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XIV. KÖTET, 1891. TERMESZETEAJZI FÜZETEK. 1.-2, FÍizEl

KITAIBEL HEBBAEIUMANAK ALGAL

Dr. lö^vÁNFFi Gyulá-íóI Budapesten.

KiTAiBEL, a M. N. Múzeumban kegyelettel rzött, klasszikus becs
herbáriumában a Kryptogamoknak is méltó helyet juttatott s az utolsó négy

fasciculusba (LX., LXI., LXII. és LXIIL) rendezte be Kryptogamjait.

Áttekintve ezt a részt, valami 90G szám alatt találunk ebbe a nagy növény-

osztályba tartozó alakokat, melyek elég jól vannak meghatározva s eltartva.

Érdekességüket igen növeli az a körülmény, hogy jó részüket maga Kitaibel

gjáijtötte számos kutató útja alkalmával.

Kitaibel Kryptogamjai közül talán az Algák részesültek annak idején

a legkevesebb figyelemben, a mennyiben épen csak a nagyobb alakoknál

találunk névjelzéseket a czédulán vagy borító papiron.

Ez indított arra, hogy a gyjtéseket átnézzem s a feldolgozással meg-

próbálkozzam. Elölrl átnézve az egész herbáriumot, még innen s onnan

kiválogattam egy pár vízi vagy mocsári Phanerogamot és Kryptogamot

is, melyekhez némi Algafonadék vagj^ iszap tapadt. Ezek megvizsgálása

szintén nyújtott néhány új adatot. Igen örülök, hogy napirenden lévén ép

a Balaton természetrajzi átkutatása, — ehhez is szolgáltathatok néhány

adatot. A Balatonból gyjtött 2178 számú Potamogeton-on 22 Algát talál-

tam, melyek ugyan közönséges alakok, kivéve a Nítviriihi ínlejiráf, de azt

hiszem, mégis az els adatokat nyújtják a tó mikroskopos flórája isme-

retéhez.

Az irodalomban IviTAiBEL-féle Algákról csak két ízben találtam emlí-

tést. A IvANiTZ-tól közölt Eeliquia^ Kitaibelianne-ben (Verhandl. d. Zool Bot.

Ges. zu Wien. XII. 1862. 590 p.) két Ohara van feljegyezve, ú. m. a

Chara Idspida Ad Balatonem, ad Fok et in aquis infra vineas Fok

Szabadiensis, — és a

Chara vulgaris Ibidem.

A gyjteményben ezek a fajok hiányoznak.

PiABENHOBST (Flora Europíea Algarum Aqiue dulcis IL 1865. 171 p.)

említi továbbá Kitaibelt a Nostoc salsuninál «Hab. in paludibus saisis

Hungariíe (Kitaibel) »

.

A VII., LX., LXII. és LXIIL sz. fasciculusban kb. 29 szám alatt aka-

dunk Algáki-a, e számok egy kis része, igaz, nem Alga, hanem más növény,

Terméazefrajzi Füzetek. XIV. köt. 1



p. Potamogeton, Salvinia, FoiiiiaaUs, Marchautia stb., s pusztán azért

szerepel itt, mivel a hozzájuk tapadó Algák miatt feldolgozásuk érdemes-

nek Ígérkezett. Néhányat e növények közül figyelmen kiviil is hag^'tam,

mivel alig nyújtott egy-két adatot. Mindjárt elején megjegyzem, hogy az

Algák nincsenek bizonyos rendben beosztva, hanem 4

—

5-ével találhatók

szétszórtan a Penészek, Zuzmók, Mohok között. A gyjteményben található

tengeri Algák általában alig voltak érdemesek a meghatározásra, mivel ide-

gen tengerek lakói, s lelhelyek indicálása vagy hiányzik, vagy több esetben

legalább is kétséges a lelhely.

Érdekesnek tartom azonban itt kiemelni, hogy a tengeriek közül egy

gyjtés új adatot nyújtott az Adriára nézve, ez a Cystoclonium. purpura-

scens (HuDS.) Kürz., mely Hauck szerint nemcsak az Adriából, de általán az

egész Közép-tengerbl sem ismeretes.

Érdemesebb munka volt az édesvízi alakok keresése s feldolgozása,

új fajokra ugyan nem akadtam, de az elterjedésre nézve nem kevés új ada-

tot nyerünk Kitaibel herbáriumából, melyek annál becsesebbek, mivel

nagyrészt oly vidékekre vonatkoznak, honnan épen semmi adattal sem

rendelkeztünk.

A következkben adom a Kitaibeli Algák felsorolását, abban a rend-

ben, mint a példányok vagy hordozó növényeik a gyjteményben találhatók,

A római szám a fasciculusra, az arabs pedig a herbarium folyó számára

vonatkozik, név s lelhely úg^^ van visszaadva, mint az a névczédulán vagy

borítótokon olvasható. Ezután jönnek saját meghatározásaim s a gyjtésben

esetleg talált Algák felsorolása. Legvégül a magyarországi lelhelyekrl

ered Algákat systematikus sorrendben is összeállítottam, a könnyebb át-

tekintés kedvéért. Egészben véve 68 faj és egy új varietás tehát az eredménye

a Kitaibeli herbarium algologiai átvizsgálásának, valamennyi lelhely új.

Némely lelhelynek megállapítása nehézségekkel járt, de Kitaibel úti naplói-

nak összevetésébl, meg másokkal, pl. Eochel-lel való összeköttetéseit is

számba véve, sikerült megoldani a kétes jelzéseket is.

A lelhelyek a következk :

Balaton Somogy m.

Fok (Kilüi-) Somogy m.

Szahacli-Foh Veszprém m.

Duna melletti mocsarak Tolna és Fehér m.
Szunyok (puszta), (Pest-P.-S.-K.-Kún m.). Ennek a lelhelynek a meg-

állapítása okozta a legtöbb nehézséget, mígnem Kitaibel úti naplója a máso-
dik 1810-ki bánsági útról, megadta a kívánt felvilágosítást. A szúnyoki puszta
sós mocsaraiból egy nagy Nostoc van a gyjteményben, melyet Kitaibel
«Tremella» néven jegyez föl. Az Iter banaticum IL 1810. (114. Mss. Oct. Lat.)

h. és vörös 7. -el jelölt füzetében olvasható feljegyzés szerint, mindjárt az
utazás els napjaiban gyjti ezt az Algát. Május 23-áu indulva Pestrl,



Soroksáron, Harasztin, Takson3'on át 24-én P.-Szt-Ivánra ér, innen a követ-

kezt írja Kitaibel naplójában :

6. 1. «Auf einem Salzplatze

auf der Puszta

Szunyok Lepidium crassifol., Statice Limonium,

Artemisia salina et Santonica et Chamse.

7. 1. Festuca ovina, Poa distans, Plantago

maritima.

Im Sumpfe Scirpus marit, u. ein Fu-

cus oder Tremella, der bluthroth sein

soll, wenn er nass wird.»

A Nostoc-nak ezt az utóbbi tulajdonságát Kitaibel alkalmasint csak

úgy hallomás után jegyzi föl.

Rovnye Trencsén m.

Szó'Uó's (N.-Szöllös), Ugocsa m.

Nagy-Biíiijia, Szatmár m.

Sós vizek, Csongrád m.

Csákóvá (Csákovár), Temes m.

Várasd, Várasd m.

Mély mocsarak Horvátországban.

VIL fasc. 2178. Potamogeton marinum.

In littore Balatonis lectum. A P. peciinato non diversum. sec. Smith

Fl. brit I. 198.

1. Cymbella affinis Kütz.

2. C. gastroides Kütz.

3. C. cymhiformis E.

4. Encyonema ventricosum Kütz.

5. N. cryptocephala Kütz.

6. N. elliptira Kütz.

7. N. intégra W. Smith. Van Heurck Synopsis des Diatom, de Belg.

p. 96. t. XI. f. 22. «Eaux légèrement saumâtres.»

8. N. B'acillmn E. (N. hacillaris Gkeg.) f. valvis hand undulatis.

9. Gomphonema intricatum Kütz.

10. Rhoicosphcnia curvata (Kütz.) Grun.

11. Cocconeis Placentula E.

12. C. Pediculus E.

13. Epithemia turgida (E.) Kütz.

14. E. SorCl' KÜTZ.

15. E. gibba Kütz.
1*



16. E. Zebra (E.) Kütz.

17. Synedra Ulna (Nitzsch) E.

18. Odontidium vulfiare (Boey) Pfitz.

19. CymatopJeura Solea (Bréb.) W. Smith.

20. Nitzshia dissijwta (Kütz.) Grun,

31. Cycloffilla Küfziitfiiaita Chauv.

22. ClddopJiora frada (Vahl.) Kütz. uar. oUgoclona Kütz.

Vn. 2] 86. Potamog. mar. 9

E saisis aquis cottii Csongrádens.

Ehhez a növényhez egy pár Cladophora fonadék van tapadva, me-

lyekbl több egysejt fajt lehetett elválasztani. Feltn a Synedra pulchella

nagy mennyiségben való elfordulása, itt nevezetesen egy új varietása ural-

kodik, mely a typustól meglehetsen eltér s formájában bizonyos Navicu-

lákra emlékeztet.

1

.

Naviada sphaerophora Kütz.

2. Synedra pidcheUa Kütz.

var, lanceolafa O'Meara, Van Heurck Synops. des Diatom, de

Belgique p. 150. t. XLI. f. 7. et

n. var, Kitaihelii ,

valvis linearibus, apicibus producto rotundatis vel rostrato sub-

capitatis.

Long 28—36 ,>.. lat, 7 p..

Abundanter,

3. Surirella ovális Bréb.

V. ovata Kütz.

4. Tetraspora lubrica C. A. Agardh.

LX. 13,752. Salvinia natans.

In paludibus ad Danubium in Cttu Tolnensi et Albensi.

Csupán Bacillariaceákat találtam rajta, ezek a következk :

1

.

Gomphonema acuminatum E.

2. G. parvulum, Kütz.

3. G. intricatiom Kütz.

4. Cocconeis Pediculus E.

5. Epithemia turgida (E.) Kütz.

6. E. Zebra (E.) Kütz,

7. Eimotia lunaris (E,) Grun.

8. Synedra Ulna (Nitzsch) E. et var. splendem Kütz.

9. Melosira variáns C, A. Agardh.

10. CycloteUa Kützingiana Chauv.

LX. 13,753. Salvinia natans.

In aquis stagnantibus Temesii versus Csákóvá.

1. AmpJiora oucdis Kütz.



2. Cymbella cymhiforrnia E.

3. Navicula cryptocephala Kütz,

4. Gomphonema acuminatum E.

5. Epithemia turgida (E.) Kütz.

6. Eunotia Arcus E.

7. £". lunaris (E.) Grun.

8. Haidzschia AmpJiio.vys (E.) Grun. /". minor.

9. Nitzsclda aigmoidea (E.) W. Smith.

10. Melosira variam C. A. Agardh.

11. Cyclotella Kiitzingiana Chauv.

1 Í2. Spirogyra jugalix (Dillw.) Kütz.

LXII. fasc.

14,176.

a liochel.

Hormosira )iodularia, Sonder.

Sirophysalis nodularia Kütz. Tab. Phyc. X. t. 5. f. 2509.

Cystoseira nodularia (Mert.) C. A. Agardh. Spec. Alg. I. 1823. p. 60.

(Uj -hollandi faj.)

14,177. Fucuí> vesiculosus.

Ex Anglia a Eochel.

Fucus iiesicidosus L.

:. evanescens Kütz.? Tab. Phyc. X. t. 12. f. 2522.

(Kamcsatkai faj.)

[4^,178. Fucus?

Ex Anglia a Kochel.

Fucus uirsoides J. Agardh. Kütz. Tab. Phyc. X. t. 13. f. 2526,

Az Adriai tengerben is tenyész, 1. a 14,526. sz.

14.179. Fucus i

Ex Anglia a Eochel.

Fucus vesiculosus L. telepjének alapi, kúszó része'?

14.180. Fucus.

Ex Anglia.

(Blossevillea Grevillii Kütz. Tab. Phyc. X. t. 79. f. 2668. ?)

(Uj-hollandi faj.)

14.181. Fucus siliquosus?

Ex Anglia.

Halidrys siliquosu (L.) Lyngb. Hauck. Meeresalg. p. 292,

Kützing Tab. Phyc. X. t. 62. f. 2639.

14.182. Fucus uodosus?

Ex Anglia a Eochel,

Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis.

Hauck i. c. p. 289. f. 120.



\4!,183. Fucus loreu.'i?

Ex Anglia a Kochel,

HimanthaUa lorea (L.) Lyngb.

Csak a telep végs kihegyezett szelvényei vannak meg. A darabok

hossza :25-30 cm.

14,184. Tremella.

Ad paludes salsos praedii Szunyok, alibiq.

Nosfoc coynmune Vauch. Conf. p. 222. t. XVI. f. 1. vagy a Thuret- és

Bornet-féle megkülönböztetés szerint

Nosfoc cimflonuni Bornbt et Thuret. Notes Algolog. 11. p. 102.

A Nostoc commiine-nek sós vízben élö alakját régebben külön fajnak

tartották, így szerepel ez még KABENHORST-nál, s érdekesnek látom felemlí-

teni, hogy Rabenhorst Kitaibelt is említi :

«Nostoc salsum Kütz.

Hab. in paludibus saisis Hungáriáé (Kitaibel) » . Eabenhorst FI. Eur.

Alg. n. 1865. p. 171.

A gyjteményben három jókora (3*7 cm. X 8—10 cm.) darab van e

fajból, sós, iszapos bevonásukban más Algákra nem találtam.

14,255. Marchantia'?

In arenosis humidis. Eownije 2. Mrz 1802.

Egy terméketlen májmohának telepe kis földdarabkán gyjtve, a föl-

dön itt-ott kékes-zöld bevonással. A kékes-zöld foltokat megvizsgálván, két

Cyanophyceat határoztam meg, kívülök még egy pár Bacillariacea is volt

található. A 14,255. sz. Algái tehát a következk :

1. Microcoleus terresiris Desm. (Chthonoblastus repens Kütz.)

2. Nostoc yninutissimum Kütz.

Igen szép kerekded telepekben, a telepek héja jellemzen sárgás-

barna szín.

3. Navicula rádiósa Kütz.

4. Pleurosigma scalproides Eabenh.

5. Epithemia gibba Kütz.

5. E. gibberula. Kütz.

14,290.

Ex aquis profundis stagnantibus Sclavoniœ.

Terméketlen Spirogyra és Oedogonium szálak fonadéka, e szálak kö-

zött néhány egysejt alak fordul elö. Ezek :

1. Amphora ovális Kütz.

2. Encyonema ventricosum Kütz.

3. Cymbella lanceolata E.

4. Navicula rádiósa Kütz.

5. N. cryptocephala Kütz.

6. Gomphonema paruulum Kütz.



7. Cocconeü Placeutula E.

8. Epifhemia gibha Kütz.

9. Eunotia lunaris (E.) Grün.

10. Synedra Ultm (Nitzsch) E.

11. Melódra variam C. A. Agardh.

12. Cosmarium Botryth (Bory) Menegh.

13. Ophiocytium corlücarc (Eichw.) Al. Braun.

14,294. —
In aqua stagnante ad Varasdiniim.

Spirogyra jugalU (Dillw.) Kütz. Cooke British Freshwater Algae 111.

1882. p. 86. t. XXXII. f. 2. Petit Spirogyra des environs de Paris 1880.

p. 28. t. XI. f. 3. 4.

Long, cell, veget. 260—268 ^.; latitudo 150 ]x.

Long, cell, copiil, J 13 ^; lat, 157 [i.

Long, zygospor, 201 [x; lat. 134[i,

Gazdagon copiiláló Spirogyra, mely Cooke, Kützing és Petit képeinek

egybevetése után legjobban a fenti fajhoz sorolható. Spórái már majdnem

egészen érettek. Szálai között még Bacillariaceák is találhatók, így pl. :

1. Atnpliora ovális Kütz.

S. Pediculus Kütz.

2. Naviciila rádiósa Kütz.

3. N. cryptocepliida Kütz.

4. N. himiüis DoNK.

5. Govnphonema acuminatum E.

6. G. part'idn)n Kütz.

7. Aclmaidlies ruhudissiyna Kütz.

8. Cocconeis Placentala E.

9. Eunotia hmaris (E.) Grun,

10. Synedra Ulna (Nitzsch) E.

11. Nilzschia dissipata (Kütz.) Grun.

12. Melosira varia/ns C. A Agardh.

13. M. ('rennlala liiJTz.

14,340. Conferva glonierala.

M.

Cladophora glomerata (L.) Kütz.

f. marina Hauck Meeresalg. p, 459.

Lelhelye nincsen följegyezve. Ehhez a Cladophorához egy

Grammatophora serpentina (Kalfs) E. Van Heurck Synops. des Dia-

tomées de Belgique p. 164. t. LUI. f. 2. tapad, s ig^^ tengeri eredete két-

ségtelen.

Long. 108 {i, lat. 36 [x.



14,343. Conferva VdoraU^

e mari adriatico. — M.

Cystodonium piirpinrisceiis (Huds.) Kütz. Hauck Meeresalg. p. 149.

f. 61.

Hauck szerint a Közéjj-tengerben nem fordul elö ez a Gigartinacea

(«In der Nord- und Ostsee»), s így ha Kitaibel lelhelye megbízható, az

Adria flórája egy új fajjal gyarapodik.
,

14,356. Conferva rividaris'?

In aquis stagnantibus lapidibus adnata.

Kowny 16 Nmbr 1802.

Vaucheria gerninala DC.

V. racemosa Walz ?

Oogoniumokra nem akadtam s így a fajt biztosan nem lehet megálla-

pítani, az antheridiumok többed magukkal ülnek egy rövid tartón (« elágzott

antheridium»), de ez néha nagj^on meg is nyúlhat, így némelykor 335 [i

hosszú lesz, az antheridiumok szélessége 35 [a, a szálé 120 [i.

Ez a Vaucheria-gyep sok iszapot vett föl, melybl több Bacillariaceát

sikerült kiválasztani, ezek a következk :

1. AmpJiora ovális Kütz,, et

ß. Pediculus KÜTz.

2. CymbeUa cuspidafa Kütz.

ß. navicidaeformis Auersw.

3. C. Cistida Hbmpe.

4. Encyonema ventricosiim Kütz.

5. Staiironeis anceps E.

6. St. Smithii Geun.

7. Naviada mesolepta E.

8. N. rádiósa Kütz.

9. N. cryptocephala Kütz.

10. N. humilis DoNK.

11. iV. Bacülum E. (N. baciUaris Greg, incl.)

12. Vanheiircída vulgaris (Thwaites) H. Van Heurck.
13. Pleiirosigma scalproides Eabenh.

14. Gomphonerna acuminatum E.

15. G. angustatum (Kütz.) Grün.
16. G. olivaceum Kütz.

17. Achnanthes minutissima Kütz.

18. Ceratoneis Arcus Kütz.

1 9. Synedra Vaucheriae Kütz.

20. S. Ulna (Nitzsch) E.

21. Fragilaria capucina Desmazières.
22. F. Harrkonii (W. Smith) Grun.
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23. Odontidium fenne (C. A. Agardh) Pfitz.

24. 0. vulgare (Boky) Pfitz.

25. Meridion circulare C. A. Agardh.

26. TabeUaria f'encdrata (Lyngb.) Kü-rz.

27. CymcUopleura Solea (Bréb.) W. Smith.

28. Nitzschia Hmigarica Grun.

29. iV. Sigmoidea (E.) W. Smith.

30. SurireUa ovális Bréb.

V. ovcUa KÜTZ.

V. angnda Kütz.

31. Melosira variáns C. A. Agardh.

Cum auxosporis.

14,427. Conferva reticulata

a Lumnitzero.

Hydrodidijon retieulatum (L.) Lagerheim.

Latitudo cellularum 10—335 [jl.

14,430, Lichen aquaticus

ans Wasser bey N.-Bánya.

Marchantia pohjmorpha L. '?

Ennek a terméketlen, nem gyümölcsöz Májmohának telepéhez itt-ott

kékes-zöld foltok tapadnak, ezeket a

Tohjpothri.r Aegagropila Kütz.

f. muscicola Kütz., alkotja, szálai között még néhány Bacillariacea

volt, ú. m.

1. Navicula rádiósa Kütz.

2. Acknanthes lanceolata, Bréb.

3. Epithemia gihha (E.) Kütz.

4. E. turgida (E.) Kütz.

5. Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun.

6. Hantzschia Amphioxys (E.) Grun.

14,449. Fontiyialis antipyretica

a Lumnitzer.

Cladophora fracta Kütz., darabok és Conferva meg Oscillaria szálak

tapadnak e mohához.

LXm. fasc.

14,512.

In aqua fossœ ad viam, qua ea inter montes versus Szöllös emergit.

Nitella sp. ? Érett ivarok hiányzanak.

14,523. Fucus cartilagineus

M.

Sphaerococcus coronopifoliiis (Good, et Woodw.) Stackh. Hauck

Meeresalg. p. 170.
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«Fucus cartilagineus Desfont. Atl. p. 425 Sec. herbarium ejus» cfr.

C. A. Agaedh Spec. Alg. I. 1823. p. 291.

14.525. Fucus ericoides.

M.

Cysfosira cornimlata (Wulff.) Zanard., Hauck Meeresalg. p. 295.

Cystoseira erîcoides (L.) C. A. Agaedh Spec. Alg. I. 1823. p. 53.

14.526. Fucus vesiculosus.

M.

Fucus virsoides J. Agaedh., Hauck Meeresalg. p. 291.

(Fucus vesiculosus var. Sherardi Auct.)

14.527. Fucus foeniculaceus.

M.

Cystosira barbata (Good, et Woodw.) C. A. Agaedh.

Fucus foeniculaceus Gm. C. A. Agaedh Spec. Alg. I. 1823. p. 57.

Linné F. foeniculaceus-sza nem ide tartozik, mert az Cystosira discors

(L.) C. a. Agaedh.

14.528. Fucus acinarms.

M.

Sargassum liiiifolium (Tuen.) C. A. Agaedh, Hauck Meeresalg. p. 299.

Fig. 125., ez az Adriai tengerben honos faj, a Kitaibel-í név talán a Fucus

acinaria Turn. Hist. t. 49 ? mely a Sargassum acinarianak felel meg (C. A.

Agardh. Spec. Alg. I. 1823. p. 23.), de ez a japán tengerben él.

14.529. Fucus concatenatus.

M.

Cystosira barbata (Good, et Woodw.) C. A. Agaedh.

Gyümölcsöz telep.

n.

Enumeratio Algarum in Hungária lectarum herbarii Pauli Kitaibel.

Cyanophyceae.

1. Microcoleus terrestris Desm.

In arenosis humidis Rovnye.

2. Nostoc minutissimum Kütz.

Ibidem.

3. iV. commune Vauch.

Ad paludes salsos praedii Szunyok.

4. Tolypothrix Aegagropila Kütz.

f, muscicola Kütz.

Ad muscos, Nagy-Bánya.

Bacillariaceae.

6. Amphora ovális Kütz.
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In aquis stagnantibus Kovnye, in aqviis profundis stagn. Sclavoniœ,

in stagnant. Temesii versus Csákóvá.

ß. Pedicuhis KüTz.

In aquis stagnant. Eovnye et Várasd.

6. CymbeUa Cunjndata Kütz.

ß. navicidaeformis Aubesw.

In aquis stagnant. Kovnye.

7. C. a/finis Kütz.

In lacu Balatonis.

8. C. gastroides Kütz.

Ibidem.

9. C. lanreolata E.

In aquis profundis stagnant. Sclavoniiß.

10. C. cymhiformis E.

In lacu Balatonis. In aquis stagnant. Temesii versus Csákóvá.

11. C Cistida Hempr.

In aquis stagnant. Eovnye.

12. Encyouema ventricomm Kütz.

Ibidem et in aquis profundis stagnant. Sclavoniae. In lacu Balatonis.

13. Stauroneis anceps E.

In aquis stagnant. Kovnye.

14. S. Smitliii Grun.

Ibidem.

15. Nauicula mesolepta E.

In aquis stagnant. Kovnye.

16. N. radiosa Kütz.

Ibidem, etiam in arenosis humidis, ad muscos Nagy-Bánya, in

aquis stagnantibus Várasd et in aliis aquis, profundis stagnant.

Sclavonise.

17. N. cryptocephcUa Kütz.

Cum antécédente iisdem locis Kovnye, — pr. Várasd et in aliis

aquis, profundis stagnant. Sclavonic. In lacu Balatonis. In aquis

stagn. Temesii versus Csákóvá.

18. N. kumilis DoNK.

In aquis stagnant. Kovnye, inter Spirogyras pr. Várasd.

19. A^. elliptica Kütz.

In lacu Balatonis.

20. N. sphaerophora Kütz.

E saisis aquis Cttu Csongrádens.

21. iV. intégra W. Smith.

Ibidem.
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22. N. BaclUum E. (N. bacillaris Greg.)

Ibidem. In aquis stagn. Eovnye.

23. Vanheurckia vulgaris (Thwaites) H. Van Heurck.

Ibidem.

24. PleiirosUjma scalproides Kabenh.

Ibidem, etiam in arenosis humidis.

25. Gomphonema acmninatum E.

In aquis stagnantibns Eovnye et Várasd. In paludibiis ad Danu-

bium in Cottu Tolnensi et Albensi. In aquis stagnant. Temesii

(fluv.) versus Csákóvá.

26. G. parvulum Kütz.

In paludibus ad Danubium in Cottu Tolnensi et Albensi. In aquis

stagnant, profund. Sclavonias.

27. G. iiitricatimi Kütz.

In lacu Balatonis. In paludibus ad Danubium in Cottu Tolnensi

et Albensi.

28. G. angustatum (Kütz.) Grun.

In aquis stagnant. Eovnye.

29. G. olivaceum Kütz.

Ibidem.

30. Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun.

In lacu Balatonis.

31. Achnmdhes mimdissima Kütz.

In aquis stagnantibus Eovnye et Várasd.

32. A. lanceolata Bréb.

Ad muscos Nagy-Bánya.

33. Cocconeis Placentula E.

In aquis stagnant. Várasd et etiam in aliis aquis profundis stagnant.

Sclavonise. In lacu Balatonis.

34. C. PedimluH E.

In lacu Balatonis. In paludibus ad Danubium in Cottu Tolnensi

et Albensi.

35. Epithemia turgida (E.) Kütz.

Ad muscos Nagy-Bánya, in lacu Balatonis, in paludibus ad Danu-

bium Cottu Tolnensi et Albensi. In stagnis Temesii versus Csákóvá,

36. E. Sorex Kütz.

In lacu Balatonis.

37. E. gibha Kütz.

Ibidem, ad muscos Nagy-Bánya, in arenosis humidis Eovnye et

in aquis stagn. profund. Sclavoniœ.

38. E. Zebra (E.) Kütz.
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In lacu Balatonis. In paludibus ad Danubium in Cottu Tolnensi

et Alben si.

39. E. gibbernla Kütz.

In arenosis humidis Eovnye.

40. Etmotia Arciis E,

In aquis stagnantibus Temesii versus Csákóvá.

41. E. luiumx (E.) Grun.

In aquis stagn. Várasd et etiam in aliis aquis Solavonia?. In palu-

dibus ad Danubium Cottu Tolnensi et Albensi. In aquis stagn.

Temesii versus Csákóvá.

42. Ceratoneis Areas Kütz.

In aquis stagnant. Rovnye.

43. Synedra pulcheUa Kütz.

var. lanceokita 0' Meara

n. var. KitaiheUi m.

E saisis aquis Cottu Csongrádens.

44. S. Vaucheriae Kütz.

In aquis stagnant. Rovnye.

45. S'. Ulna (Nitzsch) E.

Ibidem, in aquis stagn. Várasd etiam in aliis aquis stagn. Sclavo-

niae. In lacu Balatonis.

v. splendena Kütz.

In paludibus ad Danubium Cottu Albensi et Tolnensi.

46. FraijUarla capttrlna Desm.

In aquis stagnant. Rovnye.

47. F. Harrisonii (W. Smith) Grun.

Ibidem.

48. Odoididium cuUiare (Bory) Pfitz.

Ibidem. In lacu Balatonis.

49. 0. tenue (C. A. Agardh) Pfitz.

Ibidem.

50. Meridion eireulare C. A. Agardh.

Ibidem.

51. Tahellaria feuestrata (Lyngb.) Kütz.

Ibidem.

Grammatophora serpe)dina (Ralfs) E.

Ad Cladophoram glomeratam.

52. Cymatopleiira SoJea (Breb.) W. Smith.

In aquis stagnantibus Rovnj^e. In lacu Balatonis.

53. Hantzschia Amphioxys (E.) Grun.

Ad muscos Nagy-Bánya.
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54. Nitzschia Hungarica Grun.

Ibidem.

55. N. dissipata (Kütz.) Grun.

Ad muscos Nagy-Bánya, in aquis stagnantibus Várasd. In lacu

Balatonis.

56. N. sigmoidea (E.) W. Smith.

In aquis stagnantibus Rovnye.

57. Surirella ovális Bréb.

V. ovata Kütz.

Ibidem. E saisis aquis Cottu Csongrádens,

V. angusta Kütz.

In aquis stagnantibus Piovnye.

58. Melosira variáns C. A. Agardh.

In aquis stagnantibus Eovnye ; Várasd, et etiam in aliis aquis

profundis stagnant. Sclavonise, In paludibus ad Danubium in

Cottu Albensi et Tolnensi.

59. M. crenulata Kütz.

In aquis stagnantibus Várasd.

60. Cyclotella Kiitzingiana Chauv.

In lacu Balatonis. In paludibus ad Danubium Cottu Tolnensi et

Albensi. In aquis stagnantibus Temesii versus Csákóvá.

Desmidiaceae.

61. Cosmarium Botrytis (Bory) Menegh.

In aquis stagnant, profundis Sclavoniss inter Confervas.

Zygnemaceae.

62. Spiragyra jugalls (Dillw.) Kütz.

In aqua stagnante Várasd. In aquis stagnant. Temesii versus

Csákóvá.

Protococcaceae.

63. Ophiocytium cochleare (Eiohw.) Al. Braun.

In aquis stagnant, profundis Sclavonise.

Hydrodictyaceae.

64. Hydrodictyon reticulatum. (L.) Lagerh.

A Lumnitzer.

Tetrasporaceae.

65. Tetraspora lubrica C. A. Agardh.

E saisis aquis Cottu Csongrádens.

Vaucheriaceae.

66. Vaucheria geminata DC.
V. racemosa Walz ?

In aquis stagn. lapidibus adnata Rovnye.
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doiifercareaí'.

67. Cladophora frarfa (Vahl) Kütz.

A Lumnitzer.

var. olkiocJona Kütz.

In lacu Ealatonis.

C. c/lomerata (L.) Kütz.

f. marina Hauck.

Characeae.

68. Nitella sp. (immatur.).

Nagy-Szöllös in fossis.

[Chara Jmpida

Ad Balatonem, ad Fok et in aquis infra vineas Fok Szabadiensis

Keliqu. Kitaib. Verliandl.Zool. Bot. Ges. zu Wien, XII. 1862. 590. p.

Ch. vulgaris; Ibidem, ßeliqu. Kitaib. Verhandl. Zool. Bot. Ges.

zu Wien, XII. 1862. 590. p.]

Gigartinaceae.

69. Cystoclonium purpurasœns (Huds.) Kütz.

E mari adriatico.
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ADATOK MAGYARORSZÁG ÉDESVÍZI MIKROSKOPOS

FAUNÁJÁNAIÍ ISMERETÉHEZ.

Dr. Daday jEN-töl Budapesten.

(I. tábla.)

A magy. tud. Akadémia math, és természettud. állandó -bizottságától

kérésem folytán nyert megbizatás és anyagi támogatás mellett alkalmam

nyilt a múlt 1890-ik év tavaszán és nyarán hazánk különböz vidékein

többrendbeli zoológiai kutatás végzésére. Kutatásaim folyamában, a meg-

bizatás értelmében, els sorban a vizekben él Crustaceákra és illetleg

Entomostrakákra voltam figyelemmel, de e mellett nem hanyagoltam el a

más állatcsoportba tartozó, alsóbbrend állatfajok tanulmányozását sem,

hogy ilyformán, habár töredékekben is, de mégis néhány adatot gyjthessek

hazánk mikroskopos faunájának ismertetéséhez.

Midn e sorokban kutatásaim és gyjtéseim eredményeirl adok

számot, hálás köszönetemet nyilvánítom a math, és természettud. állandó-

bizottságnak, megtisztel bizalmáért és anyagi támogatásáért.

Kirándulásaim és vizsgálódásaim sorát 1890. év május havában kez-

dettem meg, mikor is Nagy- Várndín utaztam, hogy e városnak és környé-

kének mikroskopos állatvilágát tanulmányozzam. Tizenkét napig tartó

tanulmányozásom folyamában átvizsgáltam a Nagy-Várad város határán

az id szerint található különböz természet tavakat, tócsákat és ideig-

lenes állóvizeket. Vizsgálataim teljes eredménye a Bunyitai ViNCZÉ-tl szer-

kesztett «Nagj^-Várad természetrajza» czím m Keetész MiKSÁ-tól össze-

állított «A nagyváradi közönséges és meleg állóvizek górcsövi állatvilága»

czím fejezetének tartalma. Ennek adatai szerint e város határában 206

mikroskopos állatfajt figyeltem meg, melyek között legtekintélyesebb szám-

mal a Protozoák vannak. Az Eufomostrakák közül 10 Copepoddt, 2 Ostra-

codát és 29 Cladocerdt, meg egy Branchiopoddt, a Branchipus stagimlis-t

találtam meg, melyek közül a Cladocerák közé tartozó Euríjcercus lamel-

láim M. 0. Fr. a legérdekesebb. E fnj ugyanis ez ideig még csupán Buda-
pest környékérl volt ismeretes. A Nagy-Váradról hozott anyag átvizsgálá-
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sakor az említett állatfajokon kívül még négy más Ostracodát és egy érde-

kes Copepodát találtam, a Diaptomiis Wierzejskü Rich, fajt, a mely

hazánkból még ez ideig egészen ismeretlen volt. Ezek szerint Nagy-Várad

mikroskopos állatvilágában a fajok száma 20G-ról 211 re emelkedik s a

már közölt jegyzékhez még a következ Entomostrakákaí kell hozzá szá-

mítanunk :

Diaptomus Wierzejskü Rich.

Cypris ovum Jur.

Cypris aurantia Jur.

Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Notodromas monachus M. 0. Fr.

Eme kutatásaim folyamában kiváló gondot fordítottam a Püspök-

fürd hévviz állóvizei mikroskopos faunájának tanulmányozására és ezt

annyival is inkább helyén valónak láttam, mert ez ideig hazai irodalmunk-

ban idevonatkozólag egyetlen adat sem volt.

A Püspök-fürdö hévvizü medenczéjének állatvilágára vonatkozólag a

legels adatokat Mayer Antal dr. «A nagyváradi hévvizek történeti, termé-

szetrajzi, természet-, végy- és gj^ógytani tekintetben » czím, 1 801 . évben meg-

jelent dolgozatában találjuk. A második közlemény, melyben szintén találunk

néhány adatot, a Mocsáry Sándor «Adatok Biharmegye faunájához» czím

és a m. tud. Akadémia math, termtud. közleményei 1873. évi 10-ik köteté-

ben megjelent dolgozata. Mindkét dolgozat azonban csak a makroskopos

állatok feljegyzésére szorítkozik s így tanulmányaimmal a míg egyfell az

említett két búvár adatait mintegy kiegészítem, addig másfell egész képet

nyújthatok eme érdekes vizek faunája fell. Mieltt azonban több napig

tartó helyszíni vizsgálataim eredményeinek felsorolásához kezdenék, szük-

ségesnek látom egynémely körülmény feljegyzését.

A Püspök-fürd hévviz forrásai, Chyzer K. legújabb adatai szerint,

egész 40—40*7° C. hmérsékek, de a legmelegebbeket mind lefogták a

fürdzés czéljaira s a szabadon hag^^ott fforrás, az úgynevezett «Bugyogó»

hmérséke csak 33*5° C. Tulajdonképen ez a forrása az egész hévviz me-

denczének, valamint a Pecze folyónak is. A vízmedencze vize, melynek

legfontosabb alkotórésze, Chyzer K. szerint, a kénsavas mész, egészen

tiszta, íztelen és a különböz pontokon különböz hfokú. A Széchenyi-

sziget közelében, tehát a «Bugyogó »-tói kis távolságban a partokon 32*5° C,

míg az Bona szigettl északra fekv keskeny öbölben 32° C. s a Széchenyi-

szigettl jóval távolabb délnek 29—28'^ C.-ra száll alá. A medencze fenekét

mindenütt vulkáni hamuszer, kékesszürke iszapréteg borítja, melyen a

partok közelében srbben, a partoktól távolabb fekv helyeken gyérebben,

különböz Alga-telepek díszlenek. A víztükrön a NijiiipJidea thcrnudk DC.

halványrózsaszínnel futtatott díszes virágai pompáznak és tekintélyes leve-

rj

Természetrajzi Fdzetek. XIV. kot.
~
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lei terülnek el, melyeknek korhadó részei, a medencze partjain emelked

élfáknak idrl-idre aláhulló leveleivel, növelik az iszapréteget és meg-

adják a mikroskopos állatvilágnak a szükséges táplálékot.

Vizsgálódásaim folyamában, hogy az egyes állatfajok elterjedését

megállapíthassam és hogy adatokat szerezhessek a fell, vájjon a víz hmér-

séke mily hatással van a fajok elterjedésére, különböz hfokú területekrl

gyjtött anyagot tanulmányoztam. E tekintetben aztán azt találtam, hogy

a medenczében az állatfajok elterjedését a víz hfoka csak kis mértékben

korlátozza s az állatélet 32'5° C.-nál már meglehets gazdag, változatossága

azonban 32° C.-nál kezddik. Az elbbi hmérsék mellett ugyanis csak

Protozoákat és egy-két Rotatoriát találtam, névszerint a következket :

Dactylosphœrium radiosum Ehrbg.

Difflugia corona Wall.

Difflugia globosa Duj.

Euglena deses Ehrbg.

5. Euglena acus Ehrbg.

Phacus pleuronectes Nitsch.

Euplotes charon Ehrbg.

Vorticella microstoma Ehrbg.

Vorticella moniliata Tatem.

10. Diurella tigris Ehrbg.

Salpina mucronata Ehrbg.

Metopidia acuminata Ehrbg.

Chaetonotus Larus Ehrbg.

még pedig a Széchenyi-sziget partjainak közelében tenyész Algák között,

a Foríice//a-fajokat ezenkívül pár alkalommal a Melanojms costata Fér.

var. Muratdi Zgl. házain is. A 32° C. hömérsék vízben ugyan az elbb
említettek közül megtaláltam ma^jdnem valamennyit, de aztán ezeken kívül

megtaláltam azokat is, a melyeket a 29-, 28- és még kisebb hfokú vízben.

E mellett igyekeztem megállapítani az állatfajok színtáj szerinti elter-

jedését is. A vízmedencze aránylag csekély terjedelme azonban, nem külön-

ben a Nymphaea fhermalü dús tenyészete, különösen a medencze téresebb

helyein, nem engedték élesen megkülönböztetnem a partlakó-, nyílt-tükri-

és fenéket lakó állatalakokat. Mindazáltal az elfordulás után Ítélve, itt is

megtaláljuk a partlakókat és nyílttükri alakokat, azzal a különbséggel, hogy
az utóbbiak ezen esetben nem színtelenek, nem gyöngédebb testek, mint a
valódi nyilttükri alakok és nem az egészen sima tükrön, hanem a Nyni-
phaeának a víztükrön úszó virágai és levelei között tartózkodnak.

A partokon és partok közelében az Algák között, az úszó vagy alá

merült növényi korhadó anyagoktól födött iszapban a már fentebb fel-

sorolt állatfajokon kívül a következket figyeltem meg :
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Protozoa.

Amœba Proteus Aut.

Difflugia urceolata Car.

Diffliigia acuminata Ehrbg.

Vampyrella lateritia Fres.

5 Nuclearia delicatula Cienk.

Actinopliris so] Ehrbg.

Eaphidiophrys pallida F. E. Sch.

Peranema trichophorum Ehrbg.

Anisonema grande Ehrbg.

10 Prorodon niveus Erreg.

Holophrya ovum Ehrbg.

Trachelophyllum apiculatum Perty.

Gonostomum affine Stein.

Vorticella campanula Ehrbg.

Vermes.

15 Furcularia gracilis Ehrrg.

Rotifer vulgaris Ehrbg.

Philodina roseola Ehrbg.

Chœtonotus maximus Ehrbg.

Lepadella ovális Ehrbg.

örustaeea.

Qij^YiB sp.

Ide sorolhatom félig-meddig a nagyon közönséges és gyakori Gammanis
Roeíielü fajt is, miután a partok közelében az iszap felületén épen úgy

otthonos, mint a víz tükrén a Nym'p}taea-\eNe\e\ alsó lapján. Miután azon-

ban az utóbbi helyen sokkal gyakoribb, inkább a nyilttükri fajok közé

veszem fel.

A víz tükrén a Nymphaea levelei és virágai között meg alatt a követ-

kez fajokat találtam.

Protozoa.

Paramaecium Aurelia 0. F. M.

Nassula elegáns Ehrbg.

Spirostomum ambiguum Ehrbg.

Urostyla Weissii Stein.

5 Sphœrophrya pusilla Cl. et L.

2*
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Coelenterata.

Hydra fusca L., mely a Nymphaea korhadó levein, vala-

mint a víztükrön úszó növényi törmelékekre tapadva él és meglehets

gyakori. Nem eg>^szer szabadon úszó példányai is kerültek szemem elé.

Vermes.

Microstoma lineare Oerst.

Botifer vulgaris Ehrbg.

Ezek közül az els csakis a víztükör lakója s itt a korhadásnak indult

Nymphaea levelei között él, míg a második, mint láttuk, a partokon is

otthonos.
Crustacea.

Cyclops agilis C. K.

10 Cyclops phaleratus C. K.

Cyclops tenuicornis Cls.

Crepidocercus setiger Birge.

Scapholeberis mucronata 0. Fr. M.

Gammarus Eœselii.

A felsorolt Crustaceák közül leggyakoribb a Crepidocercus setiger

Birge, a Scapholeberis mucronata M. Fr. 0. és Gammarus Roeselii,

melyek közül a két els különösen szürkés-fekete színével tnik ki.

Ezen adatok szerint a Püspök-fürd héwizeiben összesen 46 mikros-

kopos állatfajt figyeltem meg, nem említve az itt meg nem nevezett néhány

oly Ciliata -ía^jt, a melyeknek tanulmányozása még további helyszíni vizs-

gálatra vár. Eme 46 faj közül van aztán 33 partlakó és 13 víztükröt lakó.

A Püspök-fürd hévvizei faunájának teljessége kedvéért ide iktatom az

itt él makroscopos állatfajok jegyzékét is.

Mollusoa.

Succinea Pfeifferi EossM.

Succinea putris L.

Limnaea auricularia Drap.

Planorbis spirorbis L.

5 Neritina serratilinea Ziegl. var. thermalis Lang.

Melanopsis Pareyssi Mühlf.

Melanopsis acicularis Fér.

Melanopsis Bsperi Fér.

E két utóbbit a Mocsáry Sándor fentebb jelzett dolgozatának adatai

után vettem fel.
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Yertehrata.

Cyprinus carpio L. var. hungaricus Heck.

Eana esciilenta L.

Tropidonotus tesselatus Mere.

Erne három gerinczes állat közül a medencze melegebb tájain azon-

ban csupán a Cyprinus carpio L. var. luDujaricux Heck, és a Tropidonotus

tesiielatns Merr. él, mely utóbbinak egy példányát a «Bugyogó» közelében,

tehát a 3i2"5° C. meleg vízben láttam úszni. A Rana esadenta már nem
hatol ilyen fel a forráshoz s csupán a «Bugyogó» -tói délre, távolabb fekv,

kisebb hfokú vízben tartózkodik.

Végig tekintve az egész faunának fentebb elsorolt állatfajain, arra a

végeredményre jutunk, hogy a Püspök-fürd hévvizü medenczéjében,

daczára aránylag tetemes hségének, mind ugyanoly fajok élnek, a melyek

más, közönséges hmérsékü vizekben is otthonosak. Csupán a Neritina

serrcUilinea Ziegl. \a,v. tlicrïiuUis Lang és a Melanopsis PureiisH olyan faj,

a mely közönséges hmérsékü vízben nem tenyészik.

Befejezve Nagy-Váradon és a Püspök-fürdben tanulmányaimat,

mindenekeltt a Dunántúli kerület néhány nevezetesebb pontjának átvizs-

gálását tztem ki feladatomul. Junius hó 10-én és következ napjain fel-

kerestem a Fert tavát, gyjtöttem Gyr vidékén s a Hanságból Kóny

község határában. Eme gyjtéseim eredményének ismertetését a könnyebb

áttekinthetés kedvéért külön sorolom fel a term helyek szerint.

FERT TÓ.

A Fert tónak geographiai és természeti ismertetését mellzve, itt

csak annyit jegyzek meg, hogy vizsgálataimat Nesider és Védeny községek

határában végeztem. Nesidernél a Fert tó partjait meglehets nagy terü-

leten sás és nád borítja, a mely különösen a partlakó Crustaceáknak nyújt

kedvez otthont. Védeny határában a part már egészen szabad és Crusta-

cea-faunája már oly fajokat mutat fel, a melyek a nyílttükri alakokhoz szá-

míthatók. Mindamellett azonban, hogy kutatásaim folyamában jó mélyen

behatoltam a Fert tó nyílt tükörére, még sem bírtam karakteristikus nyílt-

tükri fajokat találni s nevezetesen nem találtam meg a Lcptodora Jujaliiuíf

s a Daphiiía Kahlberfjieïisisf. Csupán két oly Crustacea-fajt figyeltem meg,

a melyeket némileg a pelagicus-állatok közé lehet s talán kell is sorolnunk,

nevezetesen a Di<q>foNius xpinmus Daday és Daphnella brachiiura-i^i.

De kizárólagosan pelagikusnak e két fajt sem tarthatjuk, mert számos pél-

dányát a védenyi partok közelében is gyjtöttem. Annak oka különben^

hogy a Fert tó faunájában a parti és nyílttükri fauna élesen nincs elkülö-



nülve, bizonyára nem más, mint az, hogy a tó mélysége sehol sem haladja

^^1 az 1—2 méter mélységet és feneke nagyon iszapos.

Miután a Fert tó mikroskopos faunájára vonatkozólag még eddig

sem hazánkban, sem' a külföldön egyetlen irodalmi adat sem jelent meg,

mintegy hézagot vélek pótolhatni azzal, ha megfigyeléseim eredményeit

e helyen mind feljegyzem. Megjegyzem azonban, hogy csupán a Crusta-

ceákra Voltam tekintettel, melyek közül a következ fajokat találtam meg :

Cyclops viridis Jük.

Diaptomus spinosus Daday.

Macrothrix laticornis M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fe.

5 Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Daphnella brachyura Str.

Sida crystallina M. 0. Fr.

A ki e rövid jegyzéket végig tekinti s aztán elgondolja azt a rengeteg

területet, a melyet a Fert tó víztömege elfoglal, alighanem megütközik

kissé és a lehetetlenséggel majdnem határosnak fogja tartani azt, hogy ily

rengeteg víztömegben csak ennyiféle Crustacea éljen. Felvilágosításul

elmondhatom azonban azt, hogy miként általában a nagyobb kontinentális

tavakban a mikroskopos állatfajok száma igen csekély, de aztán annál

nagyobb a fajok egyéneinek száma, úgy itt a Fertben is a fajok csekély

számát mintegy kiegészíti az egyének rengeteg tömege. Különösen rengeteg

tömegekben tenyészik a Diaptomus spinosus Daday, és a Daphnella

brachyura Str., a melyek a faunának jellemz fajai gyanánt szerepel-

nek ; míg ezekkel szemben a többieknek egyénszáma az elenyészésig

csekély.

A felsorolt fajok a szintáj szerinti elfordulás szerint különben a kö-

vetkezleg oszlanak meg :

aj PartlaJcó fajoh.

Cyclops viridis Jur.

Macrotrix laticornis M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fr.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Sida crystallina M. 0. Fr.

b) J\íyilt tiikri fajoh,

Diaptomus spinosus Daday.

Daphnella brachyura Str.



23

Mint már fentebb is említem, e két fajt azonban nem lehet kizárólag

nyilttükrinek tekinteni, miután a szabad partok közelében is otthonosak,

jólehet itt már nem oly rengeteg egyén számban tenyésznek.

A Fert tó faunájából a fentebb összeállított jegyzékben foglalt fajok

között kiválóan érdekes a Diapfomuf^ sphiOi<us Daday, a mely ez ideig a

Fert tó kizárólagos sajátjának tekinthet. (E faj leírását lásd «A magyar-

országi Diaptomus-fajok átnézete» czím közleményben. Természetrajzi

füzetek XIII. köt. p. 130. VI. tábla 1—5. ábra.)

A Fert tón való vizsgálataim és gyjtéseim befejezése után Gyrbe
utaztam, mely városnak határában különböz irányban tettem gyjt
kirándulásokat. F súlyt e helyen arra fektettem, hogy a Duna, valamint a

Rába-Eábcza kiöntéseibl anyagot szerezzek. És ezt fleg azért tztem ki

feladatomul, hogy némileg megállapíthassam azt a különbséget, a mely a

két folyó által táplált állóvizelí mikroskopos állatvilága között mutatkozik.

Ott aztán a Crustaceák mellett még a Botatoriákra is tekintettel voltam.

A részletekbe való bocsátkozást azonban itt mellzve, és mellzve különö-

sen a megtigyelt fajok enumeratióját, elegendnek látom annak feljegyzé-

sét, hogy az átkutatott tócsákból és állóvizekb()l mind olyan fajokat tudtam

gyjteni csuj^án, a melyek hazánk más vidékein is közönségesek ; továbbá

a két folyótól táplált állóvizek faunája között jóformán semmi lényeges

különbséget nem találtam. Meg kell azonban jegyeznem azt, hogy míg a

Duna kiöntéseibl keletkezett, majdnem kivétel nélkül iszapos fenek

tócsákban az állatfajok korlátolt számúak, addig a Kába-Eábcza kiöntései-

bl keletkezett tócsák inkább tzeges természetek és állatfajokban gazda-

gabbak. Különösen jelentékeny számban élnek itt a Copejiod-vakok közül

a Qyc/o^^.s-félék. A Duna kiöntéseibl fel kell jegyeznem azonban a Bi-a-

chioniii< inítnms Bartsch fajt, a melyet még eddig csak Budapest határá-

ban s nevezetesen a városligeti tóban találtam. E mellett érdekes még a

DapJinella bï'achijura Str. Cladocera-rák is, a mennyiben mint nyílttükri

állatfaj, a Dunának csekély terjedelm kiöntéseiben is otthonos.

Giför városából kirándulást tettem Kóny községbe, a melynek hatá-

rában egy nagy tónak létezése fell volt tudomásom. E tó a községtl

negyedórányira délnyugotra fekszik. Területének legnagyobb részét sás és

nád ntte be annyira, hogy nyílttükre igen csekély. Miután a sás és nád

majdnem átjárhatatlan erdt képez és járm, csónak nem állott rendel-

kezésemre, kénytelen voltam beérni a sás- és náddal bentt helyeken való

g}'üjtessel. A tzeges mocsárrá változott tó állatvilágából a következ Cru-

stacea- fajokát gyjtöttem :

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops agilis C. K.

Cyclops pulchellus C. K.

Cyclops viridis Jur.
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5 Cyclops phaleratus Fisch.

Acropenis leucocephalus C. K,

Macrothrix serricaudata Daday.

Simocephalus vetulus M. 0. Fe.

Ceriodaphnia reticulata Saks.

10 Ceriodaphnia rotunda Jur.

Valamennyi faj a tzeges mocsarak faunájához tartozik. Érdekes

különben közülök a Macrothrix serricaadata Daday faj, a mely eddig

még csupán egyetlen hazai termhelyrl volt ismeretes, még pedig

Erdélybl.

Ezen kívül nem kerülték el figyelmemet a község határában fekv

ideiglenes tócsák sem. Ezek egészen más természetek lévén, mint a nagy

tó, természetesen egészen más eredménynyel is jutalmaztak. Ugyanis e

tócsák tisztán iszapos fenek, ideiglenes vizek, melyeket a kevés talajviz

mellett az eszések táplálnak, növényszegények. Faunájuk fajokban nem
oly változatos, mint a nagy tóé, de egyénszámban annál gazdagabb. Külön-

ben ezekbl csupán a következ fajokat gyjtöttem :

Cyclops tenuicornis Cls.

Diaptomus bacillifer Koelb.

Cypris ornata M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fr.

5 Scapholeberis obtusa Schödl.

Daphnia magna Str.

A feljegyzett fajok közül érdekes a Diaptomus bacillifer Koelb., a

mely ez ideig csupán a Balaton mellékérl volt ismeretes hazánkból. Ehhez

sorakozik aztán a Scapholeberis obtiisa Schoedl faj is, a mely eddig még
csak erdélyrészi termhelyekrl jegyeztetett fel.

Ezzel egyidre meg kellett szakitanom gyjtéseim sorát s csak június

elején folytathattam tovább, mikor is a Tata és Tóváros határában fekv
tavak tanulmányozását tztem ki legközelebbi feladatomul. E helyeken

külön vettem tekintetbe a parkban fekv kis hattyú-tavat és külön a két

város között fekv nagy tavat; mert daczára közelségüknek, jóformán azo-

nos természeti viszonyaiknak, mégis reménylettem, hogy a két tó faunája

között konstatálhatok némi eltérést. E tekintetbl aztán a Crustaceák mel-

lett a Rotatoridkra is figyelemmel voltam. Vizsgálataim eredményeinek
felsorolásánál azonban czélszernek látom a két tó faunájának külön
ismertetését.
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1. TÓVÁROSI HATTYU-TO (KIS-TO).

E tó a tóvárosi parkban fekszik. Vize meglehets tiszta; tükre és

partjai szabadok, sással és náddal nincsenek benve, a mely körülmény

lényegesen befolyásolja a mikroskopos vizi faunát is. Ennek tulajdonít-

ható mindenekeltt az, hogy a partok faunája aránylag sokkal szegényebb,

mint a nyilt tüköré. Vizsgálataim folyamában különben a következ fajokat

jegyeztem fel.

a) Partlahúk.

Monospilus tenuirostris Fisch.

Alona rostrata C. K.

Macrothrix laticornis M. 0. Fr.

De a j)artok közelében rengeteg számban apró Copepod-icákok is

tenyésztek, a melyeket azonban, miután csujján fejldési alakok voltak,

nem tudtam meghatározni. Annyit azonban kétségtelenül megállapíthat-

tam, hogy valamelyik 6'//t7oj).s-fajnak a nemzedékei. A felsorolt három faj

közül különösen érdekes a Monospilus tenuirostris Fisch., a mely egész bizo-

nyossággal még eddig csujián a Balatonból mutattatott ki. A más két faj a

közönségesebben elfordulók közé tartozik.

b) J^yilttühröt lakók.

Schizocerca diversicornis Daday.

Asplanchna priodonta Gosse.

Bosmina cornuta M. 0. Fr.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnella brachyura Str.

Eme typicus nyílttükri fajok között aztán kiválóan érdekes az

Asplanchna priodonta Gosse Rotator ia-îîij, a mely hazánk faunájából még

ez ideig teljesen ismeretlen volt. E lelet azért is érdekes, mert e fajnak egy

további érdekes termhelye, a mennyiben még csupán Németországban,

Schleusingen mellett találták, továbbá Angliában és Schweitzban.

2. TATAI NAGY-TÓ.

J^ tekintélyes terjedelm tó Tata és Tóváros között terül el. Vize meg-

lehets tiszta és tüköré, valamint partjai, épen mint a megelznek, egé-

szen szabadok és miután mélyebb az elznél, parti és nyílttükri faunája

között még szembetnbb a különbség. Vizsgálataim ugyanis arról gyztek

meg, hogy a mikroskopos faunában túlnyomó számmal a határozottan

nyílttükri alakok élnek, míg ezzel szemben, a kizárólag partlakók száma
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aránytalanul kicsiny. Megjegyezhetem különben, hogy a nyílttükri alakok

az egy Leptodora hyalhia kivételével, a partok közelében is otthonosak.

Hogy az állatfajok színtáj szerinti elfordulását érzékeltethessem, itt is

külön veszem a partlakókat és a nyílttükri alakokat.

a) Partlahók.

Brachionus minimus Bartsch,

Cyclops agilis C. K.

Cyclops viridis Jur. '

Moina brachiata M. 0. Fr.

Eme kevés számú, határozottan partlakó faj közül a Brachionus

minimus Bartsch azért érdekes, mert nagyobb állóvízbl ezenkívül még

csak a budapesti városligeti tóból ismeretes. Nem kevésbbé érdekes a

Moina brachiata M. 0. Fr. faj is, még pedig azért, hogy ez ideiglenes

tócsákat és pocsolyákat lakó létére eme termhelyen is él. Különben fel-

jegyzésre méltó az is, hogy e tóban aztán a Moina brachiata nem sza-

porodik fel ol oly rengeteg tömegekre, mint az ideiglenes álló tócsákban és

pocsolyákban ; a mi bizonyára az alkalmazkodásnak az eredménye.

h) J^yílttitkröt lakók.

Schizocerca diversicornis Daday.

Asplanchna syrinx Ehrbg.

Anuraea testudinaria Ehrbg.

Brachionus Margói Daday.

5 Bosmina longirostris Leyd.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnia Kahlbergiensis Schoedl.

Daphnella brachyura Str.

Mint e jegyzékbl is láthatjuk, e tónak nyílttükri faunája tehát sokkal

gazdagabb a parti faunánál s ezenkívül a fajok egyik-másika érdekes jelen-

ségeket mutat fel. Ilyenek a Brachionus Margói Daday, Schizocerca diver-

sicornis Daday és Daphnia Kahlbergiensis Schoedl.

A Brachionus Margói Daday fajt legelször a mezö-záhi nagy tóban
találtam és innen írtam le. Késbben megtaláltam aztán Budapesten is a
városligeti nagy tó faunájában. E helyeken mindig csupán oly példányo-
kat észleltem, a melyeknél a pánczél hátulsó részének két oldalán meg volt

a jellemz nyújtvány (I. tábla 2. ábra). A tatai nagy tó faunájában azonban
túlnyomó számban oly példányokat találtam, a melyeknél az említett és

jellemz két oldalnyújtvány hiányzott (I. tábla 1. ábra), úgy, hogy ha a
pánczél többi részletei és a rágok nem lettek volna azonosak a nyújtványos
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példányokéval, bátran lehetett volna ezeket új faj egyéneinek tartani. Ama
körülmény miatt azonban, hogy a pánczél többi részének és a ragoknak

szerkezete amazokéval teljesen megegyezett, els tekintetre egy új varietás

felállítására gondoltam. Mintán azonban további vizsgálataim folyamában

ugyanezen nyujtvány nélküli példányok mellett nyújtványosokat is talál-

tam, bár igen csekély számban ; arról gyzdtem meg, hogy ezen esetben

egy igen érdekes diuiorpJiisnms-sznl állok szemben és illetleg a hetero-

gevesis egy második esetével. És e leletem még inkább megersít engemet

ama feltevésemben, hogy az eddig leírt RotafoHa-ínjok között nagyon sok

olyan lehet, a mely nem önálló faj, hanem egyik-másiknak heterogenetikus

alakja.

A Schizocerca diver>>ícoriíis Daday fajnál a rengeteg számban elfor-

duló példányok között, valamint a budapesti városligeti tül)an, úgy itt is

minden átmenetet megtaláltam az egyenltlen nyújtványú példányoktól a

symmetricus nyújtványúakhoz.

A tatai nagy tóban él Daphtiia Kahlbergiensh Schoedl. különösen

azért érdekes, mert ez oly rendkívüli alakváltozásban fordul el, hogy a

Daphnia híjalina Leyd. fajtól a Daphnia KaJilbenjk'ii,si^i(j minden átme-

netet megtalálhatunk (I. tábla 3—6. ábra). Az itt él példányok olyan

átmenetet képeznek, a melynek során teljesen beigazolhatónak látom ama

korábbi feltevésemet, hogy a Daphnia hyaliva Leyd., Daphtiia cucuUata

Sabs., Daphnia apicata Kurz, és Daphnia Kahlberijien>ii>i Schoedl. nem

önálló fajok, hanem csak helyi varietások ; annyival is inkább, mert a

pánczél fejburkának kivételével, minden egyébben teljesen megegj^eznek.

Ezen állításomat támogathatja a mellékelt rajzoknak és az említett fajokról

a különböz búvároktól adott rajzoknak összehasonlítása.

Az említett fajok mellett érdekes az As,planchna syrinx Ehrbg.

Rotatoria-ísij is, a mely még eddig csupán Német- és Francziaországból

volt ismeretes.

Ha már most összehasonlítjuk az elzkben ismertetett két tónak

mikroskopos faunáját, azt fogjuk találni, hogy abban vannak közös fajok és

vannak csupán egyik vagy másik tóban él, úgynevezett sajáf fajok, a me-

lyeket külön-külön az alábbi jegyzék tüntet fel.



A) KÖZÖS FAJOK.

1. Partlalcó fajok.

Cyclops agilis C. K. (?).

2. J^'yílttükröt lakók.

Sclnzocerca diversicornis Daday.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnella brachyura Ste.

B) SAJÁT FAJOK.

1. Tóvárosi kis tó. 2. Tatai nagy tó.

a) Partlakó fajok. a) Partlakó fajok.

Monospilus tenuirostrís Fisch. Brachionus minimus Bartsch.

Alona rostrata C. K. Cyclops viridis Jue.

Mäcrothrix laticornis M. 0. Fr. Moina brachiata M. 0. Fe.

h) NijiUtükröt lakók. b) Nyüükröt lakók.

Asplanchna priodonta Gosse. Asplanchna syrinx Ehebg.

Bosmina cornuta M. 0. Fr. Anuraea testudinaria Ehrbg.

Brachionus Margói Daday.

Bosmina longirostris Leyd.

Daphnia Kahlbergiensis Schoedl.

Mint láthatjuk, tehát a két tó faunájában igen csekély a közös

fajok száma, mig a saját fajoké aránylag tekintélyes. Legtöbb saját faja

van azonban a tatai nagy tó nyílttükri faunájának.

Érdekesnek tartom azt is, hogy a két tó nyílttükri faunájában miként

helyettesíti egymást ugyanazon genusnak két különböz faja. így például

míg a kis tó nyílttükrén az Asplanchna priodonta Gosse és a Bosmina

cornuta M. 0. Fr. faj él, addig a nagy tóén az Asplanchna syrinx Ehrbg.

és a Bosnwia longirostris Leyd. faj az otthonos. Igen feltn az, hogy míg

a nagy tóban a Daphnia Kahlbergiensis Schödl. és Brachionus Margói

Daday, e két jellemz nyílttükri alak, egészen közönséges, addig a kis tóból

teljesen hiányzanak.

A két tónak faunája különben nagy hasonlatosságot mutat a Bala-

ton-, a mezö-záhi- és a budapesti városligeti tó faunájához és jóformán

ezek faunájának keveréke. A Monospilus tenuirostris Fisch, és Daphnia

Kahlbergiensis Schödl. fajok ugyanis a Balaton tónak állatfajai. A Schizo-

cerca diversicornis Daday és Brachionus Margói Daday pedig a mez-
záhi és budapesti városligeti tóból voltak még ismeretesek. Feltn azon-



ban az, hogy míg a Balaton és a mezö-záhi tó faunájában megtaláltam a

Ceratium hirundineUa-Dhioj\ariellata-fait, addig a tóvárosi és tatai tavak-

ban hiában kerestem. Ez hiányzik itt épen úg\', mint a budapesti város-

ligeti tóból.

Tanulmányaim további színteréül a tiszántúli kerület rónáin bsé-

gesen található kisebb-nagyobb mocsarakat, ideiglenes, vagy állandó tócsá-

kat és pocsolyákat választottam s e czélból augusztus hó közepén Kis-

ujszálhmm utaztam. E város határában aztán a különböz természet

állóvizek részletes tanulmányozása folytán több érdekes adat birtokába

jutottam.

Mellzve azonban itt a megfigyelt és nagyrészt más termhelye-

ken is gyakori állatfajok felsorolását, csupán az érdekesebb adatok felsoro-

lására szorítkozom.

Kisujszállm közvetlen közelében, a város és a vasúti pályaudvar

között elterül, iszapos fenek, szikes vízzel telt medenczében egy új

Diaptomus-ííijt fedeztem fel, a melyet a hím jellemz ölelje után Dinpto-

mus ungviculatuíi-nQk neveztem el s a melynek leírását e folyóirat XIII.

kötetében a 18. lapon találni.

Feljegyzésre méltónak találom azt az alakváltozást is, a melyet a kis-

újszállási vizekben egészen közönséges Daphiiia psitfacea BAiRD-faj példá-

nyain tapasztaltam. E fajnál jellemz egyebek mellett a pánczél fels

zugából ered és ferdén fölfelé irányuló tüske. Vizsgálataim folyamában

egész sorozatát találtam meg a tüske nélküli példányoknak. A kiindulási

pontot az a példány képezi, a melynél a tüske a maga teljes egészében

meg van (I. tábla 7. ábra). Egy másik példánynál a tüske már hiányzik, de

azért a pánczél fels zuga épen olyan formán van kicsúcsosodva, mint az

egész tüskét viselnél (I. tábla 8. ábra). Ezt követi az a példány, a melynél

a pánczél fels zuga hegs^es szöglet ugyan, de nincs úgy kicsúcsosodva,

mint a megelz példánynál (I. tábla 9, ábra) ; a pánczél hátulsó szegélyé-

nek lefutása azonban még a megelz példányokéhoz hasonlít. Egy további

alaknál a pánczél fels zuga ugyan még hegyes szöglet s némileg az elb-

beniéhez hasonlít, de a pánczél hátsó oldala már függélyes (I. tábla

10. ábra). A következ módosulásnál már a pánczél fels zuga alig kiemel-

ked (I. tábla 11. ábra) ; míg aztán a legvégs határon a pánczél fels zuga

teljesen kerekített, minek következtében e példány sajátságos külst nyer

(I. táblaid, ábra).

Szeptember havának els napjaiban Kisújszállásról aztán Párádra

utaztam, ama reményben, hogy az itt található ásványos vizekben

valami érdekesebb állatfajra bukkanhatok. Kutatásaim azonban csupán

az úg}^nevezett haJmtóiuU vezettek eredményhez, csupán ebben találtam

állatéletet.

A halastó édesviz, álló víz, körítve lomblevel fákkal. Partjai szaba-
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doli, úgyszintén tükre is, minek következtében némileg sikerült megkülön-

böztetnem a parti és nplttükri fauna fajait.

a) Partlalcólc.

Cyclops Leuckarti Cls.

Cbydorus spliaericus M. 0. Fe.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Ceriodaphnia rotunda Sars.

Ezek közül különösebben érdekes a Cyclops Leuckarti Cls., mely

rengeteg tömegekben tenyészik s a mely még eddig csupán Erdélybl, egy

termhelyrl volt ismeretes.

b ) iN'yílttühröt lalcóh.

Asplanchna syrinx Ehrbg.

Daphnia caudata Sars.

Triartbra longiseta Ehrbg.

Daphnella brachyura Str.

Eme csekély számú nyllttükri alakok közül valódi nyílttükri azonban

csupán az Asplanchna syrinx Ehrbg. és Daphnella hrachynra Str. míg

a TriaHhra longiseta Ehrbg. és Daphnia caudata Sars. más termhelye-

ken a partlakók közé sorakozik. Az Asplanchna syrinx Ehrbg. hazánk

faunájából ez ideig még egészen ismeretlen volt, míg a Daphnia caudata

Sars. fajt még eddig csupán a Tátra és Retyezát tavaiból ismertük. Eme
havastáji CZ-aítocé'ra-fajnak tehát a parádi halastó a legdélibb elterjedési

pontja ez id szerint.

A fürd közelében, egy ideiglenes tócsában, sikerült megtalál-

nom még a Kisújszállás határában közönséges Diaptomus ungvicidatus

fajt is.

Eme kirándulásom alkalmával gyjtést rendeztem ezen kívül Recsk

község határában is. Az itt található ideiglenes állóvizekben azonban mind
oly fajok jutottak birtokomba, a melyek más term helyeken is közönsé-

gesek. Ezeknek enumerálását ennek következtében e helyen fölöslegesnek

tartom.

Az eladottak szerint tehát a múlt 1890-ik év nyarán hazánk hat

kiílönböz pontján végeztem tanulmányt és gyjtést. Eme tanulmányaim
folyamában aztán sikerült oly fajokat megfigyelnem, a nlelyek hazánk
faunájából még eddig ismeretesek nem voltak, vagy pedig csak egy-két

termhelyrl jegyeztettek fel; de sikerült aztán hazánk faunájára és a tudó-
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mányra nézve is új állatfajokat fedeznem fel. Ezeknek áttekintését külön-

ben a következkben foglalhatom össze.

a) Hazánk faunájából még eddig nem ismert vagy ritka fajok.

Asplanchna priodonta Gosse.

Asplanchna syrinx Ehrbg.

Cyclops Leuckarti Cls.

Monospilus tenuirostris Fisch.

Diaptomus Wierzejskii Rich.

Diaptomus bacillifer Koelb.

Daphnia caudata Sars.

h) Hazánk faunájára és általánosságban is új fajok.

Diaptomus ungviculatus Daday.

Diaptomus spinosus Daday.

^ ABRAK MAGYARÁZATA AZ I. TABLAN.

1

.

ábra. Brachionus Margói DADAY,nyujtvány nélküli nsténye fölülrl nézve.

Reich IV/4.

2. « Brachionus Margói Daday, nyujtványos nsténye fölülrl nézve.

Reich IV/4.

3—6. '< Daphnia Kahlhergiensis Schoedl., fejpánczéljai oldalról nézve.

Reich IV/2.

7— 12. « Daphnia psittaeea Baird, pánczéljai oldalról nézve. 20-or nagyítva.
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AZ EDDIG PONTOSAN ISMERT DIAPTOMUS-FAJOK

MEGHATÁROZÓ TÁBLÁZATA.

TABELLA SYNOPTICA SPECIEEUM GENERIS DIAPTOMUS ÏÏUCUSQUE

REGTE COGNITARUM.

Dr. Daday jENÖ-töl Budapesten.

Collectionem exercitiiimque artis criticse de speciebus generis Dia-

ptomus hucadusque in litteratura disperse descriptis Dominis J. de Guerne

et J. EicHARD debemus, qui diagnoses latinas delineationesque essentiales

conferentes, tabulas ad species facilius determinandas elaboraverunt.^ Post

illos etiam Dominus 0. E. Imhof tabulíB simili navavit operám.

Calanidas faunœ Hungaricœ studio sedulo subiieiens, species aliquot

generis Diaptomus novas detexi, quorum locum in systemate ut eo rectius

designare possim, illas cum iam cognitis in sequenti tabula adfero. Tabulam

banc etiam eo fine utilem esse puto, quia Domini J. de Guerne et J. Kichard

in suis tabulis notas essentiales marium feminarumque separatim colle-

gerunt, quae circumstantia determinationem specierum parum difficilem

reddit. Tabula vero Domini 0. E. Imhof tantum notas certas marium servat

prœ oculis et sic tantum ad conspectum speciorum valet, ad determinationem

tarnen inapta est. In tabula mea infra notata ego non solum marium, sed

etiam feminarum notas cbaracteristicas perlustravi, necessitate ita cupiente.

In appendice demum pro auxilio sociis buius scientiœ collegi litte-

raturam Calanidarum mihi cognitam.

Az idk folytán az irodalomban elszórtan leírt Diaptomus-fajok össze-

gyjtését és kritikai méltatását de Guerne és Eichard J.-nek köszönjük.

Ok a fajok latin diagnosisának és jellemz rajzainak összeállítása mellett

egy fajmegbatározó táblázatot is szerkesztettek.^ Utánuk Imhof 0. E. is

állított össze egy meghatározó táblázatot.

A magyar fauna Calanida-ieleinek tanulmányozása folyamában a

már másoktól is ismertetett fajokon kívül pár új Dlaptomus-í^i is sikerit

találnom. Hogy e fajok helyét az eddig ismertek között annál jobban kitün-

^ Eevision des Calanides d'eau douce. Paris. 1889. — Mémoires de la soc.

zoologiqrie de France. ïom. II. p. 53. PL 4 et Fig. 60 dans le texte.
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tethessem, azokkal együtt az alábbi meghatározó táblázatba sorakoztatom.

E táblázatnak összeállítását e mellett azért is helyén A'alónak láttam, mert

a DE GuERNE J. és KiCHAED J.-töl összeállított, különben igen becses táblá-

zat két külön táblában adja a hímek és nstények jellemz bélyegeit s így

megnehezíti a tájékozódást. Az Imhof 0. E.-töl szerkesztett táblázat pedig

csupán a hímeknek bizonyos bélyegek szerinti csoportosítására szorítkozik

s így legfentebb tájékoztatóul szolgálhat, de meghatározások eszközlésére

egyáltalán nem alkalmas. Az alábli következ táblázatban tehát én nem

csak a hímek, hanem egyúttal a nstények jellemz bélyegeire is tekintettel

voltam s a szükséghez képest azokat is értékesítettem.

Függelékül összegyjtöttem végre a Calaniddk-i'SL vonatkozó általános

irodalomnak tudomásomra jutott termékeit, hogy így az e téren mköd
búvároknak némi segédkezessél szolgálhassak.

1. a. Articulus ultimus antennœ geniculantis apud marem in apice pro-

cessu unguiformi .._ ..- — — — — -- — -- — 9.

b. Articulus ultimus antennœ geniculantis apud marem in apice pro-

cessu unguiformi destitutus .„. — „. „ — __ ... 4.

2. a. Pes sinister quinti paris apud marem biramosus

Diaptomus denticornü Wierz. (Hungária)

b. Pes sinister quinti paris apud marem uniramosus ... ... ... 3.

3. a. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem biarticulatus,

articulus ultimus rami exterioris apicem versus leviter attenuatus
;

abdomen feminœ simplex Diaptomus asi(Uiciis ülj. (Kisil-Kum.)

b. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem uniarticulatus,

articulus ultimus rami exterioris apicem versus eminenter dilatatus
;

segmentum primum abdominale apud feminam angulo prominente

Diaptomus unguicidatus Daday (Hungária)

4. a. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem sim-

plex ... _.. ... ... — — — — ... ... ... — — 5.

b. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem pro-

cessibus diversiformibus, vei crista longitudinali armatus ... i4.

5. a. Segmentum ultimum thoracis apud feminam in lobis minoribus vei

majoribus exeuns ... ... — ... . . _-- -.- — — — 6-

b. Segmentum ultimum thoracis apud feminam simplex, lobo nullo 10.

6. a. Ramus interior pedis quinti paris apud feminam uniarticulatus 7.

b. Ramus interior pedis quinti paris apud feminam biarticulatus, rami

ambo pedis quinti paris apud marem biarticulati

Diaptomus mirus Lillj. (Sibiria)

Természetrajzi Füzetek. XIV. küt. "
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7. a. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem cylindricus 8.

h. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem dilatatus, com-

pressus, in angulo interiore bispinosus ciliatusque

D'iaptcmivs Lilljehorfiii G. et E. (Algeria, Hungária)

8. a. Eamus interior pedis sinistri quinti pans apud marem in apice sub-

tilissime hirsutus, rotundatus

Diaptomys TyreUii Poppe (Canada, California)

b. Eamus interior pedis sinistri quinti paris apud marem in apice acu-

minatus __. — -__ — — — — — — — — — -9.

9. a. Eamus interior pedis sinistri quinti paris apud marem calvus

Diaptomus lobatiis Lillj. (Sibiria, Novaja Semlja)

b. Eamus interior pedis sinistri quinti paris apud marem in apice intus

subtilissime hirsutus

DiaptomuH laciniatus Lillj. (Norvégia, Peninsula Kola)

10. a. Eamus interior pedis quinti paris apud feminam uniarticulatus ii.

b. Eamus interior pedis quinti paris apud feminam biarticulatus i2.

11. a. Eamus interior pedis quinti paris apud feminam in apice setis du-

abus aequalibus ; articulus ultimus rami exterioris pedis sinistri quinti

paris apud marem inflatus, intus subtiliter dentatus, in apice processu

obtuso appendiceque laterali parvo

Diaptomus amblyodon Maeenz. (Austria, Sibiria, Eussia, Hungária)

b. Eamus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis du-

abus tenuissimeque hirsutus, articulus ultimus rami exterioris pedis

sinistri quinti paris apud marem processibus tribus

Diaptomus oregonensis Lillj. (Oregon)

c. Eamus interior pedum quinti paris apud feminam in apice seta una

aculeisque duobus parvis armatus ; articulus ultimus rami exterioris

pedis sinistri quinti paris apud marem in processu sat longo, obtuso

exeuns denteque parvo laterali armato

Diaptomus affinis Ulj. (Turkestan)

12. a. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem biarticulatus i3.

b. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem uniarticulatus,

cylindricus, in apice acuminatus uniaculeatusque, ramus interior

pedum quinti paris apud feminam in apice tuberculo parvo aculeo-

que minuto armatus ... ... ... Diaptomus Theeli hii^w. {^ihirm)

13. a. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem rectus in apice

obtusus clavusque ; ramus interior pedum quinti paris apud feminam
in apice unisetosus aculeisque duobus inœqualibus armatus

Diaptomus Castor Jur. (Helvetia, Germania, Scandinavia, Brittania,

Gallia)

b. Eamus interior pedis dextri quinti paris apud marem curvatus, in

apice clavatus, tenuissime dentatus ; ramus interior pedum quinti



paris apud feminam in apice bisetosus et intus teniiissime hirsutils

Diaptomus Roubaid Rich. (Ciudad Eeal)

14. a. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem crista

longa ... ._ ._ .__ ... .__ i5.

h. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem in apice

superiore exterire processu dentiformi ... ... ... ... ... !??.

c. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem in an-

gulo superiore exterire processu bacilliformi ... ... _. ... 31.

15. a. Articulus antepenultimus antennae geniculantis apud marem crista

longitudinali simiDlici ... ... ... ... ... i6.

h. Crista longitudinális articuli antepenultimi antennae geniculantis

apud marem in processu dentiformi exeuns ... ... i8.

16. a. Crista longitudinális articuli antepenultimi antennœ geniculantis

apud marem margine simplici .__ ... ... ... il.

h. Crista longitudinális articuli antepenultimi antennae geniculantis

apud marem in parte posteriore serrulata ; ramus interior pedis dextri

quinti paris apud marem biarticulatus, in apice acuminatus, tenuis-

sime Inrsutus ... ... Diaptomus pectimcornis Wierz, (Bukovina)

17. a. Segmentum ultimum thoracis apud feminam bipartitum, parte in-

feriore processu cordiformi ; ramus interior pedis dextri quinti paris

apud marem apicem versus attenuatus in apice tenuissime hirsutus

Diaptom.ns tatricus Wierz. (Hungária)

b. Segmentum ultimum thoracis apud feminam simplex, rotundatum
;

ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem uniarticulatus,

cylindricus, in apice bisetosus tenuissimeque hirsutus

Diaptomus transylvanirus Daday (Transylvania)

18. a. Articulus antepenultimus rami exterioris pedum quinti paris apud

feminam intus laevis ... _.. ... .._ ... ... ... i9.

b. Articulus antepenultimus rami exterioris pedum quinti paris apud

feminam intus ad basi processus ungviformis appendice parvo digiti-

formi, ramus interior biarticulatus, bisetosus aculeoque ^sltvo arma-

tus ; articulus ultimus pedis dextri quinti paris apud marem intus

serrulatus, ramus interior uniarticulatus in apice uniaculeatus

Diaptomus Zachariasi Poppe (Silesia, Transylvania)

19. rt. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam uniarticulatus i?0.

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam biarticulatus '21.

20. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice rotundato

setis duabus aequalibus tenuissimeque hirsutus ; ramus interior pedis

sinistri quinti paris apud marem uniarticulatus, in apice acuminatus

tenuissimeque hirsutus

Diaptomus leptopus Forbes (Massachusetts, Illinois, Minnesota)

3*
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b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apicß acumi-

natus, intus tenuissime hirsutus, extus setis duabus aequalibus arma-

tus ; ramus interior pedis sinistri quinti paris apud marem biarticu-

latus, calvus et in apice acuminatus

Diapto7nus incongrue Hii Vovv^ {Hh?ingha,i)

21. a. Segmentum ultimum thoracis apud feminam symmetricum, segmen-

tum primum abdominale simplex, ramus interior pedum quinti paris

in apice setis duabus œqualibus tenuissimeque hirsutus ; ramus in-

terior pedis dextri quinti paris apud marem simplex, cylindricus, in

apice tenuissime hirsutus

DiajjtonmK roeritleiis Fisch. (Gallia, Germania, Svecia, Hungária,

Russia)

b. Segmentum ultimum thoracis apud feminam asymmetricum, segmen-

tum primum abdominale in angulo inferiore dextro prominens, ramus

interior pedum quinti paris in apice tenuissime hirsutus ;
ramus

interior pedis dextri quinti paris apud marem compressus, falcifor-

miter curvatus, in apice calvus Diaptomus gibber Poppe (Brasilia)

22. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam uniarticulatus 93.

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam biarticulatus 30.

23. a. Ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem uniarticulatus 94.

b. Ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem biarticulatus 99.

24. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam apice acuminate 95.

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam apice rotundato 97.

25. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis pilis-

que armatus — .__ — — .-- — — — — -- — 9G.

b. Ramus interior pedum quinti pari? apud feminam in apice calvus ;

ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem in apice rotun-

datus et calvus, in margine inferiore dentato .

Diaptomus Lumholtzi Saes (Australia)

26. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice unisetosus

et tenuissime hirsutus, segmentum primum abdominals simplex ;

ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem in apice rotun-

datus .„ ... ... -1. _.. Diaptomus siciloides Lillj. (California)

b, Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice bisetosus

tenuissimeque hirsutus, segmentum primum abdominale in angulo

dextro valde prominens; ramus interior pedis dextri quinti paris

.
apud marem in apice acuminatus.

Diaptomus signicauda Lillj. (California)

27. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis du-

abus aequalibus ... ... ... ... .__ ._ ... ._ 98.

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis du-

abus aequalibus armatus tenuissimeque hirsutus ; ramus interior
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pedis dextri quinti paris apud marem fere apicem rami exterioris

attingens

Diapfomus gracilis Saks. (Norvégia, Svecia, Finnia, Germania, Hel-

vetia, Italia, Hungária, Polonia)

c. Kamus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis 4 in-

sequalibus ; ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem
pauUo longior, quam articulus primus rami exterioris

Diaptomas graciloides Lillj, (Svecia, Norvégia, Peninsula Kola,

Germania)

28. a. Ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem longitudine

articuli primi rami exterioris, angulns externus articuli basalis se-

cundi simplex _ Di<(pkmu(s orieiilalh Beady (Ceylon, Australia)

b. Ramus interior pedis dextri quinti paris apud marem tantum dimi-

diam longitudinem articuli primi rami exterioris attingens, articulus

secundus basalis in angulo exterire processu digitiformi

Diaptmnus saiiç/viiieus Forbes (Illinois, Alabama)

29. a. Articulus ultimus rami exterioris pedis dextri quinti paris apud ma-

rem extus processu digitiformi, articulus ultimus pedis sinistri in

processu elongato, cylindrico, basin unisetoso exeuns

Diaptonms laticeps Sars. (Norvégia)

h. Articulus ultimus rami exterioris pedis dextri quinti paris apud ma-

rem sine processu, articulus ultimus pedis sinistri in apice dilatatus,

quadrilobosus, tenuissime birsutus et aculeo parvo laterali armatus

IJiapfomm Fratu'hcamis Lihijj. (Csdiíonúa)

30. a. Ramus interior pedum quinti j)aris apud feminam in apice setis du-

abus wqualibus ; ramus interior pedis sinistri quinti paris apud ma-

rem longitudinem articuli primi rami exterioris non superans

Didptomus sfdfii/dlis Forbes (Illinois, Alabama)

h. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam in apice setis

duabus inœqualibus ; ramus interior pedis sinistri quinti paris apud

marem tantum dimidiam longitudinem articuli primi rami exterioris

attingens - — - Diaptomiis (/Jacialis Lillj. (Novaja Semlja)

31. a. Processus bacilliformis articuli antepenultimi antenna? geniculantis

apud marem serrulatus ... ._ „. ... __. . . ... ... __ 3*^.

b. Processus bacilliformis articuli antepenultimi antennte geniculantis

apud marem lœvis ... ... .- — ._ ..- ... ... ... 34.

32. a. Processus bacilliformis articuli antepenultimi antennw geniculantis

apud marem per totam longitudinem serrulatus, segmentum primum

abdominale apud feminam simplex ... ... ... .. .__ ... 33.

b. Processus bacilliformis articuli antej)enultimi antenn* geniculantis

apud marem solum in apice serrulatus, angulus inferior dexter

segmenti abdominalis primi acuminato-prominens ; articulus ultimus
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rami exterioris pedis dextri quinti paris apud marem longitudine

articulorum antecedentium, ramus interior oviformis, compressus, in

apice uniaculeato ... ... ... Diaptomuf^ Trybomi Lillj. (Oregon)

33. a. Bamus interior pedum quinti paris apud feminam uniarticulatus in

apice aculeis duobus parvis tenuissimeque hirsutus ; articulus secun-

dus basalis pedum amborum intus processibus armatus

Diaptomus Wierzejskii Rich. (Germania, Hispánia, Hungária)

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam biarticulatus in

apice aculeis duobus parvis ; articulus secundus basalis pedum am-

borum inermis

Diaptomus serricornis Lillj. (Lapponia, Peninsula Kola)

34. a. Segmentum ultimum thoracis apud feminam in lateribus ambobus

Iseve; segmentum primum abdominale in lateribus ambobus pro-

cessu instructum — — — ... — — — -- — — 35.

b. Segmentum ultimum thoracis apud feminam in lateribus ambobus

aculeatum ; segmentum primum abdominale in lateribus ambobus

processibus duabus ..- — Diaptomus spinosus Daday (Hungária)

35. a. Articulus ultimus rami exterioris pedis dextri quinti paris apud ma-

rem sine processu laterali — ... — — — — -- --- 5Ö-

b. Articulus ultimus rami exterioris pedis dextri quinti paris apud ma-

rem extus processu digitiformi laterali

Diaptomus salinus Daday (Algeria, Germania, Hungária)

36. a. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam uniarticulatus 37.

b. Ramus interior pedum quinti paris apud feminam, sicut rami ambo

pedum quinti paris apud marem biarticulatus, ultimi acuminati tenu-

issimeque hirsuti; processus articuli antepenultimi antennae geni-

culantis apud marem falciformis Diaptomus Eiseni Lillj. (California.)

37. a. Rami interiores pedum quinti paris apud marem uniarticulati 38.

b. Rami interiores pedum quinti paris apud marem biarticulati ; arti-

culus ultimus rami exterioris pedis sinistri quinti paris apud marem

inflatus, hirsutus in apice biaculeatus

Diaptomus sicilis Foebes (Michigan, Minnesota)

38. a. Articulus ultimus rami exterioris pedum quinti paris apud feminam

deest in locum ei solum setae duse existunt, ramus interior rudimen-

tarius, acuminatus, calvus ; ramus interior pedis dextri quinti paris

apud marem rudimentarius, minutissimus, calvus, articulus ultimus

rami exterioris pedis sinistri quinti paris crassus, tenuissime hirsutus

processu majore apicali et altero minore laterali

Diaptomus minutus Lillj. (Grœnlandia)

b. Articulus ultimus rami exterioris pedum quinti paris apud feminam

manifeste evolutus, ramus interior validus in apice hirsutus ; ramus

interior pedis dextri quinti paris apud marem fere dimidiam longi-
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tudinem articuli ultimi rami exterioris attingens, articiilus iiltimus

rami exterioris pedis sinistri quinti paris in processu sat longo, teniii

exeuns et intus seta longa armatus

Diaptomus barJllifer Koelb. (Hungária. Finnia, Helvetia, Gallia,

Sibiria).
*

1. a. A him ölelöje utolsó ízének csúcsán karomforma függelék van ?.

h. A hím ölelöje utolsó ízének csúcsán nincs karomforma függelék 4.

2. a. A hím ötödik lábpárjának balfele kétágú

Diaptomus denticornis Wierz. (Hungária).

h. A hím ötödik lábpárjának balfele egyágú „. ... ... 3.

3. a. A hím ötödik lábpárjának jobbfelén a bels ág kétízü, a küls ág

utolsó íze csúcsa felé gyengén keskenyedik, a nstény potrohja egy-

szer .__ ... ... . . _ Diapfomus (maticus ülj. (Kisil-Kum).

h. A hím ötödik lábpárjának jobbfelén a bels ág egyízü, a küls ág

utolsó íze csúcsa felé feltnen szélesedik, a nstény potrohjának

els szelvénye kiálló csúcsú

Diaptuinus HityiiiciUatus Daday (Hungária).

4. a. A hím ölelöjének utolsóeltti második íze egyszer ... .. .._ 5.

b. A hím ölelöjének utolsóeltti második ízén különféle függelékek

emelkednek, vagy pedig hossztaraj van ... ... .._ .__ ... 14.

5. a. A nstény ötödik torszelvénye kisebb-nagyobb, oldalt kiálló karélyba

megy ki ... ... _^ ... ... ... ... ... ... ... ... 6.

b. A nstény ötödik torszelvénye egyszer, karély nélküli ... 10.

6. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága egjdz ___ ... 7.

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kétíz, a hím ötödik lábpár-

ján mindkét bels ág kétíz ... Diaptomus mirux Lillj. (Sibhia),

7. a. A hím ötödik jobb lábának bels ága hengeres _ ... ... . c^.

b. A hím ötödik jobb lábának bels ága széles, lapított, bels zugában

két kis tüskével és finom szrökkel

Diaptomus LiUjebonjü G. et K. (Algeria, Hungária).

8. a. A hím ötödik bal lábának bels ága csúcsán finoman szrözött, kere-

kített — . — Dírtj;/oi>í7/.s- 2yrrö//í Poppe (Canada, California).

b. A hím ötödik bal lábának bels ága hegyes csúcsú ... ... ... 9.

0. a. A hím ötödik bal lábának bels ága csupasz

Diaptomus lobatus Lillj. (Sibiria, Novaja Semlja).

/>. A hím ötödik bal lábának bels ága csúcsán belül finoman szrözött

Diaptomus lariuiatus Lillj. (Norvégia, Peninsula Kola).

10. í/. A nstény ötödik lábpárjának bels ága eg}áz ... .__ ... ... 11.

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kétíz ... l'-2.

11. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson két egyforma

sörte van : a hím ötödik bal lábának küls ágán az utolsó íz duzzadt.
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belül finoman fogazott, csúcsán egy tompa nyujtványnyal és egy kis

oldali függelékkel

Diaptomus mnblyoon Makenz. (Austria, Sibiria, Russia, Hungária).

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson két sörte és finom

szrök vannak ; a liirn ötödik bal lábának küls ági csúcsízén három

nyujtvány van .- .- — Diaptomus oregonensis Lillj. (Oregon).

c. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson egy sörte és két

kis tüske van ; a him ötödik bal lábának küls ági csúcsíze meglehe-

ts hosszú, tompa nyujtványba megy ki, melynek tövén kívül egy

kis fogszer nyujtvány van — Diaptomus affinis ülj. (Turkestan).

12. a. A hím ötödik jobb lábának bels ága kétíz ... „. — ... 13.

b. A hím ötödik jobb lábának bels ága egyíz, hengeres, hegyes csúcsú,

csúcsán egy tüskével; a nstény ötödik lábpárjának bels ágán a

csúcson egy kis kiemelkedés és tövén egy-egy kis tüske van

Diaptomus Theeli Lillj. (Sibiria).

13. a. A hím ötödik jobb lábának bels ága egyenes, tompa és csupasz

csúcsú ; a nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson egy nagy

sörte, egy nagyobb és egy kisebb tüske emelkedik

Diaptomus Castor Jue. (Helvetia, Germania, Scandinavia, Brittania,

Gallia).

b. A hím ötödik jobb lábának bels ága görbült, csúcsa bunkós, finoman

fogazott ; a nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson két sörte

és belül finom szrök vannak Diaptomus Roubaui Rich. (Ciudad Real).

14. a. A hím öleljének utolsóeltti második ízén hossztaraj van ... 15.

b. A hím öleljének utolsóeltti második ízén a küls fels csúcson

fogszerü nyujtvány van ... ... ... ... ... ... .__ ... ... 2'2.

c. A hím öleljének utolsóeltti második ízén a küls csúcson pálczika-

forma nyujtvány van ... ... ... ... ... ... ... 31.

15. a. A hím öleljén az utolsóeltti második íz hossztaraja csúcsán egy-

szer ... ... — ... ... ... ... ... ... ... 16.

&. A hím öleljén az utolsóeltti második íz hossztaraja fogszer nyujt-

ványba megy ki ... ... ... .__ __ ... .__ __, 18.

1 6. a. A hím öleljén az utolsóeltti második íz hossztaraja épszélü 17.

b. A hím öleljén az utolsóeltti második íz hossztaraja közepén túl

fürészfogazott ; a hím ötödik jobb lábának bels ága kétíz, csúcsa

hegyes, finoman szrözött

Diaptomus pectinicornis Wieez. (Bukovina).

17. a. A nstény utolsó torszelvénye oldalain ketté osztott, alsó része szív-

forma nyujtványba megy ki ; a hím ötödik jobb lábának bels ága

csúcsafelé keskenyedik, csúcsán finoman szrözött

Diaptomus tatricus Wierz. (Hungária).
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b. A nstény utolsó torszelvénye egyszer, kerekített ; a bím ötödik jobb

lábának bels ága egyízü, hengeres, csúcsán két sörtével és finom

szrökkel ... Diaptomas Traíisylvaniciis Daday (Transylvania).

18. a. A nstény ötödik lábpárjának küls ági utolsóeltti ize belül egy-

szer .- _ . .._ ... ... _ ... ... JO,

b. A nstény ötödik lábpárjának küls ági utolsóeltti izén belül a

karomnyujtvány tövén kis ujjszer kiemelkedés van, a bels ág kétíz

két egyforma sörtével és egy tüskével ; a hím ötödik jobb lábának

küls ági utolsó íze belül frészfogas, a bels ág egyíz, csúcsán egy

tüskével ... Diaptomiis Zacharkisi Poppe (Silesia, Transylvania).

19. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága egyíz ... ... ... '20.

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kétíz __ ... ... 21.

20. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kerekített csúcsú két egy-

forma sörtével és finom szrökkel ; a hím ötödik bal lábának bels

ága egyíz, hegyes csúcsú és finoman szrözött

Diaptomns leptopus Fokbes (Massachusetts, Illinois, Minnesota).

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága hegyes csúcsú, belül finoman

szrözött, kívül két egyforma sörtével; a hím ötödik bal lábának bels

ága kétíz, csupasz és hegyes csúcsú

Diaptomim incoiignieas Poppe (Shanghai).

21. a. A nstény utolsó torszelvénye részarányos, az els potrohszelvény

egyszer, ötödik lábpárjának bels ágán két egyforma csucssörte van

finom szrök mellett ; a hím ötödik jobb lábának bels ága egyszer,

hengeres, csúcsán finom szrökkel

Diaptomus coerulem Fisch. (Gallia, Germania, Svecia, Hungária,

Russia).

b. A nstény utolsó torszelvénye részaránytalán, az els potrohszelvény

jobb alsó csúcsa kiemelkedett, ötödik lábpárjának bels ága csúcsán

finoman szrözött; a hím ötödik jobb lábának bels ága lapított,

sarlóformán görbült, csupasz csúcsú

Diaptomus rjibber Poppe (Brasilia).

22. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága egyíz ... ... 23.

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kétíz ... ... ... íjO.

23. a. A hím ötödik jobb lábának bels ága egyíz ... ... ... ... 24.

b. A hím ötödik jobb lábának bels ága kétíz ... ... ... ... 29.

24. a. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsa heg^v^es ._. ... 25.

b. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsa kerekített ... 27.

25. a. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsán sörték és szrök

vannak ... ... . ... ... ... ... ... . _ ... ... ..- 26.

b. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsa csupasz ; a hím ötödik

jobb lábának bels ága kerekített és csupasz csúcsú, bels oldalán

fogazott .- ,-- -,- -- Diaptomus Lumholzi Sars (Australia).
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26. a. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsán egy sörte és finom

szrök vannak, a potroh els szelvénye egyszer; a hím ötödik jobb

lábának bels ága kerekített csúcsú

Diaptomus siciloides Lillj. (California).

b. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsán két sörte és finom

szrök vannak, a potroh els szelvényének jobb csúcsa ersen kihe-

gyesedett; a hím ötödik jobb lábának bels ága hegyes csúcsú

Diaptomus skjnicauda Lillj. (California).

27. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson két egyforma

sörte van .._ — — — — — -- — — - - -^•

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson két egyforma kis

sörte és finom szrök vannak ; a hím ötödik jobb lábának bels ága

majdnem a küls ág csúcsízének végéig ér

Diaptomus gracilis Sars G. 0. (Norvégia, Svecia, Finnia, Germania,

Helvetia, Italia, Hungária, Polonia).

c. A nstény ötödik lábpárjának bels ágán a csúcson 4 különböz

nagyságú sörte van ; a hím ötödik jobb lábának bels ága valamivel

hosszabb a küls ág els ízénél

Diaptomus graciloides Lillj. (Svecia, Norvégia, Peninsula Kola,

Germania).

28. a. A hím ötödik jobb lábának bels ága a küls ág els ízének végéig

ér, a második alapíz küls csúcsa egyszer

Diaptomus orientális Brady (Ceylon, Australia).

b. A hím ötödik jobb lábának bels ága csak a küls ág els ízének

feléig ér, a második alapíz küls csúcsán ujjforma nyujtvány van

Diaptomus sangvincus Forbes (Illinois, Alabama).

29. a. A hím ötödik jobb lábának küls ági csúcsízén kívül ujjforma nyujt-

vány van, a bal láb küls ági utolsó íze hosszú, hengeres nyujtványba

megy ki, melynek alapján sörte emelkedik

Diaptomus laticeps Sars G. 0. (Norvégia).

b. A hím ötödik jobb lábának küls ági csúcsíze nyujtvány nélkül, a

bal láb küls ági utolsó íze csúcsán elszélesedett, négy karélyos, fino-

man szrözött egy kis oldaltüskével

Diaptomus Franciscanus Lillj. (California).

30. a. A. nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsán két egyforma hosszú

sörte van ; a hím ötödik bal lábának bels ága a küls ág els ízénél

nem hosszabb Diaptoynus stagnalis Forbes (Illinois, Alabama.)

b. A nstény ötödik lábpárján a bels ág csúcsán egy hosszabb és egy

rövidebb sörte van ; a hím ötödik bal lábának bels ága a küls ág

csúcsízének közepén túl ér

Diaptomus glaciális Ialu. (Novaja Semlja).
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31. a. A hím ölelöjén az utolsóeltti második íznek pálczikaforma nyujt-

ványa fésüfogas ... __ ... ... ._. — 39.

b. A hím ölelöjén az utolsóeltti második íznek pálczikaforma nyujt-

ványa sima ... ... _ ... .__ ... ... ... ... 34.

32. a. A hím ölelöjén az utolsóeltti második íznek pálczikaforma nyujt-

ványa egész hosszában fésüfogas s a nstény els potrohszelvénye

egyszer ... ... ... ... __. _ . ... ... ... ... .__ ... 33.

b. A hím ölelöjén az utolsóeltti második íznek pálczikaforma nyujt-

ványa csak végén fésüfogas, a nstény els potrohszelvényének jobb

alsó csúcsa hegyesen kiáll ; a hím ötödik jobb lábán a küls ág vég-

íze oly hosszú, mint a megelz ízek együtt, a bels ág tojásforma,

lapított, csúcsán egy tüskével Diaptoniu.'i Trijhomí Lillj. (Oregon).

33. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága egyíz, csúcsán két kis tüs-

kével és finom szrökkel ; a hím ötödik lábpárján mindkét ág máso-

dik törzsízén belül nyujtványok vannak

Diaptomiis Wierzejskii Rich. (Germania, Hispánia, Hungária).

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága kétíz, csúcsán két kis tüs-

kével ; a hím ötödik lábpárján az ágak második törzsíze egyszer

Diaptomus serncorni.s Lillj, (Lapponia, Peninsula Kola).

34. a. A nstény ötödik torszelvénye mindkét oldalán sima, a potroh els

szelvényének két oldalán egy-egy tüskés nyujtvány van ... ... 35.

b. A nstény ötödik torszelvénye mindkét oldalán tüskézett, a potroh

els szelvényének mindkét oldalán két-két tüskés nyujtvány van

Diaplomas spinosiŒ Daday (Hungária).

35. a. A hím ötödik jobb lábának küls ági csúcsíze küls nyujtvány

nélkül ... ... _.. ... ... ... ... .- .%'.

b. A hím ötödik jobb lábának küls ági csúcsíze kívül ujjforma nyujt-

ványnyal Diaptomus salimis Daday (Algeria, Germania, Hungária),

36. a. A nstény ötödik lábpárjának bels ága egyíz ... ... -.. ... 37.

b. A nstény ötödik lábpárjának bels ága, nem különben a hím ötödik

lábpárjának bels ágai kétízek, az utóbbiak hegyes csúcsúak, fino-

man szrözöttek ; a hím ölelöjén az utolsóeltti második íz nyujt-

ványa sarlóforma ... ... ... Diaptonuis Eisoií Lillj. (California).

37. a. A hím ötödik lábpárjának bels ágai egyízek ... ... .... ... 38.

b. A hím ötödik lábpárjának bels ágai kétízek, a bal láb küls ági

csúcsíze duzzadt, szrös, csúcsán két tüskével

Diaptomus sicilis Fokbes (Michigan, Minnesota).

38. a. A nstény ötödik lábpárjának küls ági utolsó íze hiányzik s helyén

csak két tüske van, a bels ág csenevész, hegyes csúcsú, csupasz ; a

hím ötödik jobb lábának bels ága csenevész, alig észrevehet, csu-

pasz, a bal láb küls ági csúcsíze vastag, finoman szrözött eg}-
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nagyobb csúcs- és egy liis oldalnyujtványnyal

Diaptomus minutus Lillj. (Grœnlandia).

b. A nstény ötödik lábpárjának küls ági csúcsize jól fejlett, a bels ág

erteljes, csúcsán sörtézett; a hím ötödik jobb lábának bels ága

majdnem a küls ág csúcsizének közepéig ér; a bal láb csúcsize kes-

keny, meglehets hosszú, vékony nyujtványba megy ki s belül egy

hosszú sörtével fegyverzett

Diaptomus baciUifer Koelb. (Hungária, Finnia, Helvetia, Gallia,

Sibiria). v

*

Adnotare mihi officium est, species nonnuUas ex hac tabella déesse.

Diaptomum Richardi Schmeil ideo non assumsi, quia cum Diaptomo sa-

lino Dad. una eademque species esse videtur ; mihi enim non contigit, de

fi'guris a Dominis de Guerne J. et Kichard J. datis, huius speciei notas

characteristicas diversas cognoscere. Diaptomi ambigui Lillj. mas ignotus

est et sine eognitione maris tabulíB inserere nequit. Species imperfecte

cognitie sunt porro secundum de Guerre J. et Eichard J. sequentes :

Diaptomus longicornis Nicolet., Diaptomus pollux King, Diaptomus uxo-

rius King, Diaptomus Maria King, Diaptomus Cookii King, Diaptomus

similis Baird, Diaptomus flagellatus ülj., Diaptomits. pallidus Herrick,

Diaptomus Kenntuckyensis Chamber, Diaptomus minnetonka Herr., Dia-

ptomus armatus Herr,, Diaptomus longicornis et var. similis Herr., Dia-

ptomus alpinus Imh., Diaptomus Zografi Kortsch. .

Meg kell itt jegyeznem, hogy e táblázatból még néhány faj hiánj^zik.

A hiányzó fajok közül a Diaptomus Richardi Schmeil fajt azért nem vet-

tem fel, mert én hajlandó vagyok ezt a Diaptomus salinus Daday fajjal

azonosnak tartani, annyival is inkább, mert a de Guerne J. és Eichard J.-töl

adott rajzok között oly nagy a megegyezés, hogy én nem tudtam a külön-

külön jellemz sajátságokat azok után megállapítani. A Diaptoynus am-
biguus Lillj., különben pontosan leírt fajt azért nem vehettem' fel a táblá-

zatba, mert hímje ismeretlen s a hím adja azt a kulcsot, a mely után a

fajok közé valamely Diaptomus-t beoszthatunk. A hiányosan ismert és e

miatt a táblázatba fel nem vehet fajok de Guerne J. és Eichard J. után
aztán a következk :

Diaptomus longicornis Nicolet. Diaptomus Kentuckyensis Chamb.
« pollux King. « minnetonka Herr.
« uxorius King. « armatus Herr.
« Maria King. « longicornis et var.simi-
« Cookü King. lis Herr.
« similis Baird. „ alpinus Imh.
« flagellatus ülj. « Zografi Kortsch.

,

« paliidus Herr.
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ADATOK A GOMBÁK PHYSIOLOGIAI ANATÓMIÁJÁHOZ.

Dr. IsTVÁNFFi Gyulá-íóI Budapesten.

(II., III. tábla.)

A gombákat eddigelé a pbysiologiai-anatomia nézpontjaiból még

nem vizsgálták, daczára hogy jóformán már az összes többi növény-cso-

portban megkisérlették ezen disciplina elveinek alkalmazását. A gombák

általában rövidebb élet növényi organismusok levén, az ily vizsgálatok talán

nem is kecsegtettek kedvez eredménynyel, nem látszott talán valószínnek,

hogy olynem berendezésekkel bírjanak, mint a minket a jjliys.-anatómia

megkülönböztet s ez lehetett jó részt oka, hogy az anatómusok mindeddig ily

tekintetekbl nem foglalkoztak velk. Az egyszerbb alakokon pedig ép úgy

feltalálható az uralkodó mechanikai elvek kifejezése, mint akár a megfelel

morphologiai fokon lev Algákon, a magasabb rendeken aztán még sajátsá-

gos berendezésekre is akadunk, de mindezek természetesen kevésbbé szem-

betnbb módon lépnek föl mint az önálló táplálkozásra képes növé-

nyeken.

Egy és ugyanazon magasabbrend gombának életében mind e két

fokozat együttesen is elfordul, mert a tisztán vegetativ részekben, az alsóbb-

rendüeken uralkodó elvek ismétldnek, míg viszont a gyümölcstartók, —
tehát a közönséges értelemben is gombáknak nevezett testek, — már kiváló

elkülönüléseket láttatnak.

A physiologiai-anatómia tudvalevleg bizonyos élettani czélokhoz

alkalmazott szövet-rendszereket, berendezéseket különböztet meg. Ezekben,

a magasabbrend növényeken egy szövet vagy rendesen több szövet mkö-
dik közre a feladat teljesítésében.

Már most, ha a gombákon akarunk ilynem vizsgálatokat végezni,

s azokat az analogonokat keressük, a melyek a magasabbrendek berende-

zéseinek megfelelnének, — legelbb is a szövet fogalmát kell kissé tágabb

értelemben vennünk. Igazi, szorosb értelemben vett szöveteket ugyanis,

melyek ketté oszlás által származnának bizonyos sejtektl, itt egy pár eset-

tl eltekintve nem találunk. Ezek közül is a sejttest képzdést, mely némely
gyümölcsformán (pycnidiumok) ismeretes, emhthetném fel talán, mert a sok-

fiókú spórák nem jöhetnek ily szövetképzdés számba, eremoblastikus ter-

mészetüknél fogva
; a sejtlemezképzdés épen nagy ritkasága miatt nem ját-

szik szerepet, s így mint igazi, valóságos szövetképz, tulajdonképen csak
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a rhizomorphák tenyészkúpja maradna s erre alkalmazhatnók az igazi szö-

vetek fogalmát.

A gombák testében a szokásos kifejezést használva, hyphaszövetek s

ezekbl alakuló álparenchymszövetek fordulnak elö.

De az ily álszövetek is a valódiakat utánzóan fejldhetnek ki, sejtjeik

megnyúlása, összetapadása, összenyomása stb. által igazi parenchymához

tökéletesen hasonló szövetek alakulnak. St ezek még továbbnövésre is

képesek sejtjeik megnyúlása folytán, st még a sejtoszlás sem látszik egé-

szen kizártnak.

Áttekintve az álszövetek sokféleségét, igen sok oly állapotot találunk,

mely formára nézve is mintegy felhívja az összehasonlítást a magasabbrendü

növények szöveteivel.

Az ilyenek összealakulásával, együttes fellépésével megint oly formatiok

képzdnek, melyek a szövetrendszerekre emlékeztetnek.

De ez inkább csak a dolog alaki oldalát érinti, a mi talán kevésbbé jön

most számba, itt inkább a j^hysiologiai munka végzésének, teljesítésének kér-

dése az els. Ebbl a nézpontból vizsgálva a gombákat, felfogásom az, hogy

a gombákon is vannak oly berendezések, melyek nyilvánvalóképen physiolo-

giai ozélok elérésére fejldtek ki s melyeket így méltán s jogosan illethetünk

a physiologiai rendszerek, élettani szövetrendszerek jelzvel, akár csak a

magasabbrendü növények hasonló czélú képzdményeit. A különbség tulaj -

donképen alárendeltebb s az igazi és álszövetek közt létez eltérésben vagy

mesterséges megkülönböztetésben rejlik.

Ez a különbség azonban, a tényeknek ilyetén való felfogását nem vál-

toztathatja meg, mihelyt a kérdést úgy állítjuk föl, hogy mely élettani fel-

adat teljesítésére alkalmas valamely berendezés és milyen mértékben képes

azt teljesíteni?

Természetesen az ilyen nézpontok alkalmazása a gombákra korlátol-

tabb mint a többi növénycsoportokban, korlátolja egyrészrl a gombák saját-

ságos kifejldése, a mennyiben inkább csak a gyümölcstestekben lehet ilyeíi

berendezésekre akadni, másrészrl nagyon egyszersíti a kérdést a gombák

életmódja, mely sok, az önálló táplálkozásra képes növényekben nélkülöz-

hetlen berendezést feleslegessé teszen.

De ez a két körülmény mégis nem kevés érdekes berendezésnek forrása,

fejleszt oka lesz.

Az ily irányú vizsgálatoknak, ennél a növénycsoportnál, mint az eddig

elmondottak után is világos, aránytalanul több nehézséggel kell megküz-

deniök mint a magasabb fejlettségüeknél s ez az oka egyrészt, hogy eddigelé

mind késtek a physiologiai-anatomia elveinek alkalmazásával, illetleg hogy

az ilyen természet berendezések kutatását még nem kísérlettek meg. jófor-

mán erre az okra vezethet vissza.

Eddigi vizsgálataim után mégis, azt tartom, hogy a gombákban ép úgy
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feltalálhatók bizonyos élettani rendszerek, mint az önálló táplálkozásra képes

növényekben, de a mint általán az egész növénycsoportra rányomta bélye-

gét a sajátságos, másodlagos életmódhoz való alkalmazkodás, úgy e beren-

dezések is más formájúak, kevésbbé sem oly világosak vagy szembeszökk,

mint a magasabbrend növényekben, szóval, itt fokozati különbségekrl le-

hetne beszélni, ha a gombákat a többivel összeakarnók hasonlitani.

E sorokban pusztán csak kisérletképen akarok néhány idevágó esetet

összefoglalni, s részben még, vázlatos áttekintés formájában, megpróbálom a

physiologiai-anatomiai felfogás szerint csoportositani az ismeretes morpho-

logiai tények kiválóbbjait.

A szövet fogalmát, mit fentebb jeleztem, nem lehet teljesen az elfoga-

dott értelemben alkalmazni s azért inkább a berendezés vagy rendszer kife-

jezést akarom jobbnak hiányában használni, csakis azért, hogy igy a jelen-

leg használatos mnyelvhez eladásom jobban hozzá simuljon.

A szövetrendszerek a mint jelenleg Schwendener, Haberlandt s köve-

tik megállapították, tudvalevleg négy csoportba foglaltatnak össze, meg-

különböztetnek ma
I. oszlási vagy képz szövetrendszereket, ezek a merisztemák rend-

szerei,

n. védelmez szövetrendszereket,

TTT . táplálkozási szövetrendszereket, és

IV. szaporodási rendszereket.

Ebbe a négy csoportba kísérlettek meg az ismeretes sokféle szövetet,

a szerint a mint élettani feladatukat felismerték, beosztani ; ehhez a felosz-

táshoz mindenesetre szó férhet s csak jobbnak hiányában élünk most

is vele.

A felsorolt áttekintést kiinduló pontul véve, igyekeztem a gombák cso-

portjában felkeresni a megfelel berendezéseket s az anatómiai vizsgála-

tok eredményeit beleilleszteni a különböz rendszerekbe s alosztályaikba.

Természetesen ez csak inkább a magasabbrendüeken s azoknak is a gj'ümölcs-

testeiknél sikerülhet, de mindennek daczára, analogonokat a legtöbb rend-

szerre lehet találni. Most ez alkalommal elhagyom a szaporodási rendszerek

tárgyalását s csupán a három els szövetrendszer tárgyalására szorítkozom.

I.Oszlási vagy sejtképz szövetek rendszerei. A magasabbrend növények-

ben a merisztemákat az ú.n. sszövetek alkotják. Megfelel példákra a gombák
körében ritkán akadunk. A szó szoros értelmében csak némely Ehizomorphák

csúcsain, p. az Armillaria melleáén akadni a tenyészkúpokéhoz rendkívül

hasonló, lehetne mondani teljesen megegyez merisztemás szövetekre. Egy
ú. n. csúcssejtet felismerni igaz nem lehet, de ez nem is változtat a dolgon

semmit sem. Az Armillaria tenyészkúpja s némely gyökéré között rend-

kívüli nagy a hasonlóság, a mi itt még azzal is növekszik, hogy kívülrl

bizonyos laza, kocsonyás védszövet is takarja a tenyészkúpot, mely a
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calyptrára igen emlékeztet s czélját véve, teljesen meg is felel a gyökérsüveg-

nek, mert védi a Rhizomorpha gyöngéd csúcsát a tápláló talajban való elö-

nyomuláskor.

Az ilyen kiváló esetek aránylag igen ritkák s e sajátságos tenyészökúp-

hoz hasonló képzdéseket kivéve, még a meristogen jjycnidiumokat lehetne

ide sorolni.

De tenyészökúpok jelentségével biró morphologiai tájakat minden

magasabbrend gombán, minden gyümölcstesten fellelhetni, még pedig a

növés koronkénti irányai szerint különböz határozott helyeken.

így a «kucsmás» gombák kalaj)karimájának alsó pereme, a hyme-

nium fölötti rész az a hely, hol a liyphák képzdése a legintenzívebb. Viszont

a lapos gyümölcstestben is, p. Stereum, szintén fel lehet ismerni mindig a

képz góczpontokat, a komplikáltabb növés Polyporus-félékrl nem is szól-

ván. Elegend lesz különl)en, ha e részben az újabb mykologiai irodalom-

ban található képekre, ábrákra utalok, melyekrl mindezt könnyen leol-

vashatni.

Az analógia ezen tenyészökúpok vagy övek között meg a magasabb-

rend növények tenyészkúpjai között teljes, mert itt is növénytestet felépit

szövetek keletkeznek e jDontokon ép úgy, mint amazoknál. A különbség tulaj -

donképen csak a termelt szövetek formájában rejlik.

II. A védelmez rendszerek, nagy változatosságban vannak kifejldve.

Ezek szintén több csoportba osztatnak.

1. Börszövetrendfizer. Tulajdonképen csak a magasabbrendü gombák-

ban van elkülönülve, igy szépen látható az Agaricus-félék tönkjén, kucsmáján,

de azok a jjikkelyek s másnem képletek, melyek soknál a kucsmán találha-

tók — más eredetek, ket nem lehet szorosan véve a brszövethez sorolni,

mert többnyire a volvának maradványai.

A brszövet néha egészen egyszeren különül el és pusztán igen szo-

rosan egymáshoz tapadó hyphákból áll. Igen gyakran a legküls hyphák

annyira össze vannak tapadva, hogy majdnem egynem réteget alkotnak.

A legküls réteg különben gyakran el is kocsonyásodik, s így a brszövet ter-

meli sok gomba ismeretes nyálkás bevonását (ezt az elnyálkásodó epider-

misszel lehetne egybehasonlítani).

Egy ilyen esetrl már fenntebb megemlékeztem az Armillaria mellea

rhizomorphájának nyálkás kérgérl szólván.

Néha, fleg a tönkben a brszövet többféle módon különül el, úgy,

hogy rétegenként más és más szövetformákból épül föl, ilyenkor már össze-

tett kéreg képzdésrl lehet szó, erre aLactariusok közül akarok csak egy-két

példát felhozni. Míg a Lactarius deliciosus, glyciosmus stb. brszövete igen

egyszer, s csak a tönk tengelyével párhuzamosan haladó, szorosan egymás-

sal összefonódó hyiDhákból áll (1. II. tábla l.ésií. ábráját),— addig a Lactarius

resimusnál már magasal)b differentiálódásra akadunk. Itt a kéreg, (III. tábla
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5. és 6. ábra) kívülrl befelé haladva 4 különböz rétegbl áll, a legkülst a)

ép úgy mint az elöbbin szorosan összefonódó hyphák alkotják, erre követke-

zik egy tejsejtréteg b ), most egy igen laza, egymást keresztez liypháktól alko-

tott réteg jön, mely az elbbinél még egyszer oly széles s levegövezet szö-

vetnek volna tekinthet c). Erre újból egy ennél is kétszerte szélesebb, tömött

réteget találunk d), melybe igen sok tejsejt van beágyazva, ez volna tehát a

bels kéreg.

A tönk tövén a brszövet rendesen nem oly tömött, mint azt fenn-

tebb jeleztem, itt meglazul, mit már puszta szemmel felismerhetni, a tönk

bolyhosságáról.

A brszövetet, az összes gyümölcstestekben feltalálni, többé kevésbbé

jól kifejldve, a legszebb esetek közé tartozik a Tuberacei gyümölcstestének

kérge. Itt a sejtek összenövése s összenyomása folytán valóságos sokszegletes

parenchyma képzdik, a küls 2—3 réteg aztán egészen elkülönül, más

szinü lesz és ers véd kérget alkot, s legküls rétege majdnem epidermisre

emlékezteten fejldik ki, ilyen p. a Pénicillium glaucum vagy az Aspergil-

lus nidulans stb. gyümölcstestén a kéreg. Különben az Ascomycetek alakdús

nagy osztályában a stroma minden gyümölcstesten, s nevezetesen a Pyreno-

myceteknél kéreg, illetleg brszövetképzdést mutat, például csak a Chaeto-

mium Kunzeanumot hozom fel, melyen a periphericus kéregsejteknek küls
faluk is meg van vastagodva, az epidermisnek módjára.

Igen jól elkülönül a kéreg a Polyporus-féléken is

—

-a húsos fajokon

még lehámozható hártyás, brnemti p, Polyporus betulinus, P. sulphureus,

Fistulina hepatica, Boletusok ;
— a száraz fajokon ellenben a kalap szinén

p. a tönknélküli ül alakokon hatalmas, kemény kéreg fejldik ki, nem
különben a nyeleseken a tönkön is, mi legszembetnbb a Pleuropus cso-

portban p. Polyporus lucidus, P. picipes s rokonaik. Ezeknél a legküls

hypharétegek egy összeragasztó fekete (gyantás ?j anyagot választanak ki,

mely a kérget egészen egynem mázzal vonja be.

Sok fajnál p. Agaricus féléknél, Boletusoknál a kéreg küls rétegei id-
vel lehámlanak, kisebb nagyobb pikkelyek, szalagok alakjában. A Lactariu-

sokban a kerülethez közel es rozetták összeesése, elpusztulása következtében

légürök támadnak helyükön s ezek mentében reped fel a kéreg s hámlik le

czafatokban (Weiss). Ezt azt hiszem részben a vastagodási növés következté-

ben beálló feszülésre lehet visszavezetni, minek folytán itt a legküls réte-

gek, mint az epidermis másoknál lerepesztetik.

A védelmez rendszerhez sorolhatók,— bár nem szöveti alkotásúak—
azok a képletek, melyek alsóbbrend penészek gyümölcsszervein képzdnek
p. a Cystopus Portulaccae sporangiumain a szép, hálózatos vastagodások, a

kampós, horgos léczek, tüskék az Absidia, Mortierella zygosporáin s álta-

lában a Zygomycetek csoportjában elforduló sokféle képletek.

Védelmez szerepük van továbbá a periphysiseknek a pyrenocarpiu-

1
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mokban, mert idegen testek vagy Organismusok bejutását meggátolják, a

cystidiiimok szerepét is úgy lehetne felfogni, mert ezek jóval a spórák fölé

emelkedvén, idegen testek liozzáérését, a fiatal spórák letépését, leseprését

hárítják el. Ebben még a gyakori kristálykiválás, kristályoklval behintett

merev sejthártyájuk is elnyösen támogatja ezeket a képleteket.

^. A mechanikai remisier a gombákban szintén kivan fejldve, egy pil-

lantás bármely gyiimölcstest szerkezetére, azonnal meggyz a mechanikai

berendezések elfordulásáról, fontosságáról.

Legegyszerbbek a mechanikai berendezések a Phycomycetekben.

A kell szilárdság elérésére az egysejteknél a falak ruganyossága, s a tur-

gor elegend, sokakban a fruktiíikáló telep sejthártyái még el is cutinosod-

nak, mi szintén hozzájárul szilárdításukhoz p. Mucor, ilyenkor különben

még válaszfalak is lépnek föl, melyek a telepet megersítik, hogy a gyü-

mölcsök súlyát könnyebben bírhassa.

A többsejt penészekben, éj) ugy mint a szálas algákl)an, válasz falak

beiktatása is fokozza a szilárdságot s rizi meg a typusos formát, nem pusz-

tán a sejthártyák ruganyossága s a tugor. A gyümölcsszervekben mindenik

csoportban csak a sejthártják vastagodása, több rétegre differentiálása nyújtja

a kell szilárdságot, mi a tartalom megrzésére okvetlen megkívántatik.

Az Ascomycetek közt a stroma szerkezete, illetleg hypháinak iránya,

karöltve a küls, peripherikus résznek, a kéregnek megersbödésével —
sokon valóságos megszilárdulásával — ersíti meg a gyümölcstestet. A Pyre-

nomycetek úgyszólván egy küls vázat termelnek, melybe mint héjba vannak

a lágy részek elrejtve. S ez a küls váz — mi nem egyéb mint az ers kéreg,

brszövet, szolgáltatja a mechanikai szilárdságot. A Protobasidiomycetek

kocsonya kiválasztással tudnak bizonyos fokú szilárdságot elérni s ez egyút-

tal a forma megrzésére is alkalmasnak bizonyul.

Szépen kifejldött mechanikai berendezésekkel találkozunk a legma-

gasabbrend gombák körében, soknál még a spórák kiszórására is külön me-

chanikai berendezések fejldtek ki (különben erre az Ascomycetek tömli is

szép példákat nyújtanak).

így a Gasteromycetek némely fajain p. aLycoperdon,Bovista, Geaster-

nemek fajain, a forma megrzését, a kell szilárdságot a peridium küls

rétegei tehát a kéreg adja, — a Phallus nyelének viszont az összenyomás

elleni ersséget tehát az u. n. oszlopszilárdságot, a kamarákba zárt gáz.

leveg, kíilönben a tönk üres henger levén, magában véve is kell for-

mával bír.

Az Autobasidiomycetek kocsonyás formái, az ízeit basidiumosok

hasonló alakjainak módjára nyerik szilárdságukat, a lapos, szétterül, a

substratumhoz tapadó formákon különben ez igen alárendelt mértékben jön

számításba. A hemiangiocarpokonnál a kéreg szilárdsága tesz sokat, kar-

öltve a hyphák szoros összefonódásával, a tömött szöveti szerkezettel.
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Az Agaricusféléket vizsgálva, többé-kevésbé jól elkülönült szöveti beren-

dezéseket találunk, melyeket mechanikai szilárdság elidézi gyanánt lehetne

tekinteni. Az Agaricusfélék gyümölcstesteinek boncztana annyira ismeretes

nagyjából, hogy itt elegend lesz arra utalnom, hogy általábanvéve kétféle

sejtekbl áll : ú. m. nagy, hólyagformá, csoportosan álló ú. n. rozettákat alko-

tókból és a köztük haladó s ezeket egymással összetartó vékony hyphasej-

tekbl. Másnem uralkodó szöveti elemek nem fordulnak el. Ha a két

föszövetkepznek elosztását tekintjük, rendeltetésükre nézve is tájékozódunk.

A mellékelt rajzok közül a Lactarius deliciosus tönkjének keresztmetszetét

(IL tábla 1. ábra) tünteti föl s egyben a mechanikai berendezéseket is bemu-

tatja. Ezt a fajt azért választottam, hogy e képet szembeállíthassam a Weiss-

félével (Ueber gegliederte Milchsaftgefásse Sitz. Ber. d, k. Akad. der Wis-

sensch. Wien, XCI. I. Abth. 1885. t. I. F. f. 5.), ezen az ábrán mely a nyél-

nek egy szelvényét ábrázolja s közvetlen rajzoló készülékkel van felvéve, a

szöveti beosztás könnyen felismertet. Küls, a felülettel egyközesen vonalo-

zott része a kéregnek felel meg, mely igen szorosan egymáshoz tapadó

hyphákból alakul, — beljebb következnek az ú. n. rozetták, t, i. kerekded—
vagy ellii^tikus nagy sejtek csoportjai, melyek eredetileg mindig egy központ

körül vannak elrendezve. Ezek eleinte egy-egy sejtrétegbl, az idsbek ellen-

ben á— 3 sejtrétegbl is állanak. Eredetükre nézve nem alkotnak külön

önálló szövetet, hanem a környez hyphák egyes ágainak felduzzadásával

képzdnek, mint azt a 9. és 11. ábra (a III. táblán) feltüntetik, A hólyag-

szerüen felduzzadó végs sejt aztán, a maga részérl is bocsáthat új ágakat

mint p. a 11. ábra fels-sejtje vagy a 9. ábrán lev. A rozetta-sejtek mindig

duzzadtak, vékony plasmaréteg béleli üregüket, de a bennfoglaltató nedv

hártyájukat feszesre duzzasztja, s ép ez a tulajdonságuk jön itt leginkább

számba.

A rozetta-sejtek mindig egy központ körül csoportosulván, így fleg

fiatalon azt a hatást teszik a vizsgálóra, mintha oszlás által képzdtek volna,

(1. III. tábla 3. ábr.) s a gyantamenetek vagy bizonyos korongalakú szrök
sejtoszlásaira igen emlékeztetnek. A csoportok ha hosszmetszeten is vizs-

gáljuk alakulásukat, általában véve hosszura nyúltak, hengerdedek, végeiken

kissé kihegyesedk vagy kihuzottak. A II. t. 2. ábrája egy radialis hossz-

metszetet láttat, ezen látható, hogy a szerv hossztengelyével egyközesen

haladnak a rozetták, a leghosszabb s legszélesebb épen a közepén van ta-

lálva, tehát hosszában van felezve, a többit már inkább tangentialisan ta-

lálta a metszés.

Tehát a rozettacsoportok hengerdedek, esetleg hajtogatottak is, s a tönk
hossztengelyével egj4özesen haladó szöveti alakulások, melyek még egymás-
sal is esetleg összefüggésben vannak, mert oldalágakat is bocsáthatnak. Ezek
alkalmasint a növés következtében keletkeznek úgy, hogy a gyors megnyú-
lás folytán a nagy rozetták széthuzatnak. Egy körülmény sokat foglalkoz-
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tattá azokat a biivárokat, kik az Agaricusfélék szöveti szerkezetét vizsgálták,

8 ez az volt, hogy váljon a rozetták közepét, tengelyét mi teszi, sejtközi ür,

egy hypha vagy saját fallal biró tejsejt? S e tekintetben igen eltér nézetek

merültek fel, elég ha Corda, C. H. Schultz, Kützing, Bonorden, Hoffmann,

Desseynes, Debary, Weiss stb. leírásaira utalok. Saját tapasztalatom szerint

úgy találtam, hogy legtöbbször egy tej sejt nyomul keresztül* az egész rozet-

tán a mint ezt tetemesebb nagyítással a III. tábla 4. ábráján fel is tüntettem.

Hogy itt tévedés ki van zárva, az a hosszmetszetek megtekintésébl is kit-

nik, melyeken az ersen festd tej sejt-tartalom nagyon szembeszök, a hal-

ványabban festd rozetta-sejtek között.

A tejsejtek tehát mint hatalmas csövek kígyóznak végig a rozettán, a

kezelés módja volt valószínen okozója az elz s részben ellenkez felfo-

gásoknak. Mert ha a tejnedv nem alvadt meg a tartókban, ha kifolyt, akkor

természetesen nehezebb dolog volt konstatálni a tejsejtet s könnyen sejt-

közi rnek, hyphának stb. tekinthették az üresen maradt csövet.

Ezek a rozetták, felfogásom szerint, mechanikai feladatok teljesítésére

is alkalmasak s tekintve elrendezésüket, a harántmetszet felületen ugyanis

elszórtan vannak elhelyezve — befelé a bélfelé mind lazábbak, felbomlók,

valamint számba véve hosszbeli irányukat s rendkívüli duzzadtságukat, tur-

gescentiájukat,— mechanikai képleteknek tartom, még pedig a legegyszerb-

bek fajából.

Ezek itt a hengeres szervekben az oszlopszilárdságnak, tehát az össze-

nyomás elleni szilárdság elidézésére szolgálnak s e feladatnak elhelyezésü-

ket véve, mint igen ruganyos, kevéssé összenyomható hengerek meg is felel-

nek. Egészbeni elosztásuk a IIL tábla 3. ábráján van feltüntetve, a hosszában

felezett gymölcstesten. Ezt a mechanikai elrendezést a Lactariusok s a velük

egyez Russulák tönkjében, az egyszikeken felállított typusokkal hasonlít-

hatni össze, p. a hengeres szervek oszlop- és hajlásszilárdságát elidézkkel,

ez a két feladat t. i. az ellentálló anyagnak ugyanazt az elosztását kívánja. így

ez az egyszikek tengelyére p. Bambus, Pálmák stb. igen emlékeztet beosz-

tás, az ü. n. «subcorticalis rostedénynyalábok rendszerével» volna leginkább

összehasonlítható. Különben a rostedéiiyniiel magával is némi távoli

analógiát fel lehet ismerni, mire késbb még vissza fogok térni. Az az eset-

leges ellenvetés, hogy a gombák ú. n. mechanikai elemei, mint a hogy

a rozettákat fel lehetne fogni, — nélkülözik a kell szilárdságot, mert falaik

vékonyak, meg hogy formájuk sem alkalmas, itt egészen elenyészik. A mi

különben a sejthártyák vékonyságát illeti, oly növényeken vagy növényi

részeken, melyek élettartalma, tehát egyúttal a berendezések szerepe is,

rövid,— mint például itt ép a gombákon általában s különösen az Agaricus-

* Istfdnjß és Olav Johan-Olsen. A tökéletesb penészek váladéktartói. Magyar

Növénytani Lapok. XI. 1887. 9. 1.
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félék g3^ümölcstestein, — a sejthártyák megvastagodása talán feleslegesnek

is látszik? A mi pedig a formát illeti, — csak a ható erk iránya jöhet

itt tekintetbe. A tönknek a gombákon a kalap súlyát kell hordoznia, tehát

oszlopszilárdsága van igénybe véve. Ennek kifejtésére pedig a vékony hen-

gerek képében végigvonuló rozetta csoportok, melyek duzzadtságuk folytán

nyomás ellen ersek, — elég alkalmas berendezések. Húzás ellen természe-

tesen a rozetták nem mködhetnek, de húzás, tehát hajlítás ellenében a

gombák tönkje rendesen nincs is igénybe véve. A hosszú, vékonyabb tönkti

alakok tényleg gyengék is nagyon s kis támadó erre megtörnek, lekonyul-

nak p. a Coprinusok, — ezek az üres henger elvére vannak alkotva s így az

összenyomás ellen ersek tulajdonképen. Különben a hajlási szilárdságra,

mivel a gombák általán igen törpe organismusok, nincs is valami nagyon

nagy szükségük. Vannak azonban mégis igen vékony nyel gombák,

melyeken okvetlen kívánatos a tönknek szilárdsága ily értelemben • is.

De ezeken aztán csakugyan meg is találjuk az erre vonatkozó berendezése-

ket, így a vékony Mycena nyélnél, mely egy hosszú üres henger, a szöveti

kifejldés teljesen megfelel az üres hengernek hajlítás elleni szilárdítása

követelményeinek.

A Mycena galopus tönkjének keresztmetszeteién igen szépen látni e

kifejldést. E gombának tönkje hosszú, hengeres sejtekbl áll, melyek

egészen szorosan tapadnak egymáskoz s a kölcsönös nyomás folytán sok-

szög parenchymához feltnen hasonló szövetet alkotnak. Itt az ers, tömött

kéreg maga már egy véd hengert képez s ehhez tapad aztán a bels hen-

ger, melynek sejtjei, fleg a kifelé néz rétegek, némileg collenchymre emlé-

kezteten vannak megvastagodva. Ezt az esetet tehát, ahhoz a typushoz

hasonlíthatjuk leginkább, melyet mintáz «epidermishez támasztott mestom-

nyalábokkal megersített üres henger typusát» állapítottak meg.

A Mycena galopus különben szövettani szempontból igen érdekes,

mert sejtjei, magasabb növényekéihez igen hasonlítnak, s egyike azon kevés

gombának, melyeken a hosszfalakon is képzdnek pettyek. Egymással érint-

kez sejtek falain (p. III. tábla 13. ábra) lépcszetesen elhelyezett, hosszú

pettyeket találtam, a sejtek rében csapos vastagodások is fordulnak el nem
ritkán (III. tábla 12. ábra), st még gyrs feltürdést is láttam némely

vastag parenchyma sejtben, mely az Oedogonium-gyürjeinek teljesen meg-

felelen volt kifejldve, mit azt a III. tábla 14. ábráján fel is tüntettem,

további sorsát sajnos, nem lehetett felderíteni, az ilyen sejtek természetesen

még él tartalommal bírtak, a plasmát a ScHULZE-féle macerálással elkülö-

nített sejtekben még igen jól lehet látni.

Végül ha a lamellás gombák hymeniumját vizsgáljuk, a mechanikai
szilárdság elérésére való berendezések itt is feltnnek. Erre való részben a

basidiumok oszlopos elhelyezése, mi által a hosszú lamella, mely a szállító

rendszert rejti belsejében, két pallisad-retegbe burkoltatik s az alulról ható
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valamint eltoló erk ellenében ék módjára V (keresztmetszet értend ter-

mészetesen) van megersítve.

A kalapot magát részben sokszor ép a lamellák is támogatják, mikor

a lamellák a tönkhöz izeldnek, mert ezek mint tartók szerepelnek ilyenkor.

Különben pedig a boltozatosán a karima pereme felé kihajló rozetták mint

boltivek mködnek.
A hymeniiim kifejldésében egy nevezetes körülményt nem szabad

tekinteten kivül hagynunk, s ez a felület nagyobbodásának elve. Az erre való

törekvés általában felismerhet többé-kevésbbé az összes gombákon, melyek-

ben hymeniumról szó lehet, így még az aseohymeniumosoknál is, — de legin-

kább érvényesül ez mégis a Basidiomyceteknél. A lapos, substratumhoz simuló

gyümölcstestek is, szemölcsös, csapos, reds kiemelkedésekkel igyekeznek felü-

letüket gyarapítani, a kocsonyások dús redzetbe trik gyümölcstestüket stb.

Hog}" az Agaricus- féléken mily mértékben éretik el ez a czél a lamellákkal,

egy egyszer példa mutatja. így egy közepes Lactarius glyciosmus 30 mm.
átmérj kalapjának felülete körülbelöl 972 mm. volna, s számba véve,

hogy a kalap kerülete nem is épen pontosan köralakú, a tönktl elfoglalt

helyet nem vonom le. Átlagosan 100 lamellát véve, mindenik lamellát

csak 40 D mm. felülettel, (habár tényleg nagyobbak) már 4000 D mm.
hymenium felületet nyerünk, tehát a legkevesebb számítással is négyszerte

nag}'obbat, mint különben a kalap felülete s mindez aránylag igen csekély

anyagfelhasználással éretik el. Ez a viszony tényleg sokkal kedvezbb s

talán a likacsos, csöves, hymeniummal bíró alakokon éri el tetpontját a

felület-nagyobbodás elve.

III. A táplálkozás rendszere e csoportban nincs oly nag}^ változatosság-

ban kifejldve, mint a magasabbrend növényeken. Az egyszerüsbítést a

chlorophyll hiánya, tehát az önálló táplálkozás hiánya okozza, mi magával

vonja az összes chlorophyllra alapított berendezések szükségtelenségét.

A szénsav-assimilatió tehát nem találtatván az igazi penészekben, — a

táplálkozás rendszerébl az assimilatioét egyelre ki kell hagynunk, legalább

addig, míg a jelenleg többször felvetett nitrogén assimilatióra vonatkozólag

nem rendelkezünk behatóbb vizsgálatokkal.

1. Az ahsorheáló rendszer azonban ezeken az elkészített táplálékra

utalt növényeken igen szépen van kifejldve pótolja s talán helyettesíti az

assimilálót is, mert a további feldolgozást is teljesíti.

Eltekintve a mycelium nélküli vagy csak durványos myceliummal (egy

szívószálból álló mycelium) bíró alakoktól, melyeknél tehát igazában nem is

beszélhetni myceliumról, mert egész felületükkel vagy az emhtett szívószál-

lal veszik fel a táplálékot, — a myceliumot keil ahsorheáló rendszernek

tekintenünk.

A mycelium sokféle alakjait számba véve megkülönböztethetünk

a) egyszer ahsorheáló rendszert, ez az egj^sejtü vagy ízeit, dúsan elág-
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zott mycelium. Szép példákat találunk az egysejtre a Phycomycetekben, az

izeltre a magasabbakban. Az egyszerö absorbeáló rendszernek egy különös

alkalmazkodását nem hagybatom említés nélkül, ez az Arthrobotj^s oligospora

myceliumja, mely sajátságos hurokforma ágakat hajt, Zopf szermt ezek az

Anguillulák trbe ejtésére, megfogására valók, s így én tá}üalékszerzési

berendezésnek tartom, minkkel igen ritkán találkozunk a penészeken
;

b) összetett absorbeáló rendszert. Ez több myceliumszálnak külön-

böz módon való egyesülése folytán ered, némelykor lapos, hártyás, br-

nem, máskor szalagos, szálas, rostos, kötélszeren sodrott.

Sok gombán, már az Ascomycetek közt, de még inkább a Basidiomy-

ceteken találni typusos példáit az összetett absorbeáló rendszernek. Ha a

myceliumszálak csak egyszeren eg^'máshoz tapadnak, lapos szalagos képle-

tek jönnek létre, másokon megint hengeres nyalábokká sorakoznak a hyphák

s ez az utóbbi, a rostos mycelium már más szerepet is játszik, mert egyúttal

még a gjaimölcstest megersítésére is szolgál. S hogy ezt tehesse, húzás, el-

tépés ellen ersnek kell lennie, ez különben az ilyen, rendesen hosszú élet

myceliumoknak amúgy is szükséges. Az ilyen mycelium szilárdságát leg-

többször az ers kéregtl nyeri, ez védi az eltépés ellen, mint egy üres hen-

ger tapadván a tulajdonképen való absorbeáló rendszerre ;
— máskor, —

ezek a legszebb esetek, egy ers bélhenger fejldik ki, mely a szakítás ellen

nyújt védelmet s az absorbeáló rendszer a kerületre szoríttatik ki, mint p. a

Phallus impudicus rostos-madzagforma myceliumán láthatni, hol az absor-

beáló rendszer, mely néhány vékonyfalú hypharétegbl áll,— a bélhengerre

van rásodorva.

Az absorbeáló rendszerhez számítandók a haustoriumok (Cystopus),

az appressoriumok a Mucorféléknél, melyek a rögzítésen kívül még táplálék

felszívásra is valók. Ezek a szervek magasabb fokú fejlettséget érnek

el, mikor többedmagukkal pamatokká egyesülnek p. a Chaetocladiumnál

(Haustorium-Knäuel Beepeld).

Legvégül még az ersebb myceliumágakat (a szálas, rostos mycelium-

nál) borító s rendesen függélyesen elálló vékony hyphákra akarok utalni,

melyek a gyökérszrök módjára, mint egysejt képletek ülnek a szerven s a

felszívó apparátus nagyobbítására rendelvék.

2. Szállító rendszer. Assimiláló növényekben a táplálkozás szervetlen

nyers anyagainak, az assimilátió termékeinek s a kész tápláló anyagoknak
rendeltetésük helyére való juttatása a czélja. Ebben az értelemben óhajtom
itt is alkalmazni. Miután azonban a penészekben a szénsav assimilátió nem
ismeretes, természetesen a szállítórendszer is sokkal egyszerbb lehet s tulaj -

donképen redukálódhatik a felvett tápláló anyagoknak rendeltetésük helyére

való juttatására. Felfogásom szerint azok a képletek legnagyobb része, melyek
mint tejtartók, tejcsövek, voltak ismeretesek, meg azok melyeket Olav Johan-
Olsen és én irtunk le mint zsiradékot képz, színes anyagokat tartalmazó
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stb. szerveket, mind ide tartoznak. Sok fajra kiterjed vizsgálataink folyamá-

ban ugyanis feltnt az ilyen és rokonszervek rendkívüli elterjedése, mit ter-

mészetesen csak a tlünk alkalmazott külön praeparáló eljárások mellett

lehetett konstatálni. Fejldésük, fellépésük módja, meg elrendezésük fleg,

s elterjedésük mind arra enged következtetni, hogy itt nem pusztán elválasz-

tott anyagtartókkal, hanem a fölvett táplálékok szállitóival van dolgunk,

melyek igen valószínen a legtöbb esetben inkább az elöldü czélnak szol-

gálnak.

A tejtartó elnevezés most már jóformán feleslegesnek is látszik, hogy

egészen egyczélú rokonszervekre hibásan alkalmazták s a következetesség

ezzel a névvel való élést tiltja, mutatják azok az esetek, melyekben a «tej-

nedv» víztiszta p. Crepidotus, Claudopus vagy némely Polyporus, Fistulina

stb. « tejtartóinak») nedve. — Ezeket a képleteket illetleg, ismétlések

elkerülése végett utalok már említett dolgozatunkra.*

A szállítórendszer elemei — ebben az értelemben véve, rövid, bunkós

sejtek, hosszú, vékony tömlk, igen hosszú, sokszorosan elágazott, s igen

vékony mellékágakkal a hyphákkal is egymással összefügg tömlk lehet-

nek. Az elbbiek tartalma általában zsírban dúsabb, mint az utóbbiaké.

Jellemz valamennyire egy plasmatöml elfordulása, mely még az egész

ids tömlkben is feltalálható, ebben elszórtan sok sejtmag fordul el (1. a

II. tábla 8. és a III, tábla 10. ábráját).

A szállítórendszer elemei általában véve mint oldali kitüremlések,

sarjadzások lépnek föl a szöveti hyphákon, s minél inkább eltávolodnak a

hyphától, annál vastagabbak lesznek s ágakat hajtanak. Els nyomaikat ren-

desen már a myceliumban fellelhetni, már itt mutatkoznak mint oldali sarja-

dások a mycel ágain. Mikor a fiatal gyümölcstest már praefomálva van, a

fiatal szemölcsszer gyümölcstest közepében találjuk sr gombolyagba

bonyolítva, hasonló módon lépnek föl a rhizomorphákban és a nyalábos

myceliumban is, ezekben úgyszólván egy szorosan sodrott tengelynyalábot

képeznek.

Ezek a már a legfiatalabb gjáimölcstestben kimutatható tejsejtek azok,

melyek késbb a kifejlett s érett gyümölcs szöveteit átjárják s elágzás és

hosszban való növéssel megteremtik a szállítórendszer nagy tömegét. Arány-

lag csak igen kis számban képeztetnek késbb a tönkben, de ezek is, mint

az elbbiek a szöveti hyphákból erednek mint oldali elágazások.

Elrendezésüket véve, a kész gyümölcstartókban mindig bizonyos sza-

bályosságot lehet felismerni, mert a tönk kerületén I—2 külön rétegben, a

kucsma kerületén s a hymenium alatt, a legegyszerbb lapos gv'ümölcs-

testekben — más hely úgy sem áll rendelkezésre — a hymenium alatt

találhatók. Ez is mind a fentebbi magyarázat mellett szól, még nevezetesen

* Magy. növ. Lapok. XI. 1887 és BotanischeR Ceutralblatt XXIX. 1887.
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az a körülmény is, hogy a környez liypliákkal számos összeköttetést át-

hidalást, alkotnak (1. II. tábla 7. ábra).

A szállítórendszer elemei csapos vastagodások, álválaszfalak képzé-

sére igen hajlandók, mind errl fkép duzzasztó szerek alkalmazása után gy-

zdhetünk meg.

A szálhtórendszer elemei a Lactariusokban rendesen pettyezettek, p.

L. glyciosmus, a pettyek fleg az idsebbeken tnnek föl. Ez a körülmény,

meg az, hogy oldali összefüggésben vannak a hyphákkal s hogy az utóbbiak

körül fonják, szorosan hozzájuk tapadva körül növik ket, mind a fentebb

kifejezett felfogást támogatja.

A szállítórendszer egyes elemei közt vagy ágaik között szintén gyakran

találhatók áthidalások, egy tejtartónál látott áthidalást fel is tüntettem a

II. tábla 3. ábráján, mely annyiban eltér a többi közönségesen elfordulótól,

hogy itt egy háromszögforma áthidalás fejldött ki. Kezdetbeli elosztá.suk

rendesen nem igen mutatja még a késbbi elhelyezés tervét, az egészen fiatal

pár mm. magas gyümölcstestekben a tejtartók a tönkben egyenletesen van-

nak szétosztva s általában a tönk tengelyével egyközes irányt követnek,

elágzásaik, mint a III. tábla 1, ábráján mindjárt felismerhet, a tengelyre

függélyesen is haladnak, ezek mint pontok vannak feltüntetve. A kucsmában

a szállítórendszer igen fiatal korban sugarasan vagy legyez formán terjed

szét s ívesen a kucsma karimájába nyomul legtöbb ágával. Ilyenkor a fiatal

hymenium alatt még kevés tejtartót látni, késbb e helyt igen elszaporod-

nak, dús elágzással s be is nyomulnak a hymeniumba (1. id. dolgozatunk

10. 1.). A hymeniumba való befúródásuk s ottani elosztásuk a legérdekesebb

mozzanat s ez tünteti föl a szállítórendszernek tulajdonképen való rendelte-

tését, mikor ágait egész egyenletes elosztással találjuk a basidiumok között,

mint ezt a Lactariusok közül vett példa, a II. tábla 5. ábrája mutatja.

A kalapban átható elosztásuk, az idsebb, érettebb állapotban, mint

utaltam is már reá, subcorticalis, kéreg alatti (III. tábla 2. ábra is) s így

egy keresztmetszeten, mely a kalapot tengentialisan szeli, legtöbb átmetsze-

tükkel találkozunk, 1. a II. táblán a 4, ábrát. És itt egy sajátságos elosztás

érvényesül, mely bizonyos Lactarius-fajokat élesen megkülönböztet egj^más-

tól, a Lactarius glyciosmusnál például a tejtartók rendesen sugarasan tör-

nek a lamellákba s ezért tang. keresztmetszeten legtöbbje van találva, ellen-

ben másban p. L. resimusban ép ellenkez elrendezést találunk. Bármin
is legyen különben elhelyezésük iránya, a trámából igen vékony mellék-

ágakat bocsátnak a hymeniumba, a több sorjával egymással egyközesen

haladó tejcsövek, igen érdekes az a körülmény, hogy a trámában maradó

ágakat nem találni, valamennyi mind a hymeniumba fúródik. Ezek az ágak

külön aztán szintén elágaznak (II. tábla 6. ábra) 6—8 mellékágat is haj-

tanak s így sok basidiummal jönnek közeli érintkezésbe. A szállító-rend-

szernek ez a kifejldése s elrendezése a legmagasabb fokú kifejldésen áll



6b

az ecidig vizsgált esetek között s azért mutattam épen be, mivel a táplálék-

nak a g}áimölcsözés helyére való vezetését a legszebben illustrálja; az

elosztás tervét a III. tábla 2. ábrája, a részleteket pedig a II. tábla 4., 5. és

6. ábrái tüntetik fel.

A szállitórendszer a Lactarius-íelékben, mint már jeleztem, rendesen
a rozettákba is bocsát 1—2 ágat, majd pedig körül is fonja a rozettákat egé-

szen (1. a III. tábla 4. ábra), erre volt alkalmazható a hasonlat a rostedény-

nyalábok s a mechanikai feladatot teljesít rozetták között, mert az utób-

biak mellett a szállítórendszer is képviselve van, még pedig legtöbbször a

rozettán áthúzódó tejsejt által, az egész egy zárt concentrikus rostedény-

nyaláb tervének felel meg. Végül még ugyancsak a Lactariusféléknél tapasz-

talhatni azt, hogy a tönkben a felületre is kilépnek, még pedig a felülettel

általában párhuzamosan futók egyes függélyes ágai, áttörik a kérget s a

felületre kiérnek, míg a tönk tövén, liol a kéreg igen laza, szétterjed,

bolyhos, mint a II. tábla 7. ábráján van feltüntetve, egyrészük a hyphák
irányát követve a felületre tör ki. (8. ábra).

Az átmenetek ettl a foktól lefelé, minden irányban meg vannak, de

mint említem elbb az alsóbb fejlettségüeken is mindig felismerhet a hyme-

nium mellett vagy alatt való elhelyezés p. Ascobolus. Mindez régebben elke-

rülte a vizsgálók figyelmét, mivel nem alkalmaztak oly módokat, melyekkel

a szállítórendszert láthatóvá lehetett volna tenni. Mert csakis ezek segélyé-

vel lehet az itt jelzett eredményeket elérni.

3. A raktározó remhzcr a tartalék tápláló anyagoknak felhalmozására

és eltartására, megrzésére szóló berendezéseket foglalja magában s itt is,

mint a magasabbrendü növényekben, a felhalmozott tápláló s növésre való

anyagokat más formában jelenteti meg, t. i. csírázás utján gyümölcstesteket

képez, ez anyagok felhasználásával.

A raktározó rendszernek a gombák körében jóformán csak a sclerotiu-

mok felelnének meg. A sclerotiumokról ismeretes, hogy e mákszem bur-

gonyagumó nagyságú testek ers sötétszinü kéreggel bírnak, mely több

réteg is lehet, s hogy azon belül az egésznek tömegét a bél tölti ki, ezen

még felismerhet, hogy hyphák összefonódásából képzdött, míg a kéreg

egészen álparenchymes, annyira összenyomódtak s tapadtak sejtjei. A tar-

talék táplálóanyag zsir, plasma, glycogen vagy a porczogós sclerotiumok-

nál sejthártya-anyag, stb. lehet.

A raktározó rendszer általán rövid, pamatosan képzd mellékágakból

alakul (az absorbeáló rendszeren, amyceliumon), máskor p. Claviceps az egész

absorbeáló rendszer összetömörül s átalakul raktározó rendszerré.

4. Az átszellztet rendszer.

Csakis a legmagasabbrend gombákban található fel. Az Agaricus -félék

tönkjében rendetlenül elosztva sok légr fejldik ki. Ezek a kerületen még

meglehetsen szkek, befelé mind nagyobbak s á hyphaszövet széthuzódásá-

Terméazetrajzi Füzetek. XIV. köt. ^
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val támadnak. A határoló, tömött hypliaszövetet számos keresztbe álló s a

légürön átvonuló hyplia feszíti ki vag;^' támasztja meg. A légürök a Lactarius-

lelékhen elliptikusan megnyúltak s a hélfelé mind nagyobbak s egymással

összeolvadnak.

A kalapl)an rendesen ugyanezek a viszonyok ismétlödnek, az üreges

tönküekben a kalap középs része is többnyire üreges vagy igen laza szö-

vet. A Laetariusokban nagy légröket találunk a kucsmában, melyek az

egészet átszellztetik (p. II. tábla 4. ábra) s a gázcserét közvetítik, ezek

általában a rozetták irányában haladnak s ig^' sugarasan terjedneli szét a

kalap pereme felé.

A Phallus fajok tönkje a légrök, légkamrák elterjedésére szép példát

nyújt, itt a szellztetésen kívül még más czélra is szolgálnak.

A jól elkülönült légrökre felhozhatom még a Mycena galopus példá-

ját, ennek tönkje tudvalevleg üres, de ez a nagy légtartó nem folytatódik a

kalapba. A kalapnak külön légtartó, illetleg szellztet rendszere van, még

pedig a czikkelyes kalap bordáinak megfelelen, minden czikkben eg^' a

tettl a kalap pereméig terjed, élesen határolt légr látható, egészben tehát

10—12, ezek teszik a kalap külön szellztet rendszerét.

. El- és kii'dlaxzfó miynfiokaf képz imujii /éíhalnioz hereudezések.

Részben ide sorozható a tlünk régebben mint váladéktartók ismer-

tetett képzdmények egy része, a gyantás anyagokat termel szervek, melyek-

bl három csoportot különböztettünk meg, a gömböly zsírtartók, (Hypoch-

nus), a fest vagy színes anyagokat tartalmazó képletek (melyek igen való-

színen a mérges anyagokat is gyjtik s vezetik), a crystidiumok egy része,

fleg a kristályosak, a Schizophyllum absorbeáló rendszerén található kis

mirigyszrök (Brefeld) stb.

A II. ÉS III. TÁBLA MAGYAEÁZATA.

II. TÁBLA.

Ladarhis (lelicioms.

1

.

A tönk keresztmetszetének egy szelvénye. Az álparenchymes sejtcsopor-

tok a mechanikai rendszert képviselik. 20 x nagy.

2. Eadialis hosszmetszet a tönkbl. A mechanikai sejtcsoportok a tengelyivel

egyközesen haladnak. 20 x nagy.

3. Áthidalás a szállító rendszer elemei között. 450 x nag,v.

4. Tangentialis hosszmetszet a. kalapból. A kéreg alatta szállító rendszer

tnik föl, melynek ágai az egész kalapot átjárják, — erre az átszellztet rendszer

következik, a nagy, sugarasan haladó légürök harántul vannak találva, a lamellák

tövében a mechanikai rendszer van kifejldve, a boltívesen a kalap széléhez

törekv rozetták harántul metszvék, most a hymenium szállító rendszere követ-

kezik, mely ágakat bocsát a lamellák szövetébe s onnan a hymeniumba.
70 X nagy.
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5. A hymenium egy része jobban nagyítva. A szállító rendszer ftörzseibl

számos vékony mellékág nyomul a hymeniumba. 450 x nagy.

0. A szállító rendszer egy elemének (tejsejt) a hymeniumba fúródó, bok-

rosán elágzott részlete, a bnsidiumok nincsenek i'ajzolva. 9(X) x nagy.

7. A szállító rendszer egy elemének összeköttetése a hypliákkal. 450 x
nagyítva.

Myceiia gcdopus.

8, A tömls tejsejt, plasmájában sok mag van szétszórva. 450 x nagy.

m. TÁBLA.

Lactarius resinms .

1. A szállító rendszer kezdetleges elrendezése a fiatal gyümölcstestben.

70 X nagy. Oldalt a gyümölcstest természetes nagyságban.

2. A szállító s mechanikai rendszer elhelyezése idsebb gyümölcstestben.

70 X nagy.

Lactarius glyciosmus.

3. Fiatal rozetta, k. m. 450 x nagy.

4. Egy a szállító rendszer elemeitl körülfont mechanikai sejtcsoport

keresztmetszete. 450 x nagy.

Lactarius resimus.

5. A tönk keresztmetszete ; a) kéreg, h) küls szállító rendszer, c) átszellz-

tet szövet, d) bels szállító rendszer, e) mechanikai rendszer. 45 x nagy.

G. Ugyanannak egy része. 450 x nagy.

7. Keresztmetszet a tönk tövébl. A laza kéregben a szállító rendszer elemei

a felületre törnek. 45 x nagy.

8. Elbbinek egy részlete. 450 x nagy.

9. Három hyphával összefügg álparenchymsejt a mechanikai csoportokból,

a rozettákból. 450 x nagy.

Lactarius deliciosas.

10. Tejsejt, szállító rendszeri elem sokmagú plasmával. 450 x nagy.

11. Hyphákkal összefügg álparenchym- sejtek a rozettákból. 450 x nagy.

Mycena galopus.

12. Szállító rendszeri elem a tönkbl, falain csapos vastagodásokkal.

450 X nagy.

13. Lépcszetesen pettyezett parenchyma- sejtek a tönkbl. 450 x nagy.

14. Nagy parenchyma- sejt, gyrs vastagodással. 450 x nagy,

*

Valamennyi ábra — a III. t. 12., 13., 14. kivételével — osmiumsavval rög-

zített és saffraninnal festett készítmények után rajzoltatott.

5*
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MAGYAEOBSZÁG ÉS A BALKÁNFÉLSZIGET JUHAEFÁIRÓL.

(SPECIES ACERUM HUNGAEIAE ATQUE PENINSULAE BALCANAE.)

De. Borbás ViNCZÉ-töl Budapesten.

(IV. tábla.)

Pax Ferdinand ENGLER-nek «Botanische Jahrbücher für Systematik,

Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie» czim folj'^óiratában a juhar-

fák {Acer L.) monographiáját közli. A VI. kötet 4. füzetének 287 stb. lapjain

elszó, csírázás és csira, lomblevelek, rügyek, vegetativ elágazás meg a

virágzat, a virág és gyümölcs, a termékenyít részek eloszlása meg a termé-

kenyítés, a juhar-génusz történetének rövid áttekintése, a sectiók, a csa-

ládfa táblázatával, a földrajzi elterjedés, a fossil fajok s ezeknek a ma is élö

fajokhoz való viszonya, a phylogeneticai kifejldés története palœontológiai

és növénygeographiai alapon fejezetekben, sok érdekeset és tanulságosat

mond el a juharfákról, azután a VII. kötet 177—205 (1885. deczemb. 31.),

továbbá a 207—263 1. (1886) a juharfajokat a sectiók szerint ismerteti,

végre a XI. köt. 72—83. 1. pótlásokat közöl.

E munka keveset, különösen az én közleményeim és növényeim nyo-

mán, hazánkból is közöl ; de ez a közlés, a mi juharfáink nagy változatos-

ságát tekintve, teljesen tájékoztatónak nem mondható. Hazánknak a juhar-

fák érdekességébl is nem egy jutott, mint más délibb és délkeletibb jellem
fákéból is [a fekete gyr = A. Tataricmn, A. Ibericwn, A. Monspessula-

nmn (franczia j.), A. ohtmatum, A Marsicum], még pedig fképen Európa
déli félszigeteirl, míg az A. Dittricldi inkább éjszaki (Csehorsz., Szudetok).

Bennszülött magyarföldi juharfajunk ugyan nincs, mert a ritkább fajaink

a Balkánon többnyire tovább terjednek, de a fajták közül az A. Bedi
idáig csak hazánkból ismeretes.

Még nagyobb a juharfák változatossága a Balkán félszigeten. Gyjte-
ményembe S. Pavlovic, Bornmüller, Velenovsky stb. gyjtéseibl több

nevezetes l)alkáni juhar kerülvén, az ország különböz helyén pedig magam
gyjtvén, a következkkel Pax közleményeit, a hazai juharok systematicáját

és földrajzi elterjedését tekintve, óhajtom kiegészíteni, s a hazai juharokkal
együtt némely balkánvidéki Acert megvilágosítani.

A juharfa a magyar népnek egyik kedvelt faja
;
génusz-nevének két-
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ségtelenül a két alakban * is használatos juhart kell meghagynunk. A szláv-

ból ered «Jáiior» a magyar botanikában mellzhet és fölösleges. Hogy a

((jnvom nem igen megy a magyar nép vérébe, bizonysága az, hogy a ma-

gyar nép az eperszed királyleányok regéjének jdroffúcsknjdt jámhor-

fácskára idomította.

A juharfák szervezetébl a gyümölcs kicsisége és nagysága a földrajzi

elterjedéssel is összefügg ; délen és méginkább délkelet felé a gyümölcs

zászlaja valamint a mag rekesze is szembetnen kisebb s jobban össze-

hajlik (Accy Tatarkmii, A. obtuHatmn, A. Moiispesnidaiiuin stb,), mint az

éjszakibb juharfajoké (Acer platanoideH, A. canipedre). Hogy délkelet felé

még a nagyobb zászlós Ac. campestrc zászlaja is érdekesen rövidül, szép

példája az A. Hancjaricuai. Hogy ez a nevezetes systematicai és növény-

geographiai megegyezés nagyobb értékre juthasson, a következ analyticus

táblát ezzel kezdem, s a megvizsgáltam juharfákat ezek szerint két cso-

portba foglalom. Mivel továbbá a juharfa meghatározásához a gyümölcs

elkerülhetetlenül szükséges, másodsorban a zászló állását is figyelemre

méltattam.

CLAVIS ACEKUM ANALYTICA.

1. Microptera Borb., fructuum ala? una cum loculis ad summum 25

mmtris longte, erecta\ rarius divergentes ; si paulo longiores essent,

ut ilke A. Talár ici, tunc folia indivisa ... 2.

— Macroptera Borb. ined., fructuum ake una cum loculis 3 cmtris longœ

aut conspicue maiores, erect;e vel divergentes ... 8.

2. Folia indivisa = .1. Tataricam L.

— (I o—5-loba vel 3

—

5-iida ... 3.

3. Fructuum alae erectie ... 4.

— « « divergentes, folia 3

—

5-fida ... 7.

4. Folia minora, lucida, obsolete triloba, petiolis conspicue longiora =
/1. orioúale Tourn.

— Petioli longitudinem laminie fequantes aut conspicue superantes ... 5.

5. Folia minora, lucida triloba, petiolis elongatis, lobis plerumque integer-

rimis = A. Mouspessulanum L.

— Petioli longitudinem limbi subquinquelobi circiter aequantes, segmen-

tis serratis ... 6.

6. Folia minora, opaca. Corymbi suberecti, pedunculis saspius abbrevia-

tis = A. rcyinac AniaJiae Orph.

— Folia maiora. supra lucida ; fructus quoque quam in pnecedente

maiores, longius pedunculati = /1. infernieaintH Pane.

"^- Ihar V. juhai*.
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7. Folia adulta glaberrima, fructus glabri, alse elongataî = A. Bonimillleri

Borb.

— Folia subtus pubescentia, seminum loculi velutino-pubescentes alis

abbreviatis = A. Hangancum Borb.

8. Marroptera. Fructuum alœ angiilo acuto divergentes vei erectaj ... 9.

« « a basi horizontaliter patentes ... 13.

9. Folia pinnata = A. Negundo L., cultum.

— « palmatifida ... 10.

10. Inflorescentia friictifera elongata, racemosa = A. Pseudoplataniis L.

— « fructifera corymbosa ... 11.

11. Folia profunde palmatifida, segmentis cuneatis = A. Visiomi Nym.

— (( 3—7-loba ... 13.

["2. Lobi foliorum dilatati, breves, sajpissime obtusati vel rotundati; pe-

dunculi hirsuti ; folia subtus etiam adulta incano-velutina, 5— sub-

septemloba - A. obtusalum W. et Kit.

— Foliorum lobi distincti, sa3pe acuti vel acutiusculi
;

pedunculi glabri,

folia adulta glabreseentia, 5—3 loba = A. Italum Lauth.

13. Folia tenuia, palmato 5—7-fida, segmentis sinuato-dentatis, dentibus

attenuato-cuspidatis. Kamuli et j)etioli lactiferi = A. platanoides L.

— Folia 3—5-fida obtuse lobulata ... 14.

14. Fructuum loculi pubescentes ... 15.

— « « glaberrimi ... 16.

15. Ake fructuum horizontaliter divergentes, externe recurvœ. Folia quin-

queloba — A. campestre L.

— Abe introrsum falcataî, folia 5—3-loba = A. Marsicimi Guss.

16. Alai falcato-inflexœ — A. Bedöi Borb.

— « divaricatse, baud inflexae ... 17.

17. Folia quinquefida = A. Aiistriacum Tratt.

— « eiusdem rami 3—5-loba ... 18.

18. Folia pleraque triloba, subtus pubescentia, lobis integerrimis —
A. haplolohum Borb.

— Foliorum lobi lobulati ... 19.

19. Folia glaberrima, ala? minores = A. Bornmülleri Borb.

— « pubescentia, alœ ut in A. campestri = A. hetewfoinuin Borb.

1. Acer Tataricum. L. Spec. pi. ed. 1753 p. 1054, hinc inde in Hun-
gária boreali (Majsa ^Gömör], Huszt, Losoncz, Eger, Gyöngyös, Bene,
Párád); in centrali et austro-orientali frequentior (in insula Csepel, Vise-

grád, Pécs, Bezdán (Borb. 1886), Cserevíz, Karlócza, Oravitza!, Temesvár,
Orsova, Kelnek [Csatój). Budœ et in monte Allion ad Orsova etiam forma?

foliis magis lobulatis, ad. var. torminaloiden Pax 1. c. 184 (1885) vergentes

occurrunt.
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2. A. Pseudoplatanus. L. Sp. pi. 1753. p. I0ô4, typicum, frtictunm

locidis /jldherriniis, alis minus latis, angulo circiter recto divergentilius,

foliis aperte cordatis, in ditionibus boi-eali])us frequentius (Bélai barlang,

Lucsivna, a Gyömbér alatt Liptó-Sz.-Iván raollott, Mátra-Lelesz, Buda) ; in

regionibus Hungarito centralis atquc australis magis variât.

b) subir II licatuin Pax 1. c, foliorum basi rotundato-triincata, in mon-
tibus Biidaí-Pestini.

c) siibohtusiun DC. Prodr. I. p. 5'.>4 (18i24) folia, nt illa typi, basi cor-

data, segmentis obtusis, in circuitu rotundatis, serratis, non acuminatis, ad

summum breviter acutis.

In montibus Budœ-Pestini, ad Thermas Herculis, in monte Simeon

ad Oravitza ! !

In montibus : Klek et Bielolasitza ad Ogulin, inter Buniè et Gospic

in monte Lubovo Croatiie.

d) obtuxaiiudliitunr liorb. ined. foliis typicis, fructuum alis elongatis,

angulo obtuso divergentibus (var. HUirrocarjiHni "? Spacli Ann. d. se. nat.

1834 p. 1G4, non Op. Flora 18^24 p. I. 82).

In montibus Budie-Pestini.

e) />///y/V////Ortmann. Auth. Herb. no. 7U0 (1829) et in üpizii^on\en-

clat. bot. p. 42 (1831), foliis typi, »niœniis doiifjaiU, . . . samaris hmioribufi

pubesceidibux., iucurvatu-falcatis^ maturis glabris, falcatis, adscendentibus»

(ex Op. 1. c), magis dilatatis {Celiik. Prodr. p. 53Í)).

In montilms Budïe-Pestini (Zugliget).'

f) .1. vilhjsiiiH Presl, Délie. Prag. p. 31 (1822), inflorescentia magis

villosa, lucnlui-uiii seiiihiiferoridii /lillis diidius jwrxidetdibus, foliis grossius

serrato-incisis, ^///s fruclmiiti lafissijiiis, basi valde angustatis. (Synon.

A. Psci(ib)j)l(iliiiiHs ])) l'ilinsdiii xiiv. Idti'ildfuiii Pax. 1. c. 1*.)2 (1885), /1. Pseu-

(loplalanux var. phih/pfcratti Borb. Erdészeti Lapok 1885. p. 1046. non

Spach 1. c. 173. samaris 4(J—45 mmtra longis, 18—22 mm. latis.

In montibus Budie-Pestini satis frequens (Zugliget, Lipótmezö, Buda-

Keszi ut, Svábhegy), Vaál, Sziget-Újfalu ( Panscher!), ad Stájerlak (Steyer-

dorf), ad Thermas Herculis, Brassoviam et Felgyógy {(^safö !).

In ambulacris Günsii (Kszeg).

In montibus ad Flumen (Fiume) !

Croatia. In monte Vratnik Segniie {Borh. 1 875), ad Eavnagora {Sadl.

in herb. mus. nat. Budap.)

Area geogr. Italia, Helvetia (Stoss cant. Appenzell !),

Exemplaria nostra cum Nebrodensibus optime conveniunt.

g) A. Siridinii Gussone Fl. Sicul. IL (1844) p. 042 (pro var. Aceris Picu-

dophdaid) «foliis . . . suborbiculatis, palmato-5-lobis, l(dns acidis ... oiui-

riisque dense inUosu-pdusis, samaris glabris, earumque (dis (ipjiro.rinidtis,

semi-oblongo-cllipticis, basi interiore al)rupte constrictis, . . . non basi sen-
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sim attenuatis ut in spéciéi typo.» His verbis vai\ Nehrocleme Pax 1. c. 192

var. Siculo Guss. locum cedere debet.

Habitat in Sicilia.

gg) subvar. subparallehmi Borb. ined., alls approximatis, fere paral-

lelis, marginibus sese fere aut omnino tangentibus cum prioré bene con-

venit, differt foliorum segmentis conspicue acuminatis nee non samararum

apice rotundato, non acuto, ut Paxii 1. c. 19:2 dieitur.

In montibus Budie-Pestini, Aquinci, fructibus etiam ternis.

In monte Javor Serbite australis 1200 mt. s. m. ( BornmiUler I

)

samaris etiam fere cruciatis.

h) gramlicorne Borb. ined., samaris fere angulo recto divergentibus

elongatis (absque loculis 45 mmtra longis, 12— 15 mm. latis), basin versus

sensim angustatis, etiam ternis, quaternisque.

In montibus Budae-Pestini.

3. Acer Visianii Nym. Consp, p. 135 (1878) A. macropterumYi^.Mêm.

de inst. Vénet. p. 175, Pl. Serb. Pempt. p. 11, non Guss. nec Heer) e monte

Jastrebatz Serbia3 (S. Pavloviéi) foliis profunde palmatifidis, segmentis in-

ferne longe caneato-angustatis, mflorescentia corymbosa etc. a formis prœ-

cedentibus diversum.

4. Acer obtusatum W. et Kit. in Willd. Spec. pl. IV. 984 (1805)

{A. Italmn Pancic Dendrologia Serb. p. 21, non Lauth, A. opiilifolium

Schi, et Vuk. FI. Croat, p. 386, non VilL), in montibus Croatie maritimœ

frequens cum Fraxino Orno, sed saepius fruticosum, a Capris depa-

stum, haud fructificans. Arborem excelsam inter Brusáni et Ostaria vidi.

Crescit in montibus : Vratnik Segniœ, ad lacus Plitvicenses, Ostaria, inter

hune pagum et Carlopago, Visócitza ad Divo-sello, Visenura ad Medák,

Mrsin ad Vrelo, (Borb. 1875), Mrsla voditza, in valle Kulpa ad Grbalj ! !

Etiam in Serbia, Bosnia, Hercegovina, Eumelia, et Istria ; var. anomalum
Pax 1. c. 224 in monte Nános ad Prewald Carnioliiç, — inter Carlopago et

Ostaria.

Acer obtusatum^. et Kit. in continentali Hungarias regioné non crescit.

5. A. intermedium 1 Pane., Dendrologia Serbia3 2 1871 ! p. 19 et 21 !

cum descript. Serbica, S. Petrovic, Additamenta ad floram agri Nyssani

(1885) p. 46 et 47 ! ; A. Italum III. subsp. Hyrcanuni var. Serbicam Pax

1. c. 227 (1886), A. Serbicum Pax 1. c. XI. (1889) p. 80; A. Opalus Pane,

herb.

!

«Fruits à lobes dressés parallels, rouges avant la maturité ; feuilles

assez petites (pas plus grandes de deux doigts), partagées en trois segments,

^ Inter A. Mompessulanum et A. opuUfolium intermedium. Fancic in lit.

^ Sumsko drvetje i siblje u Srbiji napisao (Arbores silvatiese et frntices ^

Serbia descripti). Belgrad 1871. Opus hoc ab autore «Dendroloffia Serhiai) vocabatur.



qui portent quelques dents obtuses au bord ou au sommet : arbre de taille

moyenne, se trouve à Leskovik (département d'Alexinatz et à Bucanska

Gora (dép. de Krjagevatz) »> Dr. S. Petroi'. in lit.

A. Infcrmed'mm Pane., ramulis cum folii.^ (axillis nervorum basalibus

exceptis) uifloresœidiaqiw fjlaberrimis ; folm adultis chartaceis, magni-

tudinismediocris,* 3

—

5-fidis, had rotundatiH, cmiealmiuc, segmentis sub-

oblongis, decrescenti-serratis, acuminatis, basi albido-barbatis, densissime

atque minute reticulato-venosis >^Hpra hicidis, subtus fjlaacis. Corymbi

denique oligoearpi, pendüli. Fructus glabri, alis erectis sese invicem obte-

gentibus vel angulo acuto divergentibus, magnitudine circiter A. Mo/i-S'/jes-

sidani, purpurascentibus, longe pedunculatis.

Loc. class, in monte Rtanj baud procul a Nikolitza. Crescit etiam in

monte Suva Planina ad Nyssam.

Ab Acere Monspessidano foliorum maiorum forma, directione nervo-

rum foliarium, lobis serratis, foliis subtus magis glaucis, magis reticulato-

venosis, ab A. regiiuie Amaliac autem minus dilïert foliis fructibusque

maioribus, posterioribus longius pedunculatis, prioribus supra nitidis.

Vide iconem t. IV. no. 1.

b) var. cordisedum Borb. ined. {A. Ltalmn Pane, exsicc, non Lauth).

Folia Aceri^ intermedii inferne cuneata, illa ^4. Serbid Pax basi rotun-

data ; folia var. cordisedae basi distincte cordata, ceterum 3 lóba aut sœ-

pius subquinqueloba, lobis grosse dentatis.

Serbia: in saxosis montis Ples (Jul. 187i>, S. Pavlovié), Pljackavitza

prope Vranja (Bonmmllerl), in monte Graiste prope Pirot circa 1000 Mt.

s. m. (Bormn. !) folis iuvenilibus squamisque infrafoliaribus purpurascenti-

bus, in declivibus fruticosis ad Bela-Palanka (Bormn. l)

Bulgaria : in silvis montis Vitos ( Velenovsky !).

A. intermedium Pane. var. cordisedum Aceri regináé Amaliae magis

ac A. Ifalo Lautb aut A. Hjircano Fisch, et. Mey. proximum, ditfert foliis

multo maioribus, basi cordatis, segmentis magis acuminatis, corymbis

magis pedunculatis, fructibus paulo maioribus etc., ut Ac. intermedium

var. cordi>iedüm probabilius varietates Aceris regiuae AmcUiae boréales

esse videntur.

A. Italum var. crassifolium Pax 1. c. i>!2G, charactere, et ex situ geo-

graphico num probabilius A. obtusati varietas?

6. Acer regináé Amaliae Orphan, in Boiss. Diagn. ser. IL I. p. 109.

ipse in «Math, és természettudományi Közlemények» tom. XII. p. 77. cum

A. Iberico M. Bieb. FI. Taur.-Cauc. IL p. 447. coniunxi. Huic opinioni

respondent verba Bieberdeinii «lateralium (loborum) nervo medio ad

* Laminam foliorum cum illis A. obtusati, A. Tseuduplatani aut A. platano-

idis comparatam «satis parvam» esse dicit Pancic 1. c.
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l)etioli insertioiiem nndo, petiolis folio prudo breriorilnis» (petiolus

A. Moiispessiilani, cui A. Ihericum M. Bieb. pro varietate a cl. Pax subii-

citur, elongatiis, lamina conspicue longior), nee statio geographica eidem

rationi contraria! — .1. IhericuittM. Bieb. nunc comparare non possum;

petiolis lamina «paulo brevioribus »> Aceri reijiiiae ArnaUae sine dubio

magis congruum esse videtur ac A. Monspessidano. Exemplaria et /Icer/.s

reginae Amaliae et A. Iberici valde variabilia vidi, ob earn quoque causam

utrumque ad eandem speciem spectare mihi videbatur.

7. A. Monspessulanum L. Spec. pi. 1753. p. 1056, species eximie

mediterraneo-litoralis, in declivibus et in convallibus circa Flumen (Fiume)

frequens, in valle Kecina, ad Buccari, Draga, Martinscitza et Saboli.

Carnioliae: in monte Nános (!24. Jun. 1875, Borb.)

In regioné Hungariie continentali non nisi cultum reperitur (Zugliget

Budœ -Pestini).

b) A. comnudatuni Presl, Delic. Prag. p. 31 (1 8^:^:2), Gussone L c. 644.

Janka Akad. Közi. XII. p. 166., (/1. Monspessulanum f. Rmnelica Griseb.

Spic. fl. Bum, I (1843) p. 154, Acer Rumeliacmn Borb. Akad. Közi. XII. p.

78, 1875., ^1. Monspessidanum var. cruciatimi Pax 1. c. :230 (1886), sama-

rum «alls apj}roximatis, invicem incumbentibus, » foliorum «lobi acutiores

ac magis divaricati. » Guss. 1. c.

In montibus ad Flumen. In silvis montis Csukar et in valle Kazán ad

Plavisevitza {JanJai 1. c, Borb. 1873).

Area geographica :

Istria : ad Polam.

Serbia australis : in monte supra Matijevátz prope Nyssam (Nis.,

Bornmüller!). Exemplaria Hungarica foliorum lobis acutis (cnfr. var. se-

quentem), Fluminensia vero lobis late rotundatis excellunt.

Y&,r. niyricum Hort.Vindob. ap. Tausch, Flora 1829 II. p. 551, Jacqu.

fil. in Reichenbachii Fl. Germ, excurs. IL (1832) p. 769, «foliorum lobis

acutis. »

In siccis montium ad Flumen, Martinscitza, Eecina, Draga (Borb.

1875).

Istria, in silvaticis inter Triskovátz et Valle di Besca {Borb. 1877.)

Sabaadia: in monte Vuache (Schmidely I).

Interdum a typo vix distinguendum. Acer Uburnicum hortulanorum
probabilius hue spectat.

var. Ibericum M. Bieb. Fl. Taurico-Cauc. II. (18U8) p. 447, in insula

Sta3 Margarethœ Budœ-Pestini. — In monte Csukar ad Plavisevitza et ad
rupes marmoreas supra Szvinitza (Borb. 1873).

Fruticem .1. Monspessidani nondum florentem fructiferumque in

Litorali Hungarico ad Flumen, Draga, in monte Vratnik Segniaî nee non in

monte Nános Carnioliie sœpius vidi foliis maioribus, illis A. infennedii aut
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eius var. cordinecti similioribus, segmeiitis distincte plurilobulatis. Foliii

A. Iherici lobis uni- vel bidentatis excellunt. «Samani^' magnitudine Areris

cmnpestris adeoque longe maiores quam in A. Muiisjicssiilano» M. Bieb.

1. c. III. p. 644. Exemplaria nostra igitur aut statum var. I IIn rici iuvenilem

aut varietatem sistunt A. Mon,^j)essulani j)liiriluhi(l<uii.

Formai sequentes a—e medium quasi tenent inter ^l. Moitspcssiiln-

imm atque A. campentre, ad prius foliis magis, ad posterius autem fru-

ctuum forma accedentes. Num rêvera species sint eorum hybridte, aftirmare

nolo; probabilius varietates Accyis c(tnipi'Mrii< t'oliorum forma variabiles et

ad A. MoiiHpe.ssiilaiium vergentes.

a) A. Bornmülleri Borb. ined. ^1. cainpesfir X Moiispcssiihtituin Pax!,

nov. liybr. 1. c. XI. (1889) p. 7Í)
, ramulis glaberrimis, foliis magnitudinem

illius A. yfouspessiilaiii var. lllijrici iequantibus, aut eam paulo superanti-

bus, ab illis Aceris caDipeslrii^ conspicue minoribus, petioli longitudinem

œquantibus aut petiolis sœpius magis elongatis, longitudinem foliorum

superantibus ; lainuia 3—4 cmtra longa, 5—7 cmtra lata, tenui, utrinque

nitenti, in circuitu subrotunda aut reniformi, basi cordata, triloba, sacpiiix

Uijiihi et maioribus quinquefídis immixta, segmentis ad modum var.

llhp'ivi acutis vel breviter acuminatis, integerrimis vel liinc inde subrepandis

aut lobulo unico obsoleto pneditis, iuniore sparsim pilosa, (uJulta iilriiique

(jJabcí-riind, snhtus in axillis nervorum primariorum l)asalibus albo-barbata.

Infiorescentia in apice ramorum ramulorumque abbreviatorum terminális,

corymbosa, laxa, fructuum ake horizontaliter patentes, utra3que circiter

5 cmtra longje, basi augustatœ, illis A. canipedris similiores, sed minores,

loculis glaberrimis :2
—8-plo longiores, soninn G. Jun. {8S(^ iiomhmi croluta.

In montibus calcareis ad Mostar Hercegovin.e in societate Accfis

rampedris atque A. Mo)ii<pes.sHl(ni.i cl. J. Boninmllei' legit et mecum
communicavit.

A. Bontiiiillleri glabriciem atque nitorem foliorum, folia triíida fruc-

tusque minores ab A. Monspessulaiw, notas ceteras autem magis ab A. cnni-

pestri habere videtur, cui in Universum similior, nec differt, nisi organis mi-

noribus, glabrisque, foliis triiidis nitentibus, etc.

b) A. haplolobum Borb. ined. .1. campeslre var. pseudoinonMpes^ida-

num Bornm. et Pax 1. c. XL (1880) p. 78, non Unger, Chlor, protogaîa t.

XLII. fig. 5 (1847) re vera var. /Icc/is- cünipesli'is loculis fructuum glabris,

foliis illis ^1. ytoiíspe^sidani var. llhjrici similibus, sed maioribus, trifidis,

subtus (ut etiam petioli, ramuli atque pedunculi) ad modum A. inolli^ Op.

molliter pubescentibus, pube nervorum crassiorum magis persistente, sc-

íjmeidis iídcucrrimix, sensim acuminatis, lateralibus horizontaliter paten-

tibus.

In silvis montanis ad Gabrovátz prope Nyssani (Bornm. ïil. Jul. 1887).

c) A. heterotomum Borb. ined. (var. Aceris caïupedris) (Syn. .1. Au-
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striaciün \{ir. trißdion Borb. Békésm. fl. 1881. p. 94., non Thunh., nee

Hook et Arn.; var. lelopJiijUum"? Pax 1. c. XI. (1889) p. 77). Varietas hœc

Aceri campestri similior, quam forma prœcedens, sed foliis trilobis trifi-

disque etiam A. yionspcssiflatium in mentem revocat. Folia magnitndine

A. rampcsfris, sparsim qiiinquelobis immixta, supra glabra, subtus pube-

scentia glabrataque, segmentis integerrimis vel obsolete trilobulatis, obtusis-

simis aut late rotundatis. Fructuum loculi glabri.

In monte Allion ad Orsova {Borb. 1873, 1886), in silva ad Szecsö

territorii Vészt in comitatu Békésensi (Borb. 1. c).

In exemplaribus posterioribus etiam petioli monstruose alati inve-

niuntur.

Area geographica :

Serbia : in monte Avala prope Bellogradum (Bornm.), in silvaticis ad

Ripany {Borum.)

Dahnatia : Lapad Kagusie {Boriim. !)

Ac. heterotomum forma Aceris campestris, A. Marsico parallela, loca-

lis samararum glabris, in posteriore pubescentibus.

d) A. Marsicum Gussone, PL rarior. 18S26 p. 375.

«A foliis cordatis 3

—

5-lobis, lobis integris, racemis erectis, fructibus

pubescentibus (demum glabratis), alis horizontaliter patentibus, introrsum

falcatis.»

«Arbor facie et altitudine A. campestris. Petioli omnino ut in illo et

folia eiusdem coloris, pubescentise ac magnitudinis ; sed lobi saepius obtusi

et fere rotundati ac iidegri; ceterum primo intuitu distinctum alis fru-

ctuum, quie in nostro pcdentes et externe incurvae, dum in A. campestri

divaricatissimœ et externe recurvse sive retrorsum falcataB».

In collibus ad Szvinitza, Jeselnitza et Orsova, in valle Kazán ad Plavi-

sevitza {Borb. Akad. Közi. XII. p. 76—77). Fructu simili, sed foliis quinque-

lobis etiam in nemorosis Zugliget Budte-Pestini.

Inter A. campestre et A. Monspessulammi item forma media esse

videtur, fructuum forma tamen ab atroque diversum. Alae nostrorum

divaricatœ quidem, sed angulo obtusissimo divergentes, cornibus patenti-

bus similes, praecipue inferne pubescentes, loculis prœter indumentum
velutinum etiam villosello-hirtis. Samarœ tamen eiusdem ramuli nonnulke
magis approximate, angulo acuto solum divergentes, minores, illis A. Mon-
spessulani similiores, ut exemplaria quœdam fere heterocarpa dici possint.

e) Acer Hungaricum Borb. ined. A. Imichupterum, Borb. ap. Pax 1.

c. XI. (1889) p. 79, non Spach, Ann. d. se. nat. ser. IL tom. 2 (1834) p. 171;

rämulis, petiolis pedunculisque pubescentibus; petiolo laminam circiter

aîquante, foliis minoribus, tenuibus, ambitu reniformibus, 5-lobis, pauciori-

bus trilobis, illis A. Monspessulani var. Illyrici similibus, basi cordatis,

supra intense viridibus glabris, subtus pubescentibus, œstate denique ±
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glabratis, lohix ((hhrecidlis, tiiangularibus integerrimis aut obsolete 1—2-

lobulatis, acutis vel breviter acuminatis, lateralibus inferioribus minoribus.

Iiiflorescentia comnbosa, erecta. Fruduum idae (ibhreviaUie, lociilis

L>i'h(tiiio--pnheiicenti\n\p. paullo solum longiores, extrorsum falcatœ.

In collibus ad Jeselnitza prope Orsova {Borh. 27. Aug. 188G), in valle

Kazán ad Plavisevitza {Borh. 187?)).

Vide iconem tab lY. no. 2.

Area geogi-apbica :

Bnlfinria : ad Varna-Monastir [Bornni. Aug. 1886).

8. A. campestre L. Spec. pi. 1753. p. 1055 [A. cmnpestre a) hehecar-

pinn DC. Prodr. I. p. 594; .1. campefitre subsp. hehecarpum var. lohatum

Pax), foliis denique glabratis.

In collibus et montibus humilioribus ad Thermas Magiiováradini,

Versetz, Stájerlak, Szvinitza, Orsova, Tbermas Herculis, Párád, Katafa cott.

Castriferrei.

In valle Skurínja ad Flumen.

Area geogi-aphica :

Ad lacum Benacum Lombardiœ, Val di Vestino Tiroliœ, ad Arnas

Gallia?.

b) A. molle ^ Opiz, Flora 1824. 1. p. 83 {A. lomeidosum vei Herotiimm ^

Kit. Addit. 1864. p. 248, non A. lomeatosum Hort. Paris, DC. Prodr, I. p.

595, nec Tausch), foliorum pube usque ad autumnum magis persistente.

In montibus Budaepestini frequentissimum (Svábhegj-, Hársbegj',

Mária-remetéje, Orbánhegy, Katona-temet), Agriœ (Eger), Cserevíz, Kar-

lócza.

Ad Mslla voditza Cl-oatiœ ! !

Area geogi-aphica :

Bosnia : ad Doboj (L. Bichl. !j.

Bavaria: Isartbal ad Monacbum (Borb. 1875),

Thuringia : Weimar.

Bohemia, Helvetia : St-Gallen.

c) JiirUrah'um Borb., ut. b. var., sed fructuum loculis villosello-

hirtis, baud velutinis.

In silvis ad Thermas Herculis {Borb. 1873).

Area geographica :

Bulgaria, in silvis ad Kebedze (Bornm. !)

Taiiria: Laspi (Eehm. exsicc. itin. Taur. 1874. n. 161) foliis trifi-

dis, ab A. Marsico fructuum alis horizontaliter patentibus, non introrsum

falcatis recedit.

^ Acer molle Pax 1. c, XI. 1889 p. 74 nuuc A. luteoluvi Borb. et Pax erit.

^ Herb. Kitaibelii cleest.
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à) o.njioiiinni Borb. (var. nriifilohiiin Pax 1. c. XL (1889) p. 77., non

Tausch Flora 1829 p. 547, quod idem est ac A. Amhiacum Tratt.) foliornm

segmentis longe et sensim aciiminatis, integris, marginibus inferne fere

parallelis.

In montibus Posouii (Hammerschmiede, leg. L. RicliL), Budae-Pestini

(Zugliget, Hárshegy), Orsovae.

Valachia ad Portám ferream ! !

In monte Avala Bellogradi (Bornm. !)

Prater VindoboníB (H. Braun!)

8b. Varietates A. cmnpestris leiocarpœ :

Cnfr. etiani formas intermedias p. 75—77.

e) A. Austnacmn Tratt. Observ. bot. fasc. I. (1811) p. 5., Arch. t. 6.

(1812), in silva Koháryana ad Losoncz ! (J. Kunszt), in nemoribus insulae

Stse Margarethte Bud^e-Pestini, in silvis ad Buldn cott. Bacs {Borh. 1886).

Prater VindoboníB ! (H. Braun).

ee) subvar. trichopodum Borb. Békésm. il. 1881. p. 94, foliis sub-

glabris, segmentis plerumque trilobulatis, lobo medio acuminato.

In arce Giissingeni et aliorsum in comitatu Castriferrei, in montibus

Budte (Mártonhegy), in silva Fás et ad Doboz (cott. Békés, Borb. 1. c),

Pojana juli ad Marilla ! (L. Rieht. ) fructu sœpe triptero vel tetraptero.

Area geogr.

Serbia: in monte Avala Bellogradi! (Bornm.!)

Bosnia : Doboj (L. BicJit.)

Carniolia: Adelsberg {Borlj. 1875).

f) glatmUum Wimm. et Grab. Fl. Sil. I. p. 364 (1827) foliis glaberri-

mis, in nemoribus Prater Vindobonae {Borh. 1884, //. Braun!)

g) var. lieder ifolium H. Braun exsicc. foliis subtus pedunculisque

glaberrimis, lobis suj)erioribus tribus fere aequalibus, integris, lobo terminali

laterales vix superante.

In nemoribus Prater Vindobonae (H. Braun!)

h) collimmi Wallr. in DC. Prodr. I. (1824) p. 594 (var. lasiophyllum

Wimm. 1. c. p. 365. 1827) in montibus Budae-Pestini (Sváb- és Hárs-

hegy fructu 3—4-ptero, Orbánhegy, l^émeiYÖlgy, Zugliget, [YSiWStenopterurn

Steinitz, in Bœnitz Herb. Europ. 1891, nonBorb.j ; Mária remetéje. Szépárok

katona-temet, Buda-Keszi út etc.) frequens, ad Majsa cott. Gömör
(A. Bicht.), Fás cott. Békés, Versetz, Miháld, in valle Kazán et in monte
Csukar ramis etiam suberosis, ad Orsova.

Ad Kameral-Moravitza, samaris paulum introrsum vergentibus, in

montibus Kapelae minoris ad Vrhovina (Borb. 1 875).

In valle Drága ad Flumen.

Area geographica :

Istria : ad Polam {A. molle Freyn, non Op.)
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Serhiít : in et ad montem Avala Bellopiradi (Bornm.j.

Austria infer. Prater Vindobonse (Borh. 1884).

lib) subvar. mirrocarpoii. Masner in Opizii Nat. Taiiscb 1824 p. 48,

folia ut in Ji), pedunculi ut in ee), foliis fere {fquilobis. lobo terminali

laterales vix superante. Ala^ fructuum, men se sept, lectorum 15— 18 mm.
longœ, G—8 mm. latie.

In nemorosis supra Zugliget, Hársbegy Budne-Pestini (var. sfcnopfe-

rnr)i Borb. exsicc, non Spacb 1. c. 171).

i) var. .^(iiiiculaefolhmi Borb. in Híit FI. Okolice Bakarske 1884. p. 36,

foliis profunde trifidis, segmentis lateralibus l)ilol)is, intermedio basin ver-

sus cuneato, in circuitu igitur fere rbomboideo ; segmentis tribus maiori-

bus, superne trilobulatis, lobulo terminali iterum breviter lobulato. Ptami

sœpius suberosi.

In montibus ad Draga, Buccari, Karlócza ! !

Ad Potzdam colitur.

9. A. Bedl Borb., Vasmegye növ.-földr. és ti. (Geogr. atq. en. pi. com.

Castriferr. 1887 p. 207. Pa.r 1. c. XL p. 78, F. ScJniUz, Herb. norm. nov.

ser. cent. 26 n, 2522, ramulis glabris, foliis tenuibus utrinquc glabris, sub-

tus in axillis albo-barbulatis, margine ciliatis, basi cordata quinquefidis,

segmentis integris aut 1—2-lobulatis, acutis acuminatisque, intermedio

trilobulato, lobulo intermedio quasi acumine imposito angustato émergente.

Corymbi coœtanei, pedunculis i^arce pilosis, denique glabris. Flores saepius

hermaphroditi, fertiles virides, sepalis petalisque ciliatis, stylis sat elongatis.

Sdniarae horizontaliter patentes, (jJaln'rvmuie, iiilidae, iiifra inciliuin cur-

vato-atUceiuiciites, superne dilatatae, j'alcato-iajle.vae.

In nemoribus Zugliget Budte-Pestini arbores nonnuUas vidi.

Vide iconem. tab. lY. no 3.

«Eigentbümlicbe beachtenswertbe Form, . . . ausgezeichnet durch

horizontale (nach Art des .1. F^oidoplatanu^ v. Diitrichii) sichelartig nach

einwärts gebogene Fruchtilügel» {Pa.r 1. c.)

Fructus perhiemantes swpius af'state quoque in arbore inveniuntur.

Ao A. }ii(}'si('0 glabricie partium prœcipue loculorum imprimis diversum.

10. A. platanoides L. Spec. pl. 1753 p. 1055 in silvis et ambulacris

(Treszkovátz ad Özvinitza, ad Thermas Herculis, Kis-Sitke comit. Castri-

ferrei etc).
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A IV. TÁBLA MAGYAEÁZATA.

1. Acer intermedium Pancic, az eredetirl rajzolta Bornmüller, életnagys.

2. Acer Hungaricum Borbás ágacskája, term, nagys., hozzáadva egy levelet,

mely az A. Monnpessulanumekoz hasonló,

3. Acer Bedi Borbás. term, nagys. levél és gyümölcs.

EXPLICATIO ICONUM T. IV.

1. Acer intermedhim Pancic, magn. natúr., specíem authenticam delíneavit

cl. BornmüUer in herb. Pancicii Bellogradensi.

2. Acer Hungaricum Borb., ramulus magn. natúr., folium trilobum, üli

Aceris Monspessulam simile additur.

9. A. Bedi Borb. magn. naturali, folium et fructus.
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SCHIZOCEECA DIVEESICOENIS BADAY
VAGY

BRACHIONUS AMPHIFURCATUS IMHOF ?

SYNONYMIKAI ÉSZEEVÉTEL.

Dr. Daday -jENÖ-tl Budapesten.

Imhof 0. E. azon alkalomból, hogy észrevételeket tesz a Wierzejski A.

«Liste des Eotiféres observés en Galicie» közleményére, ?i ScJiizoecrca dii'er-

.sícODi/s V. Daday fajról a következ megjegyzést közli: «Diese Rotatorien-

form wurde in den Matériáién von Weltner in Berlin aus norddeutschen

Seen gefunden und im Zool. Anzeiger in : Notizen über die pelagische Fauna

der Süsswasserbecken, Nr. 264—265 ^ beschrieben und Brarhioniis amphi-

furcatus nov. spec, getauft.

Miután Imhof 0. E. ezen megjegyzése, nézetem szerint oly formában

tünteti föl a dolgot, mintha a Schizocerca diversicornw Daday nem lenne

más, mint a Bracliíoitus amphifurcahis Imhof synonymje, az ügy tisztá-

zása czéljából szükségesnek látom némi magyarázattal szolgálni.

A. Schizocerca (liver^icoru,i>< Daday genust és fajt én 1883-ban irtam le

elször a magj'ar tud. Akadémia Mathem. és term. tud. közleményeinek

XlX-ik kötetében a 26-ik oldalon, a hol a genust a következ latin diagnosis-

sal jelezem : «Nomnn grnuí^ e Brnchionoruyn familía ; testa lacvi; ociilis

diwbus conjunctis, scss'il ilias
;
pede longo, cíjliiidrico, apice magnopere fisso,

furcam longam efficto, ramis apice dentibus duobiis inaequalibus instrii-

ctis.» A faj jellemeit pedig ugyan e helyen a következkben adom : u Spéciét;

unica, charactere generis. Corpore elongato, fronte latiusculo,posiiee parum

attenuato; testa, laevi, frontü processibus quator, medüs parvis, basin

inflatis, 7yia7'ginalibus elongatis, acutis, arcuatis; ventri margine medio

excisa; nwcronibus duobus posticis inaequcdibus, dextro midto longiore,

acidiore inflexoque, sinistro bréviaire, latiore.»^

^ Notiz bezüglich : Liste des Eotiféres observés en Galicie par le Dr. A. Wier-

zejski. Zool. Anzeiger. XIV, Jahrg. Nr. .361. p. 125.

^ Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. — M. tud. akad. math. term. tud.

közlemények. XIX. köt. ""2. szám. 1. tábla.

Termé$zetrajH Füzetek. XIV. köt. "
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Ezenkívül pedig az 1. tábla 7-ik ábráján az egész állatnak, 4-ik ábrá-

ján rágóinak, 8-ik ábráján pedig a pánczél mells szegélyének rajzát is

adom. E dolgozat német kivonata az idézett latin diagnosisokkal 1 883-ban

a «Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn »-ban is

megjelent a 162-ik lapon. ^

Az 1884-ik év folyamában Budapest környékén végzett tanulmányaim

eredményeinek ismertetése kapcsán pedig 188o-ben a Természetrajzi füze-

tek IX-ik kötetében a :213-ik lapon és a Xl-dik tábla 5., 6., 7-ik ábráin

ismertetem e species budapesti példányainak pánczél formáit.^

Ezekkel szemben Imhof 0. E. az ö BracMonns mnpJiifwTatvs ^ új faját

csak 1887. augusztus 22-én ismerteti rövid vonásokban és jellemeit csupán

a következkben foglalja össze : a Das hreitr Vorderondcdos Körpers soivoJiI,

als das verengte Hinterende trageii je zrueilänfiere eine Galtet Inldende Dor-

nen. Die Spitzen der vorderen Gabel a.nseinander treten.» ^ Tehát ö csupán

a pánczél szerkezetére szorítkozik s a láb feltn, és a genusra minden két-

séget kizárólag charakteristikus szerkezete figyelmét egészen elkerülte s

ebben látom annak magyarázatát, hogy a felállított új fajt miért tekinti a

Braehioims-genuH tagjának.

Azt hiszem, hogy nem szorul bvebb fejtegetésre az, hogy a két genus

és illetleg a két species név közül melyiket illeti meg a prioritás joga : a

Schizoeerea diversieornis Daday, vagy a Braehiomis amphifnreatas Imhof

fajt-e ?

Elégnek tartom, ha a két elnevezés évszámára utalok. A Schizoeerea

diversieornis Daday ugyanis 1883-ból és 1885-bl, míg a BracMonus

amphifiircatus Imhof 1887-bl való, tehát az utóbbi 4 évvel késbbi.

A Schizoeerea diversieornis Daday fajra vonatkozó, eddig ismert iro-

dalmi és földrajzi adatok különben a következk :

1883. j adatok a kerekesférgek ismeretéhez. — M. tud. akad. maht.

term. tud. közleménynek. XIX. köt. 2. szám. 1. tábla. Termh ely e : Mezö-

záhi nagytó.

1883. Neue Beiträge zur Kenntniss der Eäderthiere. — Math, naturw.

Berichte aus Ungarn. I. Bd. p. 261. Tennohelye : Mezzáhi nagytó.

1885. j állatfajok Budapest édesvízi faunájából. — Természetrajzi

füzetek. IX-ik köt. p. 127. 11 -ik tábla. Termhelye: Budapest város-

ligeti tó.

^ Neue Beiträge zur Kenntniss der Räclertliiere. — Math, naturw. Berichte aus

Ungarn. I. Bd. p. 261.

^ Uj állatfajok Budapest édesvízi faunájából. — Természetrajzi füzetek. IX. köt.

p. 127. U-ik tábla.

'' Szabályellenesen formált species név.

* Notizen über die pelagische Fauna der Süsswasserbecken. — Zooi. Anzeiger
X. Jahrg. 1887. Nr. 264. p. 578.



ÎÛè7. Notizen über die pelagischen Süsswasserbecken, — Zoolog.

Anzeiger. X. -Jabrg. Nr. 204. p. 578. Tcrmôhehie: Észak németországi tavak.

1891. Liste des Kotiféres observés en Galicie. — Bulletin de la soc.

zoologique de France (v. Imhof). Termhelye : Galicia.

Ezekliez még hozzá tehetem azt is, hogy a múlt 1890-ik év nyarán

Magyarországban még a tatai nag^- tóban is megtaláltam e fajt rengeteg

tömegekben és ugj'an oly változatokban, mint a budapesti városligeti tóban.

6*



A MAGYABOESZÁGI FOSSZIL HODMAEADVÁNYOK.

Halaváts GYULÁ-tól Budapesten.

(V. tábla.)

Abból az alkalomból, hogy Szegeden a Tisza Lajos-körúti artézi kút

352 ^/-böl 1 hód-állkapocstöredék is napfényre került, a fosszil hódokkal

is kellett foglalkoznom. Összegyjtöttem tehát mind azt a hódmaradványt,

melyet Magyarhonban találtak és a meljTÖl tudomásom volt. Tapasztalatai-

mat szerencsém van ezennel köztudomásra hozni.

Mieltt azonban e fosszil maradványok tárgyalására áttérnék, kedves

kötelességemnek tartom : Böckh János földtani intézeti igazgató úrnak a

m. kir. földtani intézet-, dr. Kebnnee József Sándor múzeumi ör úrnak a

magyar nemzeti Múzeum-, dr. Koch Antal egyetemi tanár úrnak az erdélyi

Múzeum-, Stub Dénes úrnak, a k. k. Geolog. Eeichsanstalt igazgatójának

a bécsi cs. kir. földtani intézet gyjteményeiben lev magyarhoni fosszil

hódmaradványoknak, valamint Frivaldszky János múzeumi igazg. ör úrnak

a magyar nemzeti Múzeumban, dr. Maegó Tivadar egyet, tanár úrnak pe-

dig a tudomány egyetem zoológiai intézetében lev reczens hódkoponyák-

nak rendelkezésemre való készséges bocsájtását e helyen is megköszönni.

GASTOE FIBER LINNÉ FOSS.

1832. Castor fiber. — Kauf J. J. Descr. d'ossements foss. de mammif. inconn.

jusqu'à présent, qui se trouv. au Mus. gr. duc de Darmstadt, pag. 113.

pl. XXV. fig. U-I 5.

1833. Castor spelaeus. — Münster. Neues Jahrb. für Miner., Geogn., Geolog, und
Petrefactenk. Jg. 1833. pag. 326.

1834. Castor des tourbières. — Cuviee G. Eecherches sur les ossements fossiles.

4 edit. torn. VIII. pag. 108. pl. 204. fig. 1., 2., 4., 5.

1839. Castor fiber. — Jäger G. F, Ueber die fossilen Säugethiere, welche in Wur-
temberg in verschiedenen Formationen aufgefunden worden sind. pag. 17.,

127., 129., 140., 149., 181., 196.

1842. Castor fiber. — Desnoters J. Sur l'existence des brèches ossenses et des

cavernes à ossements dans le bassin de Paris. (Bulletin d. la soc. géolog. de
France, tom. XIII. pag. 290.)

1846. Castor europaeus. — Owen E. A history of British fossil mammals and birds,

p. 190. fig. 74—75.
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1847. Castor fiber foss. — Giiíbel E. G. Fauna der Voiwelt. I. Bd. 1. Abtli. p. <S4-.

1849. Castor fiber. — Eigenbrodt G. C. Ueber den Torf-Bibcr. (Neues Jahrb. für

Miner., Geogn., Geol. u. Petref.-Kunde. Jg. 184Í). pag. 870.)

1850—56. Castor Issiodorensis. — Bronn u. Roemer. Letliea geognostica. Bd. III.

p. 1035. taf. LIX. fig. Ü.

1851. Castor spelaetis. — Wagner A. Charakt. der in den Höhlen um Muggendorf

aufgefundenen urweit. Säugethier- Arten. (Abh. d. kgl. bayr. Akad. d. Wiss.

VI. Bd. pag. á54. taf. VII. fig. 2.)

1853. Castor fiber f — Pomel. Catalogue méthodique et descriptiv des vertébrés

fossiles, découvert dans la bassin hydrogr. super, de la Loire, et surt. dans

la vallée de son affl. princ. l'Allier, pag. 20.

1853. Castor spelaeus. — Pjctet F. J. Traité de paléontologie, tom. I., pag. 251.

1855. Castor fiber. — Giebel C. G. Odontographie, pag. 50. taf. XXIII. fig. 3.

1859. Castor fiber, C. Issiodorensis. — Gervais P. Zoologie et paléontologie fran-

çaise pag. 19. PI. XLVIII. fig. 13.

1800. Castor fiber. — Morlot A. Etudes geologico-archéologiques. (Bullet, d. la

soc. Vaud. d. se. natur. tom. VL pag. 279.)

1861— 71. Castor fiber foss. — Cornalia E. Monographie des mammifères fossiles

de la Lombardié, pag. 43. pi. XIV. fig. 10—13.

1862. Castor fiber L. — Rütimeyer L. Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz,

pag. 24.

1867. Castor Kbeczkyi Kr. — Dr. Krennek J. 8. Ajnácsk semló'sei. (A magy.

földt. társ. munkálatai. IIL k., 114. 1., II. t., 12—14., 17—18. ábr.)

1869. Castor europaeus. — Owen. On the Distinction between Castor and Trogon-

therium. (Geolog, magaz. Vol. VI. pag. 49.)

1870—75. Castor fiber L. — Sandberger F. Die Land- und Íáüsswasser-Conchyhen

der Vorwelt. pag. 750, 803, 898, 900, 910, 940, 940.

1872. Castor fiber. — Dawkins. The Classification of the Pleistocene strata of

Britain and the Continent by means of the Mammalia. (Quarter. Journal.

Vol. XXVIII. pag. 410.)

1875. Castor sp. — Neumayr M. u. Paul C. M. Die Congerien und Paludinen-

schichten Slavoniens und deren Faunen. (Abh. d. k. k. geol. E. Anst. Bd. VII.

Hft 3. pag. 82. Taf. IX. tig. 23.)

1 878. Castor fiber. — Ponzi G. Le ossa fossili sub apennine dei contorni di Eoma.

(Atti d. r. Accad. dei Lincei, Memorie, Ser. 4. Vol. IL pag. 731.)

1878. Castor Issiodorensis Cr. — Gaudry A. Les enchain, du Monde Animal dans

le temps géolog. mammifères tertiaires, pag. 200.

1882. Castorfiber foss. — Rüger 0. Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säuge-

thiere. (Correspdblt. d. zool.-miner. Ver. in Regensburg. XXXVl. Jg. p. 135.)

1884. Castor fiber L. — Andreáé. Der Diluvialsand von Hangenbieten im Unter-

Elsass. (Abhdl. z. geolog. Spkarte von Elsass-Lothr, Bd. IV. Hft. 2. pag. 33.)

1884. Castor Ebeczhyi Kr., C. Issiodorensis Cr., C. spelaeus W. — Schlosser M.

Die Nager des eui-opäischen tertiärs. (Palaeontographica, XXXI. Bd. p. 44.)

1885. Castor fii^er L. — Brandt J. F. Beiträge zm- näheren Kenntnis» der Säuge-

thiere Russlands,
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1887. Castor fiber L. — Clerici E. Sopra i resti di Castoro finora rinvenuti nei

dintorni di Roma. (Boll. d. r. Comit. geolog. d'ltalia, XVIII. pag. 278.

tav. VIII.)

1891. Cíísíoryifte/- L. /üss. — HalaVATS Gy. A szegedi két artézi kút. (A m. kir.

földt. iBt. évkönyve IX. k., 94. 1., VI. tábl., 2 ábr.)

1891. Castor /r. fiber L. — Dr. Koch A. Erdély semlseinek átnézete. (A magy.

orv. és term, vizsg. Nagyváradi gyl. Ev. 1890. pag. 460.)

A Magyarhonban talált Castor fiber foss. maradványok közül az

alább elsoroltakat tanulmányozhattam.

1. Egy bal állkapocs a köpeczi (Háromszékm.) lignitbl (V. tábla

1. ábra). Az állkapocsban megvan a felfelé görbül ers metszfog és mind

a négy zápfog. A zápfogak méretei :

I. n. in. IV.

a rágólap szélessége ... .„ 7-5 % 7 % 7 ^'i„ 6 »%,

« « hossza 10 « 7 « 7 « 7 «

Az erdélyi Múzeum (Kolozsvárott) tulajdona.

A köpeczi lignitbl Koch (1. c.) még a Cervus capreolus L. foss.,

Eqims prímigenius v. May és egy medvefél^ maradványt sorol fel. A m.

földtani intézet gyjteményében pedig e medve-féle és steneoßber-ioga,-

kon kívül még egy eddig közelebb meg nem határozott emls össze-

nyomott feje van.

A köpeczi lignit pontusi korú.

â. Ajnácskórl (Gömörm.) ered az a 3 laza zápfog (V. tábla 3. a, h,

c ábra), melyet Krennbk C. Ebeczkyi név alatt írt le. Az egyik (2. a ábra)

^20 ''% hosszú, alul 10, felül 7 *«^ széles Il-dik jobb oldali alsó fog; külseje

a fakéreg alatt járó féreg meneteihez hasonlóan hálószerén megtámadott,

melyet fehér anyag tölt ki. A másik (2. b ábra) 25 *%i hosszú, felül 8 '%i

széles ni-dik baloldali fels fog, színe sötétbarna s igen jól megtartott.

A harmadik (2. c ábra) 15 '^In hosszú, felül 8
'»J^

széles, háromszög hasáb-

alakú I-s alsó baloldali fog, színe világosabb, barnászöld, igen megkopta-

tott, legalább annak tartom azt, hogy a rágólapon a bels három fog-red

nem függ össze a küls foglemezzel, hanem szigeteket formál. E szigetek

aztán a steneofiber-genusra emlékeztetnek, úgy, hogy Schlossek (1. c.

pag. 44.) a C. Ebeczkyi-jidk a Steneofiber Jägeri-yel való azonosítását

valószínnek ítéli. Ezt a nézetet el nem fogadhatom, mert magam is

tapasztaltam reczens fogakon, de meg az irodalom is megemlíti, hogy id-
sebb állatoknak jobban kopott fogain a foglemez-redöi a kerülettl elválnak

s szigetet formálnak.

A szóban forgó fog szigeteit tehát én csak is lekoptatásnak Ítélem,

miben a fog aránylag rövid volta is támogat. E nézethez annál is inkább

ragaszkodom, miután az eddig ismert steneoíiber-fajok I-sö fogán a fog-
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lemezredök, illetleg szigetek elosztása más. Ha azonban a jövben mégis

oda fejldik a dolog, hogy hibáztam akkor, a mikor e fogat a Castor

fiber-ének tartom, mi a többi két fogat illetleg kétség tárgya nem lehet,

akkor csak is ez a fog jöhet tekintetbe ; csakis ez az egy fog különítend el

a C. fiber-töl, miután — mint azt már fentebb igyekeztem kimutatni —
e három fog megtartási állapota, színe kétségtelenné teszi, hogy e három

laza fog három különböz egyéntl származik.

Ezt a három laza fogat a magy. nemz. Múzeumban rizik.

3. Best'iiijrl (Zala m.) 4 laza fog és pedig 1 metsz és 3, jelesen az

alsó bal L, IL és III. zápfog, melyek színöknél és megtartási állapotuknál

fogva nagy valószínséggel egy és ugyanazon egyéntl származnak. Az

I-sö— sajnos— hosszában kétfelé törött, a fele hiányzik. A Il-dik és Ill-dik

ellenben ép. Méreteik :

n. m.

a fog hossza ... ... „. .._ ... 22 '%, 20 *«^

a rágólap hossza ... __ 8 « 7*5 «

« szélessége .._ 9 « 8*5 «

x\ rágólapon látható foglemez-redket az V. tábla 3. a, h ábrái tün-

tetik el.

Gyjtötte BcKH János, a m. kir. földtani intézet igazgatója 1872-ben

Unió Wetzleri társaságában.

A m. kir. földtani intézet gyjteményében van.

4. Not'skáról (Szlavónia) egy 22 ' hosszú, rágólapján U ">% hosszú

és széles laza fog. Dr. Bunzel ezt a fogat a Castor liber fels jobboldali

IV. zápfogának határozta meg, míg ellenben Neumayr M. új fajt gyanít

benne. En — a késbb elmondandók alapján — Bunzel meghatározásához

csatlakozom.

E fog a novskai alsó-levantei korú széntelepbl került napfényre s

jelenleg a bécsi cs. kir. földtani intézet gyjteményében van.

5. Szegedrl a Tisza Lajos-körúti artézi kút 252 '%i-ébl eg}' bal áll-

kapocs töredéke (V. tábla 5. a, b ábra), melyben megvan a metszfog

gyökere, az L zápfog gyökere, a IL és III. teljesen, a IV-nek pedig a

helye. A meglév Il-dik és Ill-dik zápfog rágólapjának méretei :

u. m.

hossza ... ... ... ... 1 % 1 '%

szélessége — 7 « 6 «

Ez az állkapocs-töredék a felsö-levantei emelet Vivipara Böckhi-

szintjéböl való s a m. kir. földtani intézet tulajdona.

6. Gánóczról (Szepesm.) két mésztufa darab, melyeken a fej csont-

jai s fogak vannak. Az egyiken a koponya részlete van a jobb fels fogsor-
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kzetrészek eltávolítása alkalmával szenvedtek. így az I-sönek fels része

letörött, úgy, hogy rágólapja redit nem közölhetem ; a II. és III. tövében

sérült meg s csak a IV-ik ép. Méreteik :

I. II. m. IV.

a fog hossza „- kb. 25 % kb. 32 % kb. 19 % 18 %
a rágólap hossza — « 7 « 7 « 8 «

« szélessége — « 8 « 8 « 6'5 «

A másik darabon a baloldali állkapocs részlete, benne a III. és IV.

zápfog, s az egyik metszfog töredéke van. A két zápfog (V. tábla 6. d, e

ábra) ép s méreteik:
m. IV.

a fog hossza ... - ._. — - 25 % ^21 %
a rágólap hossza — — — — 7"5 « 10 «

« szélessége — 8 « 8*5 «

Nagy valószinséggel ez a két darab mésztufa egy és ugyanazon egyén

maradványait zárja magába.

A gánóczi mésztufa, miután belle mammut-maradványok is kerültek

napfényre, diluviális korú.

A szóbanforgó mésztufa darabok a m. kir. földtani intézet gyjtemé-

nyében vannak.

A mint a fentebbi sorokból kitetszik, Magyarhonban a hód az alsó-

plioczén (pontusi emelet) óta élt. Pontusi korúak a köpeczi, az ajnácski

és besenyi maradványok ; leuantei korúak a novskvai és szegediek, diluvíáli-

sak pedig a gánócziak. De a mostkorban is élt ez az érdekes állat a folyók

mentén, a mint azt okiratok és Hód-Mez-Vásárhely neve bizonyítják, st
PETÉNYi-tl* megtudjuk, hogy 1843. évi április 17-én Pozsony közelében

egy hímet, július 18-án pedig Esztergomnál egy nstényt lttek. A hód

tehát az alsó-plioczéntól kezdve majdnem napjainkig meg volt faunánkban.

Bajorországban 1857-ben 1—

2

példány élt; ma pedig még Herczego-

vinában van néhány példány.

A Magyarországon talált Castor fiber foss. maradványok mind kopo-

nya-részek, javarészben fogak.

A hódnak úgy alul, mint felül egy-egy oldalon 1 metsz és 4 szem-

foga van.

'• Pár szó az emlsökrl általában és a magyarhoniakról különösen. (Magy.

orv. és term, vizsg. Temesvárott tartott 4. nagygylésének munkálatai. 96. 1.)
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A metsz fogak nagyok, szabályos félkörben elre görbülnek, három-

szög hasáb-alakúak, mely ell ferdén lemetszett. Színük vöröses-barna.

A zápfogak is görbék, s az állkapocsban elre görbülnek úgy, hogy

mells részük homorú, hátsó részük pedig domború ; holott a fels fogsor-

béliek hátra görbülnek, s mells részük a domború, a hátsó pedig homorú.

A fog ez a görbesége aztán oka annak, hogy úgy tetszik, mintha ferdén

ülnének helyükön, s az, hogy a rágólaj) a fog hossztengelyére ferdén esik.

A zápfogak csúcsain legömbölyített négyszög hasáb-idomúak s nagyságuk

az alsókon hátra felé, a felskön pedig mell felé méreteiben fogy úgy,

hogy az alsókon az I, a legnagyobb s a IV. a legkisebb ; a fels

fogsorban pedig ép ellenkezleg a IV. a legnagyobb és az I. a legkisebb.

A fogat zománczból álló foglemez veszi köröskörül, mely a rágólapba be-

nyúló 1, illetleg 3 ránczot vet. E foglemez-redk elosztása az alsó és fels

fogsorban különböz : az alsó fogakon kívülrl 1, belülrl pedig 3, a fels-

kön pedig kívülrl 3, belül pedig 1 red nyomul a fogba. Ezeknek a fog-

lemez-redknek a helyzetében, formájában azonban annyi a változat, hogy

csakugyan nem lehet csudálni, hogy a régibb szerzk annyi név alatt írták

le a kezükbe került maradványokat, és miután a magyar nemzeti Múzeum-

ban Iá, a tudomány-egyetem zoológiai intézetében 3 reczens koponyát

tanulmányozhattam, s azt tapasztaltam, hogy ezeken a foglemez-redk

nem egyformák, hanem helyben és formában változnak úgy, hogy a ren-

delkezésemre állott fogak valamennyiére találtam hasonlót, arra a meggy-

zdésre jutottam, hogy a Magyarhonban talált s fentebb felsorolt fosszil

hódmaradványok a Cantor fiber-vel azonosítandók. A miben megersített a

fosszil hódoknak gazdag irodalma, melynek újabb kelet részében szintén ez

a nézet jut kifejezésre.

Rendszerint a foglemez-redknek a rágólapon megjelen képét úgy

tüntetik fel a közölt rajzok, hogy az alsó fogsorban a küls fogred a belsk

2-ika és 3-ika közé ékeldik be s a mells els hosszabb a másodiknál, oly-

kép, mint azt a besenyi fogakon (V. tábla 3. a, b) ábra látni, míg ellen-

ben a felskön a bels fogred a küls a harmadikkal szemközt áll, s a

második nagyobb az elsnél, miként az a gánóczi fels fogakon

(V. tábla 6. a, b, c ábra) látható. Ez azonban nem minden fogra illik,

miután pl. a köpeczi fogsoron (V. tábla 1. h ábra), melyen az alsó

állkapocs volta kétség tárg;\^a nem lehet, a kívülrl jöv fogred nem

a 2-dik és 3-dik közé tolakodik, hanem a o-dikkal szemközt áll:

aztán a gánóczi alsó fogakon (V. tábla 6. d, e ábra) az els fogred

kisebb a másodiknál. Hasonló fogred-elosztást láttam egyik reczens

hódon. De maguknak a redknek a formája is különböz : majd zeg-zug

vonal, majd meg végén hirtelen kitágul, vagy hirtelen irányát változtatja,

kampós lesz. Majd meg az fordul el, hogy egyik vagy másik red elválik

és szigetet formál, mint azt az egyik gánóczi fogon (V. tábla G. a ábra)
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láthatjuk. De arra is van eset, hogy valamennyi fogon megjelenik ez a szi-

get és Owen Castor europaeu.s név alatt leirt newbury-i állkapocsa lát-

tatja ezt a változatot, melyet azonban az egyetemi zoológiai intézet egyik

oroszországi hódjának alsó fogain megtaláltam úgy, hogy semmi kétség,

hogy a C. eiiropaeus is csak C. ßber.

Eddig Castor ßber foss. maradványokat Európában a következ kép-

zdményekben és helyeken találtak :

Plioczén (po)itusi emelet) Köpecz (Háromszékm.), Ajnácsk (Nóg-

rádm.). Beseny (Zalám.).

« ßevantei emelet) Szeged (városi artézi kút !252 '»^, Novszka

(Szlavónia).

(( (átalában véve) Milvio (Olaszország), Issoire, Barbol (Fran-

cziaország).

Diluvium Gánócz (Szepesm.), — Lefféi tzeg, Varése-tó melletti

állomás, Monte-Sacro Eóma közelében, Arrezo Vallesei

tzeg, Imolái terramara, Calermo Eoggio mellett (Olasz-

ország);— Harsleben, Mauer, Canstadt, Oos (lsz), Neckars-

thal, Lorschi tzeg, Gailenreuthi barlang. Biz és Ehingen

közötti babérczbánya, Cannstadti édesvizi mészk (Német-

ország) ;
— Somme völgyi tzeg, Paris környéke, Auberi

mésztufa, Lunel-Viel-i barlang, Eesson-Bresles-i tzeg,

Sonte, Voidon-i barlang (Francziaország) ;
— Cambridge-

shire, Newbury, Tamigi völgye (Anglia) ;
— Altáji barlan-

gok (Oroszország).
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AZ V. TABLA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Bal állkapocs Köpeczröl.

a. oldalról nézve,

b. a zápfogak foglemez redi.

2. « Három laza fog Ajnácskrl.

a. alsó jobb oldali 11. fog foglemezredôi.

b. fels baloldali III. fog «

c. alsó baloldali I. fog «

3. « Két laza fog Besenyrl.

a. alsó baloldali 11. fog foglemezredôi.

b. « « III. « »

i. « A novskai laza fog foglemezredôi.

5. « Állkapocs-töredék Szegedrl.

a. oldalról nézve,

b. a n. és III. fog foglemezredôi.

6. « A gánóczi fogak.

a. a jobb fels I. fog foglemezredôi.

ft, H « « II. « «

C'. « « « TTT . B ((

d. a bal alsó III. « «

e. « « « IV. « «

Az ábrák természetes nagyságban vannak rajzolva.
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LES ALGUES D'HEEBIER KITAIBEL.

Par le Dr. Gy. cI'Istvánffi à Budapest.

L'herbier Küaibel (au Musée National Hongrois à Budapest) contient

aussi des Algues. Le plus grand botaniste d'Hongrie a collecté aussi des plan-

tes de cette classe et on y trouve environ des :25 échantillons dans les derniè-

res fascicles LXII. et LXIH, — des formes d'eau douce et des formes marins,

rangées parmi les autres Cryptogames.

Faisant l'étude des Algues d'herbier Kitaibel je donne maintenant les

résultats que j'ai obtenus.

I.

Dans la première partie j'indique les Algues d'herbier Kitaibel dans

l'ordre original, avec des désignations des etiquettes, mes déterminations et

remarques.

En quelques cas j'ai trouvé aussi d'autres Algues inférieures, mêlées

aux masse de l'échantillons p. ex. parmi les fils d'une Vaucheria, ou de la

Spirogyra, ou sur des Potamots, des Salvinies, des Mousses (Marchantia

Fontinalis etc.) voir les numéros 2178, 3186, 13752, 13753, 14255, 14-290,

14340, 14356, 14430.



Wà

TL.

La deuxième partie n'est qu'une enumeration systématique des Algues

de Kitaibel, — qui ont été récoltées dans la Hongrie ; toutes les localités

sont nouvelles pour le pays.

Les principales localités sont :

Bahitou, (lac) comitat Somogy.

Fok, comitat Somogy.

Szabadi-Fok, comitat Veszprém.

Marais près de la Danube, comit. Tolna et Fehér.

Szunyok, comitat Pest-Kis-Kún.

Boinijie, comitat Trencsén.

SzöUs, (Nagy-Szöllös), comitat Ugocsa.

Naf/ii-Bditjia, comitat Szathmár.

Des eaux saumátres, comitat Csoiuird.

Várasd, comitat Várasd de Slavonic.

Des eaux dormantes profondes, Slavonie.

Pag. 32.

Tabella synoptica specteruni generis Diaptomus hucusqiie

recte cognitarum. A Dre Eugenio Daday Budapestinensi,

Pag. 68.

Species Aceruni Hungáriáé atque peninsulae Balcanae.
A Dre Vincentio de Borbas Budapestinensi.

Pag. 81.

SCHIZOCEECA DIVERSICORNIS DADAY ODER BRACHIONUS
AMPHIFURCATUS IMHOF?

EINE SYNONYMISCHE BEMEEKUNG.

Von Eugen v. Daday in Budapest.

0. E. Imhof spricht aus jenem Anlasse, dass er auf die « Liste des Eoti-

féres observés en Galices» betitelte Notiz A. Wierzejski's Bemerkungen

macht, über die Sdiizocerca diversicom is v. Daday Art Folgendes aus:

«Diese Rotatorienform wurde in den Matériáién von Weltner in Berlin aus

norddeutschen Seen gefunden und in Zool. Anzeiger in : Notizen über die
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peiagische Fauna der Süsswasserbecken, Nr. 264—265 beschrieben und

Brachioiius amphifurcalm, nov. spec, getauft.»^

Da nun die envähnte Notiz von 0. E. Imhof, nach meiner Ansicht die

Sache dermassen erscheinen lasst, als wäre die Schizocerca úiversicornis

Daday nichts anderes, als das Synonym des Brrichionm amjMfurccdus

Imhof, erachte ich es für nothwendig behufs Aufklärung der Angelegenheit

einige Bemerkungen anzuführen.

Die Gattung und Art Schizocerca cUversicornis Daday habe ich zuerst

in dem XIX. Hefte der math, und naturwiss. Mittheilungen der ung. wis-

senschaftl. Akademie, Seite 26 beschrieben, wo ich die Gattung mit folgen*

der lateinischen Diagnose bezeichne: «Novum genus e Brachionorum

familia; testa laevi; oculis duobus conjunctis, sessilibus; pede longo, cylin-

drico, apice magnopere ßso, fiircam longom. efßcto, ramis apice dentibus

duobus maequalibus instructis. Die Eigenschaften der Art führe ich an

demselben Orte folgendermassen an : «Species unica, charactere generis.

Corpore elongato, fronte latiusculo, postice purum attenuato ; testa laevi,

frontis processibus quatuor, mediis parvis, basin inflatis, marginalibus

elongatis, acutis, arcuatis; ventri margine medio excisa; mucronibus duo-

bus posticis inaequfdibus, dextro m.ulto longiore, acîitiore inflexoque, sinistro

breviore, latiore.»^

Ausserdem gebe ich in Fig. 7 der I. Tafel ein Bild des ganzen Thieres,

in Fig. 4 die Zeichnung der Kiefer, in Fig. 8 die des Vorderrandes des Pan-

zers. Der Auszug dieser Mittheilung mit der oben citirten lateinischen Diag-

nose zusammen ist im Jahre 1883 auch in «Mathematische und naturwis-

senschaftliche Berichte aus Ungarn» erschienen.^

Bei Gelegenheit der Veröffentlichung des Eesultates meiner im

Jahre 1884 in der Umgebung von Budapest gemachten Studien u. zw.

1885 im IX. Bande der Természetrajzi Füzetek Seite 213 und in Fig. 5, 6,

7 der Tafel XI. behandle ich die Panzerformen der Budapester Exem-

plare dieser Species.*

Demgegenüber gibt 0. E. Imhof seine neue Brachionus amphifur-

catus^ Art erst am 22. August 1887 bekannt und resumirt seine charakte-

ristischen Eigenschaften blos in Folgendem : «Das breite Vorderende des

^ Notiz bezüglich: Liste des Rotiféres observés en Galice par le Dr. A. Wier-
ZEJSKi, Zool. Anzeiger. XIV. Jahrg. Nr. 361. p. 125.

^ Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez. — M. tud. akad. math. term. tud.

közlemények. XIX. köt. 2. szám. 1, tábla.

^ Neue Beiträge zur Kenutniss der Räderthiere. — Math, naturw. Berichte aus

Ungarn. I. Bd. p. 261.

* Uj állatfajok Budapest édesvízi faunájából. — Term, rajzi füzetek. IX. köt. p.

127, 11. Tafel.

" Ein unregelmässig gebildeter Species-Name.



Körp('r>^ soii'ohl, als dus iwreiKjlc Hhilcronlc Innji'u ji' ziiwt hhuicrc, eine

Gabel hiJrnde Dornen. Die Spitzen der vorderen Gahei treten auseinan-

der* Er beschränkt sich also hlos auf die Strnctur des Panzers und den

auffallenden und für das Genus zweifelsohne charakteristischen Bau des

Fusses hat er unbemerkt gelassen ; hierin finde ich auch die Erklärung des-

sen, warum er die aufgestellte neue Art für ein Glied des BraeJiionnx-GenuH

ansieht.

Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, um es zu

beweisen, welchem der beiden Speciesnamen das Prioritätsrecht zusteht, ob

der Sehizoeerea diversieornis Daday oder der Braehionus innpliifurent u>>

IMHOF-Art ?

Ich halte es für genügend blos auf die .Jahresdaten der beiden Benen-

nungen hinzuweisen. Die Sehizoeerea diverúeornis Daday stammt aus dem
Jahre 1883, während sich der Braehiomis aniphifnreatns Imhof aus dem
•Jahre 1887, also 4 Jahre später datirt.

Die auf die Sehizoeerea diversieornis Daday bezüglichen, bisher bekann-

ten literarischen und geographischen Daten sind übrigens folgende :

1883, Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. — M. tud. akad. math,

term. tud. közlemények. XIX. Bd. Nr. 2. Tafel 1. Fundort: Mezözáher

Teiche.

1883. Neue Beiträge zur Kenntniss der ßäderthiere. — Math.naturw.

Berichte aus Ungarn. I. Bd. p. 2G1. Fundort : Mezozäher Teiche.

1885. Neue Thierarten aus der Süsswasserfauna von Budapest. — Ter-

mészetraj-zi füzetek. IX. Bd. p. 127. Tafel 11. Fundort: Budapest Stadt-

wäldchen-Teiche.

1887. Notizen über die pelagischen Süsswasserbecken.— Zool. Anzei-

ger. X. Jahrg. Nr. 264. p. 578. Fundort : Norddeutsche Seen.

1881. Liste des Eotifères observés en Galice. — Bulletin de la soc.

zoologique de France, (v. Imhof). Fundort : Galicien.

Hiezu kann ich noch zufügen, dass ich diese Art im Sommer des Vor-

jahres 1 890 in Ungarn, im grossen Tataer See in riesiger Menge und eben-

solchen Variationen gefunden habe, wie im Budapester Stadtwäldchen-

Teich.

'" Notizen über die pelagische Fauua der SüssWasserbecken. — Zool. Anzeiger.

X. Jahrg. 1887. Nr. 264. p. 578.
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ÉTUDES RELATIVES À L'ANATOMIE-PHYSIOLOGIQUE

DES CHAMPIGNONS.

Par le Dr. Gy. D'Istvánffi à Budapest,

(PI. n., m.)

Les Champignons n'ont pas encore été étudiés, du point de vue de

l'anatomie-physiologique. Je vien maintenant de faire l'essai, m'appuyant

à mes observations et à la littérature, d'employer aux Champignons les

principes de cette discipline.

Comme les Champignons ont en général une durée de vie assez courte,

on n'attendait guère de trouver dans ce groupe des telles appareils ? Mais

pour les fonctions physiologiques différents, il est certain que les Champi-

gnons possèdent des appareils accomodés, qui répondent dans leur différen-

ciation spéciale aux rôles particuliers ;
— mais ensuite de leur vie, ces

appareils sont plus simples et moins prononcés, — que chez les autres

plantes supérieures.

La principale différence entre les appareils des Champignons et entre

les appareils elles des plantes supérieures, se montre à la formation des tissus.

Des véritables tissus (formés par bipartition) n'existant pas chez les

Champignons, hors de quelques cas exceptionells, — il faut que les diffé-

rents appareils se forment des filaments isolés — des hyphes. En consé-

quant, nous sommes obligés à modifier la définition des systèmes des tissus

et à la prendre dans un sens plus relatif.

Ces considérations hystiogénétiques sont proprement dit, de peu d'im-

portance, quand nous étudions les appareils physiologiques, nous regardons

peu l'origine et la composition hystiologique, — comme le rôle qui est

accompli par ces appareils différents.

Ces appareils sont ici chez les Champignons d'une structure plus simple

que chez les autres plantes, cela vien d'une part de leur mode de vie indi-

recte, accomodiée au parasiti me ou au saprophj^isme.

Mais en conséquence de cette accomodation il y a des difficultés à

surmonter en éclairant les rapports des ces appareils du point de vue
physiologique.

Dans les plantes les plus différenciées, on distingue quatre sortes

d'appareils ou de systèmes des tissus.
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Ces sont :

I. les mérisièmcs, qui forment les cellules
;

II. ïappaTeil protecteur,

III. Tappareil nutritif,

IV. l'appareil de la reproduction.

C'est alors que j'ai fait l'essai, de clierclier ces appareils à la classe

des Champignons et donne en suivant court récit des résultats, qui j'en ai

obtenus.

I. Le système des méristèmes.

On rencontre ce système aux pointes végétatives des plantes supérieu-

res. Les exemples analogues, sont ici très rares. C'est proprement dit,

jusqu'aujourdliui l'extrémité en voie de croissance des liliizomorphes. Voilà

un méristème occupe le bout et produit vers le bas un tissu définitif par

cloisonnement, c'est à un mot une véritable pointe végétative.

La ressemblance de la pointe végétative de l'Armillarie du miel p. ex.

(v. les dessins de M. Brefeld) avec des pointes végétatives de beaucouj) de

racines est encore plus frappante, parcque là se développe aussi un tissu, —
composé du plusieurs assisses — qui nous rapelle à la coiffe protectrice des

racines terrestres.

De telles exemples que ce que nous venons de citer, sont très rare,

mais on vois par ci par là, de certains formations qui ont le rôle et l'impor-

tance des pointes végétatives. On pourrait encore indiquer les zones végé-

tatives au sommet des jeunes appareils sporifères et hors de cela à la partie

périphérique du chapeau, qui s'étende comme on sait par une croissance

marginale. Des zones végétatives de cette catégorie sont chez tous les appa-

reils sporifères des Hyménomycètes bien répandues.

II. Appareil protecteur.

Nous distinguons plusieurs classe de ce système, aussi chez les Cham-

pignons.

1. Appareil tégumentaire. Est en général développé à la zone péri-

phérique des grands Champignons.

La plus simple forme de l'appareil tégumentaire est constituée par

la zone externe des hyphes, les cellules de cette zone sont intimement

unies et parfois suberisées. Cependant il arrive quelquefois, que les cellules

de la couche périphérique gélifient leurs membranes (indiqué aussi par M. Van

TiEGHEM Traité de botanique 1118 p.), de là la viscidité de certains cham-

pignons ;
— cela rappelle à l'épiderme gélifiée. Ainsi, l'écorce des Ehizo-

morplies montre une gélification, comme on le vois aussi chez des certains

racines aux bout.

L'écorce se développe chez les Agarics p. ex, chez les Lactaires dans

des façons différentes. Chez la Lactaire délicieuse et glyciosme etc., est encore

simple, comme elle est déjà décrite et comme, chez la Lactarius resimus se

Természetrajzi Füzetek. XIV. köt, '
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développe d'une façon compliquée, là on peut en distinguer quatre assisses

on zones (III. 5. 6.). La zone périphérique a) est à même temps la plus

solide et se compose des filaments plus intimement unies et elle réponde

à l'épiderme, — la deuxième zone h) contienne des lacticifères, après cela

il y a une laxe tissu c) la troisième zone, qui peut d'être considérée comme

un tissu aërifère, maintenant nous trouvons une zone très épaisse qui con-

tient la plupart des lacticifères, on peut comparer cette zone intérieure aux

parties libériens des plantes supérieures, tandis que les trois autres sont de

véritables tissus protecteurs.

La classe d'Ascomycètes montre aussi un fort développement du

système protecteur, p. ex. l'écorce du Tuberacées, en forme d'un parenchyme,

consistant d'une ou de plusieurs couches. — Il suffit de faire mention des

dessins de périthèces d'Aspergille ou du Chsetomium, du Tuber etc.

Le système protecteur est le mieux développé chez les Polyporées et

à même temps représente un appareil de soutien. Tandis que chez les formes

charnues il y a une peau molle qu'on peut facilement écorcher : Polypore

sulphuré, P. du bouleau, Fistuline, des Bolets etc., chez les formes coriacées

ou ligneuses p. ex. chez le Polypore amadouvier etc. il est très épaisse, ri-

gide et très résistante, chez la groupe de Polyporus picipes il est endurci au

pied par une excrétion des filaments corticaux, protège efficacement le pied

et forme aussi un appareil de soutien.

Chez les Agarics l'écorce au pied se détache en forme des rubans ou

des écailles, il est à croire que c'est une conséquance de la croissance à

l'épaississement. Ça, rappelle à la brisure de l'épiderme chez les Phanéro-

games.

On peut conter aux appareils protecteurs les épaississements des for-

mes bien diverses, propres à la surface de sporanges et zygospores, (p. ex.

les ramuscules simples recourbés, ramifies d'Absidia, Phyrcomyces, Mortie-

rella, les épaississements aux sporanges de Cystopus etc.), ainsi que les

périphyses chez les Pyrénomycètes qui empêchent pénétrer les organismes

ou corps étrangers à la cavité de l'appareil sporifère, — les cystides aux

Hyménomycètes, qui empêchent de dépouiller des spores jeunes, — les

cystides sont souvent fortes à cause ce rôle, car la membrane est très sou-

vent hérissée des cristaux qui rendent celle ci plus rigide.

2. Le mistème mécanique ou l'appareil de soutien. Chez les Champi-
gnons au thalle non cloisonné, les appareils mécaniques sont les plus sim-

ples. Là suffit l'élasticité des parois et le turgescence. Dans le mycèle des

Champignons supérieures le fait du cloissonnement, joint à la turgescence
des cellules, donne au corps une solidité suffisante. Chez les sporanges,

zygospores etc., l'épaisseur des parois (différenciées souvent en plusieurs

assisses), donne une soliditié extraordinaire. Dans les Ascomvcètes c'est
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l'appareil tégumentaire en partie, qui sert de système mécanique, grâce au

fort développement et à l'unions très intime de leur filaments.

Les P}Ténoraycètes développent une écorce dure, qui protège, comme
un squelette extérieur la partie molle, et conserve ainsi la forme accomodiée

et cliaractéristique des plantules.

Les Protobasidiomycètes par la gélification des parois des filaments

obtiennent un certain degré de solidité.

On rencontre chez les Champignons supérieures les plus hautes diffé-

renciations de ce système. Chez le Géastre, Lycoperde il y a des appareils

mécaniques, qui ont un autre but, — mais la solidité est ici obtenue par

le développement du péride, composé de deux couches distinctes. Le stipe

ou pédicelle du Phalle acquiert la fermeté contre la pression de l'appareil

sporifère par le gaz renfermé dans les chambres du pédicelle (le pédicelle

au rest forme un cylindre creux, construction qui suffirait aussi a ce but).

Chez les Agarics on observe aussi des appareils, qui peuvent être consi-

déré comme des systèmes mécaniques.

L'appareil sporifère chez les Lactaires se compose exclusivement des

hyphos, des filaments cloisonnés. Ces sont ceux, qui produissent par renfle-

ment ça et là des cellules ampuUacées (t. III. f. 9, 10), qui sont réunies en

groupes et deviennent polyédriques par leur pression mutuelle et forment

un parenchyme. Les filaments de l'appareil conjonctif forment un réseau

irrégulier autour de ces groupes, nommés des rosettes.

Les cellules pseudoparenchymatiques des rosettes sont toujours pour-

vues d'un revêtement mince protoplasmatique, et comme on le sait elles

sont disposées autour d'un centre. À la coupe longitudinale ces groupes

sont plus au moins cylindriques, un peu ondulés avec des extrémités poin-

tues et offrent parfois des anastomoses entre les groupes voisines. Par l'axe

des rosettes pénétrent très souvent des lacticifères ; il est très facile à recon-

naître sur les coupes longitudinales.

On peut considérer ces cylindres parenchymatiques très turgescentes,

qui passent parallèle de l'axe du stipe des Lactaires comme les membres

d'un système mécanique, spécialement en considérant leur disposition du

long et du travers. Les rosettes servent ici pour rendre une assez forte soli-

dité au stipe et forment un certain appareil de soutien.

La disposition de ces massifs, à une ressemblance a celle des faisceaux

libéroligneux des Bambous, avec le type nommé des « faisceaux libéroligneux

soucorticaux».

On pourrait y objecter que ces éléments manque la solidité, pour

pouvoir servir en conséquant de leur minces parois comme un sté-

réome. Mais il ne s'agit chez ces plantes, que de la solidité contre la pression

verticales (comme chez une colonne chargée), et ces groupes, ensuite à leur

grande turgescence sont très peu compressible et ne servent que de fais-
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ceaux élastiques. Il sont des supports véritables, liés par l'appareil conjonCt-

tii D'ailleurs il parait superflu de produire des parois épaisses, dans les

organes de courte vie ?

Contre la traction les groupes de rosettes, des cylindres mécaniques

ne sont pas résistantes, mais le stipe des Champignons en générale ne

demande point d'être solidifée contre les forces courbantes, les exceptions

p. ex. les stipes longs, atteignent par leur construction cylindrique, une soli-

dité contre l'inflexion, ils sont toujours creux et l'écorce est développée cor-

respondant â cette construction.

Pour noter un exemple, chez la Mycena galopus le stipe est composé

de longues cellules parenchymatiques. Sous l'écorce fortement développée,

on trouve plusieurs assisses de cellules polygonales et epaississées, corre-

spondant au type de cylindre creux, avec des faisceaux libéro-ligneux adossés

contre l'épiderme. Cette Mycène est d'ailleurs remarquable par sa structure,

qui a certaine ressemblance au tige des quelques plantes aquatiques (p. ex.

Elodea). Les longues cellules parenchymatiques, montrent souvent des pon-

ctuations scalariformes (III. 1 3) et aussi des épaississements locales ne sont pas

rares. On trouve dans les cellules parenchymatiques (III. 13) ou dans les lacti-

cifères, ces proéminences en forme de cônes disposés irrégulierment. J'ai trouvé

même en quelques cas des anneaux d'épaississements, comme celles des

Oedogones, formant un bourrelet proéminent en étranglant le corps proto-

plasmique (III. 14), j'ignore si le bourrelet s'étale, de manière à former une

zone de nouvelle membrane, intercalée entre les deux portions anciennes?

Si nous regardons l'hymène des Agaricinées, nous rencontrons aussi

des appareils, qui servent de le solidifier. Par exemple la dis]30sition des

basides en pallisades, sert a protéger le trame et le système clos conducteur.

La section transversale des lames est cunéiforme, par laquelle et par la

disposition des basides, elles sont fortifié contre les forces oppressantes et

déplaçantes.

Il est remarquable chez l'hymène, le principe à aggrandir la surface

avec le moindre emploi de matière. Chez les groupes différents l'hymène

acquiert un aggrandissement par les pointes, plis, côtes lames etc. Un exemple

suffira montrer le profit dans l'aggrandissement par la formation des lames.

Un chapeau d'une Lactaire glyciosme de 30 mm. diam., à une surface d'en-

viron 972 mm. carré. En n'admettant que 100 lames, chaque de 40 mm.
carré de surface, il en résultera une surface hymènale de 4000 mm. carré

;

une surface quatriplement plus grand que la hase. Il est à croire que chez

les Polyporées, l'aggrandissement est encore plus frappante.

III. Le système nutritif est très simplement développé, de faute du
chlorophylle il y manquent tous les appareils nécessaires à l'assimilation

d'acide carbonique. Est comme l'assimilation d'Azote n'est pas assez connue
nous ne savons pas s'il existe aussi chez les Champignons.
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Il ne reste alors que

1. rappareil absorbanl. Hors des formes qui manque le mycèle, ou il

est devenu rudimentaire (p. ex. les Chytridiées inférieures qui n'enfoncent

qu'un court stylet dans le corps nourriciéer), c'est le mycèle véritable qui

représente l'appareil d'absorption.

Après cela nous distinguerons

a) (le fappavi'il (fahmrpl'nni shuple, c'est un filament non cloisonné,

qui se ramifie un grand nombre de fois, ou est formé de filaments rameaux

régulièrement cloisonnés en cellules ;

b) (le I!appareil (^(thsorptiuii c(jnij)vs('. Il est forme tout entier des fila-

ments unies par l'anastomoses ou est aplati en lames ou allongé en cordes.

Ainsi on trouve toutes les formes mentionnées chez les Ascomycètes et

chez le Basydiomycètes. L'appareil d'absorption en forme des cordons, sert

aussi à fixer les Champignons au substrat nutritif, et fonctionne comme les

cables. Il est solidifié contre la traction, le plus souvent par le fort développe-

ment de l'écorce, en certains cas ou est une plus grand resistance désirable:

se forme un cylindre axil, des filaments forts et l'appareil d'absorption est

déplacé à la périphérie, et y forme une couverture.

Des organes comme les suçoirs, les appressoirs, on peut aussi compter

à l'appareil absorbant, cette organes atteignent le plus haute degré de la

différenciation chez les Chaetoclades, en forme de pelotte.

Ainsi les filaments, qui couvrent le système d'absorption fortement

développé en forme de cordes (les rhizomorphes etc.), sont de la fonction

des poils radicaux et servent en même temps à l'aggrandir la surface absor-

bante.

:2. L'appareil cuiulacleur.

À faute de l'appareil assimilateur, c'est le système conducteur, qui peut

étre développé plus simplement.

D'après mon opinion on peut considérer la plupart des idioblastes, que

nous avons décrit avec M. Olav Johan-Olsen, comme éléments de l'appareil

conducteur. Nous avons ensemble constaté le grande répandissement de ces

organes, traitant les Champignons de l'acide osmique et puis en les colorant

en rouge par la saffranine. Après cette préparation la distinction des lactici-

fères se fait avec netteté.

La disposition de ces organes et la présence chez toutes le formes,

que nous avons examinées, répondent au rôle que nous leur adtribuons.

Car, je ne regarde pas comme un mélange des substances éliminées, le suc

qui se trouve dans la plupart de ces organes (p. ex, dans les lacticifères),

mais comme des matériaux nécessaires à l'édification du corps et de la

fructification.

Le système conducteur s'y compose des cellules claviformes ou des
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longues tubes indéfiniment rameuses, ces cellules offrent beaucoup d'anasto-

moses entre elles et même entre ces cellules d'appareil conjonctif.

Après que nous avons dit «des organes sécréteurs» chez les Champi-

gnons supérieures nous nous bornons ici à la courte mention qui suive.

L'appareil conducteur prend naissance très primitivement, comme

ramification aux cellules d'appareil conjonctif. Les premières traces sont

visibles déjà dans le mycèle, comme des branches bien fines latérales.

Quand les jeunes appareils sporifères sont déjà préformés, alors le

système conducteur et visible au milieu des jeune fructification tuberculeuse

comme un peloton. L'apparition du système conducteur dans les rhizo-

morphes est de la même façon, mais il parcourt par toutes l'étendue du

corps l'axe.

Ces éléments d'appareil conducteur, visibles déjà dans les fructifica-

tions plus jeunes, forment un réseau presque entièrement sans ramification

et s'étendent sans discontinuité dans le corps des Champignons. Plus tard

des nouveaux éléments se forment rarement, mais encore ces éléments

se développent comme les autres et prennent leur naissance des filaments

d'appareil conjonctif par ramification.

Dans la distribution de l'appareil conducteur, on observe toujours une

certaine régularité.

Il forme à la périphérie du stipe de Lactaires une ou deux zones sans

discontinuation, il monte au chapeau, toujours dans l'écorce, se développe

dans le voisinage d'hymène ; c'est la place ou se trouve l'appareil conducteur

aussi chez les formes plats, qui s'étalent sur le substrat.

Les éléments de l'appareil conducteur sont toujours munies d'un sac

de protoplasme plurinuclé, et les plus âgés offrent une ponctuation simple,

difficilement visible chez les Lactaires, dont nous parlerons en suite.

Les lacticifères anastomosent y, avec des filaments du conjonctif très

fréquent (IL 7.), les éléments de ce dernière, enveloppent les lacticifères,

en s'y adossant. Tous ces observations servent à affermir mon opinion du
role de ces éléments. Entre elles sont les lacticifères aussi liés par des anasto-

moses fréquents, je vien de dessiner un de ces anastomoses d'une formation

singulière (IL t. 3. f.).

Avec le développement de la fructification, la distribution d'appareil

conducteur est plus nettement visible. Chez les fructifications de quelques
m/m. de hauteur, il est dans le stipe encore également distribué, en général
les lacticifères courent parallèle à l'axe du stipe.

Dans le jeune chapeau s'étale l'appareil conducteur comme une éven-
tail radialement et pénétre jusqu dans le bord du chapeau (III. 1.).

A ce temps il y a encore en bas du jeune hymène, — différencié tout

à l'heure — peu de lacticifères, plus tard se multiplient extraordinairement
et ils pénétrent avec leur minces branches dans l'hymène jeune.
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La présence dans l'hymène, est aussi une raison de plus pour leur rôle

conducteur. La distribution dans l'hymène est figurée sur la table IL 5.

Dans le chapeau se développe le système conducteur sous l'écorce

(III. ±), de là prennent leur origine des branches, qui pénétrent le chapeau

dans toute son étendue. Selon les espèces on observe une différente dispo-

sition dans l'hymène des Lactaires, en courant le système conducteur

(Lactarius resimus etc.) tantót parallèle aux lames, ou comme chez la

Lactaire glyciosme etc. verticalement aux lames hymèniales.

Dans les Lactaires, au centre des rosettes on aperçoit 1

—

'Í éléments

d'appareil conducteur, ces groupes d'appareil mécanique sont souvent (notam-

ment dans le chapeau), tout entouré des lacticifères. On peut comparer les

cas, avec de faisceaux libéro-ligneux, selon les fonctions des deux partie

contenues dans ces groupes.

Dans les Lactaires enfin, les éléments d'appareil conducteur, attei-

gnent souvent la surface p. ex. de l'écorce de la base du stipe (III. 7, 8.).

3. Les appareils de réserve.

À l'intérieur d'appareil de réserve, s'amassent, comme on sait — des

substances nutritives de réserve, qui après la période du repos, paraissent

pendant la germination dans une autre forme, comme des fructifications

nouvelles.

Voilà les sclérots, qui répondent à l'appareil de réserve.

Les sclérots sont toujours enveloppé dans une écorce forte, et ils con-

tiennent les substances de réserve en forme du protoplasme, du cellulose,

du glucose etc.

L'appareil de réserve se développe au système d'absorption, comme des

branchelets latérales, formant des espèces de pinceau, qui s'épaississent plus

en plus par le temps. Il arrive aussi que l'appareil d'absorption se trans-

forme directement en sclérots. (Clavicèpe pourpre.)

4. L'appareil aërifère, — seulement propre aux Champignons supé-

rieurs. L'appareil aërifère est différencié en forme d'un tissu {c) de la fig.

6. t. IIL, ou des espaces elliptiques montrant à la périphérie du stipe, qui

deviennent plus grand vers le centre du pied en y s'anastomosant et prenant

une forme irrégulière.

Ces chambres sont par beaucoup de filaments transversaux adossées.

Chez les Lactaires, ces chambres sont aussi développées et distribuées

radialement dans le chapeau.

Dans le pédicelle du Phalle, les chambres sont fortement différenciées

et elles y ont encore une role mécanique.

Chez les espèces de Mycène p. ex. M. galopus, un grand canal occupe

toud le pied, qui forme un cylindre creux. Dans le chapeau, descendent

du sommet au bord KJ— 12 chambres correspondant aux segments du

chapeau.
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5. L'appareil sécréteur. Dans cette classe partiennent les organes

résinifères ou filaments sécréteurs, les rondes cellules contenant des matiè-

res grasses (Hypochnus), et les autres organes qui nous avons décrits avec

M. Olav Johan-Olsen, et encore les cystides avec de cristaux dans la membrane

et les courts poils au l'appareil d'absorption du Schizophyllum (Brefeld).

Ces appareils méritent d'être étudiés plus près.

EXPLICATION DES FIGUEES.

Toutes les figures sont dessinées après des préparations traitées d'acide o.-mique et coloriées

puis de la saffranine.

TABLE II.

Lactarius deliciosus.

1

.

Coupe transversale du ^DÎed. Les groupes parenchymatiques, les rosettes

représentent l'appareil mécanique. Ils se décomposent dans le moelle. —
Gross. 20/1.

2. Coupe longitudinale radiale. Les groupes de cellules parenchymatiques

sont de formé plus au moins cylindrique, courbées. Ces colonnes courent parallèle-

ment à l'axe du pied. — Gross. 20/1.

3. Une anastomose des éléments d'appareil conducteur. — Gross. 450/1.

4. Coupe longitudinale tangentielle du chapeau avec des lames, montre

l'écorce et au dessous l'appareil conducteur avec des ramelets qui traversent le

chapeau entier. L'appareil aërifère est encore visible, les grandes chambres

radiaires sont coupées à travers, au-dessus des lames, se développe l'appareil

mécanique, nous y voyons les rosettes coupées à travers ces supports se courbent

au bord du chapeau comme les éléments d'une construction de la voûte. Mainte-

nant c'est l'appareil conducteur d'hymène qui se montre, courant chez cette

espèce plus parallèle aux lames et pénétrant dans le trame. Les deux lames

montrent des basides en pallisade, cette disposition cunéiforme sert à protéger

le trame et solidifier les assises sporifères. Les cystides avec des cristaux,

protègent les jeunes spores ; dans les lames ou remarque encore l'appareil con-

ducteur. — Gross. 70/1.

5. Portion de l'hymène plus fortement grossie. Les tranchelets d'éléments

conducteurs qui courent parallèle à la surface des lames, pénétrent entre les basi-

des. — Gross. 450/1.

6. Portion d'un élément conducteur. Le branche qui pénétre au hymène,

montre une ramification très riche, les basides n'y sont pas dessinés. —
Gross. 900/1.

7. L'anastomose d'un élément conducteur avec des filaments d'appareil

conjonctif. — Gross. 450/1.
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Mycena galopus.

8. Une cellule conductrice de la pédicelle. Le sac protoplasmique montre

beaucoup des petits noyaux, — Gross. 450/1.

TABLE m.

Ladarius resimits.

1. Jeune corps sporifère partagé, en deux en sens longitudinale, montre la

distribution primitive d'appareil conducteur. Les éléments courent à peu près

parallèle à la surface du pied ; au chapeau s'étalent de la façon d'une éventail.

A côté, la jeune fructification en grandeur naturelle.

"2. Fructification plus âgée, avec de l'appareil conducteur déjà développé.

Celui court sous-cortical et s'étale aux mieux sous le liymène. À même temps est

aussi l'appareil mécanique indiqué, les colonnes mécaniques courent parallèle

à l'axe, est sont unies par l'appareil conjonctif ; dans le chapeau se courbent vens

le bord, comme des supports arqués. — Gross. 60/1. — A côté, la même fructi-

fication en grandeur naturelle.

Ladarius glyciosmits.

3. Coupe transversale d'une jeune groupe mécanique. — Gross. 450/1.

4. Une autre groupe plus âgée, coupée transversalement. Au centre on voit

un élément conducteur la groupe et toute entièrement enveloppée par les autres

éléments conducteurs. — Gross. 450/1.

Ladarius resimus.

5. Coupe transversale du stipe non loin de la base. Montre de développe-

ment d'appareil tégumentaire, différencié en quatres assises. A la périphérie :

rtj c'est l'écorce primitive, formée par les filaments unies intimement;

b) la seconde assise porte des éléments conducteurs ;

c) c'est un tissu aërifcre ;

d) l'appareil conducteur intérieur.

Maintenant vien l'appareil mécanique, qui occupe la place toute entière

jusque à le moelle, indiqué au bord de la coupe. — Gross. 45/1.

6. Portion de la môme préparation, fortement grossie. Les désignations sont

les mêmes. Grosss. 450/1.

7. Coupe transversale de la base du pied, l'écorce est très laxo et beaucoup

d'éléments conducteurs pénétrent à la surface. Gross. 45/1.

8. Portion de la même préparation fortement grossie, montre la périphérie

de l'écorce avec des éléments conducteurs. — Gross. 450/1.

9. Une cellule parenchymatique d'une groupe mécanique, en connexion avec

des cellules d'appareil conjonctif, elle est aussi munie de branches. — Gross. 450/1.
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Ladarius deliciosus.

10. Portion d'un element conducteur, avec le contenu protoplaematique et

beaucoup des noyaux. — Gross. 450/1.

11. Deux cellules d'une groupe mécanique du pied, l'une est poussé deiix

branches. — Gross, 450/1.

Mycena galopus.

12. Un élément conducteur du pied, isolé par la solution de Schultze. Le

parois montre beaucoup des épaississements locales. — Gross. 450/1.

13. Quelques cellules parenchymatiques, à la surface de contacte avec de

ponctuation scalariforme. — Gross. 450/1.

14. Une grande cellule parenchymatique du pied, avec un anneau d'épaississe-

ment comme celui des Oedogones, étranglant le corps protoplasmique. Gross. 450/1

.
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Pag. 16.

BEITRÄGE ZUR MIKROSKOPISCHEN SÜSSWASSERFAUNA
UNGARNS.

Von Dr. Eugen v. Daday in Budapest.

(Tafel I.)

Das permanente mathematische und naturwissenschafthche Comité

der ung. wissenschaftl. Akademie hat mich auf mein Ansuchen mit zoolo-

gischen Forschungen betraut und mir auch materielle Unterstützung

gewährt und so bot sich mir im Frühlinge und Sommer vorigen Jahres,

1890, Gelegenheit, in verschiedenen Gegenden unseres Landes verschiedene

Studien zu machen. Im Laufe meiner Forschungen beschäftigte ich mich

laut der erhaltenen Betrauung meistens mit den im Wasser lebenden

Crustaceen resp. Entomostraken, ohne jedoch die zu anderen Thierkreisen

gehörige niedere Thierwelt vernachlässigt zu haben, und so, wenn auch

nur unvollkommen, einige Daten zur Kenntniss der heimischen mikroskopi-

schen Fauna zu liefern.

Indem ich nun in folgenden Zeilen über den Erfolg meiner Forschun-

gen und Sammlungen Kechenschaft gebe, spreche ich dem permanenten

mathematischen und naturwissenschaftl. Comité für die ehrende Betrauung

und materielle Unterstützung meinen innigsten Dank aus.

Meine Ausflüge und Forschungen begann ich im Mai 1890, als ich

nach Nagij- Várad gereist, um die mikroskopische Thierwelt dieser Stadt

und ihrer Umgebung zum Gegenstand eingehenden Studiums zu machen.

Während meines l!5-tägigen Studiums durchforschte ich die in der Umge-

bung der Stadt befindlichen Teiche, Sümpfe und unbeständigen stehenden

Wässer jeder Art.

Das vollständige Resultat meiner Untersuchungen ist der Inhalt des

von Max Keetesz zusammengestellten «Die mikroskopische Thierwelt der

gewöhnlichen und warmen stehenden Gewässer von Nagy-Várad« («A nagy-

váradi közönséges és meleg álló vizek górcsövi állatvilága«) betitelten und

in der von Vincenz Bunyitai redigirten «Naturgeschichte von Nagy-Várad»

(«Nagy-Várad természetrajza») erschienenen Capitels. Laut den Daten des-
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selben habe ich innerhalb dieser Stadt iÜ6 mikroskopische Thiergattungen

beobachtet, unter welchen die Protozoen vorherrschend waren. Von den

Entomostraken habe ich 10 Copepoden, 2 Ostracoden und :29 Cladoceren

und einen Bmnchipoden, den Branchipm stagnalis gefunden, von diesen

ist der zu den Cladoceren gehörige Eurijcercus lameUatm M. 0. Fr. am

interessantesten. Diese Art kam nämlich bisher nur in der Umgebung von

Budapest vor.

Bei der Durchsicht des aus Nagy-Várad mitgebrachten Materiales

entdeckte ich ausser den erwähnten Arten noch vier andere Ostracoden

und einen interessanten Copepoden, die Diaptomas Wierzejskii EiCH.-Art,

welche in unserem Lande bisher noch gar nicht vorkam. In Folge dessen

steigt die Zahl der Arten der miki-oskopischen Thierwelt Nagy-Várads von

206 auf 211 und wir müssen zu dem schon erschienenen Verzeichnisse noch

folgende hinzufügen :

Diaptomus Wierzejskii Rich.

Cypris ovum Jur.

Cypris aurantia Jur.

Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Notodromas monachus M. 0. Fr.

Im Laufe dieser Forschungen habe ich besondere Sorgfalt auf die

Erforschung der mila-oskopischen Fauna der stehenden Gewässer der

Thermen von Püspökfürd verwendet und ich erachtete dies für umso

wichtiger, da wir in unserer heimischen Literatur kein einziges diesbezüg-

liches Datum aufzuweisen haben.

Bezüglich der Fauna der Thermen des Bischofsbades (Püspökfürdö)

finden wir die ersten Daten in der Arbeit Dr. Anton Mayer's, betitelt: «Die

Thermen von Grosswardein in historischer, naturgeschichtlicher und natur-

wissenschaftlicher, so auch chemischer und therapeutischer Beziehung»,

erschienen in 1861. Die zweite diesbezügliche Publication ist Alexander

Mocsáry's «Fauna des Comitates Bihar», erschienen im 10. Bande, 1873,

der mathematisch-naturwiss. Mittheilungen der ung. wissenschaftlichen

Akademie — die auch einige Daten enthält. Beide beschränken sich jedoch

blos auf die makroskopischen Thiere, daher ich mit meinen Studien

einerseits die Beobachtungen dieser beiden Forscher ergänzen, andererseits

aber auch ein vollständiges Bild der Fauna dieser interessanten Gewässer

bieten kann.

Bevor ich jedoch die Resultate meiner mehrtägigen Beobachtungen
anzuführen beginne, muss ich noch einzelne Bemerkungen bezüglich gewis-

ser Umstände machen.

Die Quellen der Bischofsbäder haben nach den neuesten Daten
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Chyzer's 40-—4(>7'^C. doch sind die heisseston zu ]3adezweeken occupirt

und hat die freigelassene Hauptquelle «Bugyogó» hlos 35'5°C. Dies ist

eigentlich die Quelle des ganzen Thermal-Bassins so auch des Pecze-

Baches. Das Wasser des Bassins, dessen wichtigster und Haupthestandtheil

nach Chyzer schwefelsaurer Kalk ist —• ist ganz rein, ohne Geschmack und

an den verschiedenen Stellen verschiedenen Wärmegrades. In der Nähe der

Széchenyi-Insel, also in geringer Entfernung des Bugyogó, — hat es an den

Ufern 32'5°C. — während der nördlich der Helenen-Insel — im schmalen

Busen hefindliche Theil 32 °C. hat, die in grösserer Entfernung von der

Széchényi-Insel gegen Süden hin his auf 29

—

28°C. sinken. Den Grund
bedeckt überall eine vulcaniseh-aschenförmige blaugraue Schlamm-

schichte, — auf der in der Nähe der Ufer dichtere — an entfernteren Stel-

len seltenere, verschiedene Algen-Colonien platzgi^eifen. Auf der Oberfläche

des Wassers blühen die blassrosafarbig angehauchten, prächtigen Blü-

then der Nymphaea tJiPniialis De. mit ihren breiten Blättern — deren

verfaulende Theile mit den zeitweilig abfallenden Blättern der die Ufer

umsäumenden lebenden Bäume, die Schlammschichte vermehren und der

mikroskopischen Fauna die nöthige Nahrung liefern.

Im Laufe meiner Forschungen, um die Verbreitung der einzelnen

Thierarten constatiren zu können, so wie auch um Daten zu sammeln über

den Umstand, von welchem Einfluss der Wärmegrad des Wassers auf die

Verbreitung der Arten ist, habe ich das Material verschiedener Gebiete von

verschiedenen Wärmegraden studirt und fand, dass die Verbreitung der ein-

zelnen Thierarten die Verschiedenheit des Wärmegrades nur unwesentlich

beschränkt — die Fauna bereits bei 32'5°C. ziemlich reich ist, die reiche

Varietät der Fauna jedoch bei 32 °C. beginnt. Bei der früheren Temperatur

fand ich nur Protozoa, und 1—2 Rotatorien, u. z. die folgenden :

Dactylosphicrium radiosum Ehrbg.

Difflugia corona Wall.

Difflugia globosa Duj.

Euglena deses Ehrbg.

5. Euglena acus Ehrbg.

Phacus pleuronectes Nitsch.

Euplotes charon Ehrbg.

Vorticella microstoma Ehrbg.

Vorticella moniliata Tatem.

in. Diurella tigris Ehrbg.

Salpina mucronata Ehrbg.

Metopidia acuminata Ehrbg.

ChEetonotus Larus Ehrbg.
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u. z. in der Nähe der Ufer der Széchenyi-Insel, zwischen den dort wuchern-

den Algen ; die Vorticella-Arten ausserdem noch ein parmal auch auf den

Häusern der Mekowpsis cosfntn Fér. und Muraldi Zgl. Bei 32 °C. fand ich

die erwähnten fast alle, und ausserdem auch jene, die hei 29—28 °C. und

hei noch geringerer Temperatur vorkommen.

Ich bemühte mich auch die topographische Verbreitung der Thiere

zu erforschen, doch die geringen Dimensionen des Bassins und das üeber-

wuchern der Nymphaea thermaUs an den breiteren Theilen desselben hin-

derten mich daran, die an den Ufern, im offenen Spiegel und am Grunde

lebenden Thiere scharf zu unterscheiden. Trotzdem finden wir hier auch

die Uferbewohner und die im offenen Wasser vorkommenden Thierformen,

mit dem Unterschied, dass die letzteren in diesem Falle nicht farblos,

auch nicht schwächer gebaut sind, wie die wirklichen Bewohner der offe-

nen Gewässer, — und nicht ganz oben am Wasserspiegel, sondern zwi-

schen den auf der Wasserfläche sich erstreckenden Blüthen und Blättern

der Nymphaea hausen. — An den Ufern und in deren Nähe, zwischen den

Algen oder in dem von verfaulenden Pflanzenbestandtheilen bedeckten

Schlamm, habe ich ausser den obenangeführten Arten noch folgende

bemerkt:

Protozoa.

Amœba Proteus Aut.

Difflugia urceolata Car.

Difflugia acuminata Ehrbg.
" Vampyrella lateritia Fres,

5 Nuclearia delicatula Cienk.

Actinophris sol Ehrbg.

Eaphidiophrys pallida F. E. Sch.

Peranema trichophorum Ehrbg.

Anisonema grande Ehrbg.

10 Prorodon niveus Errbg.

Holophrj^a ovum Ehrbg.

Trachelophyllum apiculatum Perty.

Gonostomum affine Stein.

Vorticella campanula Ehrbg.

Vermes.

15 Furcuiaria gracilis Ehrrg.

Eotifer vulgaris Ehrbg.

Philodina roseola Ehrbg.

Chsetonotus maximus Ehrbg.

Lepadella ovális Ehrbg.
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Crustacea

Cypris sp.

Hieher kann man einigermassen die sehr gewöhnliehe und häufige

Gínmtuiriis Ropsdii-Art reihen, da sie an den Ufern auf der Oherfiäche des

Schlammes ehenso zu Hause ist, wie auf dem Wasserspiegel an der unteren

Fläche der NyrnpJiaea-BVattev. Da sie aber auf den letzteren viel häufiger

ist, so rechne ich sie zu den Species des offenen Wasserspiegels.

An letzterer Stelle zwisclien den Blättern und Blüthen der Nymphœa
fand ich noch vor :

Pr-otozoa.

Paramaecium Aurelia 0. F. M.

Nassula elegáns Ehrbg.

Spirostomum amhiguum Ehrbg.

ürostyla Weissii Stein.

5 Spluerophrya pusilla Cl. et L.

Coelenterata.

Hydra fusca L.,

welche Art zwischen den faulenden iY//?//p//í/('íY-Blattern ebenso wie auf den

auf der Wasserfiäche schwimmenden Pflanzen-Abfäll en zu finden ist, u. z.

recht häufig. Oefters sah ich auch freischwimmende Exemplare.

Vermes.

Microstoma lineare Oerst.

Rotifer vulgaris Ehrbg.

Von diesen ist die erste Species blos auf dem Wasserspiegel — zwi-

schen den Blättern der Nyinyliaea — die zweite jedoch auch an den Ufern

zu finden.

Cj'ustacea.

Cyclops agilis CK.
10 Cyclops phaleratus C. K.

Cyclops tenuicornis Cls.

Crepidocercus setiger Birge.

Scapholeberis mucronata 0. Fr. M.

Gammarus Bœselii.
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Von den angeführten Cnistaceen ist der häutigste CrepidocercUs

setiger Biege, ferner Scapholeberis mucronata M. Fr. 0. und Gammarus

Roeseln, die zwei ersteren zeichnen sich hauptsächlich durch ihre grau-

schwarze Farbe aus.

Nach diesen Daten beobachtete ich im Ganzen in den Bischofsther-

men 46 mikroskopische Thierarten, abgesehen von einigen solchen Ciliata-

species, deren Studium noch weiterer Beobachtungen in facie loci bedarf;

von den erwähnten sind 33 am Ufer und 13 auf der Wasserfläche heimi-

sche Arten.

Zur Completirung der Fauna der Bischofsthermen füge ich noch das

Verzeichniss der dort heimischen makroskopischen Arten bei :

Mollusca.

Succinea Pfeifferi EossM.

Succinea putris L.

Limnaea auricularia Drap.

Planorbis spirorbis L.

5 Neritina Serratilinea Ziegl. var. thermalis Lang.

Melanopsis Pareyssi Mühlf.

Melanopsis acicularis Fér.

Melanopsis Esperi Fér.

Die zwei letzteren habe ich nach den Daten der obenangeführten

Arbeit A. Mocsáry's angeführt.

Vertehrata.

Cyprinus carpio L. var. hungaricus Heck.

Kana esculenta L.

Tropidonotus tesselatus Merr.

Von den 3 Wirbelthieren lebt in den wärmeren Theilen des Bassins

blos Cyprinus carpio L. var. hmigaricKS Heck, und Tropidonotus tessela-

tus Mere. ; von dem letzteren habe ich ein Exemplar in der Nähe des

Bugyogó — also bei 32'5°C. schwimmend gesehen. Schon die Rmia escu-

lenta dringt nicht so nahe zur Quelle vor, und ist blos südlich des Bugyogó,
in entfernteren kühleren Wässern zu finden.

Als Endresultat kann man also die Folgerung ziehen, dass in den
Wässern der Bischofsthermen, trotz ihres verhältnissmässig bedeutenden
Wärmegrades, durchgeh ends solche Species leben, die auch in den kühle-

ren Wässern lieimisch sind. Bios Neritina Serratilinea Ziegl. v. thermalis

Lang und Melanopsis Pareysii bilden eine Ausnahme — da diese in Wäs-
sern normaler Temperatur nicht leben.
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Nach Beendigung der Studien in der Umgebung Grosswardeins, habe

ich mir vor allem das Erforschen einzelner bedeutenderer Punkte jenseits

der Donau zum Ziele gestellt. Am 10. Juni und den darauffolgenden Tagen

besuchte ich den Neusiedlersee, sammelte in der Gegend von Eaab und in

der Hanság, im Kónyer Hotter. Die Eesultate meiner Sammlungen führe

ich — der leichteren üebersicht halber — einzeln nach den verschiedenen

Fundorten an.

DER NEUSIEDLEE SEE.

Ohne die geographischen und naturwissenschaftlichen Verhältnisse

des Nei(sin]1er-Sees näher zu berühren, will ich nur bemerken, dass ich

meine Forschungen in den Umgebungen von Nesicier und Véeuii machte.

Bei Nesider ist das Ufer in ziemlicher Ausdehnung mit Schilf und Eohr

bedeckt, — die besonders den die Ufer bewohnenden Crustaceen ein ange-

nehmes Heim bietet. Bei Védeny ist das Ufer bereits ganz frei und seine

Crustaceen-Fauna weist Gestalten auf, die schon zu denen der offenen

Spiegel zu rechnen ist. Trotzdem ich aber im Laufe meiner Forschungen

ziemlich tief bis in den Wasserspiegel des Sees vordrang, konnte ich doch

keine characteristischen pclagischen Arten entdecken, u. z. fand ich beson-

ders keine Lí'píoí/oív/ Jn/ali 11(1 , oder Daphuia Kahlbergiends. Bios zwei solche

Crustaceen konnte ich beobachten, die man halbwegs zu den pelagischen

Thieren rechnen kann und vielleicht muss, nämlich den Diaptomus »piiio-

mis Dad. und die DapJmella hrachyura. Doch ausschliesslich pelagisch

sind auch diese zwei Species nicht, denn viele davon habe ich am Ufer bei

Veden}' gesammelt. Dass die Ufer- und pelagische Fauna dieses Sees nicht

scharf unterschieden ist, hat seinen Grund darin, dass die Tiefe des Sees

nirgends 1—2 Meter überschreitet und dessen Grund sehr schlammig ist.

Nachdem Daten bezüglich der Mikroskopen-Fauna des Neusiedler-

Sees bis jetzt weder in der heimischen, noch in der ausländischen Literatur

zu finden sind, glaube ich eine Lücke auszufüllen, wenn ich meine sämmt-

lichen Beobachtungen anführe, jedoch nur mit Bezug auf Crustaceen, von

denen ich folgende Arten fand :

Cyclops viridis Jur.

Diaptomus spinosus Daday.

Macrothrix laticornis M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fr.

5 Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Daphnella hrachyura Str.

Sida crystallina M. 0. Fr.

o
Természetrajzi Füzetek. XIV. köt.

°
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Der diese kurze Liste betrachtend, an das riesige Gebiet denkt, wel-

ches der Neusiedler-See umfasst, wird es erstaunlich und fast unmöglich

finden, dass in einer solchen Wassermasse so wenig Crustaceen-Arten

leben. Zur Erklärung mag jedoch dienen, dass wie im Allgemeinen in den

gi-össeren continentalen Teichen, die Zahl der mikroskopischen Species

wohl sehr gering, doch die Zahl der Individuen dann umso grösser ist,

auch im Neusiedler-See die Masse der Individuen die geringe Anzahl der

Arten etwa ergänzt. In riesiger Anzahl ist besonders Diaptonma íipinosua

Dad. und die Daphnella brachyura Str. zu finden, die als characteristische

Species der Fauna a iftreten ; während im Vergleich die Individuenanzahl

der Uebrigen verschwindend klein ist.

Nach dem Fundort theilen sich die Arten wie folgt :

Uferbewohner.

Cyclops viridis Jur.

Macrotrix laticornis M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fr.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Sida crystallina M. 0. Fr.

Pelagisehe formen.

Diaptomus spinosus Daday.

Daphnella brachyura Str.

Die letzteren zwei jedoch sind nicht ausschliesslich Bewohner des Was-

serspiegels— denn ich habe sie auch am freien Ufer gefunden — wenn gleich

die Anzahl der Individuen dort nicht so beträchtlich ist.

Besonders interessant ist Diapfomitfi spinosiis D., der bis jetzt eine

ausschliessliche Specialität des Neusiedler-Sees bildet. (Die Beschreibung

siehe in meiner Publication betitelt: «Uebersicht der ung. Diaptomus-

Arten» Természetrajzi Füzetek etc.).

Nach Beendigung meiner Forschungen am Neusiedler-See reiste ich

nach Raab, in der Umgebung welcher Stadt ich in verschiedenen Eich-

tungen Ausflüge behufs des Sammeins machte. Ich trachtete hauptsächlich

darnacli, aus der ausgetretenen Donau, Eaab und Rábcza Material zu sam-

meln. Mein Zweck war hiebei den Unterschied in der mikroskopischen

Fauna der durch die beiden Flüsse genährten stehenden Wässer zu consta-

tiren. Hiebei erstreckte ich mich dann ausser den Crustaceen auch auf die

Eotatorien. Ohne Details zu berühren und hauptsächlich ohne Enumera-

tion der beobachteten Arten, beschränke ich mich einfach darauf zu

erwähnen — dass ich in den durchforschten Lachen und Wässern blos

lauter solche Arten sammeln konnte, die auch in anderen Gebenden
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Ungarns allgemein sind ; ferner ist ein wesentlicher Unterschied in der

Fauna der von heiden Flüssen genährten stehenden Wässer sozusagen

nicht zu finden. Die Fauna der von der Donau abhängenden Lachen, die

meistens Schlammgrund haben, weist eine beschränkte Anzahl von Arten

auf ; hingegen die meist torfigen Lachen der Eaab-liábcza sind an Zahl der

Species reicher. Besonders zahlreich ist von den Copepoden die Gattung

Cildops hier zu finden. Aus den Donau-Lachen ist Brarliiomis miiii-

miiH B. zu erwähnen — den ich bisher blos bei Budapest im Stadtwäld-

chen-Teiche fand. Interessant ist auch der ])apliiiell<i hr((rlt!jura Str.

Cladocera-Kvehs, der, obgleich eine Species des offenen Wasserspiegels —
doch auch in den Donau-Lachen geringer Grösse zu Hause ist.

Von Kaab machte ich eine Excursion nach Kóny, in dessen Umge-

bung meines Wissens ein bedeutenderer Teich liegen musste. Dieser Teich

liegt vom Dorfe auf eine Vj Stunde nach Südwesten. Er ist im ganzen

Umfang von Schilf und Bohr derart überwuchert, dass seine offene W^asser-

fläche sehr Ijeschränkt ist. Das Schilf und Bohr bildet einen fast undurch-

dringlichen Wald ; und da mir kein Fahrzeug oder Boot zur Verfügung

stand, — musste ich mich auf das Sammeln an den mit Schilf und Bohr

bewachsenen Orten begnügen. Aus der Fauna des zum torfigen Morast ver-

wandelten Sees habe ich folgende Crustaceen-Arten gesammelt :

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops agilis C. K.

Cyclops pulchellus C. K.

Cyclops vhidis Jur.

5 Cyclops phaleratus Fisch.

Acroperus leucocephalus C. K,

Macrothrix serricaudata Daday.

Simocephalus vetulus M. 0. Fr.

Ceriodaphnia reticulata Sars.

10 Ceriodaphnia rotunda Jur.

Alle Arten gehören zur Fauna der torfigen Moräste. Interessant ist

davon die Macrothria' Herricauda Dad. — die bis jetzt blos einen heimi-

schen Fundort, namentlich Siebenbürgen hatte. — Meiner Aufmerksamkeit

entgingen auch die im Gemeindehotter befindlichen Lachen nicht. In Folge

ihres von dem des Teiches abweichenden Characters erfreuten sie mich

auch mit einem anderen Besultate. Es sind dies ausschliesslich unbeständige

Wässer mit schlammigem Grund, die ausser dem geringen Grundwasser

hauptsächlich der Begen nährt. An Vegetation sind sie arm. Ihre Fauna

ist nicht so reicli an Arten wie im Teiche, aber die Anzahl der Individuen

ist umso grösser. Gesammelt liabe ich l)]os folgende Arten :
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Cyclops tenuicornis Cls.

Diaptomus bacillifer Koelb.

Cypris ornata M. 0. Fr.

Moina brachiata M. 0. Fr.

5 Scapholeberis obtusa Schödl.

Daphnia magna Ste.

Von den erwähnten Arten ist Diaptomus bacillifer Koelb. interessant,

der bis jetzt bios aus der Plattenseegegend im Lande bekannt war ; hiezu

gehört auch Scapholeberis obtusa Schoedl, welche bis jetzt nur von einem

siebenbürgischen Fundort zu verzeichnen war.

Hier musste ich auf eine Zeit meine Sammlungen unterbrechen, die

ich dann erst Anfangs Juli fortsetzen konnte, als ich zuerst die in der

Umgebung von Tata-Tóváros liegenden Teiche zum Ziel meiner Studien

erkor. Ich erforschte separat den im Parke gelegenen kleinen, und sodann

den zwischen Tata und Tóváros liegenden grossen Teich; denn ich hoffte—
dass ich trotz ihrer Nähe, und ihrer beinahe identischen natürlichen

Beschaffenheit, in ihrer Fauna Abweichungen entdecken werde, daher ich

ausser den Crustaceen mich auch mit den Eotatorien beschäftigte.

Bei der Erzählung des Resultates jedoch finde ich es angezeigt, die

Fauna beider Seen einzeln zu behandeln.

1. SCHWANENTEICH VON TÓVÁEOS (KLEINER TEICH).

Dieser Teich ist im Parke von Tóváros gelegen. Sein Wasser ist ziem-

lich rein, sein Spiegel und die Ufer sind frei, nicht mit Schilf und Rohr

bewachsen, was die mikroskopische Fauna bedeutend beeinflusst ; diesem

Umstand ist in erster Reihe zuzuschreiben, dass die Fauna der Ufer ver-

hältnissmässig viel ärmer ist als die des Wasserspiegels. Im Laufe meiner

Forschungen konnte ich folgende Arten verzeichnen :

a) Uferbewohner.

Monospilus tenuirostris Fisch.

Alona rostrata C. K.

Macrothrix laticornis M. 0. Fr.

In der Nähe der Ufer hausten jedoch ausserdem in colossaler Menge
kleine Copepoden, die ich jedoch, da sie blos Uebergangsstadien waren,

nicht determiniren konnte. Soviel jedoch konnte ich zweifellos constatiren,

dass sie die Generation einer Cydops-Áit bilden. Von den erwähnten drei

Arten ist besonders Monospilus tenuirostris F. interessant, der bis jetzt
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mit Sicherheit bios im Plattensee constatirt wurde. Die beiden anderen

Arten sind gewöhnlich.

h) Pelagische-formen.

Schizocerca diversicornis Daday.

Asplanchna priodonta Gosse.

Bosmina cornuta M. 0. Fr.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnella brachyiira Str.

Von diesen typischen pelagischen-Arten ist besonders die Asplaiicluia

priodonta Gos.-Art interessant, die bis jetzt in der heimischen Fauna ganz

unbekannt war.

3. GEOSSEE TEICH VON TATA.

Dieser bedeutende und ausgedehnte Teich liegt zwischen Tata und

Tóváros. Sein Wasser ist ziemlich rein, und sein Spiegel — ebenso wie die

Ufer, gleich denen des früher erwähnten, ganz frei und da er noch tiefer

ist als der früher erwähnte — so ist der Unterschied beider Faunen noch

prononcirter. Ich kam nämlich zu dem Eesultate in meinen Forschungen,

dass die mikroskopische Fauna in überwiegender Anzahl pelagische Arten

aufweist, während die Zahl der uferbewohnenden Arten im Vergleich ver-

schwindend klein ist. Ich bemerkte übrigens, dass die Gestaltungen des offe-

nen Wasserspiegels— mit Ausnahme der einen Lepfodora hnaliiia-Avt, auch

in der Nähe der Ufer heimisch ist. Um die topographische Vertheilung der

Arten zu versinnlichen — führe ich hier die Uferbewohner und die pela-

gischen Arten separat an.

a) Uferbewohner.

Brachionus minimus Bartsch.

Cyclops agilis C. K.

Cyclops viridis Jur.

Moina brachiata M. 0. Fr.

Von diesen wenigen uferbewohnenden Arten ist Brachionus minimus

Bartsch darum interessant, weil in grösseren stehenden Wässern derselbe

blos noch im Budapester Stadtwäldchenteiche bekannt ist, desgleichen

Moina brachiata M. 0. Fr., weil sie ebenfalls an diejem Fundort vorkommt,

sonst aber nur in Lachen und unbeständigen Wässern zu linden ist. —
Uebrigens vermehrt sich letztere Art an diesem Fundort nicht so riesig, wie
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ill den Lachen — und sonstigen unbeständigen stehenden Wässern — was

wahrscheinUch ihrer Accomodationsfähigkeit zuzuschreiben ist.

h) Pelagisehe-fornien.

Schizooerca diversicornis Daday.

Asplanchna syrinx Ehrbg.

Anursea testudinaria Ehrbg.

Brachionus Margói Daday.

5 Bosmina longirostris Leyd.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnia Kahlbergiensis Schoedl.

Daphnella brachyura Str.

Wie aus diesem Verzeichniss zu ersehen, ist die letztere Fauna viel

reicher und weist manche interessantere Momente auf, als die der Ufer-

bewohner. — So der Brachionus Margói Dad., Schizocerca diversicornis

Dad. und Daphnia Kahlbergie^isis Schoedl.

Den Brachionus Margói Dad. fand ich zuerst im Teiche von Mezö-

Záh, und beschrieb ihn von diesem Fundort. Später fand ich ihn auch in

der Fauna des Budapester Stadtwäldchenteiches. An diesen Orten beobach-

tete ich blos solche Exemplare, bei denen an den beiden Seiten des hinte-

ren Panzertheiles der charakteristische Auswuchs vorhanden war. (Taf. I.

Fig. 2.) In der Fauna des grossen Tataer Teiches aber fand ich in über-

wiegender Anzahl solche Exemplare, bei denen die zwei charakteristischen

Seitenauswüchse fehlten (Taf. I. Fig. 1), so dass wenn die übrigen Theile

des Panzers und die Kiefer nicht mit jenen der übrigen Specimina iden-

tisch gewesen wären, man diese Thiere für eine neue Art hätte ansehen

können.

Aus dem angeführten Grunde dachte ich im ersten Augenblick daran,

eine neue Varietät aufzustellen. Als ich jedoch ausser den erwähnten aus-

wuchslosen Exemplaren auch solche mit Auswüchsen vorfand, bemerkte

ich, dass ich es mit einem interessanten Fall von Dimorphismus zu thun

habe, resp. mit einem zweiten Fall der Heterogenesis. Und diese Beobachtung
bestärkte mich noch mehr in der Supposition, dass es zwischen den bis jetzt

beschriebenen Kotatorien-Arten sehr viele solche gibt, die keine selbststän-

dige Art bilden, sondern blos eine heterogenetische Gestaltung einzelner

Arten sind.

Bei der Schizocerca diversicornis Dad. fand ich zwischen den in colos-

saler Anzahl vorkommenden Exemplaren hier ebenso wie im Budapester

Stadtwäldchenteich alle Uebergänge, von den mit unregelmässigen bis zu

den mit symmetrischen Auswüchsen versehenen Exemplaren.

Die im Tataer See beobachtete Jhiphni« Kdhlberg'oisis Schoedl ist
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veränderung vorkommt, dass man von der Art Daplniia JnjaJinn Leyd. bis

zu der Daphnia KalilhcrificrniH alle Uebergänge findet. (Taf. L Fig. 3—6.)

Diese hier gefundenen Uebergänge bekräftigen vollkommen meine Meinung,

dass die Daphnia Jnjallaa Lf.yd., Daphnia cuciilJafa Sars, DapJniia apicata

Kttrz. und DapJniia Kahlbenfiensvi Schoedl. keine selbstständigen Arten,

sondern blos locale Varietäten sind ; umsomehr, da sie mit Ausnahme des

Kopfpanzers in jeder anderen Hinsicht vollständig übereinstimmen. Zur
Bekräftigung möge die Vergleichung meiner Abbildungen mit jenen auf die

erwähnten Arten bezüglichen anderer Forscher dienen.

Interessant ist noch die Asplaucliva syrinx Ehrbg., eine Rotatorien-

Art, die bis jetzt aus Ungarn unbekannt war.

Die mikroskopische Fauna der beiden vorhergehend behandelten

Teiche vergleichend, finden wir, dass dieselbe f/emeiimimc und auch eigene

Ai'ten enthält ; beide getrennt weist die folgende Liste auf.

A) GEMEINSAME ABTEN.

1. Uferhewohner.

Cyclops agilis C. K. (?).

2. Pelagische .arten.

Schizocerca diversicornis Daday.

Leptodora hyalina Lillj.

Daphnella brachyura Str.

B) EIGENE ARTEN.

1. Taváraser Meiner Teich. 2. Tataer grosser Teich.

a) UferiicaioJiiwr. a) UfcrhewaJinrr.

Monospilus tenuirostris Fisch. Brachionus minimus Bartsch.

Alona rostrata C. K. Cyclops viridis Jür.

Macrothrix laticornis M. 0. Fr. Moina brachiata M. 0. Fr.

b) PeJagii^chc Arft'n. h) Pelagische Arten.

Asplanchna priodonta Gosse. Asplanchna syrinx Ehrbg.

Bosmina cornuta M. 0. Fr. Anuriea testudinaria Ehrbg.

Brachionus Margói Daday.

Bosmina longirostris Leyd.

Daphnia Kahlbergiensis Schoedl.
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Wie zu sehen, sind die gemeinsamen Arten beider Teiche gering;

hingegen die eigenen Arten verhältnissmässig ansehnHch, Die meisten

eigenen Arten hat jedoch der grosse Teich von Tata aus der pelagischen

Fauna.

Interessant ist auch die Art, wie in der pelagischen Fauna, beider

Teiche verschiedene Alten desselben Genus einander substituiren. So z. B.

lebt am Wasserspiegel des kleinen Teiches die Asplanclina prioâontaGossiË

und die Bosmina cormifa M. 0. Fr., während im grossen Teiche die

Asplanchna syrina- Ehebg. und die Bosmina longirostris Leyd. heimisch

sind. Auffallend ist es, dass während im grossen Teich die Daphnia Kahl-

bergiensis Schoedl. und Brachiomis Margói Dad., diese zwei charakteristi-

schen Gestalten der pelagischen Fauna, sehr gewöhnlich sind, dieselben in

dem kleinen Teiche vollständig fehlen.

Die Fauna dieser beiden Teiche zeigt übrigens grosse Aehnlichkeit

mit jener des Plattensees, des Mezö-Záher und Budapester Stadtwäldchen-

teiches. Der Monospilus tenuirostris und die Daphnia Kahlbergiensis sind

nämlich Thiere der Plattensee-Fauna. Die ScMzocerca (liversicornis Dad.

und der Brachiomis Margöi Dad. sind ausserdem noch aus dem Mezö-

Záher und dem Budapester Stadtwäldchenteiche bekannt. Auffallend ist es

jedoch, dass während ich in der Fauna des Plattensees und Mezö-Záher

Teiches die Ceratiwn hiruiidiiuMa-DinoflagrUata-Art auffand, ich dieselbe

in den Tata-Tóvároser Teichen vergeblich suchte ; hier fehlt sie nämlich,

wie auch im Budapester Stadtwäldchenteich.

Für weitere Studien suchte ich dann die jenseits der Theiss auf den

Ebenen reichlich vorhandenen Moräste, unbeständigen und beständigen

Lachen und Wässer auf, zu welchem Zwecke ich mich gegen Mitte August

nach Kisújszállás begab. In der Umgebung dieser Stadt gelang es mh' dann

durch Erforschen der verschiedenen stehenden Wässer in den Besitz

mehrerer interessanten Daten zu gelangen. Ohne jedoch alle beobachteten

und grösstentheils auch an anderen Fundorten häufig vorkommenden
Arten aufzuzählen — will ich mich hier blos auf die interessanteren Daten
beschränken.

In der unmittelbaren Nähe von Kisújszállás, habe ich in dem zwischen
der Stadt und dem Bahnhof gelegenen, einen schlammigen Grund aufwei-

sende^ — an Soda-Bestandtheilen reichen Wasserbassin eine neue Diap-

tomus-kri entdeckt, welche ich nach den charakteristischen Greifzangen

des Männchens Diaptomus unguimlatus nannte. (Siehe Természetrajzi

Füzetek, Band XIII. pag. 18.)

Erwähnenswerth ist auch die Gestaltenvariation die ich an der in

diesen Wässern ganz gewöhnlichen Daphnia psiUacea-Art in vielen Exem-
plaren beobachtete. Bei dieser Art ist unter Anderem ein Charakteristicon in

dem aus dem oberen Winkel des Panzers entspringenden und schief nach
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oben gerichteten Dorn zu finden. Im Laufe meiner Forschungen fand ich

aber eine ganze Serie der Exemplare ohne Dorn. Den Ausgangspunkt bildet

jenes Exemplar, bei welchem der Dorn in voller Grösse vorhanden ist

(Taf. I. Fig. 7). Bei einem anderen Exemplar fehlt der Dorn, doch der

obere Winkel der Panzers ist trotzdem ebenso zugespitzt, wie bei dem mit

dem Dorn versehenen Exemplar (Taf. I. Fig. 8). Hierauf folgt ein Exemplar,,

bei dem der obere Winkel des Panzers zwar einen spitzen Winkel bildet,,

jedoch nicht so scharf zugespitzt ist wie bei dem früheren (Taf. I. Fig. 9);

doch der hintere auslaufende Theil des Panzers noch demjenigen der frühe-

ren Exemplare gleicht. Bei einer weiteren Gestaltung ist der obere Winkel

des Panzers zwar noch spitzwinklig, und theihveise dem erwähnten

Exemplare gleichend, doch der hintere Theil des Panzers ist schon ver-

tical (Taf. I. Fig. 10). Bei der nächsten Bildung ist der obere Winkel des

Panzers schon kaum etwas erhöht (Taf. I. Fig. 10), während bei dem
letzten Exemplar der obere Winkel des Panzers vollständig abgerundet ist,

wodurch das Exemplar ein eigenthümliches Aeusseres erlangt. (Taf, I.

Fig. 1i>.)

In den ersten Tagen des Septembers reiste ich dann nach Párád, in

der Hoffnung, dass ich in den dortigen Mineralwässern auf irgend eine inter-

essantere Thierart stossen werde. Meine Forschungen führten jedoch blos

bei dem sogenannten «Halastó» zu einem Résultat, nur dort fand ich

Thierleben.

Der «Halastó» ist ein stehendes Süsswasser— von blätterigen Bäumen
umgrenzt. Seine Ufer sind frei, auch sein Spiegel — daher es mir gelang

die Fauna der Uferbewohner von jener des Wasserspiegels zu unterscheiden.

a) Uferhewohner.

Cyclops Leuckarti Cls.

Chydorus sphaericus M. 0. Fe.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fk.

Ceriodaphnia rotunda Sabs.

Von diesen ist besonders Cyclops Leuckarti Cls. interessant, der dort

in riesigen Massen haust, und bis jetzt blos aus Siebenbürgen — von einem

Fundort bekannt war.

h) Pelagische Arten.

Asplanchna sjtíux Ehrbg.

Daphnia caudata Saks.

Triarthra longiseta Ehrbg.

Daphnella brachyura Str.
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Von dieser geringen Anzahl sind jedoch blos die Asplanckna syrinx

Ehrbg. und die Daphnella hrachyura Str. wirkHche pelagische Arten,

während Triarthra loiigisela und DaphnuA ccmddtn an anderen Fund-

orten zu den Uferbewohnern zählen. Die Asplanclma mirinx Ehrbg.

war in der heimischen Fauna his jetzt unbekannt, während die Daphnia

cmtdida-Ai't blos aus den Seen der Tátra und des Eetyezát bekannt war.

Der südlichste Punkt der Verbreitung dieser Alpen- CJadocera -Avt ist also

bis jetzt der Parader «Halastó».

In der Nähe des Bades — in einer Lache gelang es mü' noch die in

Kisújszállás gewöhnliche Art Diaptomus uyt.giäculatm zu entdecken.

Bei dieser Gelegenheit sammelte ich auch im Gebiete der Gemeinde

Eecsk. Doch in den hier befindlichen unbeständigen stehenden Wässern

konnte ich blos lauter solche Arten entdecken, die auch an anderen Fund-

orten gewöhnlich sind. Ich enthalte mich daher von deren Aufzählung.

Nach dem Vorhergehenden habe ich also im Jahre 1 890 während des

Sommers an sechs verschiedenen Punkten unseres Vaterlandes gesammelt.

Im Laufe dieser Studien gelang es mir nun, solche Arten zu beobachten, die

entweder in unserer Fauna bis jetzt unbekannt, oder blos von 1—2 Fund-

orten notirt waren ; aber auch solche Arten, die sowohl für unsere Fauna

als auch die Wissenschaft neu sind. Die Uebersicht derselben gebe ich in

Folgendem.

aj Bis jetzt in der heUnischen Fauna unhehannte, oder seltene Arten.

Asplanchna priodonta Gosse.

Asplanchna sjtíux Ehrbg.

Cyclops Leuckarti Cls.

Monospilus tenuirostris Fisch.

Diaptomus Wierzejskii Eich.

Diaptomus bacillifer Koelb.

Daphnia caudata Sars.

h) Ganz neue Arten.

Diaptomus ungviculatus Daday.

Diaptomus spinosus Daday.
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ERKLÄRUNGEN DER ABBILDUNGEN VON TAFEL I.

Fig. 1. Brachionus Marcjói Daday. Weibchen ohne Panzerfortsätze von oben,
Reich. IY/4.

« ± Brachionus Maniai Dadaï. Weibchen mit Panzerfortsätzen, von oben.

Reich. IV/4.

« '6—Q. Daph7Ùa KaUhergiemis Schoedl. Kopfpanzer von der Seite. Reich.

IV, i.

« 7— 12. Daphiia psittocea Baied. Panzer von der Seite. 2()-raal vergr.

Publ. 1891. VII. 10.





Természetrajzi Füzetek

XIV. kötet, 1891.

Daday J I.Tál)]a.

F

A:f

^'

-\.

AucJr.del. Ny. ßmiid V utódai, Budapest.





stvánffi Gy.

Természetrajzi Füzetek

XIV. kötet, 1891.

n.Túbla.

Aiict.del.





s tván ff i Gy.

Természetrajzi Füzetek

XIV. kötet, 1891.

del. Ivcïïi GriindViitódai Biiíanes!:.





Természetrajzi Füzetek

XIV. kötet, 1891.

Borbás V.
lV.T:-.I)la.

írnmnller eíTrautman del. Ny. Grund V utódai Budapest.





Természetrajzi Füzetek

XlV.kötet, 1891.

Halaváts Gy. V.Tábla.

Ib

fe..
• I-M«>,r^)!

31) 3a

2a 2 b

» »1
ft, ,Äi

6a 6b 6c

5b

Auöt.píiot Ny. Grund V utódai Budapest.




