elálló

buboréknak látszik, mely, midn ismét visszacsavarodik, egészen elenyé-

szik, vagy pedig, más és más pontokon feselvén le, a gallér alatt a test

körül tényleg vándorolni látszik. Miután pedig a gallér egész hosszában

csavarodott s a száj melll leemelöd hártyával közvetlenül összefügg,

könnyen megérthet az is, hogy miért jutnak a galléron megragadt apró

táplálékrészecskék pörge járatban lefelé csúszva épen a szájhoz, st az is

lehetségesnek látszik, hogy a gallér belsejébe habart táplálékrészecskék,

mint James-Cláek vélte, a gallér fenekérl is a szájba juthatnak. Maga a

szájnyilás a gallér alsó részérl lefeslett hártya öblének ala,pján létezik,

honnét nyeléskor finom résszer járatot látunk kiindulni, mely az elnyelt

vizet, alkalmilag apró táplálékrészecskékkel együtt egy kitágulva orsóalakú,

majd tojásdad svégre elgömbölyöd üregecskébe vezeti(8. ábra). Világos, hogy

a szájtól kiinduló, kissé S-alakúlag hajlott járat a csupán nyeléskor kive-

het s úgy látszik önálló hártyát nélkülöz garatnak, az elnyelt folyadékot

8 táplálékrészecskéket felvev üregecskeszerü tágulat pedig azon üregecské-

nek felel meg, melyet számos csillószrös ázalékállatkánál az elnyelt

folyadék mintegy kiváj a lágy protoplasmában. Ezen üregecske, mely, mint

alább alkalmam leend kimutatni, más ostorosaknál is megvan, s melyet

nyeldeJd üregecskének akarok nevezni, megteltekor összehúzódik s tartalmát

az entoplasmába nyomja, melybe a folyadék majd beivódik, majd cseppben

kiválva marad.

Meg kell még jegyeznem, hogy a gallér alsó része csak ritkán, nyil-

ván csak akkor van a szájtól leemeldve, midn az ostoros szilárd táplálék

felvevésére készül; a viz felvétele ellenben a szájnak látszólag teljes elzá-

ródása alatt is szakadatlanul történik s a nyeldekl üregecske ütemes lük-

tetései mintegy beszívják a vizet.

Ezek után jogosan vélem állíthatni, hogy valamint a sósvízi Codo-

nocladiumnak, úgy a többi Craspedomonasoknak is csupán egyetlen lüktet

üregecskéje van, melyet már Fresenius is ismert, mig a James-Clark által

felfedezett s Bütschli és Stein által is észlelt második üregecske, mely az

elbbivel szemben a test ellenkez oldalán foglal helyet, voltaképen az

általam nyeldekl üregecskének nevezettel azonos, mely nem folyadéknak

kiürítésére, hanem ellenkezleg a testbe szállítására szolgál. Az ezen nyel-
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deklö üregecskéhez vezet s felfogásom szerint garatnak megfelel járat

valószínleg ugyanaz, melyet James-Clark és Bütschli is látott s azon

nedvjáratnak tartott, mely a protoplasmából összeszivárgó folyadékot a

lüktet üregecskéhez szállítja.

A Craspedomonasok külön alfelnyílása James-Clakk és Bütschli sze-

rint a galléron belül az ostor alapján létezik; nekem a C. corymbosa ürí-

tését közvetlenül megfigyelnem nem sikerült.

MENOIDIÜM ASTASIA, N. Sp.

(IV. Táb. 9—13 ábra.)

Ezen ostorost, melyet elhalt Canthocamptusok üres páuczélában rit-

kán s csak kevés számú példányokban volt alkalmam észlelni, bár nem
lényegtelen részletekben tér el a Perty által felfedezett^ s újabban Stein

ál' al pontosabban tanulmányozott Menoidium pellucidumtól,^ mégis leg-

czélszerbben a Menoidium nembe vélem beoszthatni.

Ostorosunk teste leggyakrabban szavakba bajosan foglalható módon,

némileg S-alakúlag hajlott (9— 11, ábra), míg a Menoidium pellucidum

Perty és Stein szerint sarlóalakú. Hátsó vége tömlöszerleg duzzadt, a

mells elkeskenyedik, s mint a M. pellucidumnál, hegyes sarlóalakú nyúl-

ványnyal végzdik. Míg a M. pellucidum teste egészen merev s alakját

állandóan megtartja, addig a M. Astasia, mint az általam ezután választott

fajnév is kifejezi, képes összehúzódni s alakját változtatni (10. 13. ábra);

de korántsem oly élénken és gyorsan, mint az Astasiák, hanem lomhán,

lassan, mintha az összehúzódó plasmának bizonyos ellenállást, merevséget

kellene legyzni, körülbelül oly módon, mint a nedves földben él Amoe-

bák lomha, nehézkes alakváltoztatásáról ismeretes.

Stein a M. pellucidumnál egyetlen ostort rajzol, mely a hegyes ajak-

sarló alapjából indul ki; én a M. Astasiánál két ostort találtam, melyek

közül azonban az egyik gyakran egészen vissza van húzódva (10. 12. ábra).

Az ostorok a testnél rövidebbek, hengeresek s feltnen vastagok; teljesen

megnyúlva soha sem láttam, hanem rendesen ívelten hajolva, mely állás-

ban gyakran hosszabb ideig pihennek s általában csak igen lomhán evez-

nek, minek következtében a M. Astasia úszása is felette lomha s nehézkes.

Az ostorok alapján kissé ívelten hajlott, hátrafelé elkeskenyed cs,

a garat vezet a test belsejébe (10— 12. ábra), melyben azonban elnyelt

idegen testeket nem különböztethettem meg s azt hiszem, hogy mint a M.

pellucidum, úgy a M. Astasia sem vesz fel szilárd táplálékot. A garat bels

^ Op. cit. p. 174.

2 Op. cit. Taf. XXIII. Fig. 30—34.
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vége táján foglal helyet az igen kicsiny^ majd egészen kerek, majd öblöze-

tes körvonalú lüktet üregecske (9., 12., 13. ábra), mely igen hosszú körök-

ben enyészik el s jelen ismét meg.

A test protoplasmája, melynek tömörebb kéregrétegén külön hártyát

nem különböztethettem meg, üvegszerüleg átlátszó alapállományában

kisebb-nagyobb számú zsírfény gömböcskéket tartalmaz, melyek, mint a

nem egészen tiszta üveg, néha halvány-zöldes színt játszanak.

A mag egészen egynem, vagy csak igen apró szemcséket tartalmaz,

tehát primitiv mag, míg a M. pellucidumé Stein szerint hólyagcsaalakú,

gömbölyded alakú s a test közepe alatt foglal helyet.

EUTREPTIA VIRIDIS, Peety.

(IV. Tábla. 1—13. ábra.)

«Zöld Astasiaféle piros szemfolttal és két ostorral, úszás közben alak-

ját szakadatlanul változtatja.«

Ezen szavakkal jellemez Peety egy az Euglena viridishez igen közel

álló ostorost, melyet a Bern körüli mocsárokban fedezett fel.^ Talán ugyan-

ezen ostorost írta le újabban De Fromentel Zygoselmis viridis elnevezés

alatt ^; mit azonban' De Fromentel tökélytelen leírása után biztosan

eldönteni nem lehet. Ujabb búvárok közül Stein tett még említést befeje-

zetlen monographiájában az Eutreptiáról s míg munkája szövegében az

Eureptia nemet igen gyanúsnak mondja,^ addig a munka elszavában

megjegyzi, hogy Karlsbad közelében Chodau mellett a münchhoíi tavakban

legújabban sikerit az Eutreptia viridist felfedezni «egy az Euglenákhoz

hasonló, teljesen indokoltan alapított nemet, mely ketts ostorát s testének

1 Op. cit. p. 168. Taf. IX. Fig. 1. a—e.

^ Op. cit. p. 320. Pl. XXIV. fig. 9.

' Op. cit. p. 100. Stein gyanúját arra alapítja, hogy PERTY-nek az ostorosok

számára vonatkozó adatai gyakran niegbizliatlanok s állítása igazolására felemlíti,

hogy Peety a Panclorina Moruni (= Synaphia Dujardinii, Party) egyéneinek egy, mig

a Chonemonas Schrankiinak két ostort tulajdonít, holott, Stein vizsgálatai szerint

épen megfordítva áll a dolog : azaz a Pandorina egyéneinek van két s a Chonemo-
nas-fajoknak egy ostora. Erre nézve saját vizsgálataimra támaszkodva meg kell

jegyeznem, hogy a Pandorinára nézve PERTY-nek csakugyan nincs igaza : a Pandori-

nának mind 32, mind csupán 16 egyénbl összetett családgömbjein (azon alaknál,

melyet Perty Synaphia Dujardiniinek nevez s melyrl mellékesen megjegyzem, hogy

bizonyos lelhelyeken éveken át nem hoz léti'e 32 egyénbl álló családgömböket)

2—2 ostort viselnek az egyének. A mi ellenben a Chonemonasokat illeti, ezekre

nézve határozottan PERTY-nek kell igazat adnom, a mennyiben ezen Kolozsvár körül

is elég gyakori ostorosoknál egészen állandóan két ostort különböztethettem meg, s

e miatt elválasztandóknak tartom az egyetlen ostorral biró Trachelomonas volvociná-

tól, melylyel Stein a Chonemonas-fajokat egy iienilie foglalja.
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nagy összehúzékonyságát tekintve, zöld színének daczára, közelebb csatla-

kozik az Ástasiákhoz.»* Én az Eutreptia viridisnek a tordai és szamosfalvi

sóstavakban való elfordulását a magyar orvosok és természetvizsgálók

Élpatakon tartott XYIII. vándorgylésének évkönyveiben már 1875-ben

feljegyeztem.

Az Eutreptia viridis mind a tordai, mind a szamosfalvi sóstavak vizé-

ben igen gyakori s tenyésztedényeimben néha annyira elszaporodtak,

hogy azoknak világosság felé fordított oldalát élénk fzöld réteggel vonták

be. A sósvízben való tenyészése annyiban meglep, a mennyiben mind

Perty, mind Stein édesvízben találták, én pedig a Kolozsvár körüli édes

vizekben évek óta hiába keresem ezen érdekes alakot.

Az ílutreptia viridis oly közel áll az Euglenákhoz, nevezetesen az

annyii'a közönséges Euglena viridishez, hogy az alább tárgyalandó bámu-

latos élénk alakváltoztatü képességeti eltekintve, csakis állandóan ketts

ostora által látszik különbözni; egyéb szervezeti eltérései oly alárendelt

értékek, hogy ezek miatt bízvást össze lehetne foglalni az Euglena virí-

dis-szel, mely lelhelyek és évszakok szerint különben is annyira hajlandó

a variálásra, hogy Focke azon állítása, hogy az Astasíafélék (Euglenafélék)

családjába tartozó több nem és faj (Euglena sangvinea, hyalína *),

viridis, Spirogyra, Acus és Amblyophis viridis) egy fajba vonandó össze,^

jó részt elfogadhatónak látszik; ez alatt azonban — mint Focke megjegyzi,

— nem kell azt érteni, mintha a különböz alakok, nem mint ilyenek vol-

nának találhatók s az adott diagnosisok szerint meghatározhatók, hanem

csak annyit, hogy az egyes alakok egymással valószínleg fejldési össze-

függésben állanak. St talán, a két ostor daczára, még az Eutreptíát is

össze lehetne vonni az Euglenákkal, miután az Euglena bizonyos fajainál

nem ritkán, st néha épen tömegesen fordulnak el oly egyének, melyek-

nek két egészen egyenl ostora van : ez áll nevezetesen a pompás Euglena

sangvineáról, melyrl már Ehrenberg feljegyezte, hogy egy példánynál

két ostort észlelt '', Morren pedig ugyanezen Euglenának határozottan két

ostort tulajdonít, melyek közül azonban az egyik rendesen a test belsejébe

van \isszahúzódva ^. Stein ellenében, ki Morren ezen állításait tévesnek

mondja, határozottan állíthatom, hogy az E. sangvineánál két ostorral bíró

* Op. cit. p. VIII.

^ A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. Kül. lény. p. 10.

'' A színtelen Euglina liyalina, Elirb., melyet Stein csírtönilövel terhes E. viri-

disnek tart (Op. cit. Taf. XX. Fig. 20.) kétség kívül nem egyéb, mint Rliizidiumi által

me fertztetett E. viridis.

^ Physiologische Studien. II. Hft. Bremen. 1854. p. 11.

' Op. cit. p. 107. Tai-. VII. Eig. VI. a.

** Recherches sur la rubréfaction des eaux. Nouv. Mém. de l'Acad. roy. de

Bruxelles. 1843.

^ Op. cit. p. 66.
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egyének épen nem ritkák. Ismerek továbbá Kolozsvár köru_yékén egy las-

san folyó, sekély vizek fenekén élö Euglenát, mely, mint a Stein által leirt

Ascogiena vaginicola^*^, kocsonyás csövekben lakik, — melyek azonban nem
oly szabályosak, mint az Ascoglenáéi, — s melynek egyénei szintén igen

gyakran bírnak két ostorral. Ezen észleletek alapján Morren azon állítá-

sát, hogy az Euglenákat voltaképen két ostor jellemzi, melyek közül azon-

ban rendesen csak az egyik van kinyújtva, — vagy talán kifejldve, — nem
tartom egészen indokolatlannak : s ha ez áll, úgy annál kevésbbé lehet

oknnk az Eutrepiát az Euglenáktól elválasztani, miután Perty szerint van

az Eutreptiának egy varietása, mely a föalaktól egyetlen ostora által külön-

bözik ^^, s e szerint talán legczélszerbb lenne az Eutreptiát Euglena

Entreptia névvel, azaz azon névvel jelölni, melyet Perty az egy ostorú

Eutreptiára alkalmaz ; meg kell azonban jegyeznem, hogy én az Eutrep-

tiáknak mindkét ostorát állandóan megkülönböztethettem.

Az Eutreptiának azon leggyakrabban észlelhet egyénei, melyeknél a

levélzöld a mells s hátsó vég kivételével egyenletesen színezi a testet s

melyekrl elször akarok szólani (2, 4—5. ábra), mintegy 0.06—0.08 "^^

hosszaságot érnek el ; megnyalva orsóalakúak ; hátrafelé vékony farkocs-

kába, mell felé, mint az Euglena Acus, meglehets hosszú, hengeres, csak-

nem csszer ostorvégbe keskenyednek. Ezen két testvég kivételével, mint

említem, az egész test egyenletesen eloszlott üde fzöld chlorophyll által

színezett.

Egy csepp borszeszszel megölt s azután a fedlemezzel összenyomott

Eutreptiákról szerfelett finom, szerkezet nélküli határhártya emelhet le,

mely azonban az élkön nem különböztethet meg.

Az ostorvégnek csúcsa majd egészen közepett, majd csak jelenték-

telenül oldalra húzódott kis bemetszés által, mint az Euglenáknál két

ajakra van osztva, melyeknek mélyébl, látszólag közös pontból, voltaké-

pen azonban a két ajakból külön-külön indul ki a két ostor. Az ostorok

mintegy a test hosszával egyenlk s alapjoktól szabad végokig egyenl
vastagságú, hengeres fonalak. Ugyanilyen az Euglenák ostora is, mit e

helyen különösen azért emelek ki, mert EHRENBBRo-tl kezdve az összes

búvárok szabad vége felé finoman elvékonyadó fonálnak rajzolják az

Euglenák s általában az összes ostorosok ostorát ; már pedig vizsgálataim

után úgy találom, hogy az ostorosoknál két különböz ostoralakot lehet

megkülönböztetni : úgymint az el nem ágazó, szemcsétlen, hegyes álláb-

hoz hasonló, egyszer protoplasmanyúlvány által képezett elvékonyodó

ostort (ilyen van pl. a Monasoknak, Anthophysának, Craspedomonasoknak,

a Dinobryon sertulariának s a brszín festanyagot tartalmazó Peridinium-

'" Op. cit. Taf. XXL Fig. 35-36.
" Op. cit. p. :iâ9.
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íelékuek), továbbá el uem vékonyodó fonalas ostort (ilyenje van a legtöbb

ostorosnak), mely nem egészen egynem plasmanyúlványnak felel meg,

hanem meglehetsen ellentálló kéregréteggel van borítva ; st nekem úgy
látszik, hogy az ilyen ostorok nem is egészen tömörek, hanem szerfelett

finom tengelycsö, vagy legalább igen lágy plasma által képezett tengely fut

rajtuk végig, mely a testbl beleuyomuló nedv által megduzzasztható s

csak ekkor nyerik el a mködésökre szükséges merevséget. Az ostorok ez

utóbbi alakját minden esetre magasabb képzdményeknek kell tekinte-

nünk, mint az elhegyesedö ostorokat, mi már abból is gyanítható, hogy

több ostorosnál, mint pl. az alább tárgyalandó Hymenomonasnál, az oszlás

után rajzásra kel fiatal egyének ostorai finoman elhegyesed plasmanyúl-

ványok, melyek csak késbb változnak át fonalas ostorokká.

Hogy az Euglenafélék szája az ajakak között létezik, ezt már Ehren-

BERG is gyanította ;
^ ' minden esetre MoEREN-t illeti azonban az érdem,

hogy az Euglena sangvineánál egész határozottsággal kimutatta az ajkak

között lev szájnyílást, mely a test belsejébe egy rövid csatornába folyta-

tódik ^^. MoEEEN-nek ezen már 1843-ban közölt felfedezése azonban egy

idre feledékenységbe ment s csak 1859-ben tett Stein említést arról, hogy

az Amblyophis- s Euglena viridisnél a legvilágosabban megkülönböztet-

hette a befelé tölcsérszerleg elszükül, kerek szájnyílást, mely a piros

szemfoltig követhet, kissé kígyódzó lefutású szk csbe vezet ^^. Legújabb

munkájában Stein a szájnyílásnak s a szemfolt melletti üregecskéig vezet

kürtszer garatnak jelenlétét valamennyi Euglena- s Chloropeltisfélénél

kimutatta s pontos és h rajzokban tntette fel ^\ Én ezen észleletek

helyességét saját vizsgálataim útján csak megersíthetem s konstatálhatom,

hogy az Eutreptia ezen szervezeti viszonyokat tekintve sem tér el az Eugie-

náktól s nevezetesen teljesen megegyezik az Euglena Acus-szal. Az Eutrep-

tia kedvez fekvése mellett igen jól meg lehet különböztetni az ajkak között

fekv kerek szájnyílást, mely meglehets hosszú, szk garatba vezet s az

egyenes, vagy kissé hajlott lefutásában egész az üregecskékig igen tisztán

kivehet (1—3, 5. ábra).

Az üregecskék számát, elhelyezését s élettani feladat átilletöleg szintén

megegyezik az Eutreptia a Stein által az Euglena- és Chloropeltisfélék

családjába foglalt ostorosokkal.

Minthogy a rokon ostorosak üregecskéjének számára és feladatára

nézve igen eltérk a vélemények, alkalmat veszek a helyen az összes

Euglena- és Chloropeltisfélék tekintetbe vételével ezen kérdéshez hozzá

szólani,

^2 Op. cit. p. 109.
^3 Op. cit.

^* Der Organismus der Infus. I. Abth. p. 77.

" Der Organ. III. Abth. p. 143—145.
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Vizsgálataim szerint mindezen ostorosaknak ket üregecskéje van, me-

lyek közül azonban csak az egyik, az, a mely mellett a szemfolt van, szol-

gál víz kiürítésére s ez a tulaj dónk épi lüktet üregecske, míg a másik,

melybe a garat végzdik, a testbe vizet vezet nyeldcM üregecskéneh felel

meg. E két üregecskét az Eugiena viridisnél egyes búvárok, nevezetesen

Clapaeède, újabban pedig Carter meg is különböztették, csak hogy az

egyiket, felfogásom szerint helytelenül értelmezték. Stein két üregecske

elfordulását kétségbe vonja ugyan s összes Eugiena- és Chloropeltisféléi-

nek csupán egyetlen üregecskét tulajdonít, azonban ö sem zárja ki egy

második üregecske jelenlétének lehetségét.

A levélzöldet tartalmazó Astasiafélék (= Eugiena- és Chloropeltis-

félék) szemfoltja mellett lev egyik üregecskét már Ehrenberg is látta,

csakhogy valódi értékét teljesen félreismerve, idegdúcznak tekintette ^*".

Eocke, ki rajzaiban az Euglenák egyik üregecskéjének körvonalait egészen

jellemzen adta vissza ^'^, daczára annak, hogy kiemeli, hogy jóddal való

kezelésre egészen eltnik ^^, mégis Eheenbeeg felfogásához ragaszkodik s

idegdúcznak (Markknoten) nevezi. Lachmann kiemelvén, hogy Claparède-

nek sikerült az Eugiena Pleuronectes (=: Phacus Pleuronectes, Duj.) és

E. Acus lüktet üregecskéjét felfedezni, a következ fontos megjegyzést

teszi: «Az Euglenáknál az összehúzékony hely feltalálása ezen állatok

mozgékonyságán kívül különösen még az által van megnehezítve, hogy épen

az Ehrenberg által idegdúcznak tartott hely felett, vagy szorosan e mellett

fekszik. » ^^ — Minthogy a lüktet üregecske mellett fekv idegdúcznak

tartott képlet csakugyan létezik, de mint elbb Carter, majd Stein is ki-

mutatta, ez eem egyéb, mint egy üregecske : világos, hogy CLAPARÈDE-nek

s LACHMANN-nak mindkét üregecskét kellett lálnia.

CARTER-nek az Eugiena üregecskéire vonatkozó fontos vizsgálatait

Stein a következkben foglalja össze : «CARTER-t illeti az érdem, hogy ezen

képletben (t. i. az Ehrenbeeg és Eocke által idegdúcznak tartott képletben)

összehúzékony üregecskét ismert fel. Kezdetben csak a különböz egyé-

neknél változó alakja és nagysága tnt fel, késbb azonban lassankénti,

de soha se teljes kiürüléseit is megfigyelte. Pontos megfigyelést csak a

pihen, gömbbé húzódott s betükozódásra készül, vagy oly már betokozó-

dott Euglenákon lehetett végeznie, melyek felpukkantott tokjokból kiszo-

rítva lehetleg laposra nyomattak. Ezen esetben a tulaj donképeni lüktet

üregecske mellett egy evvel összeköttetésben álló melléküregecske (sinus)

látható, mely folyadékkal lassanként megtelvén, igen jelentékenyen kitágul,

Op. cit. p. 100.

Op. cit. Taf. IV.

Op. cit. p. 60.

Ueber die Organisation der Infusorien. Müller's Arcli. 1856. p. 369.
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azután pedig tartalmát a fö üregecskébe ömleszti, miáltal ez duzzadásig

megtelik, míg a melléküregecske eredeti térfogatára zsugorodva igen pará-

nyi hólyagocskának látszik. Erre a melléküregecske újból telni kezd s

minél inkább halad duzzadása, annál nagyobb nyomást gyakorol a föüre-

gecskére, mi által ennek tartalma legnagyobb részt- kiüríttetik, hogy erre

a kiürül melléküregecske által csakhamar ismét megteltessék.» -"

Stein szerint, mint említk, az Eugiena- és Chloropeltisféléknek csu-

pán egyetlen üregecskéje van s ez a garatnak bels, elmosódott körvonalú

végével áll finom vezeték által összeköttetésben s e szerint mintegy kocsá-

nyon látszik lógni. «Az üregecske — mondja Stein,' ^ — majd felduzzadt,

majd kisebb térfogatra zsugorodott, néha szabálytalan karélyos alakot

öltött, végre azonban elenyészett a garattal való összekötteetés s erre ismét

közönséges üregecskévé gömbölyödött. Melléküregecskét mindeddig nem
tudtam találni, lia ilyen létezik, egyenesen az tartandó a tulajdonképen i

üregecskének. — Ezen és sok hasonló észleletbl az Euglenák és rokon

ostorosak üregecskéjének ketts feladatára következtetek. Egyrészt ugyanis

a szájon és garaton beöml folyékony táplálékot fogja felvenni s habár

tökéletlen összehúzódásai útján a környez testállományba nyomni, más-

részt azonban a testüregbl összeszivárgó folyadékot az ellenkez úton

kifelé szállítani.»

ügy hiszem nem szorul hosszas bizonyítgatásra, hogy az Euglenák s

rokon ostorosak egyetlen üregecskéjének a Stein felfogása szerint való

ketts, és pedig egészen ellentétes mködése alig képzelhet. Stein szem-

látomást ezt maga legjobban érezte s azért nem is zárta ki a CAKTEK-féle

melléküregecske létezésének lehetségét, melyet, ha csakugyan létezik,

hajlandó a tulajdonképi lüktet, azaz ürít üregecskének tekinteni, míg a

garat bels végével összefügg üregecske ez esetben csak víznek az ostoros

testébe való szállítására szolgálhatna.

Ismételve tett vizsgálataimra támaszkodva állíthatom, hogy valamint

az Eutreptiának, úgy az összes Eugiena- és Chloropeltisféléknek határo-

zottan két üregecskéje van : az egyik, — Stein egyedüli üregecskéje, — a

garat alsó végével áll összefüggésben s kizárólag arra szolgál, hogy a gara-

ton át beáramló vizet lomha összehúzódásaival, melyek alatt egészen soha

sem ürül ki, a test protoplasmaállományába nyomja; a másik ellenben, —
Caeter melléküregecskéje, Ehrenbeeg s Focke idegdúcza, — a garat men-

tében az elbbihez (a nyeldeklöüregecskéhez) közelebb, vagy ettl távolabb

foglal helyet s ez az, mely a tulajdonképi lüktet üregecskének felel meg s

mely a benne összegyl nedvet lüktetve a garaton át kiüríti. E szerint a

két ellenkez feladatú üregecske mködése következtében a szóban forgó

^" Op. cit. p. 144. — Carter, Annals of Natur. History. Vol. XX. 1857. p. 34.

2^ Op. cit. p. 144.
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ostorosak testet a víz állandó áramokban járja át : a nyeldeklö üregecske a

garaton beöml vizet a protopla.smába szorítja, s az ily módon felvett víz,

miután a protoplasmán keresztülszürödött s e közben tápláló légnemét

bomlási terményekkel cserélte fel, végül a lüktet üregecskében gyl össze,

mely azt a testbl kihajtja.

Az Euglenafélék legnagyobb alakjainál, nevezetesen az Amblyophis

viridis- és Euglena tripterisnél (= Phacus trii^teris, Duj.), melyeknek egyes

példányai 0,1—•0,4*'^ óriási hosszaságot érnek el s tanulmányozásra tunya

mozgásaik miatt is különösen alkalmasak, arról is meggyzdtem, hogy a

lüktet üregecske tartalmát finom résszer járaton át üríti a garatnak kö-

zéps tájába, vagy ennek fels részébe.

A gömbbé húzódott Euglenák- s Eutrepiiáknál gyakran három üre-

gecskét lehet megkülönböztetni (8. ábra.), melyek közül a számfeletti nyil-

ván a garatnak, vagy talán az épen említett vezetéknek felel meg, mely

kitágulva külön üregecskének látszik.

Nem tehetem, hogy e helyen ki ne emeljem azon meglep megegye-

zést, mely a moszatoktól, nevezetesen a Palmellaféléktl erszak nélkül

alig elválasztható Euglenafélék s a csillószörös ázalékállatkáknak Stein

szerint legmagasabb képviselinek, a Vorticellaféleknek garatja s lüktet

üregecskéje között létezik. A Vorticellaféléknél (melyekhez az Ophrydium-

félék is bízvást számíthatók) a kürtalakú garatnak befelé elszííkül része,

melyet a szerzk nyelcsnek (œsophagus) neveznek, orsó- vagy czitrom-

alakú öbölbe vezet, mely az ostorosak nyeldeklö üregecskéjének felel meg
s a garaton át felvett tartalmát csaknem rhythmicus összehúzódásaival a

bélplasmába szállítja, A lüktet üregecske a Vorticellaféléknél is a garat

mellett foglal helyet s tartalmát vagy közvetetlenul, vagy a Greeff E.-^ és

BüTscHLi "^^ által kimutatott nedvtartó (Eeservoir), vagy mint Wrzesniowski

az Ophrydium versatilénél észlelte,^"^ egy finom járat közvetítésével juttatja

a garatnak legmells, elcsarnoknak nevezett részébe. Az ezen berendezés

alapjában való megegyezése mellett elforduló nem jelentéktelen különb-

ségek mind csak az elkülönüldés fokára szorítkoznak, mely természetesen

magasabb a Vorticellaféléknél, mint az ostorosaknál ; a garat és nyeldeklö

üregecske feladata ellenben ugyanazon mértékben tér el egymástól, a mily

mértékben különbözik a levélzölddel áthasonító Euglenafélék táplálkozása

a falánk Vorticellafélékétl : amazok ugyanis csupán vizet nyelnek ; a Vor-

'^^ Untersuchimgen ziir Naturgeschichte der Vorticellinen. Arch. f. Naturgesch.

37. Jahrg. 1871.

^* Ueber den Dendrocometes paradosiis, Stein, nebst einigen Bemerkungen
über Spirochona gemmipara und die contractu en Vacuolen der Vortizellen. Zeitschr.

f. wiss. Zoologie. XXVIII. Bd. 1877.

^* Beiträge zur Naturgeschichte der Infusorien. Zeitschr. f. wiss. Zoologie.

XXIX. Bd. 1S77. p. .312.
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ticellafélék ellenben vízzel együtt szilárd táplálékot is vesznek fel, lüktet

üregecskéjöknek ürít nyilasa pedig egyúttal az emésztésre nem alkalmas

táplálékalkatrészek eltávolítására, azaz alfelnyilásúl is szolgál.

A lüktet üregecske kifelé tekint oldalán foglal helyet a már több-

ször említett piros szemfolt, egy átmetszeti képben félhold- vagy vesealakú-

nak látszó, voltaképen azonban egyik oldalán vájt, a másikon kidombo-

rodó, kerek, tojásdad, vagy téglaalakú testecske, mely vájulatával az üre-

gecske felé tekint s ennek egy részét közvetetlenl megfekszi. Fiatal

Eutreptiák szemfoltja egészen egynem, vérpiros állomány által képezte-

tik, míg idsebb, paramylontestecskékkel tömött egyéneknél, a fényt ersen

tör, színtelen, tömör gömböcskéket tartalmaz, melyek gyakran egy na-

gyobb középs gömböcske körül vannak csoportosulva s a vérpiros alap-

állományba ágyazva. Jód hozzáadására a szemfolt sötét ibolyaszínt vált.

Â. zöld ostorosak, nevezetesen Euglenafélék piros szemfoltjának jóddal való

kezelésre bekövetkez megkékülését Cohn már igen régen feljegyezte,^''

mely adatot avval egészíthetek ki, hogy a piros közti állomány az, a mi

megkékl, míg a fényes szemcsék egy ideig színtelenek maradnak, késbb
pedig megbarnulnak s általában úgy viselik magokat a jód iránt, mint a

paramylontestecskék.

Az Eutreptiáknak aránylag tekintélyes nagyságú magja más helyet

foglal el s más szerkezet fiatal egyéneknél, mint idsebbeknél (2., 4., 6. ábra).

E tekintetben is teljesen megegyezik az Eutreptia a többi Euglenafélével

s a mit itt az Eutreptiáról mondok, ugyanez áll mindenben az Eugle-

nákról is.

Fiatal Eutreptiák magja a test hátsó részében, közvetlenül a far-

kocska eltt foglal helyet (2. ábra), a hátsó testvég elkeskenyedésének meg-

felelleg hátra felé többnyire szintén elkeskenyedik s egészben tojásdad

alakú. Szerkezetét illetleg halvány színtelen alapállományból áll, mely-

ben szabályos körökben elhelyezett ersebben fénytör gömböcskék külön-

böztethetk meg (10. ábra), közepét pedig egy kis világos udvar által körül-

vett egynem gömb, magocska (nucleolus) foglalja el.

Ezen helyzetét és szerkezetét azonban nem tartja meg a mag hossza-

san, csakhamar lényeges változások érik. Az els változás abban áll, hogy

a megnagyobbodott mag az Eutreptia testének közepe felé húzódik. Szer-

kezetét egyelre csak annyiban éri változás, hogy vastag kéregrétegének

szemcséi megkisebbednek (1 1. ábra). Késbb a bels testet, a magocskát kör-

nyez világos udvar egyre növekedik, míg a kéregréteg ennek növekedésé-

vel lépést tartva fogy (12. ábra), míg végre egészen elenyészik s ekkor a

mag finom burok, maghártya által határolt, úgynevezett hólyagcsaalaiú

^^ Nachträge zur Naturgeschichte des Protocoecus pluviahs. Nova Acta Acad.

L. C. Vol. VX. pars altera. 1850.

Természetrajzi füzetek. A^I. köt. 7



mag szerkezetet mutatja (4., 5., 13. ábra) s egeszén megegyezik számos

más ostorosnak s a gyökérlábúaknak hólyagcsaalakn magjával.

Az Eutreptia testének vékony,, szemcsétlen kéregplasmája elmosódva

megy át a szemcséket tartalmazó bélplasmába. A színtelen végek többnyire

egész tömegökben szemcsétlenek, üvegszerüek, vagy csak gyéren szétszórt

szemcséket tartalmaznak. A test zöld részében a rajzási idszak folyamá-

ban egészen állandóan kifejldnek ama, az Euglena- és Chloropeltisfélékre

annyira jellemz, cellulosehoz és keményítöhez közel álló testecskék, me-

lyeket Gottlieb paramylontestecskéknek nevezett.'-^*^ Az Eutreptia paramy-

lontestecskéi (9. ábra), eltekintve attól, hogy valamivel nagyobbak, egészen

megegyeznek az Euglena viridis megfelel testecskéivel : mintegy 0,003

—

0,004 *'^„ hossz- 8 mintegy felényi harántátmérjüek, színtelenek, a fényt

ersen törik, csaknem zsírfények, szerkezetnélküliek, tégla-, vagy Focke

találó hasonlatával élve, toiletteszappan-alakúak, gömbölyödött élekkel s

szögletekkel ; lapjok kissé behorpadt s ennélfogva élkrl tekintve piskóta-

alakúak, mint az emlsök piros vérsejtjei. Fiatal egyéneknél, melyek épen

rajzásra keltek, vagy kocsonyás burkokat még el sem hagyták (6. ábra),

még egészen hiányzanak s csak a szabad rajzás ideje alatt válnak ki egyre

növeked számban. Képzdésökrl csak annyit mondhatok, hogy oszlás

által bizonyosan nem szaporodnak, hanem mindegyik testecske külön kép-

zdik.

Mindannak daczára, hogy az Eutreptia szervezeti viszonyait tekintve

az Euglenákkal annyira megegyezik, úszása közben mégis els pillanatra

megkülönböztethet sajátságos és meglep élénk alakváltoztatásai után,

melyeket már Pbrty is igen híven írt le.'^'^ Míg ugyanis az Euglenák úszá-

sok közben megtartják megnyúlt orsóalakjokat, vagy legfeljebb hosszasági

tengelyök irányában húzódnak össze, vagy nyúlnak meg gyengén s csak ha

úszni megszntek változtatják alakjokat sajátságosan fetrengve, mintegy

amoebaszerleg : addig a Eutreptiák teste úszás közben is a legélénkebb

alakváltozásokat végezi, mintegy szüntelenül hullámzik. Úszás közben

(2., 4., 5. ábra) az Eutrej)tiák testének hátsó részén egy-egy duzzadás emel-

kedik, dagad ki, mely hullámhegyként gördül mell felé s még az ostorvéget

el sem érhette, midn már egy újabb duzzadás kezd utána gördülni. A
test peristalticus hullámzásának ezen meglep játéka, mely egészen az

Astasia Proteuséra emlékeztet,-^ úszás közben szakadatlanul tart, a duzza-

dások csaknem egészen szabályos idközökben emelkednek s mintegy

nyargalva kergetik egymást végig a véglény testén. Meglep, hogy bár az

Eutreptia teste a legnagyobb mértékben összehúzékony, myophanrostok

^^ Annal, cl. Chem. u. Pharm. Bd. 75. p. 51.

2' Op. cit. p. 128.

''" SïKiN, der Ory. III. Abtli. Taf. XXII. Fig. 44—53.
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még sincsenek kéregplasmájában kifejldve, holott a kevésbbé összhúzé-

kony Englena viridisnek nagyobb példányain gyakran igen jól kivehetk

azon pörgén hajlott lefutású összehúzékony szalagok, melyekrl tudtommal

Stein tett elször határozottan említést,-'^ s ismert el a csillószrös ázalék-

állatkák myophanrostjaival homolog képzdményeknek.

A paramylontestecskék felszaporodtával az Eutreptiák mozgása egyre

nehézkesebbé válik, s végre elérkezik azon id, midn állatias, rajzó élete-

ket pihen növényivel váltják fel, azaz betokozott állapotba mennek át,

mire különben, rajzásra kedveztlen viszonyok között, oly egyének is haj-

landók, melyek paramylontestecskékkel telezsúfolva még nincsenek. A pi-

henésnek induló Eutreptiák gömbbé húzódnak s mint a Palmellafélék csa-

ládjába sorolt egysejt moszatok, meglehets vastag, viztiszta, nyálkás-

kocsonyás burokkal veszik magokat körül (6., 7., 8. ábra), mely, minthogy

fénytörése a vízétl alig különbözik, nehezen látható s néha épen csak a

felületére rakodó apró idegen teste cskék öve jelöli létezését. A tenyészt-

edény szélén, vagy a szabadban a víz partján, hol a betokozódásra készül

Eutreptiák összegylnek, a víz elpárolgása következtében szárazra jutott

tokok nyálkás-kocsonyás állománya kemény héjjá tömörül, mely gyakran

különböz idegen testeket tartalmaz mintegy magába enyvezve. A vízben

maradó tokok, azok például, melyek az edény fenekére telepedtek, néha

két-három concentricus réteget mutatnak (8. ábra). A víz felületére szoro-

san egymás mellé rakodott tokok egymást sokszögletesen összenyomják

(6., 7., 8. ábra) s ulvaszer hártyákat képeznek, melyek nagyobb czafatok-

ban emelhetk le a víz felületérl. Az egybekelésnek (conjugatio) egy saját-

ságos neme is gyakran észlelhet a betokozódó Eutreptiákon, épen úgy,

mint vizsgálataim szerint az Euglenákon is, s ez abban áll, hogy párosá-

val, ritkábban hármasával vagy négyesével szorosan egymáshoz teleped-

nek s közös burokkal veszik magokat körül. Hogy az ily egybekelt párok

(7. ábra) nem oszlás útján jöttek létre, mint els pillanatra vélhetnk, ezt

az Euglena viridisen tett észleleteim alapján, — melyek azon eredményre

vezettek, hogy a paramylontestecskékkel megrakott egyének, mindaddig,

míg paramylontestecskéik egy idei pihenés után fel nem oldódnak, osz-

lásra egyáltalában nem képesek, — határozottan vélem állíthatni.

A betokozódott Eutreptiák egy idei pihenés után, mely alatt zöld

színök igen sokat veszít élénkségébl, új életre ébrednek. A paramylon-

testecskék gyorsan elenyésznek, nyilván feloldódnak s az anyagforgalom

körébe vonatnak ; a bágyadt színt a legpompásabb élénk, ragyogó zöld

váltja fel s úgy látszik, hogy az egész test újra organizálódik : e mellett

szól nevezetesen a chlorophyll felfrissülésén kívül a szemfolt, melynek

szemcséi elenyésznek, st a töpörödött, sötét szemfoltot néha egy egészen

29 Der Org. II. x\btli. p. i20.
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új, élénkpiros, szemcsétlen szorítja ki helyébl, mely mellett a régi szem-

folt még egy ideig megmarad ; e mellett szól továbbá azon változás, mely

a magon észlelhet. A paramylontestecskékkel megtelt s betokozódásra

kész Eutreptiák magja, mint fentebb említettem, a test közepe táján foglal

helyet s hólyagcsaalakú, a tokot elhagyó egyéneknél ellenben a mag ismét

a test hátsó végében, a farkocska felett foglal helyet, s primitiv alakjá-

ban látható (10. ábra). Mindezekbl úgy hiszem jogosan vonható azon

következtetés, hogy az Eutreptiák pihenési idszakok után, a rajzás tar-

tama alatt paramylontestecskék alakjában lerakódott tartalékanyagok

felhasználásával, egészen újból szervezdnek s tokjokat megifjodott testtel

hagyják el.

Azon eset azonban, midn a tokot csupán egyetlen megifjodott

Eutreptia hagyja el, a ritkábbak közé tartozik, sokkal gyakoribb az, midn
a megifjodást nyomban ^2—4, ritkábban 8 részre való oszlás követi (6. ábra)

s egy egyén helyett egész kis család kel vidám rajzásra.

Egy kérdést kell még itt érintenem: azt, hogy miféle jelentsége és

feladata van az egybekelésnek ?

E kérdésre nézve, a mennyiben az az Eulreptiára vonatkozik, egyenes

feleletet nem adhatok ; jogosan vélem azonban feltehetni, hogy az egybe-

kelés lényege az Eutreptiánál okvetlenül ugyanaz fog lenni, mint az

Euglena viridisnél, melynek egybekelésérl észleleteimet a következkben

jegyezhetem fel.

A kettesével betokozódásra készül Euglenák a fedlemez alatt hosz-

szabb ideig tartva néha szabadulni igyekeznek a kellemetlen helyzetbl,

vagy talán csak a fedlemez nyomása által szoríttatnak ki, elég az hozzá,

hogy ismét mozogni kezdenek ; testök hátsó végével azonban szorosan ösz-

szetapadva maradnak, mintha farkokkal kölcsönösen egymásra szívták

volna magokat. Ezt oly gyakran volt alkalmam észlelni, hogy legkevésbbé

sem kételkedem azon, hogy a párosával betokozódó Euglenák farkvégökkel

kivétel nélkül összetapadnak. Néha azonban azt is észleltem, hogy az

egybekelt egyének nem csupán farkokkal, ha.nem hogy még testök hátsó

részének érintkez lapjával is kisebb-nagyobb területen szorosan egymás-

hoz tapadtak s a két egyén egymást, midn mozogni kezdett, ide-oda húzo-

gatta, a nélkül, hogy sikerült volna egymástól elválniok s erre támaszkodva

valószínnek lehetne tartani, hogy az egybekelés a két egyénnek teljes

egygyéolvadására vezet.

Az Euglenák egybekelését különben Carter és Stein is észlelték.^"

Az elbbi ezen folyamatot a két egyén ideiglenes összeköttetésének, mint-

egy közösülésének tekinti, melynek feladata abban állana, hogy mindkét

egyénben nagymennyiség «pete» fejldését indítsa meg. Stein ellenben

="' Der Org. III. Abtli. p. 146.
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felteszi, hogy az egybekelés teljes egygyéolvadással végzdik, meljmek
megtörténtével a két mag szintén egygyéolvad s ebben véli a termékenyí-

tés tulajdonképi feladatát, melyet azután nyomban követ a két mag egy-

gyéolvadása által létrejött új magnak ismételt barázdálódás útján csír-

gömbökké, ezeknek pedig apró, színtelen embryókat tartalmazó csírtöm-

lökké való változása. Erre azután Stein azon felfogást alapítja, hogy az

Euglenánál, valamint számos más ostorosnál is az ivartalan mellett ivaros

szaporodás is létezik, mely, mint a csillószörös ázalékállatkáknál, két

egyénnek elrement egybekelése után a magból indul ki.'"*^

Hogy az egybekelésnek nem lehet az a feladata, hogy petéknek töme-

ges fejldésére adjon impulsust, mint Cartee véli, alig szorul bizonyítga-

tásra: az Euglenáknak ugyanis egyáltalában nincsenek petéi s azon kép-

zdmények, melyeket Carter «peték» -nek, vagy «embryosejtek))-nek

(embryonic cells) tartott, nem egyebek a paramylontestecskéknél ^^, melyek-

nek képzdésére az egybekelésnek bizonyára nincs semmi befolyása. A mi

pedig Stein felfogását illeti, erre nézve már fennebb az Anisonema tárgya-

lásánál volt alkalmam nézetemet eladni s itt csak annyit akarok ismételni,

hogy a «csírtöml»-ké változott magrészletekben fejld «embryók» bizo-

nyára nem tartoznak az Euglena viridis fejldéskörébe, hanem nem egye-

bek, mint az Euglenákat epidemiaszerûleg pusztító Rhizidiumok apró

rajzói.

Részemrl a dolgot úgy fogom fel, hogy az Euglenaféléknek, miután

néhány nemzedéken át az egyenkint betokozódott egyének oszlása útján

szaporodtak, épen úgy, mint a csillószörös ázalékállatkáknak, szaporodási

képessége hanyatlik s végre egészen kimerül ; ekkor áll be azután az egybe-

kelés szüksége, mely folyamat hivatva van a szaporodási képességre fel-

elevenítöleg hatni. Végzdjék bár az egybekelés teljes egygyéolvadással,

avagy szorítkozzék csupán az egybekelt pároknak farkvégökkel való ideig-

lenes összeköttetésére : mindkét esetben bizonyára meg fog történni, hogy

a két egyénnek testállománya egymással keverdik s bár az egybekelés

alatt végbemen változások részletes lefolyása ismeretlen is, mégis indo-

koltnak vélem azon állítást, hogy az egybekelés lényegét a két egyén test-

állományának keverdése s az ez által elért több nemzedékre kiható ter-

mékenyítés s a szaporodási képesség megújulása képezi.

Az Eutreptia viridisnek épen tárgyalt falakja társaságában, bár ki-

sebb számmal, de állandóan elfordul egy másik ostoros, mely az elbbi-

nek bizonyára csak varietását képviseli s ezt a falaktól való megkülönböz-

32

Op. cit. p. VIII.

Op. cit. p. 61.
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böztetésl Eiitvt'jitia midis, rarictas scJiizochlora névvel akarom jelölni

(1., 3. ábra).

Az Eutreptia viridis schizochlora, melyet ritkán találtam szabadon

úszva, hanem rendesen az edény oldalain, fleg pedig fenekén féregszerü-

leg mászkálva, a föalaknál rendesen nagyobb, mintegy 0,10— 0,12»»^^^ hosz-

szaságot ér el, de különben általános alakját, nemkülönben az Eutreptiára

annyira jellemz élénk alakváltoztatási képességét tekintve a falakkal

mindenben megegyezik. A f különbség, melyben eltér, abban áll, hogy

levélzöldje mintegy darabokra van szakadozva. Az ersen szemcsézett szín-

telen protoplasmatest kéregrétegében ugyanis a levélzöld meglehetsen

egyenl nagyságú, tojásdad vagy lándzsás, vagy csüUszer körvonalú dara-

bokat képez, melyeket számtalan közök hálózata választ el egymástól. Az

egyes levélzölddarabok, mint ez különösen az optical átmetszeti képeken

látható, duzzadt középs részbl kiindulva, széleik felé ellapúinak, kiéle-

sednek. Egy másik különbség, mely az E. viridis és schizochlora között

létezik, abban áll, hogy az utóbbi vagy épen nem tartalmaz paramylon-

testecskéket, vagy csak igen apró gömböcskék alakjában.

Nagyszámú E. schizoohlorák vizsgálása azon eredményre vezetett,

hogy a zöld darabokat elválasztó színtelen közök néha igen keskenyek,

vagy épen csak egyes ersebben színezett területeket körülfogó halvány

vonalak által jelölvék, mibl azon következtetést vonom, hogy a zöld tes-

tek az eredetileg összefügg chlorophyllrétegnek egyes darabokra való szét-

szakadozása útján képzdtek. S ha tekintetbe veszem, hogy az E. schizo-

chlorák a víz fenekén jelennek meg, míg az egészen zöld Eutreptiák a víz

felületén rajzanak, hol mindenesetre mások a táplálkozási viszonyok, ne-

vezetesen egészen más a fény behatása, mely levélzöldet áthasonító szer-

vezetnél kétség kívül els sorban j tekintetbe : hajlandó vagyok feltenni,

hogy a víz fenekére merült Eutreptiákon a megváltozott táplálkozási viszo-

nyok eredményezik azt, hogy testöknek színtelen plasmája a paramylon-

testecskék felhasználása után növekedik, minek következtében természete-

sen az ostoros egész teste is megnagyobbodik, míg a chlorophyll a fény

behatásának csökkentével az egész test növekedésével lépést nem tarthat-

ván, egyes részekre darabolódik.

A levélzöldnek egészen olyan feldarabolódása, mint az E. schizochlo-

ránál, más Euglenaféléknél is elfordul. így Stein egy igen megnyúlt

test Euglenának rajzát közli, melyet az E. deses fiatalkori alakjának

tekint s melynél a levélzöld egészen azon viszonyt mutatja, mint az

E. schizochloránál.^^ Én ezen alakot évek óta ismerem s bár mindig csak

egyes példányokban, de elég gyakran találtara oly pocsolyák s tenyészt -

edények fenékülledékében, melyekben Euglena viridis tenyészett s legke-

33 Op. cit. Taf. XX. Fig. 14-16.
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vésbbé sem kételkedem, hogy épen oly viszonyban áll evvel, mint az

E. schizochlora az Eutreptia viridis-szel. Ugyanez áll a Colacium vesiculo-

sumról, melyet Stein darabokra oszlott levélzölddel rajzol,^* mig én ezen

Daphniákon s Brachyonusokon igen gyakori Eugleuafélének mind egészen

zöld, mind darabokra oszlott levélzöldet tartalmazó képviselit ismerem.

HYMENOMONAS ROSEOLA, Stein.

(m. Tab. 14—20. ábra.)

Hymenomonas roseola elnevezés alatt Stein befejezetlen nagy mun-
kájában a Chrysomonasfélék családjába osztott ostorost említ fel, melynek

csupán jellemz rajzait adja, ^ az ezekrl szóló magyarázatban pedig annyit

jeg,yez meg, hogy alakját változtatja, burka finoman rovátkolt, két sárgás-

barna festanyag-szalagot s egy zsírszer testet tartalmaz.

En a sósvízben ezen szép és ritka ostorosnak egész rajait észleltem

az Eutreptia viridis, Peridinium cinctum s egyéb véglények társaságában és

Stein jellemz rajzai után legkevésbbé sincs okom abban kételkedni, hogy

a Hymenomonas roseolával azonos.

Ezen ostoros teste, mely mintegy 0.03—0.04 '^^ hosszúságot ér el,

mint Stein is kiemeli, alakját változtatja. A Chlamydomonasok módja sze-

rint meglehetsen fürgén úszkáló Hymenomonasok rajai között alig lehet

két egyénre akadni, melynek alakja egészen megegyeznék : majd tojásda-

dok, megfordított tojásdadok, szív-, orsóalakúak, vagy különböz módon
elferdültek. Mindezen alakváltozások azonban csak igen lassan mennek
véghez s közvetlenül alig figyelhetk meg.

Teste, mint pl. a Chlamydomonasoknál meglehets vastag burokkal

van körülvéve, mely az alakváltozásokban csak szenvedlegesen vesz részt.

Ezen víztiszta, nyulékony burok srn egymás mellett álló gömbölyded

dudorokat visel, mintha csupa apró gyöngyökbl volna összetéve. A test

alapállománya kéregrétegében a Diatomeákéval megegyez sárgásbarna,

brszín festanyaggal van színezve, mely fiatal egyéneknél egyenletesen

van elosztva, míg az idsebbeknél két oldalt álló szalagra különült,

melyek között a színtelen alapállomány közbüls szalagot képez.

A két egyenl ostor a test mells végébl indul ki, a testnél jóval

hosszabb, fonalas, el nem hegyesed ; mit azért emelek ki különösen, mert

Stein sokkal rövidebbeknek s finoman elhegyesedknek rajzolja.

Az ostorok alapja mellett van a két váltogatva lüktet üregecske,

melyeket Stein is rajzol ; ezek között azonban még egy harmadik, párat-

^* Op. cit. Taf. XXI. Fig. 26—34.
» Op. cit. Taf. XIV. Fig. II. 1—3.
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lant is megkülönböztethettem (14., IG. ábra), niel}^ igen hosszú közökben

enyészik el s telik meg. Ezen páratlan, közbüls üregecske vízfelvételre

szolgáló nyekleklö üregecskének felel meg s ugyanily alakban számos más

ostorosnál is megvan, mint pl. a Chlamydomonasnál, a Volvoxoknál s a

Polytoma Uvellánál, melynél bels végét, fenekét halvány-piros folt jelöli

s különösen jól kivehet. — Stein, ki a lüktet üregecskéknek, mint felfo-

gása szerint kizárólagos állati szerveknek jelenlétére igen nagy súlyt

fektet, határozottan kiemeli, hogy az ostorosak többnyire kettesével, ritkán

hármasával ^ elforduló üregecskéi, — úgy, mint szerinte az Euglenafélék

páratlan üregecskéje, — víz kiürítésére s felvevésére egyaránt szolgálnak.^

Ez utóbbi feladatra vizsgálataim szerint csakis a közbüls üregecske szolgál,

míg a két oldalt álló ürít üregecske ; aYolvox minornál Stein igen híven

rajzolja ezen közbüls, nyeldekl üregecskét, * csakhogy e mellett csak az

egyik lüktet üregecskét különböztette meg, míg a másik kikerülte figyelmét.

Stein a Hymenomonas testének hátsó részében egy gömbölyded,

«zsírszer test» -et, tulajdonképi magot ellenben nem különböztet meg.

Én a sósvízi Hymenomonasoknál a test hátsó végében, vagy közepe táján

igen jól megkülönböztethettem a hólyagcsaalakú magot s helyzete után

Ítélve, azt kell tartanom, hogy Stein «zsírszer testo-e sem egyéb magnál,

mely azonban a sósvízi alakoknál, mint épen említem, határozottan hó-

lyagcsaalakú. A magon kívül a test színtelen plasmájaban, rendesen a test

hátsó részében, még néhány zsírfény gömböcske van elszórva, melyek

Stein rajzain is megvannak.

A Hymenomonasok vizsgálataim szerint oszlás útján szaporodnak.

Az oszlásra készül egyének burkokon belül gömbbé húzódnak s az után

5—4 részre oszlanak (18— 19. ábra). A fiatal rajzók (20. ábra), színöktl

eltekintve igen hasonlítanak a Chlamydomonasokhoz. Burkok egynem,

festanyagok még egyenletesen színezi testöket, finom ostoraik hegyesen

elvékonyodnak s magjok egynem.

A TÁBLÁK MAGYARÁZATA.

(Nagyítás valamennyi ábi'ánál : Hartnack-féle mikroskop, oc. IV., obj. 8.)

III. Tábla.

1— 13. ábra. Eutreptia viridis, Perty.

1, 3. Eutr. vir. var. schizochlora.

1^—5. Szabadon mozgó egyének.

6—8. Betokozott egyének.

'' Op. cit. p. 114.

3 Op. cit. p. 116.

* Op. cit. Taf. XVII. Fig. 10.
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7. Párosával betokozódott egyének.

8. Tokját elhagyni készül egyén.

6. Négy részre oszlott egyén.

9. Paramylontesteeskék.

10—13. Magvak.

14—20. ábra. Hynaenomonas roseola, Stein.

14— 17. Kifejldött egyének.

18—19. Oszlás.

âO. Fiatal lajzó.

IV. Tábla.

1— 6. ábra. Anisonema grande, Stein.

1—3. Hátoldalról.

4. Hasoldalról.

6. Hasoldalról ; az ostorok el vannak liagyva.

•5. Optical harántmetszet.

7—8. ábra. Codonocladium coryinbosum, n. sp.

9— 13. ábra. Menoidium Astasia, n. sp.

Kolozsvár, deczember hó 5-én, 1882.
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CEUCIFER^ SILIOULOSv^ FLOR^ EUROP^.^].

Auetore VlCTORE DE JaNKA.

Latiseptîje : Dissepimentum latitudine diametri transversalis

majoris siliculae* _.. _-_ -_ .__ -- — -- .- .-— ___ — — 1

Angustiseptse : Dissepimentum diametro transversali ma-

jori siliculae multo angustior. _ _ _ ___ .._ .__ .^ ._. .._ ___ _._ 144

1. Scaposœ : caule aphyllo vel 1

—

3-foliato ___ ___ -_ — .__ .__ 2

Caulis pluri-multifolius __^ -._ — _._ _-- ._- _-- --. _- — 39

^. (8UBULARIA)Herba pusilla glaberrima foliis gramineis line-

ari-subulatis __. - _ .- .__ .- .- - -^ — .- .- Subularia aquatica L

Folia nunquam graminea _._ _._ .-^ _._ _., .- __- ___ _- -- 3

3. (PETROCALLIS) Folia digitato -3—5-fida; flores persicini :

Petrocallis pyrensea R. Br.

Folia nunquam digita'ifida, flores albi vei flavi___ — — _- 4

4. (EROPHILA) Petala ad medium usque anguste bifida (sili-

cula astyla vel vix stylata) __^ _. _._ ___ _- -. -.^ _-- .- - 5

Petala rotundata vel retusa _._ __ — ... .__ — — — 6

5. Silicula lanceolata vel oblonga _. ___ _^. .._ __. Erophila vulgaris DC.

Silicula subrotunda ___ __ _._ _._ ___ ^^^ _„ _._ _., E. prœcox Stev.

6. (DRABA) Folia eoriacea rigidula rigide pectinato-setosa, costa

subtus valida percursa (eaules — pedunculi — semper aphylli 7

Folia baud rigide pectinato-setosa neque costa valida per-

cursa.- .- -__ _-„ ._- -__ -_ --_ — _- _- — .- — — -- — 23

7. Caudicula elongati laxe alternifolii (rhizoma laxe ramosum,

stylus brevissimus semilinearis, folia epathulato-linearia) :

Draba Sauteri Hoppe

Folia compacte rosulata _-_ — -._ — — — — — _- — 8

8. Scapi pedicellique pubescentes -__ ._. — .^ .-_ — -. — — 9

Scapi pedicellique glaberrimi „_ .._ ... ... .._ — --. — .-- 17

* Exhisa unica Cochlearia aiiglica L., quae potius ad Tlilaspi genus referenda.
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9. Stylus subnullus vei semilineam ad summum longus ___ .__ 10

Stylus multo longior ._. — .-_ — -- -- -- -- --- --- -- 13

10. Siliculae pili stellares ___ .._ — _- — — — — — Dr. cretica B. et H.

Siliculae pili simplices ___ .- — — — — — — — -- -- H
11. Stylus subnullus (stigma subsessile) ; siliculae racemosse .- — 12

Stylus spectabilis ^/2 mm. longus; siliculae (paucissimae, vix

umquam ultra 6—7) umbellato-corymbosae _ _ . . Dr. Loiseleuri Boiss.

(Dr. Corsica Jordan Diagn. 1864)

12. Petala nivea conspicue cordato-emarginata.__ ___ — Dr. Dedeana Boiss.

(Dr. Zapaterii Willk.)

Petala luteola subtruncata Dr. cantabrica Willk.

13. Folia abbreviato- vel lanceolato-linearia .._ ._. __. -- -- -- 14

Folia elongata anguste linearia -._ __- -- -- .-^ - - -- -^ 16

14. Scapi vix e caespite exserti ; siliculae paucissimae umbellato-

congestae, ovato-turgidae (pedicelli flore breviores; folia pa-

gina inferiore hinc inde pilis ramosis adspersa !) _._ Dr. Levieri Janl<a

Scapi manifeste exserti, siliculae numerosiores applanatae 1

5

15. Eacemi fructiferi contracti umbellato-corymbosi ; antherae

calycem parum excedentes : pedicelli flores superantes :

Dr. parnassica B. et H.

Eacemi elongati; «stamina corollae subœqualia, pedicelli

flore breviores» Dr. Bertolonil Nyman

(Dr. cuspidata Bert, non MaB.)

16. Siliculae corymbosai _._ —. -^ .._ .- Dr. hispanica Boiss.

Siliculae elongato-racemosœ — — —— — ..- Dr. cuspidata MaB.

17. Stylus subnullus, vix conspicuus (folia latiscula, pedicelli

flore longiores ; nana, vix pollicaris) -^_ _-_ Dr. compacta Schott K. et N.

Stylus ± elongatus — -^ — — — — — — — — - — 18

18. Folia latiuscula ___ .__ — — — — — — — — — — — 19

Folia anguste linearia _-_ -.- ..- — -- -_ --- — --^ - - - - 21

19. Pedicelli flore breviores (calycis longitudine) ; nana, vix polli-

caris ... — — — — — — — — — — -- Dr. Zaiilbruckneri Host.

Pedicelli flores superantes -_. — -- — . - — --^ - -- - 20

20. Stamina calyce sesquilongiora ; humilis 2 pollicaris : Dr. athoa B. et H.

Stamina calycem liaud supcrantia; herba elatior: Dr. Aizoon Wahlb.

21. Siliculae applanatae Dr. aizoides L

Siliculae ± turgidae .__ .._ -^ — — — — -^ -- -- — 22

22. Silicula e basi ovoidea cylindraceo-attenuata: Dr.longIrostrisSchottK.etN.

(Dr. armata Schott — Dr. turgida Huet.)

Silicula basi bisaccato-inflata ,- Dr. Haynaldl Stur.

23. Herba pilis 2-partitis medifixis (malpighiaceie) vestita (flores

lutei) __ — — — — — — Dr, repens MaB.
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Indumentum e pilis simplicibus, ramosis vei stellaribus

constans aut omnino deficiens _^ __„ __ ,__ ___ ___ _._ __. ___ 24

24. Scapus totus unacum pedicellis pubescens . _ ___ ._. .^_ .._ 25

Scapus solum basi puberulus vel unacum pedicellis omnino

glaber .__ .__ ... ._- ___ ___ ._. ._. .__ ._. .__ __. .__ _,. ._. ... 36

25. Indumentum fere totum adpresse stellipilum... ... __. .__ ... 26

Pubes laxior e pilis ramosis simplicibusque constans, pubes

stellata nulla vel fere nulla . . ... .._ _„_ _.. „^ _ „ ___ ... ._. 31

26. Flores lutei (caulis aphyllus) ... .,_ ___ _._ ___ ___ . . Dr. glaciális Ad.

Flores albi (caulis 1

—

3-pbyllus; __. ___ __. ___ ___ _._ __. .__ 27

27. Gaules pedicellique stricti rigidi - ... _.. ... _- — ... .- 28

Gaules debiles, pedicelli patuli. _ ,_ „_. .._ ___ _^ __^ ___ ... 29

28. Siliculas acuminata;; folia utrinque asqualiter pilosa... ^^ Dr. iiirta L

Siliculae obtusae vel acutiusculœ ; folia supra tenuissime vel

sparsissime pilosa ._. __ __. ... ... ... ... ... ... Dr^ Paclieri Stur

29. Siliculae utrinque subacuta? ... .._ ... .._ _._ __. .__ Dr. nivaiis Liljebi.

Siliculœ utrinque rotundatae ... ... ... .._ __. _._ ... ___ .__ 30

30. Gaulis pedicellique stellato-pilosi ... ... ... ... .__ Dr. tomentosa Wfiibg.

Gaulis pedicellique pube ramosa laxa adspersi __. Dr. frigida Saut.

31. Flores lutei 32

Flores albi 33

32. Pili fere omnes simplices ; folia oblonga... ... ... ... ... Dr. algida Ad.

Pili plerique ramosi, folia lanceolata .._ ... — ... ... Dr. aipina L.

33. Siliculas corymbosocongestae __. ... ... ... ... ... ... __. ... 34

Siliculae laxe racemosae __. ... ... ... ... ... ... ... ... ... '.__ 35

34. Dr. aitaica Bunge

Dr. corymbosa R, Br.

35. Folia cauiiua fisso-incisa basilariis multo latiora; siliculae

ovales ... -- -. -. — --. ... .- ... -. .- ... ... ... Dr. Kotsciiyi Stur

Folia caulina intégra vel brevidentata basilariis angustiora ;

siliculae lanceolatse ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dr. rupestris R. Br.

36. Pili omnes simplices vel plerique ramosi ... .._ ... — ... .- 37

Foliorum pili plerique stellares ... ... ... ... ... ... ... ... 38

37. Pili ramosi praevalentes ... ... ... ... ... ... ... ... Dr. Dorneri Heuff

Pili omnes simplices... ... ... ... ... ... ... ... Dr. padnizensis Wulf.

38. Stylus subnullus (stigma subsessile), silicula utrinque acutata :

Dr. carinthiaca Hoppe

Stylus longiusculus ; silicula utrinque rotundata ... Dr. stellata Jacq.

39. Indumentum e pilis compositis i. e. bi-plurifurcis aut stellari-

bus vel squamulis stellaribus immixtis quandoque pilis simpli-

cibus constans ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ... ... 40
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Indumentum vei pubes e pilis omnibus simplicissimis for-

mátum vei herbœ omnino glabras — ... — „. — .__ — -. 118

40. Pili mixti, plerique ramosi 3— plurifurci _._ ___ ... .._ ... .._ 41

Pili omnes bipartiti vel squamulae plerique regulariter stel-

lares -__ __- ... _-^ ... ... ... ... ... .-_ ... ... ... ... ... -- ... 55

41. Calyx parvus ovato-campanulatus, basi aequalis ... .._ .__ .._ 42

Calyx elongatus cylindraceus basi bisaccatus v. bigibbus ... 50

42. Petala intégra vel parum emarginata .._ ... ... ... ... .__ ... 43

Petala ad medium anguste bifida ... ... ... ... ... ... ... ... 47

4-3, Pedicelli siliculis breviores ._. .__ .._ .._ ... ... ... ... ... — 44

Pedicelli siliculis 2—4-plo longiores ... .._ ... ... ... ... ... 45

44. Siliculœ apice rotundatae pcdicellis patentissimis longiores
;

stigma sessile © ___ ... ... ... ... ... ... __. ... ... Dr. lutescens Coss,

Siliculae lineari-lanceolatíB utrinque acutatœ pedicellis ereo-

tis V. erecto-patulis 2-plo longiores ; stylus brevissimus :

Dr. incana L

45. Stylus longiusculus (saltem distinctissimus)
;
perennis, cœspi-

tosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dr. Schivereckia Janka

(Dr. podolica Eupr.)

Stigma sessile ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-. .-. 46

46. Flores albi ... ... ... ... ... ... ... .- ... — — — ... Dr. muralis L

Flores luteoli ... ... ... .__ -_ ... ... ... ... — ... Dr. nemorosa L.

47. (BERTEEOA) Racemi fructiferi densi, pedicelli stricti ; se-

mina sub-aptera ... ... ... ... ... ... ... ... -_ Berteroa incana RBr.

Racemi fructiferi laxiusculi
;
pedicelli erectopatuli; semina

latiuscule alato-marginata... ... ... ... ... ... ... ... ... -- ... 48

48. Siliculœ ellipticœ 49

Siliculae obovato-orbiculatae ... ... ... ... .- — B. orbiculata DC.

49. Siliculae glabrae ... ... ... .__ ... ... _.. ... — B. mutabilis Portschlg.

Siliculae ± stellulato-puberulas... ... ... ... ... — B. obliqua Sibtli

50. (AUBEIETIA) Filamenta minora ad apicem dentata; calyx

bisaccatus ... ... ... .-. ... ... — ... ... ..- ... ... ... .- — 51

Filamenta minora ad medium dentata ; calyx bigibbus ... 54

51. Filamentorum majorum ala sub apice abrupte truncata; sili-

culae lineares compressée ... ... ... ... -. ... ... .- ... .- --. 52

Filamentorum majorum ala sensim attenuata ; siliculae ob-

longae vel oblongo-lineares ... ... ..- ... ... ... ... .- — — 53

52. Folia intégra ; siliculae elongato-lineares (pollicares et ultra) :

Aubrietia gracilis Sprun.

Folia ssepius 2-denticulata ; siliculae breviter lineares

(6—8'"
1.) Au. intermedia H. et 0.

53. Herba pilis stellatis , ramosis atque simplicibus intermixtis
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vestita; folia obovato-cuneata parce angulato-dentata; stylus

ol)liquus sesquilinearis .., ..- -.- .- .-_ -- -- .-_ Au. deltoidea Guss.

Pili 2—3-furci simplieesquo, stellares nulli ; folia obverse

lanccolata intégra; stj^lus rectus silicula aequilongus vel lon-

gior .._ ,__ „. ..._ -_ ... .... -_ -._ ... — -. -- -_ Au. Columnœ Guss.

54. Silicula compressa (oblorigo-linearis; fîlamentorum majorum

ala sensim atteunata)._^ .__ ... ... __.. . . ._. _-_ -- Au. erubescens Gris.

Silicula vix compressa ... ... ... ... .._ .._ ... ... Au. italica Boiss.

55. Folia basi attenuata ... .__ ... ... -._ .- .- ... ... ... ... ... 56

Folia caulina sagittato-ses-iilia __. ._. .._ ... --. ... ... .-. 117

56. Calyx elongatus cylindraceus basi bisaccatus v. bigibbus ... 57

Calyx abbreviatus basi aequalis campanulatus ... ... ... ... 61

57. Totius herba? indumentum densissimum, etiam siliculfe com-

pressa dense vestitas .._ ... .__ ___ .__ ... ..- .. ..^ ... ... .- 58

Indumentum sparsum versus caulis partem sup riorem to-

tum evanidum; sirculse globoso-inflatae glaberrima; ... __. ..- 60

58. (FIBIGIA) Foliorum indumentum arachnoideo-stellari-pilo-

sum ; siliculae fere poUicares subsessiles __. ___ _._ _-- ... ..^ 59

Indumentum adpressissimum squamuloso- vel crustaceo-

stellare; silicula? minores pedicellis duplo longiores (folia cau-

lina erecto-patula) .._ ... .-„ .- .- -- .-. ... Fibigia triquetra Boiss.

(Farsetia triquetra DC.)

59. Folia caulina stricta sessilia ; racemi fructiferi elongati laxius-

culi; planta herbacea petalis flavi s .__ .__ ._. .._ ... F, clypeata Boiss.

Folia caulina recurvo j)atentia in petiolum attenuata ; ra-

cemi fructiferi abbreviati densi ; fruticulosa, petalis luteis :

F. lunarioldes Boiss.

60. (VESICAKIA) Foliorum subtus pallidiorum infimorum pili

fere omnes stellati ; folia caulina glabrescentia integerrima ;

pedicelli siliculis subglobosis longiores
;
petalorum lamina

orbiculata aurea; ala semine augustior.^^ .__ ..^ Vesicaria utriculata L

«Foliorum concolorium pili bipartiti stellatis mixti ; folia

caulina sœpius denticulata
;

pedicelli siliculis ellipticis (ova-

libus !) gequilongi
;
petalorum lamina elliptica lutea ; ala semine

vix augustior» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- -.- K è^asca Reut.

61. Siliculae biloculares, ^-pleiospermœ, pedicellis fere semper

rectilineis insidentes, rarissime recurvis ... ___ .-. .- --. ... ^'1

Siliculge 1-loculares monospermy (planae, late marginatœ

cum pedicellis recurvi)-. ... — ... ... ... — -- — — — — 115

62. Foliorum etc. indumentum e pilis vel squamulis omnibus vel

plerisque stellaribus constans... ... .__ — — ... — — ... — 63
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Foliorum indumentum solum e pilis bipartitis formátum

(flores semper albi).._ .._ ... ... ... ... ... ... ... .__ ... ... ... 113

63. Flores flavi vel lutei ... ... ... .. — ... ... _- ... . . ... ... 64

Flores albi vol purpurascentes... ... ... ... ... ... ... ... ... 105

64. (ALYSSUM) Siliculae (jam ovaria !) glaberriraae ... ... ... ... 65

Silicularum indumentum + densum, rarissime silicul» ve-

tustae calvescentes ... .._ .... ... ... ... __ ... ... ... ... ... ... 84

65. Herba pube tenuissima v. tenerrima intricata velutino-tomen-

tella 66

Pubes hispida oculo nudo clare Jepidota vel stellaris ... 74

66. Siliculte nunc globoso-inflatae suborbiculares vel ovales, nunc

medio inflatae atquœ margine plano-compressae ... ... ... ... 67

Siliculse ex toto piano- compressissimge ... ... ... ... ... ... 71

67. Siliculae omnino tumid», globoso-inflatae ... ... ... ... ... ... 68

Siliculae medio inflatae, margine latiuscule plano-compressae 70

68. Flores racemosi, siliculae diametro 4 lin. latae ... A/yssum sinuaium L

Flores composito-corymbosi ; silicula? minores ... ... ... ... 69

69. Siliculae pisi magnitudine ; septum baud prominulum; stylus

siliculae dimidiam longus ; semina magna... .. ... A. corymbosum Gris.

Siliculae multo minoris sej)tum ob valvas margine tenuiter

incrassatas filiformi-prominulum ; stylus Vs v, V-i siliculae lon-

gus ; semina minuta .. ... .. ... ... ... ... ... ... A. microcarpum Vis.

70. Inflorescentia corymbosa; berba biennis ... ... ... ... A. gemonense L
(A. eilentulum W. et K

)

Racemus simplex; perenne ... ... ... ___ ... ... ... A. medium Host.

71. Siliculte in corymbum dispositae ... ... ... ... ... ... ... A, saxatile L

Siliculae racemosae... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ___ 7'll

1^1. Folia oblonga v. obovata, repanda vel sinuato-dentata; sili-

culae transverse latiores apice truncatœ v. subsinuatae... ___ ... 73

Folia lanceolata integerrima ; siliculae ovales apice attenu-

atae ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... A. leucadaeum Guss.

73. A. orientale L

A. affine Ten.

(A. saxatile Huter, Porta et Eigo iter ital. III. n. 535)

74. Flores spectabiles, magni, saltem majusculi ... ... ... ... ... 75

Flores minuti subinconspicui ... ... ... ... ___ ... ... ... 78

75. Racemi simplices contracti vel subcontracti ; siliculae magnge 76

Racen:i laxe paniculati effusi; siliculœ parvse ... A, corsicum Duby,

76. Stylus silicula aequilongus ; © ... ... ... ... ... A. fulvescens S. et Sm.

Stylus nullus vel abbreviatus ; suflrutescentia ... ... ... ... 77

77. Silicula globoso-inflata ; stigma sessile ; semina late alata :

A. creticum L
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Siliciüa compressa biconvexa, apice retusa; semina anguste

alata, stylus ? .._ .__ .._ -.. .- — — — — — — ^. idœum B. et H.

78. Siliciilge planissimae loculi 4

—

6-8permi ; semina aptera ; folia

angusta, linearia ; stylus brevissimus '/e siliculae longus vel

brevior .-_.._ — .__ -._ — -._ -. — - --- ... A. (Meniocus) linifolium L

Siliculae disco centrali distincte ventricosae loculi i2-permi 79

79. Sepala cito decidua ._.. ..- -__ .-_ _- ._ --. .-^ --. -. ..^ --- 80

Sepala tardius decidua, subpersistentia.- - .- — — 82

80. Silicula orbicularis apice retusa ; racemus elongatus (pedicelli

siliculas œquantes) ___ ._ _- .._ _.. __. -__ .__ ___ A. minimum Willd.

Silicula baud vel vis emarginata; racemus abbreviatus .._ 81

81. Silicula orbicularis subemarginata stylo pluries longior; pe-

dicelli silicula !2-plo longiores .__ _._ _._ .-_ ..^ ... ... A, Vivianii deN,

Silicula ovali-inilata majuscula (stylo 2— 3-plo longior),

haud emarginata
;
pedicelli silicula breviores vel œquilongi :

A. foliosum B. et Cfi.

82. Silicula majuscula o'" ovato-intiata (stylo 5

—

6-plo longior);

racemus corymbosus --_ .__ — ___ -__ . . _- — -- A. Auciieri Boiss.

(A. compactum deN.)

Silicula parva v. minuta ; racemus post anthesin paulo elon-

• gatus (1/2—2" 1.) . - 83

83. Silicula orbiculato-turgidula retusa -__ .- .._ ... A. minutum Sciileciit.

Silicula disco vix convexa subretusa ... .- — A. psilocarpum Boiss.

84. Siliculse applanatas ; corymbus compositus, rarissime (in A. al-

pestri et A. Robertiano solum quandoque) simplex ... ... ... 85

Siliculae disco centrali distincte convexas, margine appla-

natae ... ... ... ... ... ... ... ... ... .- .. .. ... ... .- -- --- 91

85. Silicularum indumentum densissimum ; semina aptera vel

angustissime alata; caules humiliores ... ... — ... — ... ... 86

Siliculœ parcius stellato-pilosae ; semina latiuscule alata ;

(caulis nunquam — solum depastus ! — humilis) ... ... ... ... 89

86. Racemi simplices ... — — ... .- -. ... ... ... ... ... — — 87

Eacemi compositi ... ... ... — ... ... ... ... ... ... -- -- 88

87. Siliculae parvae ellipticae dense adpr^sse pilosœ ... ... ... A. alpestre L

Siliculae maximae rhomboidales acutatœ sparse pilosœ de-

mum glabrescentes ... ... ... ... ... ... ... ... A. Robertianum Bernti.

88. Flores eongesti capitato-racemosi ; folia inferiora subrotundo-

spathulata ... ... ... ... ... ... ... A. serpyllifolium Desf.

(A. nebrodense Tin.)

Flores laxe racemosi ; folia inferiora anguste obovata :

A, tortUQSum WetK.

(A. obtnsifolmm DO.)
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89. Pedicelli fructiferi tenuissimi subcapillares (stylorum crassitie)

laxi floxuosi vel inferiores pendüli ; squamula? stellares in si-

liculae valvis paiicissima"^ dissita:'
;
giganteum 3

—

4-pedale :

A. chaicidieum Janl<a

Pedicelli rigidi recti stylis crassiores .._ _.. ._. ... .__ ___ 90

90. Pili tenuiter stellares totas valvas occupantes ._. A. argenteum Vitm.

Pili squamiiloso- stellares sparsi; silicula^ demum calves-

centes __. _.. .. . _.„ ... ... ... ... __ ... ... ... A. Bertolonii Desv.

91. Racemi fructiferi contracti umbelliformes ... ... A. umbellatum MaB.

Racemi liaud umbelliformi-contracti... ... ... ... ... ... ... 93

92. SiliculiE adpressissime pilosaö... ... ... ... ... ... — ... — ... 93

Silicularum pubes elevatior, mollior vel magis birsutior... 99

93. HerbfB indumentum adpressissimum prascipue e stellulis squa-

maeformibus multiradiatis constans, lepidotum (stylus silicu-

IfP dimidiam longus) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A. montanum L
(A. atlanticiim Desf.)

Indumentum tenere stellipilum, nullibi squamulosum, sed

magis araneoso-intertextum e pilis plerisque fi-radiatis constans 94

94. Perennia, procumbenti-diffusa racemis fructiferis typice sim-

plicibus abbreviatisve ._ .. ... — ... ... ... ,.. ... ... .. ... 95

Annua, caulibus stricte erectis, racemis fructiferis elongatis

plerumque ramösis ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 98

95. Indumentum undique adpressum ... ... ... ... ... ... ... ... 96

Indumento in racemi axi atque praesertim in pedicellis bir-

suties patula intermixta ... ... ... -._ ... .. ... ... ... ... . 97

96. SiliculfP densissime tomentoso-stellipilffi ... ... ... A. cuneifolium Ten.

(A. flexicaule ,Tonl.)

Silicularum indumentum laxum ... ... A, ovirense Kerner

(A. Wiilfenianiini aiitor.)

97. Silicularum indumentum disparsum ... ... ... ... ... A. repens Baumg.

(A. Wulfenianuni Beruh. )

Silicul» densissime tomentoso-stellipilse ... ... ... A. diffusum Ten.

98. Herba pro parte pilis simplicibus patulis vestita : A. Wierzbicidi Heuff.

Indumentum totum stellipilum ... ... ... ... ... A. rostratum Stev.

99. Siliculœ ellipticae 1 Va lineares, pedicelli vix Va lin. longi ; stylus

elongatus (calyces cito decidui) ... ... ... ... ... A. dasycarpum Steph.

Siliculae orbiculares ... ... .- ... — ... ... .. .- -.. --- — 100

100. SiliculaB apice retusa:» vel truncatae ... ... ... ... ... ... ... ... 101

Siliculae baud retusae nec truncatae ... ... ... ...... ... ... 104

101. Folia omnia ovalia utrinque attenuata; silicula^ in perlicellis

demum recurvis cernua^ ... ... ... ... ... ... ... ... A. latifolium Vis.

Folia angustiora ... ... ... — ... ... .._ ... ... ... ... — 102
o

Természetrajzi füzetek. VII. köt.
'^
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102. Sepala cito decidua (silicul»' majuscnlse, paulo emarginatae pi-

lis stellatis obtectas) A. siculum Jord.

Sepala persistentia — — — — - .- — — — — — — 103

103. Pnbes silicularam uniformis stellaris ___ ___ .- — — A. calycinum L

Pubes biformis : pubi stellari setnlap intermixtae :

A. ^ranatense B. et R.

104. Silicularum pubes biformis i. e. e pilis stellatis atque inter-

mixtis pilis simplicibus e tuberculo ortis constans (sepala de-

cidua) .-_ --- — -^^ — — — -- — — — — -- — A. hirsutum MaB.

Silicularum pubes e pilis omnibus conformibus stellaribus

cbnstans — pili simplices nulli .._ -, ___ -_. — — —A. campestre L

105. Fruticuli dumulosi erinacei ramis ramulisque spinesoentibus 106

Haud spinescentes -__ .-. ._- — --. --. --- -^^ -- -- --- --- 107

106. Silicula breviter stipitata subturbinata vesiculoso-inflata

magna ; stylus Vs silicula:' longus ; petala subito in unguem

contracta _._ .__ — _.- — — — — -- A. macrocarpum DC.

Silicula haud stipitata orbicularis disci centro convexo, mar-

gine depressa ; stylus Va siliculít longus; petala insensibili-

ter in un quem attenuata __„ ___ — ___ -__ -.- -^ .-^ -^ A. spinosum L

107. Siliculae breviter stipitatae subplano-compressae (pubescentes) ;

stylus fere siliculae longitudine _.„ __„ ___ — -_ — A. pyrenaeum Lap.

Silicula^ haud stipitatae ... .__ __^ .:_ ___ — — -- ._ — _- 1 08

1 0S. Silicula- orbiculares (stylus silicula dimidia multo brevior ; cau-

lis sparse foliatus, semina alata vel in A. Perusiano exalata) 109

Silicula? ovales; caulis dense foliosus— -, — .._ -- ..^ A. Lagascge

(Ptilotriclnun purpureum Boísr.)

109. Siliculffi compressissimae ; intíorescentiíe ramosse corymbi den-

siflori subumbellati ; stylus subnullus ___ ___ ___ -.._ A. longicaule Boiss.

Siliculae ± biconvexae vel subinflatae ; corymbi laxiores, sim-

plices.- ._- -_- --- -- — -- — --- -- — — — — — -^- — no
1 10. Stylus brevissimus subnullus ; silicula lepidoto-stellulata :

A. rupestre Ten.

Stylus distinctus ; silicula glabra .._ „. .__ .__ ___ ..- ___ -_ 111

111. Bacemus fructiferus elongatus ; semina exalata (folia oblonga,

silicula i2-convexa, margine haud compressa) .„ A. Perusianum Gay,

Pvacemus fructiferus abbreviatus ; semina i alato-margi-

nata -_ .- — — — -.^ --- — --. — — — — -- — -- -- 112

112. Dense corymbiferum ; folia oblonga (silicula margine de-

pressa) ; stylus Vio siliculae œquans ; semina late membrana-

ceo-alata_.„ -__ — ... -_ _.^ .._ -_ _-„ .„_ __. — — A. halimifolium L

Racemosum ; folia lanceolata vel lineari-cuneata ; stylus

subnullus ; semina anguste marginata -__ __„ — .- A. scardicum Gris.
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113. (KONIGA) Folia line aria vei oblongo-linearia; pedicelli fractn

longiores-__ _. ___ .., ._ __^ .^_ ._ „_ ._. ___ .__ ___ .^^ -__ — 114

Folia spathulato-oblonga
; pedicelli siliculis subfeqiiilongi :

Koniga strigulosa Willk.

1 14. Folia acuta; racemi ebracteati; siliculff' 1'"
1. biconvexse, lociili

l-spermi___ .._ -^ ^.- ___ _^- __ ___ _„_. ___ ___ _ _ ___ K. maritima R. Br.

Folia obtusa; racemi basi bracteati; silicnlfp IV2—3'"
1.

planiusculfp ; loculi 1 — o-spermi ___ .__ ___ ._ ___ __„ K. lybica R. Br.

115. (CLYPEOLA.) Silicula utrinqiie v. undiqne lanato-villosissima

apice profunde excisa ; stylus exscisuram gequans vel paulo

superans; siliculfP margo inprimis apicem versus palchre

nndulato-crenulatus vel dentatus; racemi Inxi .__ C//peo/a eriocarpa Cav.

Silicula apice vix distincte sinuata v. emarginata : stigma

sessile; racemi (saltem apice) conferti; siliculse integerrimip 116

llß. Siliculas in racemis abbreviatis, oblongis imbricatse _. CI. Jontiilaspi L.

Racemi elongati, oblongo-lineares, inferne laxi : CI. microcarpa Moris.

117. (CAMELINA) SíIícuIíf 2—3'" longas, valvis durissimis; folia

integerrima vel denticulata._ _^ __ _^. _^ _.^ ^ Camelina sativa Crtz

(C. microcarpa Aiidrz.)

Siliculap :^-plo ampliores valvis tenuioribus ; folia ssepius re-

pando-dentata vel pinnatifida __. _.. _^ _.^ . _ Camelina dentata Pers.

1 1 8. Silicula longissime filiformi-stipitata (ampla, pollicis circiter

latitudine, plano-compressissima chartacea stylata ; flores pur-

puréi ; folia magna cordata argute dentata, caulina inferiora

longe petiolata ___ .._ _._ ___ __^ _._ .__ _,_ ^^_.._ _._ ___ ___ ___ 119

Silicula baud vel vix conspicue stipitata, flores albi vel flavi 1:20

119. (LUNAPJA) Siliculse utrinque acutae ._. ..^ ___ _-^ Lunaria rediviva L

SiliculiP utrinque obtusip .^_ _ _ ___ _-_ — — — L biennis Mœnch

120. (PELTARIA) Silicula' (magnae, subrotundae) plano-compres-

sissima- membranaceas diapliana- reticulato-nervosae (astylif,

monospermfB) ; folia profunde cordato sessilia, integerrima
;

lierba glaberrima — -_ -_ — . _ -__ ___ ._ — -. Peltaria alliacea L

Silicul» baud membranaceae ___ _- ___ ___ .__ _._ ___ .-_ .-^ 121

121. (SOBOLEWSKIA) SíIícuIíb oblongo-clavatae teretes (nstylfp,

1-loculares, 1—2-sperma?); folia inferiora longe j)etiolata cor-

dato-reniformia profunde obtuse incisa, superiora sessilia ob-

longa dentata _^_ .- .._ __. _._ ... _._ _ _ Sobolewskia lithophila MaB.

Siliculae baud clavatae, 2-loculares pleiospermfe___ _„. ___ -._ 122

122. (RHIZOBOTBYA) Racemus (brevissimus, subradicalis) bra-

cteatus, folia basilaria (oblonga in petiolum attenuata) vix su-

perans ... ... .-_ -_ .._ .- -_ ... ... — ... Rhizobotrya alpina Tauscli,

Racemi ebracteati — — — — ... ... ... . . ... ... ... — 123
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HB. Folia nunquam dissecta, margine integerrima^ sinuata vel

parce irregularifcer angulato-dentata ; filamenta longiora infra-

cto- vel arcnato-conniventia — -__ — _-_ — _-- -._ -^- — -- 124

Folia fere semper pinnatim dissecta, rarissime indivisa, sed

tunc margine inciso-serrulata vel crebre denticulata; filamenta

rectilinea, divergentia ^^ .^ ..^ _._ __. __. -^- _- .-^ -__ .- 128

124. (KEBNEEA) Filamenta longiora medio rectangule infracta :

Kernera saxatilis Rchb.

(K. Boissieri Reut. — K. decipieiia Willk.)

Filamenta longiora arcuata .-. _- .„^ _. __- _- .- -- --- 125

125. (COCHLEAEIA) Folia superiora basi profunde cordato-semi-

amplexicaulia — — _._ ..- — — — — — -. -- — — — 12G

Folia petiolata, basilaria sinuato-n-angularia, caulina an-

gulato-dentata ___ ___ ._^ .._ -_ ___ -- ... — ___ Coch/earia danica L

126. Pedicelli siliculis 3—5-plo longiores ; semina albo-papillosa;

caulis dense foliatus __, ... ... ... -. ... ... ... ... _._ C, glastifolia L

Pedicelli siliculis subaequilongi ; semina granulato-tuber-

culata 127

127. Foliorum basilarium lamina subcordata ; siliculae subglobosae :

C. officinalis L

Folia basilaria basi rotundata vel in petiolum contracta;

siliculff! oblong« 3-plo majores vesiculosae; stilus duplo lon-

gior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .- ... ... ... ... C. anglica L

1 28. (NASTUETIUM) Stylus brevissimus vel subnullus (stigma ses-

sile vel subsessile), silicula nempe multo brevior ... ... ... ... 129

Stylus semper distinctissimus ± elongatus, silicula parum

vel H-plo ad summum brevior .. ... ... ... ... ... ... ... ... 134

129. Siliculff pedicellorum circiter longitudine ... .- ... ... ... ... 130

Siliculae pedicellis multo breviores ... ... ... ... ... ... .._ 133

1 30. Siliculae anguste filiformi-cylindraceae pedicellis baud multum

crassiores ... ... ... ... — ... ... _.. ... .._ .._ ... ... ... — 131

SiliculaB multo crassiores ... _._ .- ... ... ... ... ... — ... 1 32

131. Nasturtium silvestre RBr.

N. proliferum Heuff,

132. Siliculae apice attenuato-acut»; foliorum pinnae integerrimae ;

petala alba staminibus 2-plo longiora ... ... ... .._ ... iV, officinale L

Siliculae apice rotundata? ; foliorum pinnft crenata* ;
petala

luteola staminibus »quilonga... ... ... . . ... -.. — ... N. palustre DC.

133. Folia caulina pro parte pectinato-pinnatifida ; siliculae parvge :

N. Armoracia

Folia caulina semper indivisa ; siliculae magnae ... N. maerocarpum

134. Folia caulina superiora tenuiter pinnatisecta ; segmenta an-
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gusta lineari-cuneata, linearia vel filiformia, integerrima, vei

rarissime hinc inde dente uno alterove praedita; stylus gracil-

limus filiformis stigmate parum vel vix spectabili miniitissimo

pnnctiformi terminatus ..^ .__ -^ --_ _.- --- -- - -^ -- -- l-'5

Foliorum segmenta latiora vel folia indivisa _._ .-^ _._ ..^ 139

135. Siliculœ pedieellis manifeste breviores; racemi fructiferi rachis

recta __„ __. _-_ .__ ___ _._ -__ — _.- _^ -.- --- --- --- --- -^- --- 136

Silicul« pedicellos aequantes vel parum breviores ; racemi

fructiferi rachis valde geniculato-iiexuosa -._ -_ — -__ _. ..- 138

136. Folia caulina basi auriculata .^ ..^ -_ -. -.- --_ -- .- - 137

Folia caulina basi exauriculata — _*- — N. brachycarpum CAMey.

(N. Kerneri Menyli.)

137. Siliculse pedieellis pluries breviores ,__ ... -_ -^_ N. pyrenœum R. Br,

Silicube pedieellis sesquibreviores.^^ .__ .._ __. N. hispanicum Boiss.

138. Siliculfß abrupte stylatae, elliptico-lineares ... ... N. thracicum Gris.

Silicul'ae attennato - stylatae, subulato - cylindraceœ :

N. lippizense Wulf.

139. Siliculat' lineari-ellipticge, pedicellorum circiter longitudine, aut

parum tantum breviores .._ ... ... _- .-_ . - -- -- --. N. anceps autor.

Siliculae pedieellis pluries v. multoties breviores ovales vel

orbiculares .__ _- .-- -. ..^ --.. --- --- — -- --- - - -- -- -- ÜO
140. Folia superiora basi profunde cordato-vel sagittato-amplexi-

caulia.__ . . ___ __. ^.- — ... — ^ - ^- — — — N. austriacum Crantz.

Folia basi attenuata sessilia vel obsolete minuteve auricu-

lata 141

141. Folia nunc indivisa margine denticulata, nunc lobum termi-

nale (maximum) solum crenulatum v. denticulatum .__ ___ _._ 142

Foliorum pinnatifido-dissectorum segmenta crebre incisa

vel dentata — ... — -. ... — — .- — — — — — — — 143

142. Flores flavi .._ ... -.. ... ... ... — .- .- — — N. amphibium R. Br.

Flores albi ._ N. puviatile Bert.

143. Stylus V2 siliculam aequans.^. .__ — .^_ ... ... N. barbarseoides Tausch

Stylus ^/3 siliculœ longus ... ... .. — - N. terrestre Tausch

Stylus silicula asquilonguB ... ... ... ... .„_ N. Tourczaninowii Czern.

144. Eacemi axillares sessiles (herbae depressse foliis pinnatim di-

visis, iloribus minutis, siliculis-reticula-rugosis) ... ... .__ _._ 145

Inflorescentia terminális ... .__ ... ... .._ -. .. ... ..- --. 146

145. (SENEBIERA) Pedicelli flore breviores; siliculap reniformes

stylo pyramid ato coronatae, margine subcristatae ; calyx per-

sistens ___ ... ... --- ... -.- ... — -. — ... Senebiera Coronopus Poir.

Pedicelli flore longiores ; siliculae basi et apice emarginatœ

astylae .._ _„. S. didyma Pers.
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146. Silicula 1-lüCiilaris indehiscens («Fraxini samaram aemulans»)

mono-rarissime disperma ; folia caulina sagittata-__ .__ ___ .._ 147

Silicula ií-lociüaris íi^-jíleiosperma, rarissime in Aethione-

matis specie una vel altera 1-locularis, sed tunc disci centro

tumidula_^. ._ ._. -.. -^^ -__ ___ _.. ... ... ... ... ... ... ... ... 154

147. (ISATIS) Silicula obovata margine late membranaceo-alata :

Ibatis lusitanica Brot

Siliculrt margo baud membrauaceo-alata ___ ___ __- .-_ ... 148

148. Silicula latitudine 3-plo longior, elliptica utrinque rotundata

(disco 3-juga) .__ __ .__ ... ._^ ._. ... ... ... ... ... .__ ... ... 149

Silicula longior... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ... 150

141). Sulcus profundus inter juga lateralia et intermedium; juga

omnia prominentia^ intermedium "d—3-costatum ... /, costata CAMey.

•Juga lateralia e sulco obliterato emergentia, intermedium

ecostatum acute carinatum) ... ... ... ... _._ ,.. ... ... ... I. alpina All.

150. Silicula linearis v. sublinearis... .__ ... ... ... ... ... /, aleppica Scop.

Silicula obverse lanceolata vel ellipsoidea ,^_. ... ... ... — 151

151. Silicula versus basin valde angustata... ... .- ... .- ... /. tinctoria L

Silicula vix vel parum attenuata___ ... ... ... ... ... ... ... 15i^

153. Silicube apice truncate discus 1-jugus .. .._ ... ... ... I. prsecox Kit.

Silicuht apice baud truncatae discus basi 3-jugus ... ... ... 153

153. Jugum intermedium acute carinatum (caulis pilis longis liirtus,

folia undique villosa)-.. „._ ._. ... ... ... ___ ... ... ... /. VHIarsii Gaud-

Jugum intermedium rotundatum ... .__ ... ... ... ... A litoralis DC,

154. Siliculae loculi monospermi _ ... ... ... ... -_ ... ... .._ ... 155

Siliculai loculi á-pleiospermi ... ... ... ... .._ ... ... ... ... 214

155. (BISCUTELLA*) Silicula planissima orbiculari-i^-scutata__. ... 156

Silicula baud ita compressa neque orbiculari-biscutata ... 161

156. Sqnila lateralia infra insertionem Í72 calcar producta. Petala

in II ligue III contracta, iukjuc erecto, liiiiho patente. Glandula-

bypogyna.- valvares (laterales) elongate:^ deflexse ... ... ___ 157

Scpalahasi aequalia. Petala iiiferne aensiiu attenuata, erec-

tinscula, Glandula- bypogyna valvares (laterales) breves vel

longiuscula baud defiexa ._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 158

157. Silicula apice paulo in stylum attenuata (glandula hypogyna

profunde 2-íida; . ... ... ... ... ... ... ... ... Biscutella auriculata L.

Silicula apice emarginata, baud in stylum attenuata (glan-

dule hypogra intégra) _ . _. ... ... ... ... ... ... B. cichoriifolia Lois.

*) In BiscTitellarnui clispositioiie celeberr. Cossoii iu Bullet, soc. botaii. de

France XIX. (1872) ijetletentim secutus sum. Janka.
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158. Prtala sensim in unguem -AiienmíivimíeYnBcxauricidnta. Vlan-

tue arnniac vei pcrcuucs caudice 1—ä-cipitr .-- --- - -^- --- 159

Petala abrupte basi in unguem contracta, inferne iíupra iin-

(jucm brevissimum utrinque auriculato-dilatata, auriculo intro-

flexo. Plantae percnncs vel inferne frutescentes sticjriiit^ cacs-

pitOKOe -- -- -- -- -^ -^ -^^ ^-^ - --^ -- -- --- - - -- — 160

1 50. Stammum lomiionuii fikrmcnta latUsivic utrinque iiwiiihranacco-

alata vel latere altero appendice membranacea apice sœpe

libera aucta .^- .- -_ — -^ B. microcarpa DC.

Staminum omnium filamenta filiformia vel vix complanata :

B. didyma L

I GO. Cditdic nil Gva.ssi frutescentes epi<jaei ; siliculae nuvnjine fuuudo

tenuiter carinato cmctot^-^- __ .-- _-_ — -- -^ -- B, fnitescens Coss.

CaudicuU(p-acü('S hypogaci; i^iliculue ad marijuicin carinato-

subalatum rix ta- ne rix incrassatae .- — — -- — --- B. laevigata L

IGl. Petala radiantia .. 162

Petala liaud radiantia ___ _-_ _- __- -.- -^ .- — --- -- — 186

IGïi. (IBERIS) Gaules scaposi aphylli (flores racemosi ; silicubt vix

emarginata^ ; stylus subnullus ; ca^spitosa, floribus albis
;

babitus Drabct Iberis conferta Lag.

Gaules foliati.__ .__ .__ ___ — — — ^- — — — — — — 163

1G3. Folia indivisa vel vix distincte repandula .„ .__ _-_ ,— — — 164

Folia manifeste dentata, pectinata vel pinnatifida ..^ — — 180

1G4. Folia anguste linearia vel sublinearia __. ... ... ... ... — — 165

Folia latiora -__ _._ — .__ — ... ... ... -, — — — — — 170

165. Siliculfe lobi submucronato-acuminati ___ ... ___ __- ... ... 166

Silicubie lobi obtusi vel simpliciter acuti -_^ _._ _- — — — 168

IGG. Pedicelli fructiferi basin versus valde incrassati contra axin

flexuoso-incurvi ; silicula- arctissime imbricatip corymbum

valde compactum formantes .. ... ... ... ... Iberis umbellata L

Pedicelli fructiferi basi baud incrassati nee incurvi — .__ 1G7

1G7. Corymbus brevis umbelliformis ; silicubf lobi divergentes : /, linifolia L

Piacemi oblongi; silicula:' lobi «porrecti» _. ... I. intermedia Guers.

168. Pedicelli fructiferi versus basin valde incrassati contra axin

flexuoso-inclinati; corymbus fructiferinsigniter compactus: /, ciliata All.

(I. taurica DC.)

Pedicelli basi haud incrassati rectilinei _ . .- -.- ^ .- --- 169

1G9. Gaudiculi caulesque procumbentes vel diifusi (vermiculares) :

/, saxatilis L.

(I. Zauardinii Vis.)

Gaudiculi caulesque stricte erecti . /. subvelutlna DC.

170. Silicul* contracte corymboe& v. hemispbftric.o-corymbosai— 171
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Siliculfç (paucíe) laxe racemosse .._ — — -^ — I. sempenirens L
(I. Garrexiana All. — I. serrulata Vis.)

171. Siliculft! numéros»-. _ .... -^ — — — — — — — — — — 17i2

Siliculœ pane* (oiaximœ, apice vix sinuatae) _.. I. semperporens L

17ü\ Emarginatur* sinus profundus — — ... — — ... ..- — ... 173

Emarginaturft" sinus obsoletus ... ... ... ..- — ... _-- .-. 178

17;}, Flores maximi valde radiantes ... ... .- — ... — — .- ... 174

Flores mediocri modice vel parum radiantes _.. ... .._ — 175

1 74. Stylus emarginatura paulo longior ; folia spathulato-oblonga :

/, gibraltarica L

Stylus emarginatura :2-plo longior ; folia caulina linearia :

/, contracta Pers.

\ 75. Folia caulina sessilia sensim attenuata recta, inferiora obsolete

dentata ... ... — — ... — — .- .- — -- — — — -- -- 176

Folia caulina petiolata, omnia integerrima... ... ... _.. — 177

176. Siliculge ala^ loculo angustiores... ... ... — — — ... ... /. Pruiti Tin.

(I. Teuüreaua DG. — I. Lagascana DC.)

SiliculaB alffc apice loculo latiores (stylus emarginaturam vix

superans) /. Spruneri Jord.

177. Folia in petiolum attenuata recta; calyx cito deciduus :

/, integerrima Moris.

Folia in petiolum contracta patenti-recurva ; calyx diu per-

sistens ... — — /. spathulata Berg.

178. Corymbus plerumque compositus ; calyx cito deciduus ; folia

sensim attenuata lineari-spathulata ; silicula vix emarginata

apice subclausa I. procumbens Lge.

Corymbus fere semper simplex ; calyx tarde deciduus ... ... 1 79

179. Folia sensim attenuata; pedicelli siliculas aequantes vel bre-

viores ; sepala late membranacea ... ... ... ... ... /. nana Ail.

Folia inferiora abrupte petiolata
;

pedicelli exteriores sili-

culis longiores ; sep;ila auguste albo-marginata /. granatensis B. et R.

180. ßacemi fructiferi laxi longiusculi ... ... ... ... ... ... ..- I. amara L.

Racemi fructiferi conferti liaBmisphasricocorymbosi vel um-

belliformes ... ... ... ... ... .__ ... ... -.. -._ ... ... -. — 181

181. Folia tenuissima dissecta ... ... t. pinnata Gouan,

Folia grossius vel parcius dissecta _._ ... ... ... — 182

182. Piacemi fructiferi hemisphaerico-corymbosi ___ ... .._ ... .._ — 183

Racemi fructiferi brevissimi umbelliformes ... ... ... ... 185

183. Petala valde radiantia ... ... A pandurœformis Pourr.

Petala (calyce sesquilongiora) parum radiantia — ... — ... 184

184. Silicula glabra ... _.. ... . „„. ... ... l. Bernardiana Gr. et Go.

Silicula hispidulo-puberula .. __.• ... ... ... ... ... /. Bubanii Dunai,
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1 85. Petala parum rudiantia (calyce sesquilongiora) ; silicula glabra
;

stylus lobis aciitis duplo brevior .._ ___ ___ _._ _„_ ._^ A odorata L

Petala valde radiantia (calyce 4-plo longiora) ; silicula hirta
;

stylus lobos superans ... __. ... ... .._ ... ._„ ._. _.._ /. peciinata Boiss.

ISO. (LEPIDIÜM) Stylus ± longue semper distinctus 187

Stigma ob stylum nullum v. subnuUum (ad summum stig-

mate œquilongum) sessile vei subsessile... .__ ... ._. ... ... ... 202

187. Silicula distincte emarginata atque alata. — ... __. 188

Silicula haudj vel (in L. humifuso) vix emarginata .._ ... 199

188. Folia caulina auriculato-amplexicaulia ... ... .__ ... ... ... 189

Folia caulina exauriculata ... ... ... ... ... ... 196

189. Stylus emarginaturam vix superans ... ... ... ... 190

Stylus elongatus, manifeste exsertus -_ .__ — ... ... ... ... 191

J 90. Folia caulina sagittato-amplexicaulia; silicula basi attenuata

(axis definita) ... ... ... ... ... ... ... ... _._ Lepidium campestre /?, Br,

Folia caulina minute auriculata ; siliculse basi rotundatae

(axis indeterminata i. e, caules laterales) .._ ... L microstylum B. et H.

191. Silicula obsolete v. parum emarginata ... ... ... L calycotrichum Kze.

(L. granatense Coss.)

Silicula profundius excisa ... ... ... ... 192

192. Folia caulina obsolete auriculata ... ... ... ... 193

Folia caulina evidenter sagittato-auriculata .- ... ... 194

193. Pedicelli siliculis parum longiores... ... ... ... .._ -L nebrodense Guss,

Pedicelli siliculis breviores ... ... ... ... ... L hirtum DC.

194. Silicul* utrinque convexae (axis indeterminata) ... Z., petrophilum Boiss,

Siliculœ concavo-convexae, cochleariformes ... ... .._ ... ... 195

195. Khizoma indeterminatum i. e. caules sub foliorum rosula late-

rales .._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... L pratense Serr,

Caules terminales _. ... ... ... ... ... L heterophyllum Bth.

196. Siliculae ovales V. ellipticae leviter emarginatse ; stylus emar-

ginatune sinum latum œquans vel vix superans ... ... ... _.. 197

Siliculae spathulato-linearesadtertiam partem 2-lob8e ; stylus

brevissimus inclusus ... ... _._ ... ... ... ... ... ... ... ... .- 198

1 97. Siliculae late alatœ ; folia pleraque vel omnia indivisa, oblonga :

L Ramburei Boiss,

Siliculae anguste alatae ; folia pleraque pinnato-dissecta : L sativum L,

\ 98. Siliculae rachi adpressissimae, sinu angusto, alls 3-angulari-ob-

longis ... ... -._ ... ... ... ... _-_ ... ... ... .- ... ... L cornutum L

Siliculae lobi subdivergentes ... ... ... ... ... —L Carrerasii Rodr,

199. Silicula basi emarginata cordiformis, turgida, demum quasi

bicocca pedicello pluries brevior; folia caulina ampla, evi-

denter auriculata ... ..- ..^ ... .- — ... .-. .^- — --- — L, Draba L
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Silicula basi baud emarginata __. .._ .__ .._ ._ ..^ .__ .._ 200

200. Folia caulina lineari-lanceolata vel linearia sessilia integer-

rima .- -- --- --- -^ -- --- -- -- -- - - - L. coronopifolium Fisch.

Folia caulina ovata v. oblonga, minute amplexicauli-auri-

eulata __ -. --. - --- -- -- -- — — -- -- — --- -^^ -- 201

201. Stylus silicube longitudine ,__ .__ ._. .__ ,._ .__ -__ ,.L stylatum Boiss.

Stylus dimidiam siliculam a^quans ,__ _-_ ___ __. L. humifusum Req.

202. Siliculis ± emarg nata? ___ __- — — — .:- — — — — — 203

Silicula" baud emarginatœ .._ ... _._ .__ ___ ___ ___ ._- -^ — 209

20:5. Folia caulina superiora cordato-amplexicaulia perfoliata^ infe-

riora et basilaria tenuiter dissecta_-_ .-. .._ .- _._ .- L perfoliatum L

Folia caulina baud ita difformia .-_ ._. ._. .-_ -.. -- -._ -- 204

204. Folia omnia lyrato-pinnatisecta ., ._. -. .__ — — L Cardamines L.

Folia aequaliter pinnatipartita vel indivisa .._ _._ __. .-_ -^ 205

205. Folia indivisa, rigide lineari-subulata, confertissima (fascicu-

lata); siliculae ovats:' truncatae, brevissime emarginatai pedi-

cellis sublongiores^^ ._„ _._ __- _^_ .__ .__ -_ -._ -.- .- L subulatum L

Folia latiora (indivisa vel p. p. dissecta) ._„ .__ ___ ___ — 206

20G. Folia elliptico-lanceolata v. lanceolata, integerrima vel basi

paucidentata ;
pedicelli mollikr villod siliculis ovalibus 2-plo

longiores; racemi fructiferi vix pollicares __ .__ — L ambi^uum Lge,

Folia basilaria caulinaque infima pinnatim dissecta _._ _.. 207

207. Petala calyce 2-plo longiora; folia caulina superiora lineari-

lanceolata serrato-dentata .__ ___ .._ .__ _-_ .._ ___ -_ L virginicum L.

(L. niajus Degl.l

Petala nulla vel calyce breviora ... ... ... ... ... ... ... ... 208

208. P'olia basilaria tenuiter 2-pinnatipartita; folia summa linearia

integerrima (silicula angustissime marginata vel exalata) L ruderale L,

Folia radicalia simpliciter subpinnatifida ; folia summa au-

guste oblonga dentata vel integerrima (silicula anguste alata) :

L incisum Roth,

209. Folia caulina (oblongo-lanceolata) auriculato- (sagittato-) am-

plexicaulia _._ ... .._ .__ .._ .._ .__ .._ .._ ___ ... L crassifolium W. et K.

Folia baud auriculata — .- ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210

210. Folia caulina iiliformi cylindracea -_ -__ ...._.. ___ L Descemet'! i Rayii.

Folia caulina vel eorum laciniae plana* ± lat* — — — 211

211. Folia caulina linearia integerrima. __ __. _- .„ ... --_ — -._ 212

Folia caulina latiora ___ ... ... ... ... ... ... ... ___ L latifolium L

212. Folia basilaria pinnatisecta .._ --_ -__ ... ... ... ... ... L lineare DC.

Folia basilaria indivisa (dentata vel serrata) vel lyrato-pin-

natifida ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 213
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2)3. Perenne; caules ramosisshni ; folia radicalia magis incisa vei

lyratü-pinuatifida, emarcida _.. __. __^ _„_ ,. _ ___ ___ L graminifolium L
Eliizoma lignosum pro parte supraterraneum ; caules sub-

simplices ; folia basilaria persistentia apice paucidentata :

L suffruticosum L

214. Folia pinnatim dissecta ; siliciilaeloculi2orulati; herbaenanae

scapigerae vei vernales fugaces .._ __ ._. .__ ___ _,_ __. ___ .-_ 215

Folia indivisa vei hinc inde dissecta, sed tunc siliculcw locidi

pleios'penid. _^_ ___ _._ __. ^__ -_^ ^._ __.. ._„ .... _._ _„_ — _._ 220

215. (TEESDALIA.) Stamina intus basi appendicibus petaloideis

praidita í'uniculorum uuus ex apice loculi, alter lateralis _-^ 216

Stamina exappendicul ata, funiculi laterales .^_ .._ _.. .__ 217

210. Petala duo exteriora calyce longiora; stylus conspicuus ; folia

vei loba obtusa, terminale rotundatum __ Teesdalia nudicaulis R, Br,

Petala calycem baud superantia: stylus nullus ; folia vel

loba acuta _.^ — _. - -. — — -^ — — _- — T. Lepidium DC.

217. (HUïCHINSIA) Flores minuti subinconspieui ; berba tener-

riraa annua fugax, caule tenuissime foliato _ _ Hutchinsia petrsea R. Br.

Flores spectabiles albi ; berb» perennes alpimif ^^_ .-_ _„_ 218

218. (NOCCAEA) Caulis foliatus ^^_ .- -_ -_ — Noccœa Auerswaldii Willk.

Scaposae, i. e. caule aphyllo -__ — -- — -^^ -^^ .-. .-- --_ 219

219. Kacemus fructiferus elongatus laxus -_. ___ __. -_ _. N. alpina Rchb.

Eacemus fructiferus conferte corymbosus ___ _.^ N. brevicaulis Rchb.

220. (CRENÜLARIA) Folia opposita (planta fruticulum humile

aemulans trunco fragillimo, foliis crassis, siliculis pulchre si-

nuato-dendatis) -. .._ .._ .__ — ___ -- — Crenularia orbiculata Boiss.

Folia alterna 221

221. Siliculft' margo late alaris a7;í/iíím''wm.s .._ — .- .- — .- 222

Silicula abscisse marginata.__ .__ __- -_ ^^- -- -_- -__ -._ -.- 230

222. (AETHIONEMA) Silicula; maxima^ basi emarginatae in race-

mum lupuliformemimbricato-condensatai (stylus brevissimus) 223

Siliculae laxius racemosa! inter se .+ remotfe .__ .,_ .__ -_^ 224

223. Folia caulina acutiuscula, basi cordata (silicula 2-locularis 4

—

6-sperma) — -,^ .. — -- -_ — .-- -- Aethionema Buxbaumii Fisch.

Folia caulina (inferiora elliptaca, superiora elliptico-oblonga)

obtusa, basi paululum angustata (silicula unilocularis mono-

sperma)_ .. -. ,. — -^- -- -- — — — — --^ Ae. Thomasianum Gay.

224. Stylus longiuscule exsertus_-_ — ,_ .- — -- Ae. grœcum B. et Spr.

Stylus sinu brevior vel ex emarginatura vix exsertus ._. -^ 225

225. Silicube transverse latiores (uniloculares mouosperma')___ -_^ 226

Silicula; obcordatw basi rotundats:* vel levissime subemar-

ginaiœ latitudine longiores (biloculares, 2

—

S-sperma") -_ --_ 228
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226. Folia linearia v. oblongo-linearia (siliculfe margine erosulae ;

flores magni ; caulis basi suffriiticosiis) _._ .._ .__ Ae. polygaloides DC.

Folia ovata vel obovata___ ._. ._. .__ _ ..- — — _- --. 227

227. Silicula basi et apice emarginata -. ... ... ... ... Ae. pyrenœum Bout

Silicula solum apice emarginata ... ... . Ae. monospermum R. Br.

228. Stylus sinum aequans, alee erosulo-denticulatœ vel repandul*

(folia oblonga v. lanceolata)... ... ... ... ... ... — ... Ae. gracile DC.

Stylus sinu multo brevior, alse integerrimaB ... ... ... ... ... 229

229. Folia oblonga vel lanceolata... ... ... ... ... ._. ... ... Ae. saxatHe Ait.

Folin ovata vel obovavata ... ... ... — ... — Ae. oval ifolium Boiss.

230. (THLASPI) Acaule vel subacaule floribus foliisque (cordato-

reniformibus v. subrotundis) numerosis, omnibus longissime

pedicellatis petiolatisque œquialtis cíespites parvulas subglo-

bosas fugaces formáns (stylus spectabilis, semina tuberculata) :

Thiaspi Jonopsidium Janka.

Jonopsidmm acaule Rchb.

Cauliferi foliis caulinis fere semper semiamplexicauli-ses-

silibus, rarissime basi attenuatis ... ... ... ... ... ... ... ... 2ol

231. Kacemi (saltern parte inferiore) foliati vel foliaceo-bracteati ... 232

Eacemi aphylli ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 234

232. Stylus subnullus vel emarginaturam vix excedens ; silicula

G-sperma... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 233

Stylus valde eminens, silicula 4-sperma (tumidiuscula sub-

inflata, anguste marginata; folia caulina lobato-dendata :

Th. Prolongi Boiss.

233. Stylus emarginaturam levem vix excedens ; folia lobato-den-

tata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Th. Savianum

Stylus subnullus i. e. emarginaturam baud superans :

Th. Pastorœa Jaia.

(Jonopsidium albiflorum Dur. — Bivonaea praecox Bert. — Pastoraea praecox Tod.)

234. Flores lutei (stylus nullus) .. ... ... ... ... Th. (Bivonsea) luteum Biv.

Flores albi, rubicundi vel violaceo-purpurascentes ... ... ... 235

235. Petala staminibus 2-plo vel ultra longiora ... ... ... ... ... 236

Stamina antberis (nigricantibus) petala subsuperantia ... 262

236. Stigma sessile vel subsessile^ saltem vix conspicuum ... ... 237

Stylus semper distinctus ± elongatus ... ... ... ... ... ... 246

237. Stigma in siliculie (orbicularis v. suborbicularis) emargina-

tura profunda angustave; annua... ... ... ... ... ... ... ... ... 238

Siliculœ sinus late apertus obliteratus vel nullus... ... ... 240

238. Folia caulina oblonga vel ovata ... . . ... ... ... ... ... ... ... 239

Folia caulina suboi'bicularia (semina Isevia) ... ... Th. Tinei Nym.

(Th. granateuse Boiss. ?)



125

:239. Semiua l*via; folia a racemis remota ___ ___ — — Th. perfoliatum L,

Semina longitudinaliter striate -sulcata; usque ad racemos

crebre foliatum___ ___ _^_ .__ .._ — — — Th. arvense L

i40. Siliculff plane exalata?.- _„_ — — ___ — — — --- -: — - 241

SiliculiB alatœ 244

241. Silicula 3-angularis 242

Silicula utrinque attenuata elliptiea ovális v. subrotunda... 243

242. Silicul* lateraliter rectilinefe .^^ .._ ___ __. -._ — Th. bursa pastoris L

Siliculse utroque latere insigniter excavatae __^ — Th. rubellum Reut.

243. Eacemi elongati multiflori : silicul* elliptica-î ._ Th. procumbens Wallr.

Eacemi pauciflori ; siliculae subrotundfe .__ — — Th. pauoiporum.

244. Eacemi fructiferi valde elongati ._. ___ ... — .-. — Th. alliaceum L

Eacemi fructiferi brevissimi ... ._. ._. .^. -._ ... .-. ... ... 245

245. Eobustum a basi ramosum ... ... .. ... — ... ... Th. rivale Presl.

Vix pollicare, simplex ... ... ... Th. pygmœum ^iv.

246. Pygmsa 247

Elatiora et robustiora... ... ... ... ... ... — — .. — ... 248

247. Petala rosea... .. Th. stylosum Nym.

Pet;üa alba ... ... ... ... ... — ... ... — Th. microphyllum B, et 0.

248. Eadix crassa napiformis (folia basilaria ovato-orbiculata ab-

rupte petiolata intense violacea ; racemus fructiferus elonga-

tus ; siliculfe e basi breviter cuneata obcordatse alis rotundatis
;

stylus sinum superans) Th. bulbosum Sprun.

Eadix baud incrassata ... — ... — ... — ... ... — — ... 249

249. Siliculffi aptera- vel subapterae angustissime obsoleteve ala-

tft" ; racemi fructiferi abbreviati ... ... ... ... ... ... — ... — 250

Siliculse distinct! ssime alatfP, ala saltem loculi dimidia ad

minimum sequilata... ... ... ... ... ... ... ... ... — — ... — 255

250. Eacemi contracti umbelliformes ; flores plerumque violacei... 251

Eacemi magis elongati ; flores semper albi ... ... ... ... ... 254

251. Folia basilaria insensibiliter attenuata; siliculae apice rotun-

dat» 252

Folia basilaria abrupte petiolata; silicul» apice leviter

emarginatae -.. ... ... ... ... ... — ... — ... — ... - - 253

252. Petala violacea Th. bellidifolium Gris.

Petala alba — ... — — — — — — Th. nevadense B. et R.

253. Folia caulina superiora basi auriculato-amplexicaulia :

Th. rotundifoiium Gaud.

Folia exauriculata . .. Th. cepeaefolium Koch.

254. Th. stenopterum B. et R.

Th. sylvium Gaud.
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25. Folium caulinimi supremum ab iníiorescentia remotum ; fo-

lia cauliua sursiim decrescentia : stylus exsertus ._. __. -_ „- 356

Folium caulinum supremum flores subumbellato-contractas

arcte stipans, involucrans vel superans ; folia caulina omnia

magnitudine ipqualia vel sursum accrescentia ; stylus emargi-

naturam haud superans .__ __^ .-.. _- -- — -_ — — — — 261

!^56. Folia denticulata; antherfp nigricantes _- — — —. Th. grascum Jord.

Folia haud denticulata ; anthera' flavescentes __. ._.. -__ _-_ 257

257. Silicula^ subrotundo-obcordatiP (caudiculi stoloniformes ; fo-

lia attenuata; loculi 2-ovulati) _„_ .__ ___ _-_ .-- — -^- Th. montanum L

Siliculff'basiattenuatfp, cuneatfie ; loculi4— pluri-ovulati_„_ 258

258. Folia basilaria insensibiliter attenuata ___ _._ _._ — - — 259

Folia basilaria (saltem pleraque) abrupte petiolata .__ -, 260

250. Caudiculi stoloniformes ._, -, — — — Th. balcanum Janka.

(Th. oclii-olencum Boisa. — nomen mfiliim, nam flores semper albi.)

Caudiculi stoloniformes nuUi ,. _ _._ Th. gœsinèense Halàcsy.

(nonne Th. alpinum .Tacq. ?)

26(). Ala valvarum antice loculo plus duplo angustior :

Th. cochleariforme DC.

(Th. Kovátíii Heiiff. — Th. avahxunm Pane. — Th. Tankae Kern.)

Ala valvarum latitudine loculi ... ... ... ... ... .__ Th. prsecox Wulf.

261. Perenne stoloniferum.- ... — — ___ ... ... ... ..- Th. dacicum Heuff.

Annuum v. bienne (silicube majores) — ... Th. banaticum Uechtr.

262. Silicula perparum vel aperte emarginata ; stylus distinctissi-

mus emarginaturam a^quans vel superans (ovarium «quans

vel superans) ... ... — ... — .- — — -. — — — — 26H

Silicula profunde angustissimeque emarginata ; stylus ova-

rio multo bevior emarginatura omnino inclusus (racemus

elongatus -_ ... ... ... ... — .- — -. — — Th. virgatum Gr. et Go.

263. Pvacemus abbreviatus ; silicula auguste alata ._. ... Th. virens Jord.

Racemus elongatus ; silicula late alata ___ ___ .._ ... Th. alpestre L
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UJ ADATOK MAGYARORSZÁG FLÓRÁJÁHOZ.

Hermann Gábortól.

Magyarország és Budapest fváros környéke floristikai szempontból

füvészeink által évek bosszú során a vizsgálódás tárgyát képezte, iigy bogy

azt kellene hinnünk, .miszerint különösen a fváros környéke a kutató

füvésznek újat már alig nyújthat. Magam is vajmi kevés reménynyel indul-

tam el, de annál inkább meglej)ett, midn kutatásaimat siker koronázta.

Adataim felsorolása eltt azonban szabadjon itt köszönetemet kife-

jezni úgy PuiiSZKY Ferencz múzeumi igazgató úrnak, a ki kutatásaimat

anyagi segitséggel támogatni sziveskedett, mint pedig Janka V. úrnak, a

m. n. múzeum iüvészeti osztálya rének, ki viszont ezen id alatt nemcsak

mködésemet gondos figyelemmel kisérte, de növényeim meghatározását

is elösegíté.

Négy év óta volt alkalmam a fváros környékének nagy részét átku-

tatni, így a budai részen : Kis- és Nagy-Gellért , Sashegy, Farkasvölgy,

Sváb-, János- és Hárshegy; a pesti részen: Angyalföld, Kákos, Puszta-Szt-

Mihály, Kbánya, Kispest, Puszta-Szt-Lrincz, régi lóversenytér, gubacsi

határ, ferenczvárosi új liget és a Csepel-sziget egy részét fürkésztem.

A néhány gyjtött növényfaj új termhelyei a következk : Allium

amtavfiidum Schrad. melyet fehér virággal leltem 1882 augusztus 14-én a

Ptákos-Palota és Puszta- Szt-Mihály közti nedves réteken : Gcujea piisillo-

arveiiHÜ Ilcichh., 1883 ápril 4-én a régi lóversenyteren és a ferenczvárosi

új ligetben; Maira inmchata Z/. leltem 188B.évi szeptember 4-én a Rákoson

Puszta-Szt Mihály felé húzódó homokdombokon; Orobanclie lavandulacea

Bent. találtam 1883 július 6-án Budán a Farkasvölgyben (Artemisia- cam-

pestris gyökerén Rhus Coriaria alatt). Dr. Becík úrnak, a ki kiválólag az

Orobancheákkal foglalkozik, meghatározás végett egy példányt felküldöttem

Bécsbe és a budapesti növényt Eeichb. Icon. XX. 147 rajzával megegyeznek

mondotta. Orohanchc platystigma Brichh. (Reichb. Icon. XX. 164) leltem

1883 május 17-én Puszta-Szt-Lrincz körüli befásított homokbuczkákon
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Populus canescens tövében; Banunculiis Stfceni Aiidrz. 1882 május 20-án

az Orczy-kert vizenys rétjén ; Sefaría nmbifiua Guss. í 883 augusztus 8-án

a m. k. Ludovica akadémia eltti kertben ; Tilia alba W. K. 1 883 m.ájus

17-én Puszta-Szt-Lörincz körüli befásított területen.

TTgy hiszem, nem lesz érdektelen, ha Budapest és környéke flórájának

még egy jeles, majd a légritkábbak közé tartozó növényét fölemlítem. Ez a

Jlnnttuio VKixíma Jms. E növényt 1832-ben szedte Sadler s róla ezeket

írja: Neih-eich Aufzählung etc. (pag. D3) «Plantago maxima Ait., an sum-

pfigen Stellen bei dem Praedium Eákos nächst Pest (Sadl. 65)».

Sadler után találta dr. Kernbe tanár (Oesterr. Botan, Zeitschrift.

XXV. Jahrg. : Landhöhe auf dem Kákos entlang dem Rákosbache bei Pest an

zerstreuten Standorten ; am häufigsten zwischen R. -Palota und Puszta-Szt-

Mihály). Ezen idöóta, habár többször kutatva lett a terület füvészeink által,

a növényt nem sikerült felfedezni, végre a többszöri kísérlet után 1882

augusztus 17- én sikerült nekem termhelyére akadni és több teljes példányt

szedhettem a vizenys réten. E növény termhelye ugyanazon táj, hol

dr. Kerner tanár közli : A R.-Palota és Puszta-Szt-Mihály közti vize-

nys rétek.

Végi szabadjon még az idén (1883) tett vidéki kirándulásaim alkal-

mával összegyjtött adataimat is közzé tenni. Folyó 1883. évi ápril 20-án

Somlóhegy és vidékét látogattam meg, a mely vidékrl azonban újat nem
mondhatok; június 14-én Szolnok- és Hajdúmegyéknek egyes részeit láto-

gattam meg és Püspök-Ladány, Hortobágy-Szt-Ágota, Karczag és Fegyver-

nek körül gyjtöttem.

Itt csak az ott gyakori, nálunk ellenben ritka növényeket kívánom

felemlíteni, mint: Beclouaiwid cruciformis L., Cochlearia macrocarpa

W. K., Matricaria CJtamomílla L., Delphhriuiii orientale Gay, Plantago

tfnuißvra W. K., Banunmlus laterißorus T). G., Trifolium angulatum

W. K., Tri/, parvißorinii Elirh., Trif. .síric/íM/;/ L. Június 24-én Zalamegyét

látogattam meg, nevezetesen Muraszigetnek is egy részét, a honnan három

új növényrl szólhatok, ú. m. : fíosa Waitziaiia Tratt. f. 7/. morarica Bor-

hái<. (B. caniiia. Jundzilli? v.o. Borbás, Magyarhon rózsái p. 397), a mely

Zalamegyében még ez ideig nem lett találva. Én a Muraközben Príbiszla-

vecz közelében több bokrot láttam, melyekrl néhány szép példányt gyj-

ték. 7ÏO.S7/ lactiflora DéséfiL f. B. pólyára iitlia Borbás. B rózsafaj eddig meg

csak a magyar tengerparton találtatott (Borbás Magyarhon rózsái p. 491),

nekem azonban 1883 június 28-án a tihanyi félszigeten is egy sziklacsú-

cson sikerült föllelnem. Ekét rózsafajt Borbás Vincze úr volt szíves megha-

tározni. S'piraea saUcifoliaL., a melynek Neilreich p. cl. 324 szerint term
helyei eddig csak: «Csary, Egbell Sassín ím Com. Neutra, Com. Arad, wild

im Bánat»; ezen cserjefélét Csáktornya és Pribiszlavecz közti bokros helye-

ken vadon bven lelhetni. Július 1-én a Balatonon át Siófokra mentem
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és Siófok— Lepsény közt a Balaton partján: (JrnhancJir Echi.nopis P((iic.-t

szép virágzásban meglehets példányokban szedtem ; a lepsényi vasúti

állomás közelében lev ugarokon pedig Echallion Elaterimn B.icJi. fordul

el szép példányokban.

A pápa-kovácsi uradalomhoz tartozó úgynevezett bendei erdben
augusztus IH-án leltem a Corylus Goliirrui Zy.-t, melyrl Neilreich (1. c. p. 77)

a következt közli : «Auf dem Domugled und an der Donau in der östl.

Banater Militär-Grenze ganze Wälder bildend, dann in Sirmien (Kit. in

Schult. I. 606, Heuff. 160). Wird auch in Park-Anlagen kultivirt»). A fent-

nevezett erdben mint szép fa tenyészik. Augusztus 17-én a Zircztl Kar-

dosrétig elterül úgynevezett hosszúréti patak partján találtam vadon a

Solidago canadensis L. több példányát, melyre eddig még nem akadtak.

[Neilreich p. 102: An der Gran bei Nana (Feicht. Ad. Í273), ein zufälliger

Gartenilüchtlins;! .

Természeirajzi füzete};. VII. köt.
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IN DER VOGELFAUNA ÜNGARN'S.

Von Dr. JuLIUS von MAnAEÁSZ.

(Tafel I.)

Ein ausführliches Werk über die Vögel Ungarns wurde bis jetzt nicht

geschrieben, nur deren Namensverzeichniss zusammen gestellt. Zuerst er-

schien von Joseph Schönbauer* ein Heftchen, in welchem er ií77 Arten

aufzählt. Fr. Wilhelm Steïter** bearbeitete die Vögel Siel)enbürgens und

versieht 245 Arten mit bestimmten Daten. In letzterer Zeit stellte ich f die

Avifauna Ungarns zusammen, und vermehrte die Arten auf 34.5. Trotzdem

* Conspectus Ornithologiae Hungaricae, Eniim. xlvimn 1795.

** Adatok Erdély ornithologiájához. A magy. orv. és terniészetvizsg. Mnk. 187.5.

j
Rond.szeres névsora a magyarországi Madaraknak lí>Sl.
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ist audi diese Zusammenstellimg nicht vollkommen , da einige Arten

ausblieben, andere hingegen aufgenommen wurden, über welche uns

bestimmte Daten fehlen, auch weil sich unsere Fauna immer wieder um
neuere Arten bereichert.

Ich versuchte eine neue Zusammenstellung, nach welcher die Zahl

der Arten ?>8 1 betragen würde. Diese Zahl beträgt mehr als die B^älfte der

Vogelfauna von ganz Europa, hinzugerechnet die Mediterran-Eegion.

•Tedoch dürfen wir diese Zahl nicht so leicht annehmen, da wir in unserer

Literatur zwar Werke besitzen, in welchen mehrere seltene Arten aufge-

ziililt werden, ohne jedoch über ihr Vorkommen bestimmte Daten zu lie-

fern. Solche, nur einfach aufgezählten Arten sind als zw^eifelhaft zu bezeich-

nen, oder gänzlich wegzulassen. Aufzählungen ohne Bestimmungen sind nur

sehr vorsichtig zu benützen, da sich jene Fehler am leichtesten einschlei-

chen. KoRNHUJiER erwähnt in seinem Werke «Die Vögel Ungarns» viele

nicht ungarische Arten, so unter Anderen den Jungfern-Kranich (Grus

virgo L.) Dr. August von Mojsisovics erforschte im Auftrage des öster.

Cultus-Ministeriums die Vogelfauna des Baranyaer Comitates ; seine Kesul-

tate machte er in den «Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins

für Steiermark» (188:2) kund. Auch hier treffen wir den Jungfern-Krauich,

trotzdem alle bestimmten Daten über sein Vorkommen fehlen ; er wurde

auf Kornhuber's Angaben gestützt aufgenommen und hinzugefügt ((f/chört

ührkjnis zur Fauna hurigarica.» So könnte man noch viele Arten erwäh-

nen, welche einfach aufgezählt sind , ohne dass über ihr Vorkommen
etwas Bestimmtes bekannt wäre.

Vom ornithologischen Standpunkte aus hat Ungarn eine äusserst gün-

stige Lage , hier sind die mitteleuropäischen Arten beinahe sèlmmtlich

vertreten, ausserdem treffen wir viele Arten der nördlichen, westlichen und

Mediterran-Fauna, ebenso auch östliche Arten, welche unserer Fauna ein

grosses Interesse verleihen. AVerfen wir einen kurzen Blick auf diese neue-

ren, aas fremden Eegionen stammenden Erscheinungen.

Die Eiderente.. Soniateria violissima, ein beständiger Bewohner des

nördlichen Eismeeres, wanderte im Frühjahre 1871 südlich und lies sich

bei uns im Arvaer Comitat nieder, wo zwei Exemplare im Flusse Árva,

neben Arva-Váralj a lustig tauchten, bis ein Exemplar von einem Förster

erlegt worden ist. Dasselbe wurde ausgestopft und zierte bis jetzt die

Sammlung von Arva-Váralja; nun aber gelangte es — Dank der Gefällig-

keit des Herrn Oberforstmeisters William von Eowland in das ungarische

National-Museum. Der Teufels-Stunnrogel Fulmar us headtatns Kühl., wel-

cher den Atlantischen Ocean beherrscht, und selbst die Ufern Englands

nur selten besucht, verirrte sich in den siebziger Jahren ebenfalls hieher

und wurde im Zipser Comitat erlegt; spiiter gelang er im Tauschwege ins

National-Museum.
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Der Adkr-tíussard, Biitcu fcrox Gm. wurde von xInton Jukovjts in

der Umgebung des Neusiedlersees und nach Herrn Johann von PYti\Ai/DszKY

bei Budapest beobachtet. Eine interessante, südliche Adlerart, der Aquila

iiwfiiliiik Gm., befindet sich schon seit lange in der Sammlung des Natio-

nal-Museums, unter der Bezeichnung «Aquila imprrialis». Die sibirische

Lazurmci^e, Farns i-ijaiiras Fall, wurde in Schlesien zuerst von Minkwitz

beobachtet; in Oesterreich von Natïerek gefunden. Schon vor Jahren

erwähnte mir Herr Otto Hp^rman, dass diese xirt auch bei uns vorkommt,

ja er sah selbe sogar im Pester Comitat (Umgebung von Solt), als sie in den

Herbstmonaten schaarenweise herumstrichen. Ihre Flugweise gleicht scin-

der Blaumeise, jedoch fallen sie durch ihre langsameren Bewegungen auf.

Dasselbe bezeugt auch Herr Dr. Alexander Mihalovios, Oberarzt in Bártfa

(Bartfeld). Zum Schusse konnte auch er sie nicht bekommen. Im Novem-

ber des vorigen Jahres stiess Herr Mihalovics in der Umgebung von Bártfa

wieder auf eine grössere Schaar und es gelang ihm G—7 Stücke zu erlegen,

von welchen er auch mir ein Exemplar in ganz frischem Zustande über-

sandte. Die Kuderente, Erisinatiira Icurorcpliala Scop. ist nicht mehr als

Gast zu betrachten, da sie nach den vieljährigen Beobachtungen Herrn

Otto Herman's an mehreren Orten Siebenbürgens den ganzen Sommer
über bleibt, und auch brütet.

So machte sich auch der in Aegypten ja in ganz Afrika heimische

Sciniiarotzermilari, Milcus ai'fiyptius Gm. auf den Weg, um sich bei uns in

dem Ofner Gebirge niederzulassen, wo er im vorigen Jahre am 1 0. August

von einem dortigen Heger erlegt wurde.

Der Schmarotzermilan ist in ganz Afrika zuhause und fehlt nirgends

wo sich menschliehe Wohnungen befinden. Sein Name und ferner die

Thatsache, dass er sich in der Umgebung menschlichen Wohnungen auf-

hält, lassen darauf schliessen, dass er sich von den Küchenabfallen nährt,

und sich in den dortigen Meiereien herumtreibt. So ist es auch wirklich, er

wählt seine Speise durchaus nicht , was ihm unterkommt , sei es nun

etwas Lebendes oder Aas, mundet ihm gleich gut, — nur soll er nicht

darum kämpfen müssen. Er ist sehr zahm und fürchtet den Menschen

nicht, seine Vertraulichkeit steigert sich sogar bis zur beispiellosen Unver-

schämtheit. In den Städten erscheint er am lichten Tage nuf den Markt-

plätzen, stürtzt mit grösster Buhe zwischen Käufer und Verkäufer, um sich

aus dem Vorrathe der Fischer seine Beute zu holen.

Was die geographische Verbreitung des Schmarotzermilans betrifft,

ist hervorzuheben, dass er sich in ganz Afrika, Madagaskar., Klein-Asien,

Syrien und Palästina vorfindet, ausserdem wird er in Griechenland ange-

trofïen. In verticaler Kichtung kommt er nach Hcwjlnu noch in 1 3,000'

Höhe über den Meeresspiegel vor.

Sein Nest legt er in den Städten auf Moscheenthürme, oder am
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Gipfel hoher Dattelpalmen neben Städten und. Dörfern an ; dasselbe ist

mit feinen Palmblätterfasern ausgelegt, gewöhnlich enthält es o—5 Eier.

Die Grundfarbe des Eies ist ein mattes Eeinweiss, mit licht- und dunkel-

braunen Flecken, letztere stehen am stumpfen Pole viel dichter, manchmal

in Eingform. Innen ist die Schale lichtgrün. Die Brutzeit fallt in die

Monate Feber, März und xlpril.

Alte Individuen zeigen auf den ersten Blick einige Aehnlichkeit mit

Milvus ater, jedoch zeigt die genauere Untersuchung wesentliche Unter-

schiede. Der Schnabel, M^elcher bei M. atcr immer dunkel hornfarbig ist,

zeigt hier eine gelbe Farbe : bei Jungen ist er schwarz und erst im zweiten

Jahre nimmt er die gelbe Farbe an. Das Kleid der Jungen unterscheidet

sich ebenfalls wesentlich.

Diagnose des erwachsenen alten Exemplars: Kufo-hrimneus ; capitc,

collü et corpore saht us, striis scapulibus louf/is arujmtis iiigris notatis ; dorso

et (dis obscure fuse is ; remplis nigris, cauda iri(jrofusca, mdistwcte fasciata ;

rostra flavo.

Das am 10. August vorigen Jahres in den Ofner Bergen erlegte

Exemplar ist im Jugendkleide ; seine Beschreibung ist folgende : Der

Überschnabel und die Hälfte des Unterschnabels sind schwarz ; Wachshaut

und die zweite Hälfte des Unterkiefers gelb. Kopf, Hinterhaupt und Hals

sind licht falb mit kastanienbraunen Längsstreifen. Der Schaft der Federn

schwarz, ihr Band braun. Der durch das Auge und Ohr gehende Streif

dunkel verschwommen ; Kehle weiss, der Schaft der einzelnen Federn breit

schwarz. Oben -braun, die Federn gegen das Ende zu röthlich braun mit

lichtfalbner Spitze, ebenso wie bei den erdbraunen Flügeldeckfedern. Die

Schwingen sind schwarz, jede Feder an der Spitze mit einem falben Fleck

gezeichnet. Kropf, Brust und Bauch etwas dunkler als der Kopf; die ein-

zelnen Federn mit schwarzem Schafte und breitem erdbraunem Saume.

Die unteren Deckfedern des Schwanzes röthlichbraun. Der Schwanz ist

oben braun, mit röthlichem Anfluge und dunkelbraunen äusseren Säume,

ausserdem 8— 10 beiläufig ±<^fm breiten Kreuzbändern, unten aschgrau,

mit bräunlichen äussern Säume und kaum sichtbaren Kreuzbinden. Die

Spitzen der Schwanzfedern sind oben breit — unten schmal— falben ; der

Schaft ist oben schwärzlich, unten aschgrau. Lauf und Zehen gelb.

Endlich lasse ich die Maasse folgen, im Vergleich mit einem alten cf

Exemplar aus der Sammlung des National-Museums, welches aus Aegypten

stammt. Ausserdem füge ich noch die Messungen Beehm's und Hartmann's

bei, sowie die Maasse von Mürus regeüis und M. ater.
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Mne nc(i6 Art der Heterognathen in Ungarn von

Dr. Edm. Tömösváey. (Mit drei Figuren.) Es enthält die lateinische Be-

sehreihimg von Trachypanropus margaritaceus n. sp.

i'il-r. i.j.

Daten zur Kenntiiiss der Crustaeeen-Fa.itna d,er

Seen am 7ie///e.rrf/^. Von Dr. Eugen Daday. Mit Tafel II.

Verfasser führt von genannter Enndstelle -— mit der näheren Be-

schreibung der Crustaceen — die folgenden Arten an :

PROTOZOA
KHIZOPÜDA

Diffiugia

Difliugia globulosa^ Dujakdin.

« pyriformis, Peety.

« nrceolata, Carter.

" constricta, Ehrenberg.

Centropyxis
Centropyxis aculeata, Ehrenberg.

Cyplioderia

Cyphoderia Ampulla, Ehrenberg.

Euglypha
Euglypha ciliata, Ehrenberg.

CIIJATA

Cilioiiagellata

Feridinium

Peridinium tabulatum, Ehrenbeeg,

VEKME«
PLATYELMINTHES

Tiirbellaria

Hhdhclococlu

Mesostom um
Mesostomum personatum, Oerst.

NEMATELMINTHES

Anguillulidse

Durylaimiis .^

Dorylaimus üliformis, Bastian.
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ROTATORIA

Philodinea

Eotifcy

Eotifer vulgaris^ Schrank.

Hydatinea
Hljdatin ü

Hyclatina senta, Eheenbkeg.

Brachionea
Lepadella

Lepadella ovális, Ehkenberg.

Monostyla

Monostyla corniita, Ehrenberg,

Metopidia

Metopidia Lepadella, Ehrenberü.

Coliiriis

Colurus iincinatns, Ehrenberg.

Brachioria,s

Brachioniis urceolaris, Müller 0. Fr.

« Bakeri, Ehrenberg.

Auuraca

Anuraea aciileata, Ehrenberg.

« acnmiiiata, Ehrenberg.

ARTHKOPODA
CRÜtíTACEA

Copepoda
Cydojiidac

Cyclops viridis, Jurine.

« agilis, Koch.

« alpestris, n, sp.

« nivalis, n. sp.

Hnrpadicidae

• Cantlioraiiiptus

Cantliocamptns stapliylinus, Jurine.

« ornatiis, n. sp.

Calanidaa

Diaptomas

Diaptomus Castor, Jurine.

Ostracoda
Cypridac

Oijprh

Cypris ornata, Müller 0. Fr.
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Phyllopoda
Gladocera

Lynceidae

Ghydoriis

Chydorus sphaericus, Müller 0. Fr.

« globosus, Baird.

Alona

Alona affinis, Leydkí.

« Leydigii, Schödlee.

« guttata, SARS.

Gamptocercm

Camptocercus Lilljeborgii, Schödler.

Daphnidae

Daphnia

Daphnia lacustris, Sars G. 0.

« longispina, Leydig.

« obtusa. Kurz.

« pellucida, Müller P. E.

« psittacea, Baird.

« Schaefferi, Baird.

Branchiopoda

Branehiopodae

Branchipus

Branchipus diaphanus, Prévost.

Die Diagnosen der nov. sp. sind lateinisch mitgetheilt.
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Pag. 7 G.

DIE FLAGEJ LAÏEN DER KOCHSALZTEICHE ZU TORDA

UND SZAMOSFALYA.

Vou Prof. Dr. Géza EntZ in KlausenburK.

(Tafel in unil IV.)

In meiner ersten Abliandlnng über die Protisten der Salzteiche konnte

ich nur vier FlageUaten (Peridinium Pulvincuhis, Chlamydomonas Pulvis-

culns, Euglena viridis, Entreptia viridis) anführen ;
* nach fortgesetzten

Untersuchungen kann ich jenen noch zehn FlageUaten anreihen, welche

nach dem SïBiN'schen System die folgenden sind :

Ä) NUDIFLAGELLATA.
MoncidUia.

1. Cercomonas Termo, Stein.

CraspedcnihoniAclina.

!3. Codonosiga Botrytis, Stein.

3. Codonocladium corymhosum, n. sp.

Clirysoinonadina.

4. Hymenomonas roseola, Stein.

Chlainydu inonadina .

5. Chlamydomonas Pulvisculus, Ehrb.

üryptonioiutdina.

6. Chilomonas Paramecium, Ehrb.

7. Cryptomonas ovata, Ehrb.

Exiglenida.

8. Euglena viridis, Ehrb.

9. Eutreptia viridis, Perty.

Astasiaea.

10. Peramema trichophorum, Stein.

* Conf. wns. Text.
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Scito T) 10nadina. '

11. Menoidium Astasia, n. sp.

1 "2. x\nisonema grande, Stein.

B) CILIOFLAGELLATA.
FeridiiKiea.

18. Peridinium cinctum, Ehrb. (= Glenadinium cinctum, Stein.)

14. Peridinium Pnlvisculus, Ehrb. (= Gymnodinium Pnlvisculus,

Stein.)

Ausser der Beschreibung der ZAvei neuen Species (Codonocladium

corymbosum, Menoidium Astasia) will ich hier noch einige Beobachtungen

an Anisonema grande, Eutreptia viridis und Hymenomonas roseola mit-

theilen.

ANISONEMA GEANDE, Stein.

(Tafel. IV. Kg. 1— (i).

Dieser ansehnliche schöne Flagellât ist längst bekannt, und wurde

von verschiedenen Forschern unter verschiedenen Namen angeführt : bei

Ehrenbek(i finden wir ihn unter dem Namen Bodo grandis,^* bei Dujardin

unter Heteromita ovata - und Anisonema Acinus, ^ bei Peety unter den-

selben Namen, * bei James-Clark unter Anisonema concavum,''^ bei De Fro-

MENÏEL unter Heteromita ovata, H. gibbosa, H. crassa, H. Ovum und Diplo-

mita insignis, ^' bei Bütschli unter Anisonema Acinus, '' bei Stein endlich

unter Anisonema grande. ^ Der von Claparísde und Lachmann einfach als

Heteromita bezeichnete, aber charakteristisch abgebildete See-Flagellat '

gehört ohne Zweifel auch hieher ; endlich scheint es sehr wahrscheinlich,

dass der von Dujardin unter der Benennung Plœotia vitrea angeführte

See-Flagellat ^^ mit Anisonema grande ebenfalls identisch ist.

Yor Allem sei hier bemerkt, dass die Salzwasser-Form von Anisonema

grande von den von mir um Klausenburg in süssen Gewässern beobach-

teten Exemplaren in nichts abweicht ; insofern mithin die mitzutheilende

Beschreibung in einzelnen Punkten von der Schilderung anderer Forscher

abweicht, diese nicht als für die Salzwasser-Form charakteristisch betrachtet

werden dürfen.

Der Kör]3erumriss des Anisonema kann im Grossen und Ganzen

immerhin als oval bezeichnet werden (daher die Benennung Heteromita

ovata bei Dujardin) ; bei näherer Betrachtung überzeugt man sich aber, dass

'•' Die uiit Niiminern bezeichneten Citate sind im iiugarisclaen Text nach-

zusuclieu.
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der Umriss von der ovalen Form doch ziemlieh beträchtlich abweicht und mit

jener durch Worte schwer ausdrückbaren Form übereinstimmt, welche bei

den Ciliaten, z. B. bei den Bursarinen und Euplotinen so häufig wieder-

kehrt und dadurch entsteht, dass der bilaterale Körper in seiner Längs-

achse eine stärkere oder schwächere Drehung erlitt. Dabei ist der Körper

des Anisonema, wie bei den hypotrichen Infusorien, z. B. den Euplotinen,

mit welchen er der allgemeinen Körjjerform nach so auffallend überein-

stimmt, abgeflacht: die Bückenseite ist etwas erhaben, während die if ach

erscheinende Bauchseite eine von gedunsenen Bändern umsäumte mulden-

förmige Vertiefung trägt, welche ich als Perislom bezeichnen will (Fig. 4

l)is (')) und welche bald in der Mittelregion der Bauchseite, bald mehr-

minder, oft recht aufl'allend nach dem rechten Bande gedrängt verläuft.

Auf die Mulde des Peristomfeldes wurde zuerst von James-Claek auf-

merksam gemacht, welcher das von ihm studirte pennsylvanische Aniso-

nema nach diesem Charakter mit dem Speciesnamen concavum bezeich-

nete ;^^ dass sie aber mehr-minder ausgebildet bei Anisonema grande über-

haupt vorhanden ist, wird durch die Untersuchungen von Bütsohli und

Stein ausser Zweifel gestellt. Das Peristomfeld kann mit dem oberen

Theile eines dicken Fragezeichens (?), oder mit der Form eines sehr in die

Länge gezogenen menschlichen Ohres vergliciien werden (Fig. (>) ; nach

vorne läuft es in eine vom Munde nach rechts und oben gelegene kleine

Binne aus, während es nach hinten mit verengten und abgeflachten Bän-

dern verschwindet ; seine grösste Vertiefung fällt auf den rechten Band, wo
OS für die Schleppgeissel eine eigene Binne trägt (Fig. 6).

In Bezug auf Grösse (0"02— 0*04 Mm.), Drehung, allgemeine Form,

Abflachung des Körpers, Lage und Tiefe des Peristomfeldes ist Anisonema

grande ziemlich bedeutenden Schwankungen unterworfen ; alle diese Abän-

derungen sind aber durch üebergänge vermittelt, so dass die Zersplitterung

des Aniso]iema grande in verschiedene Species, wie wir dies in der Arbeit

von De Fromentel antreffen, ^'^ nicht motivirt erscheint.

Eine besondere Cuticula, auf deren Vorhandensein oder Abwesenheit

DujARDiN die Genera Anisonema und Heteromita gründete, ist gewiss nicht

vorhanden, imd ich kann Bütschli's folgende Behauptung nur bestätigen

«Von einem wahren Integument der anisonemaartigen Flagellate]i kann

jedoch ebensowenig die Bede sein, wie von einer Panzerung der Stylonychia-

arten, sondern es handelt sich hier um eine verdichtete Hautschicht der

betreffenden Infusorien und Flagellaten, wie gewiss Niemand bezweifeln

wird, der eine Stylonychia einmal in AVasser hat zerfliessen lassen, wo von

einem besonderen Integument nichts zurückbleibt. »
^'^

Das Protoplasma des Anisonema ist farblos, glasartig durchsichtig

und enthält aussei den verschluckten Nahrungstheilen und dem Kerne eine

bald grössere, bald geringere Zahl grober Körnchen, welche das Licht
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stärker als das Plasma brechen imd zumeist au den Seiten nnd am hin-

teren Ende des Körpers angehäuft sind. Das dichtere Ektoplasma geht, wie

hei den Ciliaten aus der Familie der Euplotinen. Aspidiscinen und Oxytri-

chinen, ohne deutliche Grenze in das weichere Ektoplasma über. Seine

Form verändert es nicht und weicht dadurch wesentlich von dem nahe ver-

wandten metabolischen Flagellaten ab, welchen Du.tarpin als Heteronema

anführt.

Von den beiden ungleichen Geissein, — nach welchen Dujardin die

charakteristische Benennung Anisonema und Heteromita wählte,, — ist die

eine, die Beweguugsgeissel (Eüssel bei Ehrenrerg, filament flagelliforme

bei Du.TARUiN, Bewegungsfaden bei Perty, iiagellum bei James-Clark, Ne-

bengeissel bei Stein), meistens dünner, übertrifft die Körperlänge nur

wenig und ist während der Locomotion nach vorne gerichtet und in

schlängelnder Bewegung, während die andere, die Schleppgeissel (Spring-

und Schwanzborste bei Ehrenberg, filament traînant bei Dujardin, Stütz-

faden bei Perty, gubernaculum bei James-Clare, Hauptgeissel bei Stein),

meistens dicker ist, die Körperlänge zwei und ein halbmal, oft auch um
das Dreifache übertrifft und während der Locomotion nachgeschleppt wird.

Beide Geissein sind ihrer ganzen Länge nach gleich dick und verdünnen

sich durchaus nicht an ihrem freien Ende, wie dies von den meisten Beob-

achtern für beide, oder wenigstens für die Beweguugsgeissel (James-Clark)

ltehauj)tet, oder doch gezeichnet wird.

Was den Ursprung der beiden Geissein betriff"t, stimmen die neueren

Forscher (James-CLx\rk, De Fromentel, Bütschli, Stein) in dem überein,

dass die Schleppgeissel hinter dem vorderen Ende der Bauchfiäche, von

der Mittellinie mehr-minder nach links entspringt, sich dann in einem

Bogen, oder vielmehr in einer Schneckenwindung nach vorne und rechts

umbiegt, um endlich am rechten Bande des Peristomfeldes nach rückwärts

zu ziehen ; sie kann mithin in ihrem ganzen Verlaufe mit einem Bischofs-

stab verglichen werden, dessen gewundenes Ende zur Befestigung dient.

Kurz, aber treffend wird dieser Verlauf von Bütschli dargestellt. ^^ Von der

Beweguugsgeissel wird hingegen behauptet, dass sie einfach vom vorderen

Körperende entspringt. Nach meinen Beobachtungen ist diese Auffassung

nicht richtig : die Beweguugsgeissel entspringt nämlich, wie dies schon von

Dujardin behauptet wurde, mit der Schleppgeissel von derselben Stelle ;

während sich aber die letztere nach rückwärts wendet, verläuft die Bewe-

guugsgeissel nach einer halben Schneckenwindung nach vorne, um die

Bauchseite durch die schon erwähnte kleine Furche zu verlassen, so dass

es dann scheint, als ob sie vom vorderen Körperende entspringen möchte.

(Fig. 1—4.)

Anisonema grande schwimmt langsam und gleichförmig nach vorne

und behält die angenommene Pvichtung, wenn keine Hindernisse im Wege
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stehen, meist auf längere Strecke. Die Locomotion wird durch den Bewe-
gungsfaden aufrechterhalten und durch die Schlepp geissei dirigirt,, welche,

wie schon Dujardin bemerkt, ^ ' als Steuerruder dient und von James-Clark
mit Kecht mit dem Namen guberuaculam bezeichnet wurde. Während der

Protist in der eingeschlagenen Eiehtung, aus welcher er durch das hin mid
wieder auftretende schwerfällige Wackeln nicht ausgleitet, zieht es den

Schleppfaden einfach nach sich, während l)ei Einschlagen einer anderen

Richtung die Schleppgeissel in die Function tritt, indem sie dem Körper

einen entsprechenden Schwung gibt. Manchmal stemmt er die. Schlepp-

geissel an irgend einen fremden Körper und oscillirt auf demselben, wie auf

einem Stiel, oder schnellt sich jäh rückwärts, indem es die fixirte Schlepp-

geissel immer mehr anstemmt, bis diese aus der Peristonmulde heraus-

schnellt und den Körper rückwärts schleudert.

Dass die Anisonemen solide Nahrung aufnehmen, war schon den

älteren Forschern bekannt ; den Mund und den Schlund gelang es aber erst

BüTscHLi und Stein nachzuweisen. Ersterer sagt «Innerhalb des von dem
vorderen bogenförmigen Theil der hinteren Geissei umgrenzten Feldes er-

blickt man den Mundapparat als eine röhrenartige, verhältnissmässig nicht

weit nach hinten reichende Bildung.» ^" und auch Stein zeichnet den

Schlund als eine kurze Eölire, welche mit der trichterartig erweiterten

Mundöffnung beginnt, von derem unteren Rande die «Hauptgeissel», von

der oberen die «Nebengeissel» entspringt, welche die Nahrungstheile in den

Mund strudelt; ^'' während er in einer früheren Arbeit den Mund als eine

klaffende Längsspalte angibt. '•'' Nach meinen Beobachtungen liegt die

Mundöffnung an jener meist links gelegenen Stelle des Peristomes, aus

welcher die beiden Geissein ihren Ursprung nehmen und führt in den leicht

iS'-förmig geschweiften, etwas nach rechts verlaufenden, membránosén

Schlund, welcher nach dem Grade seiner Verengung oder Ausdehnung ein

sehr verschiedenes Bild gibt und sich entweder deutlich als Röhre prä-

sentirt (Fig. 4— 6), oder aber mehr einem klaffenden (Fig. 1), oder einem

engen Spalte (Fig. i^—3) gleicht : und ich glaube, dass dieses darin seine

Erklärung findet, dass der Schlund, ähnlich wie bei vielen anderen Fla-

gellaten (z. B. bei Peranema), keine eigentliche Röhre ist, sondern von

einem hohlhippenartig gedrehten Bande gebildet wird, welches sich ein-

und aufrollt und auf diese AVeise den Schlund verengt oder erweitert. Da

nun die beiden Geissein an den Rand der Muudöffnung fixirt sind, können

sie offenbar durch ihre Anspannung den Schlund verengen und durch

ihre Erschlaffung denselben erweitern.

Die Nahrung des Anisonema besteht, wenn auch nicht ausschliesslich^

doch jedenfalls überwiegend aus Diatomeen. Sehr häufig trifft mau Indi-

viduen an, welche eine oder auch mehrere, gewöhnlich der Länge nach

liegende Diatomeen einschliessen (Fig. i); kleinere verschluckte Orga-
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nismen werdeii oft in Nahrungsvaeuolen anfgenommen, während grössere

einfach in das Plasma eingebettet werden. Wie Anderen, so gelang es auch

mir nicht unmittelbar den ict des Schlingen s zu beobachten; einige Beob-

achtungen, welche ich hier mittheilen will, scheinen mir aber die Art und

Weise anzudeuten, wie sich die Anisonemen ihrer Beute bemächtigen. Ich

hatte öfters Gelegenheit Exemplare anzutreffen, welche in ihrer Peristom-

mulde eine ganz, oder theilweise eingezwängte Diatomee enthielten, so

dass im letzteren Fall ein Theil der Diatomee scheinbar aus dem Körper,

in der Wirklichkeit aber aus der Peri-toramulde hervorstand. Bei einem

Exemplar, welches eine auf diese AVeise eingezwängte Diatomee enthielt,

konnte ich mich überzeugen, dass der Flagellât sich augenscheinlich und

mit Erfolg liemühte die Diatomee zu seinem Munde zu drängen, indem er

sich mittelst seiner Schleppgeissel in der oben beschriebenen Weise mehr-

mals nach einander rückwärts schleuderte. Wenn ich nun diese Beobachtung

und die oben geschilderten, auffallenden, jähen Bewegungen in Betracht

ziehe, glaube ich kaum zu irren, wenn ich mir die Nahrungsaufnahme der

Anisonemen auf folgende Weise vorstelle : sie stützen sich auf ihre Schlepp-

geissel und wirbeln mittelst ihrer Bewegungsgeissel Diatomeen und andere

kleine Organismen unter ihren Körper, welche sie dann, sich jäh rückwärts

schnellend, in ihre Peristommulde zwängen, allmälig zum Munde drängen,

um sie endlich zu verschlingen.

Die Afteröffnung konnte ich nicht unterscheiden, nach James-Clark

und Stein befindet sie sich am hinteren Körperpole, wo oft eine kleine

Vacuole ihre Stelle andeutet.

Die einzige contractile. Vacuole liegt, nach sämmtlichen Forschern, in

der Nähe des Mundes an der linken Seite des Vorderkörpers, und ich will

hier nur noch so viel bemerken, dass die Vacuole bei den Salzwasser-Ani-

sonemen in sehr langen Pausen pulsirt.

Der grosse Kern der Anisonemen wurde schon von den ältesten For-

schern bemerkt ; Ehrbnjîerct erwähnt wenigstens, dass in den Zeichnungen

von FocKE, aus dem Jahre 1835, auch eine « Samendrüse » angegeben ist,^''

unter welcher Bezeichnung wohl nur der Kern zu verstehen ist, da, wie be-

kannt, der Kern vonEHRRNP.ERG consequent als Hode gedeutet wurde. Unter

den neueren Forschern wurde der Kern nur von Bütschli und Stein

wiedererkannt und ist nach dem erstereji Forscher ein ziemlich ansehn-

licher, ovaler, feingranulirter Körper, welcher sich am rechten Kande der

hinteren Körperhälfte befindet und seiner Structur nach mit dem Kerne

der Ciliaten übereinstimmt. Stein hingegen zeichnet einen kleinen rund-

lichen, bläschenförmigen Kern, mit, oder ohne Kernrindenschichte, unter-

halb der contractilen Vacuole am linken Bande des Körpers ; in einer Figur

ist aber der Kern, wie bei Bütschli, am rechten Bande zu sehen ;
^" den

Kern der in Theilung begriffener Exemplare zeichnet auch Stein als homo-
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genes, ovales Gebilde. "^^ Nach meinen Beobachtungen stimmt der Kern der

Salzwasser-Anisonemen seiner Form, ötructur und der Stelle nach, welche

er einnimmt, genau mit der Beschreibung Bíttschli's überein ; ich will jedoch

nicht im Entferntesten die Richtigkeit, der Beobachtungen von Stein be-

zweifeln, sondern glaube, dass sich die entgegengesetzten Ansichten ver-

einen lassen. Bei dem Exemplare, welches sich in der Theilung befindet,

gibt auch Stein, wie erwähnt, den Kern als homogenes Gebilde an, woraus

ich den Schluss ziehe, dass der Kern der Anisonemen in der Jugendform

stets die Structur der von R. Hbetwig als primitiv bezeichneter Kerne be-

sitzt, bei welchen Kernen die Kernsubstanz durch den Kernsaft gleich-

massig durchtränkt ist und in welchem sich höchstens einzelne dichtere

Körnchen befinden ;
"^-^ bei den von Bütkchli und mir beobachteten Aniso-

nemen behält der Kern auch fernerhin seine primitive Structur, während

sich die Kerne der von Stein beobachteten Anisonemen, von der primitiven

Form ausgehend, secundär die Bläschenform annehmen. Dass es aber

möglich ist, dass der Kern eines Flagellaten seine primitive Structur in ge-

wissen Localitäten und vielleicht zu gewissen Jahreszeiten Generationen

hindurch behält, während er in anderen Localitäten und vielleicht zu an-

deren Jahreszeiten seine primitive Structur später verändert und die

Bläschenform annimmt, dies halte ich nach Beobachtungen an anderen

Flagellaten, zu welchen ich bei der Besprechung der Eutreptia viridis noch

zurückkehren werde, für sehr wahrscheinlich. Ferner will ich noch er-

wähnen, dass bei Anisonema truncatum, einer dem A. grande sehr nahe

stehenden Sj^ecies, auch Stein einen primitiven Kern zeichnet. -'' Was das

betrifft, dass Stein den Kern auf die linke Seite zeichnet, während derselbe

von BüTSCHLi und mir stets auf der rechten Seite angetroffen wurde, muss

ich bemerken, dass der Körper der von Bütschli und mir untersuchten Ani-

sonemen breit und sehr flachgedrückt ist, während die von Stein beobach-

teten schmäler, mehr walzenförmig und in der Längsachse stark gedreht

sind ; wenn ich dies in Betracht ziehe, glaube ich nicht zu irren, wenn icb

behaupte, dass die Versetzung des Kernes der von Stein beobachteten und

gezeichneten Anisonemen eine Folge der starken Längsdrehung des Körpers

ist, in welcher Auffassung ich noch dadurch bestärkt werde, dass bei einem

breiteren, flacheren und weniger gedrehten, Ikemplar auch Stein den Kern

auf der rechten Seite antraf. ^'^

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich Anisonema grande durch

Längstheilung fortpflanzt. Bereits Pekty erwähnt solcher Exemplare, welche

vier Geissein hatten und hielt sie gewiss mit Recht für solche, welche sich

in der Theilung befinden. ^^ Auch James-Clark erwähnt: «Occasionally

specimens are met with which have an additional pair of flagella, of a more

delicate kind, attached near the others. » ^'' Ferner beschrieb De Fromentel

ein mit vier Geissein (zwei gleichlangen Bewegungsgeissein und zwei iin-

Termóx.setrajzi fii,:ct,'k. VU, köt. lÚ
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gleiohlangeu Schleppgeisseln) versehenes, und offenbar in Theiliing begrif-

fenes Anisonema, als neues Genus, unter dem Namen Diplomita insignis."^''

Stein bemerkt endlich zur Figur eines ähnlichen mit vier Geissein verse-

henen Anisouema, dass es in Theilung begriffen sei, was die Doppelzahl

der contractilen Vacuole und der zweigetheilte Kern über jeglichen Zweifel

erheben. Den Theilungsprocess von seinem Anfang bis zum Ende zu ver-

folgen ist noch Niemandem gelungen.

Ich kann nicht umhin hier zu erwähnen, dass Stein bei Anisonema,

wie bei sehr vielen anderen Flagellaten (Monas, Anthophysa, Chlamydo-

monas, Cryptomonas, E-haphidomonas, Phacus, Euglena, Trachelomonas,

Atractonema) einer ganz eigenthümlichen, aus dem Kerne ausgehenden

Fortpflanzungsart erwähnt. Diese muthmassliche geschlechtliche Fort-

pflanzungsart besteht, — wie wir dies aus einzelnen Bemerkungen und aus

der Erklärung der Abbildungen der leider noch unvollendeten Monographie,

so wie aus den früheren Arbeiten Stein's '^^ ersehen, — in dem, dass sich der

Kern der angeführten Flagellaten nach vorhergegangener Conjugation ent-

weder ungetheilt, oder in zwei oder auch mehrere Stücke getheilt zur

'(Keimkugel» umwandelt, welche aus heller, homogener Substanz besteht

und sich dann zu einem aus kleinen rundlichen Schwärmern zusammen-

gesetzten «Keimsack» ausbildet, aus welchem endlich, nachdem der mütter-

liche Körper aufgeplatzt, . die winzigen Schwärmer austreten und sich zer-

streuen. Wie aber diese Schwärmer zur mütterlichen Form zurückkehren,

konnte Stein nicht ermitteln und somit scheint es schon a jjriori nicht

sehr wahrscheinlich, dass die winzigen, stets farblosen Schwärmer Em-
bryonen des betrefl'enden Flagellaten darstellen. Ich beobachtete zwar bei

den Anisonemen keine Keimsäcke, doch kenne ich sie schon seit lang bei

den Chlamydomonaden, Cryptomonaden, Euglenen, Dinobryen, Phacus -

Arten und Trachelomonaden, sowie von den chlorophyllfreien Flagellaten

bei Monas Guttula, Anthophysa Muelleri und Codonosiga, bei welchen ich

mich auf das Bestimmteste überzeugte, dass die aus den Keimsäcken aus-

schwärmenden Embryonen zu parasitischen Chytridiaceen gehören. Und
ich glaube gewiss nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass die Embryonen
der Keimsäcke der Anisonemen von derselben Natur sind. — Die Eichtig-

keit dieser Ansicht wird auch noch dadurch bestätigt, dass dieselben para-

sitischen Gebilde auch bei den Pvhizopodeu sehr häufig vorkommen, wie ich

dies bei Amœben, Difflugien, Arcellen, Euglyphen, Trinema Acinus, Cilio-

phrys infusionum und Clathrulina elegáns wiederholt zu beobachten Ge-

legenheit hatte. Es sind dies dieselben Gebilde, welche Carter als «granu-

liferous cells» bezeichnete und welche er, gleich anderen Forschern (Wal-

lich, E. Greeff), bald für Eier, bald aber die in ihnen enthaltenen winzigen

Schwärmer für Befruchtungselemente, oder für Embryonen erklärte ^^ und
welche gewiss auch parasitische Chytridiaceen sind.
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C0D0N(3CLADIUM COEYMBOSUM, n. sp.

(Tafel IV. Fig. 7—8.)

Von jenen interessanten Flagellaten, welche wegen ihrer grossen

Aehnlichkeit mit ganz kleinen Vorticellineu fast von allen älteren Forschern

entweder als eigene Arten, oder als Entwickelungszustände zn den Vorti-

cellinen gerechnet wurden, bis durch Fresenius, ^ -Tames-Clark, ^ Bütsohli'^

und Stein ^ ihre Flagellaten -Natur, — was übrigens schon Du.taiwin ver-

muthete, •'' — ausser Frage gestellt wurde und welche von Bütschli als

Cylicomastigen, von Stein aber als Craspedomonaden zusammengefassst

wurden, fand ich zwei Arten in den Salzteichen. Von diesen weicht die eine

in nichts von der überall gemeinen Codonosiga Botrytis (= Anthophysa

solitaria, Bory, — Epistylis Botrytis, Ehrb., — Anthophysa solitaria, Bory,

Fresenius,— Codonosiga pulcherrima, J. -Clark,— Codonosiga Botrytis, Ehrb,

BüTscHLi, — Codonosiga Botrytis, Stein, Stein) ab, während die andere eine

neue Form ist, welche man fast mit gleichem Eeclite in das von James-

Clark gegründete Genus Salpingœca und in das von Stein aufgestellte

Codonocladium einreihen könnte. Da aber die bis jetzt bekannten Salpin-

gœcen keine Colonien bilden, andererseits aber die Hülsenbildung bei un-

serem Flagellaten sehr unvollkommen ist, glaube ich richtig zu verfahren,

wenn ich denselben nicht unter die Salpingœcen, sondern unter die Codo-

nocladien einreihe.

Man könnte auf drei Protisten denken, welche mit dem Codono-

cladium corymbosum der Salzteiche eventuell identisch sind. Der eine ist

die Epistylis arabica, welche von Ehrenberg im -Jahre 182H bei Tor im

Kothen Meere an den Borsten einer Annelide, der Serpula sanguinea ent-

deckt wurde; '' diese winzige Epistylis, deren ^/48

—

^/se" grosse Individuen

ganz kleine Stöcke (von i^, 8, höchstens 5 Individuen) bilden, kann nach

der Zeichnung und der mangelhaften Beschreibung von Ehrenberg mit

eben so viel Becht für einen Flagellaten gehalten werden, als die andere

winzige «Epistylis» Ehrenberg's, die Epistylis Botrytis; ist dies aber

lichtig, so whd die marine Form von unserer kaum verschieden sein. Der

andere, welcher nach Stein in der Gesellschaft von Epistylis digitalis und

Carchesium pygmiieum oft sehr zahlreich auf den Cyclopen zu finden ist
''

und welche Stein, als er sie entdeckte, noch für Jugendformen der ge-

nannten Vorticellineu hielt, weicht nach den von Stein gegebenen Zeich-

nungen nur insofern von unserem Flagellaten ab, dass seine Colonien von

mehr Individuen gebildet werden. Der letzte endlich, Ja:\ies-Ck.\rk's Sal-

pingœca marinus, "'* unterscheidet sich dadurch, dass er keine Colonien

bildet.

Nach den ausführlichen Details, welche von James-Clark und

10*
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BüTSCHLi voll den mit Codoiiocladium verwandten Flagellaten mitgetheilt

wurden und welolie, iiacli den praclitvoUen Tafeln zu nrtheilen, welche die

noch imbeendete Monographie Stkin's enthält, auch von diesem Forscher

bestätigt werden, kann ich nur mit wenigen eigenen Ergebnissen zur Keniit-

niss der Cylicomastigen oder Craspedomonaden beitragen.

Ich fand Codonocladium entweder in langgestielten Einzelindividuen

(Fig. 8), welche sich von Salpingoeca marinus kaum unterschieden, oder in

kleinen Colonien von 2—4 Individuen (Fig. 7). Der glasartig hyaline Stiel

ist meistens nicht ganz gerade und endet mit einer kleinen Scheibe, mit-

telst welcher er an Algen und anderen untergetauchten Objecten fixirt ist,

oder aber frei flottirt; der gemeinschaftliche Stiel der colonienbildenden

Exemplare ist unregelmässig gabelig getheilt und bildet eine kleine Dolden-

traube (Coiymbus), wodurch sich C. corymbosum von der einfach, oder

doppelt doldig verzweigten C. umbellatum, Stein" wesentlich unterscheidet.

Die Körperform des Codonocladium stimmt so vollkommen mit jener

der Vorticellinen überein, dass es sehr begreiflich ist, dass ältere Forscher,

welche den charakteristischen Kragen und die Geissei nicht, sondern nur

den von derselben verursachten Strudel unterf- ebeiden konnten, die Cras-

pedomonaden für Vorticellinen hielten.

Der farblose Protoplasmaleib unseres Flagellaten steht an seinem

Stielende von der cuticularen Hülle etwas ab, wodurch er in einer Hülse

zu stecken scheint; eine den ganzen Körper umschliessende Hülse ist aber

durchaus nicht vorhanden, sondern die nur vom unteren Theile des Kör-

pers abgehobene Cuticula geht nach oben allmälig in die Eindenschichte

des Körpers über. Die Hülsenbildung von C. corymbosum bleibt auf jener

Stufe der Ausbildung stehen, welche dem Anfange einer Hülseubildung

bei den Salpingœcen entspricht und somit bildet C. corymbosum gewisser-

massen einen Uebergang zwischen den hülsenlosen und den mit Hülsen

versehenen Craspedomonaden. Das Vorhandensein oder Fehlen einer Hülse

scheint übrigens bei den Craspedomonaden nicht ganz constant zu sein :

BüTSCHLi zeichnet wenigstens ein grosses allein stehendes Exemplar von

der sonst hülsenlosen Codonosiga Botrytis mit deutlich abstehender

Hülse ;^'^ und gerade die Schwankungen in dieser Kichtung veranlassten

mich die Salzwasser-Craspedomonade nicJit in das Genus Salpingœca ein-

zureihen, da ich dessen Hauptcharakter nicht in dem Vorhandensein einer

Hülse, sondern in dem finde, dass es keine Stöcke bildet.

Aus dem abgestutzten vorderen Ende des Körpers entspringt die ein-

zige lange, körnchenlose, dünn zugespitzte Geissei, w^elche, wie der Wirbel-

organ der Vorticellinen, im Stande ist einen recht lebhaften Strudel hervor-

zubringen ; oft ruht sie aber ganz unthätig für längere Zeit, oder schwingt

nur mit dem aiissersten Ende in ganz engen Trichtern. Die Geissei in der

Mitte lassenrl, präsentirt sich der optische Duvcl.sclinitt des Kriigens in der
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Form zweier seitwärts stelicnder Nebengeisselii (Fig. 7). Dieser Kragen

(membranous, campaniüiform collar, calyx, — daher die Beuenuung Cyli-

coraastiges, oder craspedoii, — daher Craspedomonadinen) besteht aus

hyalinem Protoplasma, umfasst bald kürzer, bald länger hervorgeschoben

in der Gestalt eines weiter oder enger gedrehten Trichters oder Rohres die

Geissei, deren Ende immer frei lassend.

Der Protoplasmaleib des C. corymbosum ist wie bei sämmtlichcui

Craspedomonadinen hyalin und enthält nur im hinteren Körpertheile einige

fettglänzende Körnchen, verschluckte kleine Körperchen und manchmal

mit wasserklarer Flüssigkeit gefüllte Vacuolen.

Der Kern ist in der vorderen Körperhälfte unterhalb der Geissei zu

linden und ist, wie bei den meisten Flagellaten, bläschenförmig.

Fresenius beobachtete bei der von ihm beschriebenen Craspedomo-

nadine nur eine contractile Vacuole, ^^ während alle neueren Forscher,

jAMES-CLArjc, BüTsoHLi uud SxEiN zwei contractile Vacuolen erwähnen,

welche sich gegenüber in der Mitte des Körpers, oder etwas mehr nach

rückwärts zu finden sind. Sowohl James-Clakk, als auch Bütschli stimmen

überein, dass das Verschwinden und Wiedererscheinen der contractilen

Vacuole auf dieselbe Weise stattfindet, wie bei gewissen Ciliaten, z. B. bei

Uroleptus : «Es bildet sich nämlich, — sagt Bütschli, ^^ — zunächst unter

der Körperoberfläche an der Stelle der verschwundenen Vacuole ein lang-

gestreckter schmaler Flüssigkeitsraum, der wahrscheinlich (ich konnte dies

bis jetzt bei dieser Art nicht ganz sicher entscheiden) aus dem Zusammen-

iiiessen mehrerer kleiner Vacuolen hervorgegangen ist. Erst kurz vor der

S^^stole rundet sich dieser Flüssigkeitsraum zu einer Vacuole ab.»

Nach meinen Beobachtungen entspricht nur die eine dieser Vacuolen

(auf Fig. S die auf der rechten Seite) der eigentlichen contractilen A^rcuole,

während die andere mit der Mundöfi'nung in Verbindung steht.

Der Mund der Craspedomonaden ist nach James- Clakk innerhalb des

Kragens an der Basis des Geisseis ; hier sah wenigstens genannter Forscher

die durch den Wirbel erfassten Nahrungstheilchen verschwinden, —
doch konnte er den Act des Schlingens nicht unmittelbar verfolgen. ^"

Bütschli beschreibt hingegen den Mund und den Act des Schlingens mit

folgenden Worten : «Beobachtet man unter günstigen Bedingungen ein

Tliier aufmerksamer, so sieht man zeitweilig, dicht unter der Basis des

Kragens an einer Seite des Körpers, ein über den Contour des Leibes va-

cuolenartig vorspringendes Gebilde auftauchen, etwas später verschwindet

dasselbe wieder, worauf dann nach einem gewissen Zeitverlauf ein ähn-

liches Gebilde an der anderen Körperseite erscheint. Es hat also gewisser-

inassen den Anschein, als wandere dasselbe um den Körper, dicht hinter

der Basis des Kragens herum. Ich konnte jedoch bis jetzt nicht entscheiden,

ob sich die Sache in dieser Weise verhält, oder ob es verschiedene Vacuolen
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sind, die an entgegengesetzten Körperstellen in der beschriebenen Weise

entstehen und verschwinden. Es scheint mir jedoch die ganze Sachlage ein-

facher durch die Annahme des Herumwanderns der Vacuole sich zu

erklären. »

«Mittelst dieser Vacuole nun geschieht die Nahrungsaufnahme und

zwar in folgender Weise. Die durch die Geissei in Bewegung gesetzten Par-

tikel, Körnchen verschiedener Art (Bactérien, Micrococcon etc.), sieht man

sehr häufig an die Aussenfläche des Kragens gerathen, wo sie kleben

bleiben; gelegentlich sah ich so die ganze Aussenfläche des Kragens mehr

oder weniger mit solchen Partikeln beklebt. Allmälig sieht man dieselben

nun an den Kragen hinabrücken, kommen sie nun an der Basis des Kra-

o-ens mit der vorhin beschriebenen Vacuole in Contact, so werden sie von
14

derselben aufgenommen und als Nahrung dem Körper einverleibt.

Ich musste diese Beschreibung wörtlich citiren, um mit meinen Ergeb-

nissen anknüpfen und diese klarer darstellen zu können.

Nach meiner Erfahrung liegt der Mund in der That ausserhalb des

Kragens am Rande des Körpers, wo das Auftreten und Verschwinden

des herumwandernden vacuolenartigen Gebildes häufig zu beobachten ist-

Dieses Gebilde ist aber keine Vacuole, sondern eine buchtig abstehende

protoplasmatische Membran, wie der Kragen, mit welchem sie in unmittel-

barer Verbindung steht. (Fig. 8.) Es steht die Sache mit diesem schwer ver-

ständlichen, vacuolenartigen, herumwandernden Munde auf folgende

Weise: der Kragen ist kein geschlossener Trichter oder Köhre, sondern

eine papiertrichterartig gedrehte feine, protoplasmatische Membran, deren

unterer Theil sich bei der Nahrungsaufnahme vom Trichter losdreht und

dieser ist es, welcher sich als eine vom Körper mehr-minder abstehende

Vacuole präsentirt und welcher, wenn er sich wieder festdreht, gänzlich ver-

schwindet, oder, wenn er sich bald an diesem, bald an jenem Puncte los-

schlitzt, gewissermassen um den Kragen herumzuwandern scheint. Da aber

der ganze Kragen eine Düte darstellt, deren Drehung zum Munde führt, ist

es leicht erklärlich, warum die am Kragen klebend gebliebenen kleinen

Nahrungstheilchen in einer Spiraltour abwärts gleitend gerade zur Mund-

olïnung gelangen ; es scheint sogar auch das nicht unwahrscheinlich, dass

Nahrungstheile, welche in den Kragen gerathen, doch zum Munde ge-

langen, wie dies von James-Clakk behauptet wird. Die Mundöffnung selbst

liegt an der Seite des Körpers in der Tiefe der buchtig abstehenden, los-

geschlitzten Membran, von wo man während des Schlingens einen feinen,

spaltartigen Gang entspringen sieht, welcher das verschluckte Wasser und

die mitenthaltenen kleinen Nahrungstheilchen in eine spindel-, bald eiför-

mige und endlich sich abrundende Vacuole führt. (Fig. 8.) Es ist wohl klar,

dass der vom Munde entspringende, leicht geschweifte Gang, dem nur

während des Schlingens sichtbaren und wie es scheint ganz membranlosen
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Schlünde, die vacuolenartige Erweiterung aber am inneren Ende desselben,

jener Vacuole entspricht, welche bei vielen Ciliaten das verschluckte Wasser

und die Nahrungstheile im Protoplasma gewissermassen aushöhlen. Diese

Vacuole, welche, wie ich weiter unten nachweisen will, auch bei anderen

Elagellaten vorkommt und welche ich Schiinffcom olc nennen will, contra-

hirt sich, nachdem sie sich gefüllt, und drückt ihren Inhalt in das Ento-

plasma, in welchem sich die Flüssigkeit entweder verseiht, oder in Tropfen

ausgeschieden bleibt.

Ich will noch bemerken, dass der untere Theil des Kragens sich nur

selten, vermuthlich nur dann abhebt, losschlitzt, wenn sich der Flagellât

zur Aufnahme fester Nahrungstheilchen anschickt ; die Wasseraufnahme

findet hingegen auch bei scheinbar ganz geschlossenem Munde ununter-

brochen statt, die rhythmischen Pulsationen der Schlingvacuole pumpen
gewissermassen das Wasser ein.

Nach den oben Mitgetheilten glaube ich mit Kecht behauj^ten zu

dürfen, dass wie bei C. corymbosum, so auch bei den anderen Craspedomo-

naden nur eine contractile Vacuole vorhanden ist, jene nämlich, welche

schon Fresenius bekannt war, wahrend die von James-Clakk entdeckte

und auch von Bütschli und Stein beobachtete zweite Vacuole dem von

mir als Schlingvacuole bezeichneten contractilen Behälter entspricht,

welche nicht zum Ausleeren, sondern im Gegentheil zum Einführen des

Wassers bestimmt ist. Der zu dieser Schlingvacuole führende enge Gang
aber, welcher meiner Ansicht nach dem Schlünde entspricht, dürfte mit

jenem von -James-Clakk und Bütschli beobachteten Saftgange identisch

sein, welcher die von Protoplasma zusammensickernde Flüssigkeit zur con-

tractilen Vacuole leitet.

Die Afteröänung der Craspedomanaden ist nach James-Clark und

Bütschli innerhalb des Kragens an der Anheftungsstelle der Geissei ; mir

gelang es nicht diese Oeffnung zu beobachten.

MENOIDIUM ASTASIA, n. sp.

(Tafel IV. Fig. 9—13.)

Obgleich dieser Flagellât, welchen ich selten und nur in wenig Exem-

plaren im leeren Panzer abgestorbener Canthocampten antraf, in nicht

ganz unwesentlichen Einzelheiten von dem von Perty entdeckten ^ und in

neuerer Zeit von Stein eingehender studirten Monoidium pellucidum '^ ab-

weicht, glaube ich ihn doch am zweckmässigsten in das Genus Menoidiuin

einzureihen.

Der Körper unseres Elagellaten ist meistens etwas iS'-förmig gekrümmt

(Fig. 9— 1 1), während sich Menoidium pellucidum nach Perty und Stein
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sichelförmig krümmt. Sein hinteres Ende is't sackartig aufgedunsen, das

vordere endet, wie bei M. pellucidum, mit einem s^jitzen sichelförmigen

Fortsatz. Während der Körper des M. pellucidum ganz steif ist und seine

Form behält, ist M. Astasia, •— wie es auch der von mir gewählte Species-

name ausdrückt, — im Stande sich zu contrahiren und seine Form zu

iindern (Fig. \— lo); doch bei Weitem nicht so lebhaft und schnell, wie

die Astasien, sondern träge und langsam, wie wenn es ein Hinderniss, eine

gewisse Steifheit zu überwinden hätte, etwa so, wie dies von den trägen und

schwerfalligen Gestaltsveränderungen der in feuchter Erde lebenden

Amoeben bekannt ist.

Stein gibt bei M. pellucidum eine einzige Geissei an, welche von der

Basis der spitzen Lippensichel ausgeht; ich fand bei M. Asatsia zwei

Geissein, von welchen aber die eine oft in den Körper zurückgezogen ist.

(Fig. 10, 12.) Die Geissein sind kürzer als der Ivörper, drehrund und auf-

fallend dick ; ich sah sie nie ganz ausgestreckt, sondern gewöhnlich bogen-

förmig gekrümmt, in welcher Stellung sie oft längere Zeit hindurch ruhen

und überhaupt nur sehr träge rudern, wonach auch das Schwimmen der

M. Astasia sehr träge und schwerfällig ausfällt.

Von der Basis der Geissein nimmt eine etwas gebogene, sich nach

hinten verjüngende Köhre, der Schlund, seinen Ursprung (Fig. 10— 12);

im Körper aber konnte ich keine verschluckten Nahrungstheilchen unter-

scheiden und ich glaube, dass M. Astasia eben so wenig eine feste Nahrung

aufnimmt, wie M. pellucidum. In der Gegend des inneren Endes des

Schlundes liegt die einzige kleine contractile Vacuole, welche bald ganz

rund, bald unregelmässig gebuchtet erscheint (Fig. '*, 12, 13), und in sehr

langen Zwischenräumen pulsirt.

Das Protoplasma des Körpers, au dessen dichterem Eindenschichte

ich keine Cuticula unterscheiden konnte, enthält in seiner hyalinen Grund-

substanz mehr-weniger fettgläuzende Kügelchen, welche wie das nicht ganz

reine Glas in das Grünliche spielen.

Der Kern ist ganz homogen, oder enthält nur ganz kleine Körnchen ;

er ist mithin ein primitiver Kern, während M. pellucidum nach Stein einen

bläschenförmigen Kern besitzt, — er ist rund und liegt etwa in der Mitte

des Körpers.

EUTREPTIA VIRIDIS, Peetî.

(Taíel III. Kig. 1— 14.)

«Eine grüne Astasia^e mit rothem Stigma und zAvei Fäden, während

dem 'Schwimmen unaufhörlich ihre Gestalt ändernd.»

Mit diesen Worten wird von Perty ein der Euglena viridis nahe ste-

hender 1^'lagellat charakterisirt, welcher von demselben in den Sümpfen um



15;^

Bern entdeckt wnrde. ^ Es mag sein, dass es derselbe Flagellât ist, welchen

De FiioBíENTEL unter dem Namen Zygoselmis viridis anführt ;

'^ was aber

nach der mangelhaften Beschreibung De Fkomentel's nicht recht ent-

schieden werden kann. Von neueren Forschern macht noch Stein in seiner

unvollendeten Monographie der Eutreptia Erwähnung und während er im

Texte seines Werkes das Genus Eutrej)tia für sehr verdächtig erklärt /"^ *

bemerkt er in der A''orrede seiner Monographi?, dass es ihm in den Teichen

von Münchhof, bei Chodau in der Nähe von Karlsbad neuestens gelang die

Eutreptia viridis zu entdecken, «eine wohlbegründete, den Eugienen ähn-

liche Gattung, die sich aber durch ihre sehr langen doppelten Geissein und

die grosse Körpercontractilität ungeachtet ihrer grünen Farbe viel näher

an die Astasien anschliesst.» Ich habe das Vorkommen der Eutreptia viri-

dis in den Salzteichen zu Torda und Szamosfalva schon im Jahre 187Ô in

den .Jahrbüchern der zu Élpatak tagenden XVIII. Wanderversammlung

ungarischer Aerzte und Naturforscher aufgezeichnet.

Eutreptia viridis ist sowohl in den Tordaer, als auch in den Szamos-

falvaer Salzteichen sehr häufig und sie vermehrte sich in meinen Cultur-

gefässen oft dermassen, dass sie die dem Lichte zugewendete Seite der Ge-

fässe mit einer lebhaft saftgrünen Schichte überzog. Ihr Vorkommen in

den Salzteichen war mir um so auffallender, da sie sowohl von Peety, als

auch von Stein offenbar in Süsswasser gefunden wurde, ich aber diese l^orm

in den Siisswässern um Klausenburg jahrelang vergebens suchte.

Eutreptia viridis ist so nahe verwandt mit den Eugienen, nament-

lich mit der überall gemeinen Euglena viridis, dass sie sich, abgesehen

von ihren weiter unten näher zu besprechenden, wunderbar lebhaften Ge-

staltsveränderungen, nur durch das Vorhandensein zweier Geissein unter-

scheiden lässt : sonstige Verschiedenheiten ihrer Organisation sind von so

''''- Stein gründet seinen Verdacht darauf, dass die iJaten Tekty's in Bezug aui

die Zahl der Flagellen oft unverlässlich sind, und zur Eechtfertigung seiner Behaup-

tung erwähnt er, dass Perïy den Individuen des Pandorina Morum (= Synaphia

Dujardinii, Perty) eine, der Clionemonas Schrankii hingegen zwei Geissehi zuschreibt,

waljrend nach den Untersuchungen Stein's gerade das Gegentheil steht: das heisst,

die Individuen der Pandorina hesitzen zwei, Chonemonas hingegen nur eine Geissei.

13etrefi' der Pandorüia hat Pekïy allerdings nicht liecht : da sowohl jene Fainilien-

kugeln, welche aus 3^ Individuen gebildet werden, als auch jene, welche nur 16 In-

dividuen enthalten (jene Form, welche Perty Synaphia Dujardinii nennt und a'ou

welcher neljenbei bemerkt werden soll, dass sie an gewissen Fundorten Jahre hin-

durch keine Familienstöcke mit '6-2 Individuen hervorbringtj, besitzen constant je

zwei Geissein. Was aber die Choneuionas l)etrifft, nmss ich Perty entschieden Piecht

geben, da ich bei den Chonemonas-Arten, welche auch in der hiesigen Gegend recht

häufig sind, stets zwei (i eissein unterscheiden komite vmd glaube daher, dass sie ge-

trennt werden müssen von Trachelomonas volvocina, welcher nur eine Geissei zu-

kommt und mit welcher Stein die Chonemonas-Arten vereinigt.
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untergeordneter Bedeutung, dass sie ohneweiters zusammengefasst werden

dürfte mit der Euglena viridis : umsomehr, da diese nach Fundorten und

Jahreszeiten eine so bedeiitende Neigung hat zu variiren, dass die Behaup-

tung von FooKK, wonach mehrere Genera und Species der Astasieen

(= Eugleniden, — Euglena sanguinea, hyalina, * deses, viridis, Spirogyra,

Acus und Amblyophis viridis) zusammengezogen werden sollten, wohl be-

gründet ist : damit soll aber, — wie es Focke bemerkt, — nicht gesagt

sein, dass diese verschiedenen Formen nicht als solche gefunden und

nach den gegebenen Diagnosen bestimmt werden können ; sie machen nur

den Eindruck, als sei ihr Entwickelungs-Cyclus nicht abgeschlossen. Man

könnte vielleicht trotz der beiden Geissein die Eutreptia mit den Euglenen

vereinigen, da bei gewissen Species der Euglenen nicht selten, manchmal

sogar in grösserer Anzahl solche Individuen vorkommen, welche zwei ganz

gleiche Geissein besitzen : dies ist namentlich bei der prachtvollen Euglena

sangvinea der Fall, von welcher bereits Ehrenberg angibt, dass er bei

einem Exemplar zwei Geissein antraf, '^ Möhren aber schreibt dieser Eu-

glena ganz bestimmt zwei Geissein zu, von welchen aber die eine gewöhn-

lich in den Körper zurückgezogen ist. ® Stein gegenüber, welcher diese Be-

hauptung für irrig erklärt, '-• kann ich entschieden behaupten, dass bei

E. sangvinea Individuen mit zwei Geissein recht oft vorkommen. Ferner

kenne ich eine Euglene, welche um Klausenburg am Grunde langsam ilies-

sender seichter Gewässer lebt, und gleich der von Stein beschriebenen

Ascoglena vaginicola selbstverfertigte gallertige Röhren bewohnt, welche

aber bei weitem nicht so regelmässig sind, wie bei Ascoglena, — und deren

Individuen ebenfalls oft zwei Geissein besitzen. Nach diesen Beobachtungen

kann ich die Behauptung Morren's, wonach den Euglenen eigentlich zwei

Geissein zukommen, von w^elchen aber gewöhnlich nur die eine hervor-

gestreckt,— vielleicht ausgebildet— ist, für nicht ganz unbegründet halten
;

und wenn dies steht, hätten wir um so weniger Ursache Eutreptia von der

Euglena zu trennen, da nach Perty eine Varietät der Eutreptia existirt,

welche sich von der Grundform durch eine einzige Geissei unterscheidet, ^^

und hiernach wäre wohl am zweckmässigsten die Eutreptia als Euglena

Eutreptia, das heisst mit jenem Namen zu bezeichnen, welchen Perty auf

die Eutreptien mit einer einzigen Geissei anwendet; ich muss jedoch be-

merken, dass ich die beiden Geissein der Eutreptien immer unterscheiden

konnte.

•Jene häufigsten Individuen der Eutreptia, bei welchen das Chloro-

phyll, die beiden Enden ausgenommen, den ganzen Körper gleichmässig

''' Die farblose Euglemi hyalina, Elirb., welche Stein füv eine Euglena vi-

ridis hält, in welcher sich Keimsäcke ausgebildet haben (op. cit. Tafel XX, Fig. 20),

ist jedenfalls nichts Anderes, als eine mit Rhizidien iuficirte E. viridis.
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färbt, und von welchen zuerst die Kede sein soll (Fig. !á, -i, 5), erreichen

etwa die Länge von Ü'OG—0*08 *'^, ; ausgestreckt sind sie spindelförmig:

nach hinten verschmälern sie sich in ein dünnes Schwänzchen, nach vorne,

wie Euglena Acus, in das ziemlich lange, drehrunde, fast rohrartige Geissel-

ende. Ausser diesen beiden Körperenden ist, wie gesagt, der ganze Körper

durch lebhaft saftgrünes Chlorophyll gleichmässig gefärbt.

Bei Eutreptien, welche mit Alkohol getödtet und mit den Deck-

gläschen gequetscht wurden, lässt sich eine feine strukturlose Cuticula

abheben, welche aber an lebenden Exemplaren nicht unterschieden

werden kann.

Die Spitze äes Geisselendes ist, wie bei den Eugleneu, bald in der

Mitte, bald etwas seitwärts durch einen kleiiien Einschnitt in zwei Lippen

getheilt; scheinbar aus der Tiefe dieses Einschnittes, in der That aber von

den beiden Lippen entspringen die Geisselu. Diese sind etwa mit der Kör-

perlänge gleich, und sind von der Basis bis zur Spitze gleich dicke, dreh-

runde Fäden, Dasselbe gilt auch von den Geissein der Euglenen, was ich

hier eigens betonen will, da die Geissein der Euglenen und Flagellaten

überhaupt seit Ehrenberg von allen Forschern als fein zugespitzte Fäden

dargestellt werden ; nach meinen Beobachtungen lassen sich aber zweierlei

Flagellen unterscheiden : nämlich sich fein zuspitzende einfache Proto-

plasmafortsätze, welche ganz den unverzweigten, körnchenlosen Pseudo-

podien ähnlich sind, (solche haben die Manaden, Craspedomanaden, An-

thophysa, Dinobryon und die braunen Peridineen), — ferner ihrer ganzen

Länge nach gieichdicke, nicht zugesj)itzte, fadenförmige Flagellen (bei den

meisten Flagellaten), welche nicht ganz homogene Gebilde darstellen, son-

dern eine ziemlich resistente Piindenschichte besitzen ; es scheint mir sogar,

dass diese Geissein keine soliden Fäden sind, sondern einen feinen Achsen-

kanal, oder wenigstens aus weicherem Plasma bestehende Achsensubstanz

einschliessen, welche durch Säfte, welche aus dem Körper eindringen, ge-

schwellt werden kann, und auf diese Weise erlangen diese Geissein die zu

ihrer Function nöthige Steifheit. Diese letztere Form der Geissein muss

jedenfalls für die höhere gehalten werden, was bereits daraus zu vermuthen

ist, dass die jungen Schwärmer vieler Flagellaten, z. B. der weiter unten

zu beschreibenden Hymenamonas, fein zugespitzte Protoplasmafortsätze

besitzen, welche sich nur später in fadenförmige Flagellen umwandeln.

Schon Ehrenberg vermuthete, dass die Euglenen in dem Ausschnitte

zwischen den zwei Lippen eine Mundöifnung haben; ^^ jedenfalls ist aber

MoRREN das Verdienst zuzuschreiben, den zwischen den Lippen der Euglena

sangvinea befindlichen Mund bestimmt nachgewiesen zu haben, welcher

mittelst einer kurzen Eöhre in das Innere des Körpers führt. ^^ Doch sollte

diese von Morren schon im Jahre 1843 publicirte Entdeckung auf einige

Zeit der Vergessenheit anheimfallen und erst im Jahre 1809 machte Stein-
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wieder Erwäliimng, dass es ilim bei Amblyopliis und Eugleiia viridis ge-

lang, di(i runde, sich nach innen trichterföriiiig verengende Mnndöffnung

auf das Deutlichste zu unterscheiden und den etwas schlangelnden Verlauf

des engen Schlundes bis zum rothen AugenÖeck zu verfolgen. ^'^ In seinem

neueren Werke wies Stein das Vorhandensein einer Mundöffnung und eines

bis zum Augenileck reichenden Schlundes bei siimmtlichen Eugleniden

und C'hloropeltiden nach und gab von denselben auch pünktliche und

treue Abbildungen. ^'^ Ich kann die Kichtigkeit dieser x\ngaben nur bestä-

tigen und constatiren, dass sich Eutreptia auch in diesen Organisationsver-

hältnissen von den Eugienen nicht unterscheidet und namentlich mit

Euglena Acus ganz übereinstimmt. Bei günstiger Lage der Eutreptia lässt

sich die kleine runde Mundöffnung zAvischen den Lippen recht gut unter-

scheiden, und der ziemlich lange, enge Schlund in geradem, oder etwas

geschweiftem Verlaufe bis zum Augeufleck deutlich verfolgen. (Fig. 1
— H, 5.)

Bezüglich der Zahl, der Lage und Function der contractilen Vacuolen

stimmt Eutreptia viridis ebenfalls mit den von Stein in die Familie der

Eugleniden und Chloropeltiden gereihten Flagellaten überein.

Da die Ansichten über die Zahl und Function der Vacuolen dieser

Flagellaten sehr verschieden sind, nehme ich mir an dieser Stelle Gele-

genheit diese Frage etwas eingehender zu besprechen, wobei ich ausser

Eutreptia auch die anderen Eugleniden, sowie die Chloropeltiden in Be-

tracht ziehe.

Nach meinen Beobachtungen haben alle diese Flagellaten zwei Va-

cuolen, von welchen aber nur die eine, jene, neben welcher der Augenfleck

liegt, zur Entleerung der Flüssigkeit dient, das heisst der eigentlichen coii-

tractiUm Vacuole, während die andere einer den I>^örper mit Wasser ver-

sehenden Schlingvacuole entspricht. Diese zwei Vacuolen wurden bei Eu-

glena vüidis von einzelnen Forschern, namentlich von Clapaiusde und

Carter unterschieden, aber meiner Ansicht nach nicht richtig gedeutet.

Stein bezweifelt das Vorhandensein von zwei Vacuolen und schreibt

sämmtlichen Eugleniden und Chloropeltiden nur eine einzige Vacuole zu,

schliesst aber die Möglichkeit des Vorhandenseins einer zweiten Vacuole

nicht aus.

. Die eine Vacuole der grünen x\stasieen (= Eugleniden und Chloro-

peltiden) wurde schon von Ehrenbeug unterschieden, nur hat er deren

Werth gründlich verkannt und sie für einen « Markknoten » gehalten. ^^

Focke, welcher in seinen Zeichnungen die eine Vacuole der Eugienen ganz

charakteristisch darstellt, ^'' hält, trotzdem dass sie nach Anwendung von

Jod verschwindet, ^'* an der Ehhbnberg' scheu Ansicht fest, und erklärt sie

für einen Markknoten. Lachmann macht, nachdem er erwähnt, dass es Cla-

PARÎîDE gelang die contractile Vacuole von Euglena Pleuronectes (= Phacus

Pleurouectes, Duj.) und E. Acus zu entdecken, folgende wichtige Bemer-
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kung: «Bei den Eugienen ist das Auffinden der contractilen Stelle, ausser

durch die Beweglichkeit der Thiere, noch besonders erschwert, dass sie ge-

rade über oder dicht neben dem hellen von Ehrenbeeg als Mtirkkiiotcn

iji'di'iitetcn Fleclx liegt.))
^'' Nachdem das neben der Vacuole befindliche Ge-

bilde in der That existirt, aber, wie dies von Carter und später auch von

Stein nachgewiesen wurde, auch nichts anderes ist, als eine Vacuole : ist es

klar, dass Claparííde und Laohmann beide A^acuolen bekannt waren.

Die wichtigen Untersuchungen Carter's über die contractilen Va-

cuolen der Euglena viridis schildert Stein mit folgenden Worten : « Carter

gebührt das Verdienst, in diesem Gebilde (d. h. in dem von Ehrenrerg

und FooKE für einen Markknoten gehaltenen Gebilde) zuerst einen contrac-

tilen Bohiilter erkannt zu haben. Anfangs fiel ihm nur die verschiedene

Form und Grösse, die der Behälter bei den einzelnen Individuen zeigt, auf,

später aber beobachtete er auch die allmälige, jedoch nie ganz vollständige

Entleerung desselben. Der nähere Hergang konnte nur an ruhenden,

kugiig Contrahirten Eugienen, welche sich zu encystiren im Begriff standen

oder bereits encystirt waren und aus den Cysten herausgesprengt und

möglichst platt gedrückt wurden, beobachtet werden. Alsdann zeigte sich

zur Seite des eigentlichen contractilen Behälters ein sehr kleiner, mit ihm

in Verbindung stehender Nebenbehälter (Sinus), der sich nach und nach

mit Flüssigkeit füllt und sehr bedeutend ausdehnt und dann seinen Inhalt

in den Hauptbehälter ergiesst, wodurch dieser prall erfüllt wird, wäh-

rend der Nebeilbehälter auf sein ursprüngliches Volumen zurücksinkt und

als ein ganz winziges Bläschen erscheint. Hierauf füllt sich der Nebenbe-

hälter von Neuem, und je mehr dies geschieht, einen um so grösseren

Druck übt er auf den Hauptbehälter aus, wodurch dieser zum grössten

Tlieil entleert wird, um alsbald wieder von dem sich nun entleerenden Ne-

benbehälter ffefüllt zu werden. 20

Nach Stein sollen, wie schon erwähnt, die Eugleniden und Chloro-

peltiden nur eine contractile Vacuole haben und diese steht mit dem

inneren, undeutlichen Ende des Schlundes in Verbindung, scheint dem-

nach wie auf einem Stiele zu hängen : «Der Behälter, — sagt Stein, ^^ —
schwoll bald mehr auf, bald zog er sich auf ein geringes Volumen zu-

sammen, nahm auch w^olil eine unregelmässige lapj)ige Form an, zuletzt

aber verschwand seine Verbindung mit dem Schlünde, und er rundete sich

nun wieder zu dem gewöhnlichen Blasenrauui ab. FAueu Ni'hciihchältdv

vermochte, ich hi.slnr iiiclit (infziifiiuleu, ireun ein solehcr e.ristiii, so iiiiissle

er (jeraclezu als der < igeitlliche contractile Beli/ilter /ledeutet werden.

Ich schliesse aus diesen und vielen ähnlichen Beobachtungen auf eine dop-

pelte Function des contractilen Behälters liei den Eugienen und den ver-

wandten Flagellaten. Er wird nämlich einerseits die durch den Mund und

Si'ldund eindringende i^üssige Nnlu-urig aufjKdiineii und durch seine, wenn
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auch nur unvollständigen Contractionen in die umgebende Leibessubstanz

hineindrängen, andererseits aber auch ihm aus der Leibeshöhle zuströ-

mende Flüssigkeit auf dem umgekehrten Wege nach Aussen befördern.»

Ich glaub(s dass es keiner längeren Beweisführung bedarf, zu zeigen,

dass eine zweifache und zwar ganz entgegengesetzte Function der einzigen

contractilen Vacuole der Eugieniden und verwandten Flagellaten kaum

möglich scheint. Augenscheinlich fühlte das Stein selbst am allermeisten

und schloss darum die Möglichkeit des Vorhandenseins der CARTEK'schen

Nebenvacuole auch nicht aus, ja ist sogar geneigt dieselbe, wenn sie vor-

handen sein sollte, für die eigentliche contractile Vacuole zu halten, und

in diesem Falle der mit dem inneren Ende des Schlundes zusammenhän-

genden Vacuole die Function zuzuschreiben, WaSser in den Leib des Fla-

gellaten einzuführen.

Nach wiederholten Untersuchungen kann ich behaupten, dass sowohl

Eutreptia viridis, als auch die übrigen Eugieniden und die Chloropeltiden

zwei Vacuolen haben : die eine, — Stein's einzige Vacuole, — steht mit

dem inneren Ende des Schlundes in Verbindung und dient ausschliesslich

dazu, das durch den Schlund einströmende Wasser durch träge Contrac-

tionen, wobei sie sich nie ganz ausleert, in das Leibesplasma zu drücken ;

die andere hingegen, — die Nebenvacuole Carter's, der Markknoten

Ehrenberct's und Fooke's, — liegt im Verlaufe des Schlundes näher, oder

entfernter von der ersteren (der Schlingvacuole), und diese ist es, welche der.

contractilen A'acuole entspricht und welche die vom Körper sich sammelnde

Flüssigkeit nach Aussen entleert. Durch die Function dieser beiden ent-

gegengesetzt wirkenden Vacuolen wird der Leib dieser Flagellaten durch

das Wasser stets durchströmt : die Schlingvacuole drängt das durch den

Schlund einströmende Wasser in das Leibesplasma und das auf diese Weise

aufgenommene Wasser sammelt sich endlich, nachdem es den Körper

durchtränkt, seine nährenden Bestandtheile abgegeben und Zersetzungs-

producte aufgenommen, in der contractilen Vacuole an, welche dasselbe

aus dem Körper hinaustreibt.

Bei den grössten Formen der Eugieniden, namentlich bei Amblyophis

viridis und Euglena tripteris (5^ Phacus tripteris, Duj,), deren Exemplare

oft die colossale Grösse von O'l —0*4 ""'^, erreichen und zum Studiren auch

vermöge ihrer trägen Bewegungen sehr geeignet sind, konnte ich mich

auch davon überzeugen, dass die contractile Vacuole ihren Inhilt mittelst

eines sehr feinen, spaltartigen Ganges in die mittlere oder obere Region

des Schlundes ergiesst.

An kugelförmig contrahirten Eutreptien und Euglenen lassen sich

oft drei Vacuolen unterscheiden (Fig. 8), von welchen die überzählige ver-

muthlich dem Schlünde, oder vielleicht auch dem eben erwähnten Gange

entspricht, welche sich im dilatirten Zustande als Vacuole präsentirt.
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Ich kann hier nicht umhin auf die aufiallende Uebereinstimmung

zwischen dem Schlünde und der contractu en Vacuole der von den Algen,

namentlich den Palmellaceen ohne Gewalt kaum trennbaren Engleniden

einerseits, und andererseits der Vorticellinen, nach Stein den höchsten

Vertretern der Ciliaten, — hinzuweisen. Bei den Vorticellinen (zu welchen

auch die Ophrydinen zu rechnen sind) führt der nach seinem inneren Ende
verengte Theil des waldhornförmigeu Schlundes, welchen die Autoren als

Oesophagus bezeichnen, in eine spindel- oder citronenförmige Erweite-

rung, welche der Schlingvacuole der Flagellaten entspricht und befördert

ihren, durch den Schlund aufgenommenen Inhalt durch fast rhythmische

Contractionen in das Entoplasma, Die contractile Vacuole liegt auch bei

den Vorticellinen neben dem Schlünde und entleert ihren Inhalt entweder

mittelst des von R. Greeff ^"^ und Bîtïschli -°' nachgewiesenen Behälters

(Reservoir), oder, wie dies von Wezesniowski bei Ophrydium versatile ge-

funden wurde, * mittelst eines engen Ganges in den als Vestibulum be-

zeichneten vorderen Theil des Schlundes. Die neben dieser dem Grunde

nach übereinstimmenden Einrichtung vorkommenden, nicht unbedeutenden

Unterschiede, beziehen sich alle nur auf den Grad der Differenzirung.

welche natürlich bei den Vorticellinen eine höhere ist, als bei den Fla-

gellaten ; die Aufgabe des Schlundes und der Schlingvacuole ist aber in

demselben Maasse verscbieden, in welchem sich die Ernährung der durcli

Chlorophyll assimilirenden Eugleniden von der der gefrässigen Vorticel-

linen unterscheidet: jene nehmen nämlich nur Wasser auf, die Vorticellinen

hingegen mit Wasser auch feste Nahrungstheile, und die Oeft'nung ihrer

contractilen Vacuole dient zugleich auch zur Entfernung der unverdauten

Nnhrungsreste, das heisst als Afteröifnung.

Neben der contractilen Vacuole liegt der öfters erwähnte rothe Augen-

tleck, ein im Durchschnittsbilde halbmond- oder nierenförmig erschei-

nendes, thatsächlich aber auf der inneren Fläche concaves, auf der äus-

seren convexes, rundes, ovales oder ziegeiförmiges Körperchen, welches

mit seiner concaven Fläche der contractilen Vacuole unmittelbar anliegt.

Der Augenfleck junger Eutreptien besteht aus einer ganz homogenen, blut-

rothen Substanz, während er bei älteren, mit Paramylonkörperchen vollge-

pfropften Individuen eine Menge kleiner, farbloser, das Licht stark bre-

chender Körnchen enthält, welche oft um ein grösseres Centralkörnchen

gruppirt und in der blutrothen Grundsubstanz eingebettet liegen. Durcli

•Jod verändert der x\ugenfleck seine Farbe in Violett. Die Aenderung der

Farbe der rothen Augenilecke grüner Flagellaten, namentlich Euglenen,

auf die Behandlung mit Jod, in Blau, wurde von Cohn schon längst aufge-

zeichnet, ^^ und ich kann nur das hinzufügen, dass es die rothe Grund-

substanz ist, welche die Farbe ändert, während die soliden Körnchen einige
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Zeit liiiidurch farblos bleiben, um sieh später zu bräunen ; sie verhalten

sich mithin gegen Jod wie die Paramylonkörpercheu.

Der verhältnissmässig ansehnliche Kern der Eutreptien nimmt einen

anderen Platz ein und hat eine andere Beschaffenheit bei jüngeren, als bei

älteren Individuen. (Fig. :^, i, •").) Auch in dieser Hinsicht stimmt Eutreptia

mit den Engleniden vollkommen überein, und was ich hier über Eutreptia

mittlieile, hat aucdi für die Euglenen seine Geltung.

Der Kern junger Eutreptien ist im hinteren Theile des Körpers vor

dem Schwänzchen gelegen : (Fig. 2.) ; er ist der Verschmälerung des hin-

teren Körpertheiles entsprechend nach hinten ebenfalls verschmälert und

verkehrt eiförmig. Er besteht aus einer matten, farblosen Grundsubstanz,

in welcher in regelmässigen Zwischenräumen stärker lichtbrechende Kü-

gelchen liegen (Fig. 10), sein Inneres aber wird von einem homogenen Bin-

nenkörper (Nucleolus) eingenommen, welchen ein enger, farbloser Hof von

der Eindenschichte trennt.

Diese Lage und Beschaffenheit wird aber vom Kerne nicht lange bei-

behalten, sondern erleidet ziemlich beträchtliche Veränderungen. Die erste

Veränderung besteht in dem, dass sich der vergrösserte Kern mehr gegen

die Mitte des Körpers zieht. Seine Beschaffenheit erleidet einstweilen nur

insofern eine Aenderung, dass sich die Körnchen der Rindenschichte ver-

kleinern. (Fig. 11.) Später fängt der helle Hof des Binnenkörpers an sich

zu vergrössern, während die .Piindenschichte allmälig abnimmt (Fig. 1^),

bis sie zuletzt gänzlich verschwindet, und der Kern zeigt dann die Beschaf-

fenheit der sogenannten bläschenförmigen Kerne (Fig. '!, 5, 13), und stimmt

ganz mit den ähnlichen Kernen vieler Flagellaten und Rhizopoden

überein.

Die dünn, körnchenlosen Ektoplasmaschichte des Körpers der Eu-

treptia übergeht allmälig, ohne Grenzen in das körnchenführenfle Ento-

plasma. Die ungefärbten Endtheile des Körpers sind meistens körnchen-

los, hyalin, oder enthalten nur wenig zerstreute Körnchen. In den grünen

Theilen des Körpers entwickeln sich ganz constant jene dem Amylon und

der Cellulose nahestehenden, soliden Körj)erchen, welche für die Engle-

niden und Chloropeltiden so charakteristisch sind und von Gottlieb Para-

mylon genannt wurden. '^'' Die Paramylonkörpercheu der Eutreptia (Fig. 9)

stimmen, abgesehen von ihrer etwas beträchtlicheren Grösse, mit jenen der

Euglenen überein : sie sind etwa OOOo-—0'004 '"^ lang und halb so breit, farb-

los, das Licht stark brechend, fast fettglänzend, structurlos, ziegel-, oder —
wie FocKE treffend sagt — toilettesei t'enförmig, mit abgerundeten Kanten
und hxken ; ihre Oberfläche ist etwas eingedrückt, wodurch sie von der

Seite gesehen biscuitförmig erscheinen, wie die rothen Blutkörperchen dei'

Säugethiere. Bei jugendlichen Individuen, welche soeben zu schw^ärmen

begannen, oder ihre gallertige Cyste noch niclit verlassen haben (Fig. ('), 8),
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fehlen sie gänzlich und bilden sich erst während der Schwärmezeit und

häufen sich in immer grösserer Zahl an. Was ihre Entstehung anbelangt,

kann ich nur soviel behaupten, dass sie sich durch Theilung nicht ver-

mehren.

Trotzdem dass Eutreptia ihrer Organisation nach mit den Euglenen

so sehr übereinstimmt, ist sie während des Schwimmens doch auf den

ersten Blick zu unterscheiden nach ihren so auffallenden, lebhaften Ge-

staltveränderungen, welche von Peety sehr treu geschildert wurden. ^''

Während nämlich die Euglenen im Schwimmen ihre gestreckte, spindel-

förmige Gestalt behalten, oder sich höchstens der Länge nach etwas ver-

längern oder verkürzen und ihre eigenthümlichen wälzenden, fast amoe-

benartigen Gestaltveränderungen erst nachdem sie das Schwimmen ein-

gestellt haben beginnen, vollführen die Eutreptien auch während des

Schwimmens die lebhaftesten Eormveränderungen und sind sozusagen

fortwährend in wogender Bewegung. Am hinteren Ende des Körpers wächst

eine Anschwellung heran, welche sich einem Wellenberge gleich nach vor-

wärts wälzt und sie ist am Geisselende noch nicht angelangt, als sich schon

eine neuere Anschwellung nachzuwulzen beginnt. Dieses überraschende

Spiel des peristaltischen Herumwogens des Körpers, welches an Astasia

Proteus erinnert, '^'^ dauert während des Schwimmens ununterbrochen fort,

die Anschwellungen heben sich in fast regelmässigen Zeiträumen und jagen

sich gewissermassen über den Körper des Protisten. Es ist überraschend,

dass Eutreptia, trotzdem dass ihr Körper im höchsten Grade contractu

ist, keine Myophanstreifen besitzt, während bei den grösseren Individuen

der minder contractilen Euglena viridis die etwas spiralig gewundenen

contractilen Streifen, welche meines Wissens zuerst von Stein erwähnt ^^

und den Myophanstreifen der Ciliaten für homologe Gebilde erklärt wurden,

oft recht deutlich zu unterscheiden sind.

Nachdem sich die Paramylonkörperchen entwickelt und angehäuft

haben, werden die Bewegungen der Eutreptien allmälig schwerfälliger, und

es rückt die Zeit heran, wo sie ihr umherschwärmendes, animalisches Leben

in das ruhende, vegetabilische ändern, das heisst, sie encystiren sich, wozu

übrigens unter Bedingungen, welche für das Schwärmen ungünstig sind,

auch solche Individuen Neigung haben, welche mit Paramylon noch nicht

vollgepfropft sind. Die in den Buhezustand übergehenden Eutreptien con-

trahii-en sich zu einer Kugel und scheiden, wie die einzelligen Algen aus

der Familie der Palmelaceen eine gallertige Hülle aus (Fig. B, 7, S), welche,

da sie das Licht kaum stärker bricht, als das Wasser, schwer zu sehen ist,

und oft nur durch das Vorhandensein kleiner fremder Körperchen, welche

sich ihrer Oberfläche anlagern, unterschieden werden kann. Am Bande der

Aquarien und im Freien in den Buchten des Ufers, wo sieh die Eutreptien

zur Encystirung versammeln, erhärten sich die gallertigen Cysten, welclie

11
Természetrajzi füzetek. Yll. köt.
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iu Foige der Verdunstung trocken gelegt wurden, zu derben Schalen, welche

fremde Körperchen wie eingekittet enthalten. Cysten, welche im Wasser

verbleiben, jene z. B., welche am Boden des Gelasses lagern, zeigen oft zwei

bis drei concentrische Schichten. (Fig. 8.) Die an der Oberiläche des Was-

sers knapj) neben einander gelagerten Cysten drücken sich gegenseitig

polyedriseh zusammen (Fig. 6, 7, 8), und bilden ulvenartige Häute, welche

sich von der Überfläche des Wassers in grösseren Fetzen abheben lassen.

Auch eine eigenthümliche Art der Conjugation lässt sich an den sich ency-

stirendeu Eutreptien, eben so, wie an den Euglenen beobachten, welche

darin besteht, dass sie sich paarweise, seltener zu Dreien oder Vieren eng

an einander schmiegen und sich mit einer gemeinschaftlichen Cyste urh-

geben. Dass diese conjugirten Paare (Fig. 7) sich nicht durch Theilung

bildeten, wie dies auf den ersten Anblick vermuthet werden könnte, glaube

ich nach Beobachtungen an Euglena viridis, welche mich davon über-

zeugten, dass die mit Paramylon vollgepfropften Individuen, so lange das

Paramylon sieh nach einer ßuheperiode nicht gelöst, sich überhaupt nicht

theilen können, ganz bestimmt behaupten zu können.

Die encystirteu Eutreptien erwachen nach einer Ruheperiode, anter

welcher ihre grüne Farbe an Lebhaftigkeit sehr verliert, zu neuem Leben.

Die Pai'amylonkörperchen verschwinden gänzlich, indem sie sich vermuth-

lich auflösen und in den Kreis des Stoffwechsels gezogen werden ; die matte

Farbe verändert sich schnell in das glänzendste Saftgrün und es scheint,

dass sich der ganze Körper neu organisirt : dafür spricht namentlich ausser

der Auffrischung des Chlorophylls auch der Augenfleck, dessen Körnchen

verschwinden, ja, der geschrumpfte dunkle Augenfleck wird sogar oft von

einem ganz neu gebildeten lebhaft blutrothen, körnchenlosen von seiner

Stelle verdrängt und ist noch auf einige Zeit neben dem neuen Stigma

sichtbar; dafür spricht ferner jene Veränderung, welche sich am Kerne

beobachten lässt. Der Kern der mit Paramylon erfüllten Eutreptien liegt,

wie schon erwähnt, in der Mitte des Körpers und ist bläschenförmig, bei

den ihre Cyste verlassenden Individuen ist er hingegen wieder in den Hin-

terkörper gerückt und hat seine charakteristische primitive Beschaffenheit

(Fig. 10) angenommen. Aus AIP diesem glaube ich mit Kecht den Schluss

ziehen zu können, dass die Eutreptien nach ihrer Ruheperiode, indem sie

die während ihrer Schwärmezeit in der Form der Paramylonkörperchen

aufgespeicherten Reservestoffe verbrauchen, sich ganz neu organisiren und
ihre Cysten mit verjüngtem Körper verlassen.

Der Fall aber, in welchem die Cyste von einer einzigen Eutreptia

verlassen wird, gehört zu den selteneren, viel häufiger ist der Fall, in welchem

der Verjüngung eine Vermehrung durch Theilung in ^—4, seltener 8 Schwe-

sterindividuen nachfolgt und nicht ein Exemplar, sondern eine ganze Fa-

inilie die Cyste verlässt.
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Ich muss hier noch eine Frage berühren: jene nämlich, was für eine

Bedeutung der Conjugation zukommt '?

Auf diese Frage kann ich bezüghch der Eutreptia keine directe Ant-

wort geben; doch glaubeich mit Eecht behaupten zu dürfen, dass das

Wesen der Conjugation bei der Eutreptia jedenfalls dasselbe sein wird, wie

bei der Euglena viridis, über deren Conjugation ich Folgendes mit-

theilen kann.

Werden die j^aarweise angeschmiegten und sich erst soeben ency-

stirten Euglenen längere Zeit unter dem Deckgiäschen gehalten, so kann man
nicht selten beobachten, dass sie bemüht sind, ihre unangenehme Lage zu

lassen, oder vielleicht nur von dem Druck des Deckgläschens befreit zu

werden, genugandem, dass sie sich wieder zu. bewegen beginnen; mit

ihrem hinteren Körperende bleiben sie aber eng verbunden, wie wenn sie

sich mit ihren Schwänzchen gegenseitig angesogen hätten. Dieses zu beob-

achten hatte ich so oft Gelegenheit, dass ich nicht im Mindesten bezweifle,

dass die paarweise encystirten Euglenen sich mit ihrem Schwanzende aus-

nahmslos vereinigen. Einigemal konnte ich aber auch das beobachten,

dass die conjugirten Paare nicht blos mit ihrem Schwänze, sondern auch

mit der sich berührenden Fläche des Hinterkörpers fest verklebt waren

und die beiden Individuen zerrten sich, nachdem sie sich zu bewegen be-

gannen, hin und her, ohne sich trennen zu können : es könnte mithin für

wahrscheinlich gehalten werden, dass die Conjugation mit der Verschmel-

zung beider Individuen endet.

Die Conjugation der Euglenen Avurde übrigens bereits von Carte«

und Stein beobachtet. ^" Ersterer hält die Conjugation nur für eine vor-

übergehende Vereinigung, für eine Art der Begattung, dessen Aufgabe in

dem bestände, die Heranbildung einer Anzahl von «Eiern» bei beiden

Individuen anzuregen. Stein vermuthet hingegen, dass die Conjugation

mit gänzlicher Verschmelzung endet, wobei zuletzt auch die beiden Kerne

verschmelzen ; und eben darin sucht er die eigentliche Aufgabe der Con-

jugation, dass sich der conjugirte Kern nach erfolgter Furchung in Keim-

kugeln, diese aber in Keimsäcke umwandeln, in welchen sich endlich win-

zige, farblose Embryonen ausbilden. Auf diese Beobachtung stützt Stein

die These, dass bei den Euglenen, sowie vielen anderen Flagellaten neben

der geschlechtslosen auch eine geschlechtliche Fortpflanzung vorkommt,

welche, wie bei den Ciliaten, nach vorangegangener Conjugation aus dem

Kerne ausgeht. ^^

Dass die Conjugation nicht die Aufgabe haben kann, den Impuls zur

massenhaften Heranbildung von Eiern zu geben, wie dies von Carter ver-

muthet wurde, bedarf keines eingehenden Beweises : die Euglenen haben

nämlich überhaupt keine Eier, denn jene Gebilde, welche Carter für Eier

oder Embryonalzellen(embryonic cells) ansah, sind nichts Anderes, als Para-

Il-
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myloiikörperchen, ^'^ auf deren Hera.nl)ilduiig die Conjugation gewiss kei-

nerlei Eintluss ausübt. Was aber Stein 's Auffassung betriö't^ habe ich schon

bei der Besprechung des Anisonema meine Ansicht angegeben und hier

will ich nur noch soviel wiederholen^ dass die «Embryonen», welche sich

in den «Keimsäcken» ausbilden, ganz entschieden nicht in den Entwicke-

lungskreis der Buglenen gehören, sondern n'clits Anderes sind, als die

kleinen Schwärmer der die Euglenen epidemisch verheerenden Ehizidien.

Ich meinesthtiils fasse die Sache so auf, dass die Fortpflanzungs-

fiiliigkeit der Eugieniden, nachdem sie sich einige Generationen hindurch

durch Theilung der einzeln encystirten Individuen fortgepflanzt, allmälig

sinkt, um sich endlich gänzlich zu erschöpfen. In diesem Falle tritt nun

die NotliAvendigkeit der Conjugation ein, welche berufen ist die erschöpfte

FortpUanzungsfähigkeit neu zu beleben. Möge nun die Conjugation mit

gänzlicher Verschmelzung der conjugirten Paare enden, oder sich blos auf

zeitweilige Vereinigung mit dem Schwanzende beschränken : in beiden

möglichen Fällen wird gewiss erfolgen, dass sich Körperbestandtheile der

beiden Individuen vermischen, und obzwar die Details der Veränderungen

im Verlaufe des Conjugationsprocesses unbekannt sind, glaube ich die Be-

hauptung doch für motivirt halten zu dürfen, dass das Wesen der Conju-.

gátion in der Vermischung der Leibessubstanz beider Individuen und

dadurch erreichten, mehrere Generationen hindurch wirksamen Befruch-

tung, Auffrischung der Fortpflanzungsfähigkeit besteht.

In der Gesellschaft der eben beschriebenen Hauptform der Eutreptia

viridis kommt, obzwar in geringerer Anzahl, aber ganz constant ein Fla-

gellât vor, welcher jedenfalls nur einer Varietät der Eutreptia etitspricht,

und welche ich zur Unterscheidung von der Hauptform Eutreptia viridù,

varietas scliizocldora nennen will. (Fig. j, 3.)

Die Eutreptia viridis, var. schizochlora, welche ich nur selten frei um-

herschwärmend, sondern am liande, oder noch viel häufiger am Boden des

Gelasses antraf, wo sie sich wurmartig bewegte, ist gewöhnlich grösser als

die Hauptform, und erreicht etwa die Länge von 0-10—0-13 '"/„, ihrer all-

gemeinen Körperform und den für Eutreptia so charakteristischen, leb-

haften peristaltischen Bewegungen nach stimmt sie aber mit der Hauptform

ganz überein. Ihr hauptsächlicher Unterschied liegt darin, dass ihr Chloro-

phyll gewissermassen zerstückelt erscheint. Das Chlorophyll bildet nämlich

in der Bindenschichte des stark granulirten, farblosen Protoplasmaleibes

ziemlich gleichgrosse ei-, lanzen- oder rautenförmige Stücke, welche durch

ein Netzwerk farbloser Zwischenräume getrennt sind. Die einzelnen Stücke

sind, wie dies an optischen Querschnitten zu sehen, in ihrer Mitte gedunsen,
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lim sich an den Rändern abzuilachen. Ein weiterer unterschied besteht

darin, dass E. schizochlora keine Paramylonkörperchen enthält, oder nur

in der Form ganz kleiner Körnchen.

Der Vergleich vieler Exemplare der Schizochloraform ergab, dass die

farblosen Zwischenräume der Chlorophyllstücke oft äusserst eng, oder nur

als blasse Linien angedeutet sind, welche die stärker gefärbten Stellen um-

schreiben, woraus ich schliesse, dass sich die grünen Stücke durch Zerreis-

sung der ursprünglich zusammenhängenden Chlorophyllschichte in einzelne

Theile bilden. Und wenn ich in Betracht ziehe, dass die Exemplare der

E. schizochlora am Grunde des Wassers anzutreffen sind, während die

ganz grünen Eutreptien an der Oberfläche des Wassers herumschwärmen,

wo die Bedingungen der Ernährung und die Einwirkung des Lichtes, —
welche für Organismen, die mittelst Chlorophyll assimiliren, die höchs+e

Wichtigkeit hat, — ganz verschieden sind : bin ich sehr geneigt anzu-

nehmen, dass es bei den Eutreptien, welche sich auf den Grund des Was-

sers senkten, den veränderten Bedingungen der Ernährung zuzuschreiben

ist, dass der farblose Theil ihres Protoplasmaleibes sich nach Verbrauch

der Paramylonkörperchen bedeutend vergrösserte, während das Chlorophyll

im gedämpfteren Licht mit dem Wachsen des Flagellaten nicht Schritt

halten konnte und sich zerstückelte.

Ganz dieselbe Zerstückelung des Chlorophylls kommt auch bei an-

deren Eugleuiden vor. So giebt Stein die Abbildung einer Eugiene,

welche er für die .Tugendform der Euglena deses ansieht, und bei welcher

das Chlorophyll ganz dasselbe Verhalten zeigt, wie bei E. schizochlora. ^^

Ich kenne diese E'orm seit Jahren und fand sie häutig, aber immer nur in

einzelnen Exemplaren im Bodensatz solcher Tümpeln und Aquarien,

welche durch Euglena vnidis bevölkert wurden, und zweifle nicht, dass sie

in demselben Verhältnisse zur Euglena viridis steht, wie Eutreptia schizo-

chlora zur Eutreptia viridis. Dasselbe steht für Colacium vesiculosum,

welches Stein mit zerstückeltem Chlorophyll zeichnet, ^"^ während ich diese

Euglenide, welche an Daphnien und Räderthierchen sehr häufig anzu-

trefl'en ist, sowohl in ganz grüner Form, als auch mit zerstückeltem Chloro-

phyll kenne.

HYMENOMONAS ROSEOLA, Stein.

(Tiif. ni. Fiç. 14—áO.)

Unter dem Namen Hymenomonas roseola erwähnt Stein in seiner

Monographie einen Flagellaten aus der Familie der Chrysomonadinen, von

welchem er in der Erklärung der Abbildungen^ nur soviel mittheilt, dass

er seine Form verändert, eine weiche fein gekerbte Hülse besitzt, zwei

gelbbraune Pigmentbänder und einen fettartigen Körper enthält.
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Ich beobîichtcte von diesem schönen und seltenen Magéllaten im

Salzwasser ganze Schwärme, welche sich in der Gesellschaft von Eutreptia

viridis, Peridinium cinctum und anderer Flagellaten umhertummelten und

habe nach den charakteristischen Abbildungen Stein's keinen Grund zu

bezweifeln, dass er mit Hymenomonas roseola indentisch sei.

Die Körperform dieses Flagellaten, welcher ungefähr die Länge von

Ü"0o—()'04 '"^ erreicht, ist, Avie auch Stein hervorhebt, veränderlich.

Unter den nach Art der Chlamydomonaden ziemlich lebhaft herumscliwär>

mendeu Hymenomonaden finden sich kaum zwei Individuen, welche an

Körperform übereinstimmen: bald sind sie ei-, verkehrtei-, herz- oder

spindelförmig, bald wieder ganz unregelmässig gestaltet, wie verkrümmt.

Alle diese Formänderungen finden aber sehr langsam statt und lassen sich

unmittelbar kaum beobachten.

Der Körper der Hymenomonas ist wie bei den Chlamydomonaden

von einer ziemlich dicken, durchsichtigen Hülse umschlossen, welche an den

Formveränderungen nur passiv theilnimmt. Diese hyaline, dehnbare Hülse

trägt fest aneinander gereihte runde Wärzchen und ist wie aus Perlen

zusammengefügt.

Die farblose Grundsubstanz des Körpers ist in ihrer Eindenschichte

durch gelbbraunes Pigment, welches mit dem der Diatomeen überein-

stimmt, gefärbt, und bei jungen Individuen gleichmässig vertheilt, während

es bei älteren Exemplaren zwei seitlich stehende Bänden bildet, welche ein

farblose Zone zwischen sich lassen.

Die zwei ganz gleichen Geissein entspringen aus dem vorderen

Körperpole, übertreffen den Körper an Länge und sind an ihren freien

Enden nicht zugespitzt ; ich muss das besonders hervorheben, da Stein die

Geissein viel kürzer und fein zugespitzt zeichnet.

iin der Basis der Geissein befinden sich die beiden contractilen

Vacuolen, welche auch Stein angiebt ; zwischen diesen konnte ich aber

noch eine dritte, unpaare Vacuole unterscheiden (Fig. 14, 16), welche in

sehr laugen Zwischenräumen verschwindet und wieder erscheint. Diese

uni^aare, mittlere Vacuole entspricht der Schlingvacuole, welche ebenso

auch bei anderen Flagellaten, z. B. bei den Chlamydomonaden, den

Volvox-Arten und der Polytoma Uvella vorkommt und bei der letzteren

ganz besonders deutlich zu sehen ist, da ihr inneres Ende durch einen

blassrothen Fleck bezeichnet ist. — Nach Stein, — der auf das Vorhanden-

sein der contractilen Vacuolen, seiner Ansicht nach specifisch animalischer

Charaktere, ein überaus grosses Gewicht legt, — haben die Flagellaten

gewöhnlich zwei, seltener drei Vacuolen,^ welche, — so wie die nach Stein

unpaare A'^acuole der Eugleniden und Chloropeltiden, — sowohl zur

Aufnahme als auch zum Entleeren des Wassers dienen.^ Von diesen zweierlei

Functionen kommt die erstere nach meinen Beobachtungen nur der
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mittleren unpaaren Vacuole zu, von welcher Stein bei Volvox minor eine

sehr treue Abbildung giebt, ^ wobei er aber nur die eine contractile Vacuole

unterschied, die andere aber übersehen zu haben scheint.

Im hinteren Körpertheile der Hymenomonas unterscheidet Stein

einen kugelförmigen « fettartigen » Körper, aber keinen Kern. Ich konnte

hingegen im hinteren Körpertheile, oder etwas mehr gegen die Mitte zu

einen bläschenförmigen Kern ganz deutlich unterscheiden, welchen ich

nach seiner Lage im Körper des Flagellaten mit dem « fettartigen Körper»

für identisch halten muss, — doch besitzt der Kern der von mir unter-

suchten Hymenomonas, wie oben erwähnt, die Bläschenform, Ausser dem

Kerne enthält das Proto]Dlasma der Hymenomonas noch einige fettglän-

zende Kügelchen, meist im hinteren Theile des Körpers, welche auch von

Stein angegeben werden.

Die Fortpflanzung der Hymenomonas roseola geschieht nach meinen

Beobachtungen durch ïheilung. Die sich zur Fortpflanzung anschickenden

Exemplare ziehen sich innerhalb ihrer Hülse kugelförmig zusammen und

theileii sich dann in 2—4 Theile (Fig. 18^19). Die jungen Schwärmer

(Fig. i20) sind, abgesehen von ihrer Farbe, den Chlamydomonaden sehr

ähnlich. Ihre Hülse ist structurlos, ihr Farbstoff hat sieh noch nicht in

zwei Bänder getrennt, ihre Geissein sind fein zugespitzt und der Kern ist

homooen.

ERKLÄRUNG DF.R ARBTLDUNÜEN.

Tafd IV

Fifjr. 1 — 6. Anisonema grande, Stein.

« 1— 3. Von der Rückenseite.

« i. Von der Bauchseite.

« 0. Von der Bancliseite ; die Geissein sind weggelassen.

« 5. Optischer Querschnitt.

« 7—8. Codonocladiuni corymbosum, n. sp.

« S— IH. Menoidium Astasia, n. sp.

Tafel TIT.

Fig. 1— 1.3. Eutreptia viridis, Pertv.

« 1, 3. Eutr. vir. var. schizochlora.

« 1— 5. Schwärinende Exemplare.

{( f(—X. Encystirte Exemplare.

« 7. Paarweise encystirte Exemplare.

.( 8. ]Sin Exemplar, welches sicli anschickt die Cyste zu verlassen,

« G. Theilung.

« 9. Pai'amylonkörperchen.

« 10—13. Kerne.

« 14—^20. HLymenomouas roseola, Stein,
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]''ig. 14— 17. Ganz entwickelte Exemplare.

.( IS— 1!). Theilnng.

« "20. Junger Sclnväriaer.

Vergr. Hart. Oc. IV. Obj. 8.

Kl!inKe]il)nrg-, den ö. December ISS::^,

l'iXg. ll)().

( 'riicifei'ae siliculosae forac Ei(TO])aefie. Auetore Vtctop.k

DE Janka. Lateinisch.

l'ag. n^.

JSl^eup Beiträge zur Flora Ungarns von Gabriel Herjiann.

Verfasser erwähnt als neue Funde für die Flora von Budapest : AlJiuvi

acutangulum floribus albis, Crf/ea pusillo-arvensis, Malra nioschata, (Jro-

/>?7í//í7/Y.' lavandulacea n. platystigma,, llaniDiculus HteYeni, Sctarici ambigua,

Tilia alba. Ferner war er so glücklich die seit langer Zeit, und von keinem

der jetzigen hauptstädtischen Botaniker gefundene, sozusagen verschollene

Plant(tgo maxima am Rákos wieder zu entdecken. Für das Zalaer Comitat

gibt Verf. als neu an : ii'o.sv/ Waitziana f. moravica Borb., liosa lactifiora

f. polyacantha Borb. und Spiraea salicifolia. Schliesslich für das Weissen-

burger Comitat: Orohraiirlif Echinopis, Erhallion Elaterium, Cohfrüs

Colurna und Solídaija canadensis, letztere scheinbar wild, weit entfernt

von Wohnungen.
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