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A MEZSÉGI TAVAK MIIÍEOSKÓPOS ÁLLATVILÁGA.

Dr. Daday jENÖ-töl Budapesten.

(I. tábla.)

Az erdélyi részekben, a 40° 45' keleti hosszaság és 46° 33'—46° 55'

északi szélesség alatt, Torda-Aranyos-, Kolos- és Szolnok-Doboka megyékben

fekv, sajátos természeti viszonyokkal biró, úgynevezett dmezségi tavak»

faunájából a makroskópos fajokat Herman Ottó megfigj^elései alapján

aránylag már régen ismerjük,^ mig a mikroskój^os fajok fell még ez ideig

csupán az a neháily adat látott napvilágot, a melyeket a mezö-záhi tavon

végzett 1882. évi vizsgálataim után tettem közé.^ De mivel a mez-záhi

tó «a mezségi tósorozatoknak» csak egy, bár tekintélyes terjedelm

része csupán s igy mikroskópos állatvilága semmi esetre sem repraezen-

tálhatja az egész «tósorozat»-ét s illetleg a többi, tle többé-kevésbbé elüt

természeti viszonyokkal biró kisebb-nagyobb tavakét, tervbe vettem ezek

mikroskópos állatvilágának tanulmányozását is, hogy ilyen formán befejez-

hessem a Herman Ottó- tói megkezdett munkát, kiegészíthessem a mez-
ségi tavak faunájára vonatkozó ismereteket. Eme régen ápolt tervemet

azonban csakis a múlt 1801-ik év nyarán valósíthattam meg a magyar

nemzeti Múzeum Igazgatóságától nyert megbízatás alapján, a mely kedvez

alkalomért és ületöleg megbízásért legyen szabad e helyen szinte hálámat

kifejeznem.

A jelzett megbízatással kapcsolatosan nyert szabadságid korlátai

mellett vizsgálataimat augusztus havában hajtottam végre. Ezeknek sorát a

Maros vízterületéhez tartozó keleti ftósorozatnál kezdettem meg és észak-

északnyugati irányban haladva a Szamos vízterületéhez tartozó nyugati

ftósorozat végén fejeztem be. Meg kell jegj^eznem azonban, hogy az

említett fötósorozatok vízterületéhez tartozó nem valamennyi tavat tettem

' A mezség. 1. A Hódos vagy Szarvas tó és környéke. Az erdélyi Miizeum-

egylet évkönyvei. 5. kötet 1868—1870. p. 8.

A mezség. 2. Erdélyi Miizeum-egylet évkönyvei. 6. kötet 1871—1873. p. 42.

^ Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez. M. tud. akad. Math. Termtud. Közle-

mények. 19. kötet. 2. szám. 1. tábl.

Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesviz medenczéjének nyilttükri

faunájához. Orv. term. tud. értesít. 1885. évf. p. 227.

Természetrajzi Füzetek. XV. köt.



részletes tanulmány tárgyává s nem különösen a mellék völgyeliben fekv

jelentéktelen tavakat. Ezeknek mellözhetését kellleg indokolta a természeti

viszonyok egyhangúsága és egyformasága, a mikhez járult még az a körül-

mény is, hogy egy nagy részük a lecsapolás következtében elveszítette

tójellegét és nagy részben kisebb-nagyobb terjedelm mocsárrá változott,

így aztán a keleti fötósorozat tavai közül csupán a mez-tóháti, mez-
záhi, méhesi és báldi, a nyugati fötósorozatéi közül pedig a katonai, gye-

kei- és czegei tavakat kutattam át.

Ugyan nem lenne egészen fölösleges e helyen a mezségi tavak és

környékük természeti viszonyainak általános jellemzése, mindazáltal én a

magam részérl ezt mellözhetnek tartom, annyival is inkább, mert

Heeman Ottó említett dojgozataiban részletesen tárgyalja úgy az orogra-

phiai-, valamint a hydrographiai- és a geológiai viszonyokat is. Az egyes

tavak természeti viszonyainak rövid ismertetését azonban még sem mellz-

hetem s az illet helyeken adni is fogom, annyival is inkább, mert tudva-

levleg ezek lényegesen befolyásolják az állatvilágot, illetleg az egyes

állatfajok életmódját.

Vizsgálataim folyamában természetesen els sorban az egyes tavak

mikroskópos állatfajainak összegyjtésére voltam tekintettel, hogy így meg-

állapíthassam egyfell azt, hogy az egyes tavakban mily fajok élnek s más

felöl megállapíthassam azt, hogy van-e lényeges különbség az egyes tavak

mikroskópos faunája között s illetleg vannak-e olyan állatfajok, a melyek

mindenik tóban otthonosak s olyanok, a melyek csak egyik, vagy másik

tóban élnek csupán. De a fajok összegyjtésére ezenkívül azért is töreked-

tem, hogy a gyjtött anyagból a magyar nemzeti Múzeum állattára részére

gyjteményt állíthassak össze, a mi tényleg sikerült is, a mennyiben a

gyjtött anyagból 70 üvegbe 36 fajt helyeztem el az említett tár gyjtemé-

nyébe. Ezenkívül azonban nem kerülte el figyelmemet annak tanulmányo-

zása sem, hogy az egyes tavak természeti viszonyai mily mértékben és mily

irányban befolyásolják az egyes állatfajok életmódját. Nevezetesen megálla-

pítani törekedtem azt, hogy az egyes tavak faunájában van-e különbség a

partokat- és a nyilt vizet lakó állatfajok között, van-e különbség a nyílt víz

és a növényekkel bentt terület állatfajai között s e helyek közül melyiken

mily fajok élnek. Végre a mennyire a körülmények engedték, a nyilt vizet

lakó fajok életmódjából megfigyelni törekedtem a phsenológiai jelenségeket

s illetleg azt, hogy ezek a nap különböz szakaiban a víznek mily mély-

ségben fekv rétegeiben tartózkodnak. Eme többirányú vizsgálataim sikeres

megejthetésénél aztán nagy könnyebbségemre volt a Balaton állatvilágának

tanulmányozása czéljából szerkesztett s a Földrajzi Közlemények 1891-ik

évfolyamában ismertetett készülékem.*

* A Balaton mikroskópos, állatairól. Földrajzi Közlemények 1891. IX—X. füzet.



Vizsgálataim eredményeinek följegyzésénél ugyanazt a sorrendet

tartom meg, a melyet a tavak átkutatásánál követtem, azaz elször a

keleti s azután a nyugati fötósorozat egyes, egymás után következ tavainak

állatvilágát ismertetem.

I. Keleti f tósorozat.

I. Mezo-tóháti tó.

Partjait mindenütt nád ntte be. Tükre a lecsapolás miatt meglehets

korlátolt. Mélysége csekély és fenekét majdnem mindenütt a hinár s neve-

zetesen a Mijriophillum és Potamageton ntte be. Ennek tulajdonitható

aztán az, hogy a mikroskópos fauna majdnem kizárólag mind oly fajokból

áll, a melyek a terjedelmes tükörrel biró, nagyobb mélység és hinár-

mentes tavakban a partokat lakják s ezek a tartózkodási hely szerint

systematikai sorrendben a következk.

(i) A náddal és hínárral bentt partok lakói.

Protozoa.

Amoeba proteus Auct. Difflugia corona Wall.

Difflugia urceolata Car. 5 Arcella vulgaris Ehrbg.

Difflugia pyriformis Perty. Epistylis anastatica Ehrbg.

Vorticella microstoma Ehrbg.

Botatoria.

Notommata ceutrura Ehrbg. Eotifer vulgaris Ehrbg.

Metopidia lepadella Ehrbg. Philodina erythophthalma Ehrbg.

Colurus bicuspidatus Ehrbg. Brachionus amphiceros Ehrbg.

Cathypna luna Ehrbg. Brachionus brevispinus Ehrbg.

5 Salpina bicarinata Ehebg. 10 Ichthydium larus Ehbbg.

Chaetonotus maximus Ehrbg.

Crustacea.

Cyclops viridis Jur. Ceriodaphnia megops Saes.

Cyclops pbaleratus Fisch. Simocepbalus vetulus M. 0. Fr.

Cantbocamptus stapbylinus Jur. Daphnia longispina Leyd.

Pleuroxus exiguns Lillj. Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

5 Alona affinis Letd. 10 Cypria ophthalmica Jdr.

A felsorolt Protozoák közül a Rhizopodák tömegesen a part iszapjá-

nak fölületén tartózkodnak kiválóan, de az Amoeba kivételével a többit a

Myriophillimi levelei között is bségben találtam. Az Epistylis- és Vorti-

1*



cella fajok a hinár között úszkáló növénytörmelékeken tenyésztek. A Rota-

toria- és Crustacea-fajok legnagyobb részét a hinár közül gyjtöttem, a

Cypridopsis- és Cí/jjria-fajokat ezenkívül azonban a part iszapjában is

találtam, bár itt nem oly mennyiségben, mint a hinár között.

b) A hinárOS tüJcör lakói.

Protozoa.

Centropyxis aculeata Ehebg.

Euglena viridis Ehebg.

Peridinium tabulatum Ehebg.

Rotatoria.

Monostyla limaris Ehebg, s Noteus quadricornis Ehebg.

Monostyla quadridentata Ehebg. Brachionus urceolaris Ehebg,

Colurus uncinatus Ehebg. Brachionus pala Ehebg.

Dinocharis pocillum Ehebg. Pterodina patina Ehebg.

Crustacea.

Cyclops strenuvis C. K. Alona rostrata C. K.

Cyclops agilis C. K. s Ceriodaphnia rotunda Steaus.

Pleuroxus nanus Baied. Simocephalus vetulus M. 0. Fe.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fe.

De ezekenkívül úgy a hinár között, valamint a fenékiszap fölületén az

els csoi)ortban felsorolt fajok közül is található néhány, így különösen a

Protozoa-ÍRJoli ; a Crustaceák közül a Cypridopsis vidua, Cyclops viridis,

Simocephalus vetidiis és Cypria ophthalmica. Felemlítésre méltónak találom

különben azt, hogy a hináros tükör lakói közül a Crustaceák majdnem
valamennyien olyanok, a melyek a többi tavak faunájában a nyílt tükröt

lakják, ilyen különösen az Alona rostrata, Ceriodaphnia rotunda és a

Scapholeberis mucronata. E három faj aztán itt is nem annyira a hinár

között, mint inkább a szabad vízben tartózkodik.

2. Mez-záhi tó.

A keleti fötósorozat legnagyobb tava. Partjait legnagyobb részben

mindenütt nád ntte be, de ez csak nyugati felében hatol be mélyebben,

míg keleti felében pár méternél nem terjed bennebb. Ezen kívül a tó

nyugati felében a náderdö határán, st még a náderdö között is Myriophil-

lum és Potamogeton tenyészik, a melyek aztán itt, valamint a keleti tórész

déli oldalán mélyebbre is hatolnak, de azért a tavat sehol sem lepik el s e

miatt terjedelméhez képest igen nagy, hinármentes nyilt tükre van. Mély-



sége átlagosan 2—3 méter között ingadozik és feneke iszapos. Hömérséke,

keleti részének déli partjától eltejiintve, mindenütt egyforma, itt azonban

egy kis területen, a felfakadó források miatt, jóval kisebb mint egyebütt.

Mint a röviden eladottakból látszik, a mezö-zálii tó természeti

viszonyai a különböz pontokon meglehetsen eltérek, a minek termé-

szetes következménye aztán az, hogy faunájában már jól megkülönböztet-

hetjük a partlakó- és nyilttükri, valamint a fenéket lakó fajokat is, st
bizonyos fokig a partlakó fajok között is találunk különbséget, a mennyi-

ben vannak közöttük olyanok, a melyek a szabad-, olyanok, a melyek a

náddal és hínárral bentt- s végre olyanok, a melyek a forrásos parton

tenyésznek tömegesen csupán.

a) Partlakó fajoh.

A különböz természeti viszonyokkal biró partok faunájának fajait, a

könnyebb áttekinthetés czéljából, külön-külön csoportosítom.

1. Náddal és hínárral bentt partokat lakók.

Protozoa.

Difflugía iirceolata Car. 5 Centropyxis aculeata Ehbbg.

Dífflugia pyriformis Perty. Arcella vulgaris Ehrbq.

Difflugía corona Wall. Cyphoderia margaritacea Schlumb.

Dífflugia globulosa Duj. Quadrula symmetrica F. E. Sch.

Euglena deses Ehrbg.

Coelenterata.

Hydra fusca L.

Rotatoria.

Aaplanchna tríophtlialma Dad. Diglena unciuata Milne.

Eotífer vulgaris Ehrbg. 5 Brachionus ureeolarís Ehrbg.

Diglena catellína Ehrbg. Auuraea stipítata Ehrbg.

Crustacea.

Cyclops phaleratus Fisch. Macrothrix laticornis Jur.

Cyclops viridis Jur. Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Cantbocamptus stapbylíuus Jor. Símocepbalus vetulus M. O. Fr.

Chydorus spbaericus M. 0. Fr. w Ceriodapbnia rotunda Straus.

6 Alona quadrangularis M. 0. Fr. Cyprídopsis vidua M. 0. Fr.

Pleuroxus trigonelkis M. 0. Fr. Cyprídopsis Newtoui Brady et Rob.

Cyclocypris laevis M. 0. Fk.



A Protozoák nagy mennyiségben a tófenéken tartózkodnak ugyan, de

azért a hinár szálai között is gyakoriak. Ugyanez áll a Crustaceák közül a

Cypridopsis vidua, Cypridopsis Newtoni és Cycloeypris laevis fajokról is.

A többi fajok aztán kizárólag a nád és hinár között élnek, még pedig a víz

különböz rétegeiben egyaránt. Egyetlen kivétel ez alól a Scapholeberis

mucroíiata, a mely kizárólag a fölületen tenyészik.

2. Szabad partokat lakó fajok.

Protozoa.

Amoeba proteus Auct. Difflugia pyriformis Peety.

Difflugia urceolata Car. Euglena viridis Ehrbg.

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse. Bracbionus minimus Bartsch.

Syncbaeta tremula Ehrbg.

Crustacea.

Cyclops agilis C. K. Moina braebiata Jdr.

Cyclops Leuckarti Cls. Ceriodapbnia reticulata Jur.

Alona guttata Sars, Bosmina cornuta Jur.

Pleuroxus bastatus Saks. Dapbnia byalina Leid,

Sida crystallina Str.

Mint e jegyzék is mutatja, a szabad partokat sokkal kevesebb állatfaj

lakja, mint a náddal és hínárral benötteket s ezek is, a Protozoák kivételé-

vel, egészen mások. Az is figyelemre méltó különben, hogy a felsorolt fajok

majdnem valamennyien, különösen pedig a Crustaceák csak nagyon korlá-

tolt egyén számban tenyésznek. Ennek magyarázatát aztán abban találjuk,

hogy legnagyobb részük a nyilt tükör lakóinak ide tévedt példányai csupán

s nem valódi partlakók.

3. A forrásos partot lakó fajok.

Protozoa.

Difflugia pyriformis Perty. 5 Peridinium tabulatum Ehrbg.
Difflugia corona Wall. Stylonychia mytilus Ehrbg.
Difflugia urceolata Car. Coleps birtus Ehrbg.
Euglena viridis Ehbbg. Epistylis plicatilis Ehrbg.



llotaloria.

Asplanchna priodonta Gosse. Polyartlira platyptera Ehrbö.

Triartlira longiseta Ehrbg. Anuraea aculeata Ehrbg.

5 Synchaeta pectinata Ehrbg.

Cyclops strenuus Fjsch.

Cyclops Leuckarti Cls.

Bosmina cornuta Jur.

Citistacea.

Ceriodaphnia quadrangula M. 0. Fr.

5 Sida crystallina Stb.

Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Cypria ophthalmica Jur.

A forrásos partot ezek szerint meglehets sok faj lakja s ezek, a Pi^o-

tozoák legnagyobb' részének s az Ostracodáknak kivételével mind olyanok,

a melyek a partokon más helyeken nem, hanem csupán a nyilt tükrön

tenyésznek. Érdekes azonban az, hogy e fajok közül az Asplanchna

priodonta és a Ceriodaphnia quadrangula rengeteg tömegekben fordul elö,

úgy, hogy egyéneik e helyen a faunának majdnem ^l^r^i teszik ki, a mi

bizonyára a víz hömérsékétöl van így.

h) Myilt tükröt lakó fajok.

Protozoa.

Peridinium tabulatum Ehrbg.

Ceratium hirundinella M. 0. Fr.

Tintinnopsis lacustris Entz.

Tintinnopsis Entzii n. sp.

5 Tintinnopsis ovális n. sp.

Tintinnopsis eylindrica n. sp.

Tintinnopsis fusiformis u. sp.

Euglena viridis Ehrbg.

Epistylis plicatilis Ehrbg.

10 Stylonychia mytilus Ehrbg.

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse.

Asplanchna triophthalma Daday.

Brachionus Margói Daday.

Triarthra longiseta Ehrbg.

5 Hexarthra polyptera Schmr.

Polyarthi-a platyptera Ehrbg.

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops Leuckarti Cls.

Alona rostrata C. K.

Bosmina cornuta Jur.

5 Bosmina longirostris Leyd.

Synchaeta pectinata Ehrbg.

Noteus quadricornis Ehrbg.

Pompholyx complanata Gosse

lu Pterodina patina Ehrbg.

Anuraea testudinaria Ehrbg.

Anursea aculeata Ehrbg.

Crustacea.

Moina brachiata Jur.

Scapholeberis mucronata M. 0. Fr.

Ceriodaphnia piilchella Sars.

Daplinia hyalina Leyd.

10 Daphnella brachyura LiÉv.

Sida crystallina Stb.



A felsorolt és meglehets tekintélyes számú fajok nagy része a partok

különböz, már említett pontjain is elfordul ugyan, de miután ott csak

csekély, itt, azaz a nyilt tükrön ellenben rengeteg tömegekben tenyésznek,

inkább a nyilt tükör, mint sem a partok faunájához sorolandók. Van azonban

köztük több olyan faj is, a melyet kizárólagos nyilt tükröt lakónak tartha-

tunk és kell tartanunk s ezek a következk :

Ceratium hirundinella M, 0. Fr. Pompliolyx complanata Gosse.

Tintinnopsis lacustris Entz. lo Anuraea aculeata Ehrbq.

Tintinnopsis Entzü n. sp, Brachionus Margói Dadát.

Tintinnopsis ovális n. sp. Alona rostrata C. K.

5 Tintinnopsis cylindrica n. sp. Bosmiua longirostris M. 0. Fr.

Tintinnopsis fusiformis n. sp. Bosmina cornuta Jur.

Synchaeta pectinata Ehrbg. w Daphnia hyalina Leyd.

Triarthra longiseta Ehrbg. Daphnella brachyura SíÉv.

Különben a nyilt tükröt lakó fajok között is több érdekessel találko-

zunk. Ilyenek például a Protozoák közül a Tuitinnopsis-fajoli, fleg pedig

azért, mert közöttök több új van. Nem kevésbbé érdekesek azonban a

Synchaeta pectinata, Pompliolyx complanata és Anuraea aculeata-ísijok, a

melyek hazánkban eddig ismeretlenek voltak.

Mint érdekes esetet, fel kell jegyeznem itt még azt, hogy a Schizocerca

diversicornis Daday-fajt, a melyet épen a mez-záhi tóból, 1882. évben

gyjtött példányok után írtam le s a melyet azután a budapesti városligeti

és a tatai nagy tóban is megtaláltam, jelen alkalommal hasztalanul

kerestem. Teljesen nyoma veszett. Nem hogy él példányait, de még üres

pánczéljait sem találtam meg a fenék iszapjában.

c) Tófenéket lakó fajok.

Az e csoportba tartozó állatokat az iszappal gyjtöttem, a melyet

3 méter mélységbl emeltem ki elzárható hálómmal. A kiemelt iszapot

aztán a hálónak többszöri vízbe merítésével kimostam, minek következté-

ben a háló belsejében a nagyobb homokszemek társaságában állatkáim

jóformán maguk maradtak. Ezen eljárás mellett aztán a következ fajokat

jegyezhettem fel a tó fenekérl :

Protozoa.

Difflugia urceolata Car. Difflugia corona Wall.
Difflugia pyriformis Perty. Arcella vulgaris Ehrbg.

Nernathelminthes.

Dorylaimus sp.

Crustacea.

Alona acanthocercoides Fisch. Cypria ophthalmica Jur,

Iliocypris gibba Eamhd. Candona fabaeformis Fisch.



De az iszap kimosása után megmaradt anyagban még több más
állatot is találtam s nevezetesen Asplanchna priodoida, Cyclops Leuckarti,

Alona quadrangularis, Moinabrachiala, Daphiiia hyalina én Sida crystal-

lina egyéneit, a melyek azonban nem tekinthetk a fenéket lakóknak. Ezek

csak haláluk után, az alámerüléssel kerülhettek ide, a mit igazol az is,

hogy egy részüknek már csak a vázuk volt meg, más részük pedig a felosz-

lás stádiumában volt.

A felsorolt fenéket lakó fajok között érdekesek az Ostracodák,

miután ezek hazánkból még ez ideig ismeretlenek voltak.

Hogy feltüntethessem azt a viszonyt, a mely ezen tó különböz és az

eladottakban bemutatott pontjainak állatélete között van s illetleg

kitüntethessem azt, hogy az egyes fajok között, melyek azok, a melyek több

különböz természeti viszonyokkal biró helyen s a melyek csupán egy

helyen tenyésznek, az alábbi táblázatokat állítottam össze. Ezt azért is

helyén valónak láttam, mert így jobban feltüntethetem azt, hogy miféle

állatfajokból áll a mikroskópos fauna.

I. Protozoa.



JO

Ezek szerint a mezözáhi tó faunájából összesen 21 Protozoa-m^i

sikerült megfigyelnem. De azért világért sem állítom azt, hogy ezzel mind

feljegyeztem az itt élö Proíozoá/íaí s különösen a Ciliatákat. Bizonyára jóval

nagyobb ezeknek a száma, csakhogy a helyszínén a rendelkezésemre állott

körülmények kényszerít hatása mellett, friss állapotban nem vizsgálhat-

tam, gyjtéseim folyamában pedig nem konzerválhattam olyképpen, hogy

ide haza tehettem volna tanulmányaim tárgyává. Ez áll különben az

összes többi, átkutatott tavak Protozoáira nézve is.

Összegezve már most a fentebbi táblázat adatait, kitnik, hogy a

legkevesebb Protozoa népesíti a szabadpartok és a tófenék faunáját s ezek

is, különösen pedig a tófenékiek, valamennyien a Rhizopodák közül valók.

Leggazdagabb a nyilt tükör faunája, de legváltozatosabb a forrásos parté.

Az elsben ugyanis kizárólag lufusoriák tenyésznek csupán, míg a második-

ban ezeken kívül még Rhizopodák, a mi kétségtelenül a természeti viszo-

nyok kedvez voltának következménye. Érdekes különben az is, hogy a

felsorolt fajok közül a Rhizopodák a nyilt tükör kivételével mindenik

helyen egyaránt otthonosak.

II. Vermes.
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A mikroskópos férgek közül ezek szerint 20 faj népesíti a mezözáhí

tavat, a melyek között Fonálférget csak egyet, Rotatoriál pedig 19-et talál-

tam. Nem szenved kétséget azonban az, hogy a TurhcUáriáL-nak is lehet-

nek képviselik, de ezeket, miután konzerválásuk nagyon sok nehézségbe

ütközik, nem sikerült megfigyelnem.

Ha már most az elöbbeni adatokat összegezzük, a következ eredmé-

nyekhez jutunk : 1 . a tófenéken egyetlen Rotatoria-í-a] «em tenyészik
;

2. a különböz természeti viszonyokkal biró helyeken majdnem kivétel nél-

kül más más fajok élnek, így különösen mások élnek a náddal és hínárral

bentt, mások a szabad és mások a forrásos partokon meg a nyilt tükrön
;

3. legkisebb a szabad partokon él fajok száma ; 4. a legnagyobb a nyílt

tükröt népesít fajok száma; 5. a forrásos partokon ugyanolyan fajok

tartózkodnak, mint a nyilt tükrön, jól lehet számuk sokkal kisebb.

III. Crustacea.



A Crustacedk közül tehát legtöbb faj a náddal és hínárral bentt par-

tokat lakja, legkevesebb pedig a tófenéket. A fajok között aztán több olyan

van, a mely kizárólag csak egy bizonyos területen tenyészik csupán, így például

a náddal és hínárral bentt partoknak 11, a szabad partoknak 4, a forrá-

sos partoknak 3, a nyilt tükörnek 5, s a tófenéknek 3 kizárólagos faja van.

Ha már most a közölt három táblázat adatait összegezzük, arra az

eredményre jutunk, hogy a mezzáhi tó mikroskopos faunájából 73 fajt

figyeltem meg.

3. Méhesi tó.

A lecsapolás következtében terjedelme és ezzel kapcsolatosan nyilt

tükre is kisebbedett. Partjait mindenütt nád ntte be, a mely között s a

melyen belül aztán majdnem egész területén a hinár ütött tanyát. Mélysége

átlagosan l^/a néhol 2 méter, de ennél sehol sem mélyebb. Ezzel kapcsola-

tosan faunájában a nyilt tükri fajok jóformán hiányzanak, alig van meg
közülök egy-kett, legnagyobb részük pedig olyan, a mely a hinár és nád-

mentes tükör nagyobb tavak partjait lakja. Ennek daczára azonban mégis

van némi különbség a náddal- és hínárral bentt partok és a hináros tükör

állatfajai között s ezért czélszernek látom külön csoportosításukat.

a) Juráddal és hínárral bentt partoh lahói.

Protozoa.

Amœba proteus Auct. s Arcella vulgaris Ehbbg.

Difflugia urceolata Car. Vorticella microstoma Ehebg.

Difflugia pyriformis Peety. Cothurnia imberbis Ehebg.

Difflugia corona Wall. Epistylis plicatilis Ehebg.

Centropyxis aculeata Ehebg.

Rotatoria.

- Notommata tardigrada Düj, Salpina bicarinata Ehebg.

Eosphora elongata Ehebg. Eotifer vulgaris Ehebg.

Metopidia lepadella Ehebg. Philodina erythrophtbalma Ehebg.

Colurus bicuspidatus Ehebg. Brachionus militaris Ehebg.

5 Cathypna luna Ehebg. lo Ichthydium larus Ehebg.

Crustacea.

Cyclops viridis Jue. 5 Pleiu-oxus exiguus Lillj.

Cyclops phaleratus Fisch. Simocepbalus vetulus M. 0. Fe.

Cyclops diaphanus C. K. Cypris ornata M. 0. Fe.

Chydorus sphaericus M. 0. Fe. Cypridopsis vidua M. 0. Fe.

Cypria ophthalmica Jue.
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A felsorolt fajok közül a Protozoák közé tartozó Rhizopodák tömege-

sen az iszap fölületén tenyésznek ugyan, de egyesek, mint például a Difflu-

gia corona és Arcella vulgaris a hinár között, a viz magasabb rétegeiben

is gyakoriak. Ugyan ez áll a Crustacedk közül a Cypridopsis vidua és Cypria

ophthalmica fajokról. A Protozoák közül a Vorticella microstoma és Cothur-

nia imberbis az úszó növény-törmelékeken, mig az EpMijlis plicatilis a

Cyclopsokon ül. Végre a Cypris ornata kizárólag a part iszapján tartózkodik.

h ) A hináros tükör lakói.

Protozoa.

Difflugia corona Wall. 5 Peridinium tabulatum Ehrbö.

Centropyxis aculeata Ehebg. Ceratium hirundinella M. 0. Fr.

Arcella vulgaris Ehrbg. Tintinnopsis lacustris Entz.

Euglena viridis Ehrbg.

Rotatoria.

Monostyla hinaris Ehrbg. 5 Brachionus Bakeri Ehrbg,

Monostyla quadridentata Ehrbg. Brachionus dorcas Ehrbg.

Colurus uncinatus Ehrbg. Asplanchna priodonta Gosse.

Dinocharis pocillum Ehrbg. Catliypna ungulata Gosse.

Pterodina patina Ehrbg.

Crustacea.

Cyclops pulcbellus CK. Ceriodaphnia rotunda Sars.

Cyclops agilis C. K. Scapholeberis bispinosa De Geer.

Diaptomus cœruleus Fisch. Simocephalus vetulus M. 0. Fr.

Pleuroxus trigonellus M. 0. Fr. Sida crystallina Str.

5 Alona testudinaria Fisch. 10 Cyridopsis vidua M. 0. Fr.

Cypria ophthalmica Jue.

Eltekintve a jegyzékben felemlített azon Crustacea-íajoktl, a melyek

a szabad nyilt tükör faunájához tartoznak s ennek daczára a méhesi tóban

is tenyésznek, kiválóan érdekesek a Ceratium hirundinella, Tintinnopsis

lacustris és Asplanchna priodonta fajok. Ezeknek jelenlétét úgy magyaráz-

hatjuk meg, hogy a lecsapolás eltti, valószinüleg hinármentes nyilt tükör-

nek faunájából maradtak vissza, alkalmazkodva a változott viszonyokhoz.

E mellett látszik bizonjátani az a körülmény, hogy mig a szabad n}dlt tükör

faunájában e fajok rengeteg tömegekben tenyésznek, addig itt számuk

nagyon korlátolt.

Összegezve már most a megkülönböztetett két csoport adatait, arra az

eredményre jutunk, hogy a méhesi tó mikroskopos faunájából összesen

48 fajt sikerült megfigyelnem.
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4. Báldi tó.

A vizsgált tavak között a legcsekélyebb terjedelm tó s a már régeb-

ben történt lecsapolás következtében jóformán mocsárrá változott. Partjain

kevés nád ntt. Egész területét a hinár lepte el, a mely a víz sekélysége miatt

mindenütt elborította a fölületet. Mélysége sehol sem nagyobb egy méter-

nél. Eme körülmények adják meg a magyarázatot a felöl, hogy aránylag

miért oly egyhangú a mikroskopos fauna s a fajok miért olyanok, a melyek

a nagyobb tavakban kizárólag a partokat lakják s a melyeknek valódi ott-

honuk a növényekben gazdag tócsa és mocsár. Különben vizsgálataim folya-

mában a következ fajokat figyeltem meg.

Protozoa.

Amœba profceus Auct. Arcella vulgaris Ehebg.

Difflugia corona Wall. Euglena viridis Ehrbg.

Difflugia pyriformis Pertí. Vorticella microstoma Ehrbg.

Difflugia urceolata Car. Epistylis plicatilis Ehrbg.

5 Centropyxis aculeata Ehebg.

Coelenterata.

Hydra viridis L.

Hydra fusca L,

Rotatoria.

Eotifer vulgaris Ehrbg. Monostyla bulla Gösse.

Philodina megalotrocha Ehrbg. Cathypna ungulata Gosse.

Diglena catellina Ehrbg. Brachionus urceolaris Ehebg.

Stephanops lamellaris Ehrbg. Brachionus dorcas Ehrbg.

5 Dinocharis pocillum Ehrbg. lo Pterodina patina Ehrbg.

Crustacea.

Cyclops phaleratus Fisch. Alona quadrangularis M. 0. Fb.

Cyclops viridis Jur. lo Macrothrix laticornis Jue.

Cyclops agilis C. K. Moina brachiata Jue.

Cyclops diaphanus Fisch. Simocephalus vetulus M. 0. Fr.

5 Canthocamptus staphylinus Jue. Ceriodaphnia rotunda Sars.

Diaptomus cœruleus Fisch. Scapholeberis obtusa C. K.

Chydorus sphtencus M. 0. Fe. is Scapholeberis mucronata M. 0. Fb.

Alona liueafca Saes. Cypridopsis vidua M. 0. Fe.

Cypria ophthalmica Jur.



A báldi tó mikroskopos faunájából tehát összesen 38 fajt figyeltem

meg, a melyek között legnagyobb a Cnistaccdk száma. A fajok között aztán

a Cydops-iélék az uralkodóak, a melyek a többiekkel szemben a faunának

csaknem Vs-át teszik.

II. Nyugati f tósorozat.

1. Katonai tó.

A fö tósorozatnak legkeletibb része, mely a j)uszta-kamarási vízválasz-

tótól egészen Gyeké község határáig terjed s itt a gyekéi tóval közlekedik.

Majdnem oly terjedelm, mint a mezö-záhi tó és természeti viszonyai is lát-

szólag ezéhez hasonlítanak. Partjait mindenütt nád ntte be, de a hinár már
sokkal kisebb területet foglal el, mint a mezö-záhi tóban. Fleg legkeletibb

részét borította el a hinár, míg nyugoti és legnagyobb része egészen hinár-

mentes s így nagy terjedelm szabad nyílt tükre van. Ennek okát bizonyára

abban kell keresnünk, hogy legkeletibb része jóval sekélyebb (1— 1 Va méter

mély), mint nyugoti része s e mellett partjai hirtelen és meredeken mélyed-

nek alá 2—3 méter mélységig. Ilyen körülmények mellett igen természeta-

sen a fauna fajai között, épen mint a mez-záhi tóban is, partokat, nyilt

tükröt és fenéket lakókat különböztethetünk meg.

a) Fartlakó fajok.

Protozoa.

Amœba proteus Auct.

Difflugia corona Wall.

Difflugia urceolata Car.

Difflugia pyriformis Perty.

5 Pseudodiffliigia gracilis Schlumb.

Arcella vulgaris Ehrbg.

Centropyxis aculeata Ehrbg.

Euglena viridis Ehbbg.

Ceratium hirundinella M. 0. Fr.

Cothurnia imberbis Ehrbg.

Epistylis plicatilis Ehrbg.

Tintinnopsis lacustris Entz.

Tintinnopsie ovális n. sp.

Tintinnopsis cylindrica u. sp.

Cœlenterata.

Hydra fusca L.

Rotatoria.

Colurus uncinatus Ehrbg.

Colurus micromela Gossk.

Eotifer vulgaris Ehrbg.

Catliypna luna Ehrbg.

5 Monostyla lunaris Ehrbg.

Cathypua dión; is Gosse.

Notommata ansata Ehrbg.

Brachionus brevispinus Ehrbg.

Pterodina patina Ehrbg.

Anursea aculeata Ehbbg.

ChaBtonotns maximus Ehrbg.
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Crustacea.

Cyclops strenuus Fisch. lo Simocephalus vetulus M. 0, Fb.

Cyclops viridis Jub. Ceriodaphnia rotunda Sabs.

Cyclops agilis C. K. Ceriodaphnia reticulata Jub.

Canthocamptus stapliilinus Jub. Sida crystallina Stk.

5 Cliydorus sphaaricus M. 0. Fk. Cypridopsis vidua M. 0. Fb.

Alona lineata Sabs. ib Cyclocypris globosa Sars.

Alona testudinaria Fisch. Cypria ophthalmica Jub.

Pleuroxus trigonellus M. 0. Fb. Candona fabaeformis Fisch.

Camptocercus Lilljeborgii Schoedl. Candona Candida M. 0. Fb.

A felsorolt Protozoákat illetleg meg kell jegyeznem azonban, hogy a

Ceratium hirundineUa, Tintinnopsis lacustris Entz, Tintinnopsis ovális

n. sp. és Tintinnopsis cylindrica n. sp. fajok csak egyes példányokban for-

dulnak elö, tömegesen ellenben csupán a nyilt tükrön tartózkodnak. A Cru-

staceák közül az Ostracodák egy része s nevezetesen a Cypridopsis vidua,

Cypridopsis globosa és Cypria ophthalmica tömegesen a hinár között, a

Caiidona-ísijok ellenben a fenék iszapján tartózkodnak.

b ) Jíyilt tühröt lakó fajoh.

Protozoa.

Euglena viridis Ehbeg. Tintinnopsis lacustris Entz.

Peridinium divergens Ehrbg. s Tintinnopsis ovális n. sp.

Ceratium hirundineUa M. 0. Fr. Tintinnopsis cylindrica n. sp.

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse. Anuraea cochlearis Gosse.

Aeplanchna syrinx Ehebg. ^ Brachionu.s Bakeri Ehrbg.

Anuraea aculeata Ehebg. Noteus quadricornis Ehbbg.

Crustacea.

Cyclops Leuckarti Cls. s Ceriodaphnia rotunda Sabs.

Cyclops strenu^us Fisch. Daphnella brachyura LiÉv.

Bosmina cornuta Jub. Sida crystallina Str.

Bosmina longirostris Leyd. Pleuroxus hastatus Sabs.

Eme fajok közül azonban a Rotatoriák közé tartozó Brachionus

Bakeri és Noteus quadricornis, valamint a Crustaceák közé tartozó Cope-

podák, továbbá a Ceriodaphnia rotunda. Sida crystallina és Pleuroxus

hastatus fajok olyanok, a melyek részben már e tónak parti faunájában,

részben más növényekben gazdag termö-helyeken is otthonosak s igy nem
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typicus nyilt tükröt lakók, a katonai tavat illetleg azonban ezek nagy részét

is nyilt tükrinek kell tekintenünk. Itt még megjegyezhetem azt is, hogy a

felsorolt fajok közül a Ceratium, Asplanchna, Cyclops, Bosmina és Cerio-

daphnia-félék az uralkodók.

c) Tófenéket lakó fajok

Protozoa.

Amœba proteus Auct. Difflngia urceolata Car.

Difíiugia corona Wall. Difflngia pyriformis Perty.

5 Arcella vulgaris Ehkbg.

Crustacea.

Cypridopeis Newtoni Bkady et Rob. Iliocypris gibba Ramhde.

Cyclocypris globosa Saus. Cypria ophtlialmica Jur.

5 Darwinula Stewensonii Bradt.

Valamennyit 3 méter mélységbl halásztam az iszappal, de kivülök,

épen mint a mezözáhi tóban is, még Asplanchna, Cyclops és Cerio-

dttphnia meg Sida példányokat is találtam. Ennek daczára ez utóbbiakat

nem sorolom a tófenék állatvilágához, miután, mint láttuk, a nyilt tükör

faunájában otthonosak.

Ha már most az elzkben részletezett összes adatokat egybe vetjük,

arra az eredményre jutunk, hogy 1-ször a katonai tó mikroskopos faunájá-

ból 66 fajt figyeltem meg és 2-szor, hogy a fajok egy része olyan, a mely a

tónak csak egyik, fentjelzett, más része pedig olyan, a mely több pontján

tenyészik. E tekintetbl aztán a fajokat a következleg csoportosíthatjuk.

1. Kizárólag partokat lakó fajok.

Protozoa.

Pseudodifflugia gracilis Schlmb. Cothurnia imberbis Ehrbg.

Centropyxis aciileata Ehrbg. Epistylis plicatilis Ehkbg.

Cœlenterata.

Hydra fuöca L.

Rotatoria.

Colurus uncinatus Ehrbg. Monostyla lunaris Ehrbg.

Colurus micromela Gosse. Notommata ansata Ehrbg.

Eotifer vulgaris Ehrbg. Brachionus brevispinus Ehrbg.

Cathypna luna Ehrbg. Pterodina patina Ehrbg.

5 Cathypna diomis Gosse. lo Ichtbydium maximum Ehrbg.

Természetrajzi Füzetek. XV. köt. ^
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Cmstacea.

Cyclops viridis Jue. Pleurodus trigonellus M. 0. Fe.

Cyclops agilis C. K. Camptocercus Lilljeborgii Schoedl.

Canthocamptus staphylinus Joe. Simocephalus vetulus M. 0. Fr.

Chydorus sphaericus M. 0. Fr. lo Ceriodapbnia reticulata Jue.

5 Alona lineata Sabs. Cypridopsis vidua M. 0. Fe.

Alona testudinaria Fisch. Candona fabaeformis Fisch.

Candona Candida M. 0. Fk,

Tehát a kizárólag partokat lakó fajok az egész faunának Vs-adát

teszik ki, söt még valamivel nagyobb részét, miután számuk 28 -ra rug.

2. Kizárólag nyilt tükröt lakó fajok.

Rotatoria.

Asplancbna priodonta Gosse. Amiraea cocblearis Gosse.

Asplanchna syrinx Ehebg. Brachionus Bakeri Ehrbg.

5 Noteus quadricornis Ehkbü.

Crustacea.

Cyclops Leuckarti Cls. Bosmina longirostris Letd.

Bosmina cornuta Jue. Dapbnella bracbyura LiÉv.

5 Pleuroxus bastatus Saes.

Ezek szerint a kizárólag nyilt tükröt lakó fajok az egész faunának alig

^/6 részét teszik, söt valamivel még kisebb részét, miután számuk csupán

10-ig emelkedik.

3. Kizárólag tófenéket lakó fajok.

Crustacea.

Cypridopsis Newtoni Beadt et Eob. Iliocypris gibba Eamhdt.

Darwinula Stewensonii Bradt.

Az egész faunához viszonyítva ezen adatokat, kitnik eredményképen

az, hogy a tófenéket az összes fajoknak csupán V2o-ad része lakja kizáróla-

gosan.
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4. Partokat és nyilt tükröt egyaránt lakó fajok.

Protozoa.

Euglena viridis Ehbbg. Tintinnopsis lacuötris Entz.

Ceratium hirundinella M. 0. Fk. Tintinnopsis ovális n. sp.

5 Tintinnopsis cylindrica n. sp.

Rotatoria.

Anuraea aculeata Ehebg.

Crustacea.

Cyclops sfcrenuus Fisch. Ceriodaphnia rotunda Sars.

Sida crystallina Str.

A partokat és nyilt tükröt egyaránt lakó eme 9 faj között, mint lát-

szik, legnagyobb a Protozoák száma, legkisebb ellenben a Rotatoriáké.

5. Partokat és tófenéket egyaránt lakó fajok.

Protozoa.

Amœba proteus Auct. Difflugia urceolata Car,

Difflugia corona Wall. Difflugia pyriformis Pertt.

5 Arcella vulgaris Ehrbg.

Crustacea.

Cypria ophthalmica Jüb.

Cyclocypris globosa Sars.

Tehát azoknak a fajoknak a száma, a melyek a partokat és tófenéket

(értve itt a 2—3 méter mélységet) egyaránt lakják, csupán Vg-ed részét

teszi a fauna fajai összes számának. Az egész faunában pedig legnagyobb a

kizárólag a partokat és legkisebb a tófenéket lakó fajok száma.

2. Gyekéi tó.

Partjait mindenütt nád ntte be s úgy itt, valamint egész területén

egyebütt is, dús hinár erd tenyészik. Nyilt tükre meglehets csekély, de

sehol sem szabad, mert 1 V2—2 méter mélysége mellett fenekén itt is a

hinár n. Ezzel kapcsolatban faunájában nem lehet élesen megkülönböz-

tetni a partokat és a nyilt tükröt lakó fajokat, de azért a két terület faunája

mégis mutat annyi eltérést, hogy külön-külön ismertetését nem mellz-

hetem.
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a) Jíáddal és hínárral henött partohat laJc fajok.

Protozoa.

Difflugia corona Wall. Ceratium liirundinella M. 0. Fr.

Centropyxis aculeata Ehkbg. s Tintinnopsis lacustris Entz.

Arcella vulgaris Ehkbg. Vorticella microstoma Ehebg.

Coelenterata.

Hydra fusca L.

Rotatoria.

Eotifer vulgaris Ehrbg. s Monostyla lunaris Ehrbg.

Cathypua luna Ehrbg. Monostyla cornuta Ehrbg.

Euchlanis deflexa Gosse. Colurus grallator Gosse.

Metopidia lepadella Ehrbg. Anuraea tecta Gosse.

Pterodina patina Ehebg.

Crustacea.

Cyclops viridis Jue. Alona affinis Leyd.

Cyclops agilis C. K. lo Simocephalus vetulus M. 0. Fe.

Cyclops diaphanus Fisch. Scapholeberis bispinosa De Geer.

Chydorus sphaericus M. 0. Fe. Ceriodaphnia rotunda Sars.

3 Pleuroxus hastatus Saes. Sida crystallina Str.

Pleuroxus aduncus Jüe. Cypria oplitalmica Jür.

Alona guttata Saes. is Cypridopsis Newtoni Beady et Eob.

Alona testudinaria Fisch. Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Eme 32 faj közül a Ceratium hirundinella és Tintinnopsis lacustris

igen ritka, a mi életmódjuk után egészen természetes. A Criistaceák közül

az Ostracodák legtömegesebben a liinár között tenyésznek, míg a fenéken

már korlátoltabb számúak.

b) Jíyilt tükröt lakó fajok.

Protozoa.

Difflugia corona Wall. Euglena viridis Ehrbg.

Arcella vulgaris Ehrbg. s Ceratium hirundinella M. 0. Fe.

Centropyxis aculeata Ehrbg. Tintinnopsis lacustris Entz.

Tintinnopsis ovális n. sp.

Coelenterata.

Hydra fusca L.
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Rolatoi'ia.

Aeplanchna priodonta Gosse. 5 Anuríca tecta Gosse

Triarthra longiseta Ehrbg. Annrasa aculeata Gosse.

Synchœta pectinata Ehrbg. Brachiouus Margói Daday.

Pompholyx complanata Gosse. Cathypna iingulata Gosse.

Cnistacea.

Cyclops streuuns Fiscn. 10 Ceriodaphnia rotunda Sars.

Cyclops Leuekarti Cls. Daphnia hyalina Leyd.

Alona guttata Sars. Sida crystallina Str.

Alona testudinaria Fiscn. Cypria oplitlialmica Jur.

5 Pleuroxus trigonellus M. 0. Fr. Candona fabasformis Fisch.

Pleuroxus hastatus Sars. 15 Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Bosmina cornuta Jur. Cyclocypris globosa Sars.

Simoceplialus vetulus M. 0. Fr. Cypridopsis Newtoni Brady et Bob.

Scapholeberis bispinosa De Geer. Iliocypris gibba Ramhd.

Meg kell itt azonban jegyeznem, hogy e jegyzékbe nem csak a tóközép

magasabb vizrétegeiben talált, hanem a fenékrl gyjtött fajokat is felso-

roltam. Innen van az, hogy például a más tavak fenekét lakó Iliocypris gibba

neve is e jegyzékbe került. Különben a felsorolt fajok nem egyforma egyén-

számban népesítik a tó eme részét. így például a Protozoák közül a határozot-

tan nyilt tükri TinUnnopsis-ííijok aránylag gyakoriak, mígellenbena Ceratium

liinindiiiella meglehets ritka. A Rofaforiák közül leggyakoribbb a szintén

nyilt tükri Asplanduia priodorda, a Brachiomis Margói már ritkább, mig

a Triarthra- és Synchœta- egyéneit csak párszor találtam egyenként.

A Crustaceák közül túlnyomó a Q/c/o^s-fajok egyéneinek száma, a melyek

mellé sorakozik aztán a Simoccphahis vetulus s az Ostracodák az Iliocypris-

gibba kivételével, a melybl csupán pár péklányt találtam. Igen csekély

egyebek között, a Daphnia hyalina egyéneinek száma.

Összegezve a két csoport adatait, kitnik, hogy a gyekéi tó mikrosko-

pos faunájából összesen 47 fajt sikerült megfig_yelnem, a melyeknek nagy része

a tó területén mindenütt otthonos s csupán IG olyan van, a mely csupán a

tóközépen tenyészik s ugyan ennyi olyan, a mely csupán a partok közelé-

ben él.

3. Czegei tó.

A nyugati fötósorozat legnagyobb tava, melyet a falu felé es harma-

dában az egyik partjától a másikig terjed náderdö-szalag egy nag^'obb

keleti- és egy kisebb nyugati részre osztott. A nyugati résznek partjai majd-

nem mindenütt egészen hinár és nádmentesek, míg keleti partjait náderd

és hinár ntte be, a melyek azonban pár méternél bennebb nem terjednek.



miután partjai, épen mint a katonai tóéi is, hirtelen és meredeken mélyed-

nek 2—3 söt néhol 3V2 mtr. mélységig. Ilyen körülmények mellett nagy

terjedelm szabad és nyilt tükre van, a mi a fauna fajainak elkülönülésére

igen kedvez hatással van. Ehhez járul még partjainak kétféle természet

volta, továbbá aránylag tekintélyes mélysége is. És faunájában tényleg meg-

különböztethetjük a szabad és náddal meg hinárral bentt partokat, nyilt

tükröt és a tófenéket lakó fajokat.

a) Káddal és hinárral henött partokat lakó fajok.

Protozoa.

Amœba proteus Auct.

Difflugia urceolata Car.

Difflugia pyriformis Perty.

Difflugia corona Wall.

B Centropyxis aculeata Ehrbg.

Arcella vulgaris Ehrbg.

Vorticella miroetoma Ehrbg.

Tintinnopsis lacustris Entz.

Crustacea.

Colurus uncinatus Ehrbg.

Rotifer vulgaris Ehrbg.

Cathypna luna Ehrbg.

Cathypna diomis Gosse.

5 Monostyla lunaris Ehrbg.

Pterodina patina Ehrbg.

Anursea aculeata Gosse.

Brachionus brevispinus Ehrbg.

Chaetonotus maximus Ehrbg.

10 Ichthydium larus Ehrbg.

Rotatoria.

Cyclops tenuicornis Cls.

Cyclops strenuus Eisen.

Cyclops viridis Jub.

Cyclops pbaleratus C. K.

5 Cyclops diaplianus Fisch.

Cbydorus sphaericus M. 0. Fb.

Alona lineata Sars.

Pleuroxus trigonellus M. 0. Fk.

Simocephalus vetulus M. 0. Fr.

10 Scapboleberis mucronata M. 0. Fr.

Ceriodaphnia rotunda Sars.

Cypridopsis vidua M. 0. Fr.

Darwinula Stewensonii Brd.

E helyen tehát összesen 31 fajt figyeltem meg, a Tintinnopsis lacustris-

nak azonban csupán üres tokjait találtam és nagyon valószínnek tartom,

hogy ezek a nyilt tükröt lakó állatkák elpusztulása után jutottak ide a szél-

tl felkorbácsolt hullámok hátán. A Bhizopodák a Difflugia corona kivé-

telével a partfenék iszapján élnek, úgyszintén a Darwinula Stewensonii

nev Ostracoda is.
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h) Szabad partokat lakó fajok.

Protozoa.

Amœba proteus Auct.

Difflugia lU'ceolata Car,

Difflugia pyriformis Perty.

Euglena viridis Ehrbo.

Asplanchna priodonta Gosse.

Monostyla corniita Ehrbg.

Noteus quadricornis Ehrbg.

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops Leuckarti Cls.

Cyclops agilis C. K.

Chydorus sphfericus M. 0. Fr.

Alona acanthocercoides Fisch.

Bosmina cornuta Jur.

5 Ceratium hirundinella M. 0. Fr.

Peridinium divergens Ehrbg.

Epistylis plicatilis Ehrbg.

Tintinnopsis lacustris Entz.

Rotato7Ía.

Brachionus Margói Daday.

Anuraea aculeata Gosse.

Triartlira longiseta Ehrbg.

Crustacea.

Moina brachiata Jur.

Ceriodaphnia rotunda Sars.

Sida crystallina Str.

10 Daphnia longispina Leyd.

Iliocypris gibba Ramhd.

Candona fabfeformis Fisch.

Eme 26 faj legnagyobb része azonban nem kizárólagosan a szabad

part lakója ; vannak közöttük ugyanis a náddal és hinárral bentt partokon

s a tófenéken élk is, különösen nagy számmal pedig a nyilt tükrön is

lakók. A két Osfracoda-ía,insk különben csupán béjjait találtam, az Epi-

stuUs pUcatiUst pedig a Cyclopsokon.

c) Jíyilt tükröt lakó fajok.

Protozoa.

Euglena viridis Ehebg. Tintinnopsis lacustris Entz.

Peridinium divergens Ehrbg. s Tintinnopsis Entzü n. sp.

Ceratium hirundinella M. 0. Fr. Tintinnopsis ovális n. sp.

Tintinnopsis cylindrica n. sp.

RotatoHa.

Asplanchna priodonta Gosse.

Asplanchna syrinx Ehrbg.

Triarthra longiseta Ehrbg.

Polyarthra platyptera Ehrbg.

5 Hexartra polyptera Schmrd.

Synchaeta pectinata Ehrbg.

Conochilus dessuarius Hudson.

Pompholyx complanata Gosse.

Brachionus Margói Dad.vy.

10 Cœlopus teuuior Gosse.

Anuraea aculeata Gossio.

Anuraea longiremis Gosse.
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Crustacea.

Cyclops strenuus Fisch. Ceriodaphnia quadrangula M. 0. Fr.

Cyclops Leuckarti Cls. Ceriodaphnia rotunda Saks.

Bosmina cornuta Jue. Daphnia longispina Leyd.

Bosmina longirostris Letd. Daphnia hyalina Leyd.

5 Moina brachiata Jur. lo Daphnella brachyura LiÉv.

Sida crystallina Str.

A czegei tó nyílt tüliréröl tehát 30 fajt sikerült megfigyelnem, a me-

lyek között különösebben érdekes a Conochilus dessuarius, Coelopiis tenuior

és Anuraea longiremis nev Rotatoria, a mely a többi tavakból hiányzik.

Ezek mellé sorakozik még a Daphnia longispina, a mely közönségesen a

növényekben gazdag tócsákban tenyészik s igy itt kivételesen szerepel a

nyilt tükri faunában. Megjegyzem különben e fajra vonatkozólag aztán azt

is, hogy itt meglehets csekély egyénszámban tenyészik.

d) Tófenéhet lahó fajoh.

Protozoa.

Difflugia corona Wall. Difflugia urceolata Car.

Difflugia pyriformis Pertï. Difflugia acuminata Ehrbg.

5 Arcella vulgaris Ehrbg.

Crustacea.

Alona affinis Letd. b Candona fabaeformis Fisch.

Alona acanthocercoides Fisch. Iliocypris gibba Eamhd.

Cypridopsis vidua M. 0. Fr. Limnocythere inopinata Baird.

Cypi'ia ophthalmica Jdr. Darwinula Stewensonii Bradt.

Eme 13 faj közül igen érdekes a Limnocythere inopinata es Darwi-

nula Steiuensonii nev Ostracoda, de érdekesek a felsorolt Difflugia- fajok

varietásai is.

Ha már most az elzkben részletezett összes adatokat egybevetjük,

kitnik 1. az, hogy a czegei tó mikroskopos faunájából összesen 68 fajt

figyeltem meg ; 2., hogy a fajok között vannak olyanok, a melyek a tónak

különböz pontjain egyaránt otthonosak és olyanok, a melyek csupán egy

bizonyos területén tenyésznek csupán. E tekintetbl aztán a fajokat a követ-

kezleg csoportosíthatjuk.

1. Kizárólag a náddal és hínárral bentt partokat lakók.

Protozoa.

Centropyxís aculeata Ehebg. Vorticella microstoma Ehebg.
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Rotatoria.

Colurus unciuatus Ehrbg.

Rotifer vulgaris Ehrbg.

Cathypua Inua Ehrbg.

Cathypua cliomis Gosse.

5 Monostyla lunaris Ehrbg.

Pterodina patina Ehrbg,

Brachionus brevispinus Ehrbg.

Chastonotus maximus Ehrbg.

Cyclops temiicornis Cls.

Cyclops viridis Jür,

Cyclops phaleratus C. K.

Cyclops diapbanus Fisch.

Icbtbydium larus Ehrbg.

Crustacea.

5 Alona lineata Sars.

Pleuroxus trigonellus M. 0. Fr.

Simocepbalus vetulus M. 0. Fr.

Scapboleberis mucronata M. 0. Fr.

Tehát kizárólag a náddal és binárral bentt partokat lakó fajok száma

19, a mi a fauna összes fajainak ^ji-éi teszi ki.

2. Kizárólag a szabad partokat lakó fajok.

Rotatoria.

Monostyla coruuta Ehrbg. Noteus quadricornis Ehkbg.

Criistacea.

Cyclops agilis C. K.

Összevetve ezt a feltnen csekély mennyiséget a fauna összes fajainak

számával, nyilvánvalóvá lesz, hogy a kizárólag a szabad partokat lakó fajok

száma az összesekének csupán V22-ed része.

3. Kizárólag a nyílt tükröt lakó fajok.

Protozoa.

Tintinnopsis Entzii n. sp. Tintinnopsis ovális n. sp.

Tintinnopsis cylindrica n. sp.

Asplanebna syrinx Ehrbg.

Polyartbra platyptera Ehrbg.

Hexarthi-a polyptera Schmd.

Syncbœta pectinata Ehrbg.

Rotatoria.

5 Conocbilus dessuarius Hudson,

Pompbolyx complanata Gosse.

Cœlopus tenuior Gosse.

Anm'aea longiremis Gosse.

C/nistacea.

Bosmina longirostris Leíd. Daphnia hyalina Levd.

Dapbnella bracbyura Ijiév.



Ezek szerint a kizárólag a nyilt tükröt lakó fajok száma 14, vagyis a

fajok összes számának nem egészen Vs-öd része.

4. Kizárólag a tófenekét lakó fajok.

Protozoa.

Difflugia acuminata Ehebg.

Crustacea.

Alona affinis Letd. Iliocypris gibba Ramhd,

Cypria ophthalmica Jub. Limnocythere inopinata Baied.

Meg kell ittjegyeznem azt, hogy az .Eiocypris gibba-fajt, daczára annak,

hogy héjjait a szabad partok faunájában is megtaláltam, én mégis kizárólag

a fenéket lakók közé azért soroltam, mert a szabad partokon egyetlen élö

példányát sem láttam s így valószín, hogy üres héjjait csakis a hullámok

sodorták a partra. Ilyen formán aztán a kizárólag a tófenéket lakó fajok

száma az egész fauna fajai számának Vis-ad részét teszi ki.

A többi, az elzkben fel nem jegyzett fajok aztán a tónak majdnem

mindenik említett pontján otthonosak, így a Rhizopodák egyaránt tenyész-

nek a náddal és hínárral bentt s a szabad partokon, valamint a tófenéken,

a Flagellaták és Ciliaták pedig a szabad partokon és nyilt tükörön. Külön-

ben általában azt mondhatom, hogy az egyes területek közül, egjrmáshoz

leginkább hasonlít a szabad partok és a nyilt tükör faunája. Ezt igazolja

az a körülmény, hogy fajaik között a legtöbb közös van s ezek a követ-

kezk.

5. A szabad partokon s a nyilt tükrön egyaránt tenyész fajok.

Protozoa.

Euglena viridis Ehrbg, Ceratium birundinella M. 0. Fe.

Peridinium divergens Ehrbg. Tintinnopsis lacustris Entz.

Rotatoma.

Asplanchna priodonta Gosse. Bracliionus Margói Daday.

Triarthra longiseta Ehrbg.

Crustacea

Cyclops Leuckarti Cls. Moina brachiata M. 0. Fb.

Bosmina cornuta Juu. Daphnia longispina Leyd.

5 Sida crystallina Str.
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Ezen adatokból nyilván kitetszik, hogy a szabad partok faunájának

majdnem fele oly fajokból áll, a melyek a nyilt tükrön is élnek, a nyilt

tükör faunájának fajaiból pedig majdnem Vs-ad rész a szabad partokon is

tenyészik.

Miután az eddig tárgyaltakban kimutattam azt, hogy vizsgálataim

folyamában az egyes tavak faunájából hány- és miféle fajt sikerült meg-

figyelnem s e fajok az illet tavakban tartózkodásuk szerint miként oszla-

nak meg, még csak az van hátra, hogy az így nyert adatok összegezésével

feltüntessem 1-ör azt, hogy a «Mezségi tavak» faunájából tényleg hány

fajt gj'jtöttem és illetleg figyeltem meg és 2-or, hogy a megfigyelt fajok

között vannak-e olyanok, a melyek csak az egyik vagy másik tóban, s olya-

nok, a melyek valamennyiben tenyésznek, azaz, hogy melyek a közös- és

melyek a saját fajok. Eme ketts czélomat aztán az alább következ táblá-

zatok összeállításával véltem elérhetni.

I. Protozoa és
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nem mindenik tóban otthonos. Csupán 11 olyan faj van, a mely csak egy-

egy tóban tenyészik s ezek közül a Hydra viridis a báldi-, a Difflugia acu-

minata a czégei, Pseudodifßugia gracilis a katonai-, a Cyphoderia margari-

tacea, Quadrilla symmetrica, Difflugia globulosa, Euglena deses, Stylo-

nichia mijtilus, Colejis hirtus és Tintinnopsis fusiformis a mezözáhi és az

Episttjlis anastatica a mez tóháti tóban. Különben mindeme fajok között

csupán a Tintinnopsis-iosiok azok, a melyek kiválóbban érdekesek s ezeket

a «Mezségi tavak» mikroskopos faunájára nézve jóformán jellemzknek

tekinthetjük, annyival is inkább, mert a Tintinnopsis lacustris kivételével,

a többi új. .

n. Vermes (Nematoda, Rotatoria).

A faj neve
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A faj neve



30

III. Crustacea.

A faj neve
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A «Mezségi tavak» faunájából tehát összesen 52 Cmstacea-îajt figyel-

tem meg. Ezen fajok legnagyobb része majdnem mindenik átvizsgált tóban

tenyészik s csupán 12 olyan van, amely csak az egyik vagy másik tóban él. Ezek
közül a PleuroaMS na)ms a mezötóháti, a CeriodapJmia pulchella és Cydo-
cypris laevis a mezözábi, a Cyclops pulchellus és Cypris ornata a mébesi, a

Scapholeberis obtusa a báldi, a Camptocercus Lilljcborgií és Candoiia Can-

dida a katonai, a Pleuro.rus aduiicus a gyekéi, végre a Cyclops tenuicornis

és LimnocytJiere inopiitata a czegei tóban él.

Ha már most az elöbbeni három táblázatnak adatait összegezzük, az

fog kiviláglani, hogy a «Mezségi tavak» mikroskopos faunájából vizsgála-

taim folyamában összesen 137 fajt figyeltem meg. Eme fajok közül, a hazai

irodalom ide vonatkozó adatai szerint 112 olyan, a mely más termhelyek-

rl is ismeretes, 23 pedig olyan, a mely hazánk faunájára nézve még ez

id szerint új, azaz még eddig más termhelyrl nem volt ismeretes s ezek

a következk :

Protozoa.

Tintinnopsis Entzii n. sp. Tintinnopsis cyliudrica n. sp.

Tintinnopsis ovális n. sp. Tintinnopsis fusiformis n. sp.

Rotatoria.

Synchíeta pectinata Ehrbg. Conocliilus dessuariiis Hudson.

Euclilanis deflexa Gosse. Colurus grallator Gosse.

Monostyla bulla Gosse. Colurus micromela Gosse.

Cathypna diomis Gosse. lo Pompholyx complanata Gosse.

5 Cathypna ungulata Gosse. Aniiraea longiremis Gosse.

Cœlopus tenuior Gosse. Anuraea tecta Gosse.

Anuraea cochlearis Gosse.

Crustacea.

Cypridopsis Newtoni Bead, et E. Candona fabaeformis Fisch.

Cyclocypris laevis M. 0. Fr. 5 Darwinula Stewensonii Brad.

Cyclocypris globosa Sabs. Limnocythere inopinata Baird.

A felsorolt fajokat illetleg, minden részletesebb tárgyalás mellzésé-

vel, csak annyit kivánok megjegyezni, hogy közülök a Protozoák még eddig

csupán a «Mezségi tavakból,» a Rokitoridk pedig a «Mezségi tavakon»

kivül még csak is Angolországból ismeretesek, a Crustaceák ellenben meg-

lehets nagy földrajzi elterjedéssel birnak. Megjegyzem azonban azt, hogy

a fentebbi jegyzékben kimutatott új fajokon kivül a Protozoák közé tartozó

még pár érdekes varietást is találtam, a melyeknek jellemeit a következk-

ben foglalhatom össze.
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Difflugia urceolata Carter.

var, olla Leidy.

I. Tab. 1. ábra.

Igen hasonlít a LEioY-töl rajzolt példányokhoz s azoktól csak annjd-

ban különbözik, hogy a tok inkább tojásforma, a nyakjoereme egyszeren

elmetszett és nem hajlik ki gallérszeren, továbbá a tok hátulján négy, fog-

szer nyujtvány emelkedik.

E varietas még eddig csupán É.-Amerikából volt ismeretes s így a

mezségi czegei tóban való elöjövetel egyik érdekes termhely. Leidy a

rajzolt példányokat New-Jerseyben találta.

Difflugia acuminata Ehrbg.

var. furcata n. var.

I. Táb. 1. ábra.

Tokjának szerkezete egészen azonos azon példányéval, a melyet Leidy

nagy munkájában (Fresh-water Ehizopods of North-America) a Xll-ik tábla

29-ik ábrájában rajzol, de a törzspéldányoktól nem választ el.

A czegei tónak 3 méter mélységben fekv iszapjában találtam s itt

meglehets gyakori. Leidy a tle rajzolt példányt Philadelphia környékén

találta.

Difflugia acuminata Ehrbg.

var. duplicata n. var.

I. Táb. 3. ábra.

Egészen azonos azon példánynyal, a melyet Leidy iiagy munkájában

a XlI-ik tábla 25-ik ábrájában rajzol, de -a törzsj)éldányoktól nem választ

el. A tok után ítélve els tekintetre hajlandók lennénk azt hinni, hogy két,

hossztengelyük irányában összentt egyszer Difflugia acuminatával állunk

szemben s ezért is adtam e példányoknak a duplicata varietas nevet

A czegei tónak 3 méter mélységben fekv iszapjában találtam s itt

meglehets gyakori. Leidy a tle rajzolt példányt Swarthmore mellett

találta.

Ceratium himndinella M. 0. Fe.

var, quadricornis n. var,

I, Táb. 4—7. ábra.

Forma lypica similis sed cornibus 4 gracilihus, temiibiis, mediocre

longis, tribus posticis brevioribus, longitudine inaequalibus, duobiis late-

ralibus mediano multo brevioribus.

Habitat in Lacu Katona.
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A typikus alakhoz hasonlít, de négy, vékony, középhosszúságú szarva

van, melyek közül a három hátulsó rövidebb és különböz hosszú ; a két

oldalszarv a középsnél sokkal rövidebb, A vizsgált példányok között külön-

ben a typicus, három szarvútól kiindiilólag a majdnem egyforma hosszú

három hátulsó szarvúakig s illetleg négyszarvúakig minden átmenetet

találtam.

Elfordulására vonatkozólag érdekesnek tartom azt, hogy csupán a

katonai tóban találtam meg.

Tinti)inopsis Entzii n. sp.

I. Táb. 8. ábra.

Theca simpUci, cylindrica, uhique aequale lata, collo appendiceque

carente, posHce simplieüer rotundata, antice amndis 1—3.

Longii 0-03—0-05 mm.; latit. O'OIS—0-02 mm.
Tokja egyszer, hengeres, gyüszüforma, mindenütt egyenl átmé-

rj, nyak- és nyújtvány nélküli, hátúi egyszeren kerekített, ell 1—

3

gyrvel.
Hossza : 0-03—0.05 mm. ; átmérje: O'OIS—0-02 mm.
Már Entz G. ismertette a Tintiiinopsis laciiMiis leírása kapcsán, de

attól nem választotta el. Miután én vizsgálataim közben a mezözáhi és

czegei tavak nyílt tükri faunájában több alkalommal találkoztam példányai-

val, tekintettel tokjának szerkezetére és gyakori eljövetelére, indokoltnak

látom a Tintinnopsis lacastristól való elválasztását.

Tintinnopsis ovális n. sp.

I. Tábl. 9. ábra.

Theca phis—mimisve ovali, postice, late rotundata, antice valde

angiistata ; apertúra sœpissime appendice coliari laminosa prœdita.

Longuit : 0-038—0-045 mm. ; latit. : 0-026—0*03 mm.

Habitat in lacubus Mez-Záh, Katona, Gyeké et Czege.

Tokja többé-kevésbbé tojásforma, hátúi szélesen kerekített, ell er-

sen elszükült; nyílása körül leggyakrabban gallérszer, hártyás függe-

lék van.

Hossza: 0-038—0-045 mm. ; átmérje :
0-026—0-03 mm.

A mezözáhi, katonai, gyekéi és- czegei tavak nyílt tükri faunájában

igen gyakori. Tokjának formája és szerkezete elég fontos jellemek a többi,

édes vizí Tintinnopsis-ía,ioktól való megkülönböztetésére.

Meg kell itten jegyeznem, hogy a tlem talált tokokhoz nagyon ha-

sonlítanak azok a tokok, a melyeket Leidy említett nagy mvében a XV-ik

tábla 17., 19. és 22. ábráiban, mint a Difflucjia lobosloma-éii rajzolja.

q
Természetrajzi Füzetek. XV. köt.
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Tintinnopsis cylindrica n. sp.

I. Tábl. 10. ábra.

Theca elongata, cylindrica, tuhœformi, angusta, postice simpliciter

rohmdata, ammlis nidlis. Tinlinnopsi Lobiancoi similis.

Longit : 0-04—0-05 mm. ; latit. : 0'012—0-015 mm.

Habitat in lacubus Mezö-Záli, Katona, Czege.

Tokja hosszúra nyúlt, hengeres, csöforma, szk, hátúi egyszeren ke-

rekített, nem gyrzött.

Hossza: 0-04—0-05 mm.; átmérje: 0*015 mm.

Az átkutatott tavak közül a mezözáhi, katonai és czegei tavak nyílt

tükri faunájában találtam meg s különösen gyakori a mezözáhi tóban. Els

tekintetre a Tintiniiidium fluviatilé-Yol azonosnak tarthatnók, fleg tokjá-

nak küls formája miatt, de miután tokja szilárd összeállású és nem kocso-

nyás, mint a Tintinnidiiim- oké általában, semmi esetre sem lehet ezeknek

valameljdkével azonosítani. Máskülönben a tengerben él Tintinnopsis

Lobiancoi-hoz hasonlít s lehet, hogy ezzel azonos faj.

Tintinnopsis fusiformis n. sp.

I. Tábl. 11. ábra.

Theca hreviuscida, cylindrica, sat angusta, postice acuminata, antice

annulis l
—S prœdita vei simplici. Tintinnopsi Davidoffii varietatibusque

similis.

Longit. tota : 0-035—0*04 mm. ; latit. : 0-012—0-15 mm.
Habitat in lacu Mez-Záh.

Tokja hengeres, meglehets rövid és szk, hátúi kihegyezett és ell

1—2 gyrvel gyrzött vagy egyszer.

Egész hossza: 0'035—0*04 mm.; átmérje: 0-012— 0-15 mm.
Vizsgálataim folyamában csupán a mezözáhi tó nyílt tükri faunájában

találtam meg. Tokjának küls formája miatt az eddig ismert édesvízi rokon

fajoktól élesen különbözik, de emlékeztet aztán a tengerben él Tintin-

nopsis Davidoffii Daday fajra és varietásaira.

Mint azt elre is jeleztem volt, vizsgálataim folyamában nem csupán

az egyes tavak faunáját népesít fajok összegyjtésére, hanem phaenologiai

jelenségeik megfigyelésére is törekedtem. Mieltt azonban ez irányú vizsgá-

lataim eredményeinek részletezésére térnék át, elre kell bocsátanom azt^

hogy e tekintetbl csupán a mezözáhi, katonai és czegei tavak nyílt tükri

faunájának fajaira szorítkoztam és megfigyeléseim az adott körülmények

mellett, csupán a nap különböz szakaiban nyilvánuló phaenologiai jelen-
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ségek kifürkészésére irányultak. Hogy aztán ezen irányban kell eredmé-

nyekhez juthassak, a Balaton állatvilágának tanulmányozása czéljából szer-

kesztett és már említett készülékem segélyével két órai idközökben egy

egész nap folyamában gyjtöttem az anyagot a nevezett tavak különböz
mélységben fekv vízrétegeiböl. Az így gyjtött anyag áttanulmányozása

aztán az alább következ adatok birtokába juttatott.

Reggel 6 órakor.

A fölületen : Protozoa és Rotatoria nagyon sok és ezek közül külö-

nösen Ceratiumok, ThituDiopsisok, Conochüusok és Asplanchiiák ; míg

ellenben a Crustaceák közül túlnyomó számban Cydopsok; MoÍ7idk,

Bosmhiák.

^/2 méter mélységben : a Protozoák és BotatoHák még ugyanoly meny-

nyiségben, mint a fölületen, ellenben a Crustaceák fajainak egyén száma

növekedik.

1 méter mélységben : minden faj rengeteg tömegekben.

IV2 méter mélységben: Protozoa és Rotatoria kevés, különösen

kevés Ceratium, Tintinnopsis és Conochilus, ellenben Crustacea már meg-

lehets sok, de azért feltnen kevesebb, mint 1 méter mélységben és külö-

nösen kevés Bosmina- és Moina-egyén.

"i méter mélységben : Protozoa és Potatoria feltnen kevés, közülök

csupán a Tintinnopsisnak és Asplanchnának egyénei; a Crustaceák közül

a Bosmina és Moina fajokból egy-két képvisel csupán, a többibl több, de

még sem annyi, mint 1 V2 méter mélységben.

2V2 méter mélységben : Protozoa és Botatoria egy sincs, Crustacea

is nagyon kevés s nevezetesen néhány Daphnia, Sida és Cyclops.

Déleltt 8 órakor.

A fölületen: Protozoa és Botatoria még elég sok, különösen sok

a Ceratium és Asplanchna, Crustacea ellenben kevesebb, mint 6 órakor.

V2 méter mélységben: Protozoa és Botatoria ugyanannyi, mint a

fölületen, de számuk a Crustaceákkal szemben túlnyomó.

1 méter mélységben : Protozoa és Botatoria rengeteg sok, a Crusta-

ceák száma a 6 óraihoz képest csökkent, különösen pedig a Ceriodaphnia,

Daphnia és Sida fajok egyéneié.

IV2 méter mélységben: Protozoa és /íototoW« jóval kevesebb, mint

1 méter mélységben, de valamivel több, mint G órakor; a Crustaceák

száma a 6 óraihoz képest növekedik, de mégis jóval kisebb, mint 1 méter

mélységben ; a Ceriodaphnia, Daphnia és Sida-í^ok egyéneinek száma

növekedik.

t méter mélységben : a Protozoák közül csupán Tintinnopsisok, a

3-
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Rotatoriák közül pedig Triarthrdk Asplancknák, de egyéneik száma keve-

sebb, mint 1 V2 méter mélységben, azonban mégis több, mint 6 órakor.

A Crustaceák száma növekedik a 6 óraihoz képest.

i^Va méter mélységben : Protozoák közül egy-két Tintinnopsis,

úgy a Triarthra és Asplanchia egyénei közül is, Crustacea ellenben

több, mint 6 órakor, de azért jóval kevesebb, mint 2 méter mélységben.

Déleltt 10 órakor.

A fölületen a fajokban és egyéneik számában ugyanaz a viszony,

a mi 8 órakor volt, mind a mellett azonban a Protozoák száma a többi

fajokéval szemben túlnyomó, uralkodó a Ceratium hirimdíneUa.

^/i méter mélységben : Protozoa és Rotatoria valamivel több, mint a

fölületen, különösen pedig több Tintinnopsis és Asplanchna, meg Rra-

chiomis. A Crustaceák közül uralkodó a Moinák egyén száma, valamint a

Cyclopsok fejldés stádiumai, a többi Cn6stocea-fajokból kevés.

1 méter mélységben : Protozoa és Rotatoria rengeteg sok, ezzel

szemben a Crustaceák száma feltnen csökkent s köztük mint a ^/2 méter

mélységben, a Moina-faj egyénei, valamint a Cyclops-fsiiok fejldés stádiu-

mai az uralkodók.

1 V2 méter mélységben : Protozoa és Rotatoria kevéssel több, mint

8 órakor, de kevesebb, mint 1 méter mélységben. A Crustaceák száma

a 8 óraihoz képest tetemesen növekedett s ezeknek száma az uralkodó.

Különösen nagy a Cyclopsok, Ceríodaphniák, Daphniák és Sidák egyén-

száma.

2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajainak egyén-

száma, nevezetesen pedig a Tintinnopsisoké, Triarthráké és Asplanchnáké

alig észreveheten növekedett a 8 óraihoz képest, de azért kevesebb, mint

P/2 méter mélységben. A Crustaceák egyénszáma sokkal nagyobb, mint

8 órakor volt, de azért jóval kisebb, mint l^/a méter mélységben.

3^/2 méter mélységben : a Protozoák közül néhány Tintinnopsis, a

Rotato7Íák közül Triarthra és Asplanchna egyénei valamivel nagyobb szám-

ban, mint 8 órakor, úgy a Crustaceáké is.

Déli i2 órakor.

A fölületen : a Protozoák és Rotatoriák egyéneinek számában

ugyanaz a viszony, a mi 10 órakor, úgyszintén a Crustaceák egyéneinek

számában is.

^/2 méter mélységben : a fajok egyénei ugyanoly számban, mint

10 órakor.

1 méter mélységben Protozoák és Rotatoriák rengeteg sok, a Cru-
staceák száma azonban már kisebb, mint 10 órakor volt.
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IV'2 méter mélységben: a Protozoák és Rofatoriák egyénszáma

ugyanaz, a mi 10 órakor, a Crudaceák közül azonban a Moi««-faj és

a Cydopsok fejldési stádiumainak egyénszáma jóval nagyobb, mint

10 órakor, a többi fajok egyéneinek száma ellenben kisebb.

2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajainak egyénszá-

mában semmi észrevehet változás a 10 óraival szemben, míg ellenben a

Crustaceák s nevezetesen a CyctopHok, Ceriodaphniák, Daphniák és Sidák

rengeteg tömegekben.

2 Va méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák eg;y'énszáma majd-

nem ugj-anaz, a mi 10 órakor, míg a Crustaceák egyénszáma a 10 óraihoz

képest nagyobbodott.

Délután 2 órakor.

A fölületen : a Protozoák közül a Ceratiumok, a Rotatoriák közül az

Asplauchuák és Rrachionusok egyénszáma növekedik, valamivel nagyobb,

mint 1!2 órakor volt. A Crustaceák közül a Moinák és a Q/c/ops-lárvák

száma növekedik.

Va méter mélységben a Protozoák és Rotatoriák száma nagyobb,

mint 12 órakor volt, úgy a Crustaceáké is, névszerint pedig a Moiaáké és a

Cy c/oj)S -1árváké .

1 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajainak egyen

száma a 12 óraihoz képest csökkent, míg a Crustaceáké növekeáett.

IV2 méter mélységben : a, Protozoák és Rotatoriák fajainak egyén-

száma a 12 óraihoz képes csökkent, ellenben a Cxustaceákc növekedett.

2 méter mélységben : kevés Protozoa és Rotatoria. A Crustaceák

fajainak egyénszáma alig észreveheten, de a 12 óraihoz képest mégis

csökkent.

2^'2 méter mélységben: mindenféle állatfaj egyén száma kis mér-

tékben csökkent a 12 óraihoz képest, különösen kevés Protozoa és Ro-

tatoria.

Délután 4 órakor.

A fölületen : az összes fajok száma növekedett, különösen pedig a

Protozoáké és Rotatoriáké. A Crustaceák száma nagyobb, mint 2 óra-

kor volt.

V2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák száma tetemesen

nagyobb, mint 2 órakor volt, úgyszintén a Crustaceáké is. A Moinák és

Cydop.s-lárvák közé már több Cyclops, Ceriodaphnia, Daphnia és Sida

vegyült.

1 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajainak egyénszáma

jóval kisebb, mint 2 órakor volt, a Crustaceáké ellenben jóval nagyobb.
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1 Va méter mélységben : a Protozoák és Rotatoridk egyén száma nagy

mértékben apadt, a Crustaceáké ellenben tetemesen növekedett.

2 méter mélységben : Protozoa és Rotatoria csak kevés, a Crustaceák

száma pedig szembetnen csökkent.

2^/á méter mélységben : mindenféle faj egyénszáma észreveheten

kisebbedett a 2 óraihoz képest.

Délután 6 órakor.

A fölületen : a fajok száma a 4 óraihoz képest tetemesen növekedett.

A Protozoák és Rotatoriák mellett tömegesen jelennek meg a Cyclops-

lárvák, a Moinák, egyes Cydopsok, Ceriodaphniák, Daphniák és Siclák.

1/2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák rengeteg töme-

gekben, de a Qmstaceák száma is tetemesen növekedett.

1 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajainak egyénszáma

elenyészen csekély a Cnistaceákéhoz viszonyítva, melyek rengeteg tömeg-

ben jelentkeznek.

1^/2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák fajai csak egyen-

ként mutatkoznak, a Crustacea-íajok egyéneinek száma a 4 óraihoz viszo-

nyítva csökkent.

2 méter mélységben : minden faj csekély egyénszámban, fleg pedig

Sb Protozoák és Rotatoriák.

2V2 méter mélységben : minden fajból csak igen kis számú egyén.

Délután 8 órakor.

A fölületen : rengeteg Protozoa és Rotatoria minden fajból, a Cru-

staceák közül különösen sok Qyc/ops-lárva, Moina, számbavehet Cerioda-

phnia, a többi Cntsíacea-fajból is számos egyén.

^/2 mélységben : a sok Protozoa és Rotatoria mellett rengeteg Cru-

stacea s itt ezek az uralkodók.

1 méter mélységben : nagyon kevés Protozoa és Rotatoria, a Crusta-

ceák száma a 6 óraihoz képest csökkent.

1 1/2 méter mélységben : kevés Protozoa és Rotatoria, a Crustaceák

száma is nagyon megapadt.

2 méter mélységben : a Protozoák és Rotatoriák közül csa.k egy

néhány, a Crustaceák közül is nagyon kevés.

2^/2 méter mélységben : a fajok egyéneinek számában ugyanaz a

viszony, a mi 2 méter mélységben.

Ha már most az elzkben részletezett adatokat összegezzük, arra az

eredményre jutunk, hogy a nyílt tükröt lakó fajok a nap különböz szakai-

ban a víz különböz mélységben fekv rétegeibe vándorolnak. E vándorlás

a fölületrl a mélység felé reggeli 6 órakor kezddik és déli 12 óra felé ér
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véget. Ezen idn túl a vándorlás megfordított irányban, azaz a mélyebb
rétegekbl a fölület felé irányúi és esti 8 órakor ér véget. De a nyílt túkröt

lakó nem valamennyi faj és az egyes fajoknak nem összes egyénei végezik

e vándorlást egyenl mértékben s illetleg ugyanazon mélységig s ez az

oka annak, hogy a felülettl 2 méter mélységig, st esetleg nagyobb mély-

ségekig is a víz minden rétegében s a nap minden szakában találunk álla-

tokat. A különböz állatcsoportok és fajok ftömege azonban csupán bizo-

nyos mélységekig ereszkedik le és bizonyos magasságig emelkedik fel, a mi
természetesen nem zárja ki azt, hogy a fölület és az illet állatcsoport nagy

fajtömegének vándorlási véghatára között fekv minden vízrétegében ne

maradnának vissza kisebb-nagyobb számú egyének, vagy ne ereszkednének

le a mélyebben fekv vízrétegekbe is. Altalános szabályként különben

kimondhatjuk azt, hogy a Protozoák és Rotaforiák ftömege csupán

1 méter mélységig, a Criistaceáké pedig 2 méter mélységig ereszkedik le.

A fölfelé vándorlás közben ellenben a Protozoák és Rotaforiák ftömege
egészen a fölületre, a Crustaceáké pedig csupán ^''2 méter mélységig emel-

kedik föl. A fajok vándorútjának mekkorasága különben szoros kapcsolat-

ban áll úszásképességükkel. Minél jobb úszó az illet faj, annál mélyebben

ereszkedik le. Ez az oka aztán annak, hogy egyes fajok miért maradoznak

el a rokon fajok ftömegétl. A Rotatoriák közül például a kitartóbb úszó

Asplanchnák az 1 méter mélységbe tömegesen ereszkednek le, a gyengébb

úszó Rrachionusok már útközben elmaradoznak, számuk megapad, míg

ellenben az Asj)l(mcíinák-ná\ is jobb úszó Triarthrák még az 1 méter

mélységen alul is leereszkednek. Ugyan ilj^en esetet találunk a Crustaceák

között is. Mig ugyanis a kitn úszó Cíjdopsok, Ceriodaplniiák, Daphniák

és Sidák tömegesen "i méter mélységig ereszkednek le, addig a gyenge

Moinák 1 és 1 ^/2 méter mélységben már elmaradoznak.

Nem lett volna érdektelen ez irányú vizsgálataimat az éj folyamára

is kiterjesztenem, de körülményeim erre vonatkozólag nem voltak elég

alkalmasak.

AZ I. TÁBLA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Diffhigia urceohila var. olla Leidy tokja. Eeich. 1/4.

2. « l)if(}uijia aciiminatavsLV.furcatan.Y. « « «

3. « hifIhniiaaciiniinataYíli'.áiijilicatan.y. <( « "

4. « Crmtinm hirunáindla M. 0. Fk. váza Rfich 1/7. a katonai tóból.

5—7. « « « var. ifnadncorms n. v. vázai Reich. 1/7. a ka-

tonai tóból.

8. « Tintimiopsis Eutz'ú n. sp. tokja. Reich. IV/7. a mezó'zábi tóból.

9. « Tintinnopsis oív///.s n. sp. « « « « " «

10. « Tinfinnop^'ifi cyl'indrlca n. sp. « « « « « «

11. « Tinünnopíiis fiislfornns Q. 8]^. « « « « « «
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ÚJ SÁRGAVIRÁGÚ CENTAUREÁINK.

(CENTAÜREAE FLAVIFLORAE NOVAE.)

Auctore Gabriele de Peelaky, Budapestinensi.

A Ce^itaurea-genns számos faja közül honunk flórájában a sárga-

virágúak meglehets csekély számban vannak képviselve ; ezek inkább

keleti és délvidéki növények. Annyival inkább érdekes, hogy rövid néhány

év alatt (1889—1891) alkalmam volt floristikai tekintetben egy már igen

pontosan ismert hazai területen, Budapest környékén, három sárga búza-

virágnak, a Centaiirea Orientalis L., C. Ludovici Borbás és a C. Per-

lakyana Borbás megtelepedését konstatálni. Ezekrl szól az alábbi közlés.

A nevezett búzavirágfajok elseje a nyolczvanas évek végén jelentkezett

flóránkban s 1889. júl. 19-én .gyjtöttem elször fvárosunk alatt az össze-

köt vasútnak a ferenczvárosi állomástól nem messze esö töltésén, a hol

elég bven n és dúsan is virágzik, bár a kasza nem szokta kimélni. Kétség-

telen, hogy csak néhány éve költözött be hozzánk, mert e helyet a bota-

nikusok a két utóbbi évtizedben gyakran látogatták, de a C. Orientalis-t

nem említik,

A magyar fváros vidékét körülhálózó vasutak flóránk történetét

befolyásolják. Mert míg a vonalak kiépítése a területnek növényzetébl

többnyú'e megkövetel bizonyos számú áldozatot, addig a megnyílt közleke-

dés másrészt távol vidékekrl hoz új növényeket. A C. Orientális is való-

színen így került hozzánk. Termhelye legalább azt engedi gyaníttatni,

hogy a vasúti kocsirakományokból kiszóródott magvakkal együtt jutott az

összeköt vasút töltésére, valamint egyéb idegenföldi jövevények is,* melyek

közül azonban állandóan vajmi kevesen telepedtek meg, mert egyrészt az

új hazában esetenként nem tudták föllelni azon kedvez életviszonyokat,

melyeket eredeti hazájuk nyújtott nekik, másrészt a kultúrának mind szé-

lesebb körben való terjeszkedése, vagyis a soha sem szünetel átalakítások

bolygatták ket is. Az említett vasúttöltés a C. Orientalis termhelye köze-

lében egy mocsarat (« Sertésállások ») vág keresztül, hol azeltt Crypsis

aculeata is termett; e mocsárnak egy része már évekkel ezeltt teljesen

kiszáradt s helyén kopár legel van, más része ellenben máig is sr nádas.

* BoEBÁs V. Az összeköt vasiít és Budapest flórája. Természettud. Közi. 1878.

p. 400—1.
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A C. Orientális tehát a vasuttöltésröl lejebb egyelre nem igen mozdulhat

és tapasztalásom szerint az elfolyt évek alatt nem is terjedt tovább.

Hogy a C. Orientális hazánkban másutt nne, erre bizonyítékunk

nincs. BaiimctAKTEn, Erdély flórájának els auctora, «Khalom mellett

homokos-hegyes tájakon, szántóföldek mesgj^éin» még e század elején

(1816 eltt) látta vagy gyjtötte. Az utána következ erdélyi botanikusok

(Fuss, Schur és mások) azonban már nem találták, hanem munkáikban

egyszeren csak BAUMOARTEN-t idézik.

A C. Orientális Európában inkább a keleti tájakon elterjedett, de

csak szórványosan ; Közép- és Dél-Oroszország, Galiczia, Oláhország. Szer-

bia, Bulgária, s a Balkán-félsziget a bizonyos termhelyei.^ En azt hiszem,

magyar fvárosi termhelyét tekinthetjük egyelre legeszaknyugatibb

állomásának.

A múlt 1891. év nyarán, jun. 24-én, dr. Borbás Vincze tanár úr tár-

saságában felkerestem a C. Orie)italis termhelyét s ott nemcsak a keresett

növényt, hanem az ugyanott buján tenyész C. Scabiosd-nak L. két neve-

zetes varietását, a C. Sadleriana-t Jka és a C. pseudospinulosá-i Borb. s

köztük az említettek két feltn hybridjét is találtam. Ezek közül az egyi-

ket, melynek, mint a következ leírásokból kitnik, inkább a C. Sadlerianá-

hoz van több hasonlatossága, már régebben ismerjük. Ugyanis dr. Borbás

Vincze a Természettudományi Társulatnak 1890. nov. 19-én tartott ülésén ^

több új, részint tlem felfedezett flóra-jövevény közt egy sárgavirágú

Centaureá-t mutatott be, mely fell megjegyzé, hogy ráill leírást, vagy

közel rokon fajt a floristikai irodalomban nem talált, azt újnak tekintette s

a felfedez Eichter Lajos úr tiszteletére Centaurea Ludovici-nak nevezte

el. Említett kirándulásunk, midn a C. Orientalis és a C. Scabiosa fent

nevezett varietásai közt ugyanazon hybridet találtuk meg, melyet Eichter

Lajos gyjtött Budapest mellett — az új lóversenytéren — megmagyarázta

a C. Ludovici eredetét, de egyszersmind megmagyarázta azt is, hogy miért

nem lehetett az ó-világ fbb floristikai munkáiban (Ledebour : FI. Rossica,

De Candolle : Prodromus, Boissier : FI. Orientalis, Willkomm et Lange :

Fl. Hispanica, Bertolon : Fl. Italica, Grenier et Godron : Flore de France

etc.) új sárgavirágú Coitanrcd-nkra, ráill leírást, vagy vele rokont találni.

E munkák t. i. a hybrideket, különösen a sárga búzavirágokéit, kevés vagy

épen semmi figyelemre sem méltatták, a C. Lndovici ideáig a C. Scabiosa-

tól örökölt bélyegeinél fogva valamennyi keleti sárga Centaurca-ííiitól

eltérvén, neki megfelel leírás egyik munkában sem lehetett.

Eichter L. úr példányai, melyeket dr. Borbás Vincze tanár volt szíves

1 Nymán: Cousp. fl. Europese 1S78. p. 428. — Velenovsky : FI. Bulgarica.

1891. p. 323.

^ Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 1891. XIII. p. 11.



vizsgálatra átengedni, szi sarjról valók, de fészkükre nézve valamennyi

sárga búzavirágfajtól elütnek, az újra gyjtött C. Ludovici-iól * azonban

számbavehetöen nem különböznek, legfeljebb azt tartom szükségesnek meg-

említeni, hogy leveleik épek, lándzsásak ; ilyenekkel azonban a múlt szön

az összeköt vasútnál szedett példányok is bmiak.

A C. Orientalis-t a C. Sadlerianá-Yal összeköt alakkörnek egy szin-

tén kiemelked növénye a C. Perlakyana Borb, Ennek a C. Orientalis-

hoz való hasonlatossága, különösen fészekpikkelyeit tekintve, els pillanatra

feltn, mind a mellett úgy a C. Ludovici-iól, valamint a szülktl nagyon

eltér. A budapesti egyetem növénykerti herbáriumában van egy C. Per-

lakyana--pélaánj, melyet Jurányi tanár még 1857-ben gyjtött «Pesten»,

azonban a termhelyet közelebbrl meg nem nevezi.

A meggyarapodott honi Centaurea-hyhvideket a következképen sike-

rült egybeállítanom :

1. Centaurea sordida W. (Scabiosa X rupestris), Fiume és Kamenyák

körül.

2. C. HerbichiiJKA (maculosa X Scabiosa), Erdélyben.

3. C. Csatéi Borb. (superatropurpurea X spinulosa), Erdélyben.

4. C. hemiptera Borb. (Biebersteinii X solstitialis), Buda, Pozsony

környékén = C. hyhrida Ali. ?

5. C. eudiversifolia Borb. (super-Jacea X alba) ÖBZ. 1890. p. 383.,

Fiume körül.

6. C. Ludovici Borb. (super-Sadleriana X Orientalis), Budapest m.

7. C. Perlakyana Borb, (super- Orientalis X Sadleriana), az elbbivel.

Hybrideknek nem tekinthet, avagy hybrid voltukról eddigelé be

nem bizonyított Centaurea-k, mint közép alakok a következk :

1. C. spuria Kern. Az autor sz. Jacea? amara? X stenolepis. Való-

színen a C. Jacea legszélsbb alakja a stenolepis Kern. felé. Szt-Endre

vidékén ritka. = C. indurata Jka.

2. C. Tatrae Borb. ÖBZ. 1891. p. 250. (C. intermedia Gremli, Czakó,

non Vuk, nec Willd.) A magas Tátrában.

Sárgavirágú hazai Centaureáink :

1. C. solstitialis L. és

2. C. rupestris L. különféle varietásaikkal
;

3. C. calocephala W., Erdélyben, végre a

4. C. Orientalis L., Budapest környékén.

1. Centaurea Orientalis L. Sp. pl. p. 913. (1753.) — e subsectione

Euacrocentrarum Boiss. FI. Or. III. p. 655. (1875) — distincta species!

* Az új lóversenytéren 1891 júniusban Boebás clr. kereste, de nem találta.
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Habitu, caille, foliis et ramificatione cum C. Scahiosa L. bene eonvenit,

differt tarnen non tantum Jlosculis sulphureis, sed praecipue anthodio,

cuius enim phyllorum appendices stramineo-scariosae, sulpimreae, roch,-

leato-unibonatae, e lata basi orhimlatae, apice rotundatae, profunde et

crebre cUiato-lacerae : ciliis capillaribus, 3~A mm. lom/is. Ceteium peri-

clinii appendices phylla propria pcrfectr occullanli-iynhvicatap, illa autem
C. Scabiosae L. non occulta, viridia, appendicibus triangularibus subo-

vatisve, nigro-fuscis, brevius pectinatim fimbriatis, appressis. Floret apud
nos exeunte Junio.

Habitat Budae-Pestini, unico in loco, copiose : in aggeribus viie fer-

reae, quse coniungit Budam cum Kbánya, ubi 19. VIL 1889. florentem

detexi et annis sequentibus legi. Ceterum Centrmrea Orienhdis L. territo-

rio nostro introducta, intra Hungariíe limites rarissima est. Baumgarten
[Enum. stirp. Transs. III. 78. (1816)1 «in arenoso-montosis et agrorum
versuris prope Köbalom» legit aut vidit, sed recenti tempore praeter

Baumgartenium ibi nemo vidit [cfr. Fuss : Fl. Transs. excurs. p. '37G.

(1866), Schur: En. pi. Transs. p. 407. (1866)].

Area geogr. C. Orientalis in Europa plerumque regionum civis Orien-

talium. Crescit in Kossia centrali et meridionali, Galicia, Komania, Serbia,

Bulgaria atque in peninsula Balcana. Locum indicatum eiusdem praecipue

boreali-occidentalem puto.

2. Oentaurea Ludovici Borbás in Pótfüzetek a Természettud. Közlöny-

höz 1891. XIII. p. 11. absque diagn., ibidem 1891. 267. füz. 606. L, in

Oest. Botan. Ztschr. 1891. VII. p. 250. autem paucis verbis indicata (super-

Sadleriana X Orientalis) !

Gapitulum subgloboso-ovoideum, magnitudinem illius C. Sadlerianae

Jka * subiequans. Phylla periclinii viridescentia, appendicibus capituli me-

dii scariosis, phylla propria 4—5 mmtris hrevioribus, triangulari-ovatis,

fuscis-ferrugineisve, margine breviter ciliato-fimbriatis : ciliis circa '2— 3 mm.
longis, plnjUa. subenervia parum aut non occultantibus fere ut in C. Sca-

biosae L. var Sadlerianä Jka ; summis orbiculato-rotundatis, co)ivcxiu-

scido-spcdhulatis, more earnm posterioris iiwolucrantibus, ciliatis, mem-

branaceis, fuscescenti-ftavcscentibus, omnibus ad phyllorum margines

breviter et auguste decurrentibus. Flores snlphurei, striis dUutissime par-

purascentibus insignes.

Crescit in graminosis campi «Rákos», Budae-Pesti)) i : «Uj-loverseny-

tér» (specimina nonnulla legit Ludovicus Kichter, 1889. Vidi in herb. Borbás)

et inter parentes indicatas in aggeribus viie ferreae infra suburbio Francisci,

copiose (legi 20., 24. VI. 1891).

* Janka: Akad. közi. 1876. p. 178. Természetrajzi Füzetek 1S7S. Vol. II.

pars. IT., III.
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In honorem LuDOVici Richter, botanici indefessi et de flora Hunga-

rica optime meriti dr. Vincentius de Borbás dicavit.

Centaurea Ludovici Borbás— e subsectione Euacrocentrarum Boiss.

1^ c. — habita squamarumve forma Centmireae SadJeriane Jka valde affi-

nis, sed appendices earum in C. Ludovici Borb. longius atque profundius

pectinato-lacerse, phyllis viridibus latiores, iisdem capituli medii 4—

5

mmtris breviores, prseterea fusco-ferrugineae, non, ut in C. Sadleriana Jka

atratsB : appendices phyllorum speciei posterions ceterum margine ciliato-

lacerœ, phylla latitudine longitudineque adœquantes. Centaurea Ludovici

Borbás autem, quod appendices laceratas florumque colorem attinet, pro-

prius ad Centauream Orientalem accedit, quare Centauream banc, inter

C. Orientalem L. et C. Sadlerianam Jka hybridam esse censeo, quarum

tamen posteriori similior.

Caulis erectus, striato-sulcatus, parce arachnoideus, a basi in ramos

erectos divisus. Folia radicalia unacum caulinis inferioribus mediisque

pinnatisecta aut bipinnatisecta : segmentis alternis remotisve, lanceolatis

aut linearibus, acutis ; caulina superiora pinnatifido-incisa vel (praecipue

ramea) in divisa, omnia semiamplexicaulia, ad basin auriculata, coriacea,

scabriuscula, sublanata, margine integerrima subdentataque. In specimini-

bus nonnuUis, post messim enatis, quae L. Richter primus legit, folia

plurima intégra, lanceolata. Capitula numerosa, speciosa. Achenia, quorum

baud sat natura examinare potui, puberula, more C. Sadlerianae Jka -pa^p-pos

adsequantia. Floret Junio, Julio.

3. Centaurea Perlakyana Borbás in sched. (super- Orientatis X Sadle-

riana) I

Periclinium subglobosum, glabrum, basi pubescens, phyllis vmdes-

centibus viridibusve, appendicibus scariosis, ferrugineis, triangulari-ovatis,

phylla capitidi medii propria 2—3 mmtris longiorihus, diametro trans-

versali circiter 6—8 mm. latis, piano-conveociuscidis, profunde et longe

pectinato-ciliatis, in spinulam brevem, prsesertim in anthodiis junioribus

productis, phylla periclinii subenervia imperfecte occultantibus, fimbriis

2—3 mm. longis, rectis, aureis, phyllorum superiorum appendicibus e basi

latiuscula ± in squamam ipsam decurrente orhicidato-ovatis, spathulatis,

flosculos numerosos — colore iis Centaureae Ludovici Borb. simillimos —
involucrantibus ; infimis in squamas ovato-oblongas, nigro-fuscas, spinulo-

sas, obsolete laceras reductis. Flosculi exteriores majores, radiantes. Ache-

nia puberula, pappis aequilonga.

Habitat adhuc unico in loco Budae-Pestini, ubi C. Ludovici Borb.

supra descripta cum parentibus promiscue ereseit. Legi in societate dris

ViNCENTii de Borbás, 24. VI. 1891.

In herbario universitatis Budapestinensis adest frustulum sub nom.

((Centam'eae Orientális L.» a cl. Prof. Jurányi circa «Pestinum 1857» lectum.
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Species parentiim amborum : Centaureae SadlerianaeJKAet C. Orien-

tális L. hybrida, posteriori aiitem magis affinis. A Ceiifaureâ Orientali L.

cilia longiora, appendices latiores et phyllis longiores, convexiusculas et

colorem flosculorum, — appendices autem atro-ferrugineas, triangulares

acuminatasve certe a Centaurea Sadleriana habet. A prioré appendicibus

ovato-rotiindatis, colore ferrugineis, phylla proxima non adeo occultantibus,

a posteriore fimbriis longioribus, appendicibus latioribus, ovatis, denique a

Centaurea Ludovici Borb. appendicibus profundius atque crebrius pecti-

nato-ciliatis, longioribus latioribusve, phylla proxima magis occultantibus

satis diversa,

Comparavi cum icone Centaureae chrysolepidis Vis. Plant, serbic.

pemptas, 1860. p. 8. tab. III., quœ «squamis citrinis», «inferioribus rigide

mucronatis», «acbeniis pappo . . . brevioribus» certe ditfert.

Centaurea Perlakyana, cum Centaureis supra descriptis baud confun-

denda, toto habitu C. Orientalem refert, nempe caulis erectus, sublanatus,

unacum foliis pubescens vel subfloccosus, polycephalus, ramosus, ramis

erectis, virgatis, foliosis. Folia radicalia et caulina inferiora sa?pe intégra,

ceterum pinnatisecta : segmentis alternis remotisve, lanceolatis seu lanceo-

lato-linearibus, integerrimis vel subpinnatisectis dentatisve, secus rachidem

late angusteque decurrentibus, minoribus intermixtis; caulina superiora

pinnatifida ; summa subintegra vel integerrima, basi omnia amplexicaulia,

ibidem ssepe auriculis praidita. Capitula numerosa, speciosa. Floret ex-

eunte Junio ad Augustum.



A NAVICULA AMBIGUA E. ÉS N. CUSPIDATA KÜTZ.

OSZLÁSA.

Gallik OszvALD-tól Pannonhalmán.

(n. Tábla.)

A normális állapotú, nem oszló sejtekben a protoplasma a sejtvége-

ken igen összegyülemlik úgy, hogy mind a két végen, a sejtnek körülbelül

i/e-odáig sötétebb tömeg látszik. Ezen, a végeken összehalmozódott plasma

nagyon szemcsés, kisebb olajcseppeket bven tartalmaz, a sejt belseje felé

esö határon is. Ezeken kívül még a középen halmozódik fel tetemesen a

protoplasma, az ú. n. közép protoplasmatömeg , vagy közép proio-

plasmahid. Ennek tömege és átmérje különböz. A nagy alakú genuina

varietasban általában a legkeskenyebb, az obtusa-hun a legszélesebb.

Az elbbi varietas-ban gyakran nem is mindenütt egyforma széles, hanem

az egyik oldalon, mintha ki volna belle vágva, az övi oldal felé igen kihe-

gyesedik. A közép protoplasmatömeg finom szemcsés s a sejtmagot mindig

ez hordozza. A mag meglehetsen nagy és normális, nem oszló sejtnél jól

látható, mert egészen szabadon van. Az endochromlapok ugyanis itt egy

kissé beljebb vonulnak, illetleg követik az övi oldal domborulását.

A magfalazathoz simulva magfonal darabok vannak elhelyezve.

A mag többi része igen átlátszó, és benne foglal helyet a nagy, tömött

és fényes magocska. A sejtmagnak alakja gyakran gömb, máskor pedig

ovális és igen megnyúlott. A magfonal darabok oly kicsinyek, hogy rajtuk a

magfonal finomabb szerkezetét, t. i. a chromatin korongokat, valamint az

ezeket elválasztó nucleo-hyaloplasmát nem lehet látni. Legalább én a

birtokomban lev mikroskoppal (Reichert, Apochromat 2 mm. gyújtópont-

távolság, olajimmersió) ezt látni nem voltam képes, st a photographia

sem adja ki.

A sejtfalhoz a sejt protoplasmája mindenütt hozzá feszül, melybe az

endochromlapok beágyazva találhatók.

Endochromlap kett van. Nem oszló állapotban az övszalag oldalhoz

feszülnek hozzá, de itt a sejt végét egészen nem érik el. Az övszalag oldal

két szélén mutatkozó sötétebb sáv már a mellett bizonyít, hogy e lapok a

pánczéli oldalra is meglehetsen átterjednek, mirl meg is gyzdhetünk
azáltal, ha a sejtet a pánczéli, illetleg a foldalra fordítjuk. Ekkor lát-

juk, hogy e lapok majdnem a sejt közepéig érnek. Itt szabad teret hagynak
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fenn, melyen az igen finom szemcséj protoplasmca látszik, a sejtnek két

végét és a közéjéét kivéve, hol durvább szemcséj protoplasmatömegek

vannak.

Az endochromlapok középen kissé jobban visszahúzódottaknak lát-

szanak úgy, hogy a sejtmag mindig egészen világosan kivehet. E lapok

szélei mindig épek.

Az olajcseppek helye, nagysága és száma normális állapotú, nem
oszló sejteknél rendesen meghatározott. Kivételek azonban itt is gyakran

fordulnak elö. A legrendesebb helyzet és szám az, a melyet Pfitzer * leir.

Négy a közép protoplasma sarkain foglal helyet és ezek kisebbek. [Találtam

oly Navicula ciispidala Kg. var. a. geniima-t, melynél a középs proto-

plasma sarkairól hiányzott a négy olajcsepp, csak a két nagy olajcsepp volt

meg a rendes helyén és néhány kis olajcsepp, a végs protoplasmatömegek

határain. Késbb e példány elhalt.] Két nagy olajcsepp a középvonaltól

jobbra, vagy balra szimmetriásan van elhelyezve. Néha az egyik, pl. a fels

olajcsepp, a vég protoplasmatömegtl gyorsan a közép protoplasmatömegig

futott és ismét vissza. Ez többször ismétldött. A közép protoplasma sarkain

elhelyezett olajcseppek száma gyakran megkettzdik úgy, hogy mindegyik

sarkon két olajcsepp található és ilyenkor alakjuk rendesen nem gömb-

alakú, hanem félhold vagy más formájú. Nagyságuk is kisebb. Máskor a

közép plasmatömeget a szélein egy sor, vagy néha két sor apró olajcsepp

határolja.

St a végeken lev protoplasmatömegeket is egy illetleg két sor kü-

lönböz nagyságú olajcsepp határolja. Abnormis állapotú sejtekben az

olajcseppek száma még nagyobb. Sajátságos ezen Bacillareaceáknál a kö-

zéps protoplasmahid határainak és a sejtmag fölületének szerkezete. Az

elbbi, mint már emiitettem, vagy igen apró olajcseppekkel határolt, vagy

pedig a határvonal mentében hosszabb, vagy rövidebb, egészen egyenes,

vagy kissé meggörbült vonalacskák találhatók, melyek sorban elhelyezve a

határokat ugy jelölik, mintha azok egyszeren vastag szakadozott vonalak-

kal volnának körülkerítve, úgy mint térképen az egyes országok határai.

Ezeket a sejtmagnak felületén s a közép protoplasma határán elhelyezett

vonalakat magfonal darabkáknak tartom. De a középplasma határain lev

ezen magfonal darabok úgy látszik, hogy lényegesen különböznek a sejtmag

fölületén elhelyezettektl, mert ezek az oszlási folyamatban részt nem vesz-

nek. Ezt láthatjuk a II. tábla 9— 13. ábráin is. Miután már feloszlottak a

sejtmag fölületén elhelyezett magfonal darabok úgy, hogy az egész közép

plasmában egyetlen hosszabb magfonal darabka sem fordul elö, a közép

plasma határain még ilyenkor is látszanak hosszabb magfonal darabkák.

Ez utóbbiak az oszlásnak bármily fázisában megtalálhatók. A gömbalakú

* Pfitzer, Ban vi. Entw. d. Bac. 37. 1.
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sejtmag fölületén szintén magfonal darabkákat találunk, melyek különböz

módon elhelyezvék, Eendesen a mag határán közvetetlenul kör, vagy ellip-

szis alakjában látszanak a sejtmag optikai átmetszetében. Az egyes darabok

mindig különváltan maradnak és nincsenek úgy gyöngysorszer füzérbe

egyesítve, mint a hogyan ezeket egyéb, nem oszló állapotban lev növény-

sejtek magjaiban találjuk.

Az oszlásra elkészül példányokban a két dobozszerleg egymásba

ill sejtfal a felduzzadó és erteljesen növeked sejttartalom nyomásától

kifelé tolódik úgy, hogy a két pánczéli oldal, illetve foldal egymástól eltá-

volodik, mert az övi oldalak, melyek egymásba be voltak tolva, egymásból

kihúzódnak úgy, hogy csak a széleikein érintkeznek. Az övszalagoldal tehát

ezen folyamat által jelentékenyen megszélesedik.

Ezután megkezddik az endochromlapok vándorlása úgy, a mint azt

Pfitzer * leírja. A lapok ugyanis elbbi helyzetükhöz viszonyítva 90° alatt

eltolódnak, mindaddig, míg azok most már az övszalag oldalról a pánczéli

oldalra nem húzódtak.

A II. tábla 2. és 3. ábrái mutatják az endochromlapoknak vándor-

lását, ezen vándorlás befejezése felé. A pánczéli oldalt egészen elbo-

rítja az endochromlap, de innét is lehet látni, hogy az endochromlapok

egyes lemezei az övi oldalra is átterjednek. A 3. ábra ugyanaz a Navicula

ambigua E. az övszalagoldálról, a két endochromlap szélei még fedik

egymást. A II. tábla 5. és 6. ábrája a vándorlásukat befejezett endochrom-

lapokat mutatja. Ezen állapotban az endochromlapok az övi oldal közepén

széles sávot hagynak szabadon. Csak a végeken njúlnak be egy kissé az

övszalag oldal közepe felé.

Miután az endochromlapok vándorlásukat befejezték, hosszabb vagy

rövidebb id alatt bekövetkezik a sejt oszlása. így egy esetben a vándorló

endochromlapok lebenyei az övi oldal végein még érintették egymást 3 óra

5 perczkor és 25 perez múlva a fekete választóvonal már fellépett, st a

sejtnek már egy negyedéig haladt. Máskor fél óra, háromnegyed óra, st egy

óra alatt sem jelent meg az endochromlapok vándorlásának befejezése után

a fekete választóvonal. Mindezen esetekben azonban a tárgyüvegen bizo-

nyos körülményeknél fogva hátráltatva volt, vagy egészen meg is volt aka-

dályozva az oszlás. Mieltt ezen fekete választóvonal fellépésérl szólnék,

szükségesnek tartom a sejtmagon beálló változásokat ismertetni, mivel

ezek szoros összefüggésben vannak a fekete választóvonal fellépésével, a

mennyiben azt vagy megelzik, vagy annak fellépése után igen rövid id
múlva beállanak.

Korábbi szerzk általában véve a Bacillareaceákban direkt magosz-

Pfitzer, Bau u. Entw. ti. Bac. 1871. 37. 1,



last tételeztek föl, de az a körülmény, a mit Pfitzek* már 1871-ben meg-
jelent munkájában leír, hogy a Ncwicula amhigua-ha,n a sejtmag a fekete

választóvonal fellépése eltt eltnik és csak késbben, az oszlás után körül-

belül egy óra múlva lesz ismét láthatóvá, de akkor már nem egy, hanem két

sejtmag, annak legalább a két említett Bacillariacea ellene mond. Ma-
gamnak bármily gondosan igyekeztem is ezt a direkt magoszlást megfigyelni,

eg^^etlen egy esetben sem sikerült. Ide vonatkozó tapasztalataim a követ-

kezk. A legtöbb esetben, midn már az endochromlapok vándorlásukat

befejezték és az övi oldalról a leírt jellemz módon eltakarodtak, de a fekete

választóvonal még nem jelentkezett, úgy a pánczéli oldalról vagy f oldal-

ról, mint az övszalag oldalról még sejtmagot világosan lehetett látni, vala-

mint abban a magocskát is. Több esetben láttam ilyenkor a ïnagon azt,

hogy a közép vonaltól félretolódott a pánczél egyik széle felé, st sokszor

egészen a szélére jutott, máskor pedig épen a középponton foglalt helyet.

Hogy a mag oszlását, valamint a választófal fellépését leírjam, egy

konkrét példát említek meg, a melylyel megegyezleg történt a mag oszlá-

sának a lefolyása, valamennyi tlem vizsgált esetben. A sejt olyan állapot-

ban volt, mint azt a II. t, 4. ábrája mutatja. A mag a pánczél széléhez

közel volt és határai azok a jellemz meglazult magfonal darabok voltak.

A magocska igen duzzadt. Az övi oldalról az endochromlapok már eltaka-

rodtak, de a fekete választóvonal még nem jelentkezett. A pánczéli oldal

egyik felén az endochrom még nem ért a pánczél széléig (azon a félen, a

melyen a mag volt) annak jeléül, hogy az endochromlapok vándorlása még

teljesen befejezett nem volt, mit az övi oldalról is lehetett látni. Ilyen álla-

potban volt a sejt 11 óra 10 perczkor. 11 óra 25 perczkor már az endo-

chrom jobban a szélek felé haladt úgy, hogy most már széle a még jobban

lazuló sejtmag közepét borította. A mag most már mindig jobban lazult,

határai, a magfonal darabkák mindig kiljebb húzódtak és egyszersmind

köralakú elrendezdésüket is mindig jobban elvesztették és szabálytalan

sokszögén rendezdtek el. A magocska is mindig homályosabb lett és 1 1 óra

35 perczkor már teljesen eltnt. 11 óra 40 perczkor már a magfonalak is

szétoszlottak úgy, hogy utána semmi hosszabb magfonal darab sem látszott,

hanem ezek helyett a középplasma egynem szemcséi között szög alatt

meghajlott, vagy görbe vonalak, magfonal darabok, melyek sokkal rövideb-

bek voltak, mint a magot eredetileg körülvev magfonal darabok. Itt tehát

az eredeti magfonaldaraboknak oszlással két, vagy több darabra kellett

válníok. Hogy ezen oszlási folyamat hogyan megy végbe, azt látnom egyet-

len egy esetben sem sikerült, de fel lehet tenni, hogy a magfonal darabok

direkt befüzdéssel válnak két vagy több részre. 12 óra 20 perczkor a mag

ismét homályosai"! megjelent. Ezen id alatt ugyanis a sejt megoszlott és

* Pfitzeb, Bau u. Eiitw. cl. Bac. 37. 1.
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most már egy mag helyett kett látszott. A sejt a pánczélí oldalára levén

fordulva, a fekete vonal fellépését nem láttam.

A régi sejtmag eltnése után olyan rajzok láthatók, mint a mint

Pfitzer* is feltntet és a milyenek a II. t. 6. és 7. ábráiban láthatók.

A legtöbb esetben úgy látszik, hogy ezen idpontba esik a fekete választó-

vonal fellépése, melynek fellépése után ezek a magfonal darabok is felosz-

lanak úgy, hogy most már a közép plasma egyszeren csak szemcsésnek lát-

szik, nemcsak akkor ha élnek, hanem akkor is, ha ket pikrinsav-nigrosinnal

kezeljük.

Az új sejtmagok létrejövésének módja a régi sejtmagok elenyészé-

sének módjával egészen ellenkez folyamat. A közép plasmában a választó-

fal fellépése után ismét megjelennek rendezetlenül elhelyezett, görbe, vagy

szög alatt meghajlott, rövid magfonal darabkák, a melyek úgy látszik, hogy

a közép plasmának egynem szemcsézetében lév és a választófal fellépése

után közvetlenül, a még észre nem vehet, nagyon rövid magfonal darab-

káknak oly módon való egyesülésébl keletkezhettek, hogy e rövid mag-

fonal darabkák a végeikkel egymáshoz ütdtek szög alatt, vagy görbén,

késbb pedig kiegyenesedtek. Az így keletkezett és most már észrevehet

magfonal pálczikának a végeihez új részletek csatlakoznak az elbbi módon,

úgy, hogy az meghosszabbodik. Az ilyképen egyesült magfonal darabok

most már sajátságos módon helyezkednek el. Elször a középs protoplas-

mának épen a közepén, a sejt tengelyének mentében, azon a helyen, hol

majd késbb a közép protoplasmát elválasztó vonal meg fog jelenni, két,

vagy három fonal darab helyezdik el egy egyenes vonalban a nélkül, hogy

végeik érintkeznének. Azután ezen, a tengely mentében egyenes vonalban

elhelyezett fonal daraboktól jobbra is és balra is, azoknak közvetlen közelé-

ben helyezdik el ismét 3 vagy 4 fonal darabka mind a két félen, melyek

ismét kisebb fonal darabkákból tevdnek össze. Azok, a melyek a közép

protoplasma szélein vannak, meggörbülnek (IL t. 16. ábra).

Még késbben, a most már választófal által két részre osztott közép

plasma határa felé, az elbbiekhez csatlakozva jelennekmeg új fonal darabok,

a melyek azután a két közép protoplasmának mindig jobban a közepe felé

húzódnak és ennélfogva egjrmáshoz is mindig közelebb jutva, kört képez-

nek, melynek középpontján ekkor már a magocska is élesen látszik. Hogy
ez utóbbinak a létrejövése hogyan történik, azt látni nem lehet. A magocska

is annál tömöttebb és annál láthatóbb lesz, valamint a mag határait képez
fonal darabok is annál jobban egymáshoz húzódnak és ennek következtében

annál láthatóbbak lesznek, minél több id telt el a középs protoplasmának

megoszlása után.

Mint a sejtmagnak, a Navimla cuspidata-n és a Navicula amhi"

* Pfitzer: Baii und Entw. d. Bac. 1871, 3. t. 2. g.



gua-n leírt viselkedéseibl kitnik, ez a folyamat nem azonos az indirekt

magoszlás általánosan elterjedt és ismeretes folyamataival. Mert itt sem
orsófonalak, sem anyacsillag nem képzdnek, ámbár a magfonal darab-

káknak sajátságos módon való elhelyezkedései (IL t. 14. á.) az anyacsillag

képzdésére való hajlandóságra emlékeztetnek bennünket, de ezt annak
tekintenünk még sem lehet.

Az indirekt magoszlás és a direkt magoszlás közé es fokozaton van

tehát ezen két Bacillariacea magoszlási folyamata. Egészen direkt magosz-

iás náluk talán sohasem fordul el, vagy csak a legritkább esetben. Az indi-

rekt magoszlás egj^éb tüneményei pedig, a melyek fentebb is említve voltak

(orsófonalak, anyacsillag és maglapok szorosabb értelemben) itt nem tapasz-

talhatók, de igenis a mag feloszlása ; itt tehát nagyon valószínleg vissza-

fejldöít magoszlási folyamattal van dolgunk, a melynél az egyes fázisok

már elvesztek.

Ezt látszanak bizonyítani egyéb Bacillariacea-k, pl. a Synedra Ulna

(Nitzsch) E., a melyen Istvánffi Schaarschmidt Gyula* egy esetben orsó-

fonalat észlelt.

A mi most már a választóvonal fellépését illeti, az úgy történik a

mint azt Pfitzer már 1871-ben leírta (Bau u. Entw. Bac. 37. 1.). Késbb
pedig a Pinmdariára, Naviadára, és Surirayára vonatkozólag ismertette.^

Egy kezdetétl fogva éles és világosan látható fekete vonal szeli át a sejtet

két oldalról kísérve a fali plasmától. A középs protoplasmahídig a választó-

vonal haladása gyors. Pfitzer^ észleletei szerint négy perczig tart. Én

azonban megfigyeltem eseteket, a melyekben ez a folyamat 10, vag^'

15 perczig is eltartott. A mint a választóvonal a középs protoplasmát

elérte, ez utóbbi a választóvonalhoz rögtön hozzásimul, úgy a mint azt a

11. t. 15. és 16. ábrái mutatják. A foldalról szemlélve, ekkor olyan rajzot

látunk, mint a milyen a II. 1. 1 3. ábrája. Most azonban a közép protoplasma-

tömegben a választóvonal elrehaladásakor egy kis szünet áll be, mivel

elbb más tüneményeknek kell bekövetkezniök. A mint ugyanis a választó-

vonal a középs protoplasmahídig ért, azok a rajzolatok, melyek a 11. t.

6., 7., 11., 12. és 14. ábráin a közép plasmában ki vannak tüntetve és a

melyeket hosszabb magfonal daraboknak sajátságos módon való elhelyezö-

dése idéz el, csakhamar eltnnek. A közép plasma most már eg>'nemüen

durva szemcsésnek látszik, benne egyetlen hosszabb magfonal darabka

sincsen, csupán igen rövid, vagy szög alatt meghajlott magfonal darabkák

(II. t. 13. á.). Ezután hosszabb magfonal darabkák ismét gyorsan megjelen-

^ Istvánffi Sch. Gyula, Adatok a Si/incdra Ulna (Nitzsch) E. oszlásának b-

vebb ismertetéséhez. Ma^j. Növ. Lapok 1SS1.

'^ Schenk, Handbuch der Botanik czíniü munkábau. 1S72, i32. 1.

^ Bau u. Entw. Bac. 37. 1. és Schenk, Handbuch d. Botanik czíniü munká-

ban 4,32. 1.
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ûek. Ezek közöl kett vagy három a sejt tengelye mentében helyezdik el

úgy, mmt azt a IL t. 15. ábrája mutatja. Tehát ezek a középplasmának

azon a helyén rendezdnek el, hol majd benne késbb a választóvonal fel

fog lépni. Továbbá, mint már említettem, egyes magfonal darabkák ezen

axil elhelyezdés magfonal darabkáktól jobbra is, balra is sajátságos módon

helyezkednek el (IL t. 15. és 16. ábra). Csak ezen változások után és miután

az új sejtmagok is már homályosan látszanak, lép fel a közép plasmát elvá-

lasztó vonal, melynek fellépését azonban, valamint elrehaladását a számos

megfigyelt sejt közül egyetlen egyben sem sikerült látnom. Ennek a tüne-

ménynek megfigyelése nem lehet könny dolog, mert ezen állapotban már

a sejtek igen mozognak, másrészt azon tüneménybl, hogy az egész proto-

plasma mindjárt két részre osztottnak tnik fel, fel kell vennünk, hogy a

közép plasmának azon a helyén, hol az övszalag oldalnak falával érintkezik,

a már elbb fellépett választóvonalnak folytatása gyanánt egyszerre lép fel

egy egyenes vonalnak látszó befzdés, mely azonban a valóságban gyür-

alakú. Ez a középen elhelyezett axil fonaldarabkáknak a helyét látszik

elfoglalni, vagy azokat legalább is elfedi. Ez a befzdés azután gyürszer-

leg elrehalad úgy, hogy az egész közép plasmát két részre osztja. Hogy

azok az axil elhelyezdés fonal darabok, a melyeknek helyén a választófal

fellépett, hová lettek ennek fellépése után, vagy micsoda változáson mentek

keresztül, azt megfigyelnem nem sikerült. A mi most már azt az idtarta-

mot illeti, mely eltelt attól az idponttól kezdve, midn a választófal a

középplasmáig jutott egész addig, míg a középplasmát határozott választó-

vonal két részre osztotta, arra nézve egy megfigyelés eredményét közlöm.

IP/j órakor egy iV. ambigua olyan állapotban volt, mint a mint a IL t. 15.

ábrája mutat, 11 Va órakor olyanban, mint a II. t. 16. ábrája. IP/4 órakor

a két kis sejtmagocska már homályosan látszott (IL t. 17. ábra). Ekkor a

magocska még nagyon finom és átlátszó volt, a sejtmag határa pedig igen

tág és laza. A sejt tengelye felé határai azok a magfonal darabok voltak,

melyekrl elbb említettem, hogy az axil fonal daraboktól jobbra és balra

helyezdtek el. Késbb a sejtmag magocskája mindig ersebb, határozottabb

és nagyobb lett, a mag határai is mindig jobban összehúzódtak. 12^/4 órakor

a közép plasma már határozottan két részre volt osztva. Ezáltal tehát a két

leánysejt egymástól teljesen elkülönült. Ez az elkülönítés még teljesebbé

válik a két hártyának és késbben a rajzokkal ellátott két pánczélnak fel-

lépése által, a mi tekintélyes idt vesz igénybe. így az elbb említett pél-

dákban a pánczélok rajzolatjaikkal együtt három órakor képzdtek ki és

ekkor már az endochromlapok is meg voltak oszolva.

A mint a két leánysejtben az új sejtmag fellép, észlelni lehet egy-

szersmind az endochromlapok növekedését is, a melyek most már nemcsak

a széleken, mint a sejt keskenyebb részén nyúlnak át az övszalagoldalra,

hanem a középen is, mint azt a II. t. 17. ábrája mutatja.
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Mikor már az endrochromlapok növekede.süket befejeztek, megkez-

ddik oszlásuk, két ferde befüzödés által, melyek a sejt tengelyével

Pfitzer^ szerint 45 fokú szöget képeznek. A szemlél felé néz endo-

chromlap oszlási iránya azonban épen ellenkezik a szemléltl elfordultéval

úgy, hogy a két irány egymást keresztezi ; az ide vonatkozó rajzokat fel-

tüntette már Pfiïzer is. Megfigyeltem eseteket, a midn a befüzödési irány

a sejt tengelyével nem 45 fokú szöget képezett, de a szög azért mindig

ferde volt.

Ezek után az endochromlapok vándorlása következik be. Azoknak

ugyanis a két övszalag oldalhoz kell huzódniok. A IL t. 19. ábrája oly sejte-

ket mutat, melyeknél az endochromlapok vándorlásban vannak. A két

leánysejtnek övi oldalát már egészen elborítják az endochromlapok, de

ezek az újonnan kéf)zdött pánczélokra még nem nyúlnak át.

Most már az oszlás teljesen befejezett, már a sejtfal is megkovásodott,

rajzolatjai teljesen kiképzdtek; csupán csak a két leánysejtnek egymástól

való elválása van hátra. Ez pedig Pfitzer^ szerint úgy történik, hogy a két

új pánczél, melyek eredetileg síklapok és egész fölületükön érintkeznek,

kezd kidomborodni, mi által a leánysejtek két vége egymástól eltávozik úgy,

hogy csak a középen érintkeznek, míg végre az érintkezés itt is megsznik

és egymástól teljesen elválnak.

A mi végre az oszlás idejét illeti, az a szabadban valószínleg 4—

5

órába kerül. Legalább erre a következtetésre kellett jutnom azon tapaszta-

latból, hogy hidegen tartott anyagot melegre hozva, már ennyi id alatt a

választófalak (új pánczélok) meglehetsen kiképzdtek és az endochrom-

lapok is meg voltak oszolva.

A II. TÁBLA MAGYAEÁZATA.

Valamennyi ábra körülbelül 800-szoros nagyítással készült. A kovahéjak

(.sejtfalak) finomabb rajzolatait nem tüntettem ki,

1. ábra. NaviciUa anihlgaa E. A pánczéli oldalról, vagy foldalról tekintve.

A sejt normális és rajta az oszlás jelei még nem mutatkoznak.

2. ábra. Navicula amb'ujaa E. Az endochromlapoknak igen elre haladott

vándorlásával.

3. ábra. Ufjyanaz a mellékoldalról. Ezen két ábrán az endochromlapok ván-

dorlása a befejezéséhez közel van. Egyik oldalon a vándorlás kissé gyorsabban

haladt, mint a másikon.

i. ábra. Navicula ambigua E. Az endochromlapok vándorlása még nincs

egészen befejezve. A középplasmabíd legnagyobb tömege a sejtmaggal együtt a

pánczéli oldal egyik, az ábrában a bal szél felé húzódott.

1 Pfitzer, Bau und Entw. Bac. 187L 36. és 37. 1. III. t. 3., 1. ábra.

'* Pfitzer, Bau und Entw. d. Bac 38. I,
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5. ábra. Naviculii amhupia E. A ineJlékoldalról. Az endochromlnpok v;ín-

dorlásukat már teljesen befejezték. Az endochromlap a pánczéli-oldalról nézve

olyannak látszott, mint a 6. ábrán.

6. ábra. Navicula mnbigua E. A sejtmag a magocskával egyetemben teljesen

feloszlott. A durvább szemcséj protoplasmában hosszabb magfonal darabok bizo-

nyos jellemz elhelyezdése látható.

7. ábra. Ugyanaz az övszalagoldalról nézve. Ez az az állapot, a melyben a

választóvonal fellépése a legtöbb esetben be szokott következni.

8. ábra. Navicula anihigua E. A 4. ábrához hasonló példánynak a feltünte-

tése, csak hogy itt az endochromlapok vándorlása már teljesen befejezett és a

sejtmag is már jobban a pánczél széléhez húzódott.

9. ábra. Ugyanaz. Eészlet a sejt közepébl. A sejtmag felduzzadtabbá vált és

a magocska már eltnt.

10. ábra. Ugyanaz. A sejtmag határai, a magfonaldarabkák szabálytalan

sokszöget mutatnak, mi a magfonaldarabkák hatalmas lazulásának az eredménye.

11. ábra. Ugyanaz. A mag már teljesen feloszlott. A magfonaldarabkák

befzdve igen gyorsan apróbb darabokra váltak. Úgylátszik, hogy a szög

alatt megtört magfonaldarabkák oszlásukat még nem fejezték be. Az ábra jobb

oldalán a 6. ábrára emlékeztet hosszabb magfonaldarabkák helyezdtek el.

12. ábra. Ugyanaz. A középplasmának befelé való húzódását s így annak

egyenletesebben való elosztódásának a kezdetét mutatja. Két hosszabb magfonal-

darabka most már a bal szélén is látható elhelyezdve. A mint a középplasma

egyenletesen eloszlott, mindjárt fellépett a választófal.

13. ábra. Ugyanaz. A választófal fellépése után. A középplasma belsejében

ismét szög alatt megtört magfonaldarabkákat találunk, a melyek apróbb dara-

bokból egyesültek. Tehát ez a folyamat épen ellenkezje a 11. ábrában feltnte-

tett folyamatnak. Középen a sejt tengelye mentében láthatók hosszabb magfonal-

darabok elhelyezdve. A 15. ábra a sejtet ezen állapotban egészben mutatja.

14. ábra. Navicula anihigua E. A választófal fellépése látható. Közvetlenül

eltte befelé halad a széls protoplasmatömeg.

15. ábra. Ugyanaz a példány, mint a 13. ábra. Az egész sejtet ábrázolja.

16. ábra. Navicula anihigua E. A sejt tengelyének mentében három hosszá-

ban elhelyezett magfonáldarab látható. Jobbra és balra tlük szintén sajátságos

elhelyezdés magfonáldarabok vannak, a melyek a keletkez sejtmagvak határai.

17. ábra. Ugyanaz a példány késbb. A sejtmagocska már homályosan

látható. Az endochromlapok növekedése is feltn. Az axil elhelyezdés fonal-

darabok helyét a választófal foglalta el.

1 8. ábra. Navicula anihigua E. Az endochromlapok vándorlása már be van

fejezve. A pánczélképzdés is meglehetsen elre haladt.

19. ábra. Navicula anihigua E. A megoszlott endochi'omlapok vándorlásuk

befejezéséhez közeli stádiumban.

20. ábra. Navicula cuspidata Kütz. var. a. genuina. Az endochromlapok már
vándorlásukat befejezték és a sejtmag feloszló félben van,

21. ábra. Egy másik hasonló példány. A magfeloszlás még jobban elre-

haladt.
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DIE ÏHEILUNG VON NAVICULA AMBIGUA E. UND

N. CUSPIDATA KÜTZ.

Von Oszvald Gallik in Pannonhalma.

(Tafel n.)

Bei ruhenden, nicht im Theilungszustande sich befindlichen Zellen

sammelt sich an drei Stellen ein dichteres, stark granulirtes Protoi^lasma :

an den beiden Enden und in der Mitte ; dies letztere ist die mittlere Proto-

plasmabrücke. Den Zellkern trägt immer diese. An der Oberfläche des

Kerns finden sich Linien, Kernfadenstücke ; hierauf folgt ein lichter Hof,

in welchem der grosse, dichte Kern seinen Platz hat.

Die beiden Endochromplatten schliessen sich im Kuhezustande enge

an die Gürtelbänder an.

Die Stellung, Grösse und Zahl der Oeltropfen ist bei den in normalem

Zustande befindlichen Zellen bestimmt. Die gewöhnlichste Stellung und

Zahl ist jene, welche Pfitzek* beschreibt. Vier befinden sich an den Ecken

des mittleren Protoplasma, und diese sind kleiner ; zwei dagegen stehen

ober und unter demselben, symmetrisch zur Rechten und Linken der Mit-

'- Pfitzer, Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Bacillariaceen. 1871.

37. S.
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tellinie. Doch ist die Stellung dieser letzteren keineswegs beständig, da sie

sich häufig bewegen.

Eigenthümlich ist bei dieser Art und bei N. cuspidata die Structur der

mittleren Protoplasmabrücke und der Oberfläche des Zellkerns. An den

Grenzen der ersteren finden sich häufig längere oder kürzere Linien der

Eeihe nach geordnet. Diese halte ich für Kernfadenstücke, ebenso wie die

an der Oberfläche des Zellkerns befindlichen. Jedoch nehmen die ersteren

an dem Theilungsprocesse keinen Theil, wie aus den Fig. 9— 13, Taf. IL

ersichtlich ist. Diese sind in welch immer Theilungsphase auffindbar. An

der Oberfläche des sphärischen Zellkernes finden wir ebenfalls Kernfaden-

stücke, welche beim optischen Durchschnitte des Zellkerns eine kreisrunde

oder elliptische Form zeigen. Bei den zur Theilung sich anschickenden

Zellen verschieben sich in Folge des wachsenden Zelleninhaltes die gleich

einer Schachtel ineinander passenden Hälften der Zellwandung, und die

Endochromplatten wandern von der Schalenansicht auf die Seite des Gür-

telbandes, wie dies auch Pfitzer ^ beschreibt.

Nachdem die Endochromplatten ihre Wanderung beendigt, erfolgt in

kürzerer oder längerer Zeit die Theilung der Zelle. Dies geschieht in eng-

ster Verbindung mit der Theilung des Kerns.

Frühere Autoren nahmen bei den Bacillariaceen im Allgemeinen eine

direkte Kerntheilung an; doch widerspricht diesem, wenigstens bei den

zwei erwähnten Bacillariaceen, rfer Umstand, den schon Pfitzer^ in seinem

1871 erschienenen Werke beschreibt, dass nämlich bei der Navicula am-

bigua der Zellkern vor dem Auftreten der schwarzen Scheidungslinie ver-

schwindet, und erst später, beiläufig eine Stunde nach der Theilung, wieder

sichtbar wird, doch ist es dann nicht mehr ein Zellkern, sondern zwei.

Die Kerntheilung habe ich folgendermassen beobachtet. Die Zelle

war in einem solchen Zustande, wie es Taf. IL Fig. 4 zeigt. Der Kern stand

dem einen Eande der Schalen näher, seine Grenzen aber bildeten jene

charakteristischen, gelockerten Kernfadenstücke. Der Nucleolus war stark

angeschwollen. Die Endochromplatten hatten sich von der Gürtelseite

schon entfernt, doch war die schwarze Scheidungslinie noch nicht sichtbar.

An der einen Hälfte der Schalenansicht reichte das Endochrom noch nicht

bis an den Schalenrand. Die Zelle war in diesem Zustande um 11 ühr

10 Minuten. Um 11 Uhr 25 Minuten näherte sich das Endochrom schon

mehr dem Eande, so zwar, dass es jetzt die Mitte des sich lockernden Zell-

kerns bedeckte. Der Kern wurde nun immer lockerer, seine Grenzen zogen

sich immer mehr nach aussen, und dadurch entstand eine unregelmässige,

vieleckige Form. Der Nucleolus wurde auch immer dunkler, bis er um

^ Pfitzer. Bau etc. der Bacill. 37. S,

2 Pfitzer. Ebend. 37. S.
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11 Uhr 35 Minuten gänzlich» verschwand. Um 11 Uhr 40 Minuten waren
auch die Kernfäden schon zertheilt, so dass sich kein längeres Kernfaden-

stück mehr zeigte, sondern an ihrer Stelle gleich massige Körnchen, he-

ziehungsweise hakenförmig eingebogene oder krumme Kernfadenstücke,

welche viel kürzer waren, als jene, die den Kern ursprünglich umgaben.
Hier also mussten die ursprünglichen Kernfadenstücke durch Theilung

in zwei oder drei Stücke zerfallen. Um li> Uhr 20 Minuten erschien der

Kern abermals, er ist jetzt allerdings noch sehr undeutlich. Während dieser

Zeit hatte sich nämlich die Zelle getheilt, und waren deshalb statt eines

Kerns zwei sichtbar. Nach Verschwinden der alten Zellkerne kommen
solche Zustände zum Vorschein, wie sie auch Pfitzer* vorweist und auf

Taf. IL Fig. G und 7 zu sehen sind. In den meisten Fällen scheint die

schwarze Scheidelinie um diesen Zeitpunkt herum aufzutreten, worauf auch

diese Kernfadenstücke sich in mehrere Stücke theilen, so dass das mittleie

Plasma einfach nur mehr granulirt erscheint.

Die Art, wie die neue Zelle zu Stande kommt, hat mit dem Ver-

schwinden des alten Zellkernes einen ganz entgegengesetzten Verlauf. Die

in der Masse des mittleren Plasma unregelmässig vertheilten oder aber

hakenförmig gebogenen oder gekrümmten kurzen Kernfadenstücke schei-

nen sich mit ihren Enden wieder zu vereinigen, und die so vereinigten

Kernfadenstücke vertheilen sich auf eine ganz besondere Art und Weise.

Zuerst reihen sich gerade in der Mitte des mittleren Protoplasma längs der

Zellaxe zwei oder drei Fadenstücke in einer geraden Linie aneinander,

jedoch ohne sich zu berühren, und zwar an der Stelle, wo späterhin die

Scheidungslinie des mittleren Plasma erscheint. An diese, längs der Axen

in einer geraden Linie geordneten Fadenstücke reihen sich rechts und links

in unmittelbarer Nähe abermals zwei oder drei Fadenstücke an. (Taf. IL

16.) Noch später erscheinen gegen die Grenze des jetzt durch die Schei-

dungswand schon in zwei Theile getheilten mittleren Protoplasma hin neue

Fadenstücke, welche sich an die vorigen- anschliessen und späterhin immer

mehr gegen die Mitte der zwei mittleren Plasma hinziehen und einen liing

bilden, in dessen Mittelpunkte jetzt auch das Kernchen schon deutlich

wahrnehmbar ist. Dieses letztere entsteht wahrscheinlich durch die Ver-

einigung der in dem mittleren Plasma befindlichen, sehr kurzen Faden-

stücke. Wie aus dem bei diesen Bacillariaceen beschriebenen Vorgehen des

Zellkerns ersichtlich, kann dieser Process nicht mit dem allgemein verbrei-

teten und bekannten Verlaufe der indirekten Kerntheilung identiticirt wer-

den. Denn hier bilden sich weder Spindeltaden, noch Mutterstern ; und

obgleich die auf eine eigenthümliche Art und Weise sich vollziehende Ver-

tu eilung (TaL n, 14) der Kernfadenstücke uns an die Neigung zur Bil-

* Pfitzee. Bau und Eutw. 3. Taf. 2. g.
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dung des Muttersternes erinnert, so dürfen wer sie dennoch nicht für einen

solchen halten. Ebenso ist es mit der Zellplatte ; dieser entsprechen viel-

leicht die Kernfadenstücke mit axiler Vertheilung.

Der Kerntheilungsprocess dieser zwei Bacillariaceen liegt also in der

Mitte zwischen der indirekten und direkten Kerntheilung. Gänzlich direkte

Kerntheilung kommt bei ihnen vielleicht nie oder doch höchst selten vor.

Die übrigen Erscheinungen der indirekten Kerntheilung aber (Spindelfäden,

Mutterstern, Kernplatten) sind hier nicht wahrzunehmen. Hier also haben

wir es wahrscheinlich mit einem rückgebildeten Kerntheilungsprocess zu

tkim, bei welchem die einzelnen Phasen schon verloren gegangen sind.

Dies scheinen andere Bacillariaceen zu bestätigen, wie z. B. Synedra

Ulna (Nitzsch) Ehr., bei welcher Istvánffi ^ Schaakschmidt in einem Falle

Spindelfäden beobachtet hat.

Das Auftreten der schwarzen Scheidungslinie geschieht so, wie es

Pfitzek schon 1871^ und 1882^ beschrieben hat.

Eine schwarze, scharf gezeichnete und deutlich sichtbare Linie durch-

schneidet die Zelle, von zwei Seiten von dem Wandplasma begleitet. Bis

zur mittleren Protoplasmabrücke geht das Voranschreiten der Scheidungs-

linie schnell vor sich. Nach Pfitzee's^ Beobachtungen dauert sie 4 Minu-

ten; doch habe ich auch derlei Fälle beobachtet, in welchen der Verlauf

10—15 Minuten dauerte. Sobald die Scheidungslinie bis hieher gekommen
ist, tritt in ihrem Fortschreiten eine kleine Pause ein ; denn dann muss

sich die obenerwähnte Erscheinung einstellen. Die im Protoplasma befind-

lichen und auf die Scheidungslinie (Zellaxe) beinahe senkrecht stehenden

Kernfadenstücke verschwinden alsobald, und das Mittelplasma erscheint

jetzt gleichmässig gekörnt, und ist in ihm kein einziges längeres Kernfaden-

stück, höchstens eckige oder hakenförmige gekrümmte Kernfadenstücke

(Taf. n. 13). Diese entstehen sicherlich dadurch, dass die längeren Kern-

fadenstücke eingeschnürt sich in mehrere Theile theilen. Hierauf erschei-

nen wieder längere Kernfadenstücke, welche hinwiederum dadurch ent-

standen sein mögen, dass einzelne Kernfadenstücke mit ihren Enden

aneinander gerathend sich vereinigten und eine gerade Eichtung einnah-

men. Von diesen vertheilen sich zwei oder drei längs der Zellaxe derart,

wie es Taf. H. Fig. 15 und 16 zeigen. Ausserdem reihen sich auch rechts

und links von ihnen Kernfadenstücke aneinander. Erst nach diesen Ver-

änderungen, und erst nachdem auch die neuen Zellkerne schon dunkel

^ Istvánffi Gyula : Átlátok a Synedra Ulna oszlásának bvebb ismertetéséhez

1883. Magyar Növénytani LajDok. VII.
''' Pfitzer: Bau und Entw. 37. S.

^ Schenk : Handbucli der Botanik 432. S.

* Bau und Entw. d. Bac. 37. S. und Schenk, Handbuch der Botanik 1882.

432. S.
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erscheinen, tritt die íScheidungHÜnie des mittleren Plasma auf. Aus dem

Umstände, dass das ganze mittlere Plasma gleich in zwei Theile getheilt

erscheint, müssen wir schliessen, dass im mittleren Plasma die Scheidungs-

linie gleichfalls ringförmig voranschreitet, ferner, dass als Fortsetzung der

schon früher gebildeten Seheidungslinie plötzlich eine Einschnürung auf-

tritt, welche scheinbar eine gerade schwarze Linie bildet, in Whklichkeit

aber ringförmig ist. Vom Auftreten der schwarzen Seheidungslinie an ge-

rechnet, trat die gänzliche Absonderung des mittleren Plasma im Verlaufe

einer Stunde ein.

Die zwei Zellen sind also jetzt gänzlich von einander getrennt. Noch

ist die gänzliche Ausbildung der Schalen und die Theilung und Wanderung

der Endochromoplattcn zurück. Diese beiden Erscheinungen gehen gleich-

zeitig vor sich. Die vollständige Ausbildung der Schalen nimmt drei Stun-

den in Anspruch.

Die Endochromplatten wachsen und theilen sich so, wie es Pfitzer

beschreibt und abbildet. Die Endochromplatten sind an zwei Seiten ein-

geschnürt. Diese Einschnürung bildet mit der Zellaxe einen Winkel von

45°, doch so, dass die Einschnürung der dem Zuschauer zugewandten

Endochromplatte mit der Einschnürung der vom Zuschauer abgewandten

Platte eine gerade entgegengesetzte Eichtung hat. Die Einschnürungslinien

kreuzen sich also. Ich beobachtete Fälle, wo der Winkel keine 45° hatte,

sondern veränderlich war ; doch bildeten die Einschnürungsbänder mit-

einander immer einen schiefen Winkel, Nach der Theilung der Endochrom-

platten tritt ihre Wanderung ein. Jede Endochromplatte wandert zur Gür-

telseite der zwei Tochterzellen.

Hiemit ist der Theilungsprocess beendet, und ist nur noch die Thei-

lung der Zellen zurück. Dies geschieht nach Pfitzer * auf die Weise, dass

die zwei neuen Schalen immer mehr anschwellen und sich an immer klei-

ner werdenden Oberfläche berühren, bis sie sich endlich trennen.

Was endlich die Zeit der Theilung betrifft, so geht selbe im Freien

wahrscheinlich in 4—5 Stunden vor sich. Wenigstens musste ich auf diesen

Schluss kommen, da ich beobachtete, dass, wenn man eine an kaltem Orte

gehaltene Probe von Bacillariaceen in die Wärme bringt, sich die Scheide-

wände (die neuen Panzer) während dieser Zeit ziemlich ausbildeten, und

auch die Endochromplatten voneinander getrennt waren.

"*" Pfitzee : Bau und Entw. 38. S.
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EEKLÄEUNG VON TAFEL II.

Alle Figuren sind beiläufig bei SOO-faclier Vergröaserung gezeichnet. Die feineren Con-

touren der Kieselsclialen (Zellenwände) sind fortgelassen.

Fig. 1. Navicula ambigua Ehr. Von der Schalen- oder Hauptansicbt be-

trachtet. Die Zelle ist normal, und sind die Adzeichen der Theilung an ihr noch

nicht sichtbar.

Fig. 2. Navicula ambigua Eek. Mit der sehr weit vorangeschrittenen Wan-
derung der Endochromplatten.

Fig. 3. Dieselbe von der Seitenansicht. Bei diesen zwei Figuren ist die

Wanderung der Endochromplatten der Vollendung nahe. Auf der einen Seite ist

sie etwas schneller vorangeschritten als auf der andern.

Fig. A: Navicula ambigua Ehk. Die Wanderung der Endochromplatten ist

noch nicht ganz beendet. Die grösste Masse der mittleren Plasmabrücke hat sich

sammt dem Zellkerne gegen den einen Eand — auf der Figur der linke — der

Schalenseite hingezogen.

Fig. 5. Navicula ambigua Ehe. Von der Seitenansicht. Die Endochrom-

platten haben ihre Wanderung gänzlich beendet. Die Endochromplatte erschien

von der Schalenansicht aus derart, wie auf Fig. 6.

Fig. 6. Navicula ambigua Ehe. Der Zellkern hat sich sammt dem Nucleolus

gänzlich aufgelöst. Im grobkörnigen Protoplasma ist eine gewisse charakteristische

Vertheilung der längeren Kernfadenstücke wahrnehmbar.

Fig. 7. Dieselbe von der Gürtelbandansicht aus. Dies ist der Zustand, in

welchem sich in den meisten Fällen das Auftreten der Scheidelinie einstellt.

Fig. 8. Navicula ambigua Ehe. Weist ein der 4. Figur ähnliches Exem-
plar vor, nur ist hier die Wanderung der Endochromplatten schon ganz vollendet,

und auch der Zellkern hat sich schon mehr dem Schalenrande genähert.

Fig. 9. Dieselbe. Mittlere Protoplasinabrücke. Der Zellkern ist mehr ange-

schwollen und der Nucleolus ist auch schon verschwunden.

Fig. 10. Dieselbe. Die Grenzen des Zellkerns, die Kernfadenstücke zeigen

ein unregelmässiges Vieleck, was eine Folge der starken Lockerung der Kern-

fadenstücke ist.

Fig. 1 1 . Dieselbe. Der Kern hat sich schon ganz aufgelöst. Die Kernfaden-

stücke haben sich durch Einschnürung sehr schnell in kleinere Stücke zertheilt.

Unter einem Winkel gebrochene Kernfadenstücke scheinen ihre Auflösung noch
nicht beendet zu haben. Auf der rechten Seite der Figm- haben sich längere Kern-

fadenstücke v^rtheilt, welche an die 6. Figm- erinnern.

Fig. 12. Dieselbe. Zeigt, wie sich das mittlere Plasma nach innen zieht,

und somit zeigt es auch den Anfang seiner gleichmässigeren Vertheilung. Zwei

längere Kernfadenstücke sind jetzt auch schon am linken Eande sichtbar vertheilt.

Sobald eich das mittlere Plasma gleichmässig aufgelöst hatte, trat auch die

Scheidewand sogleich auf.
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Fig. 13. Dieselbe. Nach dem Auftreten der Scheidewand. Im Inneren des

mittleren Plasma finden wir abermals unter einem Winkel gebrochene Kem-
fadenstücke, welche sich aus kleineren Stücken vereinigt haben. Dieser Vorgang
ist also gerade das Gegentheil des in Fig. 1 1 vorgewiesenen Vorganges. In der

Mitte sind längs der Zellaxe längere Kernfadenstücke sichtbar verthoilt. Die
15. Fig. zeigt im Ganzen die Zelle in diesem Zustande.

Fig. 14. Navicida amhkßia Ehr. Hier ist das Auftreten der Scheidungs-

wand zu sehen. Unmittelbar vor demselben zieht sich die äussere Protoplasma-

masse nach innen.

Fig. 15. Dasselbe Exemplar wie in Fig. IS. Stellt die ganze Zelle dar.

Fig. IG. Navirula awbiguaFiBn. Längs der Zellaxe sind drei der Länge
nach vertheilte Kernfadenstücke zu sehen. Rechts und links von ihnen sind eben-

falls Kernfadenstücke mit eigenthümlicher Vertheilung, welche die Grenzen der

entstehenden Zellkerne bilden.

Fig. 17. Dasselbe Exemplar, später. Das Zellkernchen ist schon dunkel

wahrnehmbar. Das Wachsthum der Endochromplatten ist gleichfalls auffallend.

Den Platz der Fadenstücke mit axiler Vertheilung hat die Scheidewand einge-

nommen.

Fig. 18. Nav>cula ambigua 'Einn. Die Wanderung der Endochromplatten

ist schon beendet. Auch die Schalenbildung ist schon ziemhch vorangeschritten.

Fig. 19. Naiicula ambigua Ehr. Die zertheilten Endochromplatten in

einem der Beendigung ihrer Wanderung nahen Stadium.

Fig. 20. Navlcula cuspidata Kg. var. a. genulna. Die Endochromplatten

haben ihre V/anderung schon beendet, und der Zellkern ist in der Auflösung be-

griffen.

Fig. 21. Ein rtut/ercs ähnliches Exemplar. Die Kerntheilung ist noch weiter

vorangeschritten.
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