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A POLYTOMA UYELLA TENYESZVIZENEK 
HYDROGENIONKONCENTRÁCIÖJÁRÓL.

írta : DR. ANDAI GYÖRGY (Pécs).

ÜRER DIE HYDROGENION-KONCENTRATION EINES 
NATÜRLICHEN MEDIUMS (ABWASSER) YON 

POLYTOMA UVELLA.
Von : DR. G. ANDAI (Pécs).

1930 július—augusztus havában a Tihanyi Biológiai Kutató Intézet egyik 
szennyvízgyűjtő-medencéjének véglényeit vizsgálva, abban számos más kisebb 
véglény mellett legnagyobb számban Paramaecium caudatum-ot és Polytoma uvellát 
találtam. A szennyvíz liydrogenion-concentrációja 7,8—8,0 között ingadozott.

A közeg azon szélső pH értékeit, mely mellett Paramaecium még megél, 
BRESLAU 6,5—8,0, L. E. NOLAND 7,1—8,8 között találta, utóbbi optimális 
értéknek a pH — 7,6 tartja. Az irodalom idevágó többi adataival (SKADOWSKY, 
BODINE, COWLES & SCHWITALLA) ezen adatok nagyjából megegyeznek. 
A Polytoma uvella azonban azon protisták közé tartozik, melyek savanyú közegben 
élnek, tehát BRESSLAU „acidophil“ protistái közé. Feltűnő volt így tömeges, 
számukra kedvező életkörülményekről tanúskodó előfordulásuk az aránylag magas 
H‘-< oncentratiójú szennyvízben.

Felmerült tehát az a kérdés, hogy vájjon különböző Polytoma-fajok élnek-e 
még különböző pH értékek mellett, vagy pedig e Polytoma-faj azonos a másutt erő
sen savanyú közegben élő fajokkal s bizonyos határokon belül alkalmazkodni tud. 
Utóbbi esetben kérdésesnek látszott, hogy maguk a régi kultúra állatai szoktat
hatok a változó H'-concentratiós értékekhez, vagy a cystákból kibúvó egyének 
alkalmazkodnak-e ?

A kérdés eldöntése kedvéért elsősorban azt vizsgáltam meg, hogy miképen 
viselkednek e protisták a H-concentratió hirtelen megváltoztatásával szemben. 
E célból a leszűrt szennyvíznek különböző mértékben való savanyításával és lúgo- 
sításával pH =  4,0—9,0 sorozatot állítottam elő epruvettákban.* Az eredeti 
szennyvízben centrifugálással nagyjából különválasztva a Paramaeciumokat és 
Polytomákat, ezeknek egy-egy, protistákat bőven tartalmazó cseppjét ejtettem 
sorban az említett sorozatot tartalmazó epruvettákba. A Paramaeciumok mozgása 
lupával jól megfigyelhető volt, a Polytomákat a közvetlen mikroskópos megfigyelés 
céljából tárgylemezre ejtett cseppekben vizsgáltam. Az eredményt könnyebb át
tekinthetőség kedvéért táblázatban foglaltam össze, O-val jelölvén azt az esetet, 
midőn az állatok változatlanul mozogtak tovább a megváltozott milieuben, + - tel 
azon esetet, midőn az állatok mozgása 10—20 perben belül lassult, majd megszűnt

* A pH meghatározások kolorimetriásan, elektrometriás kontrollal készültek.
l



s elhaltak. Végül +  -(~tel az állat azonnali, villámgyors elpusztulását a változta
to tt pH hatására, ami hasonló volt a fixáló-folyadék cseppjébe ejtett protisták 
hirtelen elhalásához.

K iin d u lá s i
é r té k

p H  = 4-6 5-0 5-4 5-8 6-0 6-4 6-8 7-0 7-4 7-8 8-0 8-4 8-8 9 0

P aram aecium +  + +  + +  + +  + +  + + _L 0 0 0 0 + ' +  + _{_ -j-

P olytom a uvella . +  + H— b _j---1_ + O O O o o o O + +  + +  +

A következőkben azt vizsgáltam, hogyan viselkednek az állatok a H--con- 
centratió lassan, fokozatosan történő növelésével és csökkentésével szemben. 
E vizsgálatokat megnehezítette azon körülmény, hogy a szennyvízben nagy mennyi
ségben jelenlevő baktériumok a H--concentratiót 24 óra alatt tekintélyesen meg
változtatták. Minthogy ezen eltolódás főként a lúgos irányban történt, az ebből 
következő hibák elkerülése céljából naponta négy ízben vizsgáltam a pH-értékeket 
s az eltolódásokat n/100 ecetsav és hígításainak hozzácseppentésével korrigáltam. 
Ezenkívül a baktériumok bőséges jelenlétét biztosítandó, az alacsonyabb H--con- 
centratiós értékeknél is, Bacterium coli emulsiójának néhány cseppjét adtam a 
folyadékhoz. A kiindulási érték is itt, mint az előbbiekben, pH == 7,8 volt. Ebből 
kiindulólag a prolistákat naponta az egyirányúan változtatott pH-jú oldatokba 
vittem, lehetőség szerint ügyelve arra, hogy a pH. változása 0,1—0,2 körül legyen, 
olykor egy-egy napig csak a correctiókra szorítkozva. így azután sikerült hosszabb 
idő alatt folyamatosan lassan csökkenteni és másik sorozatban emelni a pH értékét, 
nagyobb ingadozások elkerülésével. Az így nyert értékek igen különböztek az előb
biektől, hasonlóan táblázatba foglalva :

Kiindulási
érték

pH = 4-6 5-2 5-4 5-8 6-0 6-4 6-8 7-0 7-4 7-8 8-0 8-4 8-8 9-0

Paramaecium + O O O O O 0 O O +

Polytoma uvella. + O O O O 0 O 0 O O O 1~r

Látjuk tehát, hogy ugyanazon fajból származó egyének a milieu H--concen- 
tratiójának lassú változtatásával szemben bizonyos határokon belül alkalmazkodni 
képesek. A H-concentratió hirtelen megváltozásánál e határok sokkal szükebbek. 
A lassan történő változtatásnál olyan H--concentratióhoz szoktathatjuk ezeket a 
protistákat, mely ha hirtelenül hat, az állatok elpusztulnak. így a Polytoma bőséges 
előfordulását a 7,8—8,0 pH-jú szennyvízben magában ez a tény is megmagya
rázza ; viszont a cystákból kibúvó egyének alkalmazkodásának lehetőségét nem 
zárja ki.

E helyütt is hálásan köszönöm dr. ENTZ GÉZA professzor úr pártfogását 
és útbaigazító tanácsait, melyekkel munkámban támogatni kegyeskedett, úgy 
szintén dr. WOf.SKY SÁNDOR tanársegéd úr szíves segítségét.
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Ü B E R  D IE  H Y D RO G EN IO N -K O N CEN TRA TIO N  E IN E S 
N A TÜ R LIC H EN  M EDIUM S (ABW ASSER) VON 

POLYTOM A UVELLA.

Ich hatte in den Monaten Juli und August des Jahres 1930 in dem Reini- 
.gungs wasser des Biologischen Forschungsinstitutes in Tihany dessen Protisten 
untersucht und darin neben vielen kleinen Protisten Paramaeaum caudatum und 
Polytoma uvella in besonders grosse Zahl angetroffen. Die Hydrogenionkoncen- 
tration des Mediums schwankte zwischen 7,8—8,0. Die Grenzwerte des pH, worin 
noch Paramaecium gedeihen soll, sind nach BRESSLAU 6,5 bis 8,0 ; L. E. NOLAND 
fand diese zwischen 7.1—8,8. Als optimal hält er 7,6. Andere Angaben der Literatur 
(SKADOWSKY, BODINE, COWLES und SCHWITALLA) stimmen im grossen 
und ganzen damit überein. Polytoma uvella gehört in jene Gruppe der Protisten, 
welche in saueren Medien gedeihen, deshalb rechnet sie BRESSLAU zu den 
acidophilen Protisten. Bei Kenntnis dieser Tatsachen war es auffallend, dass sie 
in unserem Falle bei so hohem pH-vorkam.

Es drängte sich die Frage auf, ob bei diesen verschiedenen pH-Werten ver
schiedene Polytoma „Arten“ Vorkommen, oder aber ob unsere Polytoma Art mit 
den anderen identisch ist, sich aber an sehr verschiedene Koncentrationen anpassen 
kann. In letzterem Falle konnten zwei Möglichkeiten vorhanden sein, und zwar, 
dass entweder die schwärmenden Individuen der alten Kultur sich an die Aende- 
xung des pH anpassen, oder aber nur die aus den Cysten ausschlüpfenden.

Um diese Frage entscheiden zu können, hatte ich allererst untersucht, wie 
sich unsere Protisten bei rascher Aenderung der Hydrogenionkoncentration be
nehmen. Um dieses Ziel erreichen zu können hatte ich in der filtrierten Flüssig
keit, worin unsere Arten lebten, durch Hinzugabe von Säuren und Alkalien pH- 
Werte von 4,0 bis 9,0 hergestellt.*

Ich hatte die Paramaecien und Polytomen in ihrem natürlichen Medium 
durch Zentrifugierung im grossen und ganzen separiert und liess dann einen viele 
Protisten enthaltenden Tropfen in die Eprouvette fallen, worin die angegebenen 
Werte besitzenden, angesäuerten resp. alkalischen Flüssigkeiten waren.

Die Paramaecien konnten in ihren Bewegungen mit der Loupe direkt be
obachtet werden ; das Benehmen der Polytomen musste ich aber direkt unter dem 
Mikroskop auf dem Objektträger beobachten.

Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die gewonnenen Werte in Tabellen 
zusammengestellt, mit O bezeichnete ich die Fälle, wo die Protisten sich im ver
änderten Milieu unverändert benahmen ; mit +  jene Fälle wo die Beweglichkeit der 
Organismen innerhalb 10—20 Minuten sich verlangsamte und die Organismen 
endlich abstarben. Endlich mit + +  solche, wo auf die Veränderung des pH die 
Protisten sozusagen momentan abstarben. Dieses Absterben war ähnlich dem, 
wie wenn man Protisten in den Tropfen einer Fixierflüssigkeit fallen lässt.

* Die Hydrogenionkoncentration wurde kolorimetrisch bestimmt und elektrometrisch 
kontrolliert.

2»
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pH = 4-6 5-0 5-4 5-8 6-0 6-4 6-8 7-0 7-4 7-8 G
O Ó 00 8-8 9-0

Paramaecium +  + + + +  + +  + +  + + + O O O 0  + +  +

Polijtoma uvella. +  +! +  + +  + + O O O 0 O 0 0  ! + +  + +  +

Im folgenden sollen diese Beobachtungen mitgeteilt werden, wie sich die 
Protisten gegenüber sehr allmählicher Zu-resp. Abnahme der Hydrogenionkon
zentration benahmen. Diese Beobachtungen wurden dadurch sehr erschwert, da 
die im Abwasser in sehr grosser Zahl vorhandenen Bakterien das pH innerhalb 
24 Stunden sehr bedeutend veränderten. Nachdem diese Verschiebung haupt
sächlich in der Dichtung der Alkahnität geschah, hatte ich um die daraus resultie
renden Fehler zu vermeiden, täglich viermal pH-Werte bestimmt und die Ver
schiebungen durch Beigabe von n/100 Essigsäure und deren Verdünnungen korri
giert. Um das reiche Vorhandensein der Bakterien ai ch bei niedrigeren pH Werte 
zu sichern, wurden einige Tropfen einer Bacterium co/i-Emulsion beigegeben. Die 
Ausgangswerte waren auch in diesem Falle, wie im vorigen pH =  7,8. Mit diesem 
Werte beginnend wurden die Protisten täglich in eine sich in einer Richtung ver
ändernden pH-Lösung gebracht, wobei immer grosse Sorgfalt darauf gelegt wurde,, 
dass die Veränderung des pH. zwischen 0,1—0,2 erfolgte, manchmal wurde ein ganzer 
Tag nur der Korrektion gewidmet. Durch diese Massregel wurde eine allmähliche Zu- 
resp. Abnahme der pH-Werte ohne grössere Schwankungen erreicht. Die gewonne
nen Werte, ebenfalls in eine Tabelle vereinigt, zeigen eine grosse Abweichung von 
der vorigen : _____________________________________ .________

p H  = 4-6 i 5-2 ' 5-4 I 5-8 6-0 6-4 6-8 7-0 7-4 7-8 8-0 8-4 8-8 9-0

Paramaecium + o O O O O O O o

Polytoma uvella. +  I 0  j 0  | 0 ° ° O O O O O O

Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, dass die Individuen derselben Art eine 
allmähliche Veränderung der Hydrogenionkoncentration innerhalb bestimmter 
Werte ertragen, resp. sich an dieselbe anpassen können. Die rasche Aenderung, 
der Hydrogenionkoncentration schwankt in viel engeren Grenzen. Durch allmäh
liche Veränderung der pH-Werte können wir diese Protisten an so eine Konzentra
tion gewöhnen d. h. anpassen, bei der sie, wenn die Veränderung rasch eintritt, ab
sterben. Das reichliche Vorkommen von Polytoma in einem Abwasser mit pH =  
7,8—8 ist durch diese Tatsache erklärt, die Anpassungsfähigkeit der aus der Cyste- 
hervorgehenden Individuen wird durch diese Beobachtungen nicht ausgeschlossen..

IBODALOM.
Bresslau : Verh. Internat. Vereinig, f. theor. u. angew. Limnologie. Bd. 3, 1926.
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Bodine : Biol. Bull. 41, 1921.
Cowles & Schwitalla : Ecology 4, 1925.
Lowell E. Noland : Ecology, 4, 1925.



CYTOLOGIAI MEGFIGYELÉSEK KÉT, A BALATONBAN IS ÉLŐ
DIN OFLAGELATÁN.

Irta : DR. ENTZ GÉZA (Tihany).

CYTOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AN ZWEI AUCH IM BALA- 
TÜNEE VORKOMMENDEN DINOpLAGELLATEN.

Von: DR. G. ENTZ (Tihany).
(8 szövegközti rajzzal. — Mit 8 Textabbildungen.)

A Dinoflagellaták protoplastja cytologiájával behatóbban először SCHÜTT 
foglalkozott. Ő a planktonexpedicióban részt véve, az eleven szervezeteket tanul
mányozta rendkívül gondosan és nagy elmélyedéssel. A rögzített Dinoflagellaták 
tanulmányozását LAUTERBORN kezdte meg. Metszeteket belőlük tudtommal 
én készítettem és írtam le először (ENTZ, 1909). Azóta sokan foglalkoztak cytolo- 
giájukkal, melyek közül csupán néhányat akarok megemlíteni. GEITLER meg
találta a Dinoflagellaták egynémely fajában a pyrenoidot, SCHNEIDER ugyanezt 
„Nebenkörper“ néven ismerteti újabban, legfontosabb azonban kétségkívül 
CHATTON tanulmányainak sorozata, amelyet parasita Dinoflagellatákon, továbbá 
a eh ro ma toph őrt a 1 a n Polykrykos Schwartzi nevű tengeri fajon végzett s kimutatta, 
hogy ezen az organizmuson mindazok a sejtszervek, melyeket főleg a zoológusok 
írtak le, megtalálhatók.

Magam eddigelé több dolgozatomban foglalkoztam a Dinoflagellaták cyto
logiájával és e tanulmányaim alapján azt kell mondanom, hogy úgyszólván minden 
egyes faj cytologiája annyira speciális lehet, hogy a leggondosabb cytologiai mód
szerek tekintetbe vétele, felmetszés stb. nélkül cytologiai viszonyaiktól nem alkot
hatunk magunknak helyes fogalmat. Ez alkalommal két, a Balatonban honos 
faj, nevezetesen a Diplc/salis acuta dinosporájáról és a Ceratium hiriulinella cystája 
cytologiájáról akartam megfigyeléseimet közölni.

DIPLOPSALIS ACUTA.
Több dolgozatomban foglalkoztam már a Balatonnak ezzel az érdekes, de, 

sajnos, nem gyakori fajával. 1902-ben, majd 1904-ben páncélstrukturáját és táb
lákból való összetételét ismertettem, 1927-ben pedig összefoglaltam mindazt, amit 
róla alaktani és biológiai tekintetben tudtunk. Ámbár tehát már ismételten fog
lalkoztam vele, még mindig távol vagyok attól, hogy e szervezetet kielégítően 
ismerjem. Nem ismerjük cystáját, semmitsem tudunk szaporodásáról, táplálko
zásáról, úgyhogy még mindig adatokat kell gyűjtenünk leendő monográfiája 
részére. Ez alkalommal protoplastja struktúráját akarom ismertetni. Ismertetésem 
ama metszetek alapján történik, melyeket abból az anyagból készítettem, melyet 
1901 július 2-án Keszthely előtt gyűjtöttem a Balatonban, amikor aránylag sok 
egyén volt a planktonban. A konzerválás ugyan nem cytologiai célokat szolgált,
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amennyiben 4%-os formáimnál történt, de a metszetek azt bizonyítják, hogy 
ez a konzerválás nem volt rossz. Az anyagot azután a szokott módon alkohol
sorozaton át paraffinba ágyaztam be és 5—10 n vastagon metszettem fel. Noha, 
az anyag több évig állott 4%-os formolban, zsugorodástól eltekintve, jól volt kon
zerválva. A zsugorodás azonban más konzerválásokkal sem igen kerülhető el. 
Festésre HEIDENHAIN-féle vashaematoxylint használtam. Összesen mintegy 
100 felmetszett példányát vizsgáltam meg. Minthogy a Diplopsalis dorsoventrális 
és bilaterális szimmetriájú szervezet, külön kellett figyelnem a transverzális, 
sagittális és harántmetszetre. A legtöbb metszet harántmetszet volt, a legkevesebb 
sagittális. Meg kell jegyeznem, hogy a szervezet szimmetriája nemcsak általános 
testfelépítésében, külső morphologiájában, de a mag, pusula stb. alakjában és el
helyezésében is nyilvánul. (1., 2., 3. ábra.) Ami a metszeteken elsősorban feltűnő, az

1. ábra. Abb. 1. Diplopsalis acuta. Vázlatos 
haránt -—• transversalis — metszet. Schema

tischer Transversalschnitt.

attól eltekintve, hogy a páncél kettősen fénytörő, amit, persze, csak a polarizációs 
készülék árul el, a protoplast erős zsugorodottsága. A lineáris zsugorodás felénél va
lamivel kevesebb, de egyharmadánál nagyobb. A felületi zsugorodás felénél valami
vel több, a térfogati pedig az eredeti térfogatnak nyilván 1/8-a és x/6-a közt lehet.

Ez azt bizonyítja, hogy a plasma vízelvonással 
térfogatának mondjuk 1/7-ére,azaz %-ban mintegy 
14%-ára zsugorodott össze, tehát az alkohollal ki
vonható vízmennyisége 86%-át teszi a plasmának. 
Ez azonban mégnem az összes elvonható folyadék, 
a 14% nem teszi összes száraz állományát a plasmá
nak, mert a plasmában ott vannak a plasma nélküli 
,,vacuolum“-ok. nedvürök, amelyek tartalma zsír
nemű is lehet és alkohollal szintén kivonható- 
Tudjuk pedig, hogy pelagikus organizmusok teste 
felépítésében a víz 99%-nál is több lehet. A plas-

3 -&bra. Abb. 3.Dipl°psalis acuta, mához képest a mag kevésbbé zsugorodott, ameny- Vázlatos nyiliranvu metszet. Sehe- r  ö °  .
matischer Sagittalschnitt. nyiben az eleven szervezet magvának átmérője :

2. ábra. Abb. 2. Diplopsalis acuta. Vázlatos 
keresztmetszet. Schematischer Quereschnitt.
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hosszátmérő 23 ix
szélessége 11.5 (X
vastagsága 7—8 [x (ENTZ, 1927 p. 103.)

A Diplopsalis méretei pedig egész mag
apex-antapex átmérő ( =  hosszátmérő) 34—67 [x 8 [x
jobb-bal ( =  szélességi) átmérő . . . 30—39 jx 23 jx 
dorsoventrális (=  vastagsági) átmérő 55—56 [x 12 [x

A zsugorodás fokát legjobban feltünteti a páncélos eleven alak és a metszeten 
talált plasma és mag méreteinek egybevetése, mint az az alábbi táblázatból 
látható.

Páncélos
alak

Zsugorodott
plasma

Nem zsugo
rodott mag

Zsugorodott
mag

d— s á tm érő ................ 40 ix 27 23 17

D—v ......................... 40 íx 27 12 9

A—a „ ................ 30 jx 20 8 5

Dolgozatomban (1927) megjegyeztem, hogy a Diplopsalis acuta plasmájában 
számos fénylő rög található, amelyek részben zsírtermészetüek, részben azonban 
jóddal megkékülnek és így valamely glykogén-keményítőszerű szénhidrátból álla
nak. Ezek a szénhidrátok, minthogy a szervezet hosszabb ideig állott formolban, 
azzal vegyületeket alkottak, melyek azonban a további kezelésben egyes példá
nyokból kioldódtak, másokban ellenben megmaradtak és vashaematoxylinnal fes- 
tődtek. A zsírok abs. alkohol, xylol, paraffin kezeléstől kioldódtak. Kicsapódtak 
a különböző fehérjék, úgyhogy az ú. n. mikrosomák egy nagy része fehérjékből 
állhat, más része viszont szénhidrát természetű lehet. (4—5. ábra.)

D

4. ábra. Abb. 4. Diplopsalis acula. Kereszt
metszet sejthártyával, vashaematoxylinnal 
festve. Querschnitt mit Zellmembran, EH- 

Färbung.

5. ábra. Abb. 5. Diplopsalis acula. 
Keresztmetszet sejthártya nélkül, vas
haematoxylinnal festve. Querschnitt ohne- 

Zelimembran, EH-Färbung.
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A Diplopsalis plasmája durva szerkezetének elrendeződése sokban hasonlít 
a tőlem szintén tanulmányozott Gonyaulax spiniferáéhoz. Közvetlenül a páncél 
alatt egy rendkívül vékony plasmaréteg helyezkedik el. (5. ábra.) Ez az a réteg, 
amelynek felületén a páncél kiképződik, valójában a páncél szerkezetét tünteti 
fel, olyanféle ,,matrix“, mint az Arthropodák chitinpáncélja alatti syncitium. Ezt 
a plasmaréreteget a magot körülvevő centrális plasmatömegtől nagy vacuolumos 
plasma választja el. E vacuolumok folyadékot, egy részük nyilván tartalékanyagokat 
(zsíros olajokat ?) tartalmaznak. Nagyjában sugarasan helyezkednek el, átmérőjük 
a rögzített példányokon mérve, 3—5 ja, az eleven szervezeteken lineáris nagyságuk 
1/3—1/2-el nagyobb lehet, úgyhogy a valóságban 4—6, 5, illetőleg 4—7, 5 [a lehet. 
Ezek a periferikus vacuolumok körülzárnak egy centrális, tömörebb plasmarészt, 
amelyben apróbb, 0.5—2 |a átmérőjű vacuolumok láthatók ; a plasma tehát egész
ben három részből áll, a páncél alatti vékony (mintegy 0.5 [a vastag) plasmaréteg- 
ből, ez alatt a sugaras, nagy vacuolumos réteg következik, az apró vacuolumos 
plasmarétegből, amely a magot rejti közepében. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a plasmának ez az övekre való elrendeződése nem minden egyes példányon egyenlő. 
Vannak példányok, amelyekben élesen elkülönülten látható, másokon pedig a 
periferikus vacuolumok fokozatosan mennek át a középponti igen kicsinyekbe, 
végül vannak oly példányok is, melyeknek plasmája meglehetősen tömör s benne 
kevés, de aránylag nagy vacuolum látható csupán. Azt is meg kell jegyeznem, 
hogy a plasmának ez a zonális elrendeződése legjobban a szervezet mediális haránt
metszetén tanulmányozható, kevésbé a transversalis, sagittális, valamint a ferde 
metszeteken, ami arra utal, hogy a nagy vacuolumok legnagyobb számban a 
spirális barázda alatt, tehát mintegy a sejt aequátora mentén helyezkednek el. 
A plasmában találhatók továbbá erősen festődő rögök is, és pedig nagyrészben a 
periferikus plasmában. Ezeket a rögöket részben közvetlenül fekszi meg a plasma, 
részben pedig zsugorodási udvarral vannak körülvéve. Nagyságuk 1—3 |a. E rögök 
szabálytalan, vagy gömbölyded testek, s nézetem szerint azoknak a tartalékanyagok
nak tarto tt rögöknek felelnek meg, melyek az eleven szervezeten is jól láthatók. 
Ezeken az inkább gömbölyded rögökön kívül pálcikaalakú, kb. 2, 5—3 ia hosszú 
és 0.5—1 [a harántátmérőjű testek is találhatók egyes példányoknak főleg periferi
kus plasmájában. Hogy ezek a pálcikák vájjon a SCHÜTT-től trichitákként leírt 
fehérjeszerű testeknek, vagy talán megnyúlt leucoplastoknak, vagy a Polykrikos 
trichocystáinak felelnek meg, vizsgálataimból el nem dönthető.

A Diplopsalisnak, mint a Dinoflagellaták számos fajának jellemző szerve a 
pusula. Metszeteimen csupán a zacskópusula ismerhető fel. Néhány transversális 
és egy haránt metszeten találtam meg színtelen, 8—10 ja átmérőjű nagyságban. 
Transversális metszeten kör alakjában, harántmetszeten pedig lombikalakú, amely 
a felületen nyílván az ostorrésbe szájadzó, elkeskenyedő nyakszerű részbe megy át.

Szervezetünk magjának alakjáról csak a három főmecszet kombinációjá
ból tudunk helyes képet alktoni. (V. ö. 1—3. ábra.) Harántmetszetben egészen 
babalakú, megnyúlt, hosszátmérője úgy aránylik harántátmérőjéhez, mint 2 : 1. 
Méreteit lásd az 7. oldalon lévő táblázaton.

Transverzális metszetben babalakja többnyire szintén felismerhető, de lehet 
kissé lapított ellipszis is. Arányai 2 : 5 ,  de lehet 1 : 4 is.



9

Sagittális metszetben a mag metszete elliptikus 1 : 2 arányban.
A mag finomabb szerkezetét csupán egyetlen harántmetszetben tudtam  jól 

megfigyelnij K  rendkívül apró, 0-5 y- átmérőjű, igen nagyszámú gömbből áll. 
Nucleolust nem találtam, szerkezete az eleven szervezet sejtmagjáéhoz hasonló.

C H A T T O N  a Blastodiniumon, magam a Gonyaulax dinosporájának magva 
mellett találtam meg az aránylag nagy, 2—3 '?■ átmérőjű, gömbölyded centrosphaerát 
centriolummal. A Diplopsalis plasmájában ezt nem sikerült megtalálni úgy, 
mint nem sikerült az ostorokat és az azok rögzítésére szolgáló készüléket, a C H A T 
T O N  T ó  L cynetidának nevezett berendezést, a hozzátartozó parabasalis készü
lékkel és blepharoplastokkal megtalálni. Ennek oka a rögzítésnek e szervek 
kutatására alkalmatlan voltában keresendő.

Hogy vájjon a plasmában előforduló rögök, pálcikák mennyiben felelhet
nek meg mitochondi iumoknak, GOLGI-készüléknek, azt szintén csak későbbi 
vizsgálatok tudják eldönteni.

A CERATIUM HIRUNDINELLA CYSTÁJÁRÓL.

Már magam is ismételten foglalkoztam a Ceratium hirundinella cystájával 
s mégis visszatérek vizsgálatára és pedig elsősorban azért, mert HALL 1925-ben 
megjelent munkájában ismét felvetődik az a kérdés, hogy vájjon nem függ-e a 
cystaképzés az ellenmondó adatok és látszólagos téves értelmezésen alapuló 
úgynevezett ivaros folyamatokkal mégis valahogyan össze. HALL ugyanis azt 
figyelte meg, hogy számos cystában két mag van. E megfigyelés helyességét egyik 
korábbi dolgozatomban már megerősítettem. Készítményeim ismételt átvizsgálása 
arról győzött meg, hogy a két mag egész tömege összességében csak annyi lehet, mint 
az egymagvú cysták egyetlen magváé. (6. ábra.) Ez a tény nagyon kétségessé

A

6. ábra. Abb. fi. Ceratium hirundinella. Cysta 7. ábra. Abb. 7. Ceratium hirundinella, cvsta. 
két maggal. Nvilirányú metszet, vashaema- fjagittalis — metszet vashaematoxylinnal 
toxylinfestés. Cyste mit zwei Kerne, Sagittal- festve. $agittsalschnitt mit EH-Färbung. 

schnitt mit EH-Färbung.
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teszi, hogy mint azt HALL felteszi, két egyénből származó két mag egyesülésére 
való előkészületről lehetne szó. Az valószínűbbnek látszik, hogy a cysta egyetlen 
magva megosztódik. Hogy ez a két mag azután, mint JOLLOS vélte, autogame- 
tikusan utóbb egyesülhetne, az lehetséges, de erre a feltevésre egyelőre minden 
további bizonyíték hiányzik. Az ellenben ismeretes, hogy STEIN szerint a cystából 
két Ceratium is kiszabadulhat. De, hogy valójában milyen folyamat játszódik 
ekközben le, azt csak további vizsgálatok dönthetik el.

A mag alakja a cystákban többnyire letompított, tetraéderre emlékeztet, de 
van közöttük gömbölyű és babalakú is. Hogy kétmagvú cysták más Dinoflagella- 
tákon is előfordulnak, arról GEITLER megfigyelése tanúskodik (Arch. f. Protk. 
Bd. 63. p. 72. 1928.), al i szerint a Cystodinium brevipes (=-- Raciborskia brevipes) 
GEITI.ER cystáiban gyakran lehet két magvat találni, aminek oka valószínűleg 
—- írja GEITLER — az osztódás meggátlása, mert ilyen kétmagvú cysták, különö
sen a régi kultúrákban jelennek meg. Hogy ivaros folyamatok ekközben szerepet 
játszhatnának, azt GEITLER nem tartja  lehetetlennek, de ezt be kellene bizo
nyítani. (7. ábra.)

A mag finom szerkezetét már 1925. dolgozatomban leírtam, megemlítve, hogy 
az igen apró gömböcskékből összetett. Hogy ezek a gömböcskék vájjon tényleg 
az olvasó szemei módjára vannak-e egymás mellé sorakoztatva, vagy füzérekké 
egyesült hosszabb-rövidebb fonalakat alkotnak, mint azt HALL állítja, prepa
rátumaiból ma sem tudom eldönteni. Meg kell még említenem, hogy HALL rajzain 
a kétmagvú egyének magvai között csúcsmódra kihúzott összeköttetést ábrázol. 
Én ilyesmit nem figyeltem meg, minthogy azonban benne kételkednem jogom 
nincsen, azt tartom, hogy HALL egy az amitosissal megegyező magosztódást 
figyelt meg.

A Ceratium cystái plasmájában sem vacuolumokat, sem pusula nyomát nem 
találtam. Láthatók ugyan a plasmában nagy, hyalin gömbszerű terek, ezek azon
ban tartalékanyagok, főleg amylumszerűek, mesterséges kioldás után alakult, 
tehát műtermék-vacuolumok. Ezek az amyloid vacuolumok a mag körül állalá- 
ban véve többé-kevésbbé sugarasan helyezkednek el, úgyhogy az amyloid-szemecs- 
kék közötti plasma ezáltal sugarakat alkot, amelyekben gyakran hosszúra meg
nyúlt, nem ritkán spirálisan megcsavart chromatophorok találhatók. Ezeken kívül 
találhatók csillagszerű lemezek is, melyeket, mint azt dolgozatomban kifejtettem, 
szintén chromatophoroknak tartok. Mindezek a képződmények,bár alaktanilag érde

kesek, külön figyelemre nem érdemesek. Érdekes 
azonban a plasmatestnek mintegy közepén el
helyezkedő színtelen, a metszetben meglehetősen 
erősen fénytörő saw teteti gömbölyded test. (7., 8. 
ábra.) HALL értekezésében ilyenféle testet szintén 
lerajzol, melynek mibenlétét azonban nem tudja. 
Ugyanilyen elhelyezésben találtam a Gonyaulax

„ ,, spinifera plasmájában is, mint azt dolgozatomban8. abra. Abb. 8. Ceratium hírűn- . . . .  °
d in cü a , cysta. Haránt metszet, ábrázoltam is, egy hasonló gombot. Hogy vájjon

vashaematoxylinnal leslye. ez a gömb milyen alaktani értékű, azt eldönteni1 ransvertalschmtt mit EH- ” , , , T , , „ , ,gefärbt ma meg nehez. Ismeretes, hogy GEITLER nagyobb
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számú édesvízi Dinoflagellata plasmájában talált egy hasonló képződményt, 
amelyet ő a pyrenoiddal azonosít. SCHNEIDER tengeri Ceratiumokban az osztódó 
magvak mellett nem ritka esetben szintén talált egy hasonló gömböt és azt telje
sen indifferens megjelöléssel mellékmagnak nevezi. CHATTON a Blastodiniumok 
plasmájában, azok megosztódása alkalmával a mag mellett sugarasan elhelyez
kedő plasmától (archoplasma) körülvett hasonló testet talált és azt centrosomá- 
nak tartja. A Ceratium hirundinellánál ZACHARIAS leírt ugyan centrosomát, de 
azt úgy, ahogyan ő leírja, az újabb kutatók (LAUTERBORN, ENTZ, HALL) egyike 
sem találta meg. Azonban ez a látszólagos ellentmondás nem szól az ellen, hogy 
a Ceraiium cystájában centrosoma nem volna, hiszen CHATTON vizsgálatából azt 
is tudjuk, hogy a Blastodinium trophocytájának van, és pedig igen jól fejlett 
centrosomája, ez a centrosoma azonban az egymásutáni osztódások folyamata 
alatt eltűnik, úgyhogy a kirajzó nagyszámú dinospórban centrosoma már nem 
található.

Annyi tény, hogy a CERATIUM  cystájánakmagva mellett egy jól elkülönült 
gömbölyded test fordul elő, mely minthogy megnyúlt alakban is található s középen 
befűződéssel is, nyilván osztódni képes szerv. Hogy ez a szerv azonban tényleg 
milyen sejtszervnek felel meg, vájjon pyrenoid-e, vagy pedig centrosoma, azt 
a mai ismeretekkel eldönteni még nem lehet.

CYTOLOGISCHE BEO BA CH TUN G EN  AN ZW EI AUCH IM BALA
T O N S : VORKOM M ENDEN D lN O FLA G E LLA T EN .

Die zwei Arten sind Diplopsalis acuta und Ceratium hirundinella. Von 
Diplopsalis wird die Dinospore beschrieben, und zwar nur deren Protoplast, 
nachdem die Bepanzerung (ENTZ, 1927.) sowie auch all das, was über die schwe
bende Form bekannt ist, schon von mir (1. c.) publiziert wurde. Von Ceratium 
hirundinella wird der Protoplast der Cyste eingehend besprochen. Beide Orga
nismen wurden an Schnittserien studiert, von welchen Diplosalis mit 4 proz. 
Formol, Ceratium mit conc. Sublimatlösung fixiert, beide mit Heidenhain in toto 
gefärbt und mit den bekannten Methoden in Paraffin überführt und 2, 5 und 1 
dick geschnitten wurden. Von Diplopsalis sei hervorgehoben, dass dessen Kern 
ungefähr bohnenförmig ist, und eine sehr feine körnige Struktur aufweist. Nukle- 
olen wurden nicht beobachtet. Der Protoplast selbst schrumpfte ziemlich stark 
bei der Konservierung und der Panzer zeigte sich sehr stark doppelt lichtbrechend. 
Im Protoplast liess sich eine grosse Sackpusule beobachten, welche sich unter dem 
Kern, resp. vor diesem lagert, und in der Geisselspalte öftnet. Im Protoplasma Hes
sen sich deutlich grosse Vakuolen (Safträume) unterscheiden, in welchen Saft
räumen bei manchen Exemplaren ein Niederschlag (als mehr oder minder abgerunde- 
tä r Körper) sich zeigt. Diese Vakulen sind hauptsächlich in der Medianeb ene 
radiär um den Kern angeordnet. Nachdem der Inhalt dieser Vakuolen bei der 
Konservierung bald weggelöst wurde und in verhältnissmässing wenigen Exem
plaren vorhanden gewesen, ist, scheint er keine resistente, sondern eine labile 
chemische Verbindung zu sein. Ausser den Vakuolen kommen im Plasma verschie
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den grosse Mikrosomen vor, C h r o m a t o p h o r e n  k o n n t e n  a b e r  
n i c h t  k o n s t a t i e r t  w e r d e n .  Geissein, resp. der Geisselapparat wurde 
nicht aufgefunden. Es wurden ungefähr 100 Exemplare untersucht.

Im Cytoplasma der Cyste von Ceraiium hirumlinella wurde hauptsächlich 
der Kern und ein neben dem Kern vorkommender, abgerundeter Körper von 
ungefähr 2—3 fr Durchmesser untersucht. Vom Kern sei bemerkt dass schon 
HALL und ENTZ die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, dass es unter den 
Cysten solche gibt in welchen ein oder zwei Kerne vorhanden sind. HALL glaubt, 
dass diese Erscheinung vielleicht mit der Kopulation in Verbindung zu bringen ist. 
Nachdem in dieser Frage eine ziemlich lebhafte Diskussion stattfand, untersuchte 
ich die zweikernigen Cysten besonders eingehend, und kam zu folgendem Resultat. 
Wenn in einer Cyste zwei Kerne vorhanden sind dann sind diese Kerne in ihrer 
Masse geringer, als die Masse in den einkernigen Cysten. HALL und auch ich fand, 
dass diese zwei Kerne oft ungleich gross sind und oft auch miteinander verbunden 
erscheinen. Diese Verbindung und die Kleinheit der zwei Kerne denke ich dem 
zuzuschreiben, dass wir hier eigentlich einen Kern vor uns haben, welcher sich 
amitotisch (?) teilt. Ob diese zwei Kerne miteinander wie JOLLOS glaubt, auto- 
gamisch sich vereinigen können, sei dahingestellt. Ausser dem Kern ist im Cyto
plasma immer auch ein rundes Gebilde von 2—3 \J- Durchmesser vorhanden. Dieser 
abgerundete Körper liegt in der Nähe des Kernes und wird von Chromatophoren 
umgeben, welche sich radiär um ihm anordnen. Ein Exemplar fand ich auch, worin 
dieser Körper eine elliptische, lang ausgezogene Form hatte. HALL fand in den 
Cysten von Ceratien ebenfalls ähnliche Gebilde, welche oft in der Mitte eingeschnürt 
waren, also wie in Teilung begriffen zu sein scheinen. Über den morphologischen 
Wert dieses Gebildes kann meines Erachtens heute noch keine, mit positiven 
Beweisen unterstützte Stellung eingenommen werden. Ähnliche Gebilde wurden 
von CHATTON an Blastodinium in dessen Trophocytstadium aufgefunden, welche 
jedoch ein Centriol in der Mitte aufweisen und vom strahlenden Archoplasma 
umgeben werden und deshalb auch von CHATTON für Centrosomen angesehen 
werden. An Gonyaulax spinifera fand ich ein ähnliches Gebilde, welches ich eben
falls als Centrosom bezeichnete (ENTZ, 1928.). In neuerer Zeit ist eine Arbeit von 
SCHNEIDER erschienen, in welchem er einen ähnlichen Körper in Ceratium tripos 
v. subsalta einfach als Nebenkern bezeichnet. GEITLER fand bei einer grösseren 
Zahl von Siisswasserdinoflagellaten, auch ähonliche Gebilde welche er für 
P y r e n o i d e  hält. Bezüglich der Cyste von Ceratium hirundinella können die 
wahre Natur dieses Gebildes nur weitere Studien entscheiden.
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AZ ÁBRÁKON ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK: 
ABKÜRZUNGEN AN DEN ABBILDUNGNEN:

Aa =  Apex-antapex irány. — Apex-antapex Kichtung.
ds =  jobb-baloldali irány. — Rechts-links Richtung.
dv =  hát-hasoldali irány. — Dorsoventrale Richtung.
membr =  Sejthártya. —• Zellmembran.
protopl =  Protoplast.
nucleus =  Sejtmag. — Zellkern.
pusula =  Pusula.
apert — A pusula nyílása (apertura pusulae) .— Öffnung der Pusule. 
vac =  Vakuola.
micros =  Mikrosomák. — Mikrosomen. 
pijr =  Pyrenoid?
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(12 szövegközti rajzzal. Mit 12 Textabbildungen.)

L e b e n s g e s c h i c h t e .  Vor vier Jahren beschrieb ich im Zool. Anz. Bd. 
LXXII. eine neue Blindtriclade, die mir damals durch den Leiter der Biologischen 
Station Tihany, Herrn Dr. HANKÓ zur Bearbeitung übergeben wurde. Ich sah 
damals die Tiere im Leben nicht und war auch bezüglich der Herkunft im Irrtum, 
da ich erst nach dem Erscheinen des Aufsatzes erfuhr, dass die Tiere vom 
unlängst verstorbenen ungarischen Zoologen, Prof. ABONYI aufgefunden und 
gesammelt wurden. Mir lag es also ob, die Tiere am Fundort aufzusuchen. So habe 
ich seither den ersten Fundort, die berühmte Quelle : Mosó-forrás bei Kővágó
őrs wiederholt aufgesucht und die Tiere im Freien genau beobachtet. Auch bezüglich 
der Verbreitung habe ich einige Angaben gesammelt, indem ich diese Tiere in weni
gen Exemplaren auch oberhalb des Dorfes Vászoly und in grosser Menge in der 
Nähe der kleinen Stadt Veszprém, dicht neben dem Dorfe Kádárta, in mehreren 
Quellen aufgefunden habe.

Alle Fundorte liegen am nördlichen Ufer des Balaton im Grenzgebirge, 4—10 
Km. vom Balatonufer entfert.

Ausserst interessant ist die Mosó-forrás von Kővágóőrs, wo unsere Blind
triclade direct massenhaft zu finden ist. Das Wasser bricht hier in grossen Mengen 
aus rotem Perm-Sandstein hervor und hat durchschnittlich eine Temperatur von 
13 C°. Man hat das Becken der Quelle vor ungefähr 35 Jahren erweitert und darauf 
eine kleine I lütte mit zwei Abschnitten gebaut. In dem grösseren, einst gedecktem 
Raum liegt das Brunnenbecken, hier liegen am Wasser drei grosse Balken, die 
durch das Volk beim Waschen der Wäsche benützt wurden ; daher der Name 
Mosó-forrás : Waschquelle. Heute dient der kleinere Raum als Schlachtbrücke. 
Über der Quelle stehen aber nur die alten Mauern, das Dach ist nicht mehr vor
handen. Auf diese Art können wir es verstehen, dass im sonnenbeschienenen 
grossen Quellbecken eine üppige Vegetation von Lemna, Moos und verschiedenen 
Algen entstanden ist. Am Boden liegen grosse Sandsteine, die tief in den Schlamm
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gesunken sind. Diese Steine und besonders die Mauersteine, zwischen denen im 
Wasser kein Malter zu finden ist, dienen unseren Tieren als vorzügliche Verstecke. 
Im Schlamm, der ganz gittjaähnlich ist, haust Tubifex und wenn man bemooste 
Steine aus dem Schlamm heraushebt, kommen Dendrocoelides und Tubifex gleichzei
tig am gleichen Ort zu Tage. Dies hebe ich mit der Bemerkung hervor, dass 
sich demnach unsere Quellentiere auch im Schlamm verkriechen können, obwoll 
die meisten petrofilen Tricladen den Schlamm vermeiden.

Unseren Tieren dient in der Mosó-forrás zur Nahrung vor allem Sinurella 
ambuláns FR. MÜLLER dann Asellus aquaticus, Culicidenlarven und eventuell auch 
Carinogammarus triacanthus Schäferna (siehe DUDICH : Arch. Bálát. I. 1927. S. 
352, 372.). Da ich oft auch rötliche Exemplare gefunden habe, so nehme ich an, 
dass auch Tubifex ausgesogen wird. Dies bestätigen auch die in den Darmzellen 
unserer Tiere gefundenen Tubifexborsten. Vor allem fressen aber die Tiere die Abfalls
produkte des Schlachthauses. Die Eingeweiden der geschlachteten Tiere werden 
im Brunnen gewaschen und damit kommen alle möglichen Fetzen ins Wasser, die 
durch unsere Tieren ausgesogen werden. An Schnitten finde ich in den Darmzellen 
massenhaft phagocytär aufgenommene Diatomen, die noch verdauliche Plasma
reste im Körper haben. Höchstwahrscheinlich stammen dieselben aus dem Darmin
halt der ausgesogenen Beute. Ich kann mir aber vorstellen, dass unsere Tiere even
tuell auch den schleimigen Überzug der Steine abweiden, und auf diese Weise die 
Kieselalgen so massenhaft aufgenommen werden.

Bei Vászoly fand ich nur vereinzelte Tiere, die sich dort im grossen Brunnen 
bloss von Carinogammarus und Culicidenlärven ernähren können. Dicht neben 
Kádárta hegten mehrere Brunnen, die alle aus Dolomit hervorbrechen. Der Quell
becken ist hier mit Dolomitschut bedeckt und die Steine sind dicht mit Diatomen 
überzogen, ausserdem gibt es an den Wänden Moos und Algen, besonders Cyano- 
phyceen. Die Tiere ernähren sich hier von Carinogammarus, vereinzelt von Asellus 
aquaticus und wie an den grünlichen Exemplaren zu ersehen ist, mit grünen Culici- 
denlarven. — Fischköder sucht Dendrocoelides mit Begierde auf und wo aus dem 
Dolomitengebrösel die Tiere schwer hervorzubringen sind, sammelt man sie daher 
erfolgreich mit aufgeschnittenen Fischstücken.

Ich möchte noch bemerken, dass unsere Tiere bloss in der Quelle zu finden
sind und selbst an Stellen, wo man Schritt für Schritt Quellen im Dolomit findet
und der Bach daher kaum wärmer ist als das Quellewasser ist, kriechen unsere
Planarien nicht in den Bachlauf hinaus. Bei Kővágóőrs leben die Tiere mit Polgcelis
tenuis zusammen, bei Vászoly mit Polycladodes alba und bei Kádárta mit
Dendrocoelum lacteum und Polgcelis tenuis. Ausser Polycladodes findet man die
beiden erwähnten anderen Tricladen auch im nächsten Bachlauf.•

Die Tiere sind meistens unter Steine verkrochen. In der Mosó-forrás, wie er
wähnt, auch unter den vom Schlamm halb bedeckten Steinen. In der Mosó-forrás 
habe ich auch bei Tag zwischen Moos und Algen frei herum kriechende Tiere 
beobachtet. Ihre kugelrunden Eier fand ich an Moos oder Algen angeheftet. Bei 
Kádárta war es schwierig nach Eiern zu suchen, da auch die Dendrocoelen das ganze 
Jahr hindurch laichen und es hier für die Anheftung der Eier keine andere Gelegen
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heit gibt als die Unterseite der Steine; hier waren also die Eier beider Tiere unterein
ander vermischt.

D ie  F o r m  u n d  F a r b e  unserer Tiere ist ganz den- 
drocoelenähnlich. Das geübte Auge kann die Tiere trotzden leicht 
unterscheiden, da Dendrocoelides ausgesprochen schmäler, direkt 
bandförmig ist wie es Fig. 1. zeigt. (Siehe weiterhin : Brehrn : 
Az Állatok Világa. Bd. 18. Budapest. 1930. Gutenberg Verlag, Taf. 
15.das Bild eines Dendrocoelides). Die gewöhnliche Körperlänge ist 
10 mm. und Breite 1 mm. Nicht selten fand ich aber 13—14 
mm. lange Tiere bei 1,2 mm. Körperbreite. Die 6—8 mm langen 
Tiere bei 1 mm Körperbreite sind schon geschlechtsreif. Die Kopf
lappen erreichen die Grösse des Dendrocoelums, sind aber auch oft 
stumpfer. Das Hinterende ist manchnal spitz wie bei Dendrocoe- 
lum, ein anderesmal hingegen abgerundet. Vor allen kann man 
aber die zwei Arten auf Grund des milchweissen mittleren 
Streifens, der durch den Pharynx und der Geschlechtsorgane 
gebildet wird, unterscheiden. Derselbe liegt bei Dendrocoelum im 
mittleren Drittel, fängt also vor der Körpermitte an, wogegen 
er bei Dendrocoelides beinahe in das hintere Körperdrittel zu 
liegen kommt. Auch die Bewegungsform ist etwas verschieden. 
Dendrocoelum kriecht ziemlich gerade, wogegen beim Dendrocoe
lides oft eine leichte Schlängelung zu bemerken ist. Besonders ist 
dies an der Sonne der Fall. Im Freien hat man Gelegenheit, die 
sonnenbeschienenen Tiere beim Ködern zu beobachten. Wenn ein 
Fischköder zwischen die Steine verborgen wird, dann kriechen näm
lich die Tiere auch bei Sonnenlicht zwischen den Steinen hervor.

D i e T e c h  n i k. Für Totalpräparate habe ich in Formolsalpetersäure fixiert 
und das Material nach meinen früheren Vorschriften (siehe 1929. S. 56—57.) be
handelt. Für Schnitte fixierte ich ausser Formolsalpersäure mit Sublimat, Formol- 
sublimat, mit ZENKER und FLEMMING. Die Schnitte werden nach APÄTHY’s 
Dreifachfärbung, HEIDENHAIN’s Eisenhämatoxylin, GIEMSA’s Asureosin, 
GELEl’s Säurefuchsin-Lichtgrün behandelt und mit Hämalaun-Eosin gefärbt. 
Für die Musculatur kommen die an der dritten und vierten Stelle erwähnten Ver
fahren in Betracht.

Fig. 1.
Umrissbild von 
kriechenden Den- 
drocoelides nach 
der Natur. Links 
ein hinten abge- • 
rundetes, rechts 
ein daselbst aus
gezogenes Exem

plar. 10 X .

EINIGE NEUERE BEITRÄGE ZUR MORPHOLOGIE.

D ie  D e c k z e l l e n  des Körpers sind viel kleiner als bei Dendrocoelum 
lacteum, sie stehen dichter beieinander. Ventral sind sie höher als dorsal; dort 
mit Zilien dicht besetzt, dorsal sind Cilién nur in Osmiumpräparaten spärlich 
zu entdecken. Nach Sublimat und ZENKER kann man mit einer 2 %-igen Fuchsin
lösung in Anilinwasser die Zilien auch an der Dorsalseite klar darstellen. Unter 
denselben sind aber auch Sinnesstiftchen der subepidermalen Tastganglienzellen 
zu suchen. Bezüglich der Rhabditen habe ich nur so viel Neues zu sagen, dass in 
dem neu untersuchten Material einzelne Exemplare in der Umgebung des Mundes.
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bezgw. der Geschlechtsöffnung keine Rhabditen enthielten. Die ventrale Haftzone 
des Tieres ist nicht vollständig rhabditenfrei. Die drüsige Seitenkante, die hier rein 
durch Rhabditenbildungszellen besetzt ist, ist bei unserem Tiere mehr ausgesprochen, 
als je. Die Kante ist wulstig und oft dicker als die nächste mediane Partie. 
Siehe Fig. 2, 3, 5. u. 12. Die seitlichen Darmzweige stossen dicht an die Rhabditen- 
bildner. Die Verteilung der Rhabditen der vorderen Ventralseite ist an Fig. 3. zu
sehen.

Fig. 2. Tangentialer Längsschnitt aus einem 
mit STEINMANN fixiertem Tier. GIEMSA’s 
Azur—Eosin. 1 Ventralseite mit den kur
zen Rhabditen, 2 Rhabditenloser Haftsaum 
mit den blassen Sekretkanälen, 3 Kanten
zone mit den auffallend langen Rhabditen, 
4 die zugehörige Bildungszone, 5 Dorsal
seite mit mittellangen Rhabditen, 6 die 

zugehörige Bildungszone. Ca 500 X .

Fig. 3. Vorderes Körperende von Dendro- 
coelides Flankói <on der Ventralseite aus 
betrachtet. Gefärbt in toto mit 10 x ver
dünntem Meyer’schen Hämatoxylin. (Dem 
Wesen nach eine Rhabditenfärbung, so dass 
man am Bild eigentlich die Verteilung der 
Rhabditen an der vorderen Körperseite und 
der Körperkante betrachtet.). Mikroauf
nahme bei einer 25x-en Vergrösserung im 
durchfallenden Licht. 1 Die nierenförmige 
Haftgrube, 2 auriculares Sinnesorgan, 3 rhab
ditenloser Längsstreifen, wo sich der Schleim 
für die Kriechspur ergiesst, 4 Sinnesstreifen 
an der Kante für Tasthaare, 5 u. 7 die Haft
zone, 6 Rhabditenlager der Körperkante, 8 die 

Stelle des linken Markstranges.

In meiner Dendrocoelum-Monographie (1909—12.) beschrieb ich ausführlich, 
dass sich die diensttätigen Zellen der Hautdecke nie teilen, infolgedessen der Nach
schub bloss durch auswandernde Rhabditenbildner geschehen kann. In dieser 
Weise können wir die im Mesenchym entstehenden Rhabditenbildner den Nessel
zellen der Knidarien gleichstellen, die ebenfalls Verteidigungselemente bilden und 
gleichfalls eine Wanderung vom Entstehungsort zum Dienstplatz zurücklegen und 
sich ebenfalls nicht mehr teilen können. Meine an Dendrocoelum gemachten Be
funde werden durch neue Beobachtungen an Dendrocoelides vollständig bestätigt. 
Besonders gross ist der Verbrauch an Deckzellen an der lateralen Seitenkante, wie 
dies durch die auch in vollständig erwachsenen Individuen in grosser Menge an
wesenden Rhabditenbildner bewiesen wird. Diese grosse Reserve in erwachsenen 
Individuen deutet daraufhin, dass—ähnlich den Nesselzellen — auch die Deckzellen 
nur einmal ihre Waffen benützen können. Da die Darmzellen eigene, alte Gewebs- 
elemente verdauen (siehe GELEI 1928), können wir annehmen, dass die ihre Rhab-
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diten entladeten Deckzellen sich ins Parenchym zurückziehen, und hier — den ent- 
waffneten Nesselzellen ähnlich —  durch die Darmzellen aufgenommen werden.

In meiner erwähnten Dendrocoelum-Monographie (S. 31—67) beschrieb 
ich vier Sorten von Hautdrüsenzellen, die mit ihrem Zellkörper alle unter der 
mesogloealen Lamelle tief im Parenchym liegen und mit ihren verzweigten Kanälen 
die Deckschicht durchsetzen. Es sind dies vor allem zwei Sorten von Schleim
zellen, von denen die eine mit ihren weiten und nicht verzweigten Kanälen vorne, 
hinter dem Haftwulst in der Medianebene, in einem schmalen Strich, ausmündet. 
Die andere Sorte der Schleimdrüsenzellen ist unter dem Hautmuskelschlauch 
im ganzen Körper zerstreut, hat einen kleineren Körper und dünne, variköse, 
stark verzweigte Ausführungskanäle. Der abgesonderte Schleim ist dichter und 
zäher, als jener der vorerwähnten, und dient bekanntlich als Schutzschleim, 
wogegen der vorige die sogenannte Kriechspur bildet. Allgemein bekannt ist 
die dritte Sorte von Drüsenzellen, welche beim Spannen und Kriechen zum Anhef
ten der Seitenkante und Haftgrube d ien t; dies sind die sogenannten Kantendrüsen
zellen. Diese haben hier bei Dendrocoelides keine grossen Sekretkörnchen, sondern 
ein beinahe homogenes, feingekörntes Aussehen. Das Sekret ist im Gegensatz 
zum Dendrocoelum mit den üblichen Methoden sehr schwer zu differenzieren. 
Nach ZENKER nimmt das Sekret mit GIEMSA’s Azur-Eosin eine grau-violette, 
nach Formol-Salpeter-Säure eine blass-indischrote Farbe an. Ebenso hat es nach 
Fuschsin-Lichtgrün oder Haemalaun-Eosin eine schwach rote oder schwach grau
violette Farbe. Viel leichter kann mann die vierte Sorte : die erythrophilen Körner
drüsen von GRAFF unterscheiden. Diese münden an der Seitenkante, zwischen 
den langen Rhabditen auffallend zahlreich aus ; man findet sie aber sowohl dorsal 
als auch ventral. Das Sekret ist stark lichtbrechend, im Präparat direkt glänzend, 
die ursprünglich runden Körnchen sind unter dem gegenseitigem Druck polygonal 
deformiert und im aufgeblasenen epidermalen Endabschnitt der Kanälchen, 
dicht an der Oberfläche pfropfartig verflüssigt. Das Sekret nimmt die Farbe 
gierig auf, nach GIEMSA eine Ultramarin-Farbe, nach Fuchsin-Lichtgrün oder 
Haemalaun-Eosin eine glänzend rote Farbe, v. GRAFF bezeichnete (1904—1908.) 
dieses Drüsenprodukt als eine Art von Gift. Diese Auffassung kann ich durch 
den morphologisch-topographischen Befund, dass nämlich die Kanäle zwischen 
Rhabditen der Körperkante durchlaufen, durch den Fall von Dendrocoelides 
erfreulicherweise anterstützen.

Die Haftgrube. An Fig. 3. können wir die Nierenform dieses Organs und 
an Fig. 4. einen Längsschnitt von demselben betrachten. Es besitzt eine wohl 
entwickelte Muskulatur, die aus den Fasern des angrenzenden Hautmuskel
schlauches und aus dorsoventralen, weiterhin in der Medianebene, sowie in der 
Querebene schrägen Muskelfasern besteht. (Siehe Fig. 4.)

D e r  H a u t m u s k e l s c h l a u c h  (Fig. 5.) ist im allgemeinen dem 
Tricladentypus gemäss aufgebaut. Dorsal ist er dünner als ventral. Die Schichten 
bestehen (wie üblich) aus Circulär-, Diagonal-und Längsfasern. Vorne sind die nach 
auswärts gerichteten diagonalen Fasern (die also von der Medianebene ausgedehnt 
schräg lateral nach vorne ziehen) kräftiger und stehen dichter, als die entgegen
gerichteten. Besonders typisch ist für das Genus, dass an der Ventralseite unter
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die Längsfasern auch quere (also cirkuläre) eingestreut sind (s. Fig. 5.), wie es 
von BEAUCHAMP zuerst für den Pharynx festgestellt wurde. Besonders 
vorne, in der Gegend der Ovarien sieht man Schnitt für Schnitt klar, dass ein-

Fig. 4. Sagittaler Längsschnitt vom vor
deren Körperende, getroffen die Haft
grube. 1 die Haftgrube, 2 ^ 2  die kreu
zungssteile der Längsfaser der Hautmus
kulatur, 3 schräger Parenhymmuskeln 

in der Sagittalebene. Ca 500 x .

Fig. 5. Die Muskulatur der Körperkante an 
einem Querschnitt, schematisch. 1 Hautepithel, 
2 der dorsale Hautmuskelschlauch, 3 der laterale 
Darmast, 4 der ventrale Hautmuskelschlauch, 
5 schräge, 6 perlaterale, 7 dorsoventrale Paren- 
hymmuskelfasern. Lateral gehen die Endzweige 

der Parenhymmuskeln in die Haut hinaus.

wärts von den Diagonal-und einwärts von den Längsfasern circuläre auftreten. 
Im dorsalen Hautmuskelschlauch treten die Diagonalfasern so spärlich auf, dass 
es unmöglich ist, dieselben an Querschnitten aufzufinden. Vorne, wo in der Median
ebene die Schleimdrüsenkanäle für die Kriechspur ihre Secrete ergiessen, kreuzen 
sich viele Längsfasern der rechten und linken Seite. — Sämtliche Fasern des Haut
muskelschlauches sind platte, bandartige Gebilde.

Von den sogenannten Parenchymmuskeln existieren nicht nur die gewöhn
lichen dorsoventralen, sondern vorne auch solche, die schräg paramedian nach 
vorne laufen, bei denen also ihr ventrales Ende nach vorne verlagert ist. Ausser
dem findet man hier auch solche, die in der Querebene schräg nach links bzw. 
nach rechts verlaufen und sich in dieser Weise kreuzen. Auch an der Körperkante 
längs des Körpers bemerken wir in der Querebene schräg gestellten Muskeln, 
wie es an der beiliegenden Figur 5. angegeben i s t ; man sieht ausserdem auch 
horizontale Querfasern, die mit dem Hautmuskelschlauch nichts zu tun haben. 
Diese verwickelte Muskulatur bewirkt die verwickelte Bewegung der Körperkante. 
Die Muskelfasern dringen auch hier bis zur Oberfläche der epidermalen Zellen, 
hiermit so wie ich es für Dendrocoelnm 1907 S. 23 (Fig. I. Fig. 10.) ausführlich 
beschrieb.

Bezüglich des G a s t r o  v a s c u l a r s y  s t e m s  (Fig. 6. u. 7.) bemerke 
ich folgendes. In der zweiten Ausgabe des ungarischen Brehm’s* habe ich ein Bild 
nach einem lebenden Exemplar gegeben, das treu die Lagerungsverhältnisse 
dieser Organe zeigt. Hier ist hervorzuheben, dass der Pharynx stark nach hinten

* Verlag GUTENBERG, 1930. Bd. 18. Taf. 15. Fig. 5.
3*
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verschoben ist, indem auch sein Basalteil hinter der Körpermitte liegt (siehe 
Fig. 1.).

Die Pharynxtasche hat ein unbewimpertes Epithel, das be
sonders hinten, oberhalb der Mundöffnung von drüsig aufgeblase
nen Zellen besteht. Ihre Muskulatur besteht besonders aus basal
ständigen Längsfasern, worauf sich nur hie und da nach aussen 
circuläre Fasern anlagern.

Vom Pharynx habe ich nach Flemming mit GIEMSA’s 
Azur-Eosin vorzügliche Bilder erhalten, so dass ich ihn nun 
genauer beschreiben kann. Er ist sowohl innen wie aussen, von 
einem eingesenkten Epithel bedeckt. Die Kerne liegen aussen 
einwärts von der Muskulatur, innen dagegen in die mächtige Mus
kelwand eingeschaltet. Die Ausenwand ist durch und durch be
wimpert, innen dagegen nur das distale D ritte l; die Lippe ist 
freilich unbewimpert.

An einigen Exemplaren habe ich nach verschiedenen Fixie
rungsmitteln eine secre- 
torische Tätigkeit des 
pharyngealen Epithels be
obachtet. Dies besteht 
darin, dass sich sowohl 
von den Flimmerplatten 
als auch besonders von 
den unbewimperten Epit
helplatten des Pharynx
lumens thränenförmige 
Blasen abheben und sich 
bald verflüssigen. Der
artige Blasen habe ich an den Darmzellen von Phvllopoden oft 

beobachtet. Einwärts im Lumen werden diese Blasen immer dichter und grösser 
bis schliesslich das proximale, nicht eingesenkte Epithel direct die Form dieser 
Blasen annimmt. Den Umstand, dass nicht an jedem Pharynx diese Blasen zu 
treffen sind, erkläre ich damit, dass jede Drüsentätigkeit zeitweilig (tempo
rär) ist.

Die innere Muskulatur ist mächtig und besteht, typisch für das Genus, 
aus gemischt gelagerten Circulär-und Längsfasern ; die ersteren überwiegen und 
begrenzen zugleich die Schicht sowohl nach aussen als auch nach innen. An der 
äusseren Pharynxwand bildet sich eine dünnere Muskelschicht aus, die nach 
aussen aus einer einzigen Lage von Längsmuskeln und einwärts (der Drüsenschicht 
zugekehrt) aus mehreren (bis 4) Lagen von cirkulären Fasern besteht. I lie und da, 
besonders aber distal, bemerkt man auch innere Längsfasern, die mit ihrem proxi
malen Ende am Epithal inserieren. Ich habe an den früheren Exemplaren nicht 
wahrgenommen, dass in der mittleren Drüsenschicht, ausser der radiären 
Parenchymmuskeln noch auch schräge auftreten, die von der Aussenwand aus
gehend schräg einwärts nach hinten, d. h. der Pharynxlippe zu laufen (s. Fig. 7.),

Fig. 6. Total
bild eines mit 
Formol- Salpe 
tersäure fixier
ten Tieres, von 
derV entralseite 
aus betrachtet.

40 X .

Fig. 7. Die Muskulatur des Pharynx an sei
nem distalen Teil, nach einem, mit Flem
ming fixierten und mit GIEMSA’s Azur—  
Eosin gefärbten Präparat, schematisch. In 
der Drüsenschicht der Querschnitt des 

Ringnerves.



Diese bewirken die Krümmungen des Pharynx, indem sie ein Verschieben der 
Innenwand der Äusseren gegenüber ermöglichen.

Sowohl mit der GIEMSA-Methode, als mit der Dreifachfärbung vQn APÁTHY 
kann ich drei Sorten von Drüsenkanälen unterscheiden ; bloss Kanälchen, da keine 
Drüsenzellen im Pharynx vorhanden sind. Aussen, ausserhalb des Nervenge- 
flechtes verlaufen in Sublimatpraeparaten nach GIEMSA-Färbung Kanäle mit 
grüngefärbtem Inhalt, in der Mitte und innerhalb des Nervenringes weichselrote 
Stränge und nach innen schmutzig violette. Die äusseren sind nach a p ä t h y ’s 
Methode schwefelgelb, die mittleren violett bis rosa und die inneren strohgelb ; 
In alten Praeparaten behält nur die äussere Zone ihre Farbe. Die letzterwähnten 
Gänge münden auch an der äusseren Pharynxoberfläche dicht an Lippenrand. — 
Die mittlere Zone ist sicher eine Schleimdrüsenzone, die beiden anderen, die der 
Muskellage angeschmiegt verlaufen, mögen wohl zwei verschiedene Speichelkanäle 
darstellen, die Verdauungssäfte führen (eventuell könnten die äusseren Kleb
drüsenkanäle sein ; siehe GELEI 1909—12).

In der Drüsenschicht ist ein stark ausgebildetes Nervennetz ausgebreitet. 
An der Grenze des distalen Drittes und letzten Viertels entwickelt sich ein dicker 
pharyngealer Nervenring. Darin findet man ausser der grossen Zahl von 
dünnen sensorischen Fasern auch einige breite motorische Schläuche. Dies letztere 
mag als Erklärung dafür dienen, dass ein herausgelöster Pharynx lange selbständige 
Schluckbewegungen ausführt. Bezüglich des Baues des gastrovascularen Systems 
weise ich einerseits auf Fig. 6. und anderseits auf meine Abhandlung 1928 hin, 
wo ich von Seite 35 ab an mehreren Stellen auf Dendrocoelid.es hinauslaufe. Hier 
füge ich nur soviel hinzu, dass auch hier eine starke Darmmuscularis ent
wickelt ist, die aus sternförmigen Zellen besteht, deren Fasern aber meist längs
gerichtet sind. Ich habe zuerst hierbei Dendrocoelides feststellen können, dass diese 
Tunica muscularis eine direkte Fortsetzung des inneren Muskelschichtes von 
Pharynx bildet.

Bezüglich des G e s c h l e c h t s a p p a r a t e s  habe ich über folgendes 
zu berichten : Ich bemerkte 1927, dass das Ovarienpaar gewöhnlich zwischen 
dem 4-ten und 5-ten Darmzweig liegt. An dem neuen Material beobachte ich 
eine auffalende Variabilität der Lagerung des Ovarium insofern, dass dasselbe 
bis zum ersten Darmzweig (von vorn gerechnet) verlagert sein kann. Der Ovidukt 
bildet in der Nähe des Ovariums ein Receptaculum seminis, das manchmal durch 
ein normales Epithel bekleidet, in anderen Fällen dagegen eingesenkt ist. Eben 
so ist der hintere proximale drüsige Abschnitt der vereinigten Ovidukte mit nor
malem, nicht eingesenktem Flimmerepithel ausgekleidet. Oviduct und Vas defe
rens liegen dicht an den Längsnerven und zwar — wie Fig. 12. zeigt — aussen 
der Oviduct und innen : median das Vas deferens, letzteres oft in das Nerven
gewebe direct eingebettet. Die Leitungswege der Spermien, also von den Hoden
bläschen angefangen bis zur Penis sind im allgemeinen mit einem platten Flimmer
epithel bedeckt (Sublimat FLEMMING, ZENKER; Fuchsin — Lichtgrün). — Die 
proximalen Abschnitte der Vasa deferentia unterschied ich (1909—1912) als 
Tubi seminales und Ductus seminales. Die'stark gewundenen Tubi seminales fangen 
ungefähr gegen die Mitte des Pharynx an, hierher laufen die beiden vorderen
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bzgw. hinteren Zweige der Vasa deferentia zusammen. Die Tubi seminales haben 
anfänglich ein hohes Zylinderepithel, mit spärlichen Zilien, hinten dagegen wird das 
Epithel niedriger und an Zilien reicher (FLEMMING, GIEMSA, Azureosin). 
Dieser Abschnitt ist mit Spermien prall gefüllt, und die Zilien sind daher schwer 
zu beobachten. Die beiden Ductus seminales sind, wie sie den Bulbusteil des 
Penis durchlaufen, mit einer starken Musculatur und dicht bewimpertem Epithel 
besetzt.

Ich konnte mich am neuen Ma
terial bezüglich der Lage der Kopu
lationsorgane von einer grossen Varia
bilität überzeugen. Es kommt vor, 
dass muskulöses Drüsenorgan, Penis, 
und Bursastiel übereinander in der 
Medianebene liegen, wie dies die Foto 
Fig. 8. von einem Längschnitt klar 
demonstriert. Oder aber sind sie ganz 
auseinandergeschoben: rechts musku
löses Drüsenorgan, in der Mitte Pe
nis und links Bursastiel. Genau das
selbe können wir bezüglich der Öff
nung beider Organe in das Atrium 

genitale bemerken. Seiner Zeit dachte ich es als eine Regel aufstellen zu kön
nen, dass diese Organe normalerweise hintereinander gelagert sind. Aus Rekon- 
structionsbilder konnte ich dagegen ersehen, dass die Öffnung der Vagina auch 
ganz links verschoben sein kann. Ich glaube, dass wir vom Stand der Systematik 
die Lagerung dieser Organe ganz ausser Acht lassen können und müssen, 
da diese muskelreichen Organe unter Einwirkung der Fixiermitteln starken 
physiologischen Veränderungen unterworfen sind. Einen besonderen Wert können 
wir bloss dem morphologisch-histologischen Bau des männlichen Kopulations
organs : des Penis beimessen. Mit diesem Organ habe ich mich auch an meinen 
Schnittpraeparaten eingehend beschäftigt. Aus diesen Studien ergab sich 
die etwas schematisch gehaltene Figur 9., deren Details nach Sublimat- und 
Formol-Sublimat Praeparaten, die mit GIEMSA’S Azureosin gefärbt waren, ein
gezeichnet wurden. In dieser Figur habe ich auch die Penisscheide ausfürlicher 
eingezeichnet. Man sieht, dass diese Scheide grösstenteils mit drüsigem Flimmer
epithel ausgekleidet ist.

Bezüglich des männlichen Gliedes bemerke ich im Gegenteil zu meinen frü
heren Auseinandersetzungen, dass sich auch hier ein wohl ausgebildeter Bulbusteil 
unterscheiden lässt. Die Penispapille ist aussen an ihrem proximalen parabasalen 
Abschnitt mit platten (Fig. 10) und am distalen mit hohem Epithel (Fig. 11) 
bekleidet. Der letztere Teil (in Fig. 9. bei 16.) ist durch Ausführungsgänge von 
Drüsenzellen dicht kanalisiert und sieht von der Secretmasse drüsig aus. Der innere 
Leitungsweg und ebensowohl der innere Raum des Bulbusteiles ist von einem 
unebenen Epithel ausgekleidet, (in Fig. 11. u. 12. mit 2 bezeichnet) das von den 
bimförmigen Endanschwellungen der Drüsenkanäle aufgetrieben ist. Ich habe den

F i g .  8. Sagittaler Längsschnitt durch die Ko
pulationsorgane. Fixierung Sublimat—Eisessig, 
Färbung GIEMSA’s Azur—Eosin. 1 Bursastiel,
2 Lumen der Penisscheide bzw. Atr. gen. masc.,
3  Penis, halbtangential getroffen, 4 muskulö
ses Drüsenorgan, 5(rechts)lateraler Abschnitt der

Bursa, 5 (linkes) Darmabschnitt. 22 x .
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Fig. 9. Schematisches Bild des männlichen Kopulationsorganes und Oviducts nach 
Resultaten mit GIEMSAs Azur—Eosin. 1 Atr. gen. comm., 2 Wand des muskulösen Drüsen
organs, 3 Retractormuskeln, 4 Dilatatoren, 5 drüsiges Flimmerepithel der Penisscheide, 
6 Muskulatur der Penisscheide, ? u. S Sekretgänge, deren Kanäle einerseits zwischen 10 u. 
11 anderseits zwischen 11, 12, 16 u. 15 ausmünden, 9 Bulbusteil des Penis, 10 Epithelausklei
dung der Bulbushöhle mit traubenförmigen Auftreibungen, 11 Grenze der grobkörnigen 
und feinkörnigen Sekretmündungen, 12 Kanal der Penispapille, wo das feinkörnige Sekret 
ausmündet, 13 Muskulatur der Penispapille, 14 Hautepithel der Penispapille, 15 hier beginnt 

die Drüsenschicht (16) des Hautepithels, 17 Dilatatoren, 18 Oviduct. Ca. 400 X.

Drüsenkanälen auch an den neueren Praeparaten grössere Aufmerksamkeit 
gewidmet, da ich dieselben für systematisch wichtig halte. Ich schrieb seiner
zeit, dass zweierlei Drüsen in den Penis münden. Die neueren Beobachtungen 
bestätigen diese Behauptung. Der Bulbusraum und der nächste Abschnitt des 
Peniskanals ist der Mündungsplatz eines sich schwerfärbenden Drüsensecrets, 
welches ich an einem Sublimat-Praeparat, das mit Jod nicht behandelt worden 
ist, durch starke Sublimatabsorbtion ganz klar erkannte. Distal im Kanal und 
zugleich an der Aussenseite der Penispapille münden Kanäle, mit einem sehr fein
körnigen Sekret, das in Azureosin-Praeparaten nach Sublimat blass grauviolett 
gefärbt ist. Die Musculatur des Organs ist in Fig. 9. genau und ausführlich ange
geben. Neu sind an diesem Bilde die Radiärfasern der Penispapille und weiterhin 
die schwach ausgebildeten inneren Ringfasern. Ich erwähne dass es keine leichte 
Aufgabe ist die Musculatur zu studieren. Stark übergefärbte. (3 bis 4 Stunden 
lang) Giemsa-Praeparate erlauben eine richtige Differenzierung im 96% Alkohol, 
damit man die tiefviolett gefärbten Muskelfasern restlos erkennt

Zum Bau der anderen Kopulationsorgane habe ich nichst Neues zu sagen. 
Nur zur Bursa copulatrix möchte ich bemerken, dass dieses Organ eine schwache 
Tunica muscularis besitzt, bestehend aus sternförmig verzweigten Muskelfasern. 
(Dies kann man an Sublimat- oder ZENKER-Praeparaten nach GIEMSA.s Azur
eosin, nach EH, Fuchsin oder Eosin leicht erkennen.)

Das P r o t o n e p h r i d i u m  ist histologisch genau so aufgebaut, wie ich 
es bei Dendrocoelum ladeum kennen gelernt habe. (Siehe GELEI 1912. S. 143—153. 
und die Figuren 67—71 an Tafel VIII.) Die Ausmündungen der beiden dorsalen
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Fig. 10. Längsschnitt am proximalen 
Teil der Penispapille nach einem Azur- 
Eosin-Präparat. 1 Penislumen, 2 inne
res Epithel, 3 u. 3 mittlere Drüsen
schicht, 4 Ringfaserschicht, 5 äusseres, 
nicht drüsiges Plattenepithel, 6 Epithel 
der Penisscheide, 7 Körperparenchym, 
«^dorsale Hautschicht mit Rhabditen.

Ca 500 X.

Fig. 11. Längsschnitt am distalen Teil der Penis
papille aus derselben Schnittserie wie Fig. 10. 
1 Lumen der Penispapille, 2 inneres Epithel, 3 mitt
lere Drüsenschicht, 4 Ringfaserschicht, 5 kanali
siertes Zylinderepithel für die Sekretausscheidung, 

6 Epithel der Penisscheide. Ca 500 x .

Hauptkanäle habe ich nicht untersucht, bloss so viel festgestellt, dass diese Lei
tungswege vorne, in der Gehirngegend miteinander kommunizieren. Viel wichtiger 
war für mich die Feststellung, dass die terminalen motorischen Zellen ebenfalls 
ganz denjenigen vom Dendrocoelum ähnlich gabaut sind. Wir haben also auch hier 
keine echte Terminalzelle oder Flammzelle vor uns, sondern die Kanälchen werden 
endständig etwas erweitert, doch endigen sie dabei spitz und die Wand des End
stückes ist auf eine lange Strecke dicht bewimpert. Wir bekommen hier also ganz 
ähnliche Figuren, wrie ich es für Dendrocoelum 1909—12 an Tafel VIII. in Figuren 
64 und 67 gezeichnet hatte. Die Übereinstimmung geht so wTeit, dass ähnlich, wie 
in meiner Figur 64, auch bei Dendrocoelides die Kerne nicht endständig, sondern in 
die Röhrenwand verlagert sind. Diese bewimperten Zellen findet man im Körper 
überall zerstreut (ausgenommen die drüsig-muskulösen Organe: Pharynx, Penis 
und muskulöses Drüsenorgan), doch findet man dieselben meistens in und an dem 
Hautmuskelschlauch.

Das N e r v e n s y s t e m  ist einfacher gebaut als jenes vom Dendrocoelum. 
In Fig. 12 sehen wir zur Erläuterung einen schematischen Entwurf, der nach hinter 
dem Ovarium gefürhten Querschnitten ausgeführt wurde. Die beiden ventralen 
Markstränge sind immer doppelt, durch dorsoventrale Muskelfasern getrennt ; 
selbstverständlich die Nervenknoten ausgenommen. Dem äusseren Abschnitt 
schliesst sich der Oviduktus, dem inneren das Vas deferens an. In gleichen 
Abständentreten unbestimmt begrenzte Nervenknoten auf, von denen je eine Komis- 
sur zum gegenseitigen Knoten und je ein lateraler Nerv zur Seitenkante verläuft. 
Die Seitennerven sind ausserdem an der Grenze, wo Darmäste und Drüsenkante 
aneinander stossen mit einem dünnen lateralen Längsstrang verbunden. Auf diese 
Weise laufen also ventral und immer innerhalb des Hautmuskelschlauches vier
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Längsnervenstränge : zwei Haupt- und zwei laterale Nebenstämme entlang. Wir 
finden über den Quernerven keine einwärtsgelagerten Muskelfasern, wogegen bei 
Dendrocoelum solche immer anzutreffen sind. Dorsal unterscheiden wir ein Eben
bild des ventralen Nervensystems. Dies entsteht auf diese Art, dass von den ven
tralen Nervenknoten dorsal gerichtete, kleine Nerven auf steigen, an jedem Quer
schnitt insgesamt vier, welche durch Quer- und Längsnerven untereinander ver
bunden werden. Von den ventralen Marksträngen steigen diese dorsalen Nerven 
medianwärts und von den lateralen Nerven lateralwärts gerichtet auf. Die medianen 
Stränge steigen von der äusseren Partie des Markstranges aufwärts.

Fig. 12. Schematisches Bild des Nervensystems an einem Querschnitt. 1 u. 2 ventrale,
3 u. 4 dorsale Längsstämme, 5 vorderer Hauptdarm, 6 Vas deferens, 7 Oviduct.

Vom Cerebralknoten geht nach vorne als Fortsetzung der ventralen Mark
stränge ein Nervenpaar nach vorne, welches dicht vor dem Vorderende mit dem 
lateralen, dünnen Nervenpaar vereinigt wird. Der Cerebralknoten besteht ventral 
mehr aus motorischen und dorsal ausschliesslich aus sensorischen Fasern. Auch die 
Cerebralkomissur ist dementsprechend ventrokaudal motorisch und dorsorostral 
sensorisch. Im Cerebralknoten überwiegt der sensorische Teil, er hat dorsale Aus
wüchse und sendet zahlreiche Zweige in dorsolateraler Richtung zum auricularen 
Sinnesorgan. Dieses liegt an den Sinneslappen terminal seitlich vorne und er
streckt sich nur auf eine ganz kurze Strecke am Sinneslappen nach hinten. Ich 
möchte bezüglich der Drüsenkante des Körpers erwähnen, dass an derselben, wie 
es an Figur 3. zu ersehen ist, eine schwache Durchlichtung wahrnehmbar ist. 
Auf diesem Strich treten freie Tastnerven mit ihren langen Sinnesstiftchen hervor.

Cytologisch ist das Nervensystem vollständig ähnlich aufgebaut, wie ich es 
bezüglich Dendrocoelum (1909—12 S. 169—199, und auf den Tafeln IX—XVI) 
ausführlich beschrieben habe. Als neues kann ich bloss so viel erwähnen, dass Tast
nerven merkwürdigerweise auch an der Haftzone der Drüsenkante hervortreten 
nnd diese hier mit äusserst kurzen, aber dicht stehenden Sinnesstiftchen besetzt 
sind.
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1929 augusztusában RIEGLER GUSZTÁV, azóta elhunyt kedves barátom, 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem közegészségtani intézetének 
igazgatója, a Balaton-környék ivóvizeit tanulmányozván, egyik szemlekörútjára 
autóján magával v itt s ez alkalommal jutottam  ahhoz a szerencséhez, hogy Vászoly 
község fölött a dolomitból előtörő, bővizű forrásban a Polydadodes alba STEIN- 
MANN-t, mint faunánk új tagját, legkeletibb termőhelyén megtaláltam.* 1930 
húsvétja körül a forrást ENTZ professzor barátom társaságában újra fölkerestem 
s ez alkalommal a nagy kőfoglalatos forrástól pár lépésre eső, gondozatlan előtö- 
résből számos példányt gyűjtöttem, melyeket a Tihanyi Biológiai Intézetben 
különböző rögzítőszerrel, így formol-salétromsavval, formol-sublimáttal, ZENKER- 
és FLEMMING-féle folyadékkal konzerváltam. Ugyanez év augusztusában két
szer gyűjtöttem az állatokból s a helyszínen frissen fogott darabokat is rögzítettem. 
Megkíséreltem az állatokat a Tihanyi Biológiai Intézetben megfelelő körülmények 
között tartani, ez azonban, ellentétben azzal, hogy STEINMANN hosszú időn át 
nevelte állatait laboratóriumában, nekem egyetlenegy alkalommal sem sikerült. 
Ezt a körülményt azzal tudom magyarázni, hogy az állat magyarhoni termő
helyén csakis a forrásban található, ahová kívüle még a Dendrocoelum ladeum 
s a Dendrocoelides Hankói nyomul be, holott a STEINMANN állatai már a ter
mészetben igen különböző körülmények között éltek.

Állatunk egyetlen táplálékát a Carinogammarus triacanthus SCHÄFERNA 
(esetleg Culicida álca) képezi, mely a forrásban nagy tömegben található.

A magyarhoni állatok mind a STEINMANN által Felső-Elszászban, mind- 
pediglen KENK-től Szlavóniában gyűjtött példányoknál jóval kisebbek ; átlagos

* Az új magyar BREHM (Gutenberg-kiadás 1930.) 18. kötetében a 129. és 133. oldalon a 
magyar fauna tagjai között már megemlíteni a Pohjdadodes-t és a 15. táblán a 7. képen rajzát 
is adom.



liosszméretük 10 mm. s csak a legnagyobbak érik el a 14 mm.-t, miközben széles
ségük legfeljebb 1—1 y2 mm.-re rúg, holott STEINMANN 25 mm. hosszúságú 
állatokat is gyűjtött. Abbeli hitem, hogy majd csak megtalálom a nagy példányokat 
is, vezetett többször a termőhelyre. Jóllehet, az általam begyűjtött állatok alakjuk 
és viselkedésük tekintetében teljesen egyeznek a STEINMANN—KENK-féle 
példányokkal, a kis testméret alapján mégis arra gyanakodtam, hátha új fajjal 
van dolgom s ez vezetett arra, hogy több beágyazott példányból haránt- és hossz- 
metszeteket készítettem, melyeknek átvizsgálásából s azoknak az egészben kon
zervált példányokkal való összevetéséből az itt következő eredményekre jutottam:

Fig. 1. Fig. 2.
F i g .  1. Zenker-féle folyadékban 

Tögzített állat egészben, balzsam
készítmény után, — hasoldalról 
nézve. Mellső végén a rögzítőszer 
hatására élesen elkülönödő tapadó 
gödör, mögötte a szemek. Közé
pütt a garat a középfekvésű száj
nyílással, mögötte anastomosis a 
két belág között, s a közti mező
ben a párzószervek: női párzótáska 
(bursa copulatrix), hím párzószerv 
(penis), izmos mirigy. —• Mit Zen
ker fixiertes Tier in toto, nach 
einem Balsampräparat, Ventralan
sicht. Vorne die Sauggrube, dahin
ter die Augen. In der Mitte der 
Pharynx mit dem mittelständi
gen Mund, darnach eine Anasto
mose zwischen den Darmschen
keln. Im hinteren Feld nacheinan
der : Bursa copulatrix, Penis, mus

kulöses Drüsenorgan.
F i g .  2. Szabadon csúszó élő állat 
hátoldalról tekintve. — Das krie
chende Tier nach dem Leben von 
der Kückenseite aus betrachtet.

A rendszerint 10 mm. hosszú állatok külse
jükben, mozgásukban, testszegélyük redőzöttségé- 
ben a megtévesztésig hasonlítanak a Dendrocoelum 
ladeum-hoz (lásd a 2. ábrát). Ez vonatkozik kivált 
a tej fehér példányokra, melyeknek sem bélágait, 
sem pedig a g a ra t: nyeldeklő elhelyezkedését nem 
vehetjük észre. A Dendrocoelum-nak mindössze 
csak nagyobb fej lebenyére mutathatunk rá, mely
nek alapján a gyakorlottabb szem adott alkalom
mal talán gyanút foghatna arra nézve, hogy a 
kettő közül mely állatról van szó. Ha azonban lu
péval megtekintjük az állatokat, a fejlebenyek 
tövében két oldalt két félholdszerű mezőben föl
sorakozó nagyszámú szemről azonnal fölismerhet
jük a Polycladodes-t. Ha pedig az állat bele fes
téket tartalmazó táplálékkal van tele s így a 
bélágazatok jól láthatók, akkor a mellső testfélbe 
eső garatról meg éppenséggel biztosan ismerünk 
állatunkra, mert a Deudrocoelum l. garatja jóval 
hátrább fekszik.

A vizsgálati állatok kikészítésénél nagyjá
ban azt az eljárást alkalmaztam, melyet 1929-ben 
az Örvényférgekre nézve összeállítottam. Mind
össze csak azt jegyzem meg, hogy a garat miri
gyeit célszerű éhező állatokon, izomzatát pedig 
nemrég jóllakott példányokon vizsgálni. Az ivar
szervekre hasonló illik : ha az izomzatot akarjuk 
nézni, vegyünk nemrég párosodott példányt, ha 
pedig a mirígycsöveket kutatjuk, kerüljük az ép
pen ivarzó állatok vizsgálását. Amennyiben pedig 
az idegrendszer morphologiáját illetőleg metsze
tekre vagyunk utalva, legcélszerűbb valamely 
szublimát-keverékes rögzítés után a savifuchsin- 
világoszöld festéket alkalmazni (2%-os fuchsin 
anilinvízben, 1 %-os világoszöld 96 %-os alkohol
ban).



Alkattani megfigyeléseimet a következőkben állítom össze.
A b ő r h á m  és  a b ő r  m i r i g y e i .  A metszetekből az derült ki, hogy 

az állatnak háti és hasoldalát egyaránt csillós hám borítja. A háton azonban a 
csillók jóval ritkábbak, mint a hasoldalon, azonban mégis sűrűbben fejlődnek, 
mint a Dendrocoelum-on, vagy Dendrocoelides-en. A csillók csupán a hasoldal 
tapadógödrét és szegélymenti tapadóövét boritó sejtekben, valamint a tapadó
gödör mögötti rövid nyálkaömlesztő csíkon hiányzanak. Érdekes jelenség, hogy 
a hámot egy mesogloeaszerű kocsonyás alapi hártya mindenütt élesen elmetszi és 
határozottan határolja az alap felől, azonban az említett tapadó és nyálkás terü
leteken s ezenkívül a tapadólebeny úgynevezett szagló vagy aurikuláris szervén 
az ismeretes besülyedt hám képződik (lásd a 3. ábrát), vagyis a sejttest nagyrésze 
a sejtmaggal együtt az említett mesogloea-lemez alá, a testparenchymába sülyed. 
Ezeket a hámsejteket arra, hogy testük nagyobb részével odahagyják a hámsort, 
az készteli, hogy az illető területeken a bőrt sűrűn átjárják hol a mirígycsatornák, 
hol pedig a fölületre tóduló érző idegrostok ; s ezek nagy tömegükkel mintegy 
kiszorítják a hámsejteket rendes helyükről.

A Po ly  e l adó  des  
hámja a hátoldalon kü
lönlegesképpen maga
sabb, mint a hasi részen 
(lásd a 3. ábrát). Ez a 
szokatlan jelenség talán 
azzal kapcsolatos, hogy 
hiányzik a hátoldali test
szegélyről a szokott, mi
rigyben és rhabditisek- 
ben gazdag, magas hen
geres hám, hanem ehe
lyett a szegély is törpe s 
így a többi Paludicolák- 
ban a szegélyre eső vas- 
tagulat feloszlik az egész 
háton. A hám pálcikás 
védő fölszerelésében, az 
ismert rhabditekben 
igen gazdag. Ezek a szo
kott módon hasoldalt 
rövidebbek, mint a há
ton (lásd a 3. áb rá t) ; 
amott azonban aránylag 
vastagabbak. A hátszegélyeken nem találhatók a közismert hosszú rhabditek, 
hisz amint említők, a hám se magas. Csodálatosképpen a rhabditek igen különböző 
hosszúságúak; már bennt subepidermális termőhelyükön különböző méretűek 
képződnek. Mivel azonban utóbbi helyen nem találunk egészen piciny : 1—2 y. 
hosszúságú képleteket, a hám fölületi rétege azonban tele van ilyan mikrorhab-

Fig. 3. Hosszmetszet az állat mellső végéről a niediális síkban. 
Zenker-féle folyadék, eosin-világoszöld. 1 tapadó gödör, 2 a szom
szédos méregmirígyek szájadéka, 3 a mászásra használt nyálka 
kiömlési helye, 4 a vegyi érzékszerv belső szegélye, 5 a garat- 
commissura keresztmetszete, 6 a nediális bélág mellső vége. Í20x. 
— Sagitaler Längsschnitt am Vorderende. Fixierung nach Zenker, 
Färbung Eosin (Spritl.) — Lichtgrün. 1 Haftgrube, 2 Mündung 
der benachbarten Körnerdrüsengänge (Giftdrüse), 3 Schleim
absonderung für die Kriechspur, 4 medialer Abschnitt des Auri
cular—Sinnesorganes, 5 Querschnitt der Cerebralcommissur, 

6 Endabschnitt des unpaaren Hauptdarmes. 120 x .
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elitekkel, föl kell tételeznünk, hogy a hámsejtek epidermális fekvésükben is folytat
ják a pálcikatermelést.

A rhabdit-termeléssel kapcsolatosan itt is, miként Dendrocoelides cikkemben 
(lásd u. e. füzetet), meg kell jegyeznem, hogy a hám sejtjei oszlás által nem sza
porodnak s így a hám méretnövekedése a parenchymának az izomtömlővel szom
szédos övében keletkező és elszaporodó rhabditképző sejtek kivándorlásával 
oldódik meg. A Polycladodes-bői készült metszetek átvizsgálása közben arról győ
ződtem meg, hogy a pálcikáikat kiürített hámsejtek továbbra is a hámban marad
nak, tehát sem regeneratio végett, sem pediglen mint esetleg halálraítéltek, a 
parenchymába vissza nem vándorolnak.

A bőr hámsejtjeit itt is négyféle mirígysejt csatornái fúrják át, mint ahogy 
azt a Dendrocoelum-ban és Dendrocoelides-ben tapasztaltam (lásd a 3. á b rá t) : 
1. A tapadógödörben és -övön az úgynevezett ragasztómirígyek csatornácskái 
szájadzanak. A mirígytermék a Dendrocoelumé-ra emlékeztető, de annál jóval kisebb 
orsódad képletekben jő létre. 2. A nyálkaállományt a mellső testvégnek tapadó
gödör mögötti csíkjára itt is bő, el nem ágazó csatornák vezetik. 3. Viszont a test- 
fölületre egyenletesen elosztó kondenzált nyálkaállományt, mely a Polycladodes- 
ben igen csekély jelentőségű, itt is elágazó, bogos, varikosus csatornák juttatják 
a testfelületre. A negyedik mirígyféleség : a GRAFF-féle szemcsemirígyek, melyeket 
én méregmirígy váladéknak tekintek, a Polycladodes-ben szintén igen nagy szám
ban fejlődnek. A váladékszemcsék itt is gömbölydedek, mint a Dendrocoelum-ban 
és a Dendrocoelides-ben. A méregcsatornák különösen a tapadó öv dorsális szom
szédságában fúrják nagyszámban át a hámot. Ezeket elől a tapadógödör mellett 
is megtaláljuk. A gödröt középütt ventrálisan nyálkacsatornák szegélyezik, dór- 
sálisan pedig a be nem sülyedt hámban méregcsatornák határolják. Ha valamely 
szublimátkeverékes rögzítőszer után savanyúfuchsin-világoszöld festéket alkal
mazunk, a nyálkacsatornák zöld, a ragasztócsatornák bíborvörös s a méreg
csatornák carminvörös váladékkal telvék ; ugyanezen csatornák GIEMSA azur- 
eosinjával az előbbi sorrendben halványkék, piros és ultramarinkék színt öltenek.

T a p a d ó g ö d ö r .  Erről a szervről a vászolyi példányok alapján meg kell 
állapítanom, hogy az általam eddig ismert Paludicolák között itt a legkifejezettebb. 
Fekvése kissé frontális, alakját különösen a ZENKER-féle folyadékkal rögzített 
állatokon tanulmányozhatjuk jól. Már STEINMANN megjegyzi, hogy a váladék
csatornák a gödör hámját tömötten egymásra sorakozva fúrják át. STEINMANN 
azonban izomzatút gyöngének mondja. Én mindamellett anilin-vízben oldott 
2%-os savi fuchsinnal vagy GIEMSA azur-eosinjával végzett erős festéssel arról 
győződtem meg, hogy a retraktor-, tehát úgynevezett evakuáló izomzat is erősen 
fejlett. A retraktor izmok kettős irányban rézsútos lefutásúak: a sagittalis met
szeteken látunk fölfelé és lefelé rézsútos rostokat, tehát olyanokat, amelyek pl. a 
tapadógödör alsó szélétől a hát felé, a felső szélről pedig a has felé tartanak, így 
tehát egymást keresztezik. Ezeknek, valamint a gödör fölé eső s főként hosszanti 
lefutású bőrizomtömlöbeli rostoknak keresztezéséből olyanszerű, bár jóval lazább, 
váladékpréselő izomszövedék képződik, mint aminőt a penis és az izmos-mirigy 
bulbusában egészen szélsőséges kialakulásban ismerünk.

B ő r i z o m t ö m l ő .  Ez a szerv nem olyan erős kiképződésű, mint aminővel
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a hasonló nagyságú Dendrocoelum-ban, vagy Dendrocoelidesek-ben találkozunk. 
Az izomrostok kapcsolatosan azzal a jelenséggel, hogy ennek az állatnak általán 
feltűnően nagy sejtjei vannak, meglehetősen nagyok. A rostok rétegeződése általán 
normálisnak tekinthető, mégis ki kell emelnünk a következő faji különlegessége
ket. Eddig egyetlen Planariá-n sem tapasztaltam, hogy a diagonális rostok 
több rétegűek volnának. Itt azonban a hasoldal mellső felében és egyúltal előre
felé gyarapodólag mind vastagabb és vastagabb diagonális rostrétegzettel talál
kozunk. Még meglepőbb az, hogy a diagonális rostok közé vékony, hosszanti 
izomszálak vannak beiktatva. Hosszanti izomrostok a hátoldal körkörös rétegé
ben is képződnek. Az izomtömlő különleges alkatához tartozik az is, hogy ventráli- 
san a körkörös izomszálak egy réteget, dorsálisan azonban, különösen a mellső test
félben több réteget alkotnak. A mellső testfél hasoldalán az izomtömlőt belül 
haránt (körkörös) rostok zárják le, amelyek a harántidegek helyén az idegrostok 
fölött futnak, holott maga a főideg a belső circuláris rostok fölött helyezkedik el. 
Ezt a morphologiai jelenséget már a Dendrocoelum-ban is tapasztaltam és leírtam. 
(1907—12.)

A parenchym-izomrostokról itt is kiemelem azt, hogy a testszegélyen a 
mirígysejtek között sűrűbben állanak, mint középütt s végágaik a hámba kiha
tolnak.

B é l c s ő r e n d s z e r .  A vászolyi példányok bélcsőágainak száma bizonyos 
tekintetben eltér a törzsalakétól is és a szlavóniaiétól is (lásd az 1. ábrát). A mellső 
páratlan bélcsatornán ugyanis kevesebb s így a hátsó páros bélcsövön több ág 
található : 17—36, 2 (8—13), 17—36. Az oldalágak vagy egyszerű tömlők, vagy 
esetleg szarvasagancsszerűleg továbbágazó képletek. A két hátsó bélág az ivarszer
vek mögött rendszeresen egy ággá olvad össze (lásd az 1. ábrát). Egy esetben a 
garattáska mögött anastomosis képződött ki. A mellső bélcső közvetlenül a cereb- 
ralis commissura mögött végződik.

A vászolyi példányok garatja jóval hosszabb, mint az eddig le
írtaké, amennyiben az a testhossznak x/5—x/8-ára rúg. A sagittális
metszetek vizsgálata közben arra a különleges jelenségre jöttem rá, hogy a száj
nyílás nem a garattáska hátsó végén helyezkedik el, hanem egyik-másik állaton 
egészen a közepéig előre tolódik, átlag pedig az élűiről számított harmadik negyed
ben található (lásd a 4. ábrát). A szájnyílásnak ez az előretolódása Szárazlakó- 
hármasbelüek-hen (Tricladida terricola) közönséges dolog s egyik ausztráliai édes
vízi planáriáról WEISS (1910) is említi.* Mivel a Polycladodes albá-ra vonatkozólag 
sem STEIN, sem pedig KENK nem írja le az előre tolt szájnyílást, kezdetben azt 
hittem, hogy csak a magyar példányokat jellemzi ez a különös testi vonás. Levél
beli kérdezősködésemre azonban KENK kolléga elővette a szlavóniai s a gyűjte
ményében lévő, STEINMANN-tól származó baseli anyagot s kérésemre megálla
pította, hogy a szája ezeknek is középfekvésű.Ilyenképpen a Polycladodes-nemzetség

* WEISS-nak ez a megállapítása, miként arról MEIXNER kollégától levélváltás 
kapcsán értesültem, tévedésen alapszik. MEIXNER ugyanis kérésemre átnézte a WEISS- 
féle készítményeket és kiderült, hogy éppen a fölmetszett állat a rögzítéskor fölszakította a 
garattáska fenekét és a rést hátra kinyújtotta; ez ejtette tévedésbe a szerzőt. így a közép- 
fekvésű száj a P a l u d i c o l d k  között csakis a P o ly c l a d o d e s  nemzetséget jellemzi.



rendszertani bélyegei-a középfekvésű szájnyílással is megszaporodtak, amint erről 
a Zool. Anz. (93 köt. 1931) egyik folyó évi füzetében külön megemlékeztem.

A garattáska csillótlan laphámmal van bélelve, mely a garat hátsó végén 
magas, párnás hengerhámba megy át. Ezek a hámsejtek mirigyes természetűek 
s talán a garatmirígyek ellen védő antifermentumokat termelnek.

A garatcső, vagy amint azt MÉHELY nevezi: a nyeldeklő, a szájnyílás vál
tozott helyzetének megfelelően nem függélyes körön van a testfalra felfüggesztve, 
hanem rézsutosan olyképpen, hogy hasoldali eredőpontja előbbre fekszik, mint a 
hátoldali.

A vászolyi példányok garatcsöve nem annyira izmos (1. a 4. ábrát), mint a 
más vidékieké. Belső hámizomtömlője a fal egyharmadát éri el. Ez, miként azt 
már STEINMANN felismerte, egymást keresztező, vagyis keverten rendezkedő 
körkörös és hosszanti izomrostokból képződik. A külső fali izomtömlő alkatában 
is új jelenségre akadtam, amennyiben a vászolyi példányokban a közismert külső 
hosszanti és belső körkörös rostokon belül belső hosszanti réteg is képződik. 
Ez is a Polycladodes nemzetségnek külön ismertető bélyege.

A garatcső hámja az ismert besiilyedt hám, melynek pontos alkatát az iro
dalom terjedelmes méltatásával a Dendrocoelum-monograíiámban írtam le. Csil- 
lókkal az egész külső csőfelületen, valamint a cső ürterében, az ajaktól számítva, 
váltakozó mélységig néha egész a feléig, találkozunk. A mirigycsöves ajakrész 
csillótlan. E füzet előbbi Dendrocoelides-cikkében megemlítem, hogy a garathámon 
a csillós, főként azonban a csillótlan szakaszon időnként kihúzott, tömlőszerű proto- 
plasmás hólyagok válnak le, melyek a garatzsákban elfolyósodnak. Sokat gondol
koztam ezeknek a váladékoknak a jelentőségéről és semmi mást nem tudok elkép
zelni, mint azt, hogy ezek a váladékok a garat falát az önemésztődéstől védik 
meg olyanképpen, hogy a garatcső ajkán a táplálkozás idején kívül is folyton ki
ürülő emésztő nedveket inaktiválják.

A garatcső aj ki részén itt is háromféle mirígycsatorna ömleszti váladékát. 
A külső azureosintól pirosra színeződik, s csöveik nemcsak az ajakon, hanem a 
Dendrocoelum esetéhez hasonlóan a garat egész külső felületén s részben az ürtéri 
csőbe is torkollanak. Közvetlenül az élénk piros övre nyálmirígyek szennyes új piros 
övének szájadéka következik. Ezek a mirigyek befelé nyálkamirígycsövek közé 
keverednek. Legnagyobb számban nyálkamirígyek futnak végig a garaton, ame
lyek szájadékukkal vékony csíkon a garatajak külső, erythrophilus mirigyeken 
kívül eső övét is lefoglalják, főként azonban a szennyes piros nyálöv körét és a belső 
garatajakot árasztják el.

A bélcsatorna hámjáról csak azt a feltűnő jelenséget említem meg, hogy a 
hámsejtek soha syncitiumot nem képeznek és egyenként önálló amöboid mozgásra 
s vele kapcssolatosan phagocytotikus életmódra sokkal nagyobb mértékben képesek, 
mint bármely más édesvízi Planaria bélhámsejtjei. A bélcsőnek feltűnően vastag 
rostjaiból vékony tunica muscularis képződik.

A z i v a r s z e r v e k .  A herék a vászolyi példányokban az idegrendszei 
két oldalán két szabálytalan sorban helyezkednek el és így a testen négy sor here 
vonul végig. Rendszerint rátelepszenek a ventrális izomtömlőre. Csak a garat előtt 
találunk rendszeresen egynéhány dorsális herét, amit STEINMANN nem említ,
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KENK azonban már észlelt. A herék korábban érnek meg, mint a petefészek, vagy 
a szíktüszők és így jellegzetes protandria állapítható meg. A here gyűjtőcsatornái 
és a tág ürterű vas deferensek csillés laphámmal vannak bélelve; e csatornák a 
petevezetéktől ventrálisan, esetleg kissé befelé mediálisan fekszenek. (Lásd az 
5. ábrán 12.)

A vas deferens a garattáska mögött, csillés lapkámmal bélelt, bő ampulla
szerű tágulatot képez, mely csakhamar köbös, csillóhámtél bélelt, vékony kanya- 
rulatos csatornába (tubus inferens) folytatódok. Ezen a tároló, kanyarulatos 
szakaszon még nem sikerült izmot kimutatni. Vékony tunica muscularis csakis a 
penis bidbusába eső szakaszon képződik. A két vasdeferens (ill. a tubus inferens) 
a vászolyi példányokon is elkülönülten torkollik a penis belső csövébe, annak fele
hosszán, úgy, ahogy azt KENK is megjegyzi.

A petefészek a STEINMAXN-féle példákon az élűiről számított 3. és 4. bélág 
között fekszik. A vászolyiakon mindig előbbre, éspedig vagy az első és a második, 
vagy a második és harmadik ág közé, néha a második alá kerül. Jellegzetesen has
oldali fekvésű és szorosan hozzásímul részben a két főidegtörzs belső mediális olda
lához, részben pedig az izomtömlőhöz.

A petevezeték az ismert felépítésű, alsó egyesült szakaszában nem besülyedt 
hámtól bélelt. Szíktiiszőket az ovarium előtt is találunk ami szükségessé teszi, 
hogy a petevezeték előbbre fut, mint az ovárium. A szíktüszők igen nagy szik- 
sejteket érlelnek. A tüszők bejáratánál képződött úgynevezett kapúsejtek, amelyek 
a spermiumok táplálására szolgálnak, nem oly nagyok, mint a Dendrocoelum-é, 
pedig polynucleárisak.

Fig. 4. Hosszmetszet a mediális síkban, mely a garatot, a szájnyílást (1) és az ivarnyílást 
(11) metszi át alközponti párzószervekkei. 2a és 2b a garat (3) átmenete a garattáskába, 4 a 
garattáska farkvégi mirigyes hámja, ö női párzó táska (bursa copulatrix), 6 bursanyél a hü
velyként szereplő hátsó végével, 7 hím párzószerv, 8 ennek táskája, 9 izmos mirigy, 10 közös 
ivari előtér (atr. gen. com.). 35 x . — Sagitaler Längsschnitt durch den Pharynx (3), Mund (J), 
die Geschlechtsöffnung (11) und die Kopulationsorgane. 2a und 2b Insertionsstelle des 
Pharynx, 4 drüsiges Epithel am blinden Kaudalende der Pharynxtasche, 5 Bursa copulatrix, 
6 Bursastiel mit der Vagina, 7 Penis mit der Penistasche (8), 9 muskulöses Drüsenorgan, 10

atr. gen. com. 35 x.
3
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A párzási szervek, mint azt STEINMANN is kiemelte, egymás végiében 
fekszenek. Elhelyezkedésük 1. és 4. ábrám tanúsága szerint teljesen megegyezik a 
STEINMANN eredeti rajzán (Fig. 2. S. 192.) feltüntetett állapottal, kivéve az 
oviductus impart, mely az én állataimban a penisvezetékbe torkolik. Ha 4. ábrámat 
figyelemmel nézzük, láthatjuk, hogy a garat mögött a női párzózsák (bursa copu- 
latrix), mögötte a penis és leghátul a héj ragasztó, vagy izmosmirígy fekszik, holott ez
zel szemben a többi Hármasbelü örvényféregben a két utóbbi szerv rendszerint egy
más mellett van. Az egymásutáni fekvésből következik, hogy nemcsak a női 
párzózsák, hanem a hím párzószerv is hosszú csatornán át (penis-, hüvely-, atr. 
gén. masc.) közlekedik az atr. gén. com.-val, olykép, hogy a vászolyi példányokban 
fölül, dorsálisan a bursanyél és alatta a hímvezeték helyezkedik el. (Lásd a 4. ábrát.) 
A két vezeték nem kerüli meg oldalt az izmosmirígyet, hanem középütt fölötte 
fut. Ennek a következménye, hogy kedvezően futó hosszanti metszetben együtt 
kaphatjuk a három szervet vezetékével együtt, holott STEINMANN egymás 
melletti, illetőleg egymást keresztező lefutást említ. A penishüvely az atr. gén. 
comm.-ba balfelől, a bursanyél jobbfelől torkollik, tehát úgy, mint a STEINMANN- 
féle példányokon. Az egyesült petevezeték azonban a KENK megállapításának 
megfelelően a penisvezetékbe torkolik, holott STEINMANN a bursanyélbe való 
szájadzásukat állapítja meg.

A penis bulbustájéka a vászolyi példányokon is igen fejletlen. Annál erősebb 
a papilla rész. Fekvése teljesen megfelel a STEINMANN-féle rajzon feltüntetett 
állapotnak. (Lásd 112. o. a 2. ábrát.) Ürtere, mint a KENK-féle példányokon, a bul- 
bus felől keskeny, azonban körülbelül fele hosszától, onnan, ahol a két vas deferens 
(d. inferens) beszájadzik, hirtelen tágult. Ennek a tágulatnak a kezdetén a két 
spermavezeték szemölcsszerű emelkedésen szájadzik. A bulbusban izomrostok 
egymást — szokott módon — gömbfelületi lefutásban keresztezik. A penispapilla 
izomrostokban szerfölött gazdag, tőrészén, a külső hám alatt, tisztán cirkuláris 
rostok tömött, vastag rétege van, melyben mirígycsöveket nem találunk. Ezen 
belül körkörös és hosszanti rostok elég tömör szövedékrétege következik, melyben 
savifuchsin világoszöld után piros szemcsézetü mirígycsövek futnak végig. Erre 
következik a voltaképpeni mirigyes réteg, melyben elszórtan szintén találunk 
körkörös és — egészen ritkán — hosszanti rostokat. Az ürtéri mirígyhám alatt egy
soros cirkuláris réteg van. A penispapilla hátsó (caudalis) szakaszán a tág ürtér 
miatt a fal elvékonyodik, és az izomzat egyszerüsül ; mind a külső, mind pedig az 
ürtéri hám alatt cirkuláris rostok futnak, a fal közepét pedig lazán hosszanti rostok 
foglalják el. Ott a belső hosszanti rostok distális végükön kifelé, a külsők befelé tér
nek és ilyenképpen egymást az olló két élének megfelelően keresztezik. Ezek az 
izomkereszteződések, melyek különösen a két párzószerv bulbusában vannak 
erősen kiképződve, a mirígyömlesztést szolgálják.

A penis mirigyeiről meg kell jegyeznem, hogy maga a borítóhám is erythro- 
philus szemcséket termel. Egyes savifuchsin világoszöld készítmények arra valla
nak, hogy a szerv mind belső árterében, mindpedig külső fölületén, éspedig distá- 
lisan, mintegy felehosszáig csakis erythrophilus mirigyek szájadzanak. Mégis 
egyes metszetekben — sublimát után — tompán kékre színezett szemcséket is 
látok, melyek formol-salétromsav után habos tömegbe olvadnak össze, holott
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ugyanott a pirosra színezett termék szemecskés állapotát megőrzi. Ez a cyano- 
philus váladék a penispapilla distális felében ömlik a fölületre. A hám a szerv 
külső fölületén, a distális végen sűrűn csatornázott és sima, holott az ártér
ben hólyagszerű szemölcsökkel megrakott.

A p e n i s h ü v e l y t ,  tehát a penis-szemölcs tövét az atr. gén. com.-val 
összekötő vezetéket két szakaszra oszhatnók. Egyik az izmosmirígy bulbusa mö
gött a penist nyugalmi állapotán veszi körül. Ez volna az igazi penishüvely, a másik 
pedig a rákövetkező és az izmosmirígy fölött futó szakasz, melyet a mások példá
já t követve, atr. gén. masculinum-nak nevezhetnénk. Bár enn°l az elkeresztelésnél 
megfontolandó, hogy ennek a csőnek kaudális végébe torkollik a petevezeték, 
és hogy tojásképzéskor ennek hólyaggá tágult ürterébe gyülekezik a pete-, és szik- 
sejtek tömege ; így tehát ez a szakasz, mint uterus, voltaképpen a női részt is szol
gálja (vagyis ez is az atr. geh. comm. fogalma alá esik). Ennek a csőnek hámja 
végig csillés, közbül, a szűkült szakaszon, alacsony, két tágas végén (vagyis a 
voltaképpeni penis hüvelyben és hátsó öblös végén) pedig magas hólyagos és egy
úttal mirigyes. Izomzata egész hosszán szerfölött gyenge ; belső körkörös és külső 
hosszanti rostokból áll. Hátsó, tágult szakaszán azonban, közvetlen az oviductus 
impar szájadéka fölött vastag, többrétegű körkörös és vékonyabb, de erős hosz- 
szanti réteg képződik.

Az oviductus impar és a rákövetkező kettős ág torkolati tájékát nem be
süllyedt, csillés hám béleli. Héjmirígyek a kettős ág végső és egyesült páros sza 
kaszán egyaránt ömlenek.

A bursa cop.-on nincs tunica muscularis. A hosszú bursanyél, mint azt 
STEINMANN is följegyzi, mirigyes hámmal bélelt, mely egyúttal csillés. Izomzata 
a nyél egész hosszában gyenge, belső körkörös és külső hosszanti rostokból képző
dik. A nyél hátsó és egyúttal öblösebb szakaszán (az atr. gén. comm. közelében) 
azonban igen vastag izomzat jelenik meg, mely a garatcső belső és a hasfal ventrális 
izomtömlőjének megfelelően összekevert körkörös és hosszanti rostokból tevődik 
össze.

Az izmosmirígy szemölcs része kívül csillés laphámmal, belső csöve pedig csill- 
lós mirígyhámmal bélelt. Hosszú, hatalmas belső ürterébe, a hámot sűrűn át
csatornázva, kétféle mirigycső torkollik ; éspedig övesen el nem oszoltan, hanem 
összekeverten, erythro- és cyanophilus váladék ömlik e vezetékeken. Ha össze
vetjük az én 4. és STElNMANN-nak említett 2. ábráját, mindjárt kitűnik, hogy a 
felsőelszászi állatok izmosmirígye hosszú hüvelybe van bujtatva. Mikrofotogra- 
fiámon azonban világosan látszik, hogy a vászolyi állatok ezen szerve rá van nőve 
az izmos mirigy felső, háti oldalára.

STEINMANN és KENK kiemeli a párzási szervek közül a penisnek fogya
tékos fejlettségét s vele szemben az izmosimrígynek pediglen egyenesen túltengő, 
erős kiképződését. STEINMANN-nak emklített 2. ábráján a hím párzószerv egye
nest csökevényesen kicsiny. Az utóbbi jelenséget a vászolyi példákon én is tapasz
taltam. Itt is az izmosmirígy, melynek szemölcse a tőrészén saját hüvelybe van 
zárva, nemcsak betölti az egész a t r i u m  g e n i t a l e  c o m m u n é - t ,  hanem 
hegyével a STEINMANN-féle ábrának megfelelően, a bursanyélbe is föltolul. 
A penist illetőleg azonban azt kell megjegyeznem, hogy találtam ugyan a STEIN-

s *
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MANN-féle rajznak megfelelő kisméretű, de találtam viszont erős kialakulásé, 
a hüvelyben messzire előrenyuló, flagellummal ellátott szervet is. A 4. ábrán le
fényképezett penis is jóval feljettebb, mint aminő STEINMANN bemutat. A mé
retváltozásnak okát is meg tudom jelölni az állatnak a Paludicolák-han előttem 
szokatlan protandriájával. Természetes dolog ugyanis, hogy a nagyobb testű, fej
lett és a női ivarérés tetőfokán lévő példákban, melyeknek herezsákjai az eltűnésig 
összezsugorodtak s a vas deferens alsó szakaszában : a tubus seminalisban is alig 
található spermium, a penis, szerep hijján, szintén zsugorodott. STEINMANN 
valószínűleg ilyen, a női ivarérés tetőfokán álló állatot vizsgált.

I d e g r e n d s z e r  é s  é r z é k s z e r v e k .  Az idegrendszerről a csatolt 
keresztmetszeti rajz (5. ábra) alapján röviden csak annyit jegyzek meg, hogy az a. 
Tricladidák-at jellemző normális alkatú. Négy ventrális és négy hosszanti dorsális 
idegtörzset különböztetünk meg, melyek közül a két középső hasoldali köteg a fő 
központi pálya. Ennek kettős osztatúságát nem lehet oly jól megkülönböztetni, 
mint például a Dendrocoelum-ban vagy a Dendrocoelides-ben. A hosszanti pályákon 
szabályos távolságokban egyöntetüleg dúcszerű duzzanatok képződnek, melyeket 
harántidegek kapcsolnak össze. A két hosszanti főidegből mediálisan egy-egy ideg 
hatol a két dorso-mediális idegpályához, s ehhez hasonlóan a két ventrolat^rális 
ideget is dorsádus irányú idegköteg kapcsolja össze a két dorsolaterálissal.

Az idegrendszer sejt
tani felépülése mindenben 
megegyezik a Dendrocoe- 
lum-éval. A cerebralis cso
món hátoldalt külön lobus 
sensoricus fejlődik (lásd 
Dendrocoelum 1909.).

Az é r z é k s z e r 
v e k  közül csak a sze
mekről jegyzek meg any- 
nyit, hogy kapcsolatban a 
test kisebb méretével, ezek 
is kisebb számban lépnek 
föl, —  mint az eredeti 
STElNMANN-féle példá
nyokon. Az utóbbiaknak 
harminchetes maximális 
számával szemben én egy- 
egy oldalon legfeljebb csak 
16 szemet számoltam, a 
közepes átlag pedig 8— 

10-re tehető. A szemek alkotását illetőleg a vászolyi példányok is megegyeznek 
a STElNMANN-félékkel, mivel egy-egy szemben több (8—10) érzősejt, illetőleg 
annak pálcikateste található.

Fig. 5. A Polycladodes alba idegrendszere vázlatosan az állat 
keresztmetszeti képén. Zenker-féle rögzítés és savi fuchsin- 
világos zöld festés után. 1 és 2 a két hosszanti hasoldali, 
3 és 4 a két hátoldali idegtörzs keresztmetszete, 5 comissura 
a két hosszanti főideg és 6 a baloldali fő-, ill. mellékideg kö
zött, 7 és 8 dorsalis connnissurák, 9 és 10 dorsádus idegek, 
11 petevezeték (oviductus), 12 ondóvezeték (vas deferens), 
13 az izomtömlő belső harántizomrostjai, melyek a haránt- 
idegek fölött futnak, a főideg (2) fölött azonban megszűn
nek, 14 a mellső páratlan főbélág. Metszetek alapján rekon- 
struktió. — Das Nervensystem von Polgcladodes alba an 
einem Querschnitt schematisch. Zenker’sehe Flüssigkeit, 
Säuerefuchsin-Lichtgrün. 1 und 2 die zwei linken ventralen, 
3 und 4 die beiden dorsalen Längsstämme, 5 und 6, weiter
hin 7 und 8 Kommissuren, 9 und 10 dorsale Nerven, 
11 Ovidukt, 12 Vas deferens, 13 innere Querfasern des 
Hautmuskelschlauches, 14 vorderer unpaarer Hauptdarm.

Nach Schnitten rekonstruiert.
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EINE NEUE TRIKLADE IN DER UNGARLÄNDISCHEN FAUNA.

Fundort das Dorf Vászoly in der Nähe des Balatons ; ausschliesslich in 
einer Quelle die aus Dolomit hervorbricht. Lebt mit Dendrocoelum ladeum 
und Dendrocoelides Hankói zusammen. Erträgt nicht die Zucht im Labora
torium. Sie ernährt sich mit Carinogammarus iriacanthus SCHÄFERNA und mit 
Culiciden-Larven. Die in drei verschiedenen Jahreszeiten gesammelten Exemplare 
sind viel kleiner als die Exemplare STEINMANN’s aus Ober-Elsass und die slavo- 
nischen Exemplare, da nur die grössten 14 mm. erreichen und die grösste Breite 
1—1-5 mm beträgt. Augenzahl höchstens je 16.

In der Annahme, dass es sich eventuell um eine neue Art handelt, wurden 
Schnitte angefertigt. Dabei stellte es sich heraus, dass die Lage des Mundes, der 
Bau des Pharynx und das Absonderungsfeld für den Kriechschleim anders ist, 
als es die Autoren angeben. Um dies zu korrigieren, entstand der kleine Aufsatz 
im Zool. Anz. Bd. 93. 1931.

Die Epidermalzellen sind am Rücken nicht kürzer als ventral (s. Fig. 3.). 
Ebenso sieht man an der Kante kein hohes Zylinder-Epithel. Eingesenkt ist das 
Epithel der Haftgrube, der Haftkante, des Auricularsinnesorganes und im vorderen 
medianen schleimabsonderndem Strich (Fig. 3.). Cilién sind auch auf dem Rücken zu 
finden. An der Kante finden wir keine langen Rhabditen ; sie sind sonst überall 
ungleich lang, sogar innerhalb ein und derselben Zelle. Die Rhabditenbildner 
wandern in die Haut hinaus und reihen sich zwischen die alten Epidermalzellen 
ein. Hier wird die Bildung kleiner Rhabditen fortgesetzt. Vier Arten von Drüsen
zellen senden ihre Kanäle intracellulär durch die Epidermalzellen : 1. Schleim
zellen mit weiten, unverzweig'ten Kanälen, vorne, für die Kriechspur, 2. 
Schleimzellen mit dünnen, varikösen und verzweigten Kanälen, überall am 
Körper, 3. Klebdrüsenkanäle in der Haftgrube und an der Haftkante und 4 
Giftdrüsenkanäle (Körnerdrüsen), überall (ausgenommen die Haftfläche), doch 
besonders dorsal, besonders die Haftgrube ist mit Körnerdrüsen umkränzt.

Die Haftgrube ist sehr deutlich entwickelt und hat eine besondere eigene 
Parenhymmuskulatur, bestehend aus sich schräg kreuzenden Fasern.

Besonderheiten der Muskulatur : Die Muskelfasern sind dick u. gross. Im 
Hautmuskelschlauch ist die Ringmuskulatur ventral ein-, dorsal mehrschichtig. Die 
ventrale Diagonalschicht ist vorne kräftig und mehrschichtig. Man findet zwischen 
diesen Diagonalfasern auch dünne Längsfasern eingestreut. Die letzteren kommen 
auch zwischen den Ringfasern der Dorsalseite vor. Ventral bildet sich eine innere 
Ringfaserschicht (siehe Fig. 5, 13) aus. Die Endzweige der kurzen, lateralen Paren
chymmuskeln treten in die Haut hinaus und bewirken das Hinausschnellen der 
Rhabditen und die Entleerung anderer Sekrete.

Der Pharynx ist, wie oben erwähnt, 1. c. eingehend beschrieben. Man findet 
auch hier drei Sorten von Drüsenkanälen und zwar in der Mitte eine cyanophile, 
aussen eine stark und innen eine schwach erythrophile. Die stark erythrophilen 
münden nicht nur an der Lippe, sondern auch an der ganzen Aussenfläche undistal 
im Lumen. Bezüglich des Gastrovaskularsystems sei hervorgehoben, dass der 
Pharynx meistens vor der Körpermitte liegt und daher der unpaare Hauptdarm kurz
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und die beiden Schenkel lang sind (s. Fig. 1.). Ich fand für die Darmzweige folgende 
abweichende Formel : 17—36, 2 (8—13), 17—36. Das System besitzt eine eigene 
Tunica muscularis. Die Darmzellen bilden nie ein Syncytium, sind durch Membran 
scharf abgegrenzt und benehmen sich in der Phagocytose äusserst selbständig, 
dass heisst, sie erheben sich einzeln kolbenartig vom Niveau der Epidermis.

Die Hoden bilden je zwei unregelmässige Reihen entlang der Markstränge. 
Sie liegen ventral, wie es von STEINMANN angegeben ist, doch treffen wir vor 
dem Pharynx — wie KENK bemerkt — auch einige dorsale Hodenbläschen. 
Merkwürdigerweise ist das Tier ausgesprochen protandrisch. Die Vasa deferentia 
sind durchwegs mit plattem Flimmerepithel ausgekleidet. Eine Tunica muscularis 
tr i tt  an demselben bloss innerhalb des Bulbus vom Penis auf. — Die Ovarien 
liegen dicht einwärts von den Marksträngen, zwischen den ersten bis dritten 
(von vorne gerechnet) Darmzweig. Dotterstöcke treten auch vor den Ovarien 
auf, daher laufen die Oviducte auf kurze Strecken nach vorne hinaus. Die Oviducte 
sind normal nur unten, im Oviductus impar befindet sich ein nicht eingesenktes 
Epithel. Der Oviductus impar mündet -— wie auch KENK angibt — in den unteren 
AbschnittderPenisscheide(atr. gen. masc.), wogegen er nach STEINMANN’s Angabe in 
den Bursastiel einmünden sollte. Schalendrüsen münden sowohl im Oviductus 
impar, als auch durch die nächsten beiden Schenkelabschnitte. Vas deferens und, 
Oviduct liegen dicht über einander (s. Fig. 5., 11. u. 12.). — Wie aus Fig.
5. ersichtlich, sind die Kopulationsorgane auch an den Exemplaren von Vászoly 
vollsttändig dem STEINMANN'schen Figuren entsprechend gestaltet (ausgenom
men die Einmündung des Oviductus impar). Bursa, Penis und muskulöses Drüsen
organ liegen hintereinander, die Ausführungsgänge, nämlich Bursastiel mit Vagina 
und Penisscheide mit Atr. gen. masc. lagern untereinander bezw. über dem musku
lösen Drüsenorgan (betrachte Fig. 4.). Die Bursa copulatrix hat keine eigene 
Tunica muscularis. Schwach ist auch die Muskulatur des Bursastieles, wogegen 
sich hinten, kaudal, im Vaginalteil, entsprechend dem inneren Epithelmuskel
schlauch des Pharynx, eine aus Ring- und Längsfasern durchflochtene Muskulatur 
entwickelt. — Der Penis ist immer kleiner, wie das muskulöse Drüsenorgan. 
Die Exemplare von Vászoly sind diesbezüglich den slavonischen entsprechend 
gebaut: der obere-Teil hat also einne dünnwandige Bulbushöhle, wogegen von 
der separaten Einmündungsstellen der beiden Vasa deferentia angefangen die 
Papillenhöhle sehr erweitert ist. Die Drüsenkanäle münden nicht nur einwärts : 
im Penislumen, sondern entsprechend der STElNMANN’schen Angabe, auch 
nach aussen, an der Penispapille. — Das muskulöse Drüsenorgan ist aussen wie 
innen mit Flimmerepithel bekleidet. Im Lumen ist das Epithel von Drüsengängen 
kanalisiert. Wie bei Dendrocoelum, münden hier erythro- und cyanophile Sekret
gänge aus. Das mächtige Organ füllt das ganze Atr. gen. com. aus, läuft noch 
dazu gekrümmt und geknickt ab und sein spitzes Ende ist der STElNMANN’schen 
Figur entsprechend, meist in die Vagina eingesteckt (S. meine Fig. 4.). — Bei 
den männlich geschlechtsreifen Tieren ist der Grössenunterschied zwischen Penis 
und muskulösem Drüsenorgan nicht so auffallend, er tr itt erst während der weib
lichen Geschlechtsreift hervor, wo der Penis immer etwas atrophiert erscheint 
(vergleiche meine Fig. 4. mit des STElNMANN’schen Fig. L).
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Der Bau des Nervensystems ist an Fig. 5. ohne Weiteres zu erkennen. Aus 
Fig. 3. ersehen wir, dass der Cerebralknoten vor dem unpaaren Hauptdarm liegt. 
Ein Lobus sensoricus, wie ich ihn bei Dendrocoelum fand, ist auch hier entwickelt.
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DIE BEWEGUNGS- UND REIZLEITENDEN ELEMENTE BEI 
GLAUCOMA UND COLPIDIUM, BEARBEITET MIT DER 

SUBLIMAT-SILBERMETHODE.
VON : PROF. J. V .  GELEI UND P. HORVÁTH (Szeged).

(Mit 11 Textabbildungen.)

Als wir vorigen Sommer unsere nasse Silber, bzw. Sublimatmethode am 
Paramecium caudatum ausgearbeitet haben, fanden wir in der Paramecium-Zucht 
von Tihany immer Colpidium campijlum STOKES und immer auch Glaucoma scin- 
tillans EHRBG. Da beide Arten schon Objecte „neurologischer“ Untersuchungen 
waren (KLEIN, 1926, 1927 und 1928) und da wir an den kleinen Tieren in mancher 
Hinsicht noch schönere und deutlichere Bilder, als am Paramecium erhalten haben, 
war für uns wichtig, die Auseinandersetzungen und Feststellungen V: GELEIS 
(1931) an Paramaecium auch an diesen Tieren nachzuprüfen.

T e c h n i k .  Wir hatten 1931 für eine allgemeine Behandlung der Tiere zur 
Darstellung der reizleitenden Elemente folgende Sublimat-Silbermethode vorge
schlagen :

1. Fixierung in Formol-Sublimat (5 ccm käufl. Formol zu 95 ccm konz. Sublimat
lösung in Aqua dest.), 1 bis 3 Minuten.

2. Zentrifugieren und zweimal Auswaschen in Leitungse resp. Flusswasser. (Kein dest. 
Wasser! Wir benützten in Tihany immer Balatonwasser.)

3. Silberbad in einer 1 bis 2%-igen AgN03—Lösung, 2 bis 3 Min.
4. Zentrifugieren und Abgiessen des Silberbades, dann ohne oder mit vorherigem 

Auswaschen Reduktion des Silbers an der Sonne (kein zerstreutes L icht!) in dest. Wasser. 
Man kann aber auch statt dessen Fluss- bzw. Leitungswasser nehmen, wenn damit keine 
auffallende Trübung nach dem Silberbad entsteht. Wenn aber dies der Fall ist, dann ist erst 
ratsam, die Reduktion entweder in H20  an der Sonne oder in Formol—Ammoniak 
auszuführen, (n/10 Formol und n/10 Ammoniak zu gleichen Teilen.)

5. Mehrmaliges Auswaschen in dest. Wasser.
6. Alkoholreihe und darauf
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7. Einschliessen in Glyzerinalkohol oder durch Xylol in Balsam canadense, oder aber 
vorher nach dest. Wasser, oder nach Alkohol:

8. Nachvergoldung in einem verdünnten Goldbad, in welches auf 3 ccm dest. Wasser 
1 bis 2 Tropfen 1 %-ige Goldchloridlösung kommt, 1 bis mehrere Stunden. (Goldchlorid— 
Hydrogenchloroaurat, HAuC14.) Nach Goldchlorid kein Fixierbad 1 Weitere Behandlung 
gemäss der Vorschriften Nr. 5, 6 und 7. Einschliessen in Glyzerin, oder durch Xylol in Balsam.

9. Die versilberten oder nachvergoldeten Präparate können auch in Röhrchen, in 
70%-igem Alkohol oder in Glyzerinalkohol (2 Teile 30 bis 70%-igem Alkohol 1 Teil Glyzerin) 
auf die Dauer aufbewahrt werden. Doch ist es besser, das Material in Paraffin eingebettet 
aufzubewahren.

Bei der Ausarbeitung dieser Methode haben wir den verschiedenen Konzen
trationsgrad des Silberbades zwischen 0,1—2,00 % berücksichtigt, und haben er
fahren, dass bezüglich des Effektes die Verschiedenheit des Konzentrationsgrades 
ziemlich unwesentlich ist. Es war selbstverständlich, dass wir Entsprechendes auch 
bezüglich des Sublimates durchführen wollten. Wir stellten daher in einer 10%-igen 
Formalinlösung der Reihe nach 0,1 0,25, 0,50, 0,75 und schliesslich 1 %-iges Subli
mat her. Wir bekamen das überraschende Resultat, dass bezüglich des Gelingens 
auch die Konzentration des Sublimats ganz und gar unwesentlich ist. Auch aus 
einer 0,1 %-igen Sublimatlösung absorbieren die reizleitenden Elemente und die 
Relatoren hinreichend HgCl2, damit später ein dichter AgCl—Niederschlag und 
schliesslich an der Sonne eine schöne Braunfärbung entsteht. Merkwürdigerweise 
haben wir dabei erfahren, dass in diesen verdünnten Sublimatlösungen die Meri
diane II. O. schärfer ausfielen, als die Körnerlinien. (Zilienführende Meridiane I. O.). 
Es ergab sich weiterhin, dass in der überwiegender Mehrzahl der Fälle selbst die 
Basalkörner gefärbt wurden, aber nicht die von GELEI entdeckten Ringe um diese 
Körner, wogegen bei höherer Konzentration des Sublimates an Stelle des Basal
kornes meist die helle Durchlichtung eines Ringes erscheint. Die Bilder der Kör
nerlinien erwecken den Anschein, als wenn die Silberlinie bloss von Korn zu Korn 
verlaufen würde und die eingeschalteten Körner eine Diskontinuität in der reizlei
tenden Linie bezeichnen würden. Wir möchten noch bemerken, dass in die scharf
gezogenen Meridiane II. O. in unregelmässiger Verteilung grobe, scharfe Körner 
eingestreut sind.

Aus diesen Resultaten ziehen wir den Schluss, dass bei der Sublimat-Silber
methode als Fixans in mikrotechnischer Hinsicht das Formol wirkt. Wenn es kon
zentriert eingeführt wird, dann fixiert auch Sublimat, aber seine eigentliche Wir
kung ist die eines chemischen Reagens, dass während der Behandlung mit den 
reizleitenden Elementen und den Relatoren in Verbindung tritt. Ergänzend zu 
unserer Methode, bemerken wir weiterhin dass die Reduction des Silberchlorids 
— wenn eilig — schon im Silberbad begonnen werden kann. Nach drei Minuten 
wäscht man selbstverständlich aus und setzt die Reduktion in Wasser an der Sonne 
fort.

Auch bezüglich des Formolammoniaks haben wir neuere Erfahrungen. Als. 
Reduktionsmittel verwenden wir die erwähnten n/10 Lösungen, wenn keine Sonne 
scheint. Selbstverständlich muss vor der Reduktion in Wasser tüchtig ausgewaschen 
werden. Auch bei Sonnenschein haben wir mit diesen Reductionsmitteln schöne 
Resultate erzielt, an solchen Tieren, die sonst einer Versilberung wiederstehen^
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wie das so oft bei niederen und höheren Ziliaten vorkommt. Wenn die Reduktion 
in Formolammoniak an der Sonne vor sich geht, dann muss man das Material vor 
der Belichtung noch tüchtiger auswaschen als sonst. —  Aus den Gesagten können wir 
schliessen, dass Formolammoniak für die Silberfärbung der versteckten und in
folgedessen der Sonne schwer zugänglichen Stellen — wie z. B. der Cytopharynx — 
sehr gute Dienste leistet. Wir haben diesbezüglich besonders bei Vorticelliniden 
schöne Resultate erreicht, an einigen Tieren sahen wir das Cilienband des Schlundes 
wunderbar gefärbt. Hier kann man in manchen Fällen auch die Myonemen des 
Körpers schön und scharf darstellen.

Bezüglich der mikrotechnischen Wirkung der Sublimat-Silbermethode wTollen 
wir schliesslich bemerken, dass nach stärkeren Sublimatlösungen eine Pellicula- 
Färbung auftritt, wogegen diese in verdünnten Lösungen meist wegfällt. Als einen 
seltenen Fall konnten wir konstatieren, dass nach schwachen Sublimatlösungen 
ein Häutchen an der Trichocyste gefärbt wird.

Bezüglich der Bedeutung unserer Sublimat-Silber-Technik wollen wir hier 
nochmals hervorheben, dass mit der nassen Methode ausser den reizleitenden Ele
menten besonders der Bau des Pharynx und des Excretionsapparates klar dar
gestellt wird. Und wenn KAHL 1926 (S. 342.) bezüglich Glaucoma bemerkt, dass 
„das interessanteste und meines Erachtens wichtigste Organ die Mundeinrichtung 
ist, die unter allen Ziliferen hier die grösste Vollkommenheit erreicht ha t“ , so wird 
unsere Methode erfreulicherweise auch für die Systematik Nützliches leisten. Wir 
gelangten überhaupt zu der Überzeugung, dass unsere Methode bei der morpho
logischen und systematischen Bearbeitung der Ziliaten kaum ausser Acht gelassen 
werden kann. Daher schicken wir unserem eigentlichen Thema, der Beschreibung 
der Silberlinien eine morphologische Analyse unserer Tiere voraus. Wir konnten 
weiterhin feststellen, dass bezüglich der Silberlinien auch das KLEIN’schetrockene 
Verfahren immer wieder eine Verwendung finden wird.

Glaucoma scintillans (Ehrbg).

Unsere Tiere sind mehr oder minder eiförmig (wie es an den Fig. 1., 2., 
5., 6. und 7. ablesbar.). Sie bewegen sich mit dem spitzen Pol itach vorne. Sie gleiten 
meist an ihrer Bauchseite, oder führen eine Bohrbewegung aus, indem sie sich 
meist von links nach rechts, seltener von rechts nach links drehen. Genau eiför
mig sind die Tiere jedoch selten, da sie vorne links, an der Nahtstelle der Zilien
reihen (Fig. 1.) etwas eingezogen sind, so dass die Polspitze etwas nach rechts 
verlagert ist. Hier bemerkt man gewöhnlich auch eine kahle, ganz schmale gratar
tige Erhöhung. Dementsprechend ist hinten die rechte Seite oft länger als die 
linke und dieselbe zugleich auch zinnenartig erhoben. Zwischen den beiden Hälften 
bildet die kaudale Nahtstelle der Zilienreihen bei vielen Tieren einen Einschnitt. 
Eine weitere Abweichung von der Eiform besteht darin, dass das Tier dorsal 
und links etwas gewölbter ist, als ventral und rechts. Mit dieser Körperform 
steht die Spiralbewegung in Zusammenhang, indem die stärker gewölbte Seite 
während der Bewegung immer nach aussen gekehrt ist. Demgemäss können wir 
in Bezug auf die Bohrbewegung die dorsale und linke Seite als die äussere und
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die ventrale und rechte Seite als die innere Seite unterscheiden. Die flache Unter
seite hat sich im Interesse der Gleitbewegung ausgebildet.

Entlang der Zilienreihen ist die äussere Oberfläche äusserst schwach gekerbt. 
Daher bekommt man an Querschnitten kaum eine Andeutung von Längsrippen.

Die Körpergrösse ist äusserst variabel. Die durchschnittliche Länge variiert 
um 32 ja und die Breite um 18 ft.

Der Eingang zur Mundgrube (Cytostom) liegt im vorderen Körperdrittel,, 
ganz nahe zum vorderen Pol (s. Fig. 1. u. 2.). Seine Länge beträgt ein Viertel 
der Körperlänge. Er ist im Durchschnitte 12 /< lang und 7 /< breit. Er ist entweder 
vollständig längs- oder ein wenig schräggerichtet. Am rechten Rand ist das Ekto- 
plasma muschelartig erhoben und daher bildet sich — wie KAHL 1926 richtig 
erkannte — eine starke öhrchenartige Mundlippe aus. (s. Fig. L, 2. und 3.). Am 
linken Mundsaum tritt dagegen — wie die Querschnitte (Fig. 3.) zeigen — keine 
Spur einer lippenartigen Erhebung auf. Die Form der Mundgrube sehen wir in 
Längsschnitten an Fig. 2., in nacheinanderfolgenden Querschnitten an Fig. 3 
und in ihrem frontalen Umfang an Fig. L, 5., 7., 8.* Die Mundgrube ist hinten 
trichterartig ausgezogen und setzt sich in einem Rohr fort (Fig. L, 3. e. 4.). Dieses 
Trichterrohr ist nach links gewunden. Diese schenkelartige Fortsetzung geht ab 
nicht von der linken, sondern von der rechten Seite der Mundgrube aus. Der 
Schenkel bildet sich zur Verdauungsvacuole um, wie das an den Fig. 2., 5. und 7. 
zu sehen ist. KAHL (1926) hat als erster richtig erkannt, dass in der Mundgrube 
— für Glaucoma bezeichnend — drei längsgerichtete Membranellen auftreten. Diese 
sind in Fig. 1. und 2. im Totalbild in Fig. 3. und 4. in Querschnitten und in Fig. 
7., 8. in der Basalansicht dargestellt. Wie es die Querschnittserie — Fig. 
3. — klar zeigt, ist die linke Membranelle am kräftigsten entwickelt. Diese besteht 
aus 7— 8 Zilienreihen. Schon KAHL hat angegeben, dass diese Membran lidartig 
oder lippenartig gegenüber der rechten Lippe fortwährend bewegt wird. In der 
Mitte der Mundgrube liegt eine niedrige, dichte Membran ähnlich dem Penni- 
culus vom Paramecium (GELEI, 1926) die oben quer abgestutzt ist (s. Fig. 3.). 
Der Basalteil dieser Membran ist sensenartig und ihre Einbuchtung schaut nach 
links. Diese Membran ist wie Fig. 7. zeigt, aus 6, 7 und hinten aus 8 Zilien
reihen aufgebaut. Die Membran vollführt eine schlängelnde Bewegung. Rechts 
unter der muschelartigen Lippe liegt eine lange, ebenfalls sensenartige Membran 
die aus drei Zilienreihen aufgebaut ist. Diese Membran steckt mit ihrem unteren 
Ende im Schenkel des Mundtrichters (S. Fig. 3 e). Zwischen der linken und m itt
leren Membran läuft an der Mundgrube ein niedriger Grat entlang, welcher hinten 
einer entsprechenden Ecke anläuft (S. Fig. 3. u. 7.).

Eine weitere Eigenart der Mundgrube bildet eine innere Streifung der rech
ten Mundlippe. Diese Streifen sind in Fig. 2. eingetragen. Sie bilden sich 
bloss an der hinteren Hälfte aus. Ihre richtige Lage erkennen wir aber an Fig. 3., 
wo die innere Zähnelung der Lippe die quergeschnittenen Rippchen darstellen. 
Diese dünnen Streifen der Pellicula ziehen schräg nach hinten. An den trocken 
hergestellten Praeparaten von KLEIN bemerken wir einen verkehrten Verlauf

* Wie aus den Figuren zu ersehen ist, ist die Mundgrube weiter als die Öffnung.



44

•der Streifen; hier wird nämlich beim Eintrocknen die Lippe nach aussen 
geschlagen und nach hinten gekehrt. Eine ähnliche Streifung beschreibt GELEI 
(1925) bei Paramecium nephridiatum.

Wir haben erwähnt, dass in der Fortsetzung des Mundtrichters ein nach 
links gewendetes Trichterrohr verläuft. Die nassen Silberpräparate zeigen dieses 
Gebilde äusserst klar. Die Verdauungsvacuole bildet sich an diesem Rohr nicht 
endständig, sondern, wie die Figuren 2. u. 3. zeigen, proximal, direkt der halsähn
lichen Einschnürung der Mundgrube anschliessend. Auf Grund der Fig. 5. u. 7 
kann man schliessen, dass das Trichterrohr zur Verdauungsblase aufgeblasen 
wird. Um dies zu verstehen, müssen wür annehmen, dass vom Trichtergrund ein 
Schlundfaden nach links zieht und dass die Verdauungsblase vor der Abschnü
rung entlang diesem Faden läuft, dass ihr proximaler Abschnitt in ein 
Rohr ausgezogen wird und sich die Rlase erst darauf abschnürt. Dieses Rohr 
läuft nun nach dem Abschnüren nicht wieder zum Trichtergrund zurück. Ich 
bemerke schliesslich, dass die Verlaufsrichtung des Trichterrohres zwischen einer 
Quer- und einer Längs Stellung variiert, und wie Fig. 3 e. zeigt, zugleich 
ektoplasmawärts gerichtet ist.

In unserem gemeinsam verfassten Aufsatz (1931) haben wir auf Grund von 
Erfahrungen an Paramecium darauf hingeweisen, dass die Verdauungsvacuolen 
schon an ihrer Rildunsgsstelle eine eigene Wand erhalten, die keine Neubildung ist, 
sondern bloss als ein abgeschnürter Abschnitt einer präexistierenden Magenvacuole

Fig. 1. Glaucoma sc in tillan s  links ventrolateral betrachtet. Nach einem Sublimat- 
Silberpräparat bei 1500 facher Vergrösserung. Von den Silberlinien sind bloss die Zilien
tragenden (Körnerlinien ohne Körnchen) dargestellt. In der Mundöffnung sieht man die 
linke und die rechte Membranelle. 1000 x .

Fig. 2. Glaucoma sc in tillan s, ein längliches Exemplar, links ein Oberflächenbild, rechts 
Sagittalschnitt, Sublimat-Silberpräparat. Am linken Bild die Zilientragenden Silberlinien 
(Körnerlinien) und die rechte Mundlippe. An der Innenseite der letzteren bezeichnet die 
Streifung die schrägen Rippen, die einwärts auch in die Mundgrube hinunterreichen. Vor dem 
Munde ein Abchnitt der linken Membranelle, weiterhin Mundgrube, Verdauungsblase mit der 
röhrenartigen Fortsetzung. Rechts, im Sagittalschnitt die Mundgrube ohne rechte Lippe, 
darin die beiden lateralen Membranellen, Makronukleus und die pulsierende Vacuole mit 
dem Exkretionsporus (ep ). cyp  Cytopyge. 1000 x .

Fig. 3. Optische Querschnitts-Serie vom Vorderende einer Glaucoma sc in tillan s, die 
vom apikalen Pol her betrachtet wurden. In der Reihenfolge a bis e sieht man den Quer
schnitt der Membranellen in der Mundgrube und der rechten Mundlippe. Die innere Zäh- 
nelung der letzteren entsteht infolge der durchgeschnittenen Rippen. In e sieht man die 
Blasenvacuole und das daranhängende Magenröhrchen. Sublimat-Silberpräparat. 1500 x.

Fig. 4. Rechts ein Querschnitt am vordem Körperende einer Gl. sc in tillan s  durch den 
Mund und den Kern, links ein frontaler Längsschnitt, der die Mundgrube mit den Membra
nellen, den Kern und die pulsierende Vacuole durchschneidet. Formolsublimat, Eisen- 
hämatoxylin nach Heidenhain. 1500 X.

Fig. 5. u. 6. Silberliniensystem von Gl. scin tillans  an der Ventral — und Dorsalseite 
nach einem Sublimat-Silberpräparat, m v  Magenvakuole, ep  Exkretionsporus mit 
zugehörigen Blase, cyp  Cytopyge. 1000 x .  — Der rückwärtige Pol an beiden Tieren 
etwas gehoben, damit die nahtartige Vereinigung der Silberlinien gut sichtbar wird.

Fig. 7. Ventralansicht von Gl. sc in tillan s  mit den Silberlinien, der Mundgrube mit den 
drei Membranellen und der Magenblase. Sublimat-Silberpräparat 1000 x .
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betrachtet werden muss.Diese Tatsache wird bei Glaucoma noch klarer demonstriert, 
da hier die Magenblase, wie erwähnt, direkt in Form eines Rohres erhalten bleibt. 
Da bei unserer nassen Silbermethode besonders die ektoplasmatischen Membranen 
gefärbt werden (Pellicula und Exkretionsrohr), begehen wir kaum einen Fehler, 
wenn wir auch die Wand der Magenvacuole als ektoplasmatisch auffassen und in 
der Weise, entsprechend den Cellulaten (Metazoa), den inneren Raum der Ver- 
dauungsvacuole als Aussenwelt bezeichnen. Wirklich Aussenwelt ist dieser Raum 
im Falle der Magenblase und der geöffneten Kotblase, aber eine virtuelle während 
der Zirkulation.

Die Tiere haben einen beträchtlichen Grosskern, der diametral 1/6 der Körper
länge entspricht. Er ist fein gekörnelt und hat in der Mitte einen festeren Nukleolus. 
Der Mikronukleus liegt dicht am Grosskern.

Das Protoplasma ist sowohl im Leben als auch an Schnitten nach Eisen- 
Hämatoxylin, wie es Fig. 4. veranschaulicht, von unregelmässig geformten Körn
chen grob granuliert. Diese Körnchen sammeln sich zeitweise unter der Pellicula 
und häufen sich dort zwischen den Zilienreihen in Längsstreifen an. Höchstwahr
scheinlich sind diese Gebilde als Tektinkörnchen zu bezeichnen und dann können 
sie mit der Cystenbildung in Verbindung stehen.

Die Exkretionsvacuole liegt dorsal im hinteren Körperabschnitt. Ihre Ent 
fernung vom Hinterende ist, wie ein Vergleich der Fig. 2., 5. u. 6. aufweist, eine 
recht variable. Doch ist ihre Lokalisation insofern festgelegt, dass sie in die 8. 
Zilienreihe — von der rechten Mundkante gerechnet — eingeschaltet ist. GELEI 
(1929) hat auf Grund von Reobachtungen am lebenden Paramecium darauf hinge
wiesen, dass zwischen der Entleerung der Exkretionsblase und Bewegung der 
angrenzenden Zilien eine Koordination feststellbar ist. Der Umstand, dass der 
Exkretionsporus bei Glaucoma in die Zilienreihe eingeschaltet ist, gibt auch hier 
eine morphologische Bestätigung dieser Auffassung. Der Exkretionsporus und 
das kurze, kaum y2 \i. lange Entleerungsrohr (das schon von FAURÉ-FREMIET 
richtig abgebildet worden ist), sowie seine basale Verschlusslamelle sind mit 
der nassen Silbermethode scharf gefärb t; sie sind also von pelliculärer Herkunft. 
Wir bemerken noch, dass die Wand der pulsierenden Vacuole mit Eisen-Hämatoxy- 
lin scharf färbbar ist (siehe Fig. 6).

Die Zytopyge liegt hinten ventral subterminal in der Fortsetzung des rech
ten Mundsaumes.

Z i l i e n  u n d  r e i z l e i t e n d e  E l e m e n t e .  Der Grund, warum 
wir Glaucoma zu diesen Zwecke für ein sehr geeignetes Untersuchungsobjekt 
halten, liegt darin, dass an der Oberfläche lauter einzelne Zilien auftreten und 
nicht einmal zufälligerweise Doppel-Zilien erscheinen. Wir müssen also schon 
im Voraus mit je einem Basalkörperchen in den Zilienreihen rechnen.

Es ist schon längst bekannt, dass die Zilien an Glaucoma in Längsreihen 
stehen, die Zahl derselben variiert an unseren Exemplaren zwischen 33—35. 
In einem Falle haben wir an einem sehr grossen Exemplar 38 Reihen gezählt. 
Wirklich längsgerichtet erscheinen die Zilienreihen an der linken Körperseite 
rechts dagegen, wie es Fig. 2. zeigt, ziehen die Reihen nach rückwärts etwas dorsal- 
wärts. Die Zilien vereinigen sich an den beiden Polen, 8 bis 10 Zilienreihen erreichen,
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aber nicht den apikalen Pol, sondern sie stossen an die hintere Lippe der Mund
trichteröffnung. Diese werden hier, soweit wir dies an unseren Präparaten beur
teilen konnten, untereinander nicht verbunden. Die banachbarten 2—3 Zilien
reihen, rechts und links, umgeben die Mundöffnung, vor welcher sie ineinander 
■übergehen (siehe Fig. 1. 5. und 7.) Bezüglich der Vereinigung der anderen, im 
allgemeinen lateralen und dorsalen Zilienreihen trifft auch in unseren Präparaten das 
Bild, welches KAHL (1926 S. 349) in Textfig. M2 gibt, zu. Die rechten Zilienreihen 
machen um den vorderen Körperpol eine Wendung nach links und endigen dort 
mit je einer Zilie. Die Zilien der linken hingegen hören in einer gewissen Entfernung 
auf und jede Basallinie der Zilienreihen sendet in der Pellicula je ein Stiftchen gegen 
ein ovales Kahlfeld aus. Am hintern Körperpol laufen die Zilienreihen auf eine 
breite, dorsoventral gerichtete Nahtlinie zu. Wie wir es an Fig. 5. u. 6. klar ersehen 
können, ist diese Nahtlinie in ihrem Verlauf scharf determiniert, indem dadurch 
einerseits dorsal die Zilienreihe des Exkretionsporus, anderseits ventral die links 
die Mundöffnung begrenzende Zilienreihe verbunden wird. Scharf determiniert 
ist auch die Lage der Cytopyge, indem dieselbe einerseits an die Nahtlinie anstösst, 
anderseits in die Fortsetzung der die Mundöffnung rechts umgebenden Zilien
reihe fällt. (S. Fig. 5.)

Die Zilienreihen stehen ventral dichter als dorsal. Im allgemeinen können 
wir dasselbe auch bezüglich der Anordnung der Zilien aussprechen. Sonst stehen die 
Zilien nach vorne — wie üblich — immer dichter als nach hinten. Die hintere 
Körperregion, wie dies an den Fig. 6. u. 7. ersichtlich ist, wird von den Zilien 
direkt spärlich besetzt. Die hintersten Zilien sind steif.

D ie  S i l b e r l i n i e n .  Auch unsere nasse Silbermethode unterscheidet die 
zwei verschiedenen Silberlinien, die KLEIN (1927) nach seiner trockenen Methode 
auch bei unserem Tier beschrieben hat, nämlich die Meridiane erster Ordnung und 
zweiter Ordnung. Und zwar entsprechen die ersteren •—- entsprechend wie KLEIN 
dies 1928 für Colpidium feststellt — den Zilienreihen, und sind in unseren Präpara
ten leicht zu unterscheiden, da sie gewöhnlich allein gekörnelt sind (s. Fig. 5., 6., 
7. u. 8.). Die Meridiane zweiter Ordnung spalten von den anderen immer recht- 
seits ab und vereinigen sich vor dem hintern Pol immer mit demselben Meridian 
erster Ordnung (also rechts). Die Zusammengehörigkeit je eines Meridianes I. 
und II. Ordnung ist aus zwei Erscheinungen ersichtlich, einerseits daraus dass 
die Partner gewöhnlich näher zueinander liegen, als die Paare und andererseits 
besonders nach KLElN’s trockenen Methode daran, dass die Partner mit Körne- 
lung oder mit einem irgendwie gefärbten Streif miteinander verbunden sind. 
Die Meridiane II. Ordnung sind in den nassen Präparaten gewöhnlich nicht gekör
nelt oder wenn ja, dann sind die Körner immer kleiner und unregelmässiger als 
die Basalkörperchen der Zilien. Auch die Entfernung der Verzweigungsstelle der 
Meridiane von den beiden Polen ist auch im unseren Tieren gleich, wie es an den 
Figuren von KLEIN (1926 Fig. 10. u. 11. S. 260., 1927. Fig. 14—17.) für die Wiener 
Exemplare ersichtlich ist. Der vordere Körpelpol ist an unseren Präparaten nicht 
in der Weise analysierbar, wie nach KLElN’s Methode an den abgeplatteten, 
trockenen Tieren. Wir konnten nämlich die zirkumpolare Verbindung der Zilien
reihen (Meridiane erster Ordnung) nicht wahrnehmen, obwohl dieselben eine
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unerlässliche Bedingung der Koordination unter -den Zilienreihen sind. Und 
trotzdem analysiert merkwürdigerweise die nasse Methode die Verhältnisse am 
hinteren Pol deutlicher, als das trockene Verfahren.

Die Silberlinien der Zilienreihen laufen ziemlich gerade ab. Die Linien der 
Meridiane zweiter Ordnung haben einen sehr wechselvollen Verlauf, indem sie 
zwischen dem Geradlinigen und stark Welligen variieren. Die stark Welligen 
gehen oft in gespaltene, oder verzweigte Linien über, genau so, wie dies durch 
KLEIN (1928) ausführlich für Colpidium beschrieben worden ist. In Verbindung 
mit dem letzterwähnten Zustand tr itt im Ektoplasma eine starke Körnelung auf, 
die sowohl im Leben, als auch an Eisenhaematoxylinpräparaten (Fig. 4.) gut 
sichtbar sind, und die Meridiane zweiter Ordnung werden in den nassen Präparaten 
zugleich unklar und undeutlich sichtbar. Nach KLElN’s trockene Methode sieht 
man dagegen gerade in dieser Zeit die Meridiane II. Ordnung in der kräftigsten,, 
rohgekörnelten Entfaltung, da diese Methode die Körnelung scharf hervorbringt. 
Ich glaube, dass zu dieser Zeit eine Tektinabsonderung eintritt, die von KLEIN 
(1928) für Glaucoma erörtert worden ist.

In Verbindung mit den Meridianen II. 0. möchten wir folgende wichtige Dinge 
hervorheben. Vor allem die Tatsache, dass dieselben nie von den Körnern, also 
vom Basalapparat der Zilien der Meridiane I. 0. abzweigen, sondern zwischen 
je zwei Basalkörnchen. Und mit Rücksicht darauf hin müssen wir erstens hervor
heben, dass für das Entstehen der kinetischen Basalkörner die Stosspunkte der 
Silberlinien nicht unbedingt notwendig sind und anderseits dass für die Leistungen 
der Meridiane II. 0. Impulse, die direkt durch die Zilien vermittelt werden, nicht 
unbedingt wichtig, nicht unerlässlich sind. Das zweite Bemerkenswerte ist, dass an 
den vereinigten Endstücken die Rolle der Meridiane II. 0. nicht aufhört. An 
einigen, in dieser Hinsicht nach KLElN’s Verfahren gelungenen u. zw. in der 
Kälte bei 0° C an der Sonne reduzierten Präparaten war nämlich nach der Vereini
gung eine doppelte Körnelung deutlich bemerkbar. Die Hälfte der Körner ist 
in die Silberlinie eingebettet und entspricht dem kinetischen Basalapparat.^Die 
andere Hälfte steht rechts abseits, ist mit dem Basalkörperchen alternierend gela
gert und entspricht so auch der Lage nach den Körnern der Meridiane II. 0. Diese 
abseits stehenden Körner könnten wir also nach KLElN’s Auffassung als tektinab- 
sondernde Körnchen auffassen. Eine als parallel hinstellbare Erscheinung hat 
KLEIN (1927) bezüglich der Trichocysten von Oplirgoglena und für die Protrichocy-r 
sten bei Paraglaucoma beschrieben. Zwischen den beiden Zuständen, nämlich 
zwischen distinktlaufenden und dann vollständig vereinigten Meridianen I. u. 
II. 0. steht der Fall von Colpidium (KLEIN 1928), wo am apikalen Pol, neben 
vereinigten Meridianen auch sich berührende Doppelmeridiane verlaufen können. 
An Glaucoma konnten wir in einigen Fällen das Merkwürdige feststellen, dass 
ausser diesen gezähnelten, doppelt gekörnelten Meridianen noch eine ungekörnelte 
Linie auftrat, und zwar am Bilde links (!) vom Hauptmeridian. A u s  d i e s  e n 
T a t s a c h e n  i s t  es  n u n  f ü r  u n s  k l a r ,  d a s s  e i n e  e i n z i g e  
S i l b e r l i n i e  a u c h  d o p p e l t e  A u f g a b e n  l e i s t e n  k a n n  u n d  
wo  s i c h  e i n e  e i n h e i t l i c h e  L i n i e  i n  z w e i  Ä s t e  v e r z w e i g t ,  
n i c h t  n u r  e i n e  m o r p h o l o g i s c h e ,  s o n d e r n  a u c h  e i n e
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p h y s i o l o g i s c h e  A u f s p a l t u n g  e r f o l g t .  Da für die Protrichocys- 
ten sicher andere Reize notwendig sind, als für die Zilien, können wir diese viel
fältige, aber bloss einbahnige Reizleitung nur auf Grund der Resonanztheorie 
von WEISS erklären. Als Resonatoren würden eventuell die Relatoren von 
KLEIN (1929) funktionieren.

Da mit unserer nassen Methode die koordinierenden Verbindungen der 
reizleitenden Elemente weder am apikalen Pol, noch im Mundtrichter analysierbar 
waren, schien es notwendig, um bessere Resultate zu erreichen, auch mit KLElN’s 
trockener Methode zu experimentieren. Schon die ersten Färbungsversuche zeig
ten, dass auch unsere Tiere ähnliche zirkumpolare Koordinatoren besitzen, wie 
es KLEIN für seine Exemplare 1927 in Fig. 15., 16. u. 17. angibt. Doch fanden 
wir eine merkwürdige Variabilität bezüglich dieser polaren Verbindung. Vor 
allem ist die Lage der kleineren und zugleich inneren zirkumpolaren Verbind 
dungslinie, die das kahle apikale Feld umzingelt, sehr wechselnd. Sie kann nach 
rechts stark verlagert und infolgedessen verkürzt werden, so weit, dass sie volls
tändig ausfällt (Fig. 7.). Ihre Hackenform wird dabei immer geradliniger. Wir 
fanden in unseren Präparaten das kahle Stirnfeld manchmal mit Silberlinien 
durchsetzt, die von den rechten Meridianen stamman. 'Wir bemerken noch, dass 
ausser diesen einfachen oder doppelten zirkumpolaren Linien auch noch weitere 
kurze bis längere parapolare Verbindungen auftreten, die einer starken individu
ellen Variabilität unterworfen sind. Resonders zahlreich treten diese kurzen 
Verbindungen zwischen dem Mundsaum und der nächsten prostomal herum
laufenden Zilienreihe bezw. Silberlinie auf.

Die Silberlinien der Membranellen 
im Mundtrichter konnten wir auch an 
den vorschriftsmässig hergestellten trocke
nen Silberpräparaten so lange nicht 
analysieren, bis wir in der Methode, fol
gende kleine Abänderungen durhfüchrten.
Sofort nach dem Eintrocknen kam Silber
lösung vorschriftsmässig. Kurzes (2—3” )
Abspülen in dest. Wasser, sofort Lei
tungswasser und Reduktion bei 0° C (bei 
bedecktem Himmel im Freien in Eis Was
ser). Die Resultate dieser Methode sehen 
wir an Fig. 8. Wir sehen hier, dass in 
der Mundgrube drei Membranellen vor
handen sind. Von denselben sind zwei 
schon bei KLEIN abgezeichnet ; in sei
ner Fig. 16 bezeichnet b l  die linke Membranelle, co (Öffnung des Cytostoms) 
dagegen die verschmolzene mittlere und rechte (dieser letzte Fall wiederholt 
sich meistens auch in unseren trocken hergestelten Präparaten, so dass wir seltener 
die drei Membranellen separat zu Gesichte bekamen). Die Mundöffnung ist an 
diesen trockenen Präparaten kein enger Spaltraum, wie dies KLEIN bei seiner 
Fig. 16 voraussetzt, sondern sie wrird beim Trocknen weit auseinander gezogen

Fig. 8. Die Silberlinien des Vorderendes 
von Gl. s c i t i l l a n s ,  nach k l e i n ’ s  Trocken
verfahren. siehe die zirkumpolare Verbin
dungen der Silberlinien und das Silber
liniensystem der Membranellen. 1500 x-

4



50

und die rechte öhrchenförmige Lippe nach rechts umgeschlagen, so dass wir in 
den meisten Fällen die Basis der Mundgrube vollkommen ausgebreitet vor uns 
haben. Aus diesen Präparaten wird uns erstens klar, dass eine in sich geschlossene 
z i r k u m o r a l e  S i l b e r l i n i e  auftritt, an die einerseits die benachbarten 
Meridiane I. u. II. 0. angeheftet oder durch Seitenzweige vermittelt in Verbin
dung gebracht sind, und anderseits von denen Silberlinien in die Mundgrube 
heruntersteigen. Zweitens sehen wir, dass die Membranellen als kinetische Einhei
ten mit dicken Silberlinien dicht umzingelt sind, und drittens dass die Membra
nellen untereinander und viertens nach aussen mit der Mundsaumlinie bezw. 
mit den Meridianen in Verbindung treten. Einwärts von der Mundsaumlinie 
sehen wir rechts und hinten eine gekörnelte Linie (s. Fig. 8. d) diese ist die äussere 
Grenzfaser der hervorragenden rechten Mundlippe. Von dieser gehen schräge 
Fasern einwärts. Diese sind, wie wir annehmen, die schon oben erwähnten Stütz
fasern der rechten Mundlippe.

Wenn wir die Silberlinien der Membranellen näher betrachten, so fällt 
uns auf, dass innerhalb einer Membranelle am Basalteil der Zilien keine 
doppelte Körnelung, bestehend aus Basalkorn und Belator, auftritt, son
dern bloss die Basalkörner erscheinen. Eine linienartige Verbindung unter 
den Basalkörperchen tr itt in den Silberpräparaten selten a u f ; wenn ja, dann 
ist sie keine Längs-, sondern eine gewissermassen schräggerichtete Querverbindung. 
Auch dicht neben dem Basalkorn-Komplex je einer Membranelle sehen wir nicht 
überall Nebenkörner, wogegen in der Membranelle von Paramecium immer drei 
Beihen von Belatoren auftreten. Bloss neben der mittleren Membranelle u. zw. 
auch hier immer linksständig (am Bilde rechts), erscheinen dichte, scharfe Belato
ren. Die Membranellen sind in der Querrichtung untereinander an vielen Stellen 
mit Silberlinien verbunden. Klar sieht man diese queren Silberlinien zwischen der 
linken und rechten Membranelle. Hier treten variierend 3 bis 8 Querfasern auf. 
Zwischen der mittleren und rechten Membranelle beobachteten wir höchstens 
10 Querfasern. Merkwürdig gestaltet sich lateral von der rechten Membranelle ein 
Arkadensystem von Silberlinien, deren Spuren wir auch an KLEIN’s Figuren 
bemerken können. Die obere letzte Arkadenlinie tr itt nicht mit der zugehörigen 
Membranelle in Verbindung, sondern biegt zu der mittleren (indirekte Verbindung 
von KLEIN). — Was nun die Korrelation der Membranellen nach aussen betrifft, 
müssen wir hervorheben, dass die Koordinatoren nach vorne hin besser ausgebaut 
sind als nacli hinten. Besonders wichtig ist in dieser Hinsicht hervorzuheben, dass 
die beiden rechten Membranellen zum Richtungsmeridian Nr. 1. hin, von dem schon 
KLEIN angibt, dass sich bei der Teilung die neue Mundöffnung immer in dieselbe 
eingeschaltet entwickelt, immer starke, dicke Silberlinien abgeben. Auf einem 
Umweg ist auch die rechte Membranelle immer mit diesem Meridian verbunden. 
Dieser Bichtungsmeridian ist in seinem oberen Verlauf insofern für die Reizleitung 
stark differenziert, dass er einerseits dick ist, andererseits Basalkörper und infolge
dessen Zilien nicht immer trägt. Bei unserem, tigmotaktisch kriechenden Tier 
stehen die zirkumoralen Zilien im Dienste der Ernährung. Wir können dieselben 
sicher als einen Fegapparat aufassen, womit die Bakterienflora der Gegenstände 
abgekehrt wird. Es ist also selbstverständlich, dass diese Neben- und Hauptapparate
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der Ernährung : Zilienreihen und Membranellen durch reizleitende Elemente unter
einander in koordinierter Verbindung stehen. Wir verstehen zugleich aus dieser 
funktionellen Koordination wieso eben der Meridian Nr. 1 für die Ausbildung des 
neueren Mundes bestimmt i s t ; wenn nämlich dieselbe Leitungsbahn einerseits 
physiologische Reize von den wichtigsten Mundorganellen : den Membranellen pri
mär empfängt, dann können dieselben anderseits auch als Entwicklungsreize 
wirksam sein. Das heisst mit anderen Worten, dass die Diensttätigkeit einer Orga
nelle im erwachsenen Organismus, also der physiologische Reizverlauf gegebenen
falls in einen entwicklungsgeschichtlichen verwandelt werden kann. —  Von den 
Membranellen gehen auch nach hinten Silberlinien ab, die auf die Saumfaser 
anstossen; diese sind aber dünn und daher nicht so wichtig, wie die nach vorne 
der Mundöffnung gerichteten. Wir bemerken noch, dass von der linken Mem
branelle auch seitlich einzelne kurze Fasern auf die benachbarte Saumfaser 
hinzulaufen.

Das wichtigste Resultat erreichten wir mit der Verwendung unserer nassen 
Methode insofern, als es uns gelungen ist, die Körnelung der Meridiane erster Ord
nung auch hier näher zu analysieren. Die Körner sind hier grösser, als bei Para
mecium, sie sind der Länge nach ausgezogen enständig etwas abgestutzt und formen 
auch hier die schon bei Paramecium von GELEI (1930 Vortrag in Padua) beschrie
benen Püppchengebilde. Das Körnchen ist nämlich in der Mitte eingeschnitten 
und dadurch zweiteilig. Dem Bäuchlein des Püppchens entspricht der hintere 
abschnitt und wird oft als ein deutlicher Ring dargestellt (oder aber es ist einheitlich 
dicht gefärbt). Der vordere Abschnitt bleibt gewöhnlich körnchenartig.

Die Einzelzilien entspringen — wie gesagt — immer aus dem Ring und daher 
entspricht das vordere Korn im Püppchen einem Relator von KLEIN. Für diesen 
Relator hat GELEI (1930) nachgewiesen, dass derselbe dem Endknopf der REES‘- 
schen Faser entspricht. Da hier bei Glaucoma auch der Relator im Kontakt mit der 
Silberlinie steht, haben wir hier den Fall der Verbindung von subpelliculären und 
intraplasmatischen Nervenfasern verwirklicht, wo dieselben nicht durch die Ver
mittelung der Basalkörnthen der Zilien — wie bei Paramecium —  durchgeführt 
wird, sondern dieselbe eine direkte ist.

Colpidium campylum STOKES.
Bei der Schwierigkeit der Bestimmung der meisten Infusorien legten wir 

Gewicht darauf, dass unsere Präparate und Zeichnungen durch einen bewährten 
Systematiker überprüft werden. So wandten wir uns an Herrn Koll. KAHL, der 
die Tiere als C. campylum erkannte. Wir haben ausserdem auch die neueste 
Beschreibung des Tieres bei BRESSLAU (1922) genau verfolgt, so dass wir sicher 
sind, dass wir unsere Ausseinandersenzungen an eine wohlerkannte Spezies knüpfen.

Das Tier stammt aus der Nähe des Biologischen Institutes Tihany, ent
weder aus dem Abwasser des Institutes, zusammen mit Paramecium, oder aus 
dem Belső-tó, in der Nähe des Dorfes Tihany. Es ist, wie die Figuren (9—11) 
zeigen, länglich ausgezogen und hat entweder eine assymmetrische Ei-oder 
Gurkenform, oder ist manchmal beinahe zylindrisch. Die Länge variiert 
zwischen 50—70 „ und die Breite zwischen 15—30 » ; wir bemerkten in Mikrons :

4*
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24 : 56, 25 : 50, 25 : 70, 16 : 56, und 30 : 60 Breiten-Längeindex. Die Bauchseite 
hat eine schwache, die Dorsalseite eine stärkere Krümmung. Rechts vom Munde 
erscheint oft eine schwache Eindellung (s. Fig. 9. u. 11.). Wenn man die Tiere von 
der linken Seite her betrachtet, so scheint es oft wie wenn das Tier mit seinem 
Apikalende etwas ventralvärts geneigt wäre (s. Fig. 10.).

Der Querschnitt ist sonst überall drehrund, bloss vorne — vor dem Mund —, 
an der Vereinigungsstelle der Zilienreihen an manchen Exemplaren etwas grat
artig hervorstehend. Vorne, am apikalen Scheitel befindet sich eine kahle Stelle 
welche grösser ist als bei Glaucoma scintillans. (Siehe Fig. 9.).

Die längliche Öffnung der Mundgrube ist nach links stark schräggestellt 
(Fig 10.) ; die Neigung ihrer Längsachse zur Körperlängsachse beträgt 30—40°. 
Wenn wir das Tier in der Sagittalebene von links betrachten, wie dies Fig. 10. zeigt, 
so bekommen wir sowohl die Mundöffnung als auch die Mundgrube zur Ansicht. 
Die leztere zieht schräg nach hinten und ist ebenfalls linkerseits verschoben. Ihr 
hinteies Ende ist in ein etwas spiralig gewundenes, langes Rohr ausgezogen. Das 
Rohr ist häufig gekrümmt und nach rückwärts gebogen (Fig. 10.). Vom kaudalen 
Basalgrund der Mundgrube läuft ein Schlundfaden auf das Schlundrohr hinaus 
und dient als Stütze und Achse bei der Schraubenwindung. Auch hier entspricht 
dieses lang ausgezogene Rohr der Verdauungsvacuole. Beim Anfüllen derselben, 
wie wir dies an der Reihenfolge der Figuren 10, 11, 9. ab lesen können, wird dieses 
Rohr fortwährend gekürzt und in die Magenblase einbezogen. Die gewissermassen 
variierende Form und Verlaufsrichung der Mundgrube können wir an den Figuren 
sehen. Sowohl die Form und die Länge als auch die Verlaufsrichtung des Magen
rohres variiert ebenfalls, wie es schon diese drei Figuren zeigen. Wir können fest
stellen, dass die Grubean manchen Tieren gar nicht mehr erweitert ist, als die Mund
öffnung selbst und wo dies trotzdem der Fall ist, dort hat sie vorne eine kleine 
Ausbuchtung.

Bezüglich der Ausgestaltung des Mundapparates müssen wir vor allem her
vorheben, dass die rechte Mundlippe, welche sonst für das Genus Glaucoma so sehr 
bezeichnend ist, beinahe vollständig fehlt. Beronders dort, wo die rechtsseitige 
Eindellung etwas grösser ist, fällt die Lippenlosigkeit auf. Das höchste Mass, was 
wir mit schwerer Mühe als Höhe der rechten Lippe an manchen Exemplaren am 
rechten Mundrand kaudal feststellen konnten, beträgt 1 Demzufolge fehlen 
hier die bei Gl. scintillans beschriebenen Lippenstreifen, oder Rippen, die zur Ver
steifung der Lippe dienen sollen. S ttatt dessen kann man doch eine Zähnelung der 
rechten Mundgrubenwand feststellen, die wir an Fig. 10. eingetragen haben. 
Auch hier entwickeln sich 3 Membranellen am Grunde der Mundgrube. Dies be
merkt auch KAHL in DAHLS „Tierwelt“ XXL S. 333, und wir stimmen darin 
vollständig bei, wenn er der Gattung Colpidium den Wert einer Untergattung von 
Glaucoma zuschreibt. Nach unseren nassen Silberpräparaten tr i tt  der Glaucoma- 
Charakter so scharf hervor, dass wir erst nach brieflicher Bestätigung von KAHL 
einverstanden waren, dass es sich wirklich um ein Colpidium handelt. Die 
Membranellen der Mundgrube sind aber viel schwächlicher, als diejenigen von 
Gl. scintillans. Die linke Membranelle ist bloss zweireihig und schmiegt sich dem 
linken Mundrand dicht an. Die mittlere besteht aus drei Zilienreihen, ist kurz, aber
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relativ viel höher, als bei Gl. scintillans. Demzufolge ist hier die rechte Membranelle 
die kräftigste, da sie aus drei Zilienreihen besteht und zugleich die längste; ihr hin
terer Abschnitt ragt stark in die Magenblase hinein.

Fig. 10.
Fig. 9. u. 10. Das Silberliniensystem von C o l p i d i u m  c a m p y l u m  nach einem Sublimat—- 

Silberpräparat. Bei 9. von der rechten Seite her, bei 10. von der linken Seite her betrachtet. 
m b  Magenblase, m r  Magenröhrchen, p v  pulsierende Vacuole, e p  Exkretionsporus, c y p  Cyto- 
pyge. Die Magenblase ist auf Fig. 9 beinahe vollständig angefüllt, wogegen auf Fig. 10. noch 
keine Spur davon zu sehen ist, im letzteren Falle ist also das Röhrchen lang ausgezogen. Auf 
Fig. 10 sind durch der Mundöffnung die freien Teile der drei Membranellen sichtbar. 1500 X.

Infolge der regen Verdauungstätigkeit ist der Körper mit Verdauungsblasen 
immer stark angefüllt. Der Makronukleus ist auffallend gross, liegt mittelständig 
und beträgt beinahe 1/i der Körperlänge. Wie üblich, erscheint ein Mikronukleus, 
der dem Kern dicht angelagert ist.

Das Tier hat eine pulsierende Vacuole, welche ziemlich gross ist, ihr Durch
messer beträgt 1/5 der Körperlänge. Der Exkretionsporus ist auch hier, wie bei 
Gl. scintillans in eine Zilienreihe, welche hinten am Exkretionsporus endet, einge
schaltet (Siehe Fig. 10. u. 12.). Diese Zilienreihe ist immer genau die vierte von 
der rechten Mundlippe gerechnet; demgemäss mündet also hier die pulsierende 
Vacuole an der rechten Körperseite, 1/3 bis 1/6 Körperlänge vom hinteren Pol 
entfernt.
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Nach dieser allgemeinen Beschreibung wenden wir uns unserer eigentlichen 
Aufgabe — der Beschprchung der Zilien und Silberlinien — zu. Das Tier dient in 
dieser Beziehung als ein mustergültiges Beispiel für eine feste, kaum variierende 
Organisation. Jedes Tier hat ausnahmslos 24 Zilienreihen. (BRESSLAU, 1922, 
gibt auf die Hälfte des Tieres derer 9—11 an.) Von diesen stossen zwei, welche wir 
als poststomale Zilienreihen bezeichnen, an die Mundöffnung. Die übrigen umgeben

den Mund und vereinigen sich vorne an einer Naht. 
Von diesen Zilienreihen bezeichnen wir als Leitreihe 
diejenige, welche die rechte der zwei poststomalen ist 
und zwar aus dem Grunde, da dieselbe den hinteren 
Pol nicht erreicht, sondern sich in der Cytopyge (s. Fig. 
9. u. 10.) fortsetzt. Auch an der Fig. 9. S. 206. von 
KLEIN (1928) liegt die Cytopyge in diesem Meridian 
eingeschaltet. Wenn wir diese Leitreihe mit Nr. 1. be
zeichnen, dann mündet der Exkretionsporus in die 
21. Zilienreihe eingeschaltet aus. In der Vereinigung 
der poststomalen Zilienreihen sehen wir insofern eine 
Variabilität, dass 1 bis 3 Paar Linien direkt ineinan
der übergehen und die anderen sich weiter nach vorne, 
an der apikalen Spitze, am kahlen, ovoiden Feld tref
fen bezw. durch die Zirkumpolare Linie von KLEIN 
(1928. S. 206.) verbunden werden. Es kommt auch vor, 
dass die den linken Mundsaum zunächst berührende 
Zilienreihe an der Vereinigungsstelle keinen gegenüber
liegenden Partner hat und demzufolge die Verbindung 
der zwei nächsten rechten und linken Zilienreihen et
was verschoben ist. Für die weiteren, also für die Mehr
zahl der Zilienreihen zeigen unsere nassen Praeparate 
am Apikalfeld eine unbestimmte Verbindung. Dar
über ist bei KLEIN (1928) nachzulesen. Die linken 
und die dorsolateralen Reihen hören in einer Querlinie 
auf, etwas vom kahlen Polfeld entfernt und senden bis 
zum Grunde des Polfeldes stiftchenartige Fortsätze, 
die wie oben erwähnt bei Gl. scintillans schon durch 

KAHL gezeichnet wurden. Die rechtsseitigen Zilienreihen laufen weiter nach 
vorne als die linken und Zilien treten auch dicht am Polfeld auf. Diese Reihen 
schicken auf das Polfeld keine stiftchenartigen Fortsätze.

Bezüglich der Silberlinien herrschen äusserst klare Verhältnisse. Wir unter
scheiden 24 Paar Meridiane ; die Meridiane I. 0 . sind immer scharf gekörnelt 
und ihre Silberlinie ist äusserst dünn. Die Meridiane II. 0. spalten, wie dies an 
den Figuren ersichtlich ist, vorne, in der Höhe des vorderen Mundsaumes (an 
der linken Körperseite hinter der vierten Zilie) ab, (an den KLEIN’schen Exem
plaren gegen die Mitte des Mundes, Fig. 8., 9. 1928) hinten dagegen laufen sie 
beinahe bis zum Polfeld hinaus. Auch hier, wie bei Gl. scintillans spalten dieselben 
immer rechtsseitig ab und vereinigen sich hinten rechts immer mit ihren eigenen

Fig. 11. Ein nahezu zylind
risches Exemplar von C o l-  
p i d i u m  c a m p y l u m  nach 
einem Sublimat—Silberprä
parat. An der Körperoberf
läche bloss die zilienführen
den Silberlinien eingetra
gen. p v  pulseierende Vacu
ole mit dem Exkretionspo

rus. 1500 x.
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Meridianen. I. 0 . Im 21. Meridianpaar ist hinten, hinter dem Exkretionsporus keine 
Zilie — wie schon oben bemerkt — aufgesetzt und vereinigen sich daher hier 
Haupt- und Nebenmeridian direkt hinter dem Exkretionsporus (s. Fig. 9.). 
Wir heben auch hier hervor, dass die Meridiane II. 0. nie von den Körnern der 
Hauptmeridiane sondern mittelständig abspalten.

Bezüglich der Körnelung der Meridiane II. 0. können wir — da die Tiere 
bloss mit der nassen Silbermethode behandelt worden sind — sehr wenig sagen. 
Die Linien sind meist glatt, ungekörnelt, wen doch, dann treten die Körner unbe
stimmt hervor. Es mag auch eine feine dichte Körnelung auftreten. Der Verlauf 
der Linien variiert zwischen dem Schnurgeraden und Starkwelligen. Man findet 
Schritt für Schritt auch gespaltene, also doppelte Meridiane zweiter Ordnung. 
Selten haben wir einen Anschein wahrgenommen, als wenn auch dichtere Querver
bindungen zwischen den Meridianen I. und II. 0  auftreten würden.

Die Körner der Meridiane I. 0. sind ganz ähnlich gebaut, wie die von Gl. scintil- 
lans.Sie sind in die Länge gezogen und sind klar doppelt gebaut. Der hintere Abschnitt 
ist meistens ringförmig (oder aber dicht), der vordere meistens dicht, nur sehr 
seit enringförmig. Historisch war dieses Objekt für mich (GELEI) daher wertvoll, 
da ich den Ring um den Basalkörper der Zilien eigentlich hier zuerst gesehen 
und in einem Vortrag (Mitte August 1930) in Tihany vor der Öffentlichkeit 
demonstriert hatte. Da man sich an Formolosmiumpräparaten leicht überzeugen 
kann, dass die Zilien immer einzeln auftreten (S. auch BESSLAU, 1922), entspricht 
der hintere ringförmige Teil des Basalapparates je einer Zilie und der vordere 
ist ein Nebenkorn, ein Relator von KLEIN. Da sich die Silberlinie im Meridian
I. 0. in den Sublimat-Silberpraeparaten nicht genügend färbt, kann man nicht 
sicher entscheiden, ob die Körner direkt an der Linie sitzen, oder etwas nach 
rechts verschoben sind. Die meisten Doppelkörner stehen mit ihrer Längsachse 
am Körper längsgerichtet, sie berühren also jedenfalls mit ihrer ganzen Länge 
die Silberlinie. Doch treffen wir hinreichend schwach schräggestellte Püppchen, 
wo der Kopfteil: der Nebenkern, gemäss der bei Paramecium festgestellten Lage, 
etwas nach links vorne verschoben ist. An von der Seite her betrachteten Körnern 
sieht man zugleich, dass diese mit ihrem Innenrand etwras tiefer stehen, als die 
Basalkörperchen. An solchen Doppelkörnern sahen wir sehr klar, dass die Silber
linie das Püppchengebilde zwischen dem Basalkorn und Nebenkorn berührt. 
Die Grössenverhältnisse beider Körner sind selten so einheitlich reguliert, wie 
bei Parmecium, wo der Nebenkorn immer der kleinere ist. Hier, wie es die Figuren 
treu zeigen, kann das Nebenkorn beträchtlich grösser sein, als das Basalkörperchen. 
Wir möchten noch eine besondere Erscheinung hervorheben, dass nämlich dort, 
wo die Zilien dicht beieinander stehen, die Püppchen an ihren beiden Enden wie 
abgestutzt gestaltet sind, dass weder der Basalring, noch das Basalkorn rund 
ist, obwohl die Püppchen sich gar nicht berühren. Aus diesem Umstand ist es klar 
dass zwischen dem Basalapparat der Zilien noch etwas stecken muss, dem Platz 
gegeben werden soll.

Aus der abgesonderten Lage der Püppchen folgt, dass sich die Zahl der Körner 
und dadurch die Zahl der Zilien an den einzelnen Meridianen leicht feststellen 
lässt. Am Tier, welches auf Fig 9. abgezeichnet ist, bekam ich für die einzelnen
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Meridiane folgende Zahlen : Meridian 1 . Zilienzahl 24, 2 : 29, 3 : 34, 4 : 34, 5 : 35, 
6 : 36, 7 : 34, 8 : 39, 9 : 38, 10 : 40, 11 : 37, 12 : 37, 13 : 36, 14 : 36, 15 : 34, 16 : 39, 
17 : 36, 18 : 36, 19 : 41, 20 : 42, 21, 30, 22 : 39, 23 : 37, 24 : 37, zusammen 860 
Zilien. Für das Tier der Fig. 10. haben sich in der vorherigen Reihenfolge folgende 
Ziffern ergeben : 37, 33, 39, 42, 47, 50, 51, 51, 47, 47, 48, 48, 45, 41, 45, 47, 48, 
50, 52, 38, 51, 47, 42, zusammen 1093.* Es ist selbstverständlich, dass die beiden 
Meridiane Nr. 1. u. 2. die wenigsten Zilien haben, da diese blos bis zum Mund hin
laufen und dazu noch vom Meridian 1 auch die Cytopyge einen kurzen Abschnitt 
wegnimmt. Wenn wir aber in den nächstkürzesten beiden Meridianen Nr. 3. u. 
24. schon die mittlere Durchschnittszahl finden, rührt das daher, dass die Zilien 
ventral etwas dichter stehen als dorsal (besonders dicht sind sie an der sinistroventra- 
len Seite). Bezüglich der Ziliendichte bemerken wir, dass dieselben auch hier 
vorne recht dichter stehen als hinten. Dementsprechend ist die Körnelung vorne 
nicht nur dichter, sondern auch kleiner als hinten. Wir können die dichte Lagerung 
der Zilien vorne und ventral dadurch erklären, dass ihnen hier immer eine erhöhte 
Funktion zuteil ward und da dies unter den Ziliaten stark verbreitet ist, können 
wir die allgemeine Regel aufstellen, dass erhöhte Funktion eine dichtere Zilien
belagerung erfordert. Im extremen Fall führt dieses Prinzip zur Bildung der 
Synzilien : Cirren und Membranellen.

Am hinteren Körperende vereinigen sich die Meridiane an einer sehr kurzen 
Naht (s. auch bei KLEIN 1928, Fig. 9.), vorne konnten wir dagegen am apikalen 
Pol die sicherlich anwesenden zirkumpolaren Linien nicht darstellen, diese kann 
man aber bei KLEIN (1928) sehen.

ZUSAMMENFASSUNG.
Für die allgemeine morphologische und physiologische Betrachtung der 

Protozoen ergeben sich folgende Resultate.
1. In Übereinstimmung mit KLEIN können wir feststellen, dass sowohl 

bei Glaucoma als auch bei Colpidium im Reizleitungssystem Meridiane I. O. und 
II. O. auftreten. Je ein Hauptmeridian und ein davon rechts stehender Neben
meridian vereinigen sich subpolar. Die Meridiane 1. 0. bezw. die in der Polar
gegend vereinigten Meridiane führen Zilien und sind von KLEIN als Körnerlinien 
bezeichnet. Die Meridiane II. 0. sind dagegen oft vollständig glatt, ein anderesmal 
aber sehen sie gekörnelt aus und stehen nach KLEIN’s Experimenten mit der 
Drüsentätigkeit (Tektinabsonderung) in Zusammenhang. Die Tektinkörner unter 
den Meridianen konnten wir im Ektoplasma scharf darstellen.

2. Da nach der subpolaren Vereinigung der Spalthälfte, also im einbahnigen 
Zustand die Meridiane keine besondere Veränderung aufweisen, sogar doppelt 
gekörnelt (Basalapparat der Zilien, Tektinführende Körner) sein können, so ist es 
sicher, dass ein und dieselbe Silberlinie auch hier doppelte Funktion (Koordination 
der Zilien und Regulation der Sekretbildung) ausüben kann. Diese doppelte Funktion

* Anm. b. d. Korrektur: In eine neuen Zucht traten sehr dicht bewimperte Exen- 
plare auf, an deren Dorsalseite im Durchschnitt je 70 Zilien in einer Meridiane 
standen.
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einer und derselben Reizleitungsfaser kann nur mit der Annahme der Resonanz
theorie von WEISS verstanden werden.

3. In Übereinstimmung mit KLEIN’s Annahmen ergab sich, dass die paar
weise verschmolzenen Meridiane an drei Stellen des Körpers miteinander in eine 
höhere Koordinationsverbindung treten : apikal in mehrfacher Weise (polare 
Koordination), hinten, an einer einfachen Naht (antipolare Koordination) und 
ausserdem zirkumoral (orale Koordination). Die einfache oder hier und da gespal
tene zirkumorale Reizleitungsfaser verbindet einerseits die anstossenden Meridiane 
untereinander, anderseits dagegen giebt sie auch nach den Membranellen der 
Mundgrube Fasern ab.

4. Die Membranellen der Mundgrube haben nach vorne gerichtet eine 
stärker organisierte, von mehreren und dickeren Fasern bestehende Verbindung 
als nach rückwärts. Sie bekommen also vom apikalen Pol her stärkere, häufigere 
und mehrseitigere Reize als von hinten her.

5. Die Membranellen sind an ihrem Basalteil mit einem Reizleitungsring : 
einer Saumfaser dicht umzingelt (zirkumsynziliarer Ring).

6. Die Saumfasern der benachbarten Membranellen werden untereinander 
an mehreren Stellen verbunden, die Membranellen stehen also auch untereinander 
in Koordination.

7. Eine wichtige Rolle kommt bei Glaucoma dem Meridian Nr. 1. als Rich
tungsmeridian zu. Dieser begrenzt die rechte und vordere Mundlippe und bildet 
zugleich die Verbindungsstrasse zwischen den praeoralen und oralen kinetischen 
Elementen. Er ist physiologisch als der wichtigste Weg der Ernährungsreflexe zu 
betrachten. Meines Erachtens nach gibt diese Dienstätigkeit den Anlass dazu, 
dass bei der Teilung der neue Mund in diesem Richtungmeridian angelegt 
wird : der physiologische Reiz des normalen Tieres wirkt beim sich teilendem 
Tier als Entwicklungsreiz.

8. Der Körper ist bei beiden Tieren mit Einzelzilien bedeckt (BRESSLAU). 
Dementspechend tr itt am Basalapparat jeder Zilie je ein Doppelkörnchen auf ; 
das Doppelkörnchen ist auch hier püppchenförmig, wie bei Paramecium, steht 
aber nicht so sehr schräg als dort, sondern ist in die Silberlinie eingeschaltet. 
Das hintere Körnchen ist gewöhnlich grösser und meist ringförmig, es führt die 
Zilie, das vordere dagegen kornartig, liegt tiefer und entspricht einem Relator.

9. Die Einzelzilien der Membranellen sind bloss mit einem einzigen Basal
korn ausgerüstet, der Relator fehlt. Die ganze Membranelle dagegen, als eine 
kinetische Einheit ist seitlich mit einer Reihe von Relatoren umzogen.

10. Sowohl die Cytopyge, als auch der Exkretionsporus ist in einen Haupt
meridian eingeschaltet. Die Cytopyge liegt bei beiden Tieren im Richtungsmeridian, 
der Exkretionsporus bei Colpidium um 4, bei Glaucoma um 8 Meridiane weiter 
nach rechts; eine Dorsallage dieses Organs — wie seinerzeit angegeben wurde — 
ist also unrichtig. Hinter den genannten Organellen treten im Meridian keine weiteren 
Zilien auf, wohl deshalb, weil diese stark heterogenen Elemente eine Koordination 
unter den kinetischen Elementen ohnehin unterbrechen würden.
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A BALATON VIZÉBEN ÉS VIZTÜKBÉN ÉLŐ HEMIPTEBÁK.
írta: DR. HORVÁTH GÉZA (Rudapest).

LES HEMIPTEBES a q u a t iq u e s  e t  se m i-a q u a t iq u e s
DU LAC BALATON.

Par le: DR. G. HORVÁTH (Budapest).

Minthogy a Tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet egyik legelső és leg
fontosabb feladata a Balaton faunájának és flórájának szakszerű tanulmányozása, 
az 1928—1929—1930. években a tihanyi intézetben végzett entomológiai kutatá
saim folyamán a legtöbb figyelmet fordítottam azoknak a Hemipteráknak a tüze
tes tanulmányozására, melyek a Balaton vizében és víztükrén élnek.

Jelen dolgozatomban kizárólag csak a Balaton vízterületére szorítkoztam, 
hogy ekként a tó Hemiptera-faunájának egységes képét adhassam. Nem terjesz
kedtem ki tehát a Balatonba ömlő patakok és csatornák, sem a Balaton-Szabadi 
határában fekvő Sóstó, sem a Sió faunájára. Hozzá vettem azonban a Nagy-Bala- 
tonnal közvetlen összefüggésben álló és azonos viszonyokkal biró Kis-Balatont.

Helyszíni kutatásaimat a part közelében közönséges kézi rovarhálóval, a 
nyílt vizen pedig leginkább fenékhálóval, néha planktonhálóval végeztem. De 
felhasználtam a rovaroknál, így a Hemipteráknál is eléggé elterjedt phototropismus 
jelenségét és csendes nyári estéken sok érdekes leletre akadtam azok között a 
Hemipterák között, melyek az elektromos fényhez repültek.

Ily módokon gyűjtött vizsgálati anyagomat aztán kiegészítettem még részint 
saját régebbi gyűjtéseimnek, részint mások, ú. m. DRÉHER ISTVÁN, DR. DUDICH 
ENDRE, FRIVALDSZKY JÁNOS, DR. GÉLÉI JÓZSEF, GYÖRFFY JENŐ, DR. HANKÓ 
BÉLA, DR. HENSEH ANDOR, HERMÁN OTTÓ, ÚJHELYI JÓZSEF ÉS ZILAHI 
SEBESS GÉZA gyűjtéseinek adataival. Mindezeknek az alapján sikerült meg
állapítanom, hogy a Balaton vizében és víztükrén összesen 28 Hemiptera-faj 
fordul elő. Névsoruk, termőhelyeikkel együtt, családonként a következő :

I. Hydrocorisae.

Fám. C o r i x i d a e .  B u v á r p o l o s k á k .
1. Microneda nanula HORV. — Kenese, Aszófő, Tihany, Örvényes, Rév

fülöp, Badacsony, Keszthely, Kis-Balaton, Mária-telep, Boglár, Balaton-Földvár, 
Szántód, Balaton-Szabadi.

2. Microneda capitata HORV. — Almádi, Alsó-Örs, Tihany, Örvényes, 
Zánka, Révfülöp, Fenék, Kis-Balaton, Fonyód.

3. Microneda balatonica HORV. — Révfülöp.
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4. Cymatia coleoptrata FAHR. Tihany, Aszófő, Keszthely, Kis-Balaton, Szántód.
5. Cymatia Rogenhoferi FIEB. — Tihany, Keszthely.
6. Sigara hieroglyphica DUF. — Tihany, Gyenes-Diás, Keszthely, Szántód.
7. Sigara Linnéi FIEB. — Balatonfüred, Tihany, Gyenes-Diás, Keszthely, 

Kis-Balaton.
8. Sigara striata L. — Kenese, Tihany, Aszófő, Gyenes-Diás, Keszthely.
9. Sigara Fallénii f ie b . — Tihany, Aszófő.

10. Sigara distinda FIEB. — Keszthely.
11. Sigara nigrolineata FIEB. — Tihany.
12. Sigara coneinna FIEB. — Tihany, Keszthely.
13. Corixa pundata ILLIG. (Geoffroyi LEACH). — Tihany.

Fám. N e p i d a e .  V í z i  s k o r p i ó k .
14. Nepa cinerea L. — Balatonfüred, Révfülöp.
15. Ranatra linearis L. — Aszófő.

Fám . N  a u c o  r i dae .  C s í k p o l o s k á k .
16. Naucoris cimicoides L. — Balatonfüred, Aszófő, Révfülöp, Balaton- 

Ederics, Keszthely, Kis-Balaton, Szemes.

Farn. N  oto n e c t i d a e .  H a n y a t t ú s z ó  p o l o s k á k .
17. Notoneda glauca L. — Aszófő, Keszthely, Boglár.
18. Notoneda marmorea FABR. — Szemes.
19. Plea atomaria p a l l - (minutissima FABR., nec LINN.). — Balaton

füred, Aszófő, Ederics, Gyenes-Diás, Keszthely, Kis-Balaton, Szántód.

II. Geocorisae.
Fám. G e r r i d i d a e .  M o l n á r p o l o s k á k .

20. Gerris paludum FABR. — Keszthely, Kis-Balaton.
21. Gerris thoracicus SCHUMM. — Keszthely, Kis-Balaton, Lelle.
22. Gerris odontogaster z e t t - — Balatonfüred, Kis-Balaton.
23. Gerris argentatus SCHUMM. — Balatonfüred, Révfülöp, Keszthely.

Fám. V e l i i d a e .  V í z t a p o s ó  p o l o s k á k .
24. Microvelia reticulata BURM. (Schneiden SCHOLTZ). — Balatonfüred, 

Aszófő, Révfülöp, Gyenes-Diás, Kis-Balaton.

Fám . H y d r o  me t  r i dae .  V í z m é r ő  p o l o s k á k .
25. Hydrometra gracilenta HORV. — Gyenes-Diás.

Farn. M  esov e l i i d a e .  V í z e n l e j t ő  p o l o s k á k .
26. Mesovelia furcata M. R. — Balatonfüred, Aszófő, Gyenes-Diós.

Fám. H eb r i dae .  F e n y é r p o l o s k á k .
27. Hebrus pusillus FALL. — Tihany, Zánka, Keszthely.
28. Hebrus ruficeps THOMS. — Révfülöp.
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Ez a névjegyzék bizonyára még nem teljes, mert előrelátható, hogy további 
kutatások során még okvetlenül gyarapodni fog. Sőt már most is majdnem biztosra 
veszem, hogy nehány országszerte elterjedt vagy a Balaton közvetlen szomszédsá
gában talált faj ( Gerris lacustris L., Veliacurrens FABR., Ilydrometra stagnorum L .) 
itt szintén előfordul.

Már az eddigiekből is megállapíthatjuk azonban, hogy a mi Balatonunk a 
vízben és a víz tükrén élő Hemiptera-fajok száma tekintetében Közép-Európa 
valamennyi többi nagy tavát, minők a Genfi, Bodeni, Neucháteli stb. tavak, jóval 
felülmúlja, amennyiben ez utóbbi tavaknak Hemiptera-faunájából eddig vagy 
semmit, vagy legfeljebb csak nehány töredékes adatot ismerünk.

A kir. magy. Természettudományi Társulat által kiadott Magyar Fauna- 
Katalógusban (1897) a Balatonból is csak 7, a vízben és a víz tükrén élő Hemiptera- 
íaj van feljegyezve. Az innen ismert fajok száma tehát azóta már megnégyszerező
dött.

A Balatonból most felsorolt 28 Hemiptera-faj közül 19 faj (a Corixidae, Né
piddé, Naucoridae és N  otonechtidae családokból) a t ó  v i z é b e n, 9 faj pedig 
(a Gerrididae, Velüdae, lhjdrometridae, Mesovelüdae és Hebridae családokból) a tó 
v í z t ü k r é n  él.

Ami ezeknek táplálkozási viszonyait illeti, a 28 faj két csoportra osztható. 
Az egyik csoport, mely a 13 búvárpoloskából áll, n ö v é n y e v ő ,  és a vízben 
található növényi anyagokkal táplálkozik. A másik csoport, tehát a többi 15 faj 
ellenben r a g a d o z ó  életmódot folytat és a vízben vagy a víz színén tartóz
kodó, esetleg a vízbe hulló állati szervezetek sorából szedi áldozatait. Mind a két 
csoport tagjai megyegyeznek abban, hogy leginkább a part közelében, széltől és 
hullámveréstől védettebb helyeken, nádasokban, sás között stb. tartózkodnak, 
ahol a növényevő fajok könnyebben juthatnak élő vagy korhadó növényi anya
gokhoz, a ragadozó fajok pedig — gazdagabb lévén ily helyeken az állatvilág 
mindig bővebb zsákmányra találhatnak.

Feltűnő jelenség, hogy a Balaton n y í l t  v í z t ü k r é n  soha, még elvétve 
sem találkozunk Hemipterákkal, sőt a n y í l t  v í z b e n  élő fajok közül is csak 
két kis búvárpoloska (Micronecta nanula h o r v . és capitata HORV.) tesz e tekin
tetben kivételt és elkalandozik a nyílt vízbe, még a tó közepébe is. Mind a kettő 
a part közelében mindenütt igen gyakori s mint többi faj rokonai, a vízbemerült 
köveken és egyéb tárgyakon tenyésző zöld algákkal (Cladophora glomerata), úgy
szintén az iszapos feneket borító korhadó növényi törmelékkel táplálkozik, de 
egyébként mindenfelé találkozhatunk velők még a mélyebb nyílt vízben is, amint 
arról három nyáron át végzett kutatásaim folyamán meggyőződtem. Ivarérett 
példányaik és lárváik egész 8 méternyi mélységig minden szintből előkerültek, 
sőt a tihanyi félsziget déli csúcsa előtt, a Balaton legmélyebb pontjáról, az ú. n. 
,,kút“-ból még 11 méternyi mélységből is felhozta a fenékháló mind a két fajnak 
ivarérett alakjait.*

A Balaton vizében és víztükrén élő Hemipterák legnagyobb része oly fajokhoz

* E két búvárpoloska ama példányainak termőhelyeit, melyek a Balaton nyílt 
vizéből kerültek elő, fentebb közölt jegyzékemben mindig a gyűjtés pontjához legközelebb 
fekvő község vagy más helyiség nevével jelöltem.
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tartozik, melyek nemcsak hazánkban, hanem egész Európában is el vannak ter
jedve. Két búvárpoloska, Micronecta nanula HORV. és balatonica HORV., azon
ban a Balatonon kívül eddig még sehonnan sem ismeretes és e szerint, legalább 
egyelőre, a balatoni kizárólagos fajának tekintendő. A Microneda capitata HORV. 
eddigi tapasztalataim szerint Magyarországon kívül csak Oláhországban fordul 
elő. A Cymatia Rogenhoferi FIER. oly keleti faj, mely földrészünkön hazánkban és 
Olaszországban éri el földrajzi elterjedésének nyugati határát, de tőlünk keletre, 
Oláhországon és Dél-Oroszországon keresztül egész Turkesztánig, el van terjedve, 
Afrikából pedig Algériából ismeretes.

*

Függelékül itt közlöm még azoknak a Hemiptera-f aj oknak a jegyzékét, 
melyek a tihanyi félszigeten közvetlenül Tihany község mellett, a Balaton normális 
szintjénél 24 méterrel magasabban fekvő, lefolyástalan „Belső tó“ vizében és víz
tükrén élnek.

A náddal és mindenféle vízinövénnyel sűrűn benőtt tóban a következő 
13 Hemiptera-f aj t  sikerült felfedeznem :

Cymatia coleoptrata FABR
Sigara hieroglyphiea DUF.
Sigara Linnéi FIEB.
Sigara striata L.
Ranatra linearis L.
Naucoris cimicoides L.
Notoneda glauca L.

Mint ebből láthatjuk, e fajok mind olyanok, melyek a Balaton faunájában is 
megvannak. Különös említést érdemelnek a Gerris odontogaster és argentatus nevű 
molnárpoloskák, melyeknek a Balatonban, épúgy, mint másutt, többnyire egészen 
kifejlett szárnyaik szoktak lenni, melyekből azonban a tihanyi „Belső tó“ víz
tükrén majdnem kizárólag csak csonka szárnyú, brachyptera- példányokat talál
tam. Csupán a sok Gerris argentatus közt akadt egyetlenegy kifejlett szárnyakkal 
biró nőstény.

*
*  *

EXTRÁIT.
L’auteur donne la liste des Hémiptéres observervés jusqu’ á présent dans le 

lac Balaton. Cette faunule se compose de 28 espéces, dönt 18 sont aquatiques, 
vivant d a n s  l’eau, et 9 semi-aquatiques, vivant s u r l’eau.

Les 13 espéces des Corixides sont phytophages et se nourrissent des matiéres 
végétales, landis que les autres 15 espéces sont carnassiéres, se nourrissant de 
petits Insectes, Crustacés et autres petits animaux.

L’auter a pu constater, que la plupart des espéces vivent toujours prés des 
rives du lac, parmi la végétation, oű elles sont mieux abritées contre le vent et les 
vagues et oű elles trouvent une nourriture plus abondante que vers le milieu du 
lac. Les espéces semi-aquatiques ne quittent jamais le voisinage des rives. II en est

Plea atomaria p á l l .
Gerris thoracicus SEHUMM. 
Gerris odontogaster ZETT. 
Gerris argentatus SCHUMM. 
Microvelia reticulata BURM. 
Mesovelia furcata m . R.
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de mérne pour les espéces aquatiques, sauf 2 Corixides (Microneda nanula HORV. 
et capitata HORV.) qui se rencontrent partout et dans toutes les profondeurs du lac.

Les 28 espéces énumérées sont répandues pour la plupart non seulement en 
Hongrie, mais aussi dans d ’ autres pays d’ Europe. Microneda nanula HORV. et 
balatonica HORV. ne sont connus jusqu’ á présent que du lac Balaton, une troi- 
siéme espéce du mérne genre (M. capitata HORV.) fut découverte hors de la Hon
grie aussi en Roumanie. Cymatia Rogenhoferi FIEB. est une espéce de 1’ Europe 
orientale dönt 1’ aire géographique s’étand vers 1’ est depuis la Hongrie jusqu’ au 
Turkestan, mais qui fut signalée mérne de 1’ Algérie.

L’ auteur ajouteála fin de son article la liste des 13 Hémiptéres aquatiques 
et semi-aquatiques qui peuplent un petit lac isolé, situé au centre de la péninsule 
de Tihany, 24 métres au-dessus du niveau normal du Balaton.
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EINLEITUNG, LITERATUR.

Im Jahre 1902 wurde von MOROFF, zur Zeit Assistent der Königl. Bayer. 
Biolog. Station für Fischerei in München, an der Haut und auf den Kiemen der 
Karpfen eine neue Chilodon-Art entdeckt, welche er Chilodon cyprini nannte 
und von der er (1902) eine Beschreibung mit 3 Textfiguren gegeben hat.

Nach MOROFF ist Chilodon cyprini nicht „Krankheitserreger“ , sondern 
„bildet er die Folge der Erkrankung des Fisches“ . Diese Auffassung begründet 
er damit, das ,,Chilodon cyprini an gesunder Haut nicht leben kann“ , wie es „Ver
suche mit gesunden Fischen ergaben“ . Die Aquarien der Fischerei-Station wurden 
aber mit Leitungswasser gespeist, das nach MOROFF den Karpfen „zu kalt und 
hart ist.“ Er sagt dann weiter (p. 7) : „In Folge dessen gehen alle Karpfen früher
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oder später zu Grunde. Stark erkrankte Fische sind die reinsten Culturen dieses 
Parasiten ; gewöhnlich kommt derselbe in so grosser Menge vor, dass die Haut 
des Fisches gerade zu von ihm wimmelt“ .

MOROFF gab von seinem neuen parasitischen Ciliat, wie gesagt, 3 Abbildun
gen und zwar je eine von der Dorsal- und von der Ventralseite, während die dritte 
einen etwa sagittal verlaufenden Schnitt darstellt.

Der zweite, welcher sich mit den auf Fischen parasitierenden Cliilodontiden 
beschäftigte, war KIERXIK (1909). Dieser konstatierte während Inanitionsuntersu- 
chungen mit Schleien, Tinea vulgaris, dass in speziellen Fällen diese Versuchs
tiere viel früher starben als es normaliter geschah. Die Haut dieser Tiere „bedeckte 
sich mit einem bläulichen Belag ; das Atmen war erschwert“ , was sich in kramp
haften Bewegungen der Kiemendeckel äusserte, bis endlich die Fische mit weit 
geöffneten Kiemendeckeln starben, was auf Erstickungstod hinzuweisen schien. 
Die Ursache war nicht im Leitungswasser zu suchen und ebensowenig waren 
bei Sektion Abweichungen zu finden. In den Räumen zwischen den Kiemen
blättern aber fand KIERXIK sehr viele Infusorien ; manchmal war auch die 
ganze Haut mit denselben bedeckt. Der Ciliat zeigte viele Uebereinstimmung 
mit Chilodon cyprini, aber es waren nicht, wie bei Ch. cyprini, Cilién auf der gan
zen Unterseite, sondern nur sechs Cilienreihen an der linken und rechten Ventral
seite. Eben darum gab er diesem Chilodon den Namen „hexastichus“.

Er bespricht dann die Möglichkeit, dass Ch. cyprini und Ch. hexastichus 
nur zwei Varietäten einer und derselben Art sind und die Unterschiede nur durch 
ökologische Verhältnisse hervorgerufen sein könnten, aber glaubt dies am Ende 
doch verneinen zu müssen, zumal die Körperform nicht herzförmig, wie bei Ch. 
cyprini, sondern oval ist. Wohl fügt er hinzu, dass „die G esta lt... keineswegs 
konstant (ist), da sein Körper zu metabolischen Bewegungen befähigt ist“ . Weiter 
fand er auch herzförmige Exemplare, „die sehr an die von MOROFF als Chilodon 
cyprini beschriebene Gestalt“ erinnerten und auf fixierten Praeparaten fand er 
sehr verschiedene Formen, „doch überwiegt darunter die Gestalt einer ovalen 
Scheibe“ .

Er gibt dann weiter eine Beschreibung des Tieres und behandelt sehr aus
führlich die Entstehung der’ Membran der Ernährungsvacuolen bei Ciliaten. 
Danach folgen Abschnitte über Kernapparat, Konjugation und Zellteilung. Nach 
KIERXIK findet Konjugation statt bei Individuen, welche, nachdem sie die 
gestorbenen Fische verlassen haben, frei im Wasser schwimmen und keinen neuen 
Wirt finden können. Nach der Konjugation encystieren sich die Infusorien. Konju
gation hat er recht selten gefunden, desto mehr aber Zellteilungen beobachtet, 
ohne aber die Kernverhältnisse während der Teilung ausführ ich zu besprechen, 
da er den Prozess „von der allgemeinen biologischen Seite“ behandeln will. Am 
Ende behandelt er „das Verhältnis des Ch. hexastichus zu den von ihm befallenen 
Fischen“ . In diesem Abschnitt teilt er mit, dass die Ciliaten das Kiemengewebe 
nicht vernichten, wie er es an Schnittserien der Kiemen feststellen konnte und 
dass die Parasiten sich namentlich dort aufhalten, wo sich viele Baktereien befin
den. Weiter hat er „in ganz neugebildeten Vakuolen . .  .die Bakterien mit einer 
feingranulierten, schleimigen Masse vermischt“ gesehen und betrachtet daher

5
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„die Bakterien als die eigentliche Nahrung dieser Infusorien“ . Er kritisiert die 
Meinung von HOFER (1903), der einen Fall von massenhaftem Auftreten des 
Ch. cijprini auf Goldfischen besprach „welche in einer Zahl von 35000 infolge 
dieser Krankheit abstarben“ und Ch. cijprini als primären Krankheitserreger 
ansprach. Nach KIERNIK ist „Ch. hexastichus, streng genommen, gar kein Parasit 
der Fische und steht mit diesen eher in einem symbiontischen Verhältnisse... 
In normalen Lebensbedingungen, wo er in spärlicher Zahl auftritt, kann er den 
Fischen durch Verzehren und Vernichten der an den Fischen lebenden Bakterien 
nützlich sein, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass seine enorme Vermehrung 
bei starker Infektion den rascheren Tod der Fische durch Erstickung herbeiführen 
kann“ .

Leider gibt KIERNIK von seinem Parasiten nur eine einzige Figur und hat 
die verschiedenen beobachteten Formen nur beschrieben.

Nach ANDRÉ (1912) hatte schon ROTH (1910), dessen Arbeit ich leider 
nicht persönlich consultieren konnte, darauf hingewiesen, dass Ch. hexastichus 
doch vielleicht mit Ch. cyprini identisch oder höchstens eine Varietät desselben 
ist „in Anbetracht der für die Familie der Chilodontiden charakteristischen Form
veränderlichkeit (Polymorphismus)“ .

ANDRÉ selbst fand auf der Haut und namentlich den Kiemen von Carassins 
auratus im Aquarium von „Peche et Sport“ in Genf, „des legions de Chilodon“ . 
Er schreibt (p 208):,,. . .leur metabolisme trés accentué et leur grande variabilité... 
nous porté á admettre que les Ch. cyprini et hexastichus ne représentent qu’une 
seule et mérne espéce“ .

Er fand „vivant cőte ä cote, des Chilodon, dönt le corps est cordiforme, 
ainsi que le représente MOROFF, d’autres dönt l’échancrure postérieure est á 
peine indiquée, d’autres enfin dönt le contour est assez reguliérement ovalaire ou 
dönt le bord gauche est faiblement concave, comme le montre l’exemplaire figuré 
par KIERNIK“ . Und, was mehr sagt, „de plus, le mérne individu peut se présenter 
successivement sous ces diverses formes, spontanément ou lors qu’il est un peu 
comprimé par le couvre-objet.. . “ u. s. w.

Auch die Cilienbekleidung wechselt nach ANDRÉ sehr, aber und das ist 
wohl sehr wichtig, stets fand er, im Gegensatz zu MOROFF, eine mittlere Zone 
ohne Cilién, so dass auch in dieser Hinsicht der Unterschied zwischen Ch. cyprini und 
Ch. hexastichus nicht besteht.

Auch ANDRÉ gab nur eine einzige Abbildung und zwar zeichnete er „un 
exemplaire moyen, légérement comprimé par le couvre-objet, de sorté que le 
largeur est augmentée. ..

Nach ANDRÉ leben die Chilodontiden, ebenso wie es KIERNIK schon 
angab, nicht auf den Kiemen selbst, „mais sont contenus dans le mucus qui revét 
ces Organes“ und verursachen also möglicherweise den Tod der Fische durch Asphy
xie, oder auch sollen vielleicht die Fische die Desassimilationsprodukte absorbieren 
und dadurch vergiftet werden. Er zitiert dann weiter die Aufassung von KIERNIK 
(siehe oben). Für die Auffassung, dass Ch. cyprini nicht die primäre Ursache der 
Erkrankung ist, spricht nach ANDRÉ die Tatsache, dass „des Perches-Soleil
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(Eupomotis) et des Carpes, vivant dans le mérne aquarium que les Carasins, attaqués 
par les Chilodon, sont restées indemnes de toute infection infusorienne“ .

Weitere Angaben über diese parasitischen Chilodontiden habe ich nirgends 
aufgefunden. Nur hat SCHOUTEDEN (1906) in seiner Tabelle der Chilodontiden 
auch Ch. cyprini aufgenommen. Ich möchte aber sogleich die Bemerkung machen, 
dass es mit dieser Tabelle nicht möglich ist die Artzugehörigkeit von Ch. cyprini 
festzustellen, denn erstens gibt er an ,,pas de rangée adorale de cils“ , was nicht 
richtig ist, wie er es aus der Figur von MOROFF hätte feststellen können (während 
dieser Autor auch in seiner Beschreibung von einer schwach angedeuteten adoralen 
Wimperzone sprach) und zweitens nennt er den Reusenapparat „court et conique, 
droit“ , während aus MOROFF’s Figur 3 sehr deutlich zu ersehen ist, dass der 
Reusenapparat gekrümmt ist.

Schliesslich haben sowohl WENYON (1926) und DOFLEIN-REICHENOW 
(1929) Ch. cyprini und Ch. hexastichus als zwei aparte Arten aufgenommen, ohne 
Aveitere Beschreibung oder nähere Motivierung.

MATERIAL.

Was nun das von mir aufgearbeitete Material betritt, wurde dies von Prof. 
Dr. GÉZA ENTZ, meinem hochverehrten Lehrer, während seines Aufenthaltes im 
Winter 1912—1913 an der Veterinär-Hochschule in München gesammelt und 
vorläufig studiert. Als ich 1930 vom 27. Juli bis 13. August in Tihany, am Balaton
in der Zoologischen Station verweilte, hatte er mir dieses Material sehr liebens- 
Avürdig überlassen. Dafür danke ich auch an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. ENTZ, 
herzlich und ebenso für seine wertvolle Hilfe und sein reges Interesse während der 
Aufarbeitung des Materials, was — des Platzmangels wegen — in seinem Direktors
zimmer, unter seiner persönlichen Leitung stattfand. Den schönen Tagen in Tihany 
Averde ich immer eine recht angenehme Erinnerung bewahren.

Das Material wurde von den Karpfen abgescharrt, fixiert in heissem Sublimat 
und gefärbt mit DELAFIELD’s Haematoxylin und in toto in Canadabalsam ein
geschlossen.

Weiter bekam ich auch ein Serienschnittpraeparat (Avahrscheinlich 2 % ;j.), 
hergestellt von Dr. DE BUCK im zoologischen Laboratorium zu Utrecht, Holland, 
am 7. Dezember 1921, von Material, das herrühlte von jetzt weiland Dr. HERBERT, 
damals Direktor des Zoologischen Gartens und Aquariums in Amsterdam.

Dies Material war mit Alcohol fixiert und gefärbt mit Eisencarmalaun.
Schliesslich hat—nach meinem Aufenthalt — einer der ebenfalls im Institut 

A'erweilenden ungarischen Herren noch versucht vom erstgenannten Material 
Schnitte herzustellen — avozu mir selbst des kurzen Aufenthalts wegen die Zeit 
fehlte ■— damit ich über mehrere Schnittpraeparate verfügen sollte.

Leider sind dabei alle Parasiten vom Hautstückchen sich ablösend verloren 
gegangen, so dass ich mich, zu meiner Enttäuschung, Avas die Schnitte betrifft, 
auf das eine, schon genannte Praeparat beschränken musste. Trotzdem habe ich 
mich im Einverständnis mit Prof. ENTZ entschlossen die Resultate meiner 
Beobachtungen in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen, wobei vor allem, im

5*



Gegensatz zu den früheren Autoren, danach gestrebt wurde, von den verschiedenen 
Teilen und Stadien nicht nur Beschreibungen, sondern auch Abbildungen zu 
geben.

Sämtliche Figuren wurden von Fräulein O. SEBESTYÉN der Zeichnerin des 
Institutes, nach meinen Zeichnungen und den Praeparaten selbst hergestellt,, 
wofür ich auch dieser Dame meinen wohlgemeinten Dank abs'atte.

EIGENE UNTERSUCHUNGEN.

I . Körperform.

Wenn ich jetzt meine eigenen Ergebnisse mitteile, so möchte ich anfangen 
mit der Beschreibung der allgemeinen Körperform und den Massen.

In Figur I ist ein Stückchen der Fischhaut mit den Parasiten in situ abge
bildet. Aus dieser Figur kann man sogleich erkennen, dass die Körperform sehr 
wechselt, wie man es ebenfalls konstatieren kann, wenn man z. B. die Figuren 
3, 4 und 5 mit den Figuren 13 und 18 vergleicht. Während erstere am distalen Ende 
eine mehr oder weniger deutliche Einschnürung zeigen, ist diese bei den letzteren 
beinahe nicht oder nur sehr wenig vorhanden.

Ich möchte aber direkt betonen, dass die eingeschnürten Exemplare bei
weitem am häufigsten auftreten.

Wie schon MOROFF es angegeben hat, erreicht das Tier „hinter der Mitte. . . 
seine grösste Breite“ , was aber nicht immer der Fall ist. Man vergleiche nur Figur 
3, 4 und 5 mit Fig. 13, 14 und 20.

Nach MOROFF ist der rechte Rand convex, während der linke mehr gerade 
und nur gegen das proximale Ende konkav werden soll. Sowie MOROFF es abbil
det, habe ich nur selten Exemplare gefunden ; die meisten waren sowohl an der 
linken als an der rechten Seite convex (siehe Fig. 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18 und 23).

Nur Figur 2 gibt ein Exemplar wieder, das sehr viel mit der MOROFF' 
sehen Figur übereinstimmt, während in Fig. 13. die eine Seite ungefähr gerade 
verläuft; das ist aber hier die rechte, und nicht die linke Seite.

Das Tier ist ferner dorsoventral sehr stark comprimiert, wie es schon MOROFF 
beschrieb und in seiner Fig. 3 abbildete, welche ungefähr einen Sagittalschnitt 
darstellt. Nach ihm war die Oberseite schwach gewölbt und die Unterseite flach. 
In Fig. 11 habe ich einen optischen Sagittalschnitt abgebildet, welcher sehr viel 
mit der genannten Figur von MOROFF übereinstimmt.

Fig. 7 und 10 geben optische Querschnitte wieder, an denen man sogleich 
feststellen kann, dass die Unterseite nicht flach, sondern bauchartig vorgewölbt ist 
an der Stelle, wo sich der Kern und der Reusenapparat befindet. Die Grenze 
dieser Vorwölbung ist an fast allen Abbildungen, welche das Tier von der Dorsal 
oder Ventralseite darstellen, gut wahrnehmbar. An der Proximalseite endet 
diese Vorwölbung bei dem Eingang des Reusenapparates, der in vielen Fällen 
noch etwas nach vorn darüber herausragt, wie es beim Auf- und Abwärtsdrehen 
der Mikrometerschraube zu konstatieren ist.

An der Distalseite endigt die Vorwölbung mehr oder weniger scharf gerade 
bei der Einschnürung (siehe viele Figuren).
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In Figur 7 kann man ferner sehen, dass die eine laterale Seite des Tieres 
etwas umgebogen ist, wie ich es auch an anderen Exemplaren — und zwar an 
beiden Seiten — feststellen konnte (Fig. 8 und 9). Man kann übrigens diesen um
gebogenen Rand auch auf allen den Figuren sehen, wo das Tier von der Ventral
oder Dorsalseite abgebildet ist. Ich bin nämlich zu der Ueberzeugung gekommen, 
dass die äussere schmale Schicht, wie sie ANDRE abgebildet hat und welche 
man namentlich auf meinen Figuren 2, 3, 4 und 5 beobachten kann, nicht etwa 
eine Ectoplasmaschicht darstellt, sondern den umgebogenen Rand des Tieres, 
womit der Parasit sich vielleicht an die Haut oder die Kiemen der Fische heften 
kann. Das glaube ich auch damit begründen zu können, dass dieser Rand nicht 
überall dieselbe Ausdehnung hat und, wie man es namentlich an den Figuren 2 und 
3 sehen kann, nicht an allen Teilen der Kontour desselben Tieres anwesend ist. 
Dass gerade in dieser Zone das Plasma in vielen Fällen eine etwas feinere Struktur 
hat, glaube ich damit erklären zu müssen, dass in diese schmalen Zone nur äusseres 
Plasma (Ectoplasma) und kein Entoplasma eintreten kann.

Was die Masse betrifft, so gibt MOROFF als Länge 50—70 V- an, KIERNIK 
42—54 v- (für Ch. hexastichus) und ANDRE 40—60 in Bei 13 von mir gemessenen 
Exemplaren war die Maximallänge 64 n (zweimal); die Minimallänge 40 V- und 
die m itt ere Länge 56 in Ueber die Breite habe ich nur bei MOROFF und KIERNIK 
Angaben gefunden und zwar resp. 30—40 V- und 34—42 lJ- (für hexastichus). Bei 
12 von mir gemessenen Exemplaren war die Breite maximal 51 minimal 32 
und die mittlere Breite 43 in Was schliesslich die Höhe betrifft war diese bei 5 
Exemplaren maximal 22-4 V- minimal 12-8 !•>• und im Durchschnitt beinahe 18 IN

2. Pelliculastruktur und Cilienbekleidung.

Wie schon oben gesagt wurde hat MOROFF von der Cilienbekleidung eine 
unrichtige Darstellung gegeben ; nach ihm wäre die ganze Ventralseite mit Cilien- 
reihen versehen, wie er es auch in seiner zweiten Figur, allerdings sehr undeutlich, 
abgebildet hat. Schon ANDRE hat darauf hin gewiesen, dass es ,,toujours. . . 
une aire longitudinale mediane non ciliée“ gibt. Er schreibt dann weiter : „Cette 
aire glabre varié du reste beaucoup de largeur suivant les individus et surtout 
suivant l’état d’aplatissement de l’animal ; chez les individus se mouvement 
librement dans le mucus de leur hőte eile est á peine perceptible.“

Leider habe ich die Tiere nicht lebend beobachten können, aber in meinen 
Praeparaten war diese cilienlose Medianpartie immer sehr deutlich zu sehen (siehe 
die meisten Figuren), namentlich an den optischen Querschnitten (Fig. 7 und 10) 
ist es sehr gut wahrnehmbar, dass die Pelliculastreifen an dieser Stelle, wo die 
Ventralseite vorgewölbt ist nicht vorhanden sind.

Die Breite dieser cilienlosen Mittelpartie betrug bei einem Exemplar mit 
einer Breite von 32 etwa 14 in

Die Distanz zwischen zwei Streifen beträgt ungefähr 0-8—1-6 V-, während die 
Cilién selbst eine Länge von 4 haben.

Nach KIERNIK wären links und rechts je 6 Cilienreihen anwesend — daher 
der Name „hexastichus“ — ; nach ANDRÉ aber ist die Zahl nicht konstant und
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wechselt „pour chaque cőté de 8 á une quinzaine, sur le cőté gauche, les lignes 
ciliraies sont en général moins nombreuses que sur le cőté opposé“ .

Ich habe auch einige Zählungen gemacht und kann ANDRÉ’s Angaben unter
schreiben : rechts fand ich in drei Fällen resp. 15 ä 16, á 16 15 und 14, links in den 
zwei letzten Fällen resp. etwa 12 und 8 Streifen.

Man kann die Cilienstreifen sowohl bei den auf der Dorsal- als auch bei den 
auf der Ventralseite liegenden Individuen bei richtiger Einstellung gut verfolgen, 
während man an den optischen Querschnitten (Fig. 7 und 10) ersehen kann, dass 
diese Streifen Rinnen in der Pellicula darstellen, zwischen welchen die Pellicula 
etwas vorgewölbt ist. KIERNIK hat das schon gesehen, aber leider, -— obwohl er 
über Querschnitte verfügte -—, davon keine Abbildung gegeben. Er sagte darüber 
(p. 82) : „Die Cilién liegen in tiefen Furchen, die man auf entsprechenden Schnitten 
durch den Ciliatenkörper sehr gut sehen kann. Die C u t i c u l a  ist auf Quer
schnitten im Gebiete der Cilienreihen sägeförmig gezackt. Aus den Boden der 
Zackentäler ragen die Cilién hervor, welche in den im Entoplasma liegenden 
Basalkörperchen ihren Anfang nehmen.“

Den Verlauf der Streifen ■— also auch der Cilienreihen — kann man sehr 
gut verfolgen auf den Figuren 2, 3, 4 und 5. Die Streifen der beiden Seiten kommen 
am distalen Ende gerade dort zusammen, wo der Körper im allgemeinen etwas 
eingeschnürt ist. Vom distalen Ende laufen die Streifen bogenförmig nach vorn, 
während die rechtsseitigen am proximalen Ende nach links umbeigen, wo sie gegen
über jenen der linken Seite, gerade an der Stelle, wo sich ein schwach angedeuteter 
adoraler Streifen findet, endigen. Dieser adorale Streifen läuft vom Eingang des 
Reusenapparates ungefähr senkrecht zu den Längsstreifen nach dem linken Rand 
(siehe vor allem Fig. 4, ferner auch Fig. 5, wo bei tiefer Einstellung auch von der 
Dorsalseite her dieser adorale Streifen zu sehen ist).

Aus den Figuren 7, 8, 9 und 11 kann man sehen, dass die Dorsalseite sowohl 
in der Längs- als in der Querrichtung etwas gewölbt ist. Eine besondere Struktur 
ist auf dieser Seite nicht zu konstatieren ; die Pellicula ist hier sehr dick, wie man 
es an Fig. 24 (welche einen Schnitt aus einer Serie darstellt) sehr gut beobachten 
kann. Auch in den Figuren 4, 5 und 10 ist die Pellicula gut zu verfolgen ; eben da 
kann man feststellen, dass der Aussenrand der Pellicula nicht gerade, sondern sehr 
unregelmässig ist, was auch auf den Schnitten schön zu observieren war. Auch auf 
der Ventralseite ist die Pellicula in den Schnittserien zu beobachten, obwohl sie 
dort viel weniger als auf der Dorsalseite ausgebildet war.

Ausserhalb der gewöhnlichen Streifen kann man auf der Pellicula oft auch 
einige andere lange Streifen beobachten (siehe namentlich Fig. 6). Schon ANDRE 
hat diese erwähnt als er sagte : „Nous avons aussi rencontré des individus, dont 
la face ventrale portait quatre ou cinq cotes longitudinales saillantes, disposes 
parallelement aux lignes ciliaires ; ces cotes disparaissaient par la pression du 
couvre-objet“ .

Auch auf der Dorsalseite kann man Einkerbungen beobachten ; man 
siehe Fig. 8,10 und 11, welche die Tiere von der Seite abbilden; und weiter die Figu- 
ren l7, 20 und 21, wo eine Querrinne, welche vor dem Reusenapparat in gebogener 
Richtung nach den beiden Seiten verläuft, sehr deutlich wahrnehmbar ist. An den
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von der Dorsalseite betrachteten Tieren verschwindet dieses Bild bei tiefer Ein
stellung, an den von der Yentralseite beobachteten Exemplaren dagegen wird 
es bei höherer Einstellung unsichtbar. Bei vielen Individuen war diese Rinne gar 
nicht vorhanden, z. B. an den Exemplaren der Figuren 2, 4 und 5.

Etwas ähnliches hat STOKES (1888) an Chilodon Megalotrochae, einer auf 
dem Botator Megalotrocha parasitierenden Art, konstatiert. Er schreibt darüber : 
„The convexity of the dorsal surface varies. In some individuals it is evenly rounded; 
in others conspicuously flattened and often traversed by irregularly transverse 
grooves or channels“ .

3. Reusenapparat.

Der Reusenapparat fängt, wie es schon MOROFF angab, in der Mitte der 
vorderen Hälfte der Ventralseite an, läuft dann schwach gebogen und etwas 
enger werdend dorsalwärts, um schliesslich in vielen Fällen in der nächsten Nähe 
des Makronucleus wieder etwas ventralwärts gebogen und erweitert, zu endigen 
(siehe Fig. 13, 14 und 15). Die Krümmung ist nur an optischen Sagittalschnitten 
gut zu verfolgen (siehe namentlich die Figur 11 und auch Fig. 12). An den von 
der Dorsal- oder Ventralseite beobachteten Tieren macht es den Eindruck als 
ob der Reusenapparat ungefähr gerade verläuft (siehe viele der Figuren). MOROFF 
gab in seiner Figur 3, welche einen Sagittalschnitt darstellt, eine gute Abbildung 
davon ; nur habe ich das distale Ende des Apparates nicht so weit — wie er — 
ventralwärts verfolgen können. Auch nach ANDRÉ ist der Apparat immer etwas 
gekrümmt, aber er fand niemals ein Exemplar, wo die Verhältnisse stimmten mit 
den Befunden von KIERNIK bei Ch. hexastichus. Bei Ch. hexastichus wäre näm
lich nach KIERNIK „das Ende spiral nach oben aufsteigend“, sodas „der Apparat 
die Gestalt eines am Ende gewundenen Homes“ bekam (also so wie bei Chilodon 
uncinatus).

Die Zahl der Stäbchen des Reusenapparates ist nicht immer leicht zu bestim
men ; nach MOROFF gab es deren 16 ; KIERNIK gibt von Ch. hexastichus 18 an. 
Ich habe auch einige Zählungen gemacht und fand, wo es sehr genau festzustel
len war, dieselbe Zahl wie KIERNIK also 18. Bei 7 Exemplaren war die Länge 
des Reusenapparates minimal 12.8 ;j., maximal 19.2 während drei eine Länge 
von 16 |j. hatten. Die Breite von neun Apparaten war minimal 4.8 •!., maximal 
8 :j. und in 5 der Fälle 5.6 ;;..

Der feinere Bau des Apparates wurde von keinem der genannten Autoren 
richtig dargestellt. Es gibt da eine innere Röhre, welche sich nach hinten erwei
tert um sich schliesslich der äusseren anzuschmiegen. Das äussere Rohr wird von 
den Trichiten umgeben, welche unweit des proximalen Endes schräg nach innen 
gebogen sind, so dass das Rohr sich hier verengt (siehe Figur 11, 12 und 13). Wenn 
man das proximale Ende von vorn beobachtet (Fig. 16), bekommt man also 3 
Ringe zur Gesicht : die äusseren zwei bilden die obere und untere Grenze der 
schräg nach innen gebogenen Trichitenteile, welche dazwischen radiär Verläufen, 
während der dritte Ring das Ende der inneren Röhre darstellt. Dieser dritte 
Ring ist nicht zirkulär, sondern etwas oval und bildet den eigentlichen Mundeingang. 
MOROFF hat die innere Röhre nicht gesehen ; KIERNIK sah nur die 2 äusseren
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Ringe. Er schreibt : „Der Eingang des Reusenapparates hat von oben gesehen, 
die Gestalt eines doppeltkonturierten Ringes, auf welchen in regelmässigen Ab
ständen radiär angeordnete, mit der HEIDENHAIN’schen Methode sich stark tingie- 
rende Streifen liegen, welche den oberen Querschnitt der einzelnen Stäbchen 
repräsentieren“ . Er sagt dann Reiter, dass er die „Widerhäckchen, welche STEIN 
im Reusenapparat der Ghilodontiden beschreibt, in keinem einzigen Fall konsta
tieren konnte und schliesst sich der Meinung von BÜTSCHLI an, der (nach KIER- 
NIK zitiert) darüber folgendes schrieb : „Das, was er (STEIN) als Häckchen 
deutet, dürfte sicher nur die Flächenansicht (Querschnitt) der Oralenden der 
Stäbchen sein“ . Wahrscheinlich hat STEIN also das obere nach innen gebogene 
Ende der Trichiten als Häckchen angesehen, während KIERNlK’s Angaben 
in soweit nicht richtig sind, als er nicht konstatiert hat, dass gerade das distale 
Tricheten-ende nach innen schräg verläuft.

Der Rau des Reusenapparates stimmt also sehr mit jenem von Chilodon 
uncinatus überein, welche von ENRIQUES ausführlich beschrieben wurde.

Nach KIERNIK ist die Gestalt des Apparates nicli immer dieselbe ; nur 
im Ruhezustände soll die Krümmung auftreten, während „sein innerer Abschnitt 
..  .sich . .  .im Augenblick der Nahrungsaufnahme auch ziemlich stark erweitern 
und ausstrecken“ soll. Auch ich habe darüber eine Beobachtung gem acht; in 
Fig. 15 ist ein Exemplar abgebildet, wo das innere Ende des Apparates sehr er
weitertist und einen Körper von unbekannter Natur enthält, der wahrscheinlich 
wohl als Nahrung zu betrachten ist, obzwar nach KIERNIK Ch. hexastichns ein 
Bakterienfresser ist.

Weiter ist auch die Lage des Apparates nach KIERNIK sehr verschieden, 
„indem er mehr in die Tiefe dringt oder nach aussen gedrängt ■wird“ und er 
beschreibt dann einen Fall — nach fixierten Praeparaten — dass der Reusenapparat 
so weit hinausgedrängt wurde, dass er nur mit seinem spiralen Ende im Körper 
des Infusoriums steckte“ . Diese Erscheinung kann selbstverständlich eine Folge 
von Druck gewesen sein, aber dass der Apparat etwas vorgestülpt ist, habe ich 
auch an vielen Tieren sehr gut beobachten können und zwar auch an solchen, 
welche nicht den Eindruck machten, dass sie gedrückt worden wären.

Schon STOKES schrieb von Chilodon Megalotrochae : „When feeding from 
the side of a rotifer. . . the anterior end becomes much narrowed and elongated, 
while the pharynx is protruded and closely applied to the surface, which the 
infusorian infests“ .

Der Apparat sieht sehr fest aus ; nach MAC DOUGALL (1925) ist die chemi
sche Natur des Apparates von Ch. uncinatus Protein, denn : „the basket could 
be digested out very quickly with artificial gastric juice (0.2 % HC. L. 0T % 
pepsin in 100 cc of water)“ ; und Exemplare, welche nach dieser Behandlung 
mit Eisenhaematoxylin gefärbt wurden, zeigten : „only a space where the basket 
was, or, at best, the ghost of a basket“ .

4. Kontraktile Vakuolen.
Im allgemeinen gibt es zwei kontraktile Vakuolen, wovon die rechte in der 

vorderen Hälfte, die linke aber in der hinteren Hälfte des Tieres gelegen ist (siehe
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Fig. 1, 3, 20 und 23). Gerade so geben es auch KIERNIK (für Ch. hexastichus) 
und ANDRÉ (für Ch. cyprini) an. Nun ist es aber sehr merkwürdig, dass der 
Entdecker von Ch. cyprini selbst, gerade das u m g e k e h r t e  Bild gibt,worauf 
sowohl KIERNIK als auch ANDRÉ gar nicht geachtet haben. Dies ist desto 
auffallender, da KIERNIK speziell in seiner Arbeit betont, dass diese Vakuolen 
ganz konstante Gebilde sind, die „immer dieselbe Lage im Körper“ einnehmen, 
„sodass man sie auch als ein systematisches Merkmal des Chilodon hexastichus 
und der ihm verwandten Arten betrachten kann“ . Nicht immer ist übrigens 
die Lage genau dieselbe und gelegentlich findet man auch Exemplare, wo die 2 
Vakuolen ungefähr auf derselben Höhe einander gegenüber liegen. Ferner habe 
ich auch in mindestens zwei, der bei der vorläufigen Durcharbeitung gezeichneten 
Individuen, nicht 2, sondern 3 Vakuolen gefunden (siehe auch Fig. 6). Auch ANDRÉ 
schrieb schon : „Nous avons cependant constaté chez un individu le dédoublement 
des deux vacuoles contractiles“ . Auch bei Chilodon uncinatus ist nach MACDOU- 
GALL die Anzahl nicht immer konstan t: „other vacuoles are sometimes present, 
but these two seem to be characteristic“ . In Fig. 21 sieht man in der Nähe von 
einer der Vakuolen ein kleines Röhrchen, das wahrscheinlich als Zufuhrkanälchen 
zu betrachten ist. Bei einem Tier mit einer Länge von 40 p., war der Durchmesser 
von einer kontraktilen Vakuole ungefähr 4 p..

5. Makronucleus.

Der Makronucleus ist, wie es schon MOROFF angab, im hinteren Körperteil 
gelagert (siehe Fig. 1 u. s. w.) ; in einigen Fällen fand ich den Kern mit dem dista
len Ende ganz in der Nähe der dortigen terminalen Einschnürung (Fig. 6).

Die Form ist ungefähr oval, manchmal an einem Ende zugespitzt (siehe 
Fig. 6 und 11), während er im optischen Querschnitt ein kreisrundes Bild gibt 
(siehe Fig. 7 und 10). KIERNIK spricht nur von einer kugelförmigen Gestalt, 
wie er es auch in zwei Figuren angibt und auch das von ANDRÉ gezeichnete 
Tier hat einen kreisrunden Kern, während dieser Autor im Text gar' nicht über 
die Form des Kernes spricht.

Bei 11 von mir gemessenen Makronuclei war die Länge maximal 22.4 p., 
minimal 14.4 p. und die mittlere Länge 17.3 u.. Was die Breite betrifft waren diese 
Zahlen resp. 12.8 p. (zweimal), 8.0 p. und 10.6 p..

Ueber den feineren Bau des Makronucleus von Chilodon cyprini wurde von 
MOROFF nur sehr wenig mitgeteilt ; er sagt darüber : „In seiner Mitte befindet 
sich eine ziemlich grosse Chromatinpartie, die durch einen schmalen hellen Hof 
von dem übrigen Chromatin des Kernes abgegrenzt ist“ . ANDRÉ erwähnte die 
makronucleus-struktur gar nicht und bildet in seiner Figur den Makronucleus 
mit sehr kleinen Chromatinteilchen ab. Nur KIERNIK behandelte von Ch. hexasti
chus den Kernapparat etwas eingehender ; nach ihm ist der Bau „sehr veränderlich 
und verschieden“ . Er verzichtet darauf alle Bilder zu beschreiben und beschränkt 
sich „auf die wichtigsten Formen“ . In seiner Fig. 2 bildet er drei Stadia ab und 
zwar in a. einen Kern mit allein feinen Chromatin-körnchen, in b. einen solchen, 
wo die Körner grober geworden sind, während weiter“ zwei noch grössere chroma-
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tische Kügelchen als Anlagen des Binnenkörpers“ vorhanden sind. Fig. 2 c. stellt 
schliesslich einen Kern mit Binnenkörper und „Chromatosphäriten“ dar.

Leider beschreibt er diese Strukturen nicht im Zusammenhang mit der Zelltei- 
lungs- und Konjugations-erscheinungen, obwohl er „sehr oft“ sich teilende oder 
konjugierende Tieren beobachtet hat.

Wir können die sehr verschiedenen Bilder, welche der Grosskern bei Ch. 
cyprini zu sehen gibt, sehr schön vergleichen mit den Befunden, welche NÄGLER 
(1911), MACDOUGALL (1925) und REICHENOW (1928) diesbezüglich bei Ch- 
uncinatus veröffentlicht haben. Im allgemeinen bekommt man bei Buhekernen fol
gendes Bild : der äussere Teil besteht aus Chromatinkörnchen oder-stückchen von 
sehr verschiedener Grösse und Form (siehe Fig. 17 und 18), welche oft teilweise 
zu grösseren Chromatinbrocken vereinigt sind (Fig. 18) oder eine mehr oder weniger 
homogene Masse bilden, wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Am Innenrand der Kern
membran treten ferner auch Nucleoli auf (siehe Fig. 2 und 14), sowie es REICHE
NOW und andere Autoren für Ch. uncinatus angeben ; manchmal sind dabei die 
Zentralkörperchen weniger gefärbt als die Chromatinkörnchen.

An der Innenseite der äusseren Zone folgt eine chromatinfreie Zone, welche 
den Binnenkörper umgibt. Dieser Binnenkörper wird von den verschiedenen 
Autoren sehr verschieden benannt: NÄGLER spricht von „Caryosom“ , MAC
DOUGALL und REICHENOW verwendeten die neutralen Namen „Endosome“ 
und „Binnenkörper“ , wie es auch KIERNIK für Ch. hexastichus schon getan hatte.

Weiter kann im Binnenkörper ein spezielles Körperchen auftreten, das NÄGLER 
„Centriol“ nannte, MACDOUGALL „endobasal body“ , während REICHENOW 
den Namen „Zentralkörper“ (nach BÜTSCHLI) gebrauchte (siehe meine Fig. 18). 
Nach NÄGLER spielt dieses Körnchen eine Rolle bei der Zellteilung ; das Körn
chen soll sich teilen unter Auftreten einer Centrodesmose. Dies wurde von MAC
DOUGALL bestä tig t; auch dieser Autor bildete (in ihren Fig. 6, 7 und 8) „a cen- 
trodesmus“ ab. Nach REICHENOW ist es jedoch gar kein Centriol ; mit der 
Nuclealfärbung gab der Zentralkörper „eine intensive Violettfärbung“, ebenso wie 
die Chromatinkörner des Aussenkernes. Ferner ist es nach diesem Autor von sehr 
verschiedener Grösse und keineswegs immer vorhanden, wie ich es auch konstatie
ren konnte in den Praeparaten von Chilodon cyprini. Ferner fand er auch Individuen 
mit 2 oder sogar 3 solche Körnchen und treten nach ihm diese Körnchen aus dem 
Kern heraus (siehe seine Figuren 5, 6, 7 und 8 und auch DOFLEIN-REIGHENOW, 
p. 28, Fig. 27). Er gibt dann weiter an, wie möglicherweise die sogenannte Centro- 
desmosen entstanden sein könnten und zieht den Schluss, dass bei Chilodon Chro
matinbildung im Binnenkörper stattfindet.

6. Mikronucleus.

MOROFF und ANDRÉ erwähnen nichts über das Vorkommen vom Mikro- 
nucleus bei Chilodon cyprini : nur KIERNIK gibt bei Ch. hexastichus eine kurze 
Beschreibung aber ohne irgendwelche Abbildung. Nach ihm liegt der Mikronucleus 
gewöhnlich in einer Einsenkung des Makronucleus und ist oft gar nicht zu sehen. 
Meistens hat nach KIERNIK der Mikronucleus eine homogene Struktur, bis



weilen lag das .Chromatin „in Form eines einheitlichen Ringes an der Oberfläche“ 
und färbt sich stark, während das Innere ungefärbt bleibt oder noch 1 bis 3 „chro- 
matophilen Körnchen“ enthält. NÄGLER fand bei Ch. uncinatus ein blassgefärb
tes Centriol und MACDOUGALL bekam in Eisenhaematoxylinpraeparaten, 
welche genügend entfärbt waren, Bilder, welche sie folgendermassen beschreibt: 
,,it is found to be a core of plastin, overlaid with a network of chromatin and con
taining an endobasal body“ . REICHENOW konnte diesen „Zentralkörper“ mit 
der Nuclealfärbung nicht darstellen ; bei seinen Versuchen erschien der Mikro- 
nucleus „entweder ganz homogen oder mehr oder weniger fein vakuolisiert“ .

Was nun meine Befunde anbelangt, habe ich in vielen Fällen die Mikronuclei 
aufgefunden (siehe Fig. 3, 5, 14 und 23). Wie man aus diesen Figuren sieht, ist 
die Lage nicht stets dieselbe : während der Mikronucleus in Fig. 23 und vielen 
anderen nicht abgebildeten Individuen dicht nebendem Grosskern gelagert war, findet 
man diesen in Fig. 3, 5 und 14 an sehr verschiedenen Stellen. Auch wenn er der 
Membran des Makronucleus genähert gelegen ist, ist die Position nicht immer 
dieselbe : bei drei Individuen fand ich den Mikronucleus an der rechten Seite, bei 
einem vierten aber an der linken, bald nach hinten, bald mehr nach vorn.

Ein Binnenkörper, umgeben von einer hellen Zone, ist in den mit DELA- 
FlELD’s Haematoxylin gefärbten Praeparaten sehr deutlich zu sehen.

Die Form des Mikronucleus ist meistens rund, aber auch ovale habe ich 
gefunden. Zwei Mikronuclei hatten je einen Durchmesser von 3.2 <j. , während ein 
ovaler eine Länge von 3.2 und eine Breite von 2.8 aufwies. Die Nucleoli von 
den zwei zuerst genannten Individuen hatten einen Diameter von resp. 1.6 und 
2 ii., während der Nucleolus des dritten Mikronucleus 2 p. lang und 1.6 p, breit war.

7. Teilung.
MOROFF, der Entdecker dieses Parasiten, hat die Teilung schon beobach

te t ; er sagt diesbezüglich nur, dass „die Teilungsebene senkrecht der Längsache“ 
ist und gibt keine Bilder s der weitere Beschreibungen. ANDRÉ erwähnt über
haupt nicht über die Fortpflanzung ; nur KIERNIK behandelte bei Ch. hexastichus 
die Teilung eingehend, aber, wie schon gesagt, leider nicht die Kernverhältnisse. 
Nach im „verliert das Infusorium vor allem seine Beweglichkeit“ und „bleibt 
endlich an einer Stelle stehen“ . Die Cilién am hinteren Teile des Körpers ver
lieren die Bewegungsfähigkeit; nur die am vorderen Ende gelegenen Cilién bleiben 
ständig in Bewegung. Durch „sprunghafte Einsenkung der Pellicula gegen die 
Mitte“ des Körpers bleibt „endlich nur ein sehr schmaler Plasmastrang bestehen, 
dessen Durchreissung dadurch zu Stande kommt, dass der vordere Teil mit einer 
schnellen Bewegung von der Stelle hinwegrückt.“ Das vordere Tier soll 
den Reusenapparat des Mutterindividuums erben und sich gleich nach Beendigung 
der Teilung entfernen, das hintere aber „verbleibt noch einige Zeit an der Teilungs
stelle bewegungslos bis zur Neubildung der fehlenden Teile“ .

a) Reusenapparf.
Besprechen wir nun erst die Ereignisse mit dem Beusenapparat, so ist EN

RIQUES (1908) für Chilodon uncinatus ungefähr derselben Ansicht wie KIERNIK
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für Ch. hexastichus. Im vorderen Tier sollte nämlich ein Teil des alten Appa
rates erhalten bleiben und später den neuen Apparat regenerieren, im hinteren 
dagegen soll eine vollkommene Regeneration stattfinden. Diese Auffassung wird 
aber von MACDOUGALL auf’s bestimmteste abgelehnt; nach diesem Autor wer
den stets 2 neue Apparaten gebildet, während der alte absorbiert wird. Von jedem 
neuen Apparat wird erst das (später) distale Ende des inneren Rohres gebildet, 
während danach „the tips of the trichites, hardly more than granules at first, 
appear“ . Mit Regenerationsversuchen an Prorodon stellte sie weiter fest, dass die 
Anwesenheit des alten Apparates nicht erforderlich ist zur Bildung der zwei 
neuen Apparate.

Leider habe ich nur wenige Teilungsstadien — und gar keine Konjugation — 
in den mir zur Verfügung stehenden Praeparaten aufgefunden. In Fig. 20 aber, 
wo die Mikronucleusteilung schon ziemlich weit fortgeschritten ist, ist der alte 
Apparat noch sehr deutlich vorhanden. In Fig. 21 ist diese Teilung schon beendet, 
nicht aber die des Makronucleus und da fand ich nur. einen sehr schwach aus
gebildeten Eingang eines Reusenapparates. Ob wir es aber hier mit einem Ueberrest 
des alten Apparates oder aber mit dem Anfang des neuen zutun haben, kann ich 
leider nicht genau angeben. Fig. 22 stellt ein Stadium dar, wo die Trennung nicht 
mehr lange zögern wird ; Reusenapparatteile habe ich aber dort eben sowenig 
als in einem anderen nicht abgebildeten Fall, nicht gefunden und so glaube 
ich jedenfalls schliessen zu dürfen dass bei der Teilung der alte Apparat versch
windet, sowie es MACDOUGALL bei Ch. uncinatus konstatiert hat.

b) Makronucleus.

Wenn wir jetzt die Verhältnisse des Makronucleus während der Teilung be
handeln werden, sind wir wegen des Fehlens von Daten bei den früheren Autoren 
auch hier genötigt einen Vergleich mit den Beobachtungen von NÄGLER, ENRI
QUES und REICHENOW an Ch. uncinatus zu ziehen.

Nach NÄGLER nimmt die Aussenkernsubstanz beim Beginn der Teilung 
„allmählich fädige Struktur an“ und ist der Binnenkörper in diesem Stadium 
„durch einen hellen Hof von der Aussensubstanz getrennt.“ Später soll ein fein
körnige Struktur auftreten, danach eine bröckelig-netzförmige. Ferner bilden sich 
kleine Vacuolen und bei der Vollendung der Durchschnürung findet man wieder 
„deutliche Brocken“, zum Teil noch in Stäbchenforn, zum Teil bereits wieder 
abgerundet. MACDOUGALL äussert sich über die Aussensubstanz folgendermass- 
sen : „the granules of chromatine tend to run together and form a solid feltlike 
mass around the endosome“ und etwas weiter bei der Besprechung der Rekon
struktion : „The mass of chromatin becomes vacuolated and breaks up, the new 
granular macronucleus now becoming differentiated“ . REICHENOW spricht von 
einer „Verflüssigung der Chromatinsubstanz . . ., wobei allerdings keine ausge
sprochen fädigen Strukturen entstehen, sondern viel mehr eine spongiöse, mit 
farblosen Räumen durchsetzte Masse gebildet wird“ . Infolgedessen erscheint nach 
ihm die Struktur jetzt „wie eine U m k e h r u n g  derjenigen des Ruhekernes : 
an Stelle von gefärbten Kugeln in einer farblosen Substanz sehen wir jetzt farblose
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Tröpfchen in einer gefärbten Masse liegen“ . Die Aunfassung von b e l Är , dass 
während der Teilung eine „Inversion der Fahrbarkeit“ auftreten soll, ist also nach 
REICHENOW nicht richtig.

Ueber die Strukturen, welche NÄGLER und MACDOUGALL im Binnen
körper gefunden haben siehe oben im Abschnitt über die Bau des Makronucleus.

Wenn ich jetzt meine Bilder mit denen der drei genannten Autoren vergleiche, 
so gibt meine Figur 20 ein Bild, das den Figuren 7 und 9 von NÄGLER sehr ähn
lich ist. Nur konstatierte ich nicht eine so ausgeprägte fädige Struktur, mehr eine 
„Verflüssigung“ , wie es REICHENOW nennt, obzwar ich sogleich hinzufügen 
muss, dass von einer spongiösen Struktur (wie dieser Autor es angab) dabei nicht 
die Rede ist. In Fig. 21 ist der Makronucleus sehr stark verlängert und in der 
Mitte etwas eingeschnürt, während der Binnenkörper schon geteilt erscheint und 
in beiden Teilen undeutlich vorhanden ist. Centrodesmosen oder etwas ähnliches 
habe ich gar nicht gefunden ; ich muss aber sogleich betonen, dass das Beobach
tungsmaterial für detailliertes Studium bei weitem nicht zureichend war.

In Fig. 22 sieht man ein noch etwas späteres Stadium ; die Pellicula-einschnü- 
rung ist schon sehr weit fortgeschritten. Fig. 23 bildet ein Individuum ab, das 
w ahrscheinlich — nach dem an einem Ende zugespitzten Makronucleus zu urteilen 
— nicht lange vorher geteilt wurde. Ein deutlicher Reusenapparat ist vorhanden ; 
ebenso ein Mikronucleus und zwei kontraktile Vakuolen.

c) Mikronucleus und kontraktile Vaknolen.

Nach MACDOUGALL geht der Mikronucleus beim Anfang der Teilungs
vorgänge vom Makronucleus hinweg ; so ist es auch bei Ch. cyprini. In Fig. 20 
sehen wir den Mikronucleus in grosser Entfernung vom Makronucleus im Körper 
liegen und d e Teilung hat schon angefangen ; die zwei Hälften sind noch mittels 
eines Fadens mit einander verbunden. Feinere Details konnte ich nicht auffinden ; 
nur eine dunkle Masse von einer hellen schmalen Zone umgeben, ungefähr wie es 
NÄGLER in seiner Figur 8 abbildete. In Fig. 21 ist die Teilung schon beendet 
und sind die zwei neuenstandenen Mikronuclei schon weit von einander entfernt 
und zeigen beide das gewöhnliche Bild. Auch die kontraktilen Vakuolen sind jetzt 
schon geteilt, was in Fig. 20 noch nicht der Fall vrar und es treten deren — ebenso 
wie in Fig. 22 — in beiden Hälften mehrere auf.

d) Individuum mit Zwei Makronuelei.
Schliessl ch habe ich in Fig. 19 ein Tier abgebildet, dass zwei Makronuelei 

enthielt. ENRIQUES hat „unter einigen Tausenden Exconjuganten“ nur einmal 
ein Individuum mit zwei Makro- und zwei Mikronuclei in Bildung neben einem 
degenerierenden alten Makronucleus gefunden, wms nach ihm wahrscheinlich 
durch eine wiederholte Teilung des Befruchtungskernes zustande kam.

Weiter bi dete MACDOUGALL ein Tier mit zwei Makronuelei ab, das mit einem 
normalen Individuum conjugierte.

Wahrscheinlich hat also im obengenannten Fall die Teilung des Makronucleus 
ohne begleitende Zellteilung stattgefunden.
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SYSTEMATISCHES.

So wie bei vielen anderen Protozoenarten finden wir auch bei den Species 
der Gattung Chilodon viele „Variationen“, welche manche Autoren dazugebracht 
haben neue Arten zu beschreiben, die später von neueren Autoren, nur als zu schon 
früher bekannten Formen gehörend angesprochen wurden.

So beschrieb STOKES in den Jahren 1884—1888 4 neue Arten ; Ch. fluviatilis, 
Megalotrochae, vorax und caudaius, wovon die Form fluviatilis und auch vorax 
später von SCHEWIAKOFF und SCHOUTEDEN (1906) zu Ch. cucullidus 
gerechnet wurden, während sie Megalotrochae als mit Ch. dubius MAUPAS'identisch 
betrachteten. Ebenso beschrieb MÖBIUS (1888) eine neue Form crebicostatus, 
welche von den genannten Autoren — zwar mit einem ,,?“ -—ebenfalls als cucullulus 
aufgefasst wurde. LEPS (1926) dagegen nennt crebicoslalus in seiner Tabelle als 
eine aparte Art, in welcher Tabelle man aber die im Jahre 1906 von SCHOUTEDEN 
beschriebene Form schewiakoffi gar nicht findet. Neuerdings hat LF:p s i  (1927) 
-— leider in rumänischer Sprache — die Form ,,krenophilus“ beschrieben, von der 
er auch eine Abbildung gibt.

Schliesslich hat VERSCHAFFELT (1929) eine neue Varietät von Chilodon 
uncinatus beschrieben und zwar Ch. uncinatus var. turritus, von der sie nur eine 
sehr schematiche Figur gibt. Nach ihr hat diese Form auf dem Rücken eine nach 
hinten gebogene Plasmaspitze und ist auch das distale Körperende bisweilen etwas 
zugespitzt. In diesen zwei Punkten stimmt also diese Varietät sehr mit Ch. caudaius, 
welche zuerst von STOKES beschrieben wurde, überein, wo er auch genau so wie 
VERSCHAFFELT angibt, dass die linke Seite sich hinter der adoralen Zone auf 
einmal verschmälert. Nur in der Vakuolenzahl ist ein Unterschied vorhanden.

Was uns aber in dieser Beziehung am meisten interessiert, ist die Tatsache, 
dass bei den Chilodon-Arten immer als Unterscheidungsmerkmale verwendet wer
den : I. Cilienbekleidung, 2. allgemeine Körperform, 3. Vakuolenzahl, und 4. Form 
des Reusenapparates.

Betrachten wir jetzt einmal von diesem Gesichtpunkt aus das Problem, ob 
Ch. hexastichus und Ch. cyprini wirklich gesonderte Arten sind oder nicht.

KIERNIK stützte sich namentlich auf die zwei ersten Punkte, also auf die 
Cilienbekleidung und Körperform. Später hat sich aber herausgestellt, dass die 
Cilienblekleidung von Ch. cyprini von dem Entdecker MOROFF unrichtig ange
geben war, sodass in dieser Hinsicht der Unterschied hinfällig ist, es sei denn, dass 
hexastichus wirklich immer an beiden Seiten sechs Cilienstreifen besitzt.

Was die Körperform anbelangt, so wechselt diese nach KIERNIK selbst sehr, 
obwohl die ovale Form in seinem Material am häufigsten auftrat.

Es ist also nicht möglich, nach diesen zwei Merkmalen die beiden „Arten“ 
zu erkennen, indem auch die Vakuolenzahl bei beiden Formen dieselbe ist.

‘ So bleibt also nur der vierte Punkt, die Form des Reusenapparates übrig.
Es ist aber nun sehr merkwürdig, dass KIERNIK gerade diesen Unter

schied gar nicht hervorhebt, obwohl nach ihm der Apparat „die Gestalt eines 
am Ende gewundenen Homes“ hat — wie wir es schon oben besprochen haben —, 
während der Apparat von MOROFF bei Ch. cyprini nur etwas gekrümmt gezeich-
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net wurde. Dieser Befund von MOROFF wurde von ANDRÉ bestätigt ; er schrieb : 
„eile (la nasse pharyngienne) est toujours plus ou moins incurvée ; nous ne l’avons 
cependant jamais rencontré fermant ä sa partié postérieure une veritable boucle 
ainsi qu’elle est figurée par KIERNIK“ . Diesen Unterschied findet er aber anschei
nend nicht sehr wichtig, denn er sagt weiter nichts davon.

Wie ich aber schon oben angegeben habe, wird aber gerade die Form des 
Reusenapparates auch als systematisches Merkmal verwendet und da ich selbst nie
mals ein Individuum mit einem Apparat aufgefunden habe, sowie wie ihn es 
KIERNIK angab glaube ich, dass wir es hier mit einem wichtigen Unterschied zu 
tun haben, falls nämlich die Form des Apparates bei „hexastichus“ immer so ist, 
wie es KIERNIK beschrieben hat. Er sagt nämlich : „mir scheint aber, dass der 
Reusenapparat nur im Ruhezustände diese Gestalt hat“ und fügt hinzu, dass 
„sein innerer A bschnitt... sich im Augenblick der Nährungsaufnahme auch 
ziemlich stark erweitern und ausstrecken“ kann. Ich habe auch eine Erweiterung 
konstatiert bei einem Individuum mit Nahrung im distalen Ende des Apparates 
(siehe Fig. 15) aber niemals im Ruhezustände eine Situation aufgefunden, wie sie 
KIERNIK gesehen hat.

Schliesslich möchte ich selbst noch einen fünften Punkt hervorheben und 
zwar die Form des Makronucleus, worauf von keinem der früheren Autoren geach
tet worden ist. Denn obwohl MOROFF sagt, dass der Makronucleus „eine ziemlich 
ovale Gestalt“ hat und in allen drei Figuren ovale Makronuclei zeichnet, so sagt 
KIERNIK, dass bei Ch. hexastichus der Kern eine kugelförmige Gestalt hat. Er bil
det diese Form auch in seiner Figur ab, ohne aber diesen Unterschied zu betonen.

Resümierend glaube ich, dass es ratsam ist Ch. „cyprini“ und Ch,,,hexastichus“ 
vorläufig als zwei aparte Arten aufzufassen bis ein Autor in der Lage sein wird, 
sowohl „cyprini“ —Material — also vom Karpfen, Cyprinus carpio und Gold
fischen, Carasius auratus — als ,,hexastichus“ - Material —- also von der Schleie, 
Tinea vulgaris —, selbst miteinander genau zu vergleichen.

Kämpen, Holland, Ende Januar 1931.

FIGURENERKLÄRUNG.
(Alle Figuren betreffen Chilodon cyprini.)

Fig. 1. Vier Individuen auf der Haut von Cyprinus carpio.
Fig. 2. Von der Ventralseite gesehen. Körperform ungefähr als bei der Moroff-sehen

Fig. 2.
Fig. 3. Von der Ventralseite gesehen. Distale Streifengrenze sehr deullich zu verfolgen. 
Fig. 4. Von rler Ventralseite gesehen. Proximaler Streifenverlaut bei der adorales 

Zone gut zu verfolgen.
Fig. 5. Von der Dorsalseite gesehen., Streifen in Durchsicht wahrnehmbar. Pellicula 

am dorsalen Ende wahrnehmbar.
Fig. 6. Von der Ventralseite gesehen. Am distalen Ende mehrere Längsstreifen., 

Lage des Macronucleus sehr distal.
Fig. 7. In optischem Querschnitt.
F’ig. 8. In optischem Querschnitt. Man achte auf die umgebogenen Ränder der 

linken und rechten Seite.
Fig. 9. Schief von der Seite gesehen, umgebogener Rand ist zu beachten.
Fig. 10. In optischem Querschnitt ; Pellicula Streifen auf der Ventralsiete wahrnehm

bar ; dicke Pellicula auf der Dorsalseite.
Fig. 11. Von der rechten Seite gesehen.
Fig. 12. Reusenapparat etwas hervorgestülpt.

<>
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Fig. 13. Reusenapparat; ventral.
Fig. 14. Reusenapparat mit distalem Endebeim Macronucleus; dorsal.
Fig. 15. Reusenapparat mit Nahrung ventral.
Fig. 16. a., Schema vom Reusenapparat von der Seite ; b., von oben gesehen. 

(Nicht schematisch).
Fig. 17. Macronucleus-struktur, ventral.
Fig. 18. Macronucleusstruktur.
Fig. 19. Individuum mit zwei Macronuclei.
Fig. 20. Anfang der Teilung ; ventral.
Fig. 21. Teilung des Macronucleús ; Micronucles schon geteilt ; dorsal.
Fig. 22. Teilung ; Pelliculaeinschnürung schon ziemlich weit fortgeschritten
Fig. 23. Individuum nach der Teilung; Macronucleus deitlich zugespitzt., dorstl.
Fig. 24. Schnitt; Eisen carmal aun.

Bedeutung der Abkürzungen in sämtlichen Figuren.
Ad. Str. Adoraler Streifen.
Auss. R. Äusseres Rohr.
B. Körp. Binnenkörper.
C. lose Z. Cilienlose Zone.
C. V. Kontraktile Vakuole.
Chr. Chromatin.
Chr. Br. Chromatinbrocken.
Chr. K. Chromatinkörner.
Inn. R. Innere Röhre.
L. Str. Längsstreifen.
Ma. Makronucleus.
Mi. Mikronucleus.
Nähr. Nahrung.
Nuc. Nucleolus.
Pell. Pellicula.
P. Rinn. Pellicularinne.
P. Str. Pelliculastreifen.
R. Rand.
R. App. Reusenapparat.
Tr. Trichiten.
Z. Körp. Zentralkörper.

Alle Figuren sind bei V12 * homog Immersionsobj. Reichert und 6. Comp.-Ok. Reich
ert mit der freien Hand gezeichnet. Daher lässt sich die Vergrösserung nicht genau ange
ben. Nähere Grössenangaben siehe im Text.
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HALBINSEL TIHANY.
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EINLEITUNG.

Während eines Aufenthaltes vom 27. Juli bis 13. August im Ungarischen 
Biologischen Forschungs-Institut zu Tihany am Balaton (Platten-see), war ich 
leider nur nebenbei in der Lage auch ornithologische Beobachtungen zu machen.

An sieben Tagen wurde gegen den Abend ein Ausflug von etwa 2 Stunden 
unternommen, von zirka y26 bis 8 Uhr. Am 10. und 11. Aug. des Morgens wurde 
je ine etwas längere Exkursion nach dem Belsőtó (d. h. der innere Teich) gemacht.

Die Beobachtungen sind fragmentarisch, viele gemeine Arten fehlen deshalb 
in dieser Liste.

SYSTEMATISCHER TEIL.
Die Lateinische Namen sind nur binär angegeben, da es selbstverständlich 

unmöglich war genaue Subspecies-Angaben von Vögeln zu geben welche in der Natur 
oft nur von der Ferne beobachtet waren, weiterhin stand mir auch keine Literatur 
mit Angaben über Subspecies der ungarischen Vögel zur Verfügung.

1. Corvus cornix — Nebelkrähe.
Am 3., 5. und 13. August resp. 2 x 2 , 2 und ein Anzahl Exemplare am Wege 

nach Aszófő.
2. Pica pica — Elster.
An verschieden Stellen der LJalbinsel, gewönhlich in Trupps (z. B. I. X 

ungefähr 20 Ex.).
3. Sturnus vulgaris — Star.
Zweimal ein Schwarm in der Umgebung des Belsőtó.
4. Oriolus oriolus — Pirol.
An verschiedenen Stellen; namentlich von den Bäumen der Abhänge hinter 

dem Institut hörte ich den Ruf andauernd fast jeden Tag.
5. Chloris chloris — Grünling.
Am 10, August 1 Ex. gehört in einem Garten in der Nähe des Dorfes ; am 

nächsten Tag 1 Ex. im Böhricht des Belsőtó.
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6. Carduelis carduelis — Stieglitz.
Am 11. August, resp. 1. ad. und 2 juv. Ex. im Rohr des Belsőtó.
7. Carduelis cannabina — Bluthäufling.
Am 5. August 1 Ex. auf dem Wege nach Balatonfüred ; am 10. August gehört 

in der Nähe des Dorfes.
8. Passer domesticus — Haussperling.
Beim Institut etc.
9. Passer montanus — Feldsperling.
Am 10. August in der Nähe der Gärten von Tihany viele Ex. ; am 11. August 

viele Ex. in der Nähe des Belsőtó.
10. Emberiza citrinellg — Goldammer.
Am 3. August 1 Ex. (? ; nicht ganz bestimmt wegen Observation aus einen 

Auto !) auf der Drahtleitung am Wege nach Aszófő ; 10 August einige Ex. beim 
Dorfe und einige in und bei den Bäumen des Belsőtó.

11. Emberiza schoeniclus — Rohrammer.
Am 10. August verschiedene Ex. im Rohr des Belsőtó.
12. Galerida cristata -—■ Haubenlerche.
Am 10. August einige Ex. in der Nähe des Dorfes.
13. Motacilla flava — Schaf stelze.
Am 11. August einige Ex. bei dem Belsőtó.
14. Motacilla alba — Bachstelze.
Am 29. Juli 2 Ex. am Balaton ; am 30. Juli ibidem mindestens 3 Ex. ; 

am 5. Aug. verschiedene an anderer Stelle am Balaton und 1 Ex. auf dem Wege 
nach Aszófő.

15. Parus major — Kohlmeise.
Am 11. Aug. 1 Ex. bei dem inneren See; am 12. Aug. 1. Ex. im Garten 

des Palais Erzherzog Josef und am 13. Auguszt 1 Ex. am Bahnhof Aszófő.
16. Remiza pendulina — Beutelmeise.
Am 10. Aug. 2 Ex. (juv. ? oder$9 ? ?) sehr lange observiert am Rande des 

Belsőtó.
Am 11. August an der selben Stelle zuerst 1 Ex. (wahrscheinlich $) und 

etwas später 2 Ex. (wahrscheinlich g und juv.) ebenfalls sehr lang observiert.
17. Lanius collurio — Rotrückiger Würger.
An verschiedenen Tagen mehrere Exemplare, alte und junge Vögel, an vielen 

Stellen der Halbinsel beobachtet. War überall sehr häutig. Möglicherweise war in 
einigen Fällen auch Lanius minor — Ex. dabei, worüber mir leider genaue Daten 
fehlen.

18. Acrocephalus schoenobaenus — Schilfrohrsänger.
Am 10. und 11. August einige Ex. am Rande des Belsőtó.
19. Acrocephalus paludicola — Binsenrohrsänger.
Unter den Schilfrohrsängern am 10. August jedenfalls 1 Ex. sicher beo

bachtet.
20. Sylvia sp. ? — . . . ? Grasmücke.
Am 1., 11. und 12. August resp. 1, 2 und 1 Sylviden beobachtet an verschie

denen Stellen. Die Art-Angehörigkeit konnte ich leider nicht genau bestimmen.
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21. Oenanthe oenanthe — Steinschmätzer.
Am 29. Juli, 1., 10., 12. und 13. August verschiedene Ex. beobachtet an sehr 

verschiedenen Stellen der Halbinsel.
22. Saxicola torquata — Schwarzkehlchen.
Am 1. August 1 ad. Ex. und am 12. August einige junge Vögel auf 2 ver

schiede neu Bergen der Halbinsel beobachtet.
23. Luscinia megarhyncha — Nachtigall.
Am 29. Juli sang 1. Ex. einen Augenblick im Gestrüpp der Abhänge hinter 

dem Isntitut.
24. Hirundo rustica — Rauchschwalbe.
Stets waren viele Ex. anwesend, sowohl am Balaton und an dem Belsőtó, 

als in Tihany selbst, während ich sie auch auf verschiedenen BERGEN beobachtete.
25. Delichon urbica — Hausschwalbe.
Am Institut waren viele Nester ; ebenso an verschiedenen Häusern in Tihany 

selbst. An verschiedenen Stellen beobachtet.
26. Biparia riparia —- Uferschwalbe.
An den verschiedensten Stellen der Halbinsel beobachtet. Stets flogen viele im 

Garten des Institutes. In einer Abgrabung am Wege nach Balatonfüred eine Kolonie.
27. Apus apus — Mauersegler.
Am 1. August vom Csúcshegy der Halbinsel ab ein Ex. beobachtet, das über 

dem Balaton umherkreiste.
28. Upupa epops — Wiedehopf.
Am 1. und 12. August 1 Ex. beobachtet, resp. am Rande des Waldes auf dem 

Weg vom Csúcshegy nach Tihany und auf einem Hügel am südwestlichen Teil der 
Halbinsel.

29. Alcedo atthis — Eisvogel.
Am 13. August 1. Ex. am Rande der Mauer entlang dem Balaton.
30. Falco sp. ? — . . . ? Falke.
Resp. am 29. Juli, 1., 3. und 5. August resp. 1., 1, und 2x1  Falke beobachtet, 

von dem ich die Art-Angehörigkeit nicht genau feststellen konnte.
31. Circus aeruginosus — Rohrweihe.
Am 12. August 1 Ex. (§ oder juv.) beobachtet, das vom Balaton nach dem 

Belsőtó flog.
32. Ciconia ciconia — Weisser Storch.
Auf einem Haus in Tihany war ein Nest, in dem ich 2 Junge mit dem Fern

glas feststellte ; am 5. Aug. 1 Ex. überfliegend und am 10. Aug. 3 und 1 Ex. laufend 
in der Nähe des Belsőtó.

33. Ardea cinerea — Fischreiher.
Dreimal 1 Ex. beobachtet, wovon 1 sicher zu dieser Art gehörte (bei den 

beiden andern Ex. war die Beleuchtung nicht gut). Dieses Ex. flog an der S. W. 
Seite der Halbinsel in die Richtung der Stelle, wo ein Kolonie dieser Reiher in den 
Bäumen war.

34. Ardea purpurea — Purperreiher.
Am 5. Aug. des abends einige Ex. auigejagt, welche sich auf einer Wiese am 

Wege nach Aszófő niedergelassen hatten.
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35. Ixobrychiis minutus — Zwergrohrdommel.
Am 10. August zusammen 10. Ex. aulgejagt am Rande des Belsőtó.
Am 11. August an derselben Stelle auf der Hinreise 6 und auf der Rückreise 

7 oder 8 Ex. aufgejagt (vielleicht wurden diesmal also einige Vögel doppelt beo- 
obachtet.).

36. Anas platyrhyncha — Stockente.
Dreimal wurde an verschiedenen Stellen eine Ente auf ziemlich grosse 

Entfernung beobachtet, wovon 1 (bei dem Belsőtó) allerdings sehr wahrscheinlich 
eine Stockente war.

37. Anas crecca oder querquedula — Krick (?) oder oder Knäck (?) ente.
Am 2. Aug. 1 Ex. im Balaton, in der Nähe der Fähre.
38. . . . ? •—- Ente species ? ?
Am 30. Juli 1 sehr dunkel gefärbte Ente im Balaton (Reiherente ? ?)
39. Podiceps cristatus — Grosser Haubentaucher.
Fast jeden Tag waren einige im Balaton in nächster Nähe des Instituts- 

Gartens anwesend (einmal, am 31. Juli, mindestens 10 Stück). Weiter auch einige 
im Belsőtó beobachtet (auch juvenile Ex.).

40. Columba palumbus — Ringeltaube.
Am 1. Aug. 2. Ex. (sehr wahrscheinlich diese Art, sonst oenas) an der S. W. 

Seite der Halbinsel beobachtet, auf grosse Entfernung. Weiter 1 Ex. am 12. August.
41. Streptopelia turtur — Turteltaube.
An verschiedenen Stellen beobachtet; namentlich in den Bäumen der Ab

hänge hinter dem Institut hörte ich die Vögel fast jeden Tag.
42. Tringa hypoleucos — Flussuferläufer.
Am 2. Aug. 1 Ex. in der Nähe der Fähre ; am 5. August zirka 10 Ex. am Bala

ton am Wege nach Balatonfüred.
43. Capella gallinago — Gemeine Bekassine. .
Am 10. Aug. 1 Ex. aufgejagt am Rande der Belsőtó (sehr wahrsheinlich 

diese A rt) ; am 11. Aug. wieder 1 Ex. (sicher diese Art) an derselben Stelle.
44. Chlidonias ?niger — ? Schwarze Seeschwalbe.
Am 10. August 1 „schwarze“ Seeschwalbe vom Motordampfer aus beobach

te t ; sehr wahrscheinlich diese Art (sonst l e u c o p t e r u s ? ? :  Entfernung zu 
w e it!).

45. Sterna hirundo —- Flussseeschwalbe.
An vielen Tagen hörte ich den Ruf der Flusseeschwalben während meiner 

Arbeit im In s titu t; am 5. Aug. einige beobachtet auf dem Wege nach Aszófő ; 
(hoch überfliegend) etc.

46. Larus ridibundus — Lachmöwe.
An verschiedenen Tagen waren ein oder mehrere Ex. anwesend am Rande des 

Balaton vor dem In s titu t; am 31. Juli mindestens 10 Stück.
47. Larus sp ? . . . — . . . ? Möwe.
Am 10. Aug., Während der Fahrt auf dem Balaton 1 Möwe, ungefähr so gross 

wie ein Silbermöwe ( L a r u s  a r g e n t a t u s )  aus ziemlich grosser Entfernung 
beobachtet (species ?).
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48. Larus marinus — Mantelmöwe.
Am 2. Aug. 1 Möwe, sehr gross, also wahrscheinlich diese Art, aus ziemlich 

grosser Entfernung in der Nähe der Fähre beobachtet.
49. Porzana porzana — Tüpfelsumpfhuhn.
50. Porzana parva — Kleines Sumpfhuhn.
Am 11. August observierte ich am Rande des Belsőtó verschiedene P o r z a n a  

Exemplare, wovon jedenfalls eins oder mehrere p a r v a  (adult) gewesen sind, wäh
rend die übrigen wahrscheinlich junge p o r z a n a  oder zum Teil auch p a r v a ,  eben
falls im Jugendkleid, waren.

51. Gallinula chleropus — Griinfüssiges Teichhuhn.
Am 11. August 1 Ex. am Rande des Belsőtó.
52. Fulica atra — Blässhuhn.
Viele juvenile und adulte Ex. im Belsőtó, Während ich am 2. August auch 

einige Stücke im Balaton selbst beobachtete, in der Nähe der Fähre.
53. Perdix perdix — Rebhuhn.
Am 1. August während eines Spazierganges auf einige Entfernung ein Flug 

Rebhühner (?) schnell vorüberfliegend.



p ö k o k  Él e t t e r é r ő l  t e k i n t e t t e l  a  v íz m e n t i  f a j o k r a .
Irta: DR. KOLOSVÁRY GÁBOR (Budapest, 80.)

UBER DEN BIOTOP EINIGER SPINNEN, INSBESONDERE 
HYDROPHILER ARTEN.

Von: DR. G. V KOLOSVÁRY (Budapest, 80.)

(1 tá ázattál. Mit 1 Tabelle.)

A térnek azt a részét, melyben egy lény élete lejátszódik, azt közvetlenül 
befolyásolja, az életműködéseket serkenti, vagy gátolja, azokra nézve tehát döntő 
fontosságú, az illető élőlény életterének (biotop) nevezzük. Az élettér az állat 
cselekvési lehetőségeinek határt szab, ezért azt mondhatjuk, hogy az állat hozzá 
idomul. A testi nagyság és az élettér kiterjedése között az összefüggést 
a relatív tényezők szabják meg, melyek minden egyes fajra nézve jellemzők. 
Kis állatnak lehet nagy és nagy állatnak lehet viszonylagosan igen kis élettere. 
Az élettér nagyságát az a viszony szabja meg, mely úgy az élettér, mint az élőlény 
morfológiája, valamint az állat alkalmazkodó pszihikai (lelki) plaszticitása között 
idők folyamán szükségképpen egybevágóan alakul ki.

Jelen dolgozatomban a pókok életterével kivánok foglalkozni, amire az 
késztetett, hogy a Balatonnak, mint tekintélyes nagy víznek közvetlen parti pók
világát, valamint az Alföldét is behatóan tanulmányoztam, a két földrajzi terület 
viszonyait összehasonlítottam és ennek során több érdekes tényt állapíthattam meg.

Minden élőlény és minden pók is a természetben egyidejűleg igen különféle 
viszonyok között él, mintegy hányódik-vetődik, minek következtében 
minden lény élete a körülmények hatásával szemben kifejtett tusakodás. Ennek 
a ,,küzdelem“-nek régebben, sőt ma is, fontos szerepet tulajdonítanak a fajfejlődés 
oknyomozása során. Akár a DARWIN-féle, akár a később módosított 
felfogásokat tekintsük is, annyit eleve meg kell állapítanunk, hogy a törzs- 
fejlődés és az élettérben a jobb megélhetésért folytatott tusakodás közt lénye
ges okozati összefüggés nincsen. Nincs azért, mert felfogásom szerint is a „küz
delem“, melyet az állat az élettérben kifejt, meghatározott irányban folyik 
ugyan, de ez és a törzsfejlődésnek is bizonyos irányba haladó menete valami 
egészen más. E felfogás helyességének igazolása céljából tekintsük végig az Arach- 
noideák törzsfejlődését. Ma az Arachnoideák legmagasabb filogéniai fokot elért 
képviselőiként a M e r o s t o m a t á k a t  ( X y p h o s u r á k  és G ig a n to s t r a c á k )  szokták 
tekinteni. A szárazföldiek közül a legtökéletesebben kidifferenciált Arachnozoonok 
a skorpiófélék. Ezeket a csoportokat RAY LANCASTER ismert, régi L i m u l u s -  
elméletének egyszerű megfordításával VERSLUYS és DEMOLL saját vizsgá-
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lataik és spekulációik alapján a legfejlettebb Arachnoideáknak tekintik, szemben 
a Solifuga-Palpigradi-Acari-Phalangidae-Podogona csoportokkal, melyeket pri
mitív bélyegeik miatt kezdetleges, ősi Arachnoideáknak tartanak. Kétségtelen, 
hogy e példában a sokoldalú és bonyolult szervezeti kidifferenciálódás a filogéniai 
magasabbrendűséget és így a fiatalabb leszármazást igazolja. Ez a szervezeti 
tökéletesedésben rejlő fejlődés pedig semmiféle összefüggésbe nem hozható 
az élettérben lefolyó harcok eredményével. Ez utóbbinak reális eredményei nem 
fejlődéstani értékűek, mert az, amit a torzsalkodó fél el akar érni, amire törekszik, 
amiért verseng, egy jobb, kényelmesebb, kevésbé „küzdelmes“ élettér elérése. 
A „küzdelemnek“ tehát jól meghatározott célja van ugyan, mely azonban fel
fogásom szerint semmiképpen sem lehet a fejlődés melegágya.

A pókoknak az Arachnoideák között igen speciális fegyverük az élettérben 
folytatott harcban a hálófonás készsége, amely az Orbi- és Retiteláriusoknál a 
legfejlettebben található. Ha tökéletesebb hálóalkotmánya készítésében valamely 
pókfaj, akkor valamivel függetlenebbé tudja magát tenni környezete hatásaitól. 
Az ilyen pókok épúgy meg tudják szerkeszteni hálójukat a legkülönbözőbb növé
nyeken, mint máshol is, pl. emberlakta épületek alkatrészein, stb. Az ilyen nagy 
készségű állatok mozgási lehetősége nagyobb, az életterük kiszélesedik és tud
nak a hálót nem feszítő pokok aktív rabló életmódjával is élni, miáltal 
úgyszólván állandóan sikeresen harcolnak a változó viszonyokkal. Minél kevésbé 
fejlett valamely faj hálófonási képessége, annál szükebb élettérre van az illető pók 
szorítva. Ilyen szűk az élettere pl. a kövek alatt, repedésekben stb. lakó pókoknak. 
Természetesnek tartom továbbá, hogy mert az élettérben lefolyó harc felfogásom 
szerint független a filogenezistől, az egyes szükebb, azonos vagy hasonló és speciális 
életterek megválasztásában nem mindig rokon fajok szerepelnek ugyanazon módon 
és ugyanazzal a „hajlammal“ . így pl. a kerekhálósok közül a Méta menardi csakis 
barlangokban él, viszont a földbe üreget vájó és azt burokkal beszövő, tehát 
redukált hálófonású Lycosák ugyancsak messze elterjedt élettérben honosak, 
nagy területeket barangolnak be, s szemmelláthatóan függetlenebbek speciális 
életterüktől. Ezeket éppen ezért biotopubiquistáknak és a jelenséget biotópubiquis- 
musnak nevezhetjük. A pókok egy része nagy életteret kalandoz be, mondhatjuk 
róluk, hogy tág élettérben élnek. Ezeknek nagyfokú az alkalmazkodó képes
ségük, intelligenciájuk fejlett és zsákmányukat rablók módjára aktív támadással 
szerzik meg. (Xagabundae.)

Vannak továbbá olyanok, melyeknek élettere már szükebb, körülírtabb 
és éppen ezért mozgási lehetőségük nem nagy. Ezek között nincsenek biotopu- 
biquisták. (Pl. Drassodes, valamint a kéreg alatt lakók és a házakban élő^fajok.) 
De vannak olyan pókok is, melyek csakis valamely speciálisan megválasztott 
élettérben érzik biztonságban magukat, más életterekben megélni nem tudnak. 
Ilyenek a barlanglakó tipikus troglobius fajok. A troglophilek az előbbi csoportba 
tartoznak. (Ennek az elnevezésnek a mintájára említhetjük meg itt az Argyroneta 
aquatica-t mint hydrobius fajt, szemben a többi vízmenti fajokkal, melyek mint 
hydrophilusok az előbbi csoportba tartoznak.)

Pókok alkalmazkcdottságukban nem érték el azt a legfelső fokot, amikor 
valamely állatfaj magát annyira beleéli abba a bizonyos kiválasztott élettérbe,
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hogy megélhetésének ez ad egyedül lehetőséget, amilyen pl. a parazitáké. Ezt 
a fokot az Arachnoideák közül, mint ismeretes, egyes atkák érték el csak, s így 
részletesebb ismertetésükkel itt nem foglalkozunk.

A törzsfejlődésnek ehhez semmi köze sincsen. Lehetséges, hogy ez a harc 
bizonyos fokig elősegíti a fajképző „erőt“ eredménye elérésében, de semmi
esetre sem fejlődés, még kevésbé általános érvényű tökéletesítő természeti 
hatóerő. A fejlődés mindezekkel szemben a csirapálya folytonosságában rejlő 
specifikusan adott képesség, éppen olyan önálló életjelenség, mint akár- 
mely más. Magyarázatára külső hatások és „küzdelmek“ befolyását kutatni feles
leges. Hiszen a törzsfejlődés az élőlényre jellemző oly képesség, mely épolyan 
független irányítottsággal halad a maga útján, mint az egyénfejlődés, s így a 
kettő között e tekintetben lényeges különbség nincs is. Ettől a folyamattól teljesen 
különálló a nyugodtabb megélhetésre törekvő, élettérbeli harc. A. harc szónak 
nem a régi, de helytelen értelmezését kell szem előtt tartanunk, hanem annak 
szó szerint való értelmezését, azt, amit az angol „struggle“ szó fejez ki, amelynek 
azonban igen helytelen fordítása a német „Kampf“ és a magyar nyers „küzdelem“ . 
Az élettérben a kiegyensúlyozottabb életviszonyok utáni törekvés akkor éri el 
célját, ha az állat speciális élettere annyira megszűkül, hogy az állatnak védelmet, 
biztonságot biztosít, de egyszersmind helyhez is köti. így a Merosíomatákkal 
szemben a másik szélsőségesen kialakult csoportot az atkák alkotják, amelyek 
az élettérben folyó harcot oly eredménnyel vívták, hogy a parazitikus életmódra 
is alkalmasakká váltak. Míg a törzsfejlődés genetikus rokonságba kapcsolja az 
egyes állatcsoportokat, s a rokonság szervezeti és egyéb külső bélyegek tekinteté
ben kifejezésre is jut, ezáltal válik lehetségessé a természetes állatrendszer felépítése, 
addig az élettérben folytatott „küzdelem“ a küzdelmi lehetőségek kiküszöbölésé
ért folyik. A fejlődés mintegy szintézis: épít, tetéz, felhalmoz, differenciál mind
addig, amíg csak lehet, a maximális differenciálódásig. Ezen túl hatása megszűnik. 
Ha a törzs- vagy egyénfejlődés ezen továbbfejlesztő faktora többé nem hat, mond
hatjuk létrejönnek bomlások, szétesések, degenerációk, lytikus folyamatok. 
Az így létesült degeneratív jelenségek teljesen más jellegűek és természetűek, 
mint a kényelmesebb életmód által beállott redukciók. Előbbi esetben, ha a törzs- 
fejlődés faktora már nem hat, meddő minden „küzdelem“ és harc. Ellenben, bár 
a redukcióval elvesztett szervek többé nem szerezhetők vissza (DOLLO tör
vénye), minthogy a redukció is irreverzibilis, mégis az állatnak megmarad arra 
való képessége, hogy új életteret választva magának, más irányban fejlődjék 
tovább, újabb alkalmas változáson eshet keresztül. Példaképpen az újból a ten
gerbe vándorolt csontos halakat említem meg, szemben az eredetileg csakis tenger
ben élő porcos halakkal. Ilyen példát szolgáltatnak továbbá a tengerbe vándorolt 
ragadozó emlősök, a fókák, melyek nyilván a medvefélékkel hozhatók kapcsolatba, 
az elvesztett farkot nem szerezhették vissza, de hátsó végtagjaik igen különlegesen 
módosulva az úszásra váltak alkalmasakká s így új életteret szerezhettek meg.

E gondolatok előrebocsátása után, melyeket bennem a pókok vizsgálata 
is megerősített, vizsgáljuk meg azokat a hydrophil pókfajokat, melyek édes
vizeinkhez vonzódnak, s azokat „választották ki“ kedvelt életterükül. Ezek 
a hydrophil fajok speciális élettér felé orientálódnak, s a különböző édesvizekkel
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szemben különböző magatartást tanúsítanak, jeléül annak, hogy életterük kiválasz
tásában igen válogatósak, érzékenyek. E kutatások eredményének leszűrése szem
pontjából döntő befolyású volt a nagy Alföld és a Balaton partvidék pókjai 
életterének összehasonlítása. A nagy Alföldön vannak fajok, melyek a mocsa
rakban élő és abból szárukkal kinövő növényzetet kedvelik, s így a víz 
párolgása következtében keletkezett páradús levegőben találják meg alkalmas 
életterüket. Vannak továbbá olyanok, melyek az Alföld mocsarainak szélét ked
velik, a víz tükrén kitünően szaladnak, sőt üldözés elől a víz alá menekülnek, 
mint az Argyroneták. Ezek rendes búvóhelyek gyanánt gyakran keresik fel el
vonuló vizek után visszamaradt nedves növényrakások és zsombékocskák alját, 
ahol a páratelt levegőben igen jól érzik magukat. E tekintetben a vízben lakó 
hydrobius Argyroneta is csatlakozik hozzájuk és együtt található egyéb hydrophil 
fajokkal. Ez csak azt igazolja, hogy a nedves növényrakások alá való rejtőzés 
úgy a hydrophil, mint a hydrobius fajoknak közös szokása és a hydrophil és hydro
bius fajok elkülönítése csak fokozatbeli különbséget jelent.

Az Alföldön szerzett ilyen és ezekhez hasonló tapasztalatok után, amikor 
a Balaton partjait, környező mocsarait, nedves forrásvidékeit kutattam  át, az 
említettektől igen eltérő tapasztalatokat tettem. Ugyanis nagyobb a különbség a 
Balaton és az alföldi álló és folyó vizek pókjai között, mint az Alföld 
állóvizei és a Tisza pókjainak viselkedésében. A különbséget azzal magyarázom, 
hogy az alföldi tájak sokkal inkább és sokkal kifejezettebben kontinentális kli- 
májúak, mint a balatonparti területek. Az Alföldön a kontinentális klimahatás 
az apró élővilágra sokkal kifejezettebben érvényesül, mintsem gondolnék. Viszont 
a kontinentális klimahatást a Balaton az ő nagy vízfelületével közvetlen környe
zetében mérsékli. Hőmérsékleti méréseket én magam is végeztem Balaton-Aligán, 
ahol különösen szeles, továbbá igen meleg, tehát szélsőéges időjárásban a parti öv 
és pl. a bennebb fekvő lösszplató felmelegedési viszonyai többb fokot kitevőén 
rendkívül eltérőek voltak. Ilyen körülmények között természetesnek találom, 
hogy az észlelt különbségek valóban jelentős faktorok gyanánt hatnak a hydrophil 
pókfauna viselkedésére és magyarázatát adják annak a különbségnek, melyet a 
mellékelt táblázat alább feltüntet. Az illető biotopra jellemző, mondjuk domi
náns fajokat kurzív szedéssel jeleztem, azokat, melyek átlag minden víz mellett 
gyűjthetők, egyszerű szedéssel a ritkán előfordulók zárójelben vannak! A közön
ségesebb fajokat fel sem soroltam, minthogy azok biotopubiquisták is lehet
nek. Az alföldi mocsarak! felett a növényzeten a párás levegőben a Singa fajok 
igen elterjedtek és dominálok. így pl. a királyhalmai nagy ősmocsarak felett 
igen sok és dominánsan előforduló Singa kamatát, nitidulát, heeriit és sangui- 
neát gyűjtöttem. A kamata és nitidula fajok különben másutt egyéb alföldi vizek 
felett is igen elterjedtek. Az Aranea cornuta már gyéren fordul elő. Az alföldi 
mocsarakhoz vonzódnak mint másodrendű hygrophilok a Tibellus és Clubiona 
.sp.-ek. A mocsár szélét kedvelők közül gyakoriak az alföldi édesvizek szélén az 
általában véve ritka Dolomedes fajok. Különösen a deszki mocsarakban fogtam 
többet belőlük. Azután a Lycosidák és Piraták, meg Packygnathák. Mint másod
rendű, alföldön alkalmazkodott faj a Gnaphosa lucifuga, melynek fészkeit nedves 
zsombékok alatt is megtaláltam. E faj hegyvidéken sziklák és kövek alá fészkel.
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A gyengén folyó levezető vizekben, mint aminő a Fehértó-Tisza csatorna, a Maty ér, 
rengeteg Argyroneta aquatica él. A Balaton parti viszonyok ezzel szemben 
egészen mások. A környéki mocsarak felett a Szni/fl-dominancia helyett az Aranea 
cornutáké a feltűnő. Itt e fajnak minden elképzelhető variációja előfordul, a fehértől 
kezdve a citrom-narancssárgáig, majd a rózsaszín és sötétvörös változatig. Ez a 
formagazdagság az egyénekben gazdag előfordulással kapcsolatos. A tiszaparti 
területeken igen sok a Pachygnatha és itt követi azt az életmódot, melyet az Argyro- 
netáról már elmondottunk. Természetesen a parton sok a Lycosa és a parti növény
zeten pedig megjelennek tipikus terresztris elemek. Ugyanez az eset a Balatonnál 
is, csakhogy a balatoni parton több a Pirata, több a Lycosa és a nádasokban az 
Aranea cornuta is bőven fordul elő. A balatonkörnyéki mocsarakban pedig Agyro- 
netát egyáltalán nem találtam.

A szegedvidéki és a balatonkörnyéki pókfauna összehasonlítása.
Vergleich der Spinnenfaiina der Umgebung von Szeged mit der des Balatonufers.

a) Szeged vidéke. — Umgebung von Szeged.

Álló vagy gyengén folyó vizek 
Stehende, oder langsam fliessende Gewässer

T i s z a  
Ufer der

p a r t
Tisza

Vizek felett
Über die Gewässer

Vizek szélén
am Strand der 

Gewässer
Vízben 

im Wasser
Parti növényzet

Uferplanzen
Partszegély

Strand

1. Singa 
nitidula, 
hamata, 
heerii, 
sanguinea,

1. Lycosae, 1. Argyroneta 
aquatica.

1. Tibellus, 1. Lycosae,

2. Aranea 
cornuta,

2. Dolomedes, 
fimbriat., 
plantar.,

2. Aranea 
cornuta,

2. Pachygnathae, 
etc.

3. Tibellus, 3. Piratae, 3. Tetragnatha,

4. Clubiona, 
etc.

4. Pachygnath.,

5. Gnaphosae, 
etc.

4. Singae, 
etc.

b) A Balaton környéke. ■—• Umgebung des Balatons.

Parti állóvizek, forrásvidékek 
Umgebende stehende Gewässer, Quellengebiete

B a l a t o n p a r t  
Umgebung des Balatons

Viz felett
über das Wasser

Viz szélen
am Wasserstrand

Vízben
im Wasser

Parti növényzet
Uferpflanzen

Partszegély
Strand

Vízben
Wasser

T. Araena 
cornuta,

1. Lycosae, 1. Clubiona, 1. Lycosae,

2. Clubionae, 2. Piratae, 2. Tibellus, 2. Piratae.

3. Tibellus, 
etc.

3. Aranea 
cornuta,

3. Aranea 
cornuta.

3. Pachygnath.,

(4. Singa). 4. Pachygnath., 
etc.

(4. Singa). 4. Aranea 
cornuta.
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Hogyha összehasonlítjuk az Alföld és a Balatonpartvidék vízkörnyéki fajait, 
olyan különbséget állapíthatunk meg, amely a Balatonra nézve hátrányos, ami 
az Argyroneta és a Dolomedes hiányában, a Singák feltűnő ritkaságában, a Piraták 
gyakoriságában és az Aranea cornuták dominanciájában nyilvánul. Ezzel szemben 
az alföldi vizek viszonyai fajaikra nézve előnyösebbek, sok Singa és a Dolomedesek 
gyakorisága, Lycosák hegemóniája és több szárazföldi elem csatlakozása tapasztal
ható. Mindez arra mutat, hogy hydrophil pókjaink igen érzékenyek az életterökkel 
szemben, finom nuanceokat megéreznek, igényeikben szerfelett kényesek. így pl. 
egy kis balatonparti partrészleten a partmenti cementfal mögött kis Carexes 
növénysáv fejlődött ki, melynek alja a kicsapó hullámoktól állandóan nedves, 
párás volt. Itt sikerült Singa heeriit kiköltetni és szaporítani. Igen kedvelték ezt 
a kis valóban mikrobiotopot. A következő 1927-es esztendőben azonban 
kemény téli fagy volt, a befagyott Balaton rianásakor a parton 6—7 m. 
magasságra is feltorlaszolódtak a hatamas jégtáblák, a cementfal a jég közé 
fagyott s a későbbi hullámzással ezek a jég közé fagyott cementtáblák a 
partot összerombolták, hogy a kis Carexes növényöv a tavaszra sehol sem volt. 
Az egész területen alig nőtt ki valamelyes növényzet. A Singáknak természetesen 
nyoma veszett, bár a többi hydrophil faj, a Lycosák és a Piraták, sőt Clubionák 
ezután is szép számmal gyűjthetők voltak. A pókok érzékenysége életterük iránt 
fegyvert jelent a létért való „küzdelmekében, mert ezzel a legkisebb változásokat 
is érzékelik, konzerválják faji hovatartozásukra való tekintet nélkül alkalmazko
dási képességüket, s tartják azt állandóan munkára kész állapotban.

A hydrophil fajokhoz tehát igen különböző rokonságú fajok tartoznak. 
Bokonok : az Aranea cornuta és a Singa fajok, továbbá a Lycosa és a Pirata fajok, 
de a többiek igen távoli rokonságban állanak. Tehát úgy az élettér megválasztása, 
mint a választott élettér iránti ragaszkodás az élettérben kiküzdött kényelmesebb 
megélhetési lehetőségnek mondjuk mekkorasága mind közös alapra vezethetők 
vissza. Nem azért irányul egy faj és az állatok nem rokon csoportjainak igen nagy 
száma egyugyanazon élettér felé, mert abban a priori adott, optimális életfeltéte
leit megtalálná, azt quasi felismerné, hanem mert adottságai révén l e g r ö v i d e b b  
úton érheti el bene céljait Nem : általános optimális életfeltételekről kell beszélni, 
melyek a priori adva lennének, hanem a kényelem nagyobb fokú elérésé
nek kecsegtető eredményei utáni harcról, arról a takarékossági elvnek a gyakorlati 
megnyilvánulásáról, amely szerint a természet munkálkodik ; minél kevesebb 
munkával minél nagyobb és biztosabb létegyensúlyt, létezési feltételeket (nyugal
mat) elérni. Egyszóval a „küzdelem“ n e m  m a g á é r t  a l é t é r t ,  n e m  a z  
é l e t é r t  és  a f a j é r t  f o l y i k ,  hiszen az élet és a faj sokszor áldozatává is 
lesz a „küzdelemének, hanem az é l e t  k i e g y e n s ú l y o z á s á é r t ,  a 
kényelemért, a k i s e b b  „ k ü z d e l m i “ k é n y s z e r t  jelentő helyzetért, 
a soma és a gén nyugalmáért.
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ÜBER DEN BIOTOP EINIGER SPINNEN, INSBESONDERE 
HYDROPHILER ARTEN.

Wenn wir die Spinnenfauna der grossen ungarischen Tiefebene mit der Spin
nenfauna speziell hydrophiler Arten der Umgebung des Balatonufers vergleichen, 
können wir, wie aus der beiliegenden Tabelle ersichtlich ist, konstatieren, dass die 
Fauna der Umgebung des Balatons an manchen hydrophilen Arten ärmer ist» 
als die grosse ungarische Tiefebene. Es fehlen erstens dieArgyroneta und Dolomedes- 
Arten (oder sind sie selten), Singa-Arten sind auffallend selten. Die Umgebung 
der Gewässer der Tiefebene ist dagegen reich an diesen. Auffallend ist es hingegen, 
dass in der Umgebung des Balatons Aranea cornuta neben dem Wasser in grosser 
Zahl vorkommt.

Die hydrophilen Spinnenarten gehören in sehr verschiedene Gruppen 
( Aranea, Singa, Pachygnatha, Dolomedes, Lycosa, Piraia, Clubiona, Argyroneta 
( Hygrobius), Tibellus, etc.). Die Wahl des Biotopes, die Anhänglichkeit an den 
gewählten Biotop, sowie der Grad der errungenen bequemeren Lebensmöglichkeit, 
dies alles kann auf einen gemeinsamen Grund zurückgeführt werden. Die Ursache 
dessen, dass verschiedene Arten (die obengenannten Spinnengruppen und über
haupt verschiedene und gar nichtverwandteTiergruppen) sich einem gewissen Biotop 
zudrängen, kann nicht darin gesucht werden dass die Tiere im gegebenen Biotop 
gegebene optimale Lebensbedigungen finden, sondern darin, dass die Tiere während, 
dem Kampfe um das Dasein den Vorteil der Position eines Ortes durch geringeren 
Kampf und bequemere Lebensweise erkennen. Das Tier kämpft um Bequemlich
keit, während dem Kampfe kommt es darauf, worin die Möglichkeit liegt die 
bequemere Lebensweise auf dem kürzesten Wege zu erreichen. Man muss nicht 
über optimale Lebensbedigungen sprechen, welche a p r i o r i  g e g e b e n  
s e i n  s o l l e n ,  sondern von einem Kampf, dessen Erfolg bequemere Lebensweise 
verspricht.

Also die Erfüllung des Prinzipes der Oekonomie, womit die Natur arbeitet : 
mit minimaler Energie den grössten Erfolg, d. h. eine möglichst grosse, sicherste 
Ruhe im Existenz-Equilibrium zu erreichen. Kampf, geht nicht um das Leben 
und nicht um die Existenz der Art selbst, oft wird ja das Leben und die Art 
dem Kampf geopfert, sondern um ein Equilibrium, um einen Ausgleich in den 
Lebensbedingungen um eine Position mit weniger Kampf, um die Ruhe ; Ruhe des 
Soma und des Gens. Natürlich hat dieser um den Lebensraum geführte Kampf 
gar keinen Einfluss auf die Hervorrufung, resp. Begüngstigung der Phylogenie. 
Umso weniger, als die Phylogenie eine geradlinige, d i r e k t  g e r i c h t e t e  
L e b e n s e r s c h e i n u n g  i s t .

Die Phylogenie ist auch nach meiner Auffassung eine Orthogenese, d. h. 
ein Prozess, welcher geradlienig verläuft, nach beständiger Vervollkommung strebt 
mit der Tendenz einen hochdifferenzierten Organismus hervorzubringen. (Siehe die 
Theorie VERSLUYS und DEMOLL’s über die M e r o s t o m a t a . )
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DR. KOLOSVÁRY GÁBOR „ÖKOLOGISCHE UND BIOPSYCHO
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GESAMTEN HALBINSEL VON TIHANY.” CIMÜ MUNKÁJÁNAK 
(ZEITSCHR. F. MORPH. U. ÖKOLOGIE D. TIERE,

19. KÖT. 493—533. 1930.) ISMERTETÉSE.
(2 táblázattal és 1 térképpel.)

REFERAT ÜBER DIE ARBEIT VON DR. GABRIEL VON KOLOS
VÁRY : ÖKOLOGISCHE UND BIOPSYCHOLOGISCHE STUDIEN

ÜBER DIE SPINNENBIOSPHÄRE DER GESAMTEN HAL
BINSEL VON TIHANY. (ZEITSCHR. F. MORPH. U.

ÖKOLOGIE D. TIERE, BD. 19. S. 493—533. 1930.)
(Mit 2 Tabellen und 1 Karte.)

A dolgozat címe magyarul : „Ökológiai és biopsychologiai tanulmányok a 
tihanyi félsziget pókbiosphaerájáról.“ Benne a szerző az 1928. év júniusában vég
zett sorozatos pókgyüjtéseinek eredményét dolgozza fel ökológiai alapon. Mindenek
előtt részletes biogeográfiai leírását adja a félszigetnek, amelynek területét a követ
kező biotopokra osztja :

I. A kulturális zónában : 1. Emberi építmények (házak, kőfalak stb.), 2. Dísz
kertek, házak közvetlen környéke.

II. A természetes környezet zónájában: 1. Mocsarak, rétek, belvizek kör
nyéke, 2. Sziklák és fák odva, hasadékok, gejzirittölcsérek, löszfalak. 3. Erdők 
széle. 4. Erdőségek. 5. Utak széle, napos cserjék. 6. Legelők. 7. Források.

Mindezeknek az eloszlását a félszigeten a szerző nyomán, a következő 
oldalon közölt térkép tünteti fel. A gyűjtések főleg a reggeli órákban történtek, 
lehetőleg úgy, hogy a kvantitatív gyűjtésnél felmerülő hibaforrások (a gyűjtő 
periodikus kifáradása stb. v. ö. \y. HEROLD) elkerülhetők legyenek.

A gyűjtött anyagot a szerző munkájának második részében lelőhelyenként 
részletesen felsorolja, kiemelve az illető hely sajátosságait és az ott talált állatok 
magatartására és ökológiájára vonatkozó megfigyeléseit. A lelőhelyek a kultúra 
zónájában a következők voltak :

I. biotop =  a) ,,Sport“-szálló, kikötőépület, móló fala, b) főhercegi kastély 
falán levő üvegcserépdíszítés, c) apátsági pince (Dr. DUDICH ENDRE gyűjtése). 
2. biotop =  a) „Sport“-szálló mögötti tenniszpálya, b) díszkert a ,,Sport“-szálló 
körül, c) a ,,Sport“-szálló mögötti terület.

A természetes környezet zónájában a következő helyeken történtek gyűj
tések :
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1. biotop =  a) partszegély az Újlaki rétnél, b) Külső tó kiszáradt medencéje, 
c) Újlaki rét, d) nedves rét, sás, parti nádas a félsziget tövén, e) Belső tó nedves 
partja. 2. biotop — a) remetelakások, b) gejzirittölcsérek, c) óvári bazalttufa
sziklák repedése, d) fehér fal. 3. biotop =  a) part a Potyogókőnél, b) erdő széle a 
Fehérfal alatt, c) erdő alja a kultúrzóna mögött, d) erdő széle az óvári sziklák alatt, 
e) Apáti-hegy. 4. biotop =  a) erdő a remetelakások alatt, b) erdei falépcső az apát
ság alatt, c) a Kishegy erdős oldala, d) a Csúcshegy és Apátihegy víz felé néző ol
dala, e) csúcshegyi erdő és gerinc, f) gurbicsatetői erdő, g) szarkádi erdő, h) kis

A tihanyi félsziget biotop-térképe Kolosváry G. sz. 
Biotop-Karte der Halbinsel von Tihany nach Kolosváry.

erdő a félsziget csúcsán, i) akáccsoport az aszófői út és a Külső tó között. 5. bio
top — a) az országút mindkét oldala a félsziget csúcsán, b) országút széle Aszófő 
felé. 6. biotop =  a) akasztóhegyi kövek alatt, b) legelők a Fehérfal felett, c) legelő 
a Nyársas és Hármas hegyen, nagyrészt kövek alól, d) cserjés legelő a félsziget 
északi partján. 7. biotop =  a) Cyprián-forrás.

A lelőhelyek és ökológiai viszonyaik részletezésébe itt nem bocsátkozhatunk, 
ezekre nézve az eredeti dolgozatra kell utalnunk, csak megjegyezzük, hogy az álla
tok ökológiájára és magatartására vonatkozó leírások főként a mimikrire és a nemi 
életre vonatkoznak és erősen antropocentrikus felfogásúak. A talált fajokat és azok 
élőhelyenként való előfordulását a szerző adatai alapján összeállított I. sz. táblázat 

tünteti fel.
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Külön sorolja fel mindenütt a szerző a fiatal, kifejletlen példányban talált 
pókokat, amelyeknek elterjedése, mint azt a továbbiakban részletesen kifejti, rend
kívül nagyjelentősgű a biotopok és ökológiai viszonyaik megítélésében. Ezeknek 
lelőhelyenkénti előfordulását a II. táblázat mutatja.

A munka harmadik része az adatok összefoglalását és feldolgozását tartal
mazza és pedig először statisztikai, azután faunisztikai, majd ökológiai szempont
ból. A statisztikai részben felsorolja a szerző biotoponként a talált fajok számát, 
majd összesíti ezeket az adatokat. Azután egybeveti az egyes biotopokban végzett 
gyűjtések számát az illető biotopban előforduló fajok számával, még pedig úgy 
a kifejlett, mint a fiatal példányban talált fajokra vonatkozólag, nemkülönben a 
kifejlettek és fiatalok arányát. Mindebből megállapítja a biotopok fajgazdagság 
szerinti sorrendjét, továbbá azt, hogy mely fajok dominálnak az egyes biotopok
ban, illetőleg az egész félszigeten. Mindezek a számszerű megállapítások az itt 
közölt két táblázat adataiból is kiderülnek, illetőleg kiszámíthatók.

A. faunisztikai részben mint érdekes fajokat megemlíti a szerző a BÖSEN- 
BERG által leírt Lycosa intermediat, L. furvát és Gonatium pallidumot, mely utóbbi
nak hímjét is sikerült megtalálni, továbbá a Tegenaria domestica, Dycíina flaves- 
cens, Aranea diademata, Trochosa infernalis és Dysdera flavescens fajokat. Megemlíti 
még, hogy Tihanyból való távozása után Dr. DUDICH ENDRE a Biológiai Intézet 
tetőterraszán egy Trochosa singoriensist fogott és annak a véleményének ad ki
fejezést, hogy ezt egy botanikai gyüjtőkirándulás alkalmából az Alföldről hurcolták 
be a félszigetre. Ehhez megkell jegyeznünk, hogy az érdekes pókfaj azóta igen sok 
esetben került elő a félsziget legkülönbözőbb pontjairól és 1930-ban annak egyik 
leggyakrabban előforduló faja volt, úgy, hogy a szerző fentemlített véleménye nem 
látszik valószínűnek, annál kevésbbé, mert lábjegyzetben maga is megjegyzi, hogy 
azóta Szlovákiában is több helyen megtalálták már a Tr. singoriensist. Kiegészí
tésül a faunisztikai adatokhoz meg kell itt emlékeznünk Dr. ENTZ GÉZA szóbeli 
közléséről is, aki a Csúcshegyen az elmúlt (1930) nyár folyamán egy Atypus zsák
jának darabját találta, tehát ennek a fajnak is elő kell ott fordulnia. A szerző anya
gában egyébként a magyar faunára nézve új fajok a Drassus heerii, Micaria sile- 
siaca, Trochosa sabulonum, Lycosa fúrva, L. intermedia, L. sudetica, Tarentula fab- 
rilis, Theridium fabrilis, Th. erebennum és Microphanthes stativus.

Az ökológiai részben először azt a kérdést veti fel a szerző, hogy milyen viszony
ban állanak az egyes fajok a környezetükkel. Megállapítja, hogy minél kevesebb faj 
él egy biotopban, annál specializáltabb az. Kiemeli a fiatal példányok nagy jelentő
ségét a biotopok izoláltságára nézve. Megkülönböztet abszolút és relatív izoláltságot 
aszerint, hogy a biotopban milyenek a létfeltételek és mennyire tudnak onnan a 
fajok a környező, más létfeltételeket nyújtó biotopokba átjutni. Az abszolút izolált
ság abban áll, hogy bizonyos fajok kénytelenek egy bizonyos területen élni, mert 
kivándorlásuk akadályokba ütközik. Viszont a relatív izoláltság esetében az élet
viszonyok optimálisak és ez köti oda a fajokat. Ez utóbbi esetben azonban a ván
dorlás lehetősége adva van, mert a fajok a környező területen is meg tudnak élni. 
Ezután a tiszta és nemtiszta biotopok kérdésével foglalkozik a szerző és megálla
pítja, hogy a tiszta biotopok, vagyis azok, amelyekben aránylag a legkevesebb nem

7*
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odatartozó, kóbor juvenilis pók volt található, jobbára a kevésbbé izoláltak sorába 
tartoznak.

Végül összefoglaló állatföldrajzi jellemzését adja a félszigetnek. Megállapítja, 
hogy az a zalai partvidék faunaterületéhez tartozik és pókfaunája lényegesen eltér 
a szemben levő somogyi part síksági jellegű pókvilágától, tehát a Balaton éles. 
zoogeográfiai határt jelent. Ezzel az általános karakterrel szemben a félsziget 
bizonyos tekintetben még megőrizte egykori izoláltságéinak, sziget mivoltának 
nyomait. Hogy ezek a nyomok ma már nagyrészt elenyésztek, azt a félsziget tör
zsét és a zalai partot összekötő fiatalkori feltöltődés biotop viszonyaiban kell keres
nünk. Ez az „országút“ , melyen át új pókfajok vándorolhattak a félszigetre, 
mocsaras, nedves rétekből és búzaföldekből áll. Főleg az előbbieknek van nagy 
jelentőségük a fajok bevándorlásában, mert az izolált és amellett nem-tiszta 
biotopok sorába tartoznak, tehát rajtuk keresztül sok pókfaj vándorolhatott be, 
amint azt az ott talált kóbor fiatalok mutatják. A szántóföldek csak tavasszal és 
ősszel engednek meg bevándorlást, amikor azonban csak ubiquisták juthatnak be* 
tehát ennek a biotopnak alárendelt jelentősége van a bevándorlásban. Hogy a fél
sziget mégis megőrizte ősi izoláltságának nyomait, azt mutatja egyrészt az, hogy 
főbiotopjai, mint legelők, erdők, sziklarepedések, forrás és díszkertek, a tiszták 
közé tartoznak, viszont a nemtiszta biotopok határozottan átmeneti helyzetűek 
(erdők és utak széle stb.). Másrészt a főbiotopok csak relatíve izoláltak, tehát bizo
nyos biotopok jellemző fajai másutt is előfordulnak, ami a félszitegnek, mint egész
nek egységesítő hatására mutat. Végezetül rámutat a szerző a félsziget pókfauná
jának bizonyos hegyi jellegű elemeire (Tegenaria domestica) is.

(Összeállította: Dr. WOLSKY SÁNDOR.)

DR. KOLOSVÁRY GÁBOR PÓTLÓ MEGJEGYZÉSEI.
Azóta, amióta kivonatában itt közölt tihanyi dolgozatom megjelent, az itt 

adott kivonathoz a következőket kell még hozzáfűznöm :
1. A fiatal pók életmódjára még azért is kell figyelmet szentelnünk, mert 

rendkívül sok faj fiatal korában vitorlázik, tehát a terjedés oroszlánrészét ők vég
zik ugyanakkor, amikor más Ízeltlábúak a metamorfózis révén épen a leginkább 
helyhez kötöttek. Ezért van az, hogy más Ízeltlábúakkal szemben a pókok nem 
őriznek földrajzi elterjedtségükben oly ősnyomokat, mint aminőket más bogár
félék pl. épen Tihanyban is, s amelyekről d r . SZILÁDY ZOLTÁN a Természet- 
tudományi Közlöny 1931. évi februári számában ,a „Balatonpart 8s állatszijjetei“ 
címmel megemlékezett.

2. A fiatalok eltérő életmódja, melyet tehát a testi volumen kicsinysége is 
meghatároz, valamint az aktív terjedési törekvés is (egy-egy biotopban az idegen 
fajok jórészt juvenilis egyének által vannak képviselve), a maga teljes jelentősé
gében a nagy magyar Alföld pókbioszférájának kutatása alkalmával tárult sze
meim elé. A tihanyi nyugati faunahatás az Alföldön igen jelentős déli hatással 
kombinálódik.
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Tabelle I. táblá/.iit.
A  t i h a n y i  f é l s z i g e te n  ta l á l t  p á k f a j o k  le lő h e l y e n k é n t . (Kolosváry nyomán összeállítva.)— D i e  a n  d e r  H a l b i n s e l  T i h a n y  g e f u n d e n e  S p i n 

n e n a r t e n  n a c h  ih r e n  F u n d o r t e .  (Zusammengestellt nach den Angaben von Kolosváry.)
Jelek — Zeichen : ♦♦ = gyakori előfordulás — häufiges Vorkommen

•  =  közepes előfordulás — mittelmässiges Vorkommen 
O = ritka előfordulás — seltenes Vorkommen

(A lelőhelyek jelzésére nézve 1. a szöveget.) — (Betreffs der Bezeichnung der Fundorte s. den Text.)

Lelőhely

Kultúrzóna
Kulturzone Természetes környezet zónája — Zone des natürlichen Milieus

1. biot. 2. b. 1. biotop 2. biotop 3. biotop 4. biotop 5.b. 6. biotop 7
a

al b c a
b i
c a b c d e a | b'| c d a b c d e a b c d e f g h i a b a  | 1) c d

1. Amaurobius claustrarius •

2. Amaurobius ferox . . | • • • •

3. Aranea acalypha . . . o • • • • o o •

4. Aranea adianta. . . . o •

5. Aranea cornuta . . . • - ♦♦ • • - • • • • • • • - • o o
-

6. Aranea diademata . . • • 0

7. Aranea diodia . . . . • • • • • •
1

• •

8. Aranea ixobola . . . .
- -

• • •  •
l

• •9 Aranea gibbosa . . . .

10. Aranea omoeda . . . , •

11. Aranea patagiata . . . • o • V • • • • • •

12. Aranea sollers . . . . •

13. Aranea umbratica . . • •

14. Asagena phalerata . . • • •

15 Aulonia albimana • • • • •

16. Cicurina cinerea . . . •

• • •
-

•
-

•

17. Glubiona phragmitis

18. Clubiona stagnalis. . . • • •

19. Dictyna arundinacea .

•

• • • • • •

•

20. Dictyna flavescens . .

• •
-

•

•

•

• • -M- •21. Dictyna uncinata . . .
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Lelőhely

Kultúrzóna
Kultuzone Természetes környezet zónája — Zone des natürlichen Milieus

1. biot. 2. b. 1. biotop 2. biotop 3. biotop 4. biotop 5. b. 6. biotop 7.

aa b c a a b c d e a b c d a b c d e a b c d e t f? h i a b a b c d

22. Drassus Heerii . . . . 1
1

• • •

23. Drassus troglodytes . . •

24. Dysdera crocota . . .
•

•

25. Enoplognatha maritima | •

26. Epiblemum scenicum . • • • • • • • • -

27. Episinus lugubris . . . • •

28. Erő fu r c a ta ............... •

29. Euophrys frontális . . •

30. Harpactes hombergii . •

31. Heliophanes flavipes . • • •

32. Gnaphosa bicolor . . . •

33. Gonatium pallidum . . ♦♦

34. Kulczyskiellumapicatum

35. Lepthyphantes collinus •

36. Lepthyphantes crucifer • r

•
37. Lepthyphantes tene-

bricola....................... ♦♦ •

38. Lepthyphantes tenuis . •

39. Linyphia frutetorum . • o • • •

40. Linyphia montana . . •
i

•

41. Linyphia triangularis . • - - ♦♦ • O
i

• ♦♦

42. Lycosa agrestis . . . . ♦♦ • •

43. Lycosa agricola . . . •

44. Lycosa amentata . . . •

45. Lycosa annulata . . . 4-f • - • • • • • • •
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Lelőhely

Kultúrzón
Kulturzon

a
e
b~7

Természetes környezet zónája — Zone des natürlichen Milieus
1. biot. 2. 1. biotop 2. biotop 3. biotop 4. biotop 5.b. 6. biotop 7.

aa b c a btc a b c d e a b c d a b c d e a b c d e f g h i a b a b c d

46. Lycosa intermedia . . •

47. Lycosa fúrva . . . . • • •

♦♦

48. Lycosa monticola . . . • • • •

49. Lycoca morosa . . . . •
-

50. Lycoca paludicola . . •

51. Lycosa proxima . . . ♦♦ • •

52. Lycosa saltuaria . . .
- - - - - - -

O
- -

•

53. Lycosa sudetica. . . .

54. Méta m engei................ • ♦♦ • • • •

55. Micaria silesiaca . . . o • • • • •

56. Micryphantes stativus .
- - - - - - -

O
- -

•
—

57. Misumena tricuspidata

58. Misumena vatia. . . . •

59. Pedanosthetus clerckii . • •

60. Philaeus bicolor. . . . • •

61. Philaeus chrysops . . • •

62. Pliilodromus aureolus . • • • • • • • •

63. Philodromus caespiti- 
c o lis ...........................

- - - - - -

-

-

•

64. Philodromus dispar . . •
—

65. Pholcus forskali. . . . •

66. Pholcus opilionides . .

—

—

-

•
—

—

- -

• • •

67. Pholcus phalangoides . • • •

*
•

68. Phrurolithus festivus .
-

•

69. Phyllonethis lineata . . o o • •

|

■ he  r \ * r: \  1 \
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Kultúrzóna
Kulturzóne Természetes környezet zónája Zone des natürlichen Milieus

1. biot. 2. b. 1. biotop 2 biotop 3. biotop 4. biotop 5 b. 6. biotop 7-

Lelőhely a b c
|b

a |c 1 a b c d e a b c d a b c d e a b c d e f g h i a b a b c d a

70. Pirata piraticus . . . o ♦♦ I

71. Pisaura mirabilis . . . o
a
K
■

• •

72. Porrhoma nigrita . . . •

73. Prosthesima praefiea . •

7 1. Segestria bavarica. . .
—

7.7. Sgestria senoculata . . •

76. Singa hamata . . . . o

77. Singa nitidula . . . . o

7S. Sintula aeria ............... •

70. Synaema globosa . . . •

80. Taren tula cursor . . . • •

SÍ. Tarentula fabrilis . . . •

8 2 . Tarentula miniata. . . • • •

83. Tarentula nemoralis •

84. Taren tula striatipes . . • • • • • •

87. Tegenaria derhami . . ♦♦ • ♦♦

86. Tegenaria domestica. . -

87. Tetragnatha extensa . o • • • • - • • • • • • o o

88. Tetragnatha montana . • « •

80. Tetragnatha nigrita o

00. Tetragnatha obtusa . . • • o • • •

91. Tetrix denticulata. . . • -

92. Theridium erebennum . •

93. Theridium formosum . o • •
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Lelőhely

Kultúrzóna
Kulturzone Természetes környezet zónája •— Zone des natürlichen Milieus

1. biot. 2.b. 1. biotop 2. biotop 3. biotop 4. biotop 5.4). 6. biotop 7.

aa 1) c a 5+ a b c d| e a b c d a b c d e a b c d e f g h i a b a b c d

94. Theridium sisyphium . o • •

-

95. Theridium undulatum . •

96. Tibellus oblongus . . . o •

97. Titanoecea quadri-
punctata................... •

98. Trochosa amylacea . . •
-

99. Trochosa infernalis . .
-

• •
—

100. Trochosa lucorum . . •

101. Trochosa sabulonum . •

102. Zilla stroemii . . . . ~ •  •  •

103. Zodarium germanicum •

104. Xysticus acerbus. . . •

105. Xysticius cristatus . . • •

107. Xysticius pini . . . . •
-

1
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Tabelle II. táblázat.
A  t i h a n y i  f é l s z i g e te n  f i a t a l  p é l d á n y b a n  t a l á l t  p ó k o k  e l ő fo r d u lá s a  le lő h e l y e n k é n t .  (Kolos váry nyomán összeállítva.)-— D i e  a n  d e r  H a l b i n s e l  

T i h a n i j  g e f u n d e n e  j u v e n i l e  S p i n n e n  n a c h  ih r e n  F u n d o r t e .  (Zusammengestellt nach den Angaben von Kolosváry.) 
Jelek, mint az I. táblázatban. (Zeichen, wie in Tabelle I.)

Kultúrzóna
Kulturzone Természetes környezet zónája — Zone des natürlichen Milieus
1. b. 2. biot. 1. biotop 2. biot. 3. biotop 4. biotop 5. b. 6. biot. 7

aa b a b c a b c d e a b c d a b c d e a b c d e f g h i a b a b c d

1. A galena.......................
- - - -

•

1 
•

 
i 

i 
•

2. A m aurobius............... •

3. Aranea........................... • • • • - • • • • • • ♦♦ • « ♦♦ • o • • • • •

4. Attus ........................... • • • • •

5. Ciracanthium . . . . • .

6. Clubiona....................... • • •

-

7. D ic ty n a ....................... •

8. D rassodes................... • •

9. D rassus................ • • - -

10. D ysdera....................... •

11. E pib lem um ............... •
-

12. Eresus ....................... > •

13. E rigon e....................... •

14. G onatium ................... •

15. H arpactes................ •
-

16 . Heliophanus............... • •

17. L in y p h ia ................... ♦♦ • • - • -

18. Liocranum................ •
- -

19. Lophocarenum . . . . •

20. L y c o s a ....................... • - • • • • • • • •

21. M e t a ........................... • • • • •

22. O p ilio n es ...................
-

•
— — —

23. Pedanosthetus . . . . •
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Kultúrzóna
Kulturzone Természetes környezet zónája -— Zone des natürlichen Milieus
l.b . 2. biot. 1. biotop 2. biot. 3. biotop 4. biotop 5. b. 6. biot. 7.

aa b a b c a b c d e a b c d a b c d e a b c d e f g h i a b a b C d
24. Philodromus............... •

•

25. P h o lcu s....................... ♦♦

26. Phyllonethis............... •
-

27. Prosthesim a............... • • •

28. T arentula................... •
-

•
—

29. T egenaria................... ♦♦
- -

30. Tetragnatlia............... • •

31. Theridium................... • • • • a

32. T r o c h o sa ................... •
- -

33. Xysticus....................... • • •



A TELELŐ MÉHEK VIASZMIRIGYE.
írta: DK. ÖRÖS1 PÁL ZOLTÁN. (Debrecen).

(6 szövegábrával.)

DIE WACHSDRÜSEN DER WINTERRIENEN.
Von: DR. Z. ÖRÖSI PÁL (Debrecen.)

(Mit 6 Textabbildungen.)

A méhek építkezésének ideje az év melegebb része. Igen kivételes eset, ami
kor a telelő méhek lépet építenek. így b i n d e r  I. 1912. hideg októberében etette 
a méheket. A kaptár kijáróját betömte, az eleséget az állókaptár lépei és ablaka 
közé tette, az ablak mögé pedig párnát dugott. A méhek nemcsak elhordták a cuk
rot az etetőből, hanem a kaptár felső deszkájától az etetőedényig tenyérnyi munkás- 
lépet építettek és cukrot is hordtak bele, továbbá kiépítettek egy mülépfalat is, 
amelyet a család kísérletképpen októberben kapott (1.). ZANDER tél közepén, éhen- 
haláshoz közel lévő méheket építkezésre szorított azáltal, hogy a kaptárt fütött 
helyiségbe vitte és az állatokat etette. A méhek nemcsak a mülépfal anyagát hasz
nálták el, hanem új viaszt is termeltek (16.). SZALÓK J. írja, hogy Orosházán 1921 
januárjában a dühöngő vihar egy méhes felső sorában elhelyezett kaptárt föl
borított s a földre döntött. A kaptár felső kijárónyilásos állókaptár volt, a fészek 
fölül, a kijáró közelében alakult meg. A zuhanás következtében a fészek lépei kö
zül három leszakadt. Acsalád mindamellett életben maradt. Mikor SZALÓK február
ban a lépeket megvizsgálta, megállapíthatta, hogy a méhek a leszakadt lépeket 
elhagyva hátrafelé vonultak és a leszakadt lépek felőli oldalon — bizonyára a hi
deg levegő közvetlen hatásának ellensúlyozására — két szívalakú, arasznyi széles 
védőiépet építettek fehér viaszból (14.). Annál feltűnőbb, hogy a telelő méhek 
viasztükrein — anélkül, hogy a méhek építkeznének —, elég gyakran lehet viasz
lemezkéket találni, mindenesetre sokkal gyakrabban, mint a méhészek gondolják. 
A sok erre vonatkozó adat közül a KOZSEVNYIKOVÉT (6.), DREYLINGÉT (2.), 
KÜSTENMACHERÉT (8.), TYUNYINÉT (15.) és FARRARÉT említem meg (3.). 
KÜSTENMACHER szerint a telelés idején hasmenéses családokban ,,pathologikus 
viaszizzadók“ találhatók. Viaszpikkelyeik a rendesnél háromszor, négyszer vasta
gabbak. Ezek a méhek legalább 6—7 hónaposak, a viaszt nem használják föl (8.). 
FARRAR 1926 december 22-én a kaptár előtt, havon heverő 25 holt méh közül 23 
potrohán viaszlemezeket, vagy legalább jól észrevehető viasznyomokat talált, a 
megháborított méhkaptár kijárójában megjelent 12 élő méh közül pedig csak 2 méh 
potrohán volt viasz. FARRAR lehetségesnek tartja, hogy a pusztulás és a viaszter
melés között kapcsolat van (3.).



Bár K O Z S E V N Y I K O V  már 1900-ban hangsúlyozta, hogy a telelés idején a méhe- 
ken talált viaszból nem szabad arra következtetni, hogy a viaszmirígy éppen akkor 
normálisan működött, s ezáltal mintegy fölhívta a kutatók figyelmét a telelő 
méhek viaszmirígyének szövettani vizsgálására (6.), mégis ezideig tudtommal 
csak honfitársa, TYUNYIN vállalkozott erre a feladatra. TYUNYIN megállapította, 
hogy a viaszmirígy télen nem működik, a nem degenerálódott mirigy is csak a fris
sen kelt munkás viaszt nem termelő mirigyéhez hasonlít, ezért tehát a némelyik 
méhen talált viaszpikkelynek is korábban, az előző év végén, vagy ősszel kellett 
képződnie (15.).

A petéző munkásméh viaszmirígyét tanulmányozva degenerálódott viasz- 
mirigyet találtam olyan munkásokon is, amelyeknek a portohán viaszpikkelyek 
voltak (9.). A méheknek tehát korábban kellett a viaszt termelniük. Ez valószínűvé 
teszi KOZSEVNYIKOVNAK és TYUNYINNAK azt a megállapítását, hogy a viaszpikke- 
lyestelelő munkások is korábban, tehát nem a telelés idején termeltékahasukon meg
jelenő viaszpikkelyeket. Mégis kívánatosnak látszott a telelő méhek viaszmirígyé
nek újabb tanulmányozása, mert TYUNYIN csak magának a mirigynek a szerkezetét 
tanulmányozta, anélkül, hogy a mirigy mellett lévő zsírtest sorsát megfigyelte 
volna. A RÖSCH nemrégiben megjelent dolgozata (11.) a zsírtest sorsára terelte 
a figyelmet. RÖSCH olyan munkásokat, amelyek már építettek, arra kényszerűéit, 
hogy újra viaszt termeljenek. Megállapította, hogy a mirígysejtek a zsírtestet 
alkotó zsírsejtekkel és oenocytákkal egybeolvadtak, valósággal elnyelték azokat 
s ilyen módon magasabbá váltak. A fiatal méh zsírteste nem fekszik szorosan 
a viaszmirígysejtek rétegén ; az említett öregebb méhekben azonban lesüllyedt, 
a viaszmirígyre feküdt. A mirígysejtek és a rajtuk nyugvó oenocyták, zsírsejtek 
határa eltűnt : a mirigy elnyelte a zsírtestet. Ott, ahol a zsírtest nem olvadt a mi
rigybe, a zsítrest fejlett, nagytömegű, a viaszmirígy ellenben alacsony. Az elnyelés
sel karöltve a viaszmirígy sejtjei magasabbak lesznek, a zsírtest egyre alacsonyodik, 
végül teljesen eltűnik, különösen az oenocyták elnyelését lehetett jól tanulmányozni, 
mert ezek haemateinnel jól szinezödtek és tartalmuk a világosabb mirígysejtek- 
ben hosszabb ideig követhető.

A méh s általában a rovarok oenocytáinak és zsírsejtjeinek szerepét máig 
sem ismerjük pontosan. Az oenocytákról régebben az volt a vélemény, hogy a lé- 
lekzés szolgálatában állanak, később az, hogy bomlásterméket raktároznak, újab
ban pedig általában mirígysejteknek tartják. A. zsírsejtek egyik rendeltetése két
ségtelenül tartaléktáplálék elraktározás. Arról, hogy a tartaléktáplálék a sejt- 
hártya felbomlásával, vagy ozmotikus úton jut-e ki a vérbe, eltérnek a nézetek. 
(A méh zsírtestének kitűnő összefoglalása : 4., 12., 13.) r ö sc h  szerint a zsírtestnek 
a viaszmiríggyel való összeolvadása s ezáltal a viaszmirígy gyarapítása egészen 
új és ellenkezik mindazokkal a magyarázatokkal, melyek a zsírtest szerepéről 
ismeretesek. A zsírtest tartalékanyagát nem a vér közvetíti, hanem a sejtek köz
vetlenül adják át azt a viaszmirígyeknek. RÖSCH az elnyelt zsírtestnek tulajdonítja, 
hogy a vén méhek viaszmirígye újra kifejlődhetett és viaszt termelhetett. Azt 
természetesen nem tudhatjuk, hogy ez vájjon csak olyankor lehetséges-e, amikor 
a mirigy egy bizonyos fejlettségi fokon van, vagy pedig a teljesen degenerálódott 
mirigy is kifejlődhetik másodszor a zsírtest segítségével. GÖTZ szerint (5.) a házi méh
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és a selyemhernyó álcakori és bábkori izmait a velük egybeolvadó „kis mesoderma- 
sejtek“ (oenocyták?) gyarapítják, vastagítják. Erre vonatkozó képei sokban ha
sonlítanak a RÖSCH képeihez. A GÖTZ adatai azonban nem kifejlett méhre és nem 
mirigyre szólnak.

A RÖSCH megfigyelése nyáron építő méhekre vonatkozik. A telelő méhek viasz- 
mirigyét vizsgálva alkalmam nyílt arra, hogy a mirigy és a zsírtest egymáshoz való 
viszonyának tanulmányozására is kiterjeszkedjem.

A viaszmirígy sejtjeire meg kell jegyeznem, hogy a fiatal méh viaszt nem ter
melő mirígysejtjei 17—29 jj, magasak, egymáshoz szorosan csatlakoznak, a sejt 
közötti rések kicsik, nem feltűnőek. A sejtplasma szemcsés szerkezetű. A működő 
sejtek középen behorpadnak, homokóra alakúak lesznek, magasságuk 45—50 p.-tól 
fölfelé, esetleg 125 R-ig is terjedhet, a plasma szerkezete fonalas. A mirígysejtek 
később elsatnyulnak, magasságuk a fiatal méh mirigye alá süllyed, sokszor csak 
4—8 | A  sejtközötti rések rendszerint mindvégig jól láthatók.

Az 1929—30. télen több debreceni méhészetből szereztem méhhullákaí. 
14 vizsgált család közül csak 3 olyan volt, amelynek hullái között nem találtam 
viaszpikkelyes munkásokat. A családok általában jól teleltek, különösebb zavaró 
körülményről nem tudok. Azt azonban, hogy a fiasítás mikor indult meg, ellen
őrizni nem tudtam. Ezt azért kellett volna tudnom, mert a méhek a fias sejtek 
befödéséhez is használnak viaszt; a fiasítás már januárban, februárban megindul
hat, úgyhogy, bár a sejtek födelére régi viaszt is használhatnak, ilyenkor már föl
tételezhető volna az, hogy a méhek közt viasztermelők is vannak. Egyik kísérleti 
családom nagyon alkalmasnak látszott a vizsgálatra, mert nem párzott anyja volt, 
mely 1929-ben igen későn nevelődött és csak 1930 március elején rakta az első 
petéket. A korábbi hónapokat tehát biztosan fiasításmenteseknek tekinthetjük. 
Ebből a kaptárból január 28-án és február 23-án összegyűjtöttem a hullákat, ugyan
akkor pedig a méhekkel lepett legszélső lépről lesöpörtem a méheket és éter gőzé
vel megöltem.

A potroh vizsgálatának eredménye a következő volt :
élő méh ebből viaszos %

január 28. . . 394 59 15
február 23. . . 271___________ 62 23
Összesen . . . 665 121 18

holt méh ebből viaszos %
108 24 22
49 10 21

157 34 21 -6

Jól tudom, hogy két kísérletből, melyet ugyanazzal a családdal végeztem, 
merészség volna messzemenő következtetésekbe bocsátkozni, mert a megvizsgált 
élő méhek csak kis töredékét alkotják az egész családnak, a holt méhek azonban 
a családnak minden kaptárban elpusztult tagját képviselik. De annyit bizonyára 
meg lehet állapítani, hogy a viaszpikkelyes élő és holt méhek százaléka között 
nincs olyan nagy különbség, mely arra mutatna, hogy a viaszpikkelyes méhek 
rosszabbul bírták volna a telet, mint a többiek.

Ugyanebből a családból, a januárban és februárban kifogott méhek közül 
valók azok, amelyeknek viaszmirígyét és zsírtestét sorozatos metszeteken tanul
mányoztam. A januárban és februárban kifogott méhek mirigye között lényeges 
különbséget nem találtam.
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A metszeteken először a mirígysejtek különböző magassága tűnik fel. Talál
tam olyan példányokat, amelyeknek sejtjei 5—12 ja között ingadoztak. A legtöbb 
munkás mirígysejtjeinek magassága azonban erősebben ingadozott : az ugyan- 
egy viasztükrön lévő mirígysejtek magassága sok esetben 8 p. és 40  ̂ között vál
takozott. A mirigy magassága egy esetben sem haladta meg a 40 |A-t. * 1

1. Alacsony homokórasejtek, közben-közben három gömbölyű hízott sejt. (340 x )
2. Alacsony bomokórasejtek, középen zsírsejteket elnyelő hízott sejtek. (340 x )
3. Oszlopos hízott sejtek a nagyrészt elnyelt zsírsejtek maradványával. (340 x )
4. Z s írse jtte l eg y b eo lv ad ó  a lac so n y  h o m o k ó ra se jte k . (340 x )
5. F ia ta l ,  v ia s z t  n em  te rm e lő  m é h  v ia szm iríg y se jt je i . (340 x )
6. M agas h o m o k ó ra se jte k , n y á ro n  v ia sz tte rm e lő  m é h  m irig y éb ő l. (340 x )

1. Niedrige Sanduhr-Zellen, inzwischen zerstreut drei runde gemästete Zellen. (340 x )
2. Niedrige Sanduhr-Zellen, in der Mitte gemästete Zellen, Fettzellen verschlingend. 

(340 x )
3. Säulenförmige gemästete Zellen mit Resten der grösstenteils absorbierten Fett

zellen. (340 x )
4. N ied rig e  S an d u h r-Z e llen  in  V ersch m elzu n g  m it  F e ttz e lle . (340 x )
5. Z ellen  au s  d e r  W a c h sd rü se  e in e r ju n g e n , n o ch  n ic h t  w ac h ssch w itze n d en  B iene. 

<340 x )
6. H o h e  S an d u h r-Z e llen  au s  d e r  en tw ic k e lte n  W a c h sd rü se  e in e r B a u b ie n e  im  S om m er. 

(340 X )

A sejtek között három formát találtam. Voltak: 1. Közepük táján homok- 
óra-szerűen befüződő sejtek. Ezek a 28 p,-os magasságot nem haladták meg. Széles
ségük középen átlagosan 10—14 g., kiszélesedő részükön mintegy 16 ja. A sejtplasma 
fonalas szerkezetű, a mag körül magfestővel (MAYER-féle timsós haemateinnel) 
erősen festődik. A sejtek között sejtközötti rések vannak.

2. Középen kihasasodó sejtek : gömbölyű hízott sejtek. Metszetben kör, 
vagy ellipszis alakúak. Legtöbbször magányosan találhatók a homokóra alakú 
sejtek között, legföljebb kettő-három van egymás mellett. A magányos sejt úgy
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helyezkedik el, hogy teljesen kitölti a két szomszédos homokóra sejt oldalánál 
lévő homorulatot. Míg tehát az egymáshoz csatlakozó homokóra sejtek között 
rendesen sejtközötti rés van, a gömbölyű, hízott sejt szorosan csatlakozik szom
szédjaihoz. A sejtközötti résekbe tracheák hatolnak be. Ha a rést a gömbölyű, 
hízott sejt bezárja, egyedül a trachea jelzi a rés maradványát. Minthogy a gömbö
lyű sejtet a homokóra sejtek nemcsak a metszet síkjában látható két oldalról, 
hanem minden oldalról környezik, a gömbölyű sejtek elhelyezkedése akkor látható 
legjobban, ha a mikrotom kése a gömbölyű sejtnek a chitinre merőleges tengelyé
ben, vagy ahhoz közel érte a mirigyet. Ha a kés az említett tengelytől messze 
halad, a gömbölyű, hízott sejtnek csak kisebb része látható ; ezt a testüreg, vagy 
a chitin, esetleg mindkettő felől a homokóra sejtek egymással érintkező, széles 
részei ölelik körül, mintha a gömbölyű sejt sem a testüregben keringő vérrel, sem 
a pórusos chitinnel nem érintkeznék. A gömbölyű, hízott sejt annyira össze
nyomhatja a szomszédos homokóra sejteket, hogy azok szélessége a következők 
kb. 12 [1.-os szélessége helyett csak 6—8 [i.-os. Különösen erős a homokórasejt 
szűkülése akkor, ha két gömbölyű sejtet egyetlen homokórasejt választ el egy
mástól. Ilyenkor a választósejtre mind a két oldalról hat a gömbölyű sejtek 
nyomása. A. gömbölyű sejtek világosabbra festődnek, plasmájuk szerkezete nem 
fonalas, hanem szemecskés, úgyhogy a többi sejt között nemcsak alakjukkal, 
hanem színükkel és szerkezetükkel is azonnal feltűnnek.

3. Oszlopos, hízott sejtek. Rendesen többedmagukkal találhatók egymás 
mellett. Ezek érik el a legnagyobb magasságot, a 40 [r-os sejtek közülük valók. 
Alakjuk annyiban különbözik a homokóra sejtekétől, hogy oldalaik a chitin felé 
egyenesen futnak, ezért sejtközötti rések közöttük nem maradnak, vagy alig kü
lönböztethetők meg. A sejtplasma a gömbölyű, hízott sejtekéhez hasonló szerkezetű 
és festődésű. Az oszlopos hízott sejtek hasonlítanak a fiatal méh nem működő viasz- 
mirigyének sejtjeihez, (alakjuk, a sejtközötti rések alárendeltsége), de általában 
jóval magasabbak és durvább szemcsézetűek. Általában a legtöbb mirígysejt 
az 1. csoportba tartozott. A 2. és 3. csoport csak szórványosan volt képviselve.

A fölsorolt háromféle sejt között átmenet is található. Úgy találtam, hogy a 
kiindulás a homokóra s e j t : vagyis az alacsony, viasztermelésre nem képes, sejt
közötti résekkel váltakozó satnyult viasz-sejt. Az egymás mellé sorakozó homkóra- 
sejtek közül néhány gyarapodni, hízni kezd, először oldalra terjeszkedik, megtölti 
az oldalainál lévő sejtközötti réseket (hízott, gömbölyű sejt), majd mikor a szom
szédos sejt is hasonlóképpen hízásnak indul, oldalsó irányban többé nem terjesz
kedhetvén, most már fölfelé is tetemesen gyarapodik. Az egymás mellett lévő hízott 
sejtek laposra nyomják érintkező oldalaikat és előttünk állanak az oszlopos hízott 
sejtek. A sejtek „bízására“ a zsírtest vizsgálata vet világot.

A zsírtestben végbemenő változásokat lényegében ugyanolyannak találtam, 
mint Rösch a nyáron vizsgált öreg méhekben. A zsírtest sok helyen a viaszmirígyre 
fekszik, a zsírsejtek és oenocyták a mirigyrétegre simulnak. A sejthatár itt-ott el
tűnik s a zsírsejtek, oenocyták anyaga a mirigysejtekbe vándorol. A zsírtest el
nyelése azonban nem volt olyan általános és nagyarányú, mint a RÖSCH esetében. 
A viaszmirígy nagy felületéhez képest aránylag kevés sejtjével nyelte el a zsírtestet, 
úgy hogy a zsírtest nem fogyatkozott meg lényegesen. A kiboncolt sterniten nyugvó
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zsírtest sejtjeinek megfogyatkozását metszetkészítés nélkül nem lehetett észre
venni. Ugyanezt tapasztaltam az 1930—31. télen végzett, még be nem fejezett 
kutatásaim során is.

A zsírsejtek és oenocytákkülönböztek a RÖSCH képein ábrázoltaktól. Ennek 
bizonyára az az oka, hogy ő nyáron, én télen vizsgáltam a méheket. KÖHLER vizs
gálata szerint a méh zsírsejtjében télire fehérjeszemecskék halmozódnak össze (7.). 
Az én méheim zsírsejtjei is többnyire telve voltak plasmafestővel jól festődő fehérje 
rögöcskékkel. Éppen ez könnyítette meg a tanulmányozást : szépen követhettem, 
hogyan vándorolnak a mirigysejtbe a két sejt egybeolvadásakor. Több esetben 
egyáltalán nem sikerült megállapítanom az egymás mellé sorakozó zsírsejtek 
határát (syncytium). Az oenocyták kicsik voltak, világosak, nagyon egyenletesen 
finom szemcsézetűek.

Meg kell jegyeznem, hogy a zsírtestnek a mirigy sejtekkel való egybeolvadását 
nemcsak a viaszmirígyen figyelhettem meg. Öreg anyák mandibularis mirigyét 
vizsgálva, hasonlót tapasztaltam. Úgy látszik tehát, hogy a méheknél és bizonyára 
más rovaroknál is, egészen általános jelenség, hogy a mirigy a zsírtest elnyelésével 
szerez táplálékot működésére. Az anya mandibularis mirigyén észlelteket másutt 
fogom részletesebben ismertetni.

A viaszmirígy működésére a szövettani kép két sajátságából lehet követ
keztetni. Mégpedig : 1. A sejtek magasságából, 2. a sejtek szerkezetéből. Az általam 
vizsgált méhek viaszmirígyének magassága egyszer sem érte el azt a 45 ;j.-os magas
ságot, melytől RÖSCH a viaszmirígy működését számítja. A fiatal méh viaszt nem 
termelő mirigyének 17—29 <j. magasságát az oszlopos, hízott sejtek nemcsak el
érték, hanem meg is haladták. RÖSCH szerint a viasztermelő mirigyek különböző 
magasságúak, de valamennyien ugyanolyan szerkezetűek. A magas, vékony palisad- 
sejtek (elnevezésem szerint az én dolgozatomban: magas homokóra-sejtek) 
határozottan rostos szerkezetűek, a sejteket sejtközi rés választja el egy
mástól (10.). A telelő méh viaszmirígyében feltűnő, hogy éppen az alacsonyabbak 
fonalasak, a hízásnak indult sejtek fokozatosan szemecskéssé válnak, továbbá éppen 
az alacsonyabb sejtek azok, amelyek között sejtközötti rés található, a gömbölyű, 
és oszlopos hízott sejtek között pedig a sejtközötti rés elenyésző. TYUNYIN szerint 
az alacsonyabb sejtek is alkalmasak viasztermelésre, mert kora tavasszal, meleg 
időben és jó mézeléskor az építkezésre serkentett múlt évi, öreg méhek egy részé
nek 24—43 [j. magasra fejlődött a mirigye, a sejtplasma teljesen fonalas volt s a 
méhek építettek is (15.). Hangsúlyoznom kell, hogy egymagában sem a sejt magas
sága, sem a sejt szerkezete nem nyújt biztos támasztékot arra a megállapításra, 
hogy a viaszmirígy működik. A kettőnek bizonyos viszonyban kell lennie egymás
sal. A viaszt nem termelő, gyűjtő méhek mirigyében gyakran lehet olyan alacso
nyabb sejteket találni, amelyek egészen biztosan nem működnek, mégis fonalas 
szerkezetűek és közöttük sejtközötti hézag is van.

Annak az eldöntését, hogy a viaszpikkelyes munkások mirigye januárban, 
februárban működött-e, lehetővé teszi az ugyanabból a családból, ugyanakkor 
kifogott viaszpikkely nélküli munkások mirigyének a vizsgálata. Ismétlések el
kerülése végett legyen elég annak a megemlítése, hogy a mirigyet lényegében 
ugyanolyannak találtam, mint a viaszpikkelyes munkásokban. Voltak alacsony
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homokórasejtes mirigyek, de voltak olyan mirigyek is, amelyekben megtaláltam 
a gömbölyű, hízott és az oszlopos hízott sejteket. A zsírtestnek a miriggyel való 
összeolvadását szintén megfigyeltem. Ha tehát előre nem tudtam volna, hogy 
melyik munkáson volt viaszpikkely és melyiken nem, a mirigy vizsgálatával ezt 
nem tudtam  volna megállapítani.

Mindezeket összevetve, úgy hiszem, helyes az a véleményem, hogy a kísér
leti kaptár januárban— februárban kifogott méheinek viaszmirígye nem volt alkal
mas a viasztermelésre, a méhek viasztükrén lévő pikkelyeknek korábban kellett 
képződniük. A mirigysejtek — talán, mert túlságosan elsatnyultak, vagy talán a 
kedvezőtlen hőmérséklet miatt — a zsirtesttel való egybeolvadás ellenére sem 
működhettek.

Azt, hogy a zsírtestnek milyen szerepe van a méhek telelésében, nem ismerjük 
pontosan. A zsírsejtek hol több zsírt, hol több fehérjét tartalmaznak. KÖHLER szerint 
a munkás zsírsejtjében januárban még sok fehérjeszemecske volt, ezek azonban 
tavaszra kelve jobbára eltűntek. Eszerint a zsírsejt fehérjeszemei téli tartalék
táplálék gyanánt szerepelnek (7). Valószínűnek tartom, hogy a zsírsejtek nemcsak 
közvetlenül, a mirigy sejtekkel egybeolvadva adják át tartalm ukat a szervezetnek, 
hanem a\érbe is juttatnak tartalékanyagot. Az tehát, amit RÖSCH és magam ész
leltünk, nem ellenkezik azzal a nézettel, hogy a zsírsejtek a telelés idejére tartalék
táplálékot raktároznak. Tudva, hogy a viaszmirígy sejtjei elnyelhetik a zsírsejteket, 
arra lehet következtetni, hogy azoknak a méheknek rosszul kell telelniök, amelyek
nek a viaszmirígye a zsírsejteket tömegesen elnyelve anyagukat viasztermelésre 
használta el. Ez áz eset olyankor fordulhatna elő, amikor az idősebb méhek másod
szor is viasztermelésre kényszerülvén, viaszmirígyük csak a zsírtest elnyelése által 
fejlődhetik munkaképessé. Ha azonban a méhek fiatalabbak voltak, korábban nem 
építettek s így a zsírtest igénybevétele nélkül is termelhettek viaszt, jól kell telel
niük. Jó telelésükre bizonyára nem káros az, ha néhány mirígysejt — mint az én 
méheimben — elnyeli a terjedelmes zsirtest kis részét, de termelőképességét el nem 
éri. így anyagveszteségről alig lehet szó.

Ezt az elméleti megállapítást egyelőre bizonyítékokkal nem támogathatom ; 
a kutatást folytatni kell.

Összefoglalás. A januárban és februárban vizsgált viaszpikkelyes munkások 
viaszmirigye a zsírtestet bekebelezi. Az alacsony homokórasejtek meghíznak (göm
bölyű és oszlopos hízott sejtek), a frissen kelt méh mirigyénél magasabbak lesznek, 
de a termelő mirigynél alacsonyabbak, szerkezetük a termelő mirigyétől külön
böző. A viaszt nem termelő telelő méhek mirigye lényegében hasonló. A méheken 
lévő viasznak korábban kellett képződnie. Az élő és holt viaszpikkelyes méhek 
arányszáma azt nem bizonyítja, hogy a viaszos méhek rosszabbul teleltek volna.

DIE WACHSDRUSEN DER WINTERBIENEN.
Die Bauzeit der Bienen ist die wärmere Jahreszeit. Die überwinternden 

Bienen bauen nur in Ausnahmsfällen, i. BINDER fütterte 1912. Bienen im kalten 
Oktober. Er verstopfte das Flugloch des Bienenstocks und legte das Futter zwischen 
die Waben und das Fenster der Ständerbeute. Hinter das Fenster steckte er 
ein Kissen. Die Bienen haben nicht nur den Zucker aus der Futtertasse fortgetragen,
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sondern bauten auch eine Arbeiterwabe, im Umfange einer flachen Hand, vom 
Oberteil des Stockes bis zur Futtertasse. Die Wabe haben sie mit Zucker gefüllt. 
Dann bauten sie eine künstliche Mittelwand, die dem Volke im Oktober versuchs
weise gegeben wurde (1.). Z A N D E R  bewegte dem Hungertode nahe Bienen im 
strengen Winter zum Bauen, indem er den Stock in einen geheiztem Baum unter
brachte und das Volk dort fütterte. Die Bienen haben nicht nur den Stoff der 
künstlichen Mittelwand verbraucht, sondern auch frisches Wachsmaterial produ
ziert, welches an den Wachsspiegeln des Bauches deutlich zu unterscheiden war, 
auch fand man Wachsplättchen am Boden des Stockes (16.). j. SZALŐK erwähnt, 
dass im Januar 1921. in Orosháza (Ungarn) ein Stock im Oberteil eines Bienenhauses 
durch den Sturm umgestürzt wurde. Es war eine Ständerbeute mit oberem Flug
loch, also mit einem oben, nahe dem Flugloche gebildeten Nest. (Warmbau.) 
Durch den Fall stürzten drei Waben ein. Das Volk blieb jedoch am Leben. Bei 
der Untersuchung im Februar konnte man genau feststellen, wie die Bienen die 
eingestürzten Waben verlassend rückwärtszogen und an der Seite, wo der Einsturz 
geschah — wohl gegen die unmittelbare Einwirkung der Kälte — zwei herzförmige, 
spannenbreite Schutzwaben aus weissem Wachs gebaut hatten (14.).

Auffallend ist aber die Erscheinung, dass an den Wachsspiegeln der über
winternden Bienen, die gar nichts bauen, öfters Wachsplättchen zu finden sind, 
allerdings häufiger, als es die Imker glauben. Von den diesbezüglichen vielen Be
legen seien nur die von KOSCHEWNIKOW, DREYLING, KÜSTENMACHER, TJUNIN 
und FARRAR erwähnt. Nach KÜSTENMACHER kommen im Winter bis zum Früh
jahr in ruhrkranken Völkern pathologische Wachsschwitzer, mit drei bis viermal so 
dicken Wachsschuppen als im normalen Zustande, vor. Dese Bienen sind mindes
tens 6 bis 7 Monate alt und pflegen ihr Wachs nicht zu verwerten (8.). c. L. FAR
RAR fand, dass am 22. Dezember 1926. von 25 vor einem Stock auf dem Schnee 
to t liegenden Bienen 23 am Hinterleib Wachsschüppchen hatten oder wenigstens 
wohlbemerkbare Spuren von Wachs. Unter den im Flugloche des gestörten Stoc
kes erschienenen 12 lebenden Bienen hatten bloss 2 Wachs am Hinterleib. FARRAR 
meint daraus auf einen kausalen Zusammenhang zwischen Untergang und Wac
hsproduktion schliessen zu dürfen (3.).

Trotz KOSCHEWNIKOW, der schon 1900. erklärte (6.), dass man aus dem an 
Bienen während der Überwinterungszeit gefundenen Wachs nicht auf die damalige 
normale Funktion der Wachsdrüse schliessen darf, und durch diese Behauptung die 
Aufmerksamkeit der Forscher auf die histologische Untersuchung der Winter
bienen lenkte, hat sich doch — meines Wissens — bisher allein sein Landsmann 
TJUNIN zu dieser Aufgabe entschlossen. (15.). Er konstatierte, dass die Wachsdrüse 
während der Winterung nicht funktionirt, im allgemeinen degeneriert ist, und dass 
die nicht degenerierte Drüse der Drüse der nichtwachsschwiztenden Arbeitsbiene 
gleiche, also die an manchen Bienen befindlichen Wachsschüppchen früher ent
standen sein müssen.

Indem ich die Wachsdrüsen der eierlegenden Arbeitsbienen untersuchte (9.), 
fand ich degenerierte Wachsdrüsen an Arbeiterinnen die am Hinterleib Wachs
schuppen hatten. Die Bienen mussten also das Wachs früher erzeugt haben. Hier
durch wird uns TJUNIN’ s Ansicht wahrscheinlich, dass die überwinternden 'Arbei-

8*
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terinnen mit Wachsschuppen, vor der Überwinterungszeit die Wachsschuppen am 
Bauch erzeugt haben müssen. Das wiederholte Studium der Wachsdrüsen der 
Winterbienen erschien jedoch erwünscht, da TJUNIN nur die Drüse untersuchte, 
und den daneben liegenden Fettkörper ausser Acht liess. Der' vor kurzem erschie
nene Aufzatz von G. A. RÖSCH lenkte die Aufmerksamkeit auf diesen Fettkörper 
(11.). RÖSCH zwang Arbeiterinnen, die schon gebaut haben zur wiederholten Wachs
produktion. Er stellte so fest, dass die Drüsenzellen mit den den Fettkörper bilden
den Fettzellen und Oenozyten verschmolzen sind, dieselben verschlungen haben 
und auf diese Weise in die Höhe gewachsen sind. Der Fettkörper der jungen Biene 
liegt nicht dicht der Drüsenzellenschicht auf, in den erwähnten älteren Bienen da
gegen sank er tiefer und setzte sich auf die Wachsdrüse. Die Membran der Drü
senzellen und die der darauf ruhenden Oenozyten und Fettzellen verschwand : der 
Fettkörper wurde von der Drüse verschlungen. Wo der Fettkörper mit der 
Drüse nicht verschmolzen ist, finden wir einen wohlentwickelten Fettkörper mit 
grosser Masse, dagegen aber eine dünne Schicht von Wachsdrüsen. Mit fort
schreitendem Verschlingen werden die Zellen der Wachsdrüse immer dicker, der 
Fettkörper immer dünner, bis letzterer am Ende ganz verschwindet. Man 
kann das Verschlungenwerden der Oenozyten besonders gut beobachten, weil 
dieselben sich mit Haematein stark färben und ihr Inhalt in den helleren 
Drüsenzellen deutlich sichtbar ist.

Die Funktion der Oenozyten und Fettzellen der Honigbiene—überhaupt der 
Insekten — ist heute noch wenig Klar. Die alte Ansicht über die Oenozyten war, dass 
sie Respirationszellen, die spätere, dass sie excretorische Zellen ohne Ausfüh
rungsgang sind. Heute findet man immer häufiger die Ansicht, dass es sich um 
sezernierende Zellen handelt. Die Fettzellen sind —  wenn auch nicht ausschliesslich 
— Speicherorgane für Reservestoffe. Es gehen aber die Angaben auseinander, ob 
die Reservestoffe durch Auflösung der Zellmembranen oder aber durch Osmosis 
hinausbefördert werden. (Sehr gute zusammenfassende Werke über den Fettkörper 
der Honigbiene sind : 4., 12., 13.)

Nach RÖSCH ist die von ihm beobachtete Verwendungsmöglichkeit von 
Fettkörpergewebe zum direkten, wiederholten Aufbau der Wachsdrüsen der 
Bienenarbeiterinnen gänzlich neuartig und widerspricht allen Vorstellungen, die 
man sich — allerdings grösstenteils theoretisch — bisher über die Rolle des Fett
körpers, besonders der Oenozyten, bei Insekten gemacht hat. Der „Abbau“ der 
Fettzellen und Oonozyten erfolgt nicht auf dem Umwege über die Blutfüssigkeit, 
sondern nur auf dem direkten Wege des Kontaktes mit den aufzubauenden 
Wachsdrüsen (11.). Nach GÖTZ (5.) werden die Muskeln der Larven und Puppen der 
Honigbiene und des Seidenspinners durch die Verschmelzung mit „kleinen Meso
dermzellen“ (Oenozyten?) vergrössert. Seine diesbezüglichen Bilder sind in vieler 
Hinsicht den Bildern RÖSCH’s ähnlich. Diese Daten beziehen sich aber nicht 
auf entwickelte Bienen und nicht auf ihre Drüsen.

Die Beobachtung RÖSCH’s bezieht sich auf Sommerbienen. Bei der Untersuc
hung der Wachsdrüsen der überwinternden Bienen hatte ich Gelegenheit das 
Verhältnis von Drüse und Fettkörper bei Winterbienen genauer zu studieren.

Zu bemerken ist ferner, dass die noch nicht wachsausschwitzenden Drüsen-
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zellen der jungen Biene 17—29 ja hoch sind, dicht aneinander schliessen, die Inter- 
zellularspalten klein und unauffällig sind. Das Plasma ist feinkörnig. Die tätigen 
Zellen sind in der Mitte eingeschnürt und erhalten so die Form der Sanduhr, ihre 
Höhe ist von 45—50 v. bis 125 p. Das Plasma hat Faserstruktur. Die Drüsenzellen 
verkümmern später, ihre Höhe wird geringer als die der jungen Bienen (manchmal 
bis 4—8 [i.). Die Interzellularspalten sind meist deutlich zu sehen. (Niedrige 
Sanduhr-Zellen.)

Im Winter 1929—30. erwarb ich mir aus mehreren Bienenständen von 
Debrecen Bienenleichen. Unter den 14 untersuchten Völkern fand ich nur 3, unter 
deren Leichen keine Arbeiter mit Wachsschüppchen waren. Die Überwinterung 
der Bienenvölker war im allgemeinen gut, über störende Umstände weiss ich nichts. 
Wann aber die Brut begann konnte ich nicht kontrollieren. Die Bienen brauchen 
Wachs auch zur Deckung der Brutzellen. Die Brut kann schon im Januar und 
Februar beginnen. Zur Deckung der Zellen wird zwar zu dieser Zeit noch altes 
Wachs verbraucht, doch können wir auch die Anwesenheit wachsproduzirender 
Bienen voraussetzen. Eines meiner Versuchsvölker schien zur Untersuchung be
sonders geeignet, da es eine Königin hatte, die sich noch nicht paarte, am Ende des 
Jahres 1929. erzogen wurde und die ersten Eier nur Anfang März 1930. legte. Wir 
können also die früheren Monate sicher als brutfrei betrachten. Aus diesem Stock 
sammelte ich die Bienenleichen am 28. Jan. und 23. Febr., dann habe ich die. von 
Bienen bedeckten 2 äussersten Waben abgefegt und die Bienen mit Äthergas ge
tötet. Die Untersuchung des Hinterleibes führte zu den Ergebnissen :

lebende Bienen mit Wachs %
28. Jan. . . 3 9 Í 59 15
23. Febr. . 271 62 23
Insgesammt 665 121 18

tote Bienen mit Wachs %
108 24 22~

____ 49___________ 10 21
157 34 21-6

Ich bin überzeugt, dass dieses' Experiment mit dem gleichen Volk nicht zu 
weitgehenden Schlüssen führen darf. Die untersuchten, lebendigen Bienen bilden 
nur einen kleinen Bruchteil des ganzen Volkes, die toten sind aber die Vertreter 
aller, im Stock verlorener Bienen. So viel ist aber sicher, dass die Prozentdifferenz 
zwischen lebendigen und toten Bienen mit Waschsschiippchen nicht so erheblich, 
ist, dass daraus auf die schlechtere Überwinterung der Bienen mit Wachsschuppen 
geschlossen werden könnte.

An den lebendig erhaltenen Bienen des gleichen Volkes untersuchte ich die 
Wachsdrüsen und Fettkörper meist an Schnittserien. Einen bemerkenswerten * 
Unterschied der Drüsen der in Januar und Februar erhaltenen Bienen habe ich 
nicht gefunden.

An den Schnitten der Bienen mit Wachs ist zunächst die verschiedene Höhe 
der Drüsenzellen auffallend. Sie schwankt bei einigen Exemplaren zwischen 5—12 u., 
eine stärkere Schwankung zeigt sich aber bei den Drüsenzellen der meisten Arbei
terinnen. Die Höhe der Drüsenzellen auf dem gleichen Wachsspiegel schwankte 
zwischen 8—40 ja. Über 40 \j. stieg die Höhe in keinem untersuchten Fall.

Drei Formen der Zellen konnte ich unterscheiden : 1. Der Sanduhr ähnliche,
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in der Mitte immer schmäler werdende Zellen, deren Höhe nicht über 28 jj. stieg. 
Ihre Breite in der Mitte ist im Durchschnitt 10—14 p., die distale Breite 16 ja. Das 
Plasma ist faserig, und lässt sich um den Kern herum, der an der inneren Seite der 
Zelle liegt, mit MAYER—Haemalaun stark färben. Die Zellen werden durch deut
lichen Interzellularspalten getrennt.

2. Zellen mit Ausbuchtung in der Mitte. Im Schnitt haben diese Zellen
Kreis-oder Ellipsenform. Sie sind meist unter den sanduhrförmigen Zellen verein
zelt zu finden, höchstens 2—3 nebeneinander. Die Höhlung der sanduhrförmigen 
Nachbarzellen wird durch die einsame Zelle ausgefüllt. "Während also die einander 
anschliessenden Sanduhr-Zellen Interzellularspalten haben, reiht sich die runde, 
gemästete Zelle eng an die Nachbarzellen. In die Interzellularspalten dringen 
Tracheen ein. Wenn die Spalte durch die runde gemästete Zelle gedeckt ist, wird 
der Überrest der Spalte nur durch die Trachea gekennzeichnet. Da die runde 
gemästete Zelle nicht allein von zwei Seiten aus — wie es die Flächenform des 
Schnittes zeigt — sondern von jeder Seite durch die sanduhrförmigen Zellen 
umgeben wird, sieht man die Postierung der Zellen am besten, wenn das Mikrotom- 
Messer die Drüse in der auf die Chitin senkrechten Axe der runden, gemästeten 
Zelle oder in deren Nähe berührt. Wenn das Messer weit über die erwähnte Axe 
geht, wird nur der kleinere Teil der runden, gemästeten Zellen sichtbar, die durch 
die breiten, sich oben und unten mit einander berührenden Teilen der Sanduhr
zellen ungeben sind und den Schein erwecken, als ob die runde, gemästete Zelle 
sich weder mit den in der Leibeshöhle zirkulierenden Blut, noch mit dem Chitin 
in Verbindung stände. Die runde, gemästete Zelle presst manchmal die benach
barten Sanduhrzellen so zusammen, dass sie statt ca 12 >j, nur eine Breite von 
6—8 haben. Besonders stark ist die Verengung der Sanduhrzelle, wenn zwei
runde Zellen durch eine einzige Sanduhrzelle getrennt werden. Hier wirkt der Druck 
der runden Zellen von beider Seite auf die Trennungszelle. Die runden Zellen 
färben sich heller, ihr Plasm ist nicht faserig sondern körnig, so dass sie unter den 
anderen Zellen durch Form, Farbe und Struktur auffallen.

3. Säulenförmige gemästete Zellen. Sie sind meistens gruppenweise zu finden. 
Dies sind die höchsten Zellen, sie erreichen manchmal 40 jx. Ihre Form ist anders 
als die der Sanduhrzellen, denn ihre Seiten laufen gerade gegen das Chitin, weshalb 
auch Interzellularspalten entweder gar nicht oder recht spärlich zu finden sind. 
Das Plasma gleicht in Bau und Färbung den runden gemästeten Zellen. Die säulen
förmigen gemästeten Zellen sind den unproduktiven Wachsdrüsenzellen der jungen 
Biene an Form, Mangel an Interzellularspalten sehr ähnlich —  sie sind aber in allge
meinen bedeutend höher und grobkörniger. Die meissten Zellen gehören zur 
Gruppe 1.; die Gruppen 2., und 3. haben viel weniger Vertreter.

Unter den erwähnten drei Zellen sind auch Übergänge zu finden. Das weist 
darauf hin, dass den Ausgangspunkt die sanduhrförmige Zelle bildet, also die 
niedrige, zur Wachsproduktion unfähige, mit Interzellularspalten wechselnde 
degenerierte Zelle. Einige der aneinander gereihten Sanduhrzellen beginnen zu
zunehmen, sich zuerst nach der Seite hin auszubreiten, die Interzellularspalten 
auszufüllen (runde gemästete Zellen), als dann die im gleichen Sinne wachsenden 
Nachbarzellen ein Ausbuchten nach der Seite hin verhindern, beginnen sie auch
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in die Höhe erheblich zu wachsen. Die aneinander gereihten runden gemästeten 
Zellen drücken ihre Berührungsseiten platt : so enstehen die säulenförmigen 
gemästeten Zellen. Das Aufmästen der Zellen erklärt sich durch die Untersuchung des 
Fettkörpers.

Über den Fettkörper kann ich im allgemeinen das gleiche feststellen, was 
RÖSCH bei den im Sommer untersuchten alten Bienen fand. Der Fettkörper ruht 
meist auf der Wachsdrüse, die Fettzellen und Oenozyten schmiegen sich eng an 
die Drüsenschicht an. Hier und da verschwinden die Zellmembranen und der 
Stoff der Fettzellen und Oenozyten wandert in die Drüsenzellen. Das Verschlingen 
des Fettkörpers ist aber nicht so allgemein und grosszügig, wie bei Rösch. Die 
grosse Platte der Wachsdrüse verschlang nur mit relativ wenigen Zellen den Fett
körper, so dass die Verminderung des Fettkörpers gar nicht bedeutend ist und 
man kann dies ohne Schnitte, nur auf Grund der mit den Fettkörper herausprä
parierten Bauchschuppen nicht feststellen. Die Fettzellen und Oenozyten sind 
von den an RÖSCH’s Bildern dargestellten verschieden. Der Grund ist wohl der, dass 
er die Bienen im Sommer untersuchte, ich aber im Winter. Nach KÖHLER’s Beobach
tung häufen sich in der Fettzelle der Biene für den Winter Albumionidkörnchen 
an (7.). Die Fettzellen meiner Bienen waren meist voll mit Albuminoidkörner, die 
sich mit Plasmafarbstoffen gut färbten. In mehreren Fällen konnte ich die Zell
membranen der sich aneinanderreihenden Fettzellen überhaupt nicht feststellen. 
(Syncytium.) Die Oenozyten waren meist ganz klein, hell, gleichmässig feinkörnig.

Dieses Zusammenschmelzen des Fettkörpers mit der Drüse konnte ich aber 
nicht bloss an der Wachsdrüse beobachten. Die Untersuchung der Mandibular
drüsen alter Königinnen zeigte einen ähnlichen Befund. Es scheint also nicht 
nur bei Bienen sondern Wahrscheinlich auch bei anderen Insekten eine allge
meine Regel zu sein, dass Drüsen durch Verschlingen des Fettkörpers neue Kraft 
zur Tätigkeit gewinnen. Meine Beobachtungen bezüglich der Mandibulardrüse der 
Bienenkönigin werde ich anderswo besprechen.

Aus dem histologischen Bild lässt sich auf zweierlei Art auf die Tätigkeit der 
Wachsdrüse folgern : 1. Aus der Zellenhöhe ; 2. Aus dem Zellenbau. Die Höhe der 
Wachsdrüsen der von mir untersuchten Bienen erreichte kein einziges Mal 45 jj., 
obwohl RÖSCH die Wirksamkeit der Wachsdrüse mur von dieser Höhe an rechnet. 
Die säulenförmigen gemästeten Zellen haben die Höhe der unproduktiven Drüsen 
von 17—29 jj. erreicht, ja sogar manchmal überschritten. Nach RÖSCH ist ,,das his
tologische Bild der Drüsen auf dem Secretionstadium bei allen —  trotz der v e r 
schiedenen Höhe -— übereinstimmend. Die langen, schmalen Pallisadzellen (Sand
uhr-Zellen) zeigen eine ausgesprochene Faserstruktur. Jede Zelle ist von der 
benachbarten durch einen Hohlraum getrennt, der nur an den beiden Enden, 
iiberbrückt wird“ (10.). An der Wachsdrüse der Winterbienen fällt es auf, dass 
gerade die niedrigeren Zellen faserig sind, die aufgemästeten Zellen jedoch all
mählich körnig werden. Interzellularspalten sind bei niedrigen Zellen zu finden, 
zwischen runden und säulenförmigen gemästeten Zellen sind sie recht spärlich. 
TJUNIN schreibt auch niedrigeren Zellen Wachsproduktion zu (15.). In Frühjahr bei 
warmen Wetter und an guten Honigtagen hatten die zum Bauen angetriebenen 
alten Bienen teilweise eine bis 24—43 jj. entwickelte Drüsen-Zellenhöhe. Das
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Zellplasma war faserig. Diesen Bienen ist das Bauen gelungen. Ich muss her
vorheben, dass weder die Zellhöhe, noch die Zellstruktur einen sicheren Grund für 
die Tätigkeit der Wachsdrüse abgeben kann, sondern nur beide zusammen, 
die in gewissen Verhältnis zueinander stehen müssen.

Die Beantwortung der Frage, ob die Drüse der mit Wachsschuppen be
hafteten Arbeiterinnen in Januar und Februar tätig war, erleichterte die Unter
suchung solcher Arbeiterinnen ohne Wachsschuppen, die zu gleicher Zeit aus dem 
gleichen Volke stammten. Die Drüse war im allgemeinen die gleiche wie bei den 
Arbeiterinnen mit Wachsplättchen. Es gab darunter Drüsen mit niedrigen 
Sanduhrzellen, Drüsen mit runden dicken Zellen und säulenförmigen dicken Zellen. 
Die Verschmelzung des Fettkörpers mit der Drüse konnte ich gleichfalls beobachten. 
Wenn ich nicht gewusst hätte, welche Arbeiterinnen Wachsschuppen hatten, 
hätte ich bloss durch die Untersuchung der Drüse dies nicht entscheiden können.

Die Wachsdrüsen der aus dem Versuchsstock im Januar und Februar erhal
tenen Bienen sind meines Erachtens zur Wachsproduktion —  trotz Verschlingen des 
Fettkörpers —  unfähig und die Schüppchen auf den Wachsspiegeln müssen früher 
entstanden sein.

Die Rolle des Fettkörpers bei der Überwinterung der Bienen kennen wir 
noch nicht genau. In den Fettzellen lagert sich bald mehr Fett, bald mehr Eiweiss 
ab. Nach KÖHLER waren in den Fettzellen der Arbeiterinnen in Januar noch viele 
Albuminoidkügelchen zu finden, sie verschwanden aber meist im Frühjahr. Danach 
dienen die Eiweisskörnchen der Fettzellen als Nahrungsvorrat für den Winter (7.). 
Es ist wahrscheinlich, dass die Fettzellen ihre Reservestoffe nicht nur unmittel
bar, durch Verschmelzen mit den Drüsenzellen, sondern auch durch das Blut 
abgeben. Die Beobachtungen von RÖSCH und mir widersprechen also nicht der 
AnnahmeKÖHLER’s. Wenn wir wissen, dass die Wachsdrüse die Fettzellen absor
bieren kann, ist es ganz einleichtend, dass diejenigen Bienen schlecht überwintern 
müssen, deren Wachsdrüse nach Absorption der Fettzellen diesen Stoff zur 
Wachsproduktion verbraucht haben. Z. B. dann, wenn die älteren, auch früher 
bauenden Bienen zum zweiten Male zur Wachsproduktion gezwungen, nur durch 
die Absorption der Fettzellen Wachs erzeugen können. Waren aber die Bienen 
jung und bauten früher nicht, so können sie auch ohne Verschlingen der Fettzellen 
Wachs produzieren, sie müssen also gut überwintern, auch dann, wenn einige Drü
senzellen — wie bei meinen Bienen—einen kleinen Teil des beträchtlichen Fett
körpers verschlingen, obwohl die Drüsen ihre Funktionsfähigkeit nicht erreichen. 
Es kann also von Stoffverlust kaum eine Rede sein.

Diese theoretische Erwägung kann ich vorläufig mit keinen Beweisen unter
stützen. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig.

ZUSAMMENFASSUNG :

Die Wachsdrüse der im Januar und Februar untersuchten, mit Wachsschup
pen verseimen Arbeiterinnen absorbiert den Fettkörper. Die niedrigen, sanduhr
förmigen Zellen nehmen zu (runde und säulenförmige gemästeten Zellen), werden 
höher als die Drüse der jungen Bienen, aber niedriger als die wachsschwitzenden
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Drüsen. Ihre Bau ist verschieden von demjenigen der wachsschwitzenden Drüsen. Die 
Drüse der Winterbienen ohne Wachs ist wesentlich dieselbe. Das Wachs auf den 
Bienen muss früher entstanden sein. Das Verhältnis der lebendigen und toten 
Bienen mit und ohne Wachsplättchen gibt keinen Beweis dafür, ob dass die Bienen 
mit Wachsschüppchen schlecht überwintern.
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(A Magyar Biológiai Kutatóintézet I. osztályán készült dolgozat.)
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B EIT R Ä G E  ZUR K E N N T N IS D E R  K Ö R P E R W A N D S T R U K T U R  
UND D E R E N  ÖKOLOGISCHEN B ED EU T U N G  B EI EIN IG EN  

LA N D LU N G EN SCH N ECK EN .
Von: DR. M. ROTARIDES (Tihany).

Mit 9 Abbildungen.

Korábbi dolgozataimban (írod. 9—12.) többször utaltam arra, hogy a száraz
földi csigák testfalának felépítésében olyan sajátságokat lehet észlelni, melyek 
arra kényszerítenek, hogy az állat ökológiájával hozzuk őket kapcsolatba, biológiai 
szemszögből nézve u. i. szoros összefüggésben vannak az állat életmódjával. Ez, 
tekintve a természetben minduntalan megnyilatkozó „célszerűségi elvet“ , egészen 
magától értetődőnek is látszik, de a kérdés morphologiai kritériumainál fogva 
mégis megérdemli, hogy kissé részletesebben is foglalkozzunk vele. Az egyes fajok 
testfalában mutatkozó különbségeket nem elég egyszerűen rendszertani eltérések
ként elkönyvelni, annál kevésbbé sem, mert e szempontból a csigafajok testfala 
csak annyiban jellegzetes, amennyiben mint „bőrizomtömlőnek“ más rendszertani 
csoportokkal közös sajátságai vannak. Fajok megkülönböztetésére a testfal szer
kezetét felhasználni nem is volna célszerű, hiszen ezt csak metszetekben lehet 
vizsgálni s a rokon fajok ezen a téren nem is mutatnak elég éles különbséget.

A bogarak chitinpáncéljának szerkezete a környező külvilághoz való alkal- 
mazkodottság szempontjából nézve távolról sem olyan jellegzetes, mint a csigák 
bőre, mely ökotypikus alkotásának mondható. Előbbinek, t. i. a bogárnak a teste 
nem érintkezik oly közvetlenül a külvilággal, mint valamely mászó csigáé. A boga
rakon a páncél az izomzat megtapadására szolgál, a csigákon a mozgást 
szolgáló szövetnemek laza hálózatot alkotnak s tapadásuk másodrendű fontos
ságú, annál is inkább, mert összeszőtt voltuknál fogva a rostok egymást támo
gatják. Mi sem természetesebb tehát, mint hogy a csigák testfala sokkal közvet
lenebbül reagál a külső behatásokra és a házba behúzható vagy be nem húzható 
„fejláb“, továbbá a házatlan csigák összehúzható teste, a maga felépítésében éppen 
exponáltságánál fogva a fajfejlődés folyamán bizonyos alkalmazkodottságra tett 
szert, mely a rendszertanilag legközelebb álló csoporttal, a vízi tüdős csigákkal 
szemben főként a bőrmirígyek nagy számában ju t kifejezésre. Nem hagyható
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figyelmen kívül az sem, hogy a közvetlen környezet (kis biotop) még a héjas csiga 
számára is elsősorban a védekezést szolgálja, először búvóhely s csak aztán terített 
asztal, annál is inkább, mert hiszen a táplálkozáshoz és esős idő (vagy harmat) 
esetén a vízfelvételhez a legtöbb csiga elhagyja búvóhelyét és mászik. A mászó 
csiga testfalát ökológiai szempontból általánosságban jellemzi, hogy többé-kevésbé 
nagy felületen közvetlenül, azaz szilárd takaró nélkül érintkezik a külvilággal, 
ezzel kapcsolatban idomulékony, a környezethez hozzásímul s szövetei laza fel
építésűek, szivaesszerűek, átjárhatók, bőrük sok mirigyet tartalmaz, melyek 
szórtan helyezkednek el. A bogarak chitincuticulája mechanikai célokat szolgál 
és mechanikai védelmet nyújtó állandósult képződmény, a csiga bőréről sohasem 
hiányzó nyálkatakaró azonban változó, szabályozható, csúszósságánál fogva 
szintén védekezésre is szolgál, a lágy testet elkülöníti a környezettől s azonkívül 
szerepe a bőr vízfelvételének közvetítésében is van.

Ezúttal csupán mint életmódtypust akarok néhány fajt megbeszélni, melyek 
lényegileg térnek el egymástól. Mint ilyet kiválasztok egy héjas és egy házatlan 
fajt, továbbá e növényevő fajokkal szemben egy rablóéletmódú ragadozó fajt. 
A megbeszélendő fajok : Helix pomatia L., Umax flavus L. és Daudebardia írans- 
sylvanica BIELZ, melyeket az egyszerűség kedvéért csak Helix, Umax  és Daude
bardia néven fogunk emlegetni.

Itt meg kell jegyeznem, hogy az összehasonlítást három teljes metszetsorozat 
alapján végeztem, melyek a legnagyobb körültekintéssel készültek. Az állatok a 
kiterítés és rögzítés folyamán eredeti alakjukból alig veszítettek valamit, ami itt 
fontos, s ami nélkül ezt az összehasonlítást nem is lehetne elvégezni. Kereszt- 
metszeteken kívül, különösen az izomzat tanulmányozására, más irányú metsze
teket is használtam.

Mindenekelőtt általánosságban meg kell állapítanunk, hogy a csigák test
falát bőr (epithelium), bőrmirígyek, kötőszövet és az ebbe beágyazott vagy befont 
izomzat, továbbá idegek és vérerek építik fel. Jelentős szerepet játszik a bőr 
felületét borító nyálka és a kötőszövetben mutatkozó hézagok. Ezek az elemek 
építik fel a testfal „ r é t e g e i t “ , de meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a rétege
ket, mivel nem élesen elhatárolódó szövetelemekről van szó, sokkal helyesebben 
„ z ó n á k n a k “ nevezhetjük. A csigák testfala a következő zónákból á l l : 1. el
választott nyálka, 2. bőr, 3. bőrdudorok zónája, másképpen külső kötőszöveti 
vagy mirígyzóna, a mirigyek bunkóalakú testével, a felületre többé vagy kevésbé 
merőlegesen lefutó rostokkal és kötőszövettel, 4. hosszanti rostok, 5. körkörös 
rostok zónája, 6. belső kötőszöveti zóna, mely részint raktározó, részint membráná- 
kat (hártyákat)és burkokat képez a szervek körül (intersticiális), részint pedig az 
(elsődleges) testüreget rekeszekre osztja. Ettől az ideális beosztástól azonban az 
egyes fajoknál több-kevesebb eltérés mutatkozik s többnyire éppen ezekben az 
eltérésekben mutatkozik a felépítésbeli ökológiai lényeg. A 4. és 5. zóna rendszerint 
összeolvad (összefonódott) s a későbbiek folyamán rá fogunk térni arra is, hogy 
miért vettük a hosszanti rostokat a kívüliek vöknek, holott a bőrizomtömlőt éppen 
a longitudinális izomrostok belső elhelyezkedése jellemzi.

Szövettani szempontból félvázlatosnak tekintendő ábráink közül az 1—3. 
keresztmetszetben, a bukkális dúcok magasságában mutatja be az említett három
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typust. Azért választottuk épptn a bukkális dúcokon átmenő metszeteket, mert 
ezek a dúcok meglehetősen fix helyzetűek, míg a többiek s az állat egyéb szervei, 
így a szájrészek is, az állat (a fejláb) különböző helyzetében különböző mértékű 
helyzeti eltolódásokat szenvednek. Ezek a dúcok kötőszövettel vannak odaerősítve 
a száj izomzatához, még pedig az Ösophagus szájadéka alatt, az Ösophagus és a 
pharynx által képezett görbületben s az állat mozgásakor, nevezetesen ki- és 
behúzódásakor, a szájrészekkel és az ösophagus-al együtt változtatják helyzetüket 
(amit egyébként a cerebrobukkális konnektivumok megnyúlt volta tesz lehetővé). 
Ezen általános ismertetésnél nem szándékszom olyan anatómiai részletekre kitérni, 
melyek az irodalomból amúgy is ismeretesek (az ábrákon a szervek rövidítve meg 
vannak jelölve, a rövidítések magyarázata pedig megtalálható a cikkem végén), 
csupán néhány olyan organizációs különbségre akarok rámutatni, melyek a héjas, 
házailan és rablócsiga összehasonlításánál ökológiai jelentőségűeknek bizonyulnak. 
Egy ilyen különbség mindjárt az is, hogy a Limax esetében a testfal és a szervek 
között hatalmas hézag van, a Daudebardiá-ban pedig a szervek a teret egészen 
kitöltik, míg a Helix e tekintetben egy közepes állapotot tün tet fel. 1

1. ábra. Daudebardia transsylvanica, kifejlett állat, keresztmetszet a bukkális dúcok magas
ságában.

Abb. 1. Daudebardia transsylvanica, ausgewachsenes Exemplar, Querschnitt in der Höhe der
Bukkalganglien.

A Daudebardiá-ban egy teljes metszetsorozat átvizsgálása alkalmával azt a 
benyomást nyerjük, hogy a testfalon belül rendelkezésre álló teret túlnyomó 
arányban a hosszúra nyúlt és egyébként is hatalmas bukkális rész, valamint az 
ivarszervek foglalják el, míg a többi szervek számára csak a lehetőség szerint 
ju to tt hely. Ennek következtében a mirígylebenyek lapultak, a bélkanyarulatok
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terület áll az állat végén, mondjuk a farki végen elhelyezkedő héjban a szív, vese 
és tüdő számára. Itt t. i. a köpenyszervek alatt az ivarszervek foglalják el a teret. 
A testfalon belüli tér mindenütt teljesen ki van töltve. Az intersticiális kötőszövet 
szorosan, burokszerüen veszi köyil a szerveket, erős, rostos. A talpfelület kicsiny 
(tehát kis helyen érintkezik a talajjal), ezzel szemben a test körvonalaiban hen
geres, sőt oldalt kiduzzadt, azt a látszatot kelti a szemlélőben, mintha a szűk térre 
szorított szervek, vagy még inkább a domináló ivarszerv és szájrészek adnák meg 
ezt a kiduzzadó alakját.

A Limax-okról tudjuk, hogy bukkális részük rövid s aránylag kicsiny helyet 
foglal el, az ábrán látjuk, bogy 
úgyszólván szabad helyzetű. Körü
lötte kötőszövetmembránák halad
nak, laza elhelyezkedésben s bizo
nyos mértékig szabályszerűen is.
A testfal itt vékony s e részen 
a pajzs borítja, mely alá a fej be
húzható, ami akkor, ha a szervek 
a teret egészen kitöltenék, alig 
volna lehetséges. — A talpfelület 
aránylag nagy, az állat két olda
lán a testfal alig duzzad ki.

A Helix a két ismertetett 
typus között foglal helyet, helye
sebben szólva a rablócsiga és a 
házatlan csiga a két ellentétes 
szélsőségét tünteti fel. Itt a szer
vek a külön kialakult zsigerzacskó 
dacára is, aránylag lazán helyez
kednek el, aminek az a magyará
zata, hogy ellenkező esetben az ál
lal behúzódásakortúlságosan össze
nyomódnának. Ezért lazák a kötő
szöveti membránák is, ezek pedig szétszakadnának az állat mozgásakor, ha nein 
helyezkednének el lazán. A talpfelület itt a legnagyobb, élesen különül el a henge
res keresztmetszetű testtől, azt jól alátámasztja, architektonikailag a legtökélete
sebb typus, ami szükséges is, hiszen a héjtól födött (nem nagyon célszerű alko
tási!) zsigerzsák is ránehezedik.

Az említett csigák szervezetében mutatkozó célszerűségi korreláció nyilván
való s még nyilvánvalóbbá válik akkor, ha a szokásaikban mutatkozó különb
ségeket is megvizsgáljuk. A Daiidebardia tömzsi, erőteljes állat, mely „férgekkel“ 
és más csigafajokkal táplálkozik (táplálkozási viszonyai még nem eléggé ismere
tesek) s életmódjához képest egy nagy, tehát több súrlódással járó talpfelület s 
egy nagy, súlyos és a mozgást, főként pedig a bujkálást gátló zsigerzacskó aligha 
volna célszerű. A Limax ismét csak bujkáló állat, mozgása aránylag gyors, sit

2. ábra. L i m a x  f l a v u s ,  fiatal állat, keresztmetszet 
a bukkális dúcok magasságában.

Abb. 2. L i m a x  f l a v u s ,  junges Tier, Querschnitt in 
der Höhe der Bukkalganglien.
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venia verbo könnyed, talpa nem szélesebb mint hengeres teste, annak ciliumos 
szegélyével a rés szélességét valószínűleg érzékelni tudja. Héja nincs, mely a 
kiszáradástól megóvja, tehát karcsúnak, gyorsnak és csúszós testűnek kell lennie. 
A Helix-et  zsigerzacskója és héja nehézkessé teszi a mozgásban, mely nehéz és 
célszerűtlen alkotású ugyan, de mégis célszerű^abban, hogy védelmet nyújt, a 
célszerűtlenség pedig a láb architektonikus alkotásával egyensúlyozódik ki.

3. ábra. H e l i x  p o m a l i a ,  fiatal állat, keresztmetszet a bukkális dúcok magasságában.
Abb. 3. H e l i x  p o m a t i a ,  junges Tier, Querschnitt in der Hohe der Bukkalganglien.

Vegyük ezek után részletesebben is szemügyre a testfal alkotását. Az élet
mód szempontjából főként az izomzatot és a kötőszövetet, valamint a mirigyeket 
kell megvizsgálnunk.

A Daudebárdia testfala (4. ábra) tömör, benne cirkuláris és longitudinális 
izmok és ilyenek kötegei váltakoznak egymással s lefutásuk szerint mindig jól 
definiálhatók, erősen össze vannak fonódva. Az egyes rostok erőteljesek s többnyre 
kötegekké egyesülnek, ez esetben rostos kötőszövet által vannak körülvéve. 
Kötőszöveti hézagok nagyon elszórtan mutatkoznak s nem nagyok. A nyálka- 
mirígyek aránylag kicsinyek, kivezető szakaszuk rövid, számuk csekély (a talp 
egysejtű bőrmirígyei azonban itt is megnyúltak és számosak). Az izomzat a testfal 
belseje felé tömörebb, a bőrréteg felé fokozatosan lazábbá válik, az izomrostok 
száma tehát kifelé fogy, a kötőszöveti rostoké azonban gyarapodik. (Ez utóbbi 
olyan általános szabály, mely a többi fajokra is vonatkozik, azonban itt a peri
fériális rész is meglehetősen tömött.)
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A Limax-ok testfala (5. ábra) laza szerkezetű s nagy kötőszöveti hézagok és 
különleges szövetnemtől nem bélelt lakunák járják át. A testfal legbelső részét túl
nyomóan, meglehetősen összefüggő tömegben cirkuláris (nem longitudinális !) 
rostok alkotják, amelyekből radiálisán kisebb rostok ágaznak kifelé, egymást 
keresztezik, miáltal egy hálózat jön létre, melynek szemei nagyjában rhombos- 
alakúak. Szétszórtan, kisebb csoportokká egyesülten futnak le a longitudinális 
rostok. A legfinomabb elágazások is kötőszöveti hártyától vannak körülvéve, 
abba végükön többnyire bele is olvadnak. Ügy a metszetek, mint pedig a kiprepa
rált és kiterített testfalrészletek arról tanúskodnak, hogy a testfali izomelemeket

4. ábra. Daudebardia transsylvanica testfalának oldali része keresztmetszetben.
Abb. 4. Daudebardia transsylvanica, Querschnitt durch die seitliche Körperwand.

a kötőszövet itt nem közös burokként veszi körül, hanem benne az izmok véko
nyabb szálai mint egy kiterített hártyában (hasonlóan a levél ereihez) ágaznak 
szét. (írod. 6.) A kötegekbe rendeződött izmok ezzel szemben soha sincsenek olyan 
szorosan kötőszöveti burokba fűzve, mint a Daudebardia-nál. A lábban a radiális 
(transzverzális) rostok finom elágazásai a talpra többé vagy kevésbbé merőlegesen 
futnak le s az egyes bőrsejtek közötti ragasztóanyagban tapadnak meg. A nyálka- 
sejtek nagyok, számosak, kivezető részük hosszú s így a mirígytest messze benyulik 
az izomzat és kötőszövet közé. A testfal legbelső rétegét itt egy nagyon laza kötő
szövetféleség alkotja, amely befelé a szervek felé egy folytonos membránával van 
határolva. (KiSKER ennek a Helix pomatiá-ná 1 a membrana circumintestinalis 
nevet adta.) Kifelé a kötőszövet a testfal hézagaival szoros összeköttetésben áll.

A Helix a testfal szöveteinek elemzése és összehasonlítása alkalmával is 
középső állapotúnak bizonyult (6. ábra). Testfala tömörebb, mint a Limax-é, de 
lazább mint a Daudebardiá-é, az izmok irányok szerint elég jól megkülönböztet
hetők, a lábban a cirkuláris és longitudinális rostokon kívül a transzverzálisak is
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tisztán kivehetők (metszetben is), a legfinomabb elágazások itt is a talpra merő
legesen vagy közel merőlegesen futnak le. Kötőszöveti hézag kevés van, a venozus 
lakunák azonban nagyok. A nyálkamirígyek nagyok, bunkóalakúak, aránylag 
rövid kivezető csatornával bírnak. A talp mirigyeinek kivezető csatornája itt is 
megnyúlt.

5. ábra. Limax flavus, keresztmetszet a testfal oldali részéből. 
Abb. 5. Limax flavus, Querschnitt durch die seitliche Körperwand.

6. ábra. Helix pomatia, keresztmetszet a testfal oldali részéből. 
Abb. 6. Helix pomatia, Querchnitt durch die seitliche Körperwand.
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A különböző szerkezeti felépítéssel kapcsolatosan természetesen ismét igen 
lényeges ökológiai különbségek járnak együtt. A Daudebardia, melynek testfala 
tömöttségénél és mirigyeinek csekély számánál fogva úgy vízfelvételre, mint 
vízraktározásra is kevéssé alkalmas, voltaképpen szezóncsiga, mely a nyári száraz 
időszakban el is pusztul, ezzel szemben a legtöbb liázatian csigáról tudjuk, hogy 
azokat inkább az ősszel beálló hűvösebb idő tizedeli meg, de olykor át is telelnek, 
a nyári száraz időszakot pedig, ha elegendő nedvet tartalmaznak s elég nedves helyre 
bújtak el, jól kibírják. Az is nyilvánvaló, hogy m íg  a r a b l ó  é l e t m ó d o t  
f o l y t a t ó  Daudebardia t ö m ö t t  k ö t ő s z ö v e t r o s t j a i  f ő k é n t  a z  
i z o m k ö t e g e k  b u r k o l á s á r a ,  e l k ü l ö n í t é s é r e  é s  m e g e r ő s í -  
t é s é r e  v a l ó k ,  a d d i g  a n ö v é n y e v ő  é s  a k ö r n y z e t t e l  s z e m 
b e n  a l k a l m a z k o d ó k é p e s e b b  Limax l a z a  é s  s z é t s z ó r t a b b  
k ö t ő s z ö v e t e l e m e i  a n e d v r a k t á r o z á s t  s z o l g á l j á k .  Ismét 
másképpen ítélendők meg a héjas fajok, melyek a nedves időszakot a kiszáradás 
ellen jól védő héjban elrejtőzve töltik el, melynek nyílását még ideiglenes hártyával 
is lezárják, szöveti alkotásuk tekintetében pedig a két letárgyalt szélső állapot 
között a középső helyet foglalják el.

Azonban nemcsak az állat hátának és oldalának szöveteiben, hanem fajon
ként a testfal minden részének, szájrészeknek, tapogatóknak, köpenynek, lábnak 
a felépítésében is bizonyos egyöntetűség nyilvánul meg, tehát joggal leszögez
hetjük, hogy legalább a z  i t t  t á r g y a l t  f a j o k  t e s t f a l a  e g y s é g e s  
p h y s i o l o g i a i  p r i n c i p i u m  s z e r i n t  é p ü l  f e l .

Minthogy a közepes állapottól legjobban eltérő állapot a házatlan csigában 
lelhető fel, ezek közül hozunk még fel két példát. A fönnt tárgyalt Limax flavus 
nálunk többé-kevésbé pincei állat s ezért egy minálunk a szabadban is élő, elterjedt 
fajt az Agriolimax agrestis-1 is megvizsgáltuk. E faj testfalában a következő szöveti 
elrendeződést találjuk : 1. elválasztott nyálka, 2. bőr, 3. bőrdudorokon belőli zóna, 
a bőrbarázdák mentén pigment, laza kötőszövet, radiális rostok, a mirigyek teste 
azonban az állat kinyúlt állapotában már benyúlik a következő 4. izomrács vagy 
hézag-zónába, melyet kevés cirkuláris és radiális rost, sok longitudinális rost és 
nagyobb hézagok jellemeznek, 5. tömöttebb cirkuláris zóna, belső határán sok 
kötőszöveti sejtmaggal. Nagyjában ugyanaz a kép, mint a Limax flavus esetében, 
utóbbinál azonban 6. zónaként jól megkülönböztetendő a retikuláris zóna, melybe 
az előző zónából izmok is hatolnak be.

Nyilvánvaló, hogy a házatlan csigáink másik, családjából (Arionidae) is kell 
példát felhoznunk. Az Árion ater a pajzs mögötti testfalában (7. ábra) kereszt
metszeti képben vizsgálva, a következő viszonyokat tünteti fel: 1. elválasztott 
nyálka, 2. bőr, 3. bőrdudorok belseje, ugyanazzal az alapszerkezettel, mint az 
előző példáknál, hozzájárul azonban a dudorok tövén egy erősen fejlett külső 
cirkuláris zóna, 4. igen laza, rácsszerűen elhelyezkedő izomzat és kötőszövet, 
5. belső cirkuláris zóna, 6. laza kötőszövet és határhártyák (szeptumok). A lénye
ges eltérés a többi példáktól itt abban van, hogy az izomrács egy külső fejlettebb 
és egy belső gyöngébb cirkuláris zóna között foglal helyet és jóval tetemesebb 
szélességű, mint a Limax-oknál. Az Arion-nk\ tehát a természet egészeit 
más módon oldotta meg a házatlan állapothoz való alkalmazottságot, mint a

o
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Limax-oknál. A Limax-typusú testfal szerkezete a Helix-étő\ a kötőszövet bősé
ges voltában tér el, az Ariori-éban pedig főként maga az izomzat az, mely a laza 
rácsozatot alkotja, miáltal a testfal itt lényeges vastagságot nyer. A két cirkuláris 
zóna közül a külsőt az előbbi fajokkal való összehasonlítások során a bőrdudorok 
zónájának izomzatához kell sorolnunk, annál is inkább, mert működése ezek ren
deltetésével szorosan összefügg. A 7. ábra elárulja, hogy a külső cirkuláris zóna 
összehúzódása folyamán a bőrdudorokat összehúzza, szinte egymáshoz lapítja 
(mirígyprés !) és ennek az összehúzódásnak felel meg az Árion ú. n. pihenő, gub
basztó állapota is. A rácsos zóna a hosszanti izomzattal állítható párhuzamba, 
míg igazi cirkuláris zónának csak a belső tekinthető, melynek főszerepe talán nem 
is annyira a kontrakció, mint inkább az, hogy a laza szerkezetű izomzatot és 
kötőszövetet élesen határolja el, mintegy megerősítse a testüreg felé. A Limax-ok 
gyorsmozgásúak, mert erősen fejlett kötőszövetük mellett jól tagolt izomzatúk is 
van, az Árion-ok lomhák, mert itt az izomzat részben maga is a résrendszer össze- 
tevésében játszik szerepet. Az Árion hátoldali testfalában mutatkozó szerkezet 
nagyon emlékeztet a Helix-láb zsigerzsák mögötti részének szerkezetére.

7. ábra. Árion ater, keresztmetszet a testfal háti részéből, a pajzs mögött.
Abb. 7. Árion ater, Querschnitt aus dem dorsalen Teil der Körperwand, hinter dem Schild.

A tárgyalt fajokban mutatkozó eltéréseket áttekinthetően a lenntebb 
közölt táblázatban foglaljuk össze. Meg kell jegyeznünk, hogy az összehasonlítás 
elsősorban keresztmetszeti képek alapján történt, a Helix és Daudebardia esetében 
a zsigertömlő előtti szakaszra, a házatlan csigáknál a pajzs mögötti szakaszra 
vonatkozik, itt t. i. a testfal vastagabb s az összehasonlításra alkalmasabb is. 
A Limax-ok mellső testvége a pajzs alá behúzható lévén, testfaluknak szükség
képpen vékonynak és lazának kell lennie. (2. ábra.)

Az eddigiekben szándékkal, a biológiai összkép teljessége kedvéért nem emlé
keztem meg az irodalomnak cikkem tárgyát érintő részéről, ez alól azonban már 
az eredmények szükségszerű összehasonlítása miatt sem térhetek ki.

A szárazföldi csigák testfalkomplexumával, annak izom-, kötőszövet- és 
mirígyelemeivel foglalkozó munkák között alig találunk olyant, amely a testfal- 
alkotásának ökológiai törvényszerűségeire kitérne, aminek az oka nyilván az össze
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hasonlítás hiányában keresendő. Egyedül HERFS dolgozatai (írod. 1—3.) mutat
nak rá arra, hogy a mirigyek qualitativ és quantitativ megjelenése szoros össze
függésben van az életmóddal. A többi munkák csak távolról érintik a kérdést 
és összehasonlítás hiányában meglehetősen egyoldalúan is.

A fönnt megállapítottakat és az irodalom adatait összevetve leszögezhetjük, 
hogy a testfal négy különböző alkatelemében mutat ökológiai vonatkozást és 
pedig : 1. külső alakjára, azaz keresztmetszetének körvonalaira, 2. mirigyeinek 
qualitativ és quantitativ megjelenésére, 3. izomzatának kialakulására és 4. kötő
szövetének ugyancsak minőségi és mennyiségi megjelenésére nézve, amidőn az 
jzomzat és kötőszövet viszonylagos mennyisége sem hanyagolható el. Mindezek 
az alkatelemek felépítés és összetétel szempontjából annyira az állat életmódjával 
kapcsolatosak, hogy a szárazföldi csigák ezen a réven a szöveti alkotás és életmód 
közötti összefüggés legjobb példáit szolgáltatják, amit elsősorban indokol meg 
az a tény, hogy ezek a szárazföldi állatok — par excellence — olyan vízi lények, 
melyek szükségképpeni környezetüket : a vizet, magukkal viszik szöveteik között-

A külső alakot, azaz a keresztmetszetben feltűnő architektonikus szabály- 
szerűséget már a fönntiekben letárgyaltuk s ahhoz csak annyit kell hozzáfűznünk, 
hogy a bőrdudorok alkotásában is bizonyos ökológiai fokozatiságot lehet észlelni. 
A legkevésbé kifejezetten dudoros a Daudebardia testfelülete, itt a dudorokat 
elválasztó árkokat a köpenytől szétvirgáló négy nyálkacsatorna helyettesíti. 
Magasabb dudorokat találunk a Helix-nél s igen magasakat, azaz igen mélyen 
fekvő árokrendszert az Arion-nál. A Daudebardia nedves környezetét el sem hagyja, 
mindig ott él a nedves talaj és a korhadó lomblevelek határán. Nincs szüksége arra, 
hogy a testét a védekezés szempontjából oly hirtelen be tudja vonni nyálkával, 
tehát nincs szüksége a nyálkát szertevezető (hirtelen elosztó) árokrendszerre sem. 
Az Árion a házatlan csigának a Limax-okénál, legalább szöveti szempontból sokkal 
tökéletlenebb typusa. Láttuk, hogy itt egy külön külső cirkuláris réteg szorítja 
kontrakciójával szűkebb térre a dudorokat, miáltal mirígyprésként működik 
s képesíti az állatot arra, hogy testét egyszerre, hirtelen borítsa be nyálkával. 
A Lf/nöx-oknál ez nem lehet olyan tökéletes, mert ott nincs oly összefüggő izom
réteg, mely ezt a célt külön is szolgálná, de ehelyett itt a nedvraktározó berende
zés érte el a tökéletesebb fokot.

HERFS (írod. 1—3.) háromféle mirigyet különböztet meg a testfalban^ 
ú. m. : meszes nyálkamirígyet, igazi nyálkamirígyet és acodiphilus homogén festék- 
mirigyet. A meszes nyálkamirígyek a köpenyszegélyén, farkon és a fejláb mellső 
oldali részének alja felé, az igazi nyálkamirígyek a talpban, az acidophilus festék- 
mirigyek főként az állatok védtelen részén fordulnak elő, tehát a talpban nem és 
a védekezésben volna szerepük, r o t h  (írod. 13.) szerint a meszes nyálkamirígy 
megjelölés helytelen, mert a mész a fehérjetartalmú mirigyekben van jelen. Ő, 
részben ZILL nyomán — eltekintve a pigmentmirígyektől — a Helix mirigyeit 
két csoportra osztja, ú. m. : basophilus és acidophilus mirigyekre. Az előbbiekhez 
tartozó, azaz mucintartalmú vagy nyálkamirígyek a köpenyben és a talpban 
fordulnak elő, az utóbbiak az acidophilus vagy fehérjét tartalmazó mirigyek ismét 
két csoportra oszthatók az egész testfelületen (a talpat kivéve) előforduló fehérje- 
mirigyekre és a köpenyszegély mészmirígyeire.

9*
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A mirigyeknek a különböző fajoknál való értelmezése tekintetében HERFS 
nézetéhez kell csatlakoznunk, aki a Daudebardia rufá-t nagyon mirígyszegénynek 
találta. Ez a csiga, éppen úgy mint a szintén mirígyszegény D. transsylvanica, 
nagyon nedves környezetben él s nincs szüksége arra, hogy mirigyek útján sok 
nedvességet raktározzon s rejtőzködő életmódja folytán a mirigyekre védelmi 
szempontból sincs szüksége : kevés acidophilus mirigye van. A köpenymirígyek 
a testfelületet Z IL L  és HERFS szerint nyálkával vonják be, mely a párolgás csökken
tésére, vízfelvételre (írod. 7.) és védelemre szolgál. A mész és nyálkamirígyek 
együtt a mészlemezek képzésére szolgálnak s mint ilyenek közvetve a szárazság 
ellen védnek, a talpon szájadzó nyálkamirígyek pedig, az ú. n. lábi miriggyel együtt 
a talpfelület bevonására s így a súrlódás csökkentésére valók. Az acidophilus 
mirigyek leginkább a házatlan csigáknál vannak kifejlődve s ezeknek a ház hijján 
védtelen állatoknak védelmét szolgálják, de idevonatkozik másrészt a házatlan 
csigák mirígygazdasága általában is, a felületet a nyálkabevonat csúszósságánál 
fogva védi. Az Árion itt is, mint már föntebb is láttuk kivételes állat, amennyiben 
itt HERFS (az Árion ater-nél) a talpban is talált acidophilus mirigyeket 
s ha elfogadjuk HERFS-nek azt a nézetét, hogy ezek a mirigyek a védelmet szol
gálják, tesszük ezt azért, mert kétségtelen, hogy az összes vizsgált fajok közül 
a legkülönölegesebb szöveti alkotása éppen az Arton-oknak, ezeknek a leglomhább, 
legvédtelenebb fajoknak van.

Az izomzatra vonatkozólag többféle felfogással találkozunk, amelyeknek 
azonban vizsgálataim több tekintetben ellentmondanak. S C H N E I D E R  (írod. 14.) 
felfogásával szemben, amely szerint az egész izomzat nem az ektopleurához, hanem 
a mezopleurához tartozik, azaz nem bőrizomtömlő, hanem a kolumella-izombói 
vezethető le, már TRAPPMANN is (írod. 16.) állást foglalt. Határozottan meg
állapíthatjuk, hogy a kétféle izmot nehéz egy kalap alá foglalni s inkább a kolu- 
mellaizom részei (a retraktorok) tartoznak a bőrizomtömlőrendszerhez, viszont 
azonban a Helix pomatia bőrizomtömlőjének levezetése egy olyan typikus bőr- 
izomtömlőből, mint amilyennel az egyszerűbb gyűrűs férgek rendelkeznek, szintén 
nem megy simán. SIMROTH (írod. 15.) szerint ,,a szabály az, hogy az izomrostok 
egyenként vagy kötegekbe rendeződve a bőrt egyenletesen befonják, és a talpon 
felhalmozódnak. Éppen a typikus bőrizomtömlővel van dolgunk. A schémától 
azonban egyes eltérések is vannak, pl. az izomzat rovására egy mirigyekben gaz
dag kötőszövet alakult ki.“ A különböző irányú izomzat „nádszékfonattá“ (siM- 
ROTH) fonódott össze, ami igen találó kifejezés az izoinzatnak arra a képére, ame
lyet a metszetekben látunk, a csigák izomzata azonban typikus bőrizomtömlőnek 
éppen az elmondottak alapján csak fenntartással nevezhető.

Kétségtelenül sokkal könnyebb és kézenfekvőbb a retraktorokat a testfal 
izomzatából, egy ősi bőrizomtömlőből levezetni, mint a testfalat is mezopleurális 
eredetűnek tekinteni, azonban sajnos ez sem megy zökkenés nélkül. A TRAPP
MANN által összefoglalt irodalomból és magának TRAPPMAN-nak az ered
ményeiből — munkája az egyetlen, mely a Helix pomatia izomzatát tárgyalja 
s részleteiben igen sok értékes adatot tartalmaz — az világlik ki, hogy a csigák 
testfalát a typikus bőrizomtömlőnek megfelelően egy külső cirkuláris és egy belső 
longitudinális réteg alkotja. Sem ezt, sem pedig azt a módot, ahogyan a Helix
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pomalia testfalának az izomzatát a primitív bőrizomtömlőből levezeti, nem tudom 
megerősíteni, annál kevésbé sem, m e r t  a t e s t f a l a t  b e l ü l  a s z e r 
v e k  f e l é  m i n d e n ü t t ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a L i m a  x-ok n á 1 c i r k u 
l á r i s  i z o m z a t  b é l e l i .  (Ez különben TRAPPMANN egyik-másik ábráján 
is így van feltüntetve.) A H é l i  x-nél és Daudebardiá-nál a cirkuláris és longi
tudinális izmok össze vannak fonódva, az Aríon-nál a viszonyok megint változnak. 
Azonkívül a cirkuláris réteg és a bőr között, ismét főként a Limax-oknál longi
tudinális izmokat találunk a testfalban. A bőrdudorok és a láb kötőszövetében 
a felületre többé-kevésbé merőlegesen haladó igen finom fibrillumok is vannak. 
Csak úgy képzelhetjük el a dolgot, hogy mindez együttvéve a bőrizomtömlő ú. n. 
külső vagy cirkuláris rétege, míg a kolumellán egyesülő retraktorok lefutásokkal 
kapcsolatban jól összeegyeztethetők a bőrizomtömlő belső, longitudinális rétegé
vel. TRAPPMANN ugyan azt mondja, hogy a cirkuláris és a transzverzális izom
zat a gyűrűs izomzat rostjaiként tekinthetők, míg a M. longitudinales (a testfal 
hosszanti izmai) és retractores (a kolumella izom tartozékai) a hosszanti izomzat 
alkatelemei, azt azonban nem említi, hogy a testfalban a hosszizomzat túlnyomó
része az epithelium és a cirkuláris réteg közé esik — tehát éppen fordítottja a bőr- 
izomtömlőnek. A dolog végeredményben úgy fejezhető ki, hogy az  e r e d e t i  
b ő r i z o m t ö m l ő  l o n g i t u d i n á l i s  r é t e g e  k é t  r é s z r e  o s z l o t t ,  
v a l ó b a n  belső r é t e g n e k  m a r a d t a k  m e g  a t e s t ü r e g b e n  
szabadon e l h e l y e z k e d ő  r e t r a k t o r o k  és  külső h e l y z e t ű e k k é  
v á l o t t a k  a t e s t f  a l  l o n g i t u d i o n á l i s  i z m a i .  (A kövér betűkkel 
szedett szavakban van kifejezve a dolog ökológiai lényege.) Szelvényezettséget, 
helyesebben szólva ezzel kapcsolatos tagolódást a tüdős csigák izomzatában nem 
találunk, csupán az idegrendszerben s a szelvényezett ség itt is inkább csak a láb 
motorikus dúcaira vonatkozik. A gyűrűs férgek izomzata viszont a szelvényezett- 
ség kapcsán bizonyos fokig tagolódott is és közös egységekbe is rendeződött, ami 
nélkül féregszerű mozgásuk el sem volna képzelhető. A tüdős csigák izomzatában 
a gyűrűs férgekéhez hasonló tagoltságot és egységeket megkülönböztetni alig lehet, 
itt a testfal izomzata összeszövődött, nehezen elemezhető, a h o s s z a n t i  i z o m 
z a t  n e m  a l k o t  o l y  t ö k é l e t e s  e g y s é g k é n t  f e l f o g h a t ó  
k ö t e g e k e t ,  t e h á t  m á s  m ó d o n  k e l l  m e g e r ő s í t v e  l e n n i e ,  
e z é r t  v a n  b e f o n v a  a t ö b b i  e l e m e k  k ö z é  és  e z é r t  f e k s z i k  
k í v ü l ,  a z a z  a b ő r  és  a c i r k .  z ó n a  k ö z ö t t .  Szabad helyzetben 
a hosszizomzat összehúzódása meghatározatlan, azaz szabad térben, a csiga (elsőd
leges) testüregében történne, ami a szervek helyzetét s az állat alakját kedvezőtlenül 
befolyásolná. Viszont a szabadon elhelyezkedő retraktorok esetében éppen ez a sza
bad helyzet a kedvezőbb. Az állat behúzódásával járó deformációnál csak a szer
vek egészen laza megerősítése és szabad, eltolódásában nem gátolt helyzete lehet 
kedvező. Sohasem szabad figyelmenkívül hagynunk, hogy lágytestű állatokról 
van szó.

Lehetséges, hogy egyes szerzők maguk is hasonlóan képzelték el a dolgot, azon
ban az is lehetséges, hogy az irodalomban minduntalan megismétlődő „belső 
longitudinális réteg“ a nem helyesen megválasztott technika eredménye. A He
lix pomalia testfalának izomzata nem oly laza, hogy vizsgálatához indokolt lenne



a borotvával vágott gelatin-metszetek használata. Alig tehető fel, hogy egy ilyen, 
nyilván elég vastag metszetben az izmokat lefutási irányaik szerint jól el lehessen 
különíteni, talán még akkor sem, ha a csiga megelőzően maceráló folyadékban fe
küdt. Tapasztalataim alapján sokkal jobban tudom ajánlani a nem túl vékony 
(15—25 fi vastag) mikrotom-metszeteket, annál is inkább, mert ezekben az izmok
nak a kötőszövethez való viszonya is egyidejűleg tanulmányozható.

A radiális rostokról, amelyek még az előbbieknél is inkább csak metszetek
ben vizsgálhatók, találóan írja SCHNEIDER (írod. 14.), hogy ,,az érintőlegesen 
és a ferdén lefutó kötegek meredek rostokat bocsátanak az epidermis felé, amelyek 
ecsetszerü végágaikkal behatolnak a fedősejtek közé“. Igen finom rostok ezek, 
melyek különösen a Limax-ok lábában a talp egyes helyeinek megemelésére valók, 
azaz munkájukkal a hosszanti izmokat támogatják.

Az izomzat tekintetében még az Árion-ra kell kitérnünk, amelyben a külső 
(testfali) kötőszöveteket követőleg a testfalat kifelé szintén egy cirkuláris réteg 
zárja le. ,,A testüreget körülzáró izomgyürűből — írja TRAPPMANN — nagyon 
sok finom rost ágazik ki, mindig a transzverzális síkban, melyek a test és a láb 
epitheliuma felé haladnak. A rostok az izomgyűrű érintőiként lépnek ki, metszik 
egymást és így egy sűrű hálózatot képeznek.“ Az én metszeteim ezt a képet sem 
fedik egészen (7. ábra). A belső cirkuláris zóna és a rácsrendszer valóban megvan, 
de ezeken kívül, amint fönntebb láttuk, egy a belsőnél hatalmasabb külső cirkulá
ris zóna lép fel, amelyet mirígyprésnek neveztünk. A két cirkuláris közé eső rostok, 
amelyeket TRAPPMANN m. tangentiales névvel jelöl meg, metszeteimben főként 
a lábban mutatkoznak világosabban, míg a testfalban (keresztmetszetben) inkább 
kissé ferde keresztmetszetekben, tehát alapjában véve megközelítően hosszanti 
lefutásúak voltak. Ebben az „ i z o m r á c s “ zónában aránylag sok kötőszöveti 
elem is van, ami megerősíti azt a föltevést, hogy itt a külső longitudinális réteggel 
van dolgunk, amely a Limax esetében is sok kötőszövetet tartalmaz.

Physologiai részről JORDAN leszögezi, hogy a síma izmok tónusa egészen 
más jelenség, mint azok összehúzékonysága, a tónusfunkció u. i. egy különös meg
nyilatkozása annak a plaszticitásnak, amely minden kolloidális anyagban, különö
sen annak gel-állapotában létrejön. Ennek a tónusnak a csigák szórt, laza elhelye
zésű izomfibrillumaiban a gyűrűs férgek tömörebb izomzatával szemben erősen 
szét kell oszolnia, de ezen a legbelső okon kívül a „puhatest“ külső plaszticitásának 
magyarázatául az szolgál, hogy a csigák, de k ü l ö n ö s e n  a h á z a t l a n  c s i 
g á k  t e s t f a l á b a n  a z  i z o m  és  k ö t ő s z ö v e t e l e m e k  e r ő s e n  
k e v e r v e  v a n n a k  j e l e n  s e g y m á s s a l  s z o r o s a b b  s z e r k e z e t i  
k a p c s o l a t b a  l é p n e k .  Minél lazább és minél szórtabb az izomzat, annái 
szorosabb lesz ez a kapcsolat is s ezzel együtt annál nehezebb a finomabb izom
elemeknek a kötőszövettől szövettani módszerekkel való megkülönböztetése. Egy 
másik párhuzam az izomzat és a szilárdító váz között vonható meg. Minél kevésbbé 
van jelen szilárdító váz, — mely a legtöbb csigánál a héjon kívül eső részeken 
csak gyönge kutikulában jut kifejezésre — annál kevésbé találunk kötegekbe 
rendeződött izomzatot, de annál inkább szétszórtan elhelyezkedő, kötőszövet közé 
font és abban finoman elágazó rostokat. Ez a szövetkeveredés és egymásba kapcso
lódás a hordozója annak a plasztikus összetartásnak, mely a csigák testfalának
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éppen merevítő váz hijján a legfontosabb sajátsága. A házatlan csiga testfala 
a laza szövetnek mechanikai szempontból legtökéletesebben megoldott typusa. 
Másrészt pedig bizonyos az is, hogy a merevítő váz hijján „lágy testnek“ a jel
zett szerkezeti felépítés mellett a testfal minden részében azonos szöveti korrellá- 
cióval kell bírnia, mert különben a mechanikai egyensúly fenn sem állhatna.

A testfalon belül helyetfoglaló, a testüreget kamrákra osztó és a szerveket 
körülvevő kötőszövetnek KISKER (írod. 6.) mechanikai jelentőséget tulajdonít, 
vagyis ezek szerinte arra szolgálnak, hogy a szerveket kölcsönös helyzetükben meg
tartsák, de viszont abban, hogy a szervek kitüremítésénél feltehetőleg résztvevő 
vérnyomás szétosztását szolgálnák, nem volna szerepük. A membránák homogén 
állományában elszórtan mutatkozó izmoknak a közlekedési rések szűkítésében 
szerinte nem volna szerepük, viszont azonban az izmoknak bármily csekély szám
ban való jelenléte is mindig joggal teszi feltehetővé azok kontrákciós működését 
is s így közvetve mégis a rések szűkítését szolgálhatják. A Limax flavus fajon te tt 
észleleteim szerint az izomrostok a hézagokat rendszerint több oldalról veszik 
körül s így — legalább morphologiai alapon — egészen jól tekinthetők folyadék
préseknek, alig tehetjük fel u. i. hogy az izomzat pusztán a hártyák megerősítését 
szolgálná. A membránák az említett fajban tetemes kifejlődést érnek el s egy 
külön retikuláris szövetnemet alkotnak. E példán jól észlelhető (metszetekben), 
hogy a retikuláris kötőszövet üregei a testfal üregeivel összeköttetésben állanak 
s így itt egy igen bonyolult résrendszerrel van dolgunk, mely elsősorban — héza
gaiban — nedvet raktároz, másodsorban — önmagában — egyéb tartalékanyago
kat. A Limax flavus hátsó testvégében, különösen a vakbél körül hatalmasan kifejlő
dött kötőszövetrendszer ezen a helyen a szervek kitüremítésére, — azaz a vérnyomás 
szabályozására — annál kevésbbé sem szolgálhat, mert itt ilyesmi szóba sem jö
het, hanem határozottan raktározó szerepe van. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a rések körül itt is jelenlevő izomzatnak itt is a kitüremítéshez hasonló ren
deltetéssel kell bírnia. Folyadékpréselésre nemcsak a szervek kitüremítésénél van 
szükség, hanem ott is, ahol a testnedvet az állat összehúzódásakor a testfalba 
kell préselni (írod. 10.). Tapasztalásból tudjuk, hogy a mászó házatlan csiga testé
nek háti része puhább, mint a pihenőé, azaz összehúzódotté, összehúzódáskor pedig 
a nedvnek áramlania kell, mozgási szabadságra van szüksége, mert különben 
a környező üregek falát szétrepesztené.

Sok és laza kötőszövetet éppen a házatlan csigákban találunk, ahol a KISKER 
által említett mechanikai jelentőségük legkevésbbé jöhet tekintetbe, hiszen a 
házatlan csiga testfala egységes hüvelyként zárja körül a szerveket. Tehát míg a 
Helix-ben a testüreg membránái elsősorban a szervek összetartására szolgálnak, 
addig a házatlan csigákban a nedvraktározó szerep a fontosabb. A KISKER által 
vallott mechanikai elvet viszont megerősíti, hogy a Helix-nél tömöttebb izomzatú 
és nedves környezete miatt párolgásnak kevésbbé kitett Daudebardia kötőszövetei 
szövettani képük alapján is a leghatározottabban a mechanikai célt, a szerveknek 
erős, rostos burokkal való körülvételét szolgálják. A v ANGIESON- és az APÁTHY- 
féle festéssel éppen a Daudebardiá-nál különíthető el a legtypusosabban a kötő
szövet az izomzattól.

A kötőszövet második csoportját képezi a testfalnak az a rétege, amely köz-
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vétlenül a bőr után következik. A csiga számára fontos, hogy ez a laza, hézagok. 
útján átjárható kötőszövet közvetlenül az egyébként is lazán elhelyezkedő, igen 
vékonyfalú mirigyeket környezze. Ez a réteg sehol sem hiányzik, de legkevésbbé 
laza a Daudebardiá-nál, lazább a Helix-nél és igen laza, s egyben igen fejlett is a 
házallan csigáknál, tehát olyan fajoknál, amelyeknek szervezete az elpárolgás ellen 
a legkevésbbé van megvédve s a melyeknek így egyben a legtöbb nedvességet is 
kell raktározniok.

Érdekes a vizsgált fajok bőrének c i l i u m t a k a r ó j a  is, melynek öko
lógiai rendeltetésével HERFS (írod. 4.) és jelen sorok írója is (írod. 9, 10.) foglal
kozott már. Tudjuk, hogy vízi tüdős csigáink héjtól nem födött része mindenütt 
ciliumos, míg a ciliumtakaró a szárazföldi csigák esetében csak a szabad testfölüleL 
egyes részeire terjed ki. A házatlan csigák lábának szegélyén a vizsgált fajoknál 
mindenütt találunk úgynevezett stereociliumokat, valamint a Daudebardiá-nkl is. 
Ugyanezt állapíthatjuk meg a spirakulum-ról is, melynek oldalai úgy a Daudebardiá- 
nkl, mint a Limax-nkl ciliumosak, viszont azonban míg a Daudebardia talpa egész 
szélességében ciliumos, addig a házatlan csigákra ez csak részben áll. Utóbbiaknál 
állandóan és végig ciliumos a középső talpmező, míg a szélső talpmezők a Limax 
flavus-nkl csak a talp elején, az Agriolimax agrestis és az Árion esetében pedig álta
lában csak a talpszegélyen és a középső mezőn találtam ciliumokat. Feltehető 
mindamellett, hogy a szélső talpmezők ciliumai el is pusztulhatnak. A H elixpomatia 
fiatal példányainak talpa és annak szegélye a talpi léc által alkotott alsó barázdáig 
egészen ciliumos, idősebb állatok talpáról azonban, amint azt többször tapasztal
tam, néha teljesen hiányzanak a ciliumok. A ciliumtakaró ökológiai jelentőségével 
HERFS foglalkozott (írod. 4.), magam pedig a Limax flavus talpának csilióit 
stereociliumoknak neveztem (írod. 9.). A házatlan csigák talpszegélyén viszont a 
talpénál hosszabb ciliumokat találunk, melyekről HERFS megfigyelte, hogy 
mozognak és szerinte az a szerepük, hogy az állatra kerülő és nyálkával bevont idegen 
testeket az állat farki vége felé sodorják s így az állat testfelületét, főként pedig a 
talpat tisztán tartsák.

Miután a láb komplexumára ívesen ráboruló testfal szerkezetének ökológiai
értelmezésével végeztünk, hátra volna még annak a kérdésnek eldöntése, hogy 
vájjon a testfal más helyein legalább a szerkezeti alapprincipium azonos marad-e ? 
Az egyes fajokon belül kétségkívül egységes histophysiologiai princípium meg
nyilatkozását látjuk. A szájnak a testfal feladatától eltérő hivatása mellett is 
izom- és kötőszövetek tekintetében az illető fajon belül a testfaléhoz igen hasonló 
felépítése szembeötlő (írod. 12.), ugyanezt mondhatjuk a lábról is, erre azonban, 
lévén ennek helyváltoztató működése jelen feladatunktól eltérő probléma, ezúttal 
nem szándékszom kitérni. A külvilággal való kapcsolatában, a testfal háti és 
oldali részén kívül még kétségtelenül a k ö p e n y s z e g é l y ,  illetőleg a h á z a t 
l a n  c s i g a  p a j z s a  érdemel külön említést. A kettő eltérő szerkezete és hiva
tása mellett is nagyon sok rokon vonást tüntet fel. A Limax flavus pajzsában 
kívülről befelé haladólag a következő zónák állapíthatók meg : 1. bőr, 2. mirigy- 
zóna, izomkötőszövetkomplexum, rácsszerű izomzattal, sok kötőszövettel és sok 
hézaggal, 4. sűrűbb cirkuláris és longitudinális izomfonat, amelyben a cirkuláris 
rostok dominálnak, végül 5. a pajzsüreg felé a rétegsort egy igen vékony, indiffe-



rens bőrréteg zárja le, amely vékonysága mellett is (lapos sejtekből áll) jól észlel
hető. (8. ábra, de részben a 2. ábrán is fel vannak tüntetve.) Nagyjában ugyanezt 
a sorrendet látjuk a Helix pomatiá-nál is, ennek a köpenyszegélye azonban szer
kezet tekintetében a testfalétól erősebben eltér, aminek a magyarázata abban van- 
kogy ez a szerv a többi részekkel szemben igen állandó kontaktust ta rt fenn a kül
világgal s így szükségképpen különlegesen kellett kialakulnia. Egy olyan metszet
ben, melyet úgy készítünk, hogy a köpenyszegély egész terjedelmében beleessék 
a metszési síkba (9. ábra), a zónák sorrendje a következő : 1. bőr, 2. mirígyzóna 
3. hézagrendszer rácsos izom- és kötőszövetelemekkel. Természetesen itt a nyitott

8. Ábra. Limax flavus, a pajzs keresztmetszete. 
Abb. 8. Limax flavus, Querschnitt durch den Schild.

köpenyüreg (a fejláb „nyele“ felé) megismétlődik nemcsak a bőr, hanem ezen 
belül a mirígyzóna is. Az izomzat itt tömegesebben a kolumella-izom felé eső 
részen fordul elő, s minthogy aztán a következő metszetekben át is megy a kolu- 
mella-izomba, itt túlnyomóan hosszanti rostokból áll (k), de alapjában véve lon
gitudinális és cirkuláris rostok szövedéke. Az ökológiai princípium s a testfaléhoz 
hasonló szerkezet itt is a mirigyzónát követő hézagzónában jut kifejezésre, mely 
részint a nedvraktározást szolgálja, másrészt azonban térökológiai szempontból 
azzal magyarázható, hogy az időnként megduzzadó hatalmas mirigyeknek duzza
dásuk alkalmával helyre van szükségük.

Az o m m a t o p h o r - h ü v e l y e k e t  a l k o t ó  f a l a z a t  a testfal 
általános alkotásától annyiban tér el, amennyiben itt a belső tér felé főként, sőt 
úgy látom, kizárólag longitudinális rostokat találunk (a Helix pomatiá-nál). A bőr 
és ezen longitudinális réteg között mirígyzóna van, mely szintén tartalmaz kötő
szövetet és hézagokat, azaz igen laza. Készítményeimben, melyeket egy egy
szarvú (rendellenes) csiga ommatophorjából készítettem (Fixálás : BOUIN, festés :
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vastimso-hämatoxylin HEIDENHAIN szerint, továbbá pikrinsav és savifuchsin) 
kétféle „mirigyet“ látok: sárgára színeződő, inkábbfonalasnak mutatkozó állományú 
kisebb mirigyeket (nyálkasejteket) a dudorok belsejében és ugyanilyen nagyob
bakat is az izomréteg mögött (a belső tér felé), továbbá pedig a nagyobb szemcsés 
állományú és hámatoxylintől szürkére színeződő ú. n. ó r i á s  vagy o r s ó 
sé  j t  e k e t. Ezek rendszerint csoportosan fordulnak elő az izomrétegen belül 
(a belső tér felé) és egyes helyeken igen világosan „unipoliárisak“, azaz egyik 
végük a bőr irányában megnyúlt. Ezekről a sejtekről a kutatók véleménye külön
böző. YUN'G szerint szekrétumot termelnének, mely arra szolgálna, hogy a tapo-

9. ábra. Helix pomalia, a köpenyszegély metszete.
Abb. 9. Helix pomalia, Querschnitt durch den Mantelwulst.

gatók türemítésénél a súrlódást csökkentse. Emellett szólana az, hogy mindig leg- 
belül foglalnak helyet, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy egyik, még pedig min
dig a bőr felé eső pólusuk a nyálkasejtekéhez hasonlóan megnyúlt vékony részbe 
megy át. Ezeket a vékony, kötőszövettől környezett részeket, sajnos, nem tudtam 
a bőrig követni, annál kevésbbé sem, mert kifelé a tömött longitudinális izomréteg 
következik, mely meggátolja a sejtek elvékonyodó pólusának nyomon követését. 
Hasonló sejteket talált HOFFMANN (írod. 15.) a Vaginulidae családban s a 
LEYDlG-féle sejtekhez hasonlóan kötőszöveti származásúaknak tartja őket, 
továbbá az a véleménye róluk, hogy kivezető csatornájukat sohasem fog sikerülni 
megtalálni, egyszerűen azért, mert ilyen nincs. Kötőszöveti származásuk mellett 
szólana az, hogy egyes helyeken, az óriássejtekkel közös mélységben csoportosan 
lehet találni bőséges chromatintartalmú magokat, melyekről — pusztán a színe
ződésből következtetve — föltehetjük, hogy az óriássejtek egy csoportjának vetik 
meg az alapját. Az óriássejtek maguk is csoportosan fordulnak elő, igen gyakran
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4—6 is közvetlenül egymás mellett s egymáshoz tapadva, egymás alakját kölcsö
nösen határozzák meg. A kérdés, amint látjuk, még nem dönthető el véglegesen 
s az óriássejtek keletkezésének és jelentőségének tisztázásához beható speciális vizs
gálatokra lesz szükség.

A közöltek összefoglalását elhagyhatjuk, annál is inkább, mert jelen sorok 
maguk is összefoglalását képezik azoknak az észleleteknek és megfontolásoknak, 
amelyeket huzamosabb időn át a szárazföldi csigák testfalának vizsgálatával kap
csolatban tettem s amelyekről, kiegészítve a csigák többi csoportjaira vonatkozó 
megfigyeléseimmel, különben is még egy behatóbb tanulmányban szándékszom 
beszámolni. Jelen dolgozatomat u. i. a nápolyi Stazione Zoologicá-n fejeztem be 
s ugyanott hasonló vizsgálatokat folytattam a nápolyi öböl Prosobranchiatáira 
vonatkozólag is. — Az ábrák rövidítéseinek magyarázata és az irodalom jegyzéke a 
németnyelvű szöveg után következik.

B EIT R Ä G E  ZUR K EN N T N IS D E R  K Ö R P E R W A N D S T R U K T U R  
UND D E R E N  ÖKOLOGISCHEN B ED EU TU N G  B E I EIN IG EN  

LA N D LU N G EN SCH N ECK EN .

1. E i n l e i t u n g .  Über die ökologische Bedeutung der Körperwand
struktur der Landschnecken liegen nur wenige Arbeiten vor. Dieses Problem 
verdient jedoch eine Untersuchung, bzw. Auseinnandersetzung umsomehr, da uns 
in dieser Beziehung die Schnecken und besonders die Nacktschnecken, mit ihrer 
weichen, den Einwirkungen der Aussenwelt stark ausgesetzten Haut die lehr
reichsten Beispiele liefern. HERFS (Lit. 1—4.) machte zuerst den Versuch die 
verschiedenartige Zusammensetzung der Hautdrüsen und die Verteilung des 
Zilienepithels aus ökologischem Gesichtpunkte zu betrachten und ich (Lit. 9—12.) 
wies in meinen früheren Veröffentlichungen öfters auf die ,,ökotypischen“, d. h. 
in bezug auf die Lebensweise zweckmässigen Eigenschaften der Körperwande hin. 
Ausser den Arbeiten von HERFS liegen nur zerstreute Angaben in der Literatur 
über dieses Problem vor. Dieser Umstand ist mit dem Mangel an einer vergleichen
den Betrachtung zu erklären, nachdem das ökologische Verhältnis, d. h. die struk
turelle Korrelation zwischen Aussenwelt und Beschaffenheit umso augenfälliger 
wird, je mehr Arten zum Gegenstände einer Untersuchung herangezogen worden 
waren. Die Körperwand der Landschnecken ist in ökologischer Hinsicht dadurch 
gekennzeichnet, dass sie durch eine mehr oder minder grosse Oberfläche zur Aussen
welt in einer sehr unmittelbaren Beziehung steht, sie ist demgemäss weich bezw. 
plastisch, ihr Gewebe ist locker gebaut, lückenreich und die Haut mit vielen, 
zumeist zerstreut liegenden, einzelligen Drüsen besetzt. Die Haut ist ausserdem 
bekanntlich stets mit Schleim überzogen und durch die Untersuchungen KÜNKEL-s 
wurde bewiesen, dass die Schnecken fähig sind, durch die Vermittlung des quell
baren Schleims Wasser durch die Drüsenöffnungen aufzunehmen.

Der Zweck vorliegender Arbeit ist nun,, den Aufbau der dorsalen Körper
wand einiger sehr abweichenden Typen, die zugleich auch in ihrer Lebensweise 
bemerkenswerte Unterschiede zeigen zu vergleichen, diese wären : eine Raublungen
schnecke, eine Nacktschnecke, und eine Gehäuseschnecke, namentlich Daude- 
bardia transylvanica BIELZ, Limax flavus L. und Helix pomatia L. Wollen wir
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diese Beispiele im folgenden der Einfachheit halber nur kurz Daudebardia, Limax 
und Helix nennen. Die stärksten Abweichungen von einem allgemeinen Körper
wand-Typus finden wir einerseits bei den Raublungenschnecken und anderseits, 
vielleicht noch stärker auspeprägt, bei den gehäuselosen Arten, deshalb wurden 
noch gerade einige weiteren Nacktschneckenarten zur Ergänzung dieser ver
gleichenden Betrachtung genommen, u. zw. Agriolimax agrestis L. und eine Art 
von der anderen Gruppe der Nacktschnecken, namentlich Árion ater L. 
Der Vergleich wurde je nach Arten an mehreren, sehr sorgfältig verfertigten 
Schnittserien durchgeführt, die Tiere haben ihre natürliche Form im Laufe der 
Betäubung und Fixation beinahe gänzlich behalten, was bei derartigen Unter
suchungen von grosser Wichtigkeit ist.

Bei den Untersuchungen kommen aus ökologisch-histologischem Gesicht
punkte hauptsächlich Haut und Drüsen, Muskulatur und Bindegewebe in Betracht. 
Über diese Teile liegen einige zusammenfassende Arbeiten der marburger Schule 
vor. Alle diese Arbeiten behandeln hauptsächlich Helix pomatia, so bearbeitete 
TRAPPMANN die Muskulatur, KISKER das Bindegewebe und ROTH die Haut
drüsen. In diesen Arbeiten ist auch die einschlägige Literatur mitgeteilt.

2. M i k r o s k o p i s c h - a n a t o m i s c h e r  V e r g l e i c h .  Die Abbil
dungen 1—3. stellen die hier zu beschreibenden Typen im Querschnitt, in der Höhe 
der Bukkalganglien dar. Da die Lage der Bukkalganglien (unter der Einmündung 
des Ösophagus) zumeist fester bestimmt ist, als die der übrigen Organe, so scheinen 
diese Querschnitte zum Vergleiche geeigneter zu sein ; die Untersuchung erfolgte 
jedoch selbstverständlich an sämtlichen Schnitten. Die inneren Organe sind an 
den Abbildungen mit Anfangsbuchstaben bezeichnet, die diesbezügliche Erklärung 
befindet sich am Ende des Aufsatzes.

Es fällt einem bei der Betrachtung der Abbildungen sofort auf, dass der 
innerhalb der Körperwand zur Verfügung stehende Raum von den Organen bei 
Limax nicht ganz eingenommen wird, es bleibt vielmehr zwischen Organen und 
Körperwand eine grosse Lücke frei, wogegen bei Daudebardia die „Leibeshöhle“ voll
kommen mit den Organen ausgefüllt i s t ; Helix stellt in dieser Hinsicht den m itt
leren Zustand dar. Wir bekommen bei der Durchforschung einer ganzen Schnitt
serie von Daudebardia den Eindruck, dass der innerhalb der Körperhöhle zur 
Verfügung stehende Raum überwiegenderweise durch die ziemlich lange und auch 
sonst beträchtlich grosse Bukkalmasse und durch die Geschlechtsorgane einge
nommen wird, wogegen die übrigen Organe ziemlich gedrungen liegen : so sind 
die Drüsenlappen abgeplattet und die auffallend kurzen Darmwindungen sind 
auch stark zusammengedrängt. Für die im Schwanzende des Tieres, in der redu
zierten Schale untergeb rächten Pallial-organe : sowie Herz, Niere und Lunge ist 
auch nur ein sehr beschränkter Raum vorhanden, während unterhalb derselben 
wieder Teile der sehr beträchtlichen Geschlechtsorgane (Eiweissdrüse und Gland, 
hermaphroditica) zu liegen kommen. Überall ist die Leibeshöhle gänzlich aus
gefüllt. Die Sohlenfläche des Tieres ist klein, die Reibung ist hiedurch gering, was 
bei einer beweglichen Raublungenschnecke von grosser Wichtigkeit ist. Dagegen 
ist der Körper in seinen Umrissen rundlich, dies wäre wieder durch die voll
kommenste Raumausnützung seitens der inneren Organe erklärlich.



Von den Vertretern des Genus Limax wissen wir, dass ihre Bukkalmasse 
verhältnismässig klein ist, aus der Abb. 2. wird es ersichtlich, dass sie in ihren 
rückwärtigen Teilen beinahe frei in der Körperhöhle liegt. Ringsum und besonders 
oben ist sie von einer Art lockerem Bindegewebe, bezw. von Septen umgeben, die 
das Körperinnere auf einzelne Kammern teilen. Die Körperwand ist hier dünn, 
wird jedoch vom Schilde bedeckt und der Kopf kann unter dem Schilde eingezegen 
werden, was dadurch ermöglicht wird, dass die durch eine zweckentsprechend 
dünne, leicht zusammenziehbare Körperwand umgebene Körperhöhle von den 
Organen nicht völlig eingenommen wird. Die Sohlenfläche ist in Verhältnis zu den 
Umrissen des Tieres gross, die seitlichen Körperwände sind kaum ausgewölbt.

Daudebardia und Limax stellen uns die zwei Extreme vor, Helix scheint in 
bezug auf die erwähnten Eigenschaften, zwischen beiden zu stehen, obwohl auch 
hier die Organe des Kopffusses ziemlich frei liegen ; dies ist hier jedoch durch die 
nötigen Verschiebungen beim Rückzug ins Gehäuse zu erklären. Eine Einteilung 
der vorderen Körperhälfte durch Bindegewebe-Muskel-Septen (Membranen) 
finden wir hier ebenfalls vor. Die Sohlenfläche ist von den angeführten Beispeilen 
die grösste, der Fuss ist von dem rundlichen Körper scharf abgeschieden, er dient 
als eine sehr gute, architektonisch gebaute Stützte, da er hier nicht nur den Kopf 
und Schwanz, sondern auch den sich daran gar unpraktisch stützenden Ein
geweidesack und die Schale zu tragen hat. Das unzweckmässig ersheinende Vor
handensein eines vom übrigen Körper separat untergebrachten Eingeweidesackes 
kommt dann durch die Schale, welche dem Tier einen unentbehrlichen Schutz 
gewährt, zum Ausgleich.

3. D ie  S c h i c h t e n  o d e r  r i c h t i g e r  Z o n e n  d e r  d o r s a l e n  
K ö r p e r w a n d .  Bekanntlich wird die Körpenwand der Schnecken aus der 
Haut, Drüsen, Muskel-und Bindegewebegeflecht, ferner von Gefässen-und Nerven 
aufgebaut, eine wichtige biologische Rolle soll aber auch dem die Haut überziehen
den Schleim und den Bindegewebelücken zugeschrieben werden. Wir werden vorerst 
versuchen die Bauelemente der Körperwand in „Schichten“ -— oder richtiger in „Zo
nen“, einzuteilen da die einzelnen Gewebsarten voneinander nie scharf abgegränzt 
sind. Die Körperwand der Landschnecken besteht nun, ganz allgemein betrachtet, 
von Aussen nach Innen schreitend aus folgenden Zonen : 1. ausgeschiedener Schleim, 
2. Epithel, dessen grosse Drüsenzellen in die folgende 3. Zone hineinragen; diese 
fällt in den Bereich der Hautrunzeln und kann auch als äussere Bindegewebszone 
bezeichnet werden, ausser den Drüsen besteht sie aus Radialfasern, die in sehr 
lockeres Bindegewebe eingebettet sind und Pigmentzellen, 4. Längsmuskeln, 5. Ring
muskeln, 6. Innere Bindegewebszone, hierher gehören die Membranen, welche die 
Organe umhüllen und die Septen, welche die Kösperhöhle in einzelne Kammern 
teilen, ein Teil des Bindegewebes schliesst sich unmittelbar der Körperwand an 
und enthält, wie es übrigens auch von den Bindegewebshüllen (Membranen) der 
Körperwand zu sagen ist, verschiedene Reservestoffe. Von dieser allgemeinen 
Einteilung zeigen die einzelnen Arten mehr oder minder grosse Abweichungen, 
so sind die Zonen 4. und 5. zumeist verschmolzen, bezw. zusammengeflochten, die 
Längsmuskelzone ist jedoch durchwegs die äussere, und nicht, wie man es im 
allgemeinen annimmt die innere. Wir werden dieses später noch näher besprechen.



Diese Zonen sind bei den untersuchten Arten durch folgende Eigenschaf
ten gekennzeichnet :

Daudebardia. Auffallend wenig Schleim an der Hautoberfläche, vom Man
telwulst verlaufen nach vorne divergierend vier Schleimrinnen, das Innere der 
Hautrunzeln ist ziemlich dicht gebaut, mit nur wenig Lücken, die Anzahl der 
Drüsen ist verhältnismässig gering. Die Längsfasern und Radialfasern sind sehr 
dicht zusammengeflochten, das Bindegewebe ist stark faserig und umgibt die 
Organe, bezw. einzelne Muskelgruppen sehr fest, gleich einer starken Hülle (Abb. 4.).

Umax. Sehr viel Schleim an der Hautoberfläche, die Hautrunzeln sind gross, 
ihr Inneres ist sehr locker gebaut und enthält sehr viele mächtige Drüsen und 
zwischen Bindegewebe verzweigende feine Muskelfasern (Radiälfasern), in der 
Längsmuskelzone befinden sich nebst Längsfasern auch wenige Zirkular- und Ra
dialfasern, in der nächstfolgenden Ringsmuskelzone überwiegen die Zirkular
fasern, sind jedoch auch Längsfasern anzutreffen. Diese Zone ist bedeutend kom
pakter als die vorhergehende. Das Körperinnere ist besonders im Schwanzende 
des Tieres mit schön ausgebildetem retikulären Bindegewebe ausgefüllt, das mit 
der eigentlichen Körperwand durch Lücken in unmittelbarer inniger Verbindung 
steht (Abb. 5.).

Agriolimax. Ähnlich wie Umax, jedoch etwas weniger Schleim, breite und 
etwas platte Hautrunzeln, die innere Bindegewebszone ist nicht so eigenartig, 
wie bei der vorhergehenden Art, die Membrana (Septen) sind dichter und faseriger.

Helix. Im Verhältnis zu den Nacktschnecken wenig Schleim, die Hautrun
zeln sind hoch, ihr Inneres ist dicht, jedoch nicht so kompakt, wie bei Daudebardia, 
besitzt mässig viele Drüsen und hie und da auch kleine Lücken, die Muskelfasern 
sind in bezug auf ihren Verlauf weniger gut zu unterscheiden, Längs- und Ring
fasern sind stark zusammengeflochten, die Organe sind durch dichte Bindegewebs- 
septen voneinander abgetrennt, das Bindegewebe ist jedoch nicht so stark faserig, 
wie bei Daudebardia und liegt auch nicht so fest an (Abb. 6.).

Árion. Viel Schleim, Hautrunzeln sehr hoch, ihr Inneres ist locker, mit 
vielen Schleimdrüsen und Lücken, Radialfasern innerhalb der Hautrunzeln von 
regelrechtem Verlauf, an der Basis der Hautrunzeln finde’n wir eine starke zu- 
sammenhägende Lage von Ringmuskeln : eine „äussere Zirkularzone“, hierauf 
folgt die mächtige, jedoch auffallend lockere Schichte der Längsmuskulatur. Die 
Fasern dieser Schichte kreuzen sich eigentlich unter spitzen Winkel und sind 
nur nahezu longitudinal, sie bilden zusammen mit dem Bindegewebe ein polygo
nales gitterartiges Geflecht. Die eigentliche oder innere Ringmuskelzone ist nur 
schwach ausgebildet, Als letzte Schichte finden wir eine selbstständige, zusammen
hängende Lage von lockerem Bindegewebe, die sich unmittelbar der Körperwand 
anschliesst und von den Bindegewebesepten des Körperinneren zu unterscheiden 
ist (Abb. 7.).

4. D ie  a l l g e m e i n e  h i s t o l o g i s c h e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  
d e r  K ö r p e r w a n d .  Die Köreperwand der Daudebardia ist sehr dicht gebaut. 
Innen, gegen die Körperhöhle zu ist die Muskulatur am stärksten entwickelt, ge
gen die Peripherie (das Epithel) zu wird das Gewebe immer lockerer. Die einzelnen 
Muskelfasern sind bedeutend kräftiger als bei den übrigen Beispielen, sind nach
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ihrem Verlauf stets gut zu unterscheiden, vereinigen sich zumeist zu kleinen Bün
deln, die von starkem, feserigen Bindegewebe umhüllt sind. Bindegewebe und 
Muskeln sind stets gut zu unterscheiden und bilden nie derart innige Verbindungen, 
wie bei den Nacktschnecken. Beide Gewebsarten behalten ihre eigenartige, selbst
ständige Charakteristik, da das Bindegewebe hier hauptsächlich zur Umhüllung 
der Muskulatur dient. Der kompakte Bau der Körperwand erklärt sich hier dadurch, 
das die Muskulatur sich weniger verzweigt und eine viel mehr zusammenhängende 
Masse bildet, als bei den übrigen Beispielen, sie ist also besonders kräftig, wäh
rend das Zusammenwirken der Gesamtmuskulatur hier wahrscheinlich geringer 
ist, als im Falle der stark verflochtenen, verzweigten Muskulatur der Nackt
schnecken.

Bei Limax lassen sich in den Schnitten sehr viele Lücken erkennen, die Kör
perwand ist auch in bezug auf die Beschaffenheit der Muskulatur bedeutend lok- 
kerer. Die innerste Schichte wird hier überwiegend von einer ziemlich zusammen
gehaltenen Lage von Ringmuskeln gebildet, aus welcher radial kleinere Fasern 
ausstrahlen die dann durch ihre Kreuzungen gegen die Peripherie zu ein Geflecht 
bilden, das in den Schnitten als ein rhombisches Netzwerk erscheint. Die Längs
fasern bilden kleine Gruppen, bezw. Stränge, letztere werden durch das Binde
gewebe nur locker umhüllt, dagegen sind die nach der Peripherie zu ausstrahlen
den kleinen Fasern — auch die kleinsten — stets von homogenen Bindegewebs- 
membranen umgeben. Der Endteil dieser Fasern schmilzt gewöhnlich in das Bin
degewebe ein. Es ist hier überhaupt als wichtig zu bezeichnen, dass das Binde
gewebe weit weniger einheitlich ist, als bei den übrigen Beispielen, es liegt viel
mehr stark zerstreut zwichen den Muskelfasern. Das Bild der sich in den Binde- 
gewebsmembranen verzweigenden kleinen Fasern erinnert sowohl im Schnitte, 
als auch in freihändig herauspräparierten einzelnen kleinen Stüsken der Körper
wand stark an die Verzweigungen der Äderung eines Blattes. Die Muskulatur ist 
sowohl als Ganzes, als auch in der Beschaffenheit der einzelnen Fasern weniger 
stark entwickelt als bei der Daudebardia, dagegen ist hier die Gesamtmuskulatur 
durch die feinen Verzweigungen und durch den sehr verschiedenen Verlauf in 
bezug auf ihre Funktion scheinbar besser koordiniert. Die starke Mischung des 
Bindegewebes mit den muskulären Elementen ist die Ursache der erhöhten Plas
tizität des Nacktschneckenkörpers. Die Schleimdrüsen ragen weit in das Bin
degewebe-Muskelkomplex hinein.

Bei Helix ist die Körperwand im allgemeinen nicht so locker wie bei den 
Nacktschnecken, ihre Muskulatur ist jedoch weit weniger stark als die der Daude- 
bardien. Das Bindegewebe dient ebensogut zur Umhüllung einzelner Fasergruppen, 
als auch gegen das Epithel zu, mit ihrem lockeren Bau, zur Flüssigkeitsspeicherung. 
Auch ist es sehr warscheinlich, dass hier, aber auch bei den Nacktschnecken, das 
lockere und zwischen Muskeln eingeflochtene Bindegewebe bei Stellungsänderun
gen des Tieres als Schwellgewebe mitwirkt und die zweite Ursache der bedeutenden 
Körperplastizität darstellt, die bei den Daudebardien, wo das stark faserige Binde
gewebe zur Umhüllung der stark entwickelten Muskulatur dient, weit weniger 
zum Ausdrucke gelangen kann.

Bei Árion, gelangte die Eignung des Körpers zur Wasserspeicherung, bezw.



145

die Fähigkeit der Körperwand als Schwellgewebe mitzuwirken, in etwas abwei
chender Weise zum Ausdrucke. Das Innere der hier bedeutend höhen Runzeln 
sieht ähnlich wie bei Limax aus, dann folgt jedoch unmittelbar darauf eine 
mächtige Muskelschichte, die hauptsächlich aus Ringmuskeln besteht und dient, 
allem Anschein nach, zur Volumverminderung der Runzeln, vermittelt also das 
Auspressen des Schleims, der hier bei entsprechendem Reiz die Körperoberfläche 
reichlich und sehr rasch überzieht. Die innere Ringmuskelschichte ist auch hier 
vorhanden und dient unter anderen zur Verstärkung der lockeren Körperwand, 
Zwischen beiden Zirkularschichten ist nämlich die erwähnte lockere Schichte, 
die als Längsmuskelschichte aufgefasst werden kann, untergebracht. Die Breite, 
dieser Schichte bezw. Zone, aber auch ihr lockerer Bau und das Vorhandensein 
von Bindegewebemembranen, sprechen dafür, dass hier diese "Schichte die Flüs
sigkeitsspeicherung bewirkt und die Aufgabe des Schwellgewebes versieht. Árion 
weicht also sowohl in bezug auf die Ausbildung der einzelnen Zonen, als auch 
bezüglich der Aufgabe derselben, von Limax bedeutend ab.

5. M u s k u l a t u r .  TRAPPMANN (Lit. 16.) machte den Versuch die 
Muskulatur der Körperwand von H e l i x  mit dem typischen Hautmuskelschlauch 
primitiver Anneliden zu vergleichen, bezw. von einem solchen abzuleiten. Er 
stellte fest, dass die Muskulatur wesentlich aus Ringmuskeln und Längsmuskeln 
zusammengesetzt ist. Zu den ersteren gehören die Musculi circulares und trans
versales, zu den letzteren die Musculi longitudinales (der Körperwand) und die 
Musculi retractores (die Rückziehmuskeln im Inneren des Körpers). Ich finde 
aber nirgends angegeben dass die Längsmuskulatur immer oder überwiegend 
zwischen Epithel und Ringmuskulatur zu liegen kommt, was ich in meinen sämt
lichen Präparaten genau feststellen konnte; die Ringmuskulatur kleidet als innerste 
Schichte die Körperhöhle aust. TRAPPMANN hat zur Untersuchung der Körper
wand — allerdings zur besseren Orientierung in der strak verwickelten Muskulatur 
— dicke, freihändig geschnittene Gelatinpräparate angewendet. Ich habe jedoch 
an 15—25 u dicken, für feinhistologische Zwecke zubereiteten Mikrotomschnitten 
die Erfahrung gemacht, dass die Muskulatur der Landschnecken — zumal es 
sich um die Untersuchung des Verlaufes der einseinen Fasern handelt — gar nicht 
so sehr locker ist, dass man genötigt wäre Präparate von beträchtlicher Dicke 
anzuwenden, wie es TRAPPMANN tat. Obwohl das an einigen Abbildungen 
seiner Arbeit klar dargestellt erscheint, finden wir unter seinen sonst wertvollen 
Festsetzungen nirgends betont, dass die Körperhöhle stets von Ringmuskeln 
ausgekleidet ist. Demzufolge kann ich die Frage der Längsmuskulatur, mich 
in übrigen an TRAPPMANN anschliessend, nur so erklären, dass sich die Längs
muskulatur des Hautmuskelschlauches in zwei morphologisch verschiedene und 
auch der Lage nach abgesonderte Hälften teilte : die innere Gruppe bilden die in 
der Leibeshöhle ziemlich frei verlaufenden Refraktoren, während die Längsmus
kulatur der Körperwand die Stelle zwischen Epithel und Ringmuskulatur einnimmt, 
sie liegt also nicht mehr frei und ist ihrer Lage nach als äussere Schichte zu be
zeichnen. Diese eingebettete bezw., eingeflochtene Längsmuskulatur hat bei einem 
Weichtier eine raumökologische Bedeutung, und dies erklärt sich dadurch, dass 
eine freiliegende Muskulatur die äusseren und inneren Formverhäl+nisse des Tieres
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zu weit beeinflussen würde. Eine freie Lage der Refraktoren ist dagegen gerade 
bei den verschiedenen Formveränderungen des Tieres und besonders beim Rück
zug ins Gehäuse unentbehrlich. Aus diesem Grunde liegen auch die sonstigen 
Organe ziemlich frei, kaum durch lockeres Bindegewebe angeheftet, in der Leibes
höhle. Bei einem Vergleich der Abb. 7. mit der entsprechenden Abbildung TRAPP- 
MANN-s bekommen wir den Eindruck, dass die Festlegungen des genannten 
Autors auch bezüglich der Körperwandmuskulatur von Árion etwas modifiziert 
werden müssen. Diesbezüglich verweise ich auf die unter Punkt 3. und 4. fest
gesetzten Eigenschaften der Arion-Körperwand. Es soll hier wieder betont werden, 
dass das Resultat oft sehr stark von der angewendeten Technik abhängen kann.

JORDAN hat aus physiologischem Gesichtspunkte festgelegt, dass „die 
Tonusfunktion eine besondere Form jener Plastizität ist, welche bei allen kolloi
dalen Stoffen, zumal im Gelzustande vorkommt.“ Die Plastizität des Gesamtkör
pers hängt jedoch nicht nur vom Tonus ab, sondern wird durch die starke Mischung 
der Muskelfasern mit Bindegewebe nicht unwesentlich beeinflusst. Die plastische 
Weichheit des Landschneckenkörpers beruht einerseits auf der erwähnten Mi
schung von kontraktilem und nicht kontraktilem Gewebe, wodurch natürlich' 
die Tonusfunktion, bezw die Kontraktilität des Gesamtorganismus mehr oder 
weniger zerstreut bezw. zerteilt wird und andererseits auf der Schwellbarkeit 
des Körpers, die sich durch das Vorhandensein eines reichen Lükensystems erk
lären lässt. Auf Grund der angeführten Beispiele können wir ferner festsetzen, 
dass je mehr die Muskulatur mit Bindegewebe gemischt ist, umso inniger wird 
auch die Verbindung zwischen beide Gewebsarten. Jene Form des lockeren Gewe
bes, die wir bei den Nacktschnecken sehen, ist sowohl aus mechanischen, als auch 
von architektonischen Gesichtspunkte aus eine sehr vollkommene. Je mehr wir nun 
von einem Skelett sprechen dürfen, umso mehr finden wir eine weniger zerstreute, 
in Bündeln geordnete Muskulatur. Daudebardia stellt einen primitiven Grad die
ses letzteren Zustandes vor unsere Augen. Als Skelett kann hier das stark faserige 
Bindegewebe betrachtet werdenn, durch welches die hier eine mehr einheitliche 
Masse bildende und auch sonst stärkere Muskulatur, in Bündeln geordnet, zusam
mengehalten wird.

6. B i n d e g e w e b e .  Es können der Lage bezw. der Rolle nach verschie
dene Arten des Bindegewebes unterschieden werden, u. zw. die bindegewebigen 
Komplexe des Körperinneren, welche die Leibeshöhle in einzelne kammerartige 
Räume teilen, ferner die Membranen, welche zur Umhüllung der Organe und zur 
Erhaltung derselben in ihrer gegenseitigen Lage dienen. Die der Lage nach zweite 
Art des Bindegewebes befindet sich in der Körperwand teils in membranartigem 
difussen Zustande in der äussersten Schichte der Körperwand, d. h. gleich unter dem 
Epithel, zwischen Drüsen und Muskeln zerstreut, teils bildet dieselbe in der Longi
tudinal- und Zirkularzone mehr faserige Muskelhüllen und drittens ist sie als 
innerste Schichte der Körperwand, besonders bei den Nacktschnecken als ein sehr 
lockeres Bindegewebe zu unterscheiden, dass sich unmittelbar an die Zirkularzone 
anschliesst. Dieses ist ein homogenes, sowohl in Schnitten, als auch in kleinen 
freihändig herausgeschnittenen Teilen der Körperwand membranartig erscheinen
des, lückenreiches Gewebe, das strukturlos zu sein scheint, viele kleine Kerne
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und verzweigte kleine Muskelfasern enthält und besonders bezeichnend im Schwänze 
von Limax auftritt. Das Bindegewebe von Helix pomatia wurde zuletzt von KISKER 
zusammenfassend bearbeitet. (Lit. 6.) Er schreibt den Membranen, ähnlich wie 
oben geschildert, eine rein mechanische Rolle zu, wogengen er die Annahme, dass 
die Septen im Dienste der Verteilung des Blutdruckes stehen sollen, nicht billigt. 
Das bezeichnende Bindegewebe im Schwänze der Nacktschnecken und ähnlich im 
Schwänze von Helix ist mit ihren Lücken zur Aufnahme der Körperflüssigkeit 
dennoch gut geeignet. Die Lücken stehen mit denselben der Körperwand in un
mittelbarer Verbindung, ausserdem sind in diesem Bindegewebe überall kleine 
Muskelfasern vorhanden, welche die mehr oder weniger rundliche Lücken tangen
tial, oft von mehreren Seiten umgeben. Aus diesen morphologischen Einzelheiten 
kann dennoch mit Recht gefolgert werden, dass dieses Bindegewebe nicht bloss 
als Flüssigkeitsbehälter dient, sondern es ist fähig durch die Wirkungen der Musku
latur die Bewegung der Körperflüssigkeit zu regeln. Wir müssen annehmen, dass 
die Flüssigkeit sich bei der Kontraktion des Gesamtkörpers einer Nacktschnecke 
nötigerweise bewegen muss, denn im Falle eines erhöhten Blutdruckes, der ja bei 
der Kontraktion unbedingt eintritt, würde das feine Gewebe, ohne einer Mitwir
kung der darin befindlischen kleinen Fasern, kaum einen ausreichenden mecha
nischen Widerstand leisten können. Das Verhältnis des Bindegewebes zur Mus
kulatur haben wir im übrigen bereits unter Punkt 3—5. besprochen.

7. Die H a u t d r ü s e n  hat HERFS (Lit. 1—3.) aus ökologischem Gesicht
punkte untersucht und ROTH (Lit. 13.) hat dieselben zuletzt bei Helix zusammen
fassend bearbeitet. Aus diesen Untersuchungen geht es klar hervor, dass der grosse 
Reichtum der Drüsen besonders für die Nacktschneckken bezeichnend ist und 
dass sich das Vorhandensein von acidophilen Drüsen gleichfalls durch die Ökologie 
dieser Tiere erklären lässt. Besonders reichlich fand HERFS diese Drüsen bei 
Árion (auch in der Sohle) vor und wir sahen, dass dieses Tier auch in bezug auf die 
Ausbildung der Muskulatur und des Bindegewebes ein besonderes Interesse ver
dient.

8. HERFS hat auch die V e r t e i l u n g  d e s  Z i l i e n e p i t h e l s  an 
der Haut verschiedener Lungenschnecken untersucht und wir verdanken die 
Erklärung der ökologischen Bedeutung derselben gleichfalls diesem Autor. Ich 
habe die Verteilung des Zilienepithels besonders bei Limax flavus untersucht und 
auch selbst die ökologische Bedeutung zu erklären versucht (Lit. 9.).

9. Durch die Untersuchung der angeführten Beispiele wurde klargelegt, 
dass eine jede Schneckenart, wie ich es schon früher betont habe (Lit. 12.), nach 
einheitlichen histophysiologischen Gesichtspunkten aufgebaut ist, so dient z. B. 
das stark faserige Bindegewebe zur Umhüllung und Verstärkung einzelner organ
teile, während das lockere Bindegewebe der Nacktschencken im Dienste der Wasser
speicherung steht. In allen Teilen der Körperwand finden wir eigentlich eine 
Wiederholung der bereits geschilderten Zonen, so dass die angeführten Beispiele 
in den übrigen Körperteilen weder in der Anordnnug der Zonen, noch in den his
tologischen Einzelheiten wesentliche Unterschiede nicht aufweisen. Dagegen 
weichen die beispielsweise herangezogenen Arten voneinander sehr bedeutend ab, 
was sich durch die verschiedenartige, bei den einzelnen Arten jedoch einheitlich

io*
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durchgeführte Anpassung zu den sich immer ändernden Milieu Verhältnissen er
klären lässt. Die Vielgestaltigkeit als Folge eines Anpassungsvermögens, das 
einerseits von historisch erworbenen Eigenschaften des Organismus abhängt und 
andererseits von der sich immer ändernder Umwelt geregelt wird, sehen wir also 
auch bei den Landschnecken durchgeführt. Bei Daudebctrdia wiederhohlen sich die 
Zonen der Körperwand in der Mundmasse dieses Tieres nach denselben Grund
prinzipien (Lit. 12.) und im Fusse der Nacktschnecken finden wir im wesentlichen 
dieselbe Anordnung der Gewebszonen, wie in übrigen Teilen der Körperwand. 
Auch der Mantel, dieses für besondere Funktionen eingerichtete Organ scheint 
nach ähnlichen Grundprinzipien aufgebaut zu sein, wie die übrige Körperwand. 
Dass das histologische Bild des Mantelwulstes von jenen der übrigen Körper
regionen bedeutender abweicht, erklärt sich nicht bloss durch die besondere Funk
tion dieses Organs, sondern hauptsächlich dadurch, dass er im Gegensätze zu den 
übrigen Körperwandteilen in fast stetigem Kontakt mit der Aussenwelt steht. 
Bei Limax f!avus finden wir im Bau der dorsalen Körperwand und in dem des 
Schildes viel geringere Unterschiede, dies ist auch von der Struktur der Pneumo- 
stcmwand zu sagen. Bindegewebe und Muskulatur stehen überall in der Körperwand 
in demselben Verhältnis zueinander (Abb. 2.). Besonders schön gelangen die Zonen 
im Schilde zum Ausdruck (Abb. 8.) : Haut, Drüssenzone, Muskel- und Binde
gewebekomplex mit gitterartigem Fibrillengeflecht, viel Bindegewebe und mit' 
vielen Lücken, dann folgt ein Geflecht von Zirkular- und Longitudinalfasern und 
endlich ist diese Zonenreihe gegen die Schildhöhle zu mit gewöhnlichem Deck
epithel abgeschlossen. Diese Zonen gelangen bei Helix weit weniger so schön zum 
Ausdruck (Abb. 9. schematisch. Da der gewölbte Mantelwulst tangential geschnit
ten wurde, wiederhohlen sich hier die Zonen gegen die Mantelhöhle zu.) In der 
Tentakelwand finden wir weit überwiegend Längsfasern.

10. In den obigen haben wir versucht eine ökologische Charakterisierung 
stark abweischender Landschneckentypen zu geben. Wir sahen einerseits die stark 
lückenreiche Körperwand einer Nacktschnecke, mit ihrer stark zerstreuten Musku
latur und vielen Drüsen, und andererseits die starke Muskulatur mit den stark 
faseringen Bindegewebshüllen einer Raublungenschnecke, ferner durch das Vor
handensein einer Schale bei Helix wieder vielfach andere Beziehungen zur um
gebenden Natur. Die ökologische Charakteristik ist gerade in den geschilderten 
Eigenschaften zugrundegelegt und steht in enger Beziehung zu den Lebensgewohn
heiten der Arten, die schon vielfach bekannt sind und wir deshalb von der Be
schreibung derselben absehen können. Zum Schlüsse soll betont werden, dass die 
Haut der Schnecken regulierbare Eigenschaften aufweist, so wird z. B. bei der 
Kontraktion des Tieres eine geringere Hautfläche der Einwirkungen der Aussen
welt ausgesetzt und selbst der Schleimüberzug kann mehr oder weniger dick sein. 
Man kann annehmen, dass diese Regulierbarkeit unter anderen auch von der 
Ausbildung der Muskulatur und der Beschaffenheit des Bindegewebes abhängt 
und bei den einzelnen Arten mehr oder weniger verschiedenen ist. Den besten Be
weis hieflir liefert uns die geringe Anpassungsfähigkeit der Daudebardien, welche, 
wie oben bemerkt, auf grund ihres stark faserigen Bindegewebes und der mächtigen 
Muskulatur als eine primitive Form von Skelettieren betrachtet werden kann.
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Eine erhöhte Regulierbarkeit dient mangels eines Aussenskeletls, das bei den 
Insekten, im Vergleich zu dem regulierbaren Schleimüberzug der Schnecken, ein 
nicht regulierbares, ständiges Gebilde ist, zum Schutze des Tieres. Ausserdem 
dürfen wir nicht unbeachtet lassen, dass die unmittelbare Umgebung (das Klein
biotop) für die meisten Schnecken in erster Linie ein Versteck ist, welches dem 
Tier einen Schutz gewährt. Es bietet wohl auch Nahrung, es ist jedoch bekannt, 
dass die meisten Schnecken zur Nahrungsaufnahme, bezw. bei nassem Wetter zur 
Wasseraufnahme ihr Schlupfwinkel verlassen. Die Ökologie einer Landschnecke 
äussert sich also in den strukturellen Eigenschaften und regulierbaren physiologi
schem Zustand der Körperwand und diese, dem Schutz dienende Einrichtungen 
werden durch die vorteilhaften Umstände des Kleinbiotops unterstüzt.

A RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA (AZ ÁRRÁKHOZ.)
ERKLÄRUNG DER ABKÜRZUNGEN (ZU DEN ABBILDUNGEN.)

a =' Aorta
bg =  Bukkális dúcok, Bukkalganglien
bms, bs =  Kötőszövet-izom septumok, Bindegewebe-Muskel Septen
dz =  Mirígyzóna, Drüsenzone
fd =  Lábmirígy, Fussdrüse
ga =  Ivarszerv, Geschlechtsapparat
gt =  Nagy tapogató, Ommatophor, Grosser Tentakel
k =  Testfal, Körperwand
km =  Musculus columellaris
kt =  Kis tapogató, Kleiner Tentakel
1 =  Lacuna
lm =  Musculi longitudinales 
m =  Gyomor, Magen
mbz =  Izom-kötőszövetzóna, Muskel-Bindegewebezone 
mdd =  Középbélmirígy, Mitteldarmdrüse 
mh =  Szájüreg, Köpenyüreg, Mundhöhle, Mantelhöhle 
oe =  Oesophagus 
p =  Penis
pa =  Artéria pedalis
pm =  Musculus retractor penis
rm =  Musculi circulares
rp =  Radulapapilla, Radulapapille
rst =  Radulatámasz, Radulastütze
s =  Pajzs, Schild
sod =  Spermoviductus
sp =  Spiraculum
spd =  Nyálmirígy, Speicheldrüse
spdg =  Nyálmirígyvezeték, Speicheldrüsengang
tm =  Musculus tentacularis
v =  Vagina
vd =  Vas deferens
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(I— III. tábla, 7 szövegközti rajz és 1 táblázattal.)
(With Plates I—III., 7 text figures and 1 Table.)

Magyar területről a Leptodora az iordalom szerint a következő lelőhelyekről 
ismeretes :

Balaton : DADAY J. 1884, RICHARD J. 1891 (DADAY 1897), FRANCÉ R.
1894.

Budapest, Városligeti tó : DADAY J. 1885, ENTZ G. in litt 1910. VI 1.
Budapest, Lágymányosi tó : ENTZ G. in litt 1916. VI. 18., VII. 17.
Újpest : KOTTÁSZ J. in litt. 1929.
Tata : DADAY (1918).
Környei halastó (Komárom m.) : DADAY J. 1894. VIII. 19.

1930 nyarán és őszén a Balatonban gyűjtött Leptodorán végeztem morpho- 
logiai és biológiai megfigyeléseket a táplálkozás egyes szerveit, nevezetesen a száj 
és a táplálkozás módját illetőleg, összehasonlítva azt a Daphnia magná-\a l 
is. Ezenkívül a július hó elejétől decemberig terjedő időben kb. hetenként ejtett 
gyűjtések alapján a cf-k megjelenési idejét, azoknak a ^-ekhez való számbeli 
viszonyát s egyes, a cf-két jellemző alaktani sajátságokat is tanulmányoztam. 
A száj és fogókészülékre vonatkozó rajzok s a megfelelő szöveg közlése továbbá a 
táplálkozás folyamatának számos megfigyelésen alapuló leírása szükséges, mert 
a szájkészülék itt adott részletes leírása és ábrázolása hiányt pótló, a táplálkozás 
módja pedig a LiLLJEBORG-tól (11. p. 658) megfigyelt táplálékszerzést kivéve 
az irodalomból eddigelé nem ismeretes, (GERSCHLER 7. Bd. VI. p. 431. ,,Aus der, 
Literatur ist mir auch nicht ein Fall bekannt,wo eine Leptodora während des Fressens 
unter dem Mikroskops beobachtet worden wäre. Auch mir ist dies nie vergönnt 
gewesen“) úgyszintén különböző módon táplálkozó Cladocerák szájrészeinek 
összehasonlítása sem. Hím Leptodoráról az újabb irodalomban csupán részletrajzok 
találhatók (LILLJEBORG 11. Taf.87, No. 11— 12.), kivéve azt a jó fotográfiát, mely
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ZACHARIÁS : „Feriencurse in Hydrobiologie und Planktonkunde an der Biolo
gischen Station zu Plön“ című kiadvány (separatum, datum nélkül, valószinűleg 
1914-ből) hátlapján található (21).

Szájkészülék.

A szájkészülék, rövidesen száj a kiemelkedő szájkúpot alkotja, mely a fej 
tövében van, lefelé néz s benyulik a lábak alkotta kosárba, mintegy beleilleszkedve 
a tor vájulatába (III. t. 12. ábra). A szájnak a fejhosszúsághoz való arányai vál
toznak a növekedés különböző foka szerint, a fiataloknak aránylag nagy szája van. 
Kifejlett egyéneknél ez az arány kb. 1 :4—5, fiataloknál 1 : 2.5—3 (III. t. 10—13. 
ábra). Kifejlett egyén száj szélessége kb. egyezik az 5-ik lábpár egymástól való 
távolságával (I. t. 4. ábra).

A szájkúpot (I. t. 5—6. áb ra)az alsó- (Li) és felsőajak (Ls) a kotja. A bol
tozatos felsőajak három karélyos, belső részén a széléhez közel merevebb kitinléc 
(Ls Yi) húzódik, melynél a nagyon mozgékony ajkat felemelő két hosszanti 
lefutású izomköteg (Ms lev.) is végződik. A felsőajak e kitinlécen túl szintén három- 
karélyú fátyolszerü lebenyben folytatódik, melynek oldalsó karélya (Lsplv) az 
alsóajak fe felé irányuló vastag lebenyével együtt a mandibulák behatolási helyét 
zárja el, elülső része pedig (Lspmv) a csukott állapotban levő szájnál ráborul az 
alsóajakra. Az alsóajak kevésbé mélyedt, a kitinléc itt  is megfigyelhető (LiVi). 
Közbülső része (Lipm) előrenyúlik, duzzadt, közepén és szélein levő kidudorodáson 
három mezőben elhelyezett fogacskákkal. Az alsóajak két oldalán egy-egy felfelé 
irányuló, meglehetősen vastag mozgékony lebeny van (Lipl), melynek kissé karé- 
Iyozott szélén két sorban hajlékony tüskék, belső részén pedig szemölcsnek látszó 
dudorok vannak (6b ábrán rajzolt nézetben ezekből csak nehány látszik). A kö
zépső előrenyúló rész és az előbb említett oldalsó lebeny határán a szájüregbe (Vest) 
irányuló hatalmas, mozgatható tüske (Ac) emelkedik, melyhez meglehetősen 
vastag izomkötegek járulnak (5b ábra). A nagy mandibulák (Md) a fej két olda
lához vannak erősítve s a fej hátsó részén egymással kitinmegvastagodással össze
kötöttek (II. t. Vi).

A felsőajak felemelésénél annak a fejhez csatlakozó és középső részén levő 
.ízület“ játszik szerepet (I. t. 5b ábra csillag)- Az alsóajak közbülső előrenyúló 

duzzadt része (Lipm) szintén mozog, felhajolhat s a mellette levő tüskék (Ac) 
közelebb jutnak egymáshoz. A velum és az alsóajak oldalsó lebenyének mozgása 
passzív.

A kifejlett Leptodorának maxillája nincs. GF.RSCHIER (7. Bd. VII. p. 106) 
szerint a naupliusnál parányi dudor alakjában fellépő maxilla később teljesen 
eltűnik. LILLJEBORG az első lábpár tövében levő dudort a rajta levő tüskékkel 
a maxilláris nyujtványnak megfelelő függeléknek tartja  (11. p. 655) és ezt írja : 
„Es fehlt allen (Fuss-) Paaren ein Aussenast nur beim 1-sten Paare findet sich an 
der Innenseite des 1-sten Gliedes und zwar nahe der Basis ein kleiner höckerähn
licher, mit einem Stachel sowie mit einem etwas längeren Börstchen versehener 
Fortsatz, der ohne Zweifel einem Maxillärprocess entspricht.“ Hasonlóan ír GER- 
SCHLER(7. Bd.VI. p. 421). ,,An letzterem (1-ste Beinpaar) sitzt an der Innenseite des
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Basalgliedes auf kräftigem Höcker ein Dorn, der wahrscheinlich als rudimentärer 
Exopodit zu deuten ist, um so eher, als die Entwicklungsgeschichte beweist, dass 
Leptodorct ihre Extremitäten zweiästig anlegt.“ BEHNING (1 p. 8) az első lábpár 
első ízének közepetáján levő 1—2 sertét ta rtja  maxilláris nyujtványnak, de 
nézetem szerint helytelenül, mert összetéveszti azt a LILI JEBORG-tól fennebb 
idézett dudoron ülő sertével. U. i. BEHNING ezt írja : „Ferner findet sich an der 
Innenseite des 1-sten (Fuss-) Paares, etwas vor der Mitte des ersten Gliedes, ein, 
wie LILLJEBORG angibt kleiner höckerähnlicher, mit einem Stachel sowie mit 
einem etwas längerem Börstchen versehener Fortsatz. Ich fand bei meinen 
Extremitäten jedoch meist nur einen Stachel oder auch zwei, aber dann 
nicht, wie es LILLJEBORG abbildet, von demselben Höcker entspringend, son
dern beide getrennt und hintereinander entspringend. Es ist wohl sicher, dass 
diese Borsten als ein schwach entwickelter Max. pr. anzusehen sind.“ (1. ábra.)

A Balaton Leptodoráin te tt erre- 
vonatkozó megfigyeléseim azt mutatják, hogy 
a tornak az első lábpár tövében lévő dombo
rulatán, mely az idősebb egyéneknél apró fo- 
gacskákkal borított (I. t. 5.) van egy dudor, 
melyen két tüske van (2. ábra pr. Max.).
Ugyanezen lábpár első ízének közepetájáról 
eredő egy, vagy két serte (2. ábra A.) morfoló
giailag valami egészen más s ugyanezen íz dis- 
tális végén levő seriétől (2. ábra B.), csak hely
zetében tér el, de alaktanilag nem.

Táplálékszerzés. Táplálkozás.

Az úszó állat lábait előre irányuló, kifelé 
domborodó ívben tartja, a fógókészülék ilyen
formán egy oly nyitott, öblös kosarat alkot, 
melynek alapja a tor elülső része, oldalai pedig 
a fej és a lábak (I. t. 1.). A lábakon két sor
ban levő serték sürü rácsozatot alkotnak, egyes ízeken nehány seriéből álló közbülső 
sor is előfordul, melyek a zsákmányt magábanfoglaló zárt kosárnál 20—80 i>. oldal- 
hosszúságú rombuszok. A kosarat főként a 2—4. láb utolsó, a többi ízekhez rend
kívül kicsiny szögben behajló ízei s az azokon levő serték zárják be, míg az 
5—6. láb a zsákmányt alátámasztja. A legtöbb megfigyelt esetben tehát a zsák
mányt tartó kosarat a 2—6. lábpár határolta el, hogy azonban az első is részt 
vehet ebben a munkában, mutatja az I. t. 4. ábrája, mely eleven állat után van 
rajzolva.

A zsákmányt tartó Leptodora szabad szemmel is könnyen megkülönböztet
hető a többitő l; ki vájt tárgylemezen a táplálkozás aránylag könnyen megfigyel
hető, bár sok esetben így megzavarva, zsákmányát csakhamar elengedi. A meg
figyelt esetekben a kosárban 2 mm. hosszú, vagy annál kisebb Diaptomusok, 
Cyclopsok és Daphniák voltak, potroli és csápjuk abból legtöbbször kiállott.

Abb.2 Abb. 3 Abb. A-
1. ábra. behning (1. p. 8.) maxil
láris nyújtványra vonatkozó rajzá
nak másolata az általa használt ábra 

magyarázattal.
Fig. 1. Copy of figures concerning 
to the maxillar proecess with the 
original explanation as given by 

behning (1. p. 8.)
„Abb. 2. L e p t o d o r a  K i n d t i i .  Max. 
pr. der 1-sten Extr. x 235; Abb. 
3. L. K. Max. pr. der 1-sten Extr. 
x 95; Abb. 4. L. K. Max. pr. der 
1-sten Extr. x 90 nach lilljeborg.“
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A Leptodora az áldozat helyzetét a kosárban többször változtatja, amikor is a 
kosarat kissé kinyitja s a benne levő kis rákot lábaival könnyedén 90°, 180°-szög 
alatt elfordítja. Az áldozat megsebzését, melyet valószínűleg a mandibulák végzik, 
nem figyelhettem meg, pedig ennek meg kell történni, mert jól látható, hogy a 
táplálkozás folyamata alatt az oesophagusban csakhamar apró, erősen fénytörő 
cseppek haladnak a gyomor (Magendarm) felé, ritkább esetben lefelé haladó szilárd

részeket, csáp- és végtagmaradványokat 
stb. is lehet látni. A lenyelt táplálék sűrű 
sárgás folyadék alakjában tölti meg a 
gyomrot, melyben néha szilárd részek is 
megfigyelhetők. Néha a táplálék nagyobb 
gömbökbe tömörül, melyek a gyomor 
valóságos peristaltikus mozgása követ
keztében ide-oda mozognak lassanként a 
végbél felé haladva, közben számuk fogy. 
A gyomorban ezenkívül szilárd, alaktalan, 
átlátszó, vagy sötét részek is láthatók, me
lyek a testet elhagyják s az ürülékben néha 
csaknem ép végtagízek is vannak. Egy 
esetben egy rák elfogyasztása közel egy 
órát vett igénybe, míg üveghengerben 
ta rto tt egyetlen példányhoz planktont 
adva, kb. 20 perc múlva annak kosarában 
zsákmány volt, 10 perccel később a kosár 
ismét üres volt, a Leptodora gyomrában tej- 
szerü, sűrű anyag látszott.

A látszólag épen ellökött áldozatok 
a cephalothorax táján voltak felszakítva 

s a test ezen a tájon többé-kevésbbé átlátszó volt, több megfigyelt esetben azonban 
a szétnyitott kosárban csupán darabok voltak : potroh vége, evezőláb stb.

Egyszer az elengedett áldozat, miután percekig mozdulatlanul feküdt, ismét 
mozogni kezdett, de csakhamar elpusztult. Egy más esetben a nagyító alatt levő 
állat, miután kosarában már volt egy Diaptomus, egy másikat is fogott, ez utóbbit 
kosarában többször megforgatta, de anélkül, hogy az a száj közelébe juthatott 
volna, kb. 10 perc múlva még elevenen elengedte. A megkínzott állat csakhamar 
elpusztult.

A cf-k csápjának növekedése s egyes a cT-ket jellemző egyéb tulajdonságok.

(III. t. 1—9. ábra.)
A megfigyelt fiatal cf-k csápja mintegy három csúcsba kihúzott. E csúcsok 

egyike a fejhez rögzül, az előre irányuló a 9-éhez hasonlóan 9 pálcikát visel, a 
harmadik a növekedő csúcs. (III. t. la, lb.) Oldalsó nézetben a csupasz csúcs mint 
kis dudorodás látszik a pálcikákat viselő csúcs mellett s ilyen esetben csak nagy 
nagyítással különböztethető meg a $-ek csápjától (III. t. 7. ábra). (A növekedés

2. á b ra .  I. f ia ta l  <f Leptodora  p o tro h  és 
fej ré sz le te  f e l tü n te tv e  a  m a x illá r is  n y ú j t -  
v á n y t  (p r. M ax .), a  behning á l ta l  té v e se n  
m a x illá r is  n y ú j tv á n y n a k  n e v e z e tt  s e r té t  
(A) és az  első íz  d is tá lis  s é r tő jé t (B). 
I I .  M a x illá ris  n y ú j tv á n y  e rő seb b  n a g y í tá s 

b a n  k ü lö n b ö z ő  h e ly z e tb e n .
F ig . 2. I. P a r t s  o f th o r a x  a n d  h e a d  of a 
y o u n g  m a le  Leptodora  show ing  th e  m a x illa r  
p ro cess  o f th e  f i r s t  p a i r  o f legs (p r. M ax .), 
th e  m e d ia n e  se ta  o f th e  f i r s t  se g m e n t of 
sam e  legs des cribedbyBEH N iN G  as m a x illa r  
p ro ce ss  (A) a n d  th e  d is ta l  s e ta  o f sam e 
se g m e n t (B ). I I .  M a x illa r  p ro cess  in  d if

fe re n t v iew s m o re  en la rg ed .



korábbi stádiumait nem volt alkalmam megfigyelni, mert, talán a nagyszemíí háló 
használata miatt, a gyűjtésben egy alkalommal sem találtam 1 mm.-nél kisebb 
cf-ket s egy-két mm. hosszúakat is mindig csekély számban.) Később a csupasz 
csúcs növekedve, sarlóalakúan hátra hajlik, a 6 első pálcika megmarad a sze
mölcsön, míg az utóbbi három kissé eltávolodik (III. t. 2—3). A következő III. t.
4. ábra mutatja, hogy az első hat pálcika két csoportban ül a kidudorodáson, az 
utóbbi hármas csoport még inkább eltávolodik s megjelennek a többi pálcikák a 
megnyúlt, de még mindig sarlóalakú antennán. A III. t. 5. ábra kiegyenesedett 
félhosszú csápot ábrá- <? 9
zol, melyen a szemölcs i (°i 
még meglehetősen ki
emelkedő s az előbbi 
állapothoz hasonlóan 
csoportokban elhelye
zett 9 pálcika s a fej 
között még egy észlel
hető. A 6. ábrán fel
tüntetett, teljesen ki
fejlett egyén antennája 
mutatja, hogy a pálci
kák a csúcs felé eső 
harmadban ritkábbak, 
a csúcs közelében liosz- 
szabbodnak s a csú
cson két, az antenna - <? 
irányával egyező pálci
kában végződik. A csáp 
növekedése esetleg a 
vedléssel egybekötött 
lehet, mert a szeptem
ber 17-i gyűjtésben, 
melyben a cf-k Vs-3» 
a $-k 2/3-a fiatal volt, 
csaknem kivétel nélkül 
az összes példányok 
vedlésben voltak. —
A növekedés gyorsaságára vonatkozóan megjegyezhetem, hogy külön edények
ben elhelyezett fiatal cf-k csápjai a III. t. 1. ábrán feltüntetett állapotból négy 
nap alatt a III. t. 2. ábrának megfelelő nagyságra nőttek.

A csápon kívül a cf-ra jellemző az első lábpár negyedik ize tövében levő 
fogacskákkal ellátott, kissé lefelé hajló szemölcsszerű kidudorodás (III. t. 8a, 8b), 
mely a fiatalokon is már meglehetősen nagy (III. t. 9a, 9b) s alakban hasonló az 
ivarérettekéhez s legtöbb esetben a fogacskák (d) és a megelőző íz végén levő 
három tüske (Ac) is megfigyelhető. Az utóbb említett három serte szintén csupán 
a d*-ken fellépő alaktani sajátság, mely az irodalomból eddigelé ismeretlen.

3. ábra. Leptodora Kindtii és $-ének számbeli viszonyát 
feltüntető görbe az 1. táblázat a—e rovataiban lévő adatok 
felhasználása alapján. • ------- • --------•  =  a Balaton hőmér
séklete; az abcissán a gyűjtés ideje, az ordinátán a c?-k, 
illetve a $-ek száma és a víz C fokokban kifejezett hőmér

séklete van feltüntetve.
Fig. 3. A graph indicating the numerical relationship of males 
and females in Leptodora Kindtii based on data found in
Table 1. colums a—e. • --------•--------» Temperature of the
water of Lake Balaton. Data of collections ars arranged on 
the abscissa, numbers of males and females as well as the 
temperatur of water in centigrade are arragend on the

ordinate axis.
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A c f - k  megjelenése és a 9-khez való számbeli viszonya.
Noha GERSGHLER s az általa idézett M. VOIGT (7. Bd. VII. p. 90) erre 

vonatkozó megfigyelései nagyon kevés adattal szolgálnak, a belőle levont követ
keztetés helyességét, nevezetesen, hogy bár cf-k ritkán a nyári hónapok alatt is 
előfordulnak, a tulajdonképpeni ivari periódus az őszi hónapokra esik, az ez évben 
a Balaton Leptodoráin te tt megfigyelések is igazolják, amint az alábbi táblázat 
(1. táblázat) és az ennek alapján szerkesztett görbe (3. ábra) mutatják.

1. Táblázat. — Table 1.
a b c d e f

Megfigyelt 9 - k  és c f - k  száma a
állatok kifejlett példányok

Gyűjt, ideje száma 0 °/0-ában. Proc. of 9 _s
Dates of collections No. of spéci- O and cf-s if only the

mens obser- mature spec.-s are
ved concidered.

1930 júl. 2. . . 100 100
1930 „ 19. . . 100 100 —
1930 „ 26. . . 100 100 —

1930 aug. 2. . . 100 100 9 cf
1930 „ 12. . . 100 100 —
1930 „ 21. . . 100 97 3 3 % 1 0 0 % 0 %
1930 „ 26. . . 90 87 3 4 % 96% 4%

1930 szept. 5. . 100 91 9 9 % 96% 4%
1930 „ 10. . 100 84 16 16% 67% 33%
1930 „ 17. . 51 24 27 52% 33% 67%
1930 „ 24. . 100 85 15 15% 91% 9%

1930 okt. 3. . . 100 54 46 46% 40% 60%
1930 „ 7. . . 100 54 46 46% 46% 54%
1930 „ 15. . . 100 28 72 72% 31% 69%
1930 „ 23. . . 100 42 58 58% 48% 52%
1930 „ 29. . . 100 40 60 60% 45% 55%

1930 nov. 6. . . 106 37 69 65% 41% 59%
1930 „ 13. . . 109 85 24 22% 78% 22%
1930 „ 22. . . 100 64 36 36% 64% 36%
1930 „ 28. . . 100 71 29 29% 71% 29%

1930 dec. 5. . . A gyűjtés valószínűleg a viharos idő miatt eredménytelen volt.

This collection brought no result which is probably due to
the stormy weather of previous days.

cf-k megjelenési ideje augusztus második felére esik, számuk növekedik 
szeptember közepéig, mikor egy hímre kb. egy 9 jut, majd hirtelen csökken 
s ugyanezen hó végén minimumot érnek el, mikor egy cf-re 5 9 esik. Október 
második felében és november elején jóval túlhaladják a 9-k számát, mely időpont
tól kezdve számuk ismét fogy. Ez arány megállapításánál az összes megfigyelt 
egyének tekintetbe vétettek, tehát fiatal és fejlett példányok egyaránt. Ila csupán
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az ivarérett egyének jönnek számításba, az arány szeptember közepén 1 d1 :2$, 
ugyanazon hó végén pedig le? :10 $ lesz.

A  Leptodora parasitái.
(GERSCHLER 7., Bd. VII. p. 94—95.)

a) Ectoparasiták: Vorticella (GERSCHLER); Carchesium (GERSCHLER); 
Epistylis (GERSCHLER).

b) Valódi parasiták : Saprolegnia (P. E. MÜLLER, WEISMANN, GERSCHLER); 
Ascosporidium Blochmanni (GERSCHLER);
„fonalas szerkezetű  sárgás fo lto k “ (G. HUBER).

Bár megfigyeléseim a parasitákra különö
sebben nem terjedtek ki, Vorticellát a nyári hó
napok alatt gyakran, Epistylist egy esetben a 
novemberi gyűjtésben láttam, októberben pe
dig több esetben a testüreg különböző helyein 
előforduló betokozodott Distomnmot találtam.
(Lásd 4. ábra.)

4. ábra. L e p t o d o r d b a n  talált 
betokozódott D i s t o m u m .  ( ? )

Fig, 4. D i s t o m u m  ( ? )  s p .  in 
capsulated state found in 

L e p t o d o r a  K i n d t i i .

A  Leptodora és a Daphina magna STRAUS szájkésziilékeinek  összehason lísása .
Bár e két faj rendszertanilag közel áll egymáshoz, száj készülékük, mint 

ismeretes, nagyban különbözik. Táplálkozás módjuk u. i. nem ugyanaz, lévén a 
Daphnia szűrő Cladocera, mig a Leptodora nagyobb zsákmányra vadászó. A táp
lálkozás módja s a száj szervek alaki tulajdonsága között levő kölcsönös kapcsolat
jól demonstrálható e két fajon.

5. ábra. D a p h n i a  m a g n a  s t r a u s  feje 
és szájkészüléke oldalnézetben. 

Fig. 5. Head with oral parts of 
D a p h n i a  m a g n a  s t r a u s  as seen from 
the side. Oe — Oesophagus, Ls =  
labium superius, Pci =  pars circ. 
labii, Md=mandibula, Max ^maxilla.

6. ábra. D a p h n i a  m a g n a ) jfeje a 
szájrészek feltüntetésével, alulról 

nézve.
Fig. 6. Head and oral parts of 
D a p h n i a  m a g n a  in ventral view. 
R =  rostrum, Aj =  Antenna 1, 
A2 =  Antenna 2, Ls =  labium 
superius, Li — labium inferius, 
Md — mandibula, Max =  ma
xilla, Sv ■= sulcus ventralis. Pel 

=  pars circ. labii.
A Leptodora hegyes végű, oldaltüskékkel felfegyverzett mandibulája alkal

mas a zsákmány megölésére s feldarabolására. Az ajkak szélén levő merev chitinléc 
szorosan tartva a zsákmányt, lehetővé teszi a testnedv és lágy részek kiszívását.
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Hogy az alsó ajak két hatalmas oldaltüskéje, melyek a másik oldal mandibuláival 
ellentétesen végződnek, ahhoz hasonló szolgálatot teljesít-é, vagy pedig más célt 
szolgál, nem tudom. Az ajkak oldalsó lebenyei valószínűleg a már a szájban levő 
táplálékot védik, ugyanakkor szabad mozgást engedve az élénken mozgó mandi- 
buláknak, egyben a garatszivattyúhoz vezető szájüreg elzárásában is résztvehetnek-

A Daphnia magna szájkészüléke (5—7. ábra) más felépítésű. Tulajdon
képen csatornát, csövet alkot, melyen át a szűrés folytán összegyűlt detritus a 
szájüregen át a bélcsatornába vivődik, miután a mandibulák által finomra őrletett.

A szőrökkel sűrűn benőtt maxilla (5—6. ábra Max) befelé hajlott, széles, 
lapított seriéivel átveszi a második lábpár maxilláris függelékének a táplálékot 
a száj üregbe hajtó munkáját.

Az alsó ajak kissé kiemelkedő párhuzamos széleivel (6. ábra Li) keskeny 
csatornát alkot, mely a detritust összegyűjtő ú. n. hasi csatorna (Bauchrinne,
6. ábra Sv) folytatásának tekinthető.

A szájnyílás az orrmányszerűen megnyúlt felsőajak 
(5—6. ábra Ls) közepe táján van. A vestibulumba oldalt 
belépő mandibula (5—6. ábra Md) szorosan beleillik az 
ajak megfelelő vájulatába (7. ábra Cm). Mozgása ellentét
ben a Leptodora mandibuláinak szabad fel- és leirányuló 
mozgásával meglehetősen korlátolt forduló-őrlő mozgás.

A felső ajak egy oldalról lapított, oldalnézetben 
kiszélesedő lekerekített részben végződik (5—6. ábra 
Pel), melynek felülete finom szőrökkel borított, alsó 
szabad vége sorban elhelyezett, kissé befelé hajlított sér
tőkét visel. A felső határán levő vonalról ítélve, mely 
„ízület“ jelentétére enged következtetni, (5. ábrán *-gal 
jelölve) e végső rész mozgékony s berendezésénél s hely
zeténél fogva valószínűleg a táplálékrészeknek a mandi
bulák felé hajtására hivatott, egyben védi a táplálékot 

a ventrális oldal felől. Megjegyzendő azonban, hogy e működést megfigyelni alkal
mam nem volt.

Befejezésül kedves kötelességemnek tartom  leghálásabb köszönetemet 
nyilvánítani Dr. Entz Géza professor urnák, a Magyar Biológiai Kutató Intézet 
igazgatójának becses útmutatásaiért s buzdító érdeklődéséért, mellyel munkámat 
támogatni olyan szíves volt.

T áblamagyarázat.

I. Tábla.

Leptodora Kindtii (FOCKE).

1. Télipetékkel telt 9 nov. 28-i gyűjtésből úszó helyzetben, nyitott „kosár
ral“ . Helyzet eleven állat után.

2. Júniusi gyűjtésből való fiatal 9 ováriuma (cy-k megjelenése előtt) 
eleven után.

3. Július végi kifejlett 9 ováriuma (<T-k megjelenése előtt).

7. Daphnia magna száj
készüléke oldalnézetben 
a mandibulák eltávolí

tása után.
Fig. 7. Oral Parts of 
D a p h n i a  m a g n a  as seen 
from the side, the man
dible being removed Cm 
= cavum mandibulare.



159

4. Kosarában zsákmányt tartó d ,  aetherrel narkotizált eleven egyén után 
rajzolva. (Helyzet a narkotizálással nem változott.) A szakgatott vonal a szájkúp 
körvonalát jelöli.

5. Száj oldalsó nézetben, a) csukva, b) nyitva. (Eleven állat után.) Oe : 
oesophagus, Md : mandibula, Ls : labium superius, Li : labium inferius, pl : pars 
lateralis, pm : pars medialis, v : velum, Ac : aculeus, Ms lev. : musculus levator 
labii, Vest. : vestibulum, V i: Vita chitinosa.

6. a) csukott, b) nyitott száj elülső nézetben. (Eleven állat után.) Jelzés, 
mint 5. ábrán.

7. Mandibula.

II. Tftblii.

Leptodora Kindtii (FOCKE).

Október közepéről való ivarérett d  (eleven állat után).

III. Tábla.

Leptodora Kindtii (FOCKE).

1—6. Különböző növekedési fokon levő cT-k antennái, október végi gyűj
tésből való eleven példányok után. 1. P /3 mm. hosszú d  antennája a) oldal
nézetben, b) alulról nézve; 2. 31/a mm-s, 3. 42/9 mm-s, 4. 41/3 mm-s fiatal cf-k 
sarlóalakú antennája; 5. 52/3mm-s fiatal d  44 sertével ellátott egyenes antennája; 
6. 7x/3 mm. hosszú ivarérett d  hosszú antennája sok szaglópálcikával. (Eleven 
után).

7. Kifejlett $ antennája. (Eleven után.)
8 . Ivarérett d  első lába negyedik ízének tövében levő szemölcs, a) oldal 

nézetben, b) kissé elfordulva. Mindkét rajz feltünteti a harmadik íz végén levő 
kis dudoron ülő három tüskét is. (d : fogacskák, Ac : tüske)

9. Fiatal d  (kis sarlóalakú csáppal) lábán levő szemölcs a) elülső, b) oldalsó 
nézetben. Ez utóbbi a harmadik íz végén levő tüskéket is mutatja. (Jelzés mint
8. ábránál.)

10—11. Fiatal, illetve ivarérett d  feje, feltüntetve a száj és fejhossz külön
böző arányait.

12—13. U. a. a 9 esetében. A 12. ábrán a toron levő szakgatott vonal 
annak mélyebb beállításnál látszó körvonalát tünteti fel.

CONTRIBUTIONS TO THE BIOLOGY AND MORPHOLOGY 
OF LEPTODORA KINDTII (FOCKE) (CRUSTACEA CLADOCERA).

In the literature Leptodora Kindtii has been recorded from the following 
places in Hungary :

Balaton : J. DADAY, 1884, j. RICHARD, 1891. (DADAY 1897), r . FRANCÉ,

Budapest, Városliget: J. DADAY, 1885, G. ENTZ in litt. 1910, VI. 1.
1894.
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Budapest, Lágymányos : g. ENTZ in litt. 1916, VI. 18., VII. 17.
Ú jpest: j. KOTTÁSZ in litt. 1929.
Tata : j. DADAY, (1918).
Környe, Fischery : j. DADAY, 1894. VII. 19.
In the present paper I have attemped to give a resume —■ in descriptions and 

figures — of morphological and biological studies of Leptodora Kindtii made during 
the summer and fall of 1930, using material collected from Lake Balaton. These 
studies have extended to the morphology of oral parts, the seizing and feeding 
habits of Leptodora, the time of appearance of males, their numerical relation 
to the females and few secondary sexual characters distinctive to the male. In 
addition to these observations data concernign to the parasites of Leptodora and 
a comparison of the oral parts of Leptodora to tha t of a filtrating Cladocera, viz. 
Daphnia magna STRAUS have been also included in this paper.

The facts, that a particular description and figure of oral parts of Lepto
dora is lacking in literature as well as a comparsion between these organs of two Cla
docera having an entire different way of feeding, that, the feeding habit of Lepto
dora has not been observed previously (GERSCHLER 7. Vol. VI. p. 431. „Aus der 
Literatur ist mir auch nicht ein Fall bekannt, wo eine Leptodora während des Fres
sens unter dem Mikroskops beobachtet worden wäre. Auch mir ist dies nie vergönnt 
gewesen“), and figures depicting the entire body of of a male is also wanting in 
recent literature (A good photography of a male taken by e . CLEVE is to be found 
on the back cover of a paper by ZACHARIAS : „Feriencurse in Hydrobiologie 
und Planktonkunde an der Biologischen Station zu Plön“ a seperatum without 
date) (21) justify — as I presume — the publication of this paper.

Description of oral parts.

The somewhat coneshaped oral apparatus is protruding from the lower 
part of the head into the seizing „basket“ built up by the six pairs of legs. It fits 
well into the concave front of the thorax (Fig. 12, Plate III.). The proportion of oral 
apparatus to the lenght of the head varies according to the age of the specimen, 
the younger once having a comperatively large „mouth“ . This proportion isin 
the case of young specimens 1 : 2-5—3, and in adult onces about 1 : 4—5 (Fig. 
10—13, Plate III.) The width of oral apparatus measures about the same as the 
distance between the two fifth legs (Fig. 4, Plate I.).

The oral apparatus (Fig. 5—6, Plate I.) consists of the upper (Ls) and the 
lower lips (Li). The opper one is very movaeble, well arched and three lobed. Near 
to the edge a somewhat stiff chitin row is found (Ls Vi) at the front of which the 
two musculus levator labii (Ms lev) terminate. Below this chitin thickening the 
upper lip continues in a velumlike thin membrán, which likewise to the upper 
lip proper, ends in three lobes. The lateral lobe of the velum (Lsplv) jointly with 
the upward looking side lobe of the lower lip marks the place of entrance of the 
mandible into the vestibule, while the mediate one (Lspmv) covers the corres
ponding part of the lower lip when the mouth is shut. The lower lip is more less 
concave than the upper one. A rigid chitin edge is present here also (LiVi). The 
mediane part of the lower lip (Lipm) projects forward, its edges on the sides and
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middle being somewhat swollen, carrying minute spines. Attached to the lateral 
part of the lower lip a rather thick roundish lobe is present (Lipl) carryng on its 
scalloped free edge numerous flexible spines arranged in two rows. On the inner
most side of the same lobe minute papillae may be seen (Fig. 6b). Between the 
projecting mediane part and lateral lobe of the lower lip just descriebed a 
moveable spine (Ac) of conciderable size projects into the vestibule (Vest) provided 
with a special muscle (Fig. 5b.). The compapartively huge mandibles (Md) are 
fixed to the lateral parts of the head, being connected with each other by a chiti- 
nous vitta running on the dorsal part of the head (Vi, Plate II.).

The elevation of the upper lip is made possible through the two „joints“ 
Fig. 5b, Plate II. marked by asterisk) located at the base and about the middle 
of this lip. The mediane part of the lower lip (Lipm) is also moveable its sides may 
bend upward, the points of the two lateral spines (Ac) being drawn closer to each 
other in this position. The movements of the side lobes of the lower lip and the 
velum of the upper lip seem to be rather passive.

A maxiiba is wanting. According to GERSCHLER (7., Vol. VII. p. 655) 
the maxilla is present at the nauplius stage forming a minute prominence which 
however disappears later entirely. The knob-like prominence carrying two spines 
located at the base of the first pair of legs is concidered by LILLJEBORG as a 
processus maxillaris (11 p. 655) saying : „Es fehlt a len (Fuss-) Paaren ein Aussenast 
nur beim 1-sten Paare findet sich an der Innenseite des 1-sten Gliedes und zwar 
nahe der Basis ein kleiner höckerähnlicher, mit einem Stachel sowie mit einem 
etwas längeren Börstchen versehener Fortsatz, der ohne Zweifel einem Maxillär- 
process entspricht.“ A statement similar to this is to be found at GERSCHLER’s 
(7., Vol. VI. p. 421). „An letzterem (erste Beinpaar) sitzt an der Innenseite des Basal
gliedes auf kräftigem Flöcker ein Dorn, der wahrscheinlich als rudimentärer Exopodit 
zu deuten ist, um so eher, als die Ehtwicklungsgeschichte beweist, dass Leptodora 
ihre Extremitäten zweiästig anlegt.“ On the contrary to these statements the 
mediane seta of the first segment of the first pair of legs (one or two in number) 
is held by BEHNING as a processus maxillaris (1 p. 8) when said : „Ferner findet 
sich an der Innenseite des 1-sten (Fuss-) Paares, etwas vor der Mitte des ersten 
Gliedes, ein, wie LILLJEBORG angibt, kleiner höckerähnlicher, mit einem Stachel 
sowie mit einem etwas längerem Börstchen versehener Fortsatz’. Ich fand bei 
meinen Extremitäten jedoch meist nur einen Stachel oder auch zwei, aber dann 
nicht, wie es LILLJEBORG abbildet, von demselben Höcker entspringend, 
sondern beide getrennt und hintereinander entspringend. Es ist wohl sicher, 
dass diese Borsten als ein schwach entwickelter Max. pr. anzusehen sind.“ (Fig. 1.)

According to my judgement there is a confusion in the lines just quoted, 
because the author mistook the mediane seta (or setae) of the first segment of 
the first pair of legs (A. Fig. 2) for the prominence at the base of the same appendage 
described by LILLJEBORG and GERSCHLER as processus maxillaris. My own 
investigation as to the processus maxillaris shows, tha t at the base of the first pair 
of egs a rather extensive elevation (covered with minute spines at the adult 
stage Fig 5 plate I.) is present on which a conspicuous knob-like prominence 
is to be found carrying two spines of different lenght (pr. Max. Fig. 2.) However

i



162

I have failed to observe the ,,seid Börstchen“ of the longer one as it is depicted by 
LILLJEBORG. The seta (or setae) described and figured by BEHNING therefore 
is not identical morphologically with the processus maxillaris just described and 
differs from the distal seta of the same segment (B. Fig. 2.) but in location and 
not in a morpho'ogical aspect.

Seizing and feeding habit.

■ The legs of Leptodora when in swimming stretch forward each pair bending 
slightly inward so tha t all the six pairs together exhibit some resemblance to 
an open basket the bottom of which being the front of the thor&x, while the sides 
are made up by the head and legs. (Fig. 1, Plate I.) The setae which armor the 
legs are arranged in two main rows though on certain segments a mediane row 
is also present composed of few setae and these appendices of two neighbouring 
limbs compose a screen of rhombs the side of which measures about 20—80 
when the basket is closed. When prey is caught the basket closes up by means 
of the terminal segments of the second-fourth pairs of legs. The most terminal 
segments of the first-fourth pairs of legs may bend against the previous segments 
in a very small angle. In the meantime the two last pairs of limbs are supporting 
the catch from downward up. Though, as most of the observations show, the 
prey is held by the second-sixth pairs of legs, occasionally the anterior pair may 
take part in this work as shown in Fig. 4, Plate I, a sketch drawn of an alive 
specimen holding prey.

A Leptodora holding prey may be noticed by the bare eye and when such 
specimen is placed under the lupe in a large drop of water the process of feeding 
may be observed without difficulty. However when so disturbed very often the 
prey is dropped. According to observations the Leptodora is feed upon species 
of Diaptomus, Cyclops and Daphnia, part of the antennae and abdomen of the prey 
usually stand out from the basket. Occasionally are seen tha t the position of the 
prey is changed by the legs of the Leptodora when the basket slightly opens. Though 
the mandibles seems to be adopted for killing I have never been fortunate enough 
to observe this instance, however this must take place, because the running of 
bright food-drops in the esophagus may be seen soon after the seizing. Occasionally 
the moving of solid (chitin) particles also may be observed in the esophagus as 
well as in the stomach (Magendarm) and excrements. In the meanwhile the stomach 
is filled with thick yellowish liquid. In some instances it may be seen, that the 
swallowed food aggregates in the stomach forming small globular bodies which 
through the peristalsis of the alimentary canal move here and there advancing 
slowly toward the anus and decreasing in number.

To consume a small Crustacea one hour may be required although in one 
instance I have found, that in twenty minutes after plankton has been given to 
one specimen kept in a glascylinder, prey was caught, in an other ten minutes 
tha basket being empty again while yellowish liquid stuff filled the stomach.

A Crustacea being dropped from a Leptodora’s basket is torn about the 
dorsal part of the cephalo-thorax, this region seemed to be more or less transparent,
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though- as it was shown in many instances- the reopened basket included but 
parts (antennae, few segments of limbs or abdomen etc.) of the consumed prey. 
On one occasion the prey, being thrown away, after lying motionless for some 
minutes came to itself again but soon perished. In an other instance a Leptodora 
holding one Diaptomus in its basket caught a second one also. The position of 
the latter was changed several times but after while —- without being near to 
the mouth — it was thrown away alive, however it soon perished.

The grow th of the antenna of the m ale and som e other characters
distingtive to  th is sex .

Figures 1—6 of Plate III. illustrate the growth of the antenna of the male. 
The antenna of a very young male specimen resembles in shape a triangle with 
blunt points, one of the poins being attached to the head the anterior one bearing 
— like wise to the female —  nine sensitory appendages, the third being the growing 
point (Fig. la, lb, Plate III.). When in a side view, the latter point falls on the one 
having the appendages and appears to be a protuberance of the same. In this stage 
the male antenna resembles closely to th a t of the female (Fig. 7. PL III.) and a 
good enlargement is needed to identify the sexes. (I have not had the opportunity 
to observe an earlier stage of growth then one just described since in the collections 
specimens smaller that one mm never been found which is probably due to the 
coarseness of the net used.) Specimens of 1—2 mm in lenght were also scarce. In the 
next stage t>f developement the free point of the antenna elongates bending back
ward now resembling a sick’e. The point bearing the sensitory appendages now 
appears as a papilla at the base of the antenna having on'y six appendages, the 
last three ought to be found farther on the elongated part (Fig. 2—3. PI. III.). Fig.
4. PL III. shows a more advanced stage : the six sensitory appendages found on 
the papilla devide in two groups, while the last three moves on still farther on the 
more elongated but still sickle-shaped growing part on which also new sensitory 
appendages having appeard. Fig 5. PL III. depicts a half grown antenna now 
straight in shape, the papilla at the base is still conspicuous, one more sensitory 
appendage appearing between the head and the nine original ones. Fig 6. PL III. 
shows a fully developed antenna of a mature male. It is long and slender being 
slightly swollen at the base and distally tapered. The appendages seem to be scarcer 
on the last third of the antenna and growing in lenght toward the point, which 
bear s two long appendages agreeing in direction with the antenna proper.

It may be said, tha t very probably the growth of antenna is connected with 
the molting, because almost every specimen of a catch dated Sept. 17.-th were 
in molting while one third of the males and two third of the females were young. 
As to the time of growth some experiments have been made showing that the 
antenna of one specimen kept alone in a glasscylinder has developed from stage 
one to stage two after a space of only four days.

As an other distinctive feature to the male beside the anterior antenna the 
papilla located at the base of the terminal segment of the first pair of legs is to be 
mentioned. This papilla is very prominent, somewhat hookshaped carrying minute

l i *
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spines (d) on the top (Fig. 8a, 8b, Plate III.). It is present on the young male 
also being similar in shape though smaller in size (Fig. 9a, 9b, Plate III.). The min
ute spines on the top may be observed in most cases at this stage, the three spines 
on the distal part of the previous segment (Ac) are also present as in the adults. 
These three spines located on a slight prominance are also distinctive feature of 
the male the description of which have not been found hitherto in the records.

The appearance o f the m ales and their num erical repition to the fem ales.

Although at GERSCHLER’s (7. Vol VII. p. 90.) only few data may be found 
as to the appearance of the males and their numerical relation to the females, the 
statement concluded from those data is supported by my own investigation having 
used abundant materia of frequent catches. Namely it is stated by GRESCHLER, 
that though males occasionally may be present during summer, the typical sexual 
period takes place in autumn when they appear in great quantity.

As it is shown in table No 1. and Fig. 3. the males appeared at about the 
middle of August increased in number till the middle of September, their propor
tion being than l j 1 : 1$. From this time on they decreased in number suddenly 
till the end of the same month, proportion now being 1 cf : 5$. During the space 
of about three weeks counting from the middle of October they outnumber the 
females and from Nov. 6-th their number being less again. For the sake of accu- 
rancy it must be mentioned that in compiling this table all the females and males 
were counted whether young or mature once. If only the mature once had been 
taken nto concideration the proportion would habe been 1 : 2 5 in Sept. 7-th
and 1 c? : 10 $ in the end of the same month.

Parasites.
In the records given by GERSCHLER (7. Vol VI ., p. 94—95) the following 

parasites of Lep'odora have been accounted for :
a) Ectoparatites : Carchesium (GERSCHLER);

Epistylis (GERSCHLER) ;
Vorticella (GERSCHLER);

b) True parasites :Saprolegnia (P. E. MÜLLER, WEISMAN, GERSCHLER);
Ascosporidium Blochmanni (GERSCHLER);
„Yellowish spots having fibrous construction“ (G. HUBER).

During the summer months I find Leptodoras afflicted by Vorticella in great 
numbers but only in one instance by Epistylis. In the catches made during 
October several specimens have been found infected by a species of Distomum 
being in capsulated state. (Fig. 4.) These elliptic capsulae may occur in various 
parts of the body.

Comparison of ihe oral parts of Leptodra to that of Daphnia magna STRAUS

Though systematically closely related the oral parts of Daphnia magna 
differ greatly from that of Leptodora as it is already known. Their feeding habit 
is not the same, Daphnia magna being a filtrating Cladocera while Leplodora hunts
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living prey of larger size The mutual relationship between the feeding habit and 
the structure of the corresponding organs may be well demonstrated on these 
two Cladocera.

The pointed mandibles of the Leptodora being armored with sharp toothlike 
protuberances are well adopted for killing and tearing the prey. The mouth with 
its stiff edge when seizing the prey makes possible the sucking out the body juice 
and other soft parts. Whether the two aculi of the lower lip, their free end being 
located antagonistically with tha t of the mandibles of the opposite side assist to the 
latter in function or serves some other purpose I am not able to say. The side 
lobes of both lips protect the food already in the mouth from being washed out, 
meanwhile allowing free movements to the agil mandibles. With all probability they 
also take parts in closing the vesibule into a hermetically protected space which 
lead to the pump of the esophagus.

The oral apparatus of Daphnia magna is different (Fig. 5—7). It forms a 
canal or tube in wich the food particles, gathered by filtration, moves up, while 
through the grinding action of the mandibles (Md of Fig. 5—6) they become better 
masticulated.

The hairy maxillae (Max of Fig. 5—6) with their inwardly bent wide and flat 
setae keep on the work of the processus maxillaris of the second pair of legs in 
driving the food-particles moutlrward.

The lower lip (Li of Fig. 6) — having slightly elevated parallel edges — forms 
a narrow canal which seems to be the continuation of the ventral canal (Bauch- 
rinne, Sv of Fig. 6) in which the detrius aggregates and moves.

The mouth is located at about the middle of the snoutlike elongated upperlip 
(Ls of 5—6). The mandible entering laterally into the vestibule fits tight into the 
corresponding concavity (Cm of Fig. 7) of the lip, its movements being rather 
limited, a turning-grinding action contrary of the very free up and down motion 
of the same of the Leptodora. The upper lip terminates in a roundish part when 
seen from the side, being laterally pressed (Pci of Fig. 5—6). Its outer surface is 
hairy carrying a row of longer hairs on the roundish edge. Probably it is very 
moveable — judging from a line at its upper edge suggesting a „joint“ (Marked 
by asterisk in Fig. 5) — and assits the maxillae in driving the food particles 
toward the mandibles, in the meanwhile protecting the food ventrally. However 
this action — if present -— has not been observed.

I am very much obliged to Prof. GÉZA ENTZ, director of the Hung. Biol. 
Research Institute, Tihany, for the guidance, encouragement and kind interest 
he has shown toward my work and wish to express my hearty and sincere thanks.

List of plates.

Plate I. Leptodora Kindtii. FOCKE.

Fig. 1. An adult female (of Nov. 28) having winter-eggs, in swimming 
position and open „basket“ . Outline of position drawn after alive specimen.

Fig. 2. Ovaries of a young female after alive specimen of June, before the 
appearance of the males.
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Fig. 3. Ovaries of a mature female of July, before the appearance of the
males.

Fig. 4. Ventral aspect of the thorax and head of a ma'e Leptodora having 
prey in the „basket“ , drawn after alive specimen being narcotized Position of 
legs has not been changed during narcosis. Outline of oral apparatus is marked by 
dotted line.

Fig. 5. Oral apparatus as seen from the side, a) shut, b) open. (Drawn after 
alive specimen.) Oe : esophagus, Md : mandibula, Ls : labium superius, L i : 
labium inferius, pi : pars lateralis, Pm : pars medialis, v : velum, Ac : aculeus, Ms 
lev : musculus levator labii, Vest : vestibulum, Vi : vitta chitinosa.

Fig. 6. Mouth as seen from the front, a) shut, b) open. Drawn after alive 
specimen. Explanation of signs as it is given above.

Fig. 7. Mandible.

Plate II. Leoptodora Kindtii. FOCKE.

Fig. 1. Dorsal view of mature male, drawn after alive specimen. Md : man
dible, V i: chitinous thickening.

Plate III. Leptodora Kindtii. FOCKE.

Fig. 1—6. Antennae of males being on different stages of growth. Drawn 
after alive specimens caught in October. 1., antenna of a young (1 mm. long) 
male, a) as seen from the side, b) ventral view of same. Fig. 2—4 sickle shaped 
antennea of young males of 31/3, 42/9, 41/3 mm in lenght resp. Fig. 5. Straight 
antenna of a 52/3 mm long young male having 44 sensitory appendages., Fig. 6. 
A fully developed antenna of a 7x/3 mm long mature male bearing numerous sens, 
appendages.

Fig. 7. Antenna of a mature female. (After alive spec.).
Fig. 8. Papilla and spines of males, distinctive features to this sex, located 

on the base of the terminal segment and the distal part of the previous segment 
resp. of the first pair of legs a) as seen from the side, b) as seen from an angle, 
d) minute spines, Ac : Aculi.

Fig. 9. Same papilla and aculi of a young male (having a small sickle shaped 
antenna). Explanation of signs as in Fig. 8.

Fig. 10—11. Heads of young and adult males resp., showing the proportion 
of oral apparatus to the lenght of the head.

Fig. 12—13. The same in the case of females. The dotted line of the thorax 
of Fig. 12. marks the outline of the thorax as seen at a deeper microscopical 
adjustment.
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(A Magyar Biológiai Kutatóintézetből és a szegedi m. kir. Ferenc József tudományegyetem 
ált. állattani és összehasonl. anatómiai intézetéből.)

TIHANY ÉS KÖRNYÉKÉNEK PER1TRICHUS INFUSORIUMAI.

írta : STILLER JOLÁN (Szeged).

(18 szövegábrával.)

(Aus dem Ungarischen Biologischen Forschungsinstitut, Tihany und dem Institut für 
Allgemeine Zoologie und Vergleichende Anatomie der kgl. ung. Franz-Joseph Universität

in Szeged.

DIE PERITRICHEN INFUSORIEN VON TIHANY UND
UMGERUNG.

v o n : J o l á n  St i l l e r , Szeged.

(mit 18 Textfiguren).

Zwei Monate meiner Sommerferien 1930 und zwar Juni und Juli, sowie die 
letzten Tage des Monats August verbrachte ich im Ungarischen Biologischen 
Forschungsinstitut zu Tihany. Mein Lehrer, Prof, von GELEI stellte mir zur 
Aufgabe, die Peritrichenfauna von Tihany und Umgebung zu erforschen. Flier fand 
Ph nun ein dankbares Arbeitsfeld, denn obzwar das Ufer des Balatonsees rings um 
die Tihanyer Flalbinsel überall felsig ist, also frei von sumpfigen, schilfbewachsenen 
Stellen, wo sich bekannterweise die Infusionstierchen am zahlreichsten vorfinden, 
konnte ich doch an den Steinen, dem massenhaften Potumogeton, auf dem wenigen, 
vom Ufer etwas entfernt wachsenden Rohr, sowie an den zu jener Zeit leider ziem
lich spärlich auftretenden Planktontierchen manchen interessanten Fund machen. 
Ich hatte dort einigemal auch Gelegenheit, Quellen und Bäche aufzusuchen, wobei 
meine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Epizoen des Carinogammarus 
triacanthus SCHÄFERNA und Asellus aquations gerichtet war. Das reichste 
Ergebnis bot mir der malerisch gelegene, von Geyzirkuppen umgebene sogenannte 
„Belső tó“ (Innerer Teich). Vom Dorfe Tihany aus gesehen (Fig. 1.), erscheint 
der etwas tiefer gelegene, eutrophe Teich auf den ersten Blick klein und unan
sehnlicher als er in Wirklichkeit ist, denn grosse Rohrgelände verdecken ihn zum 
grossenTeil. Rudert man mit dem von der tihanyer Abtei, auf deren Grund der,,Belső 
tó“ liegt, auf liebenswürdigste Weise zur Verfügung gestellten Kahn gegen Mitte 
des Teiches, so kann man über das schier unglaublich reiche Pflanzengewirr nicht 
genug staunen, durch welches sich die Ruder kaum Bahn brechen können. Selbst 
an 1 y2— 2 m tiefen Stellen findet man nur selten ein pflanzenarmes Fleckchen, wo 
man tiefer in das klare Wasser hineinsehen kann.
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Natürlich kann ich trotz eifriger Beobachtung kein endgiltiges Bild der 
tihanyer Peritricheenfauna geben, hoffe jedoch im Laufe der Zeit das Fehlende mit 
Untersuchung der Frühjahr-, Herbst- und Winterfauna zu ergänzen. Manches 
einmal gefundene Tier konnte ich trotz eifrigsten Nachsuchens nicht wieder 
finden und fast jeder Tag brachte mir neue Überraschungen.

Fig. 1. Blick auf den Belső tó. Phot. Michael Szabó. Szeged.

E i n i g e  o e k o l o g i s c h e  F r a g e n .

Ausser dem ohnehin periodischen Auftreten mancher Tiere, spielen bei 
ihren Verschwinden, wie auch ich oftmals beobachten konnte , deren Feinde eine 
grosse Bolle. So war es Ende August z. B., als ich wieder einige Tage in Tihany 
verbrachte, ganz auffallend, wie wenig Peritricheen zu finden waren. Selbst die 
gemeinsten Arten waren nur spärlich vertreten und oft fand ich an kahlen Stielen 
von Epistylis nichts als sehr wohlgenährte Suctorien. Nur Cothurnia lebte wohl
behalten in unverminderter Individuenzahl auch in den erwähnten Augusttagen, 
da sich um diese Zeit die ihr nachstellende Art der Suctorien nicht sehen liess. 
Die Suctorien tauchten übrigens erst gegen Mitte Juli in grösserer Zahl auf, ver
schwanden dann Anfang August nach Angaben anderer anwesenden Forscher 
angeblich wieder, um gegen Ende des Monats in noch grösseren Mengen aufzutreten. 
Wenn ich auch nicht behaupten kann, dass sie die einzige Ursache des Ver
schwindens der Peritricheen waren, so kann ich nach meinen Beobachtungen doch 
nicht umhin, auch diesen, mir wichtig scheinenden Umstand zu tangieren.

Auch die am Balaton so häufigen Stürme tragen zum Verschwinden der 
Tierchen nicht wenig bei. Nachdem die Wellen die Ufergegenden einige Stunden
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oder auch Tage hindurch recht wild gepeitscht haben, scheint noch nach 1—2 
Tagen alles wie ausgestorben. Sogar die geschützten Stellender Uferfelsen und das 
geborgene Trichterinnere des Potamogetonblattes scheint nach solchen Stürmen 
rein ausgefegt zu sein. Selbst die Planktontierchen verlieren bei solcher Gele
genheit ihre Epizoen. Mit wahrer Freude untersuchte ich immer die zarte, zier
liche Leptodora Kindtii FOCKE, denn fast immer war für mich etwas Interessantes 
an ihr zu finden. Als ich jedoch Ende Juli, nach kaum zwei Stunden andauernder 
stürmischer Witterung, mir eine Anzahl dieser Tiere verschaffte, waren dir hüb
schen Vorticellinen, welche Leptodora noch tags zuvor so zahlreich bevölkerten, 
auf Nimmerwiedersehen verschwunden und sind während der letzten Tage meines 
dortigen Aufenthaltes auch nicht mehr aufgetaucht.

Wenn die Tiere dann wieder ercheinen, sind auffallend viele solitäre Exem
plare unter ihnen zu finden als Zeichen dessen, dass sie sich erst unlängst wieder 
an das Substratum festsetzten. So beobachtete ich nach einem Sturme eine grosse 
Anzahl mir unbekannt scheinender „Vorticellen“, welche, wie es sich später 
herausstellte, nichts anderes, als solitäre Exemplare vom an den Algen der Ufer
ste in e  so häufigen Zoothamnium affine STEIN waren.

Selbst an ganz unerwarteten Stellen findet man mitunter die wieder sess
haft gewordenen Tierchen, wie dies z. B. auch eine an der Basis eines Cothurnia- 
gehäuses gefundene Rhabdosyla ovum KENT zeigt.

Vielleicht ist auch die häufige Störung und Unruhe der Witterungsver
hältnisse eine der Ursachen, dass die kolonienbildenden Peritricheen bei Tihany so 
individuenarm sind. Selbst die Kolonie von Carchesium polypinum EHRBG-, 
welche bei Szeged manchmal nahezu 100 Individuen zählt und auch mit freiem 
Auge gut sichbare, schimmelartige Überzüge bildet, bestand dort aus höchstens 
10—15 Tieren.

Bei der nachfolgenden Besprechung der gefundenen Tiere habe ich die 
Reihenfolge und systematische Einteilung AND R É's „Catalogue des Invertébrés 
de la Suisse“ (1912) eingehalten, welche ich ALFRED KEISERS’ Arbeit : „Die 
sessilen peritrichen Infusorien und Suctorien von Basel und Umgebung“ (1921) 
entnahm.

Ordnung: Pcritriclia.
Fam. Spirochioninae STEIN.*

Genus : Spirochona STEIN.
Spirochona gemmipara STEIN. Auf den Kiemelblättern von Carinogammarus 

iriacanthus sehr häufig, verschwindet jedoch im Aquarium schon nach 1—2 Tagen. 
Nie fand ich Spirochona auf der Oberfläche der Kiemenblätter, sondern immer nur 
am Rande, besonders zahlreich gegen die freie Spitze, wo oft 5—6 Tiere neben
einander stehen. Nur in einem Falle konstatierte ich ein Tier auf der Oberfläche, 
kaum einige Mikra vom Rande entfernt. Dieses Verhalten haben schon mehrere 
Autore beobachtet und beschrieben, wie dies KEISER in seinem obenerwähnten 
Werke ausführlich bespricht.

* Die neuere Systematik hat die fam. Spirochoninae von der Ordnung Peritricha 
getrennt und als eigene Ordnung auf gestellt.
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Im Juli fand ich sehr häufig knospende Individuen, besonders im Bache bei 
Örvényes, wo Spirochona überhaupt viel zahlreicher vorkam, als in dem auf sehr 
vermodertem Grunde langsam dahinfliessenden Bache bei Aszófő.

Farn. Vorticellinae EHRBG.

Unter-Fam. Urceolarininae STEIN.

Genus : Anhymenia FARBE—DOMERGUE.

Anhymenia Steini CL. U. L. Auf Polycelis tenuis ziemlich schnell herum
kriechend. Nicht sehr häufig. Auf einem Wirte waren höchstens 3—4 Tiere zu 
finden. Auf Dendrocoelum lacteum, trotzdem es tagelang in demselben Glas mit 
Polycelis tenuis lebte, konnte ich Anhymenia in keinem einzigen Fall finden.

Sektion : Contractilia BÜTSCHLI.

Genus : Vorlicella EHRBG.

V. convallaria EHRBG. Anfangs Juni neben V. nebulifera und V. campa
nula  überall sehr gewöhnlich, verschwand jedoch nach dem 20. Juni fast plötzlich 
vollkommen, ohne im Laufe des Sommers wieder aufzutreten.

V. nebulifera L. Die gemeinste Art, welche vom Anfang Juni an bis Ende 
August immer und überall aufzufinden war, besonders reich an Individuenzahl im 
„Belső tó“ . Im Balaton fand ich am 5. Juni auf Potamogeton perfoliatus L. zwei 
Exemplare, welche sich von der typischen Form durch starke ringförmige Ver
dickung nahe dem oberen Stielende unterschieden, ansonsten jedoch in allen 
Teilen mit der typischen Form übereinstimmten.

Auffallend sind bei V. nebulifera und convallaria die immer sehr zahlreichen 
Nahrungsvacuolen, welche im strömenden Plasma ständig ihren Platz wechseln. Die 
grosse Zahl dieser gleich grossen Vacuolen ist für diese Arten derart charakteristisch, 
dass sie selbst beim flüchtigen Anblick mit keiner anderen Art verwechselt werden 
können. Diese Erscheinung steht jedenfalls mit der grossen Energiemenge im Zusam
menhang, w'elche die Tierchen gelegentlich ihrer so häufigen Teilung aufzubrauchen 
gezwungen sind und wird damit auch ihre grosse, alle anderen Allen weit über
steigende Individuenzahl erklärlich. Die Ernährung steht also im coordinierten 
Verhältnis mit der erhöhten Vermehrung und ich möchte auf Grund dieser Wahr
nehmung als Regel aussprechen, dass die Häufigkeit eines Tieres an der Anzahl 
der Nahrungsvacuolen beurteilt werden kann. Die an Individuen so reichen 
Kolonien des Carchesium polypinum EHRBG. und Epistylis plicatilis EHRBG. 
z. B. sind ebenfalls mit zahlreichen Nahrungsvacuolen angefüllt, während sich 
im Körper der seltenen, nur vereinzelt auftretenden Vorticella alba FROM, höchs
tens 1—2 Nahrungsvacuolen vorfanden. Anfangs mit der aufgenommenen Nahrung 
ganz angefüllt, konnte ich in den Blasen bei fortgeschrittener Verdauung die 
BROWN’sche Molecularbewegung des öfteren beobachten.

V. chlorostigma EHRBG. Diese schöne Vorticella konnte ich nur zweimal 
in wenig Exemplaren im „Belső tó“ finden. Jedesmal war sie von Zoochlorellen 
sozusagen vollkommen erfüllt und selbst am Peristomsaum grün gefärbt.
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V. microstoma EHRBG. Diese sonst so gemeine Art gehörte in Tihany 
zu den Seltenheiten und war immer und überall sehr spärlich vetreten. Häufiger 
war hingegen ihre kleine Form

V. microstoma var. abreviata REISER welche ich fast ausnahmslos überall 
vorfand. Sie bildet nie Golonien und selbst dort, wo sie sehr zahlreich auftritt, 
halten die Tiere immer eine gewisse Distanz von einander ein. Sie waren von 15 bis 
35 ;j. in jeder Grösse vertreten und scheinen deshalb ein Verbindungsglied zwischen 
der V. microscopica FROM (13 ,̂) und der typischen V. microstoma EHRBG. zu 
sein. Auffallend ist die stark bläuliche Farbe, welche die Tiere besonders im 
faulenden Aquariumwasser mit der Zeit annehmen. Als einzigen Unterschied von 
KEISER’s Abbildung des Tieres könnte ich erwähnen, dass die bei Tihany gefun
denen Tiere etwas länger und am unteren Ende immer etwas verjüngt waren.

V. citrina ERNBG. Vom 11. Juni an, vor welchem Zeitpunkt sie noch sehr 
spärlich vertreten war, immer häufiger und zahlreicher. Sie war im „Belső tó‘, 
besonders im Juli ziemlich gemein, um jedoch nach dem 23. Juli vollkommen zu 
verschwinden. Mit Vorliebe auf Cladophora in grossen Gruppen festgeheftet, 
konnte ich sie lange und oft beobachten. Es fiel mir auf, dass die sich zu Schwärmer 
umbildenden Exemplare nur in den seltensten Fällen einen aboralen Cilienkranz 
bilden, sondern eine lange,zilyndrische Gestalt — ähnlich wie z. B. V. convallaria und 
microstoma—annehmend, mit Hilfe des peristomialen Kranzes weiter schwimmen. 
Die bisher als glatt beschriebene Pellicula fand ich kaum merklich fein querge
streift, wie es sich mehr oder weniger fast bei allen übrigen Peritricheen heraus
stellte. Es gehört meist eine grosse Übung dazu, diese feinen Streifen zu bemerken, 
da sie mitunter selbst am Rande des Tieres kaum sichtbar sind. Eine unfehlbare 
und sehr einfach anzuwendende Methode zur besseren Differenzierung dieser 
dünnen Streifen fand ich in GELEI—HORVÁTH’s nasser Silbermethode (Veröf
fentlichung in der Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie 1931.) wodurch 
man binnen wenigen Minuten ein sicheres Resultat erhält.

Den Axialfaden des Stieles umgibt eine spiralartig angeordnete Körnchen
membran (Plasmastrang SCHRÖDER), welche auch für V. convallaria, cam
panula und monilata charakteristisch ist.

Am 11. Juni fand sich in einem vom „Belső tó“ stammenden Heuaufguss 
eine Vorticella, deren, von den bisher bekannten Arten abweichende Form mir 
sofort auffiel. Ich hielt sie schon anfangs für eine Abnormität von V. citrina, 
welche vielleicht infolge der allzu reichlichen Nahrung entstanden sein konnte, 
ähnlich wie EM. FAURÉ—FREMIET (1906) über die infolge Überernährung aus 
V. microstoma entstandene V. hians MÜLL, berichtet. Am 17. Juni fand ich 
jedoch dasselbe Tier auch im frischen Wasser des „Belső tó“ , wo sich auch V. 
citrina zahlreich vorfand. Sie ist demnach nicht nur in Heuaufgüssen, sondern 
auch als frei lebende Form zu finden.

Beschreibung. Typisch zitronengelbe Färbung wie bei V. citrina, 
von ihr aber in vielen Merkmalen sehr verschieden. Körper länglich, oben 
und unten breit abgerundet. Peristomfeld sehr gewölbt. Ausser dem gewohn
ten Cilienkranz ist ein zweiter, vollkommen abgesonderter, aus einer einzi
gen Reihe Cilién bestehender Kranz an der Hälfte des Peristomfeldes sichtbar.



Peristomsaum wulstig verdickt, nicht umgeschlagen, bei der Schlundöffnung 
schneckenartig zurückgebogen. Die unmittelbar unter dem ziemlich kurzen 
Schlunde gelegene contractile Vacuole fliesst aus fünf kleineren Bläschen zusam
men. Pellicula wie bei der typischen Form sehr fein, selbst am Rande kaum sichtbar 
quergestreift. Plasma fast hyalin, mit einigen sehr grossen Nahrungsvacuolen. 
Grosskern sehr lang, bandförmig geschlungen, annähernd horizontal gelegen. 
Stiel 4—5 X so lang als das Tier, um den Axialfaden Körnchenmembran.

Die bisher beobachteten Tiere bildeten bei der Umbildung zu Schwärmern 
keinen aboralen Cilienkranz. Im Gegensatz zu den Schwärmern der typischen
V. citrina, welche immer eine zilyndrische Form besitzen, werden diejenigen 
dieser Variation vollkommen kugelrund.

Länge 80—90 <j„ Breite 50—60 ij.. Auf Cladophora.
Im wissenschaftlichen Nachlass Prof. GÉZA ENTZ sen., der mir von seinem 

Sohne, DR. GÉZA ENTZ jun. gütigst zur Verfügung gestellt wurde, fand ich eine 
Zeichnung unter dem Namen V. citrina, welche eine sehr ähnliche Gestalt auf
weist, sich jedoch durch Fehlen des schneckenartigen Buges des Peristomsaumes, 
sowie des zweiten Cilienkranzes von der oben beschriebenen Form wesentlich unter
scheidet. Da durchaus nicht angenommen werden kann, dass diese zwei auffal
lenden Merkmale den geübten Augen des Forschers entgangen sein konnten, ist 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die erwähnte Zeichnung eine Über
gangsform zwischen der typischen Vorticella citrina und meiner Vorticella darstellt.

Diese zwei verschiedenen Formen könnten nämlich verschiedene Stadien 
einer höchstwahrscheinlich pathologischen Variation sein, welche unter bisher 
nicht geklärten Verhältnissen bei V. citrina entsteht. A. KAHL schrieb mir 
hierüber in einer brieflichen Mitteilung folgendes : „Der kuppelartige Diskus 
deutet allerdings darauf hin, dass die Gestalt pathologisch deformiert i s t ; dadurch 
sind auch die beiden Wimperkränze, die sonst einander genähert stehen, voneinan
der entfernt worden. Eine solche abnorme Erhöhung des Zell-turgors ist nach 
meinen Erfahrungen die Folge, wenn an sich Sauerstoff-bedürftige Formen in den 
Kulturgläsern in Sauerstoff-armes, saprobes Medium geraten. Infolge der ein
setzenden Desorganisation des Plasmas (Dissociation der Micellen) steigt dann der 
innere Druck und treibt den Diskus halbkugelig nach aussen.“ Auf Grund dieser 
Auffassung wären auch die obenerwähnten, verschiedenen Stadien meines Tierchens 
am glaubwürdigsten geklärt. In diesem Sinne würde die Zeichnung Prof. GÉZA 
ENTZ sen. V. citrina in jenem Zustand veranschaulichen, wo der Diskus noch 
nicht derart aufgetrieben war, dass_ sich die innerste Reihe des sonst einheitlich 
erscheinenden peristomialen Cilienkranzes hätte entfernen können. Der bei der 
typischen Form dünne, tellerartig ausgebreitete Peristomsaum ist hier bereits 
aufgedunsen, liegt, jedoch noch in einer Fläche, während er bei meiner Form, 
infolge der fortgeschritteneren Deformierung den schneckenartigen Bug erhält.

Die im Heuaufguss gefundenen Exemplare lebten tagelang in Sauerstoffar
men Medium und Lypische V. citrina konnte ich darin nicht finden. Es ist deshalb 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass diese wenigen, derart veränderte Form 
aufweisenden Tiere eben die letzten der Art waren, welche sich an das geänderte 
Medium einigermassen anpassen konnten. Dass diese Form trotzdem auch im



177

frischen Wasser, worin auch die typische V. citrina lebte, zu finden war, ändert 
nichts an der Möglichkeit, dass der Mangel an Sauerstoff diese höchstwahrschein
lich pathologische Deformierung verursachte, da am etwas versumpften, sehr 
seichten Ufer das unbewegte Wasser bedeutend erwärmt, ebenfalls arm an Sauer
stoff sein muss und so die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass ich eben ein 
solches, schon deformiertes Tierchen auf irgend eine Art in das Planktonnetz bekam.

Spätere Nachforschungen und experimentelle Züchtungsversuche werden 
hierüber entscheiden. Falls sich die Richtigkeit dieser 
Auffassung behaupten sollte, hat die Beschreibung dieser 
pathologischen Variation keinen systematischen Wert.
Trotzdem will ich sie aber schon an dieser Stelle als

Vorticella citrina var. turgescens (Fig. 2.). 
erwähnen, da diese eigenartige Form sehr geeignet ist, auch 
späteren Beobachtern manches Kopfzerbrechen zu verur
sachen.

V. nutans MÜLL, gehörte auch im „Belső tó“ zu den 
grössten Seltenheiten, wo ich sie nur am 5. Juni in einigen 
Exemplaren auf Pflanzenresten fand. Etwas reicher an Zahl 
war sie in einem von ebendort stammenden Strohaufguss.

V. campanula EHRBG. Im Juni eine der gemeinsten, 
überall auftretenden Arten, wurde gegen Ende des Monats 
jedoch immer seltener und war nach dem 10. Juli vollkom
men verschwunden. Die Tiere vom 4. und 10. Juli hatten 
fast ausnahmslos einige Zoochlorellen. Am 22. Juli fand ich 
einige verspätete Tiere auf Pflanzenresten in einem unbe- 
nützten alten Kahn am Ufer des Balatons bei Örvényes.

Die Schwärmer der V. campanula bilden, wie ich 
dies auch bei manchen anderen Arten constatieren konnte, 
keinen aboralen Cilienkranz im Gegensatz zur bisherigen 
Auffassung, dass alle Vorticellinen ausnahmslos einen abo
ralen Cilienkranz bilden. Vor dem Loslösen deformiert sich 
das Tier meist durch tiefe Querfalten und auch die p i g _ 2 . V o r t i c e l l a  c i t r i n a  

Schwärmer, welche sich nur mit Hilfe des ausnehmend EHRBG. v a r  tu r g e s c e n s  

feinbewimperten Peristonnalkranzes lortbewegen, zeigen Z e i s s  Zeichenapparat, 
nicht selten ganz abenteuerliche Formen. Le;7z Mi]<r°skop IV. Oe.

Eine besondere Eigentümlichkeit der V. campanula nert.
sind die zwei contractilen Vacoulen : die eine auf ihrem ge
wohnten Platz unterhalb des Peristoms, unmittelbar neben dem verhältnismässig 
kurzen, bewimperten Schlunde, die andere auf der entgegengesetzten Seite der 
unteren Körperhälfte. Letztere fliesst vor der Entleerung aus mehreren kleinen 
Bläschen zusammen. Die zwei Vacoulen functionieren scheinbar abwechselnd, 
doch kann ich noch mangels genügender Beobachtung von keiner Gesetzmässig
keit sprechen.*

* Im Juli 1931, als ich die Korrektur meiner Arbeit bekam, hatte ich bei Wieder
holung meiner vorjährigen Untersuchungen keine einzige V. c a m p a n u l a  mit zwei cont
ractilen Vacuolen gefunden.

12
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V. alba FROM, war immer sehr selten, nur vereinzelt zu finden. Auffallend 
war die immer sehr grosse contractile Vacoule, deren Durchmesser bis zu 18 ;J. 
beträgt. -— Bei der Umbildung zum Schwärmer wird die längliche Gestalt nahezu 
kugelrund, bildet aber keinen aboralen Cilienkranz. Nie konnte ich an den Tieren 
beim Loslösen vom Stiel die schon bekannte rotierende Bewegung des Körpers 
bemerken, wie sie an jenen Tieren stets zu beobachten ist, welche einen aboralen 
Cilienkranz bilden, bevor sie sich als Schwärmer loslösen. Nach einer kaum merk
lichen zitternden Unruhe, wobei sie den Körper scheinbar lockern, lösen sie sich 
als Schwärmer sozusagen unerwartet vom Stiel. Der Grosskern im oberen Körper

teil verliert hierbei seine einfache hufeisen
förmige Gestalt und erscheint, vielmals 
verschlungen in der Mitte des kugeligen 
Schwärmers.

V. picta EHRBG. Noch seltener als 
V. alba. Der Axiafaden unterbrochen, doch 
konnte ich die für charakteristisch be
schriebenen roten Pigmentkörnchen nicht 
entdecken.

V. marginata sp. n. (Fig. 3.)
Sehr häufig und zahlreich fand ich im 

,,Balsö tö“ eine hübsche, eigenartig geformte 
Vorticella, welche mir durch ihren sehr brei
ten, durchsichtigen Peristomsaum und ihrer 
dunkelgrauen Färbung sofort auffiel.

Wie mir Herr KAHL brieflich mitteilt, 
käme hierbei im Vergleich einzig die V. cra- 
tera KENT (V . patellina D’UDEKEM 1862.) 
in Betracht, doch weicht auch diese Form 
beträchtlich von der obenerwähnten Vorti
cella ab, indem V. cratera grösser und plump

iclmet" mit * Zeiss ̂ ZHchenap '̂rat*. Leitz glockenförmig ist. Ausserdem ist der Saum 
Mikroskop IV. Oc. 8a Obj. Auf 2/3 nicht umgeschlagen und am Rande gewellt, 

verkleinert. wodurch Radiallinien entstehen. Wie ich in
Beschreibung erwähne, erscheint auch der sonst glatte Peristomsaum meiner der 
Vorticella bei starker Kontraktion des Tieres wellenartig gefaltet, doch nie derart, 
dass Radiallinien entstehen können. Da sich diese Merkmale nicht niur auf ein 
zwei, zufällig so gestalteten Tiere, sondern auf eine grosse Zahl der im „Belső tó“ 
sehr gewöhnlichen Form beziehen, glaube ich dieselben ruhig als neue Art anführen 
zu können.

Beschreibung. Körperform fast so wie bei V. nebulifera, doch ist der Peristom- 
saumsehr breit, dünn, krempenartig so dass das ganze Tier einem breitrandigen Hute 
gleicht. Peristomfeld in der Seitenansicht nicht sichtbar. Contractile Vacuole vom 
Peristomsaum verdeckt, neben dem kurzen, sehr breiten,spitz zulaufenden Schlunde 
aus welchem die nur selten von oben sichtbare, 20—3 0 lange, sehr schräg 
gestellte Spreitzborste der undulierenden Membran hervorragt. Grosskern lang,
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hufeisenartig, horizontal gelegen. Pellicula sehr fein quergestreift. Das sehr schnell 
strömende Plasma voll kleiner lichtbrechender Körnchen, welche es dunkelgrau 
färben, (mit Ausnahme des breiten Preistomsaumes, welcher durchsichtig und 
farblos ist). Der breite, etwas herunterhängende Peristomsaum ist nicht kontra
hierbar, so dass er bei Kontraktion des Tieres querfaltig gewellt erscheint. Der 
verhältnismässig kurze Stiel erreicht nur selten das Doppelte oder Dreifache der 
Körperlänge. Länge 70—90 <j„ Breite. 32—45 Breite des Peristoms 100—110 y..
Auf verschiedenen Wasserpflanzen.

Prof. GÉZA ENTZ sen. erwähnt in seiner Abhandlung ,,A tordai és Szamos- 
falvi sós tavak ázalagfaunája“ 1876 die Fähigkeit der in Süsswasser vorkommenden 
V. nebulifera, das Peristom derart auszubreiten, dass das Tier einer breiten Glocke 
oder noch eher einem sehr breitrandigen Hut ähnlich sieht. Nachdem das Peris
tom meiner Vorticella dasselbe Aussehen besitzt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass diese zwei Tiere miteinander identisch sind. Eine gewisse 
Ähnlichkeit, mit Ausnahme des Peristomsaumes, besteht allerdings, besonders 
in der Form des unteren Körperteiles. Der auffallend breite Peristomsaum der 
von mir gefundenen Tiere kann jedoch als ständiges, nicht einziehbares Organ auf
gefasst werden, da ihm contrahierbare Elemente scheinbar vollständig fehlen.

Weiters finde ich im Buche ,,A Balaton tudományos kutatásainak eredmé
nyei“ Budapest, 1897. in der Aufzählung der gefundenen Tiere auch V. patellina 
erwähnt, welcher Fund ebenfalls mit meiner Art identisch sein dürfte.

V. putriimra O. F. MÜLL, habe ich nur auf der Biologischen Station, im 
Abflusskanal des Schildkrötenaquariums gefunden. Sehr merkwürdig war der 
überaus lange Stiel der verhältnismässig kleinen, nur 40 — 45 y. langen Tiere, indem 
er zwischen 600 und 1200 j* variierte, also nicht selten das 30-fache der Körper
länge des Tieres erreichte.

V. conesoma ST. Nur zweimal konnte ich im „Belső tó“ wenige Exemplare 
dieses auch hier sehr seltenen Tieres finden, welches durch seine eigentümlich 
langgestreckte Gestalt, welche ganz allmählich in den Stiel übergeht, sehr gut 
von V. microstoma zu unterscheiden ist.

V. monüata TATEM. Bei meiner Bückkehr nach Tihany, also Ende des Mo
nats August fand ich in dem vor einem Monat zurückgelassenen, aus dem „Belső 
tó“ stammenden Aquarium eine derart grosse Menge V. monilata, dass sie in grossen 
Gruppen jedes kleinste Stückchen CAaclophora und Ceratophyllum besetzten, Es 
war dies umso auffallender, als ich am 23. Juli dasselbe Wasser untersuchend, 
kein einziges Tier dieser Art finden konnte, welche es nun fast allein beherrschten, 
denn selbst die im Juli so zahlreichen V. nebulifera waren vollkommen ver
schwunden . V. monüata konnte ich bisher auch in Szeged nie frei lebend finden 
sondern nur in schon einige Wochen altem, doch frisch gebliebenem Aquarium, 
OLAW SCHRÖDER bemerkte ebenfalls in seiner Abhandlung (1906) dass das 
Material zu seinen Untersuchungen einem Tümpel in der Nähe von Heidelberg 
entstammte und er nach etwa acht Tagen an den Wasserpflanzen und faulenden 
Blättern zahlreiche Gesellschaften von V. monilata TATEM fand. Ganz unwill
kürlich drängte sich mir die zwar abenteuerlich scheinende Idee auf, dass das 
zahlreiche Auftreten dieser bisher nicht gefundenen Tiere mit dem Verschwinden

1 2 *
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einer anderen Art in Verbindung stehen muss, dass sich nämlich V. monilata unter 
gewissen, geänderten Umständen— gleichwie aus einer anderen Art — vielleicht 
aus V. nebulifera umbildet also nichts anderes, als eine Variationsform wäre. 
Jedesmal, wenn in einem meiner Acuarien V. monilata auftauchte, waren die 
zahlreichen V. nebulifera oder- convallaria verschwunden. Natürlich kann dies auch 
ein Spiel dis Zufalls sein und müssen diesbezügliche Experimente oder ein glücklicher 
Zufall über die Richtigkeit oder Unhaltbarkeit dieser meiner Annahme entscheiden.

Als SCHRÖDER im Jahre 1906 diese Tierchen cytologisch untersuchte, 
machte er die Beobachtung, dass sich die obere Perlschichte bei Schnitten m it 
Osmiumfixierung abhebt und darunter die für die Vorticellinen charakteristische 
Querstreifung der Pellicula zum Vorschein kommt. Schon damals vertrat er die 
Meinung, dass diese Hülle eventuell als ein Ausscheidungsprodukt des Tierchens 
aufgefasst werden könnte.

Wenn v ir  nun einen Vergleich ziehend bedenken, dass sich die in den Ther
men lebenden Algen durch Bildung einer dicken Sulzschichte gegen den schäd
lichen Einfluss des hohen Wärmegrades und die im Meere lebenden Peridineen, 
sowie andere Ufertiere gegen das Süsswerden des Wassers auf ähnliche Art schützen, 
ist die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen, dass einzelne, behufs Encys- 
tierr ng ohnehin schon zur Bildung von Ausscheidungstoffen befähigte Voiticellinen 
gegen den schädlichen Einfluss des faulenden Wassers etc. diese körnchenartig 
ausgeschwitzte Hülle bilden.

Auf den mit der GELEI—HORVÁTH-schen nassen Silbermethode präpa
rierten Vorticella monilata konnte ich unter der polygonalen Struktur der Hülle 
die gewohnte gekörnelte Streifung der Vorticellinen deutlich wahrnehmen, welche 
bei den in Tihany gefundenen Tierchen mit den dichten, feinen Querstreifen der 
Vorticella nebulifera übereinstimmen.

Prof. GÉZA ENTZ sen. schreibt in seiner Abhandlung (1876) S. 17. über eine 
Salzwasserform der V. microstoma. Wenn der Inhalt der Kulturgläser, welche 
Material aus den Kochsalzteichen enthielten, in Fäulnis überging, erschien an der 
Oberfläche des Wassers die gennante Art immer in grossen Mengen, unter welchen 
sehr viele Exemplare mit glänzenden Kügelchen, welche regelmässige Querringe 
bildeten bedeckt waren. Dasselbe sah er bei V. microstoma, welche aus Süsswasser 
stammten und erwähnt, dass er dieselbe Erscheinung auch bei V. campanula des 
öfteren beobachten konnte. Die Illustration seines ersterwähnten Tieres auf Tafel
II. Fig. 22. stimmt mit der ursprünglich als V. convallaria var. monilata beschriebe
nen V. monilata TATEM’s (1869) vollkommen überein und es ist nicht ausgeschlos
sen, dass die als V. campanula beobachteten Tiere mit Fromentel’s V. margaritata 
und STOKES’s V. Lockwoodi (1884) übereinstimmen, welche viel plumper 
glokkenförmig sind, später aber alle als V. monilata TATEM zusammengezogen 
wurden. Nach all’ diesen Daten, welche ich der mir leider nur sehr spärlich zur 
Verfügung gestanden Literatur entnahm, erscheint mir nicht nur meine oben er
wähnte Annahme, dass sich nämlich die Form : V. monilata aus einer anderen Art 
entwickelt, sehr wahrscheinlich, sondern es kann angenommen werden, dass sogar 
mehrere Arten die Fähigkeit besitzen, unter gewissen Umständen eine Var. monilata 
zu bilden. Wenn es gelingt, diese Variationen experimentell hervorzurufen, oder
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die Tiere während ihrer Umwandlung zu beobachten, würde V. monilata als eigene 
Art aufhören und wie ursprünglich, nur als Variation einer oder verschiedener Arten 
bestehen.

TATEM fand seine Vorticella auf Myriophyllnm-Blättern. PENARD erwähnt 
als Wirtspflanzen der von ihm gefundenen V. monilata Utricularia und Lemna 
polyrrhyza, KEISER Algenfäden, Lemna minor, in einem Falle sogar Cyclops viridis. 
Im Falle die erwähnten Autoren das Material, sofort aus dem Freien nach Hause 
gebracht, untersucht hätten, würde dieser Umstand meiner Annahme ziemlich 
wiedersprechen, doch ist es ja nicht ausgeschlossen, dass mitunter auch im Freien die
selben Verhältnisse Vorkommen, welche zur Entstehung dieser vermuteten Varia
tion führen.

Bei der Teilung verliert der bandförmige Kern seine longitudinale Lage und 
nimmt — fast das Doppelte an Länge zunehmend — vielmals verschlungen eine 
mehr horizontale Lage ein.

V. cucculus FROM, habe ich ebenfalls erst im August, in sehr wenigen Exem
plaren auf Pflanzenresten im „Belső tó“ gefunden.

F i g .  4. V o r t i c e l la  K a h l i i  SP. N. A. Tier mit 
hufeisenförmigen Kern und schneckenartigem 
Bug des Peristomsaumes. B. Tier mit lan
gem, bandartigem Kern. C. Contractile Va
cuole in den verschiedenen Stadien der Func
tion. Gezeichnet mit Zeichenapparat Z e i s s .

L e i t e s  Mikroskop IV. Oc., 8a Obj. 1/ 1. V.

F i g .  5. V o r t i c e l la  K a h l i i  SP. N. Original
zeichnung KAHL's, auf Grund welcher die 
vom Verfasser gefundenen Tiere identifiziert 

wurden.

V. Kahlii sp. n. (Fig. 4. ABC u. 5.)
Ende Juli habe ich auf Leptodora Kindtii FOCKE eine grosse Menge mir fremd 

erscheinender Vorticel inen gefunden, welche sich später in geringerer Zahl auch auf 
Daphnia longispina var. hyalina vorfanden. Keine mir zur Verfügung stehende 
Beschreibung passte auf dieses neuartige, auf fast steifem Stiele sitzende Tierchen, 
dessen eigenartige Gestaltung schwer mit einer anderen Art zu verwechseln ist. Herr 
A. KAHL, der die Liebenswürdigkeit hatte, meine zweifelhaften Arten begutachtend 
zu überprüfen, sendete mir eine sehr ähnliche Zeichnung, welche bei der beobachte
ten Variabilität dieser Art, wie Fig. 5. zeigt, recht gut mit den von mir gefundenen
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Tieren identifiziert werden kann. Er fand dasselbe auf einem in das Genus Salpina 
gehörendem Rädertier und hielt es ebenfalls für eine neue Art, welche er jedoch 
noch nicht beschrieben hat. Nach dem Aussehen, besonders was den Stiel mit der 
haftscheibenartigen Verbreiterung betrifft (welche ich bei Vorticellen sonst niemals 
beobachten konnte) würde ich das Tier eher für eine solitäre Form einer Carchesium- 
art oder mit Rücksicht auf die Steifheit, beziehungsweise minimale Contractilität 
des Axialfadens für einen Übergang zur Gattung Epistylis halten, doch war eine 
Verzweigung in keinem einzigen Fall nachzuweisen, so dass ich sie vorläufig 
als neue Art von Vorticella beschreibe und sie zu Ehren Herrn A. KAHL’s 
benenne, der doch ebenfalls als Entdecker dieser Art gelten könnte.

Der Körper dieser Art ist bimförmig. Peristomfeld flach. Peristomsaum 
wenig verdickt, meist verdoppelt, gegen den Schlund erweitert, schneckenartig 
zurückgebogen, aus welchem oft die lange Spreizborste der undulierenden Membran 
stark hervorsteht. Pellicula stark quergestreift, in den Streifen etwas eingeschnürt. 
Der breite, kurze Schlund ist vor dem Übergang in ein darmartiges Rohr — wel
ches bis über die Körpermitte reicht -—- stark eingeschnürt. Die unmittelbar unter 
dem schiefgestellten Schlunde befindliche contractile Vacuole besteht anfangs 
aus sechs kleinen Eiäschen, welche sehr rasch in zwei Rlasen, dann in eine zusam- 
menfliessen. Sehr oft entleert sie sich jedoch noch in doppeltem Zustand. Plasma 
feinkörnig, mit einer Anzahl grösserer Nahrungsvacuolen. Grosskern variabel: 
bald lang bandartig in die Längsachse des Körpers gestellt, bald viel kürzer, quer 
gelagert. Stiel glatt, die Körperlänge kaum überschreitend, unten ein wenig, haft
scheibenartig verbreitert. Axialfaden fast vollkommen gerade, mit der Stielwand 
parallel, kaum kontrahierbar.

Länge 32—44 Ereite 24—36 [j.. Selten, doch sehr zahlreich im Balaton auf
Leptodora Kindiii, u. Daphnia longispina var. hyalina sowie auf Salpina im Utri- 
culariatümpel bei Hamburg.

Genus : Carchesium EHRBG.

Carchesium brevistylum D’UDEKEM ?

Zweimal und zwar am 8. VI. und am 22. VII. habe ich auf Leptodora Kindtii 
FOCKE eine grosse Menge kurzgestielter Vorticellinen gefunden, welche ich jedoch 
nicht sicher bestimmen konnte. Sie erinnern gewissermassen an C. brevistylum 
D’UDEKEM, haben einen ebenso kurzen, ziemlich dicken Stiel und kommen fast 
ausnahmslos solitär vor. Nur in einem einzigen Fall konnte ich eine für Carchesium 
charakterisctische Verzweigung beobachten.

Ich kenne das Tier nur aus der Abhandlung Prof. GÉZA ENTZ sen. „Über 
einige patagonische Protozoen“, in welcher er einige Exemplare dieser Tiere 
abzeichnete ; leider waren die Belegsexemplare von ENTZ schon seit längerer Zeit 
fixiert, also trotz verhältnismässig guter Konservierung zusammengezogen und 
etwas deformiert. Die für die Art von ENTZ als charakteristisch erwähnte nickende 
Bewegung konnte ich in keinem einzigen Fall beobachten. Die auffalende Cilien- 
länge, sowie die ziemlich deutlichen Querstreifen der Pellicula meiner Tiere konnte



an fixierten Präparaten natürlich nicht gesehen werden. Aus diesem Grunde kann 
ich diese Art nur dann endgültig determinieren, wenn es mir gelingt, die Original
beschreibung und Zeichnung D’UDEKEM’s zu erhalten.

Fig. 6. Veranschaulicht das Tierchen in vollkommen gestrecktem Zustande.
Körper nach oben stark verbreitert, oben kaum 

merklich eingeschnürt, nicht viel länger als breit.
Peristomfeld vollkommen flach. Peristomsaum et
was umgeschlagen. Cilién auffallend lang (bis zu 
8 p). Contractile Vacuole unmittelbar unter dem 
Peristom. Macronucleus lang, etwas hufeisenförmig, 
transversal gelegen, mit dem Micronucleus in der 
Einbuchtung. Pellicula deutlich quergestreift. Im 
Plasma viele kleine Körnchen. Stiel etwas kürzer als 
der Körper, am unteren Ende etwas verdickt. Axial
faden granuliert, sehr oft mit knotigen Verdick
ungen.

Länge ohne Stiel 28—32 p, Breite 20—24 p.,
Breite des Peristoms 27 p. Selten, doch zahlreich 
auf Leptodora Kindtii FOCKE.

C. polypinum EHRBG. Gewöhnlich findet 
man— meinen sonstigen in Szeged gemachten E r
fahrungen gemäss —dieses Tier, wo und wann es im
mer auftritt in so grossen Mengen und in so individuenreichen Kolonien, dass 
diese auf schwimmenden Holzstückchen, treibenden Wurzeln usw. oft dichte, 
schimmelartige Überzüge bilden. Umso überraschender war es mir also, als ich 
C. polypinum bei Tihany nicht nur ziemlich vereinzelt, sondern in so individuen
armen Kolonien vorfand, dass 10—15 Tiere an einem Stamme schon eine Aus
nahme bildeten. Nachdem die Tierchen— was Nahrung, Sauerstoff etc. betrifft 
-— scheinbar die günstigsten Lebensbedingungen hatten, musste ich unwill
kürlich an den anfangs erwähnten Umstand denken, dass die häufigen Stürme, 
häufiger Wellenschlag der Ausbildung von grösseren Kolonien möglicherweise 
hindernd entgegenwirken. Möglich ist es aber auch dass die chemische Zusam
mensetzung des Balaton-und des „Belső tó“ Wassers die Koloniebildung beein
flusst. A. KAHL bemerkte bei jenen Tieren, welche in saprobem Medium leben 
eine ähnlich abnorm kleine Individuenzahl, doch trifft dies hier nicht zu, da bei 
Tihany das Wasser frisch und klar ist und jene Tiere, welche in saprobem Me
dium gemein sind, hier nur selten Vorkommen oder überhaupt ganz fehlen.

C. aselli ENGELM. fand sich in ziemlich grosser Anzahl auf Asellus aquaticus, 
welche ich teils im basinartig angesammelten Wasser einer Quelle bei Kővágóőrs, 
der sogenanten „Mosóforrás“ (Waschquelle), teils unter den Ufersteinen des Bala
tons bei Tihany sammelte. Die genannte Quelle, von der Bevölkerung seinerzeit 
angeblich als Heilbad benützt, ist derart reich an Methangas (?),dass ein in den Grund 
gestossener Stock das Gas in grossen Blasen hinaufsprudeln lässt. Vollkommen 
mit Lemna, Algen und Moos bedeckt, kann man die darauf sitzenden Asellus mühelos 
in gewünschter Anzahl herausheben, wobei immer noch einige Carinogammarus

F i g .  6. C a r c h e s i u m  b r e v i s t y l u m  
D’UDEKEM? Gezeichnet mit 
Zeichenapparat Z e i s s .  L e i t z ' s  
Mikroskop IV. obj. 1/12 Immer

sion. Auf y 2 verkleinert.
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und Larven in Mitgefangenschaft geraten. Ausser den zahlreichen Epizoen der 
erwähnten Tiere habe ich weder im Wasser schwimmend, noch auf den Pflanzen 
Peritricheen gefunden. Die im Hochsommer eisig kalt wirkende Temperatur des 
Wassers (+  13° C) scheint doch zu tief unter dem Optimum der Tierchen zu liegen. 
Die überall so zahlreich vorkommende V. nebulifera fehlte zwar auch diesmal 
nicht, doch war sie nur auf den rückwärtigen Abdominalsegmenten des Asellus 
zu finden. An den Fussborsten fand ich auch einige A7. campanula, welch unruhigen 
Platz sie gewiss nicht ohne Absicht wählten, sondern wahrscheinlich nur durch die 
Umstände gezwungen, sich dort ansiedelten. Die Hauptursache düfte hierbei wahr
scheinlich in der Nahrungsfrage liegen. Das Wasser ist so klar und rein, dass die Tiere, 
an ein bewegungsloses Substrat geheftet, wohl Hungers sterben würden und aus 
diesem Grunde lieber mit den lebhaften Wirtstieren vorlieb nehmen, durch welche 
sie in immer neue Umgebung geführt, manchen Nahrungsbrokken mitgekommen. 
Die Abdominalsegmente des Asellus scheinen aus diesem Grunde den oft massen
haft darauf sitzenden Vorticellen besonders vorteilhaft zu sein.

Genus: Zoothamnium STEIN'.

Z. affine ST. war als einziger Vertreter dieser Gattung im Balaton und in 
dem kleinen, dahin mündenden Bache bei Aszófő zu finden. Besonders an den 
Ufersteinen vor dem Biologischen Institut waren sie auf Bangia und Cladophora 
von Ende Juni angefangen sehr häufig. Die Kolonien bestanden fast immer aus 
vier Individuen. Am 14. Juli wiesen die Stiele einiger der gefundenen Tiere Quer
ringe in unregelmässigen Zwischenräumen auf, waren aber sonst der typischen Form 
in jedem Merkmal gleich. Die Querringe waren auch in vollkommen gestrecktem 
Zustande der Tiere sichtbar, also keine Folgen der Contraction. Diesen Umstand 
fand ich deshalb nötig niederzuschreiben, da L.EPSI in seinem angeführten Werke 
das Gegenteil davon — zwar zweifelnd — angiebt. Das Tier selbst bildet bei Kon- 
traction auf der unteren Körperhälfte tiefe Querfalten.

Genus : Epistylis EHRBG.

Diese Gattung war viel reicher an Artenzahl vertreten als die vorigen zwei 
kolonienbildenden Gattungen. Besonders häufig, zahlreich und überall anzutreffen 
war von Mitte Juni an

E. anastatica L. Anfangs waren überhaupt nur solitäre Exemplare zu finden, 
welche fast plötzlich in so grossen Mengen auftauchten, dass im „Belső tó“ fast 
ausnahmslos jede Cladophora mit ihr besetzt war. Anfangs hielt ich sie für eine 
Rhabdostyla, bis ich dann im frisch gebliebenen Aquarium jeden Übergang zur 
E. anastatica und zur viel selteneren

E. articulata FROM, beobachten konnte. Der Unterschied dieser zwei soli
tären Gestalten fällt anfangs überhaupt nicht auf, nur nach einiger Beobachtung 
sieht man, dass diejenige der E. anastatica ein etwas schief abgestutztes Peristom 
und etwas dünneren und längeren Stiel besitzt. Bei der ersten verzweigten Form 
ist die E. articulata durch ihrer Gliederung sofort erkennbar.
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Im Juli waren die solitären Exemplare noch immer häufig, doch war die 
Zahl der individuenarmen Kolonien überwiegend. (Fig 7.) E. articulata ist zu dieser 
Zeit schon vollkommen verschwunden, während sich E. anastatica noch bei meiner 
Rückkehr, also Ende August, wenn auch zufolge Nachstellens seitens ihrer Feindin, 
einer Tokophrija sp. in verminderter Individuenzahl doch noch immer sich ihres 
Lebens erfreute. Um mich zu überzeugen, ob diese Suctorie tatsächlich eine derart 
grosse Verwüstung anzustellen im Stande ist, wie ich es bei meinen Beobachtungen 
im frischgeholten Material und in dem vor einem Monat zurückgelassenen Aqua
rium annehmen konnte, gab ich in eine kleine Glasschüssel (Embryoschale) einige 
Fäden Cladophora, auf welchen sich zahlreiche E. anastatica mit einigen, an ihre

Fig. 7. Epistylis anastatica L. Zeichenapparat Zeiss. Leitz’s Mikroskop IV. Oc. 8a Obj.
Auf 2/ä verkleinert.

Stiele festgehefteten Suctorien befanden. Und richtig fand ich schon am nächsten 
Tage die buchstäblich dem Platzen nahen Tokophrya auf den kahlen Stielen der 
Epistylis. Dass Epistylis jedoch die Gefahr erkannte, ihr zu entfliehen trachtete, 
bewiesen die sich losgelösten Schwärmer, welche im Wasser herumschwammen. 
Ihre Zahl war jedoch nur mehr eine sehr kleine, welcher Umstand die grosse 
Geschicklichkeit ihrer Feinden verrät, welche ihr Opfer mit den Saugarmen ergreift, 
festhält und aussaugt.

Weniger zahlreich als E. anastatica war
E. plicatilis ERBG. im Balaton und „Belső tó “ zu finden. Auch hier waren 

die Kolonien auffallend individuenarm. Als Substrat dienten ihnen morsche 
Stückchen von Phragmites communis, Cladophora und das Gehäuse \o n  Limnaea 
stagnalis. Oft waren auf ein und demselben Substrat neben graulich-weissen Kolo
nien auch solche, welche mit Zoochlorellen fast angefüllt waren. Letztere waren 
fast ausnahmslos grösser, als jene ohne Zoochlorellen. Nie sah ich die derart unter
schiedenen Tiere an ein und demselben Stamme.

E. nymphanim FNGELM. war immer selten, nur vereinzelt im „Belső tó“ 
auf dem Gehäuse von Limnaea stagnalis zu finden.

E. branchiophila PERTY habe ich nur einmal, am 4. Juli im „Belső tó“ gefun
den, wo sie in grosser Menge an beiden Seiten einer kleinen Dytiscidenlarve sass.

E. umbilicata CL. L. fand ich im „Belső tó“ auf Cyclops jedoch selten.
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E. Balatonica sp. n. (Fig. 8.).
Am 25. Juli bekam ich eine grosse Menge Unió welche von ungefähr 1 m 

tiefen Stellen des Balaton’s vor dem Biologischen Institut stammten. Viele Lebe
wesen waren auf ihnen nicht zu finden. Umso grösser war darum meine Genug
tuung, als ich eine Epistylis bemerkte, welche mir schon durch ihre eiförmige 
Gestalt, noch mehr jedoch durch ihr Peristom mit doppelten Umlauf des Cilien- 
kranzes auffiel. Bisher fand ich in der mir zur Verfügung stehenden Literatur

nur eine marine Epistylisart mit doppeltem Umlauf 
und zwar E. balanorum MERESCHKOWSKY erwähnt, deren 
Beschreibung mir jedoch fehlt. Auch aus LEPSI’s wort
karger Aufzählung ist nichts Näheres über ihr Äusseres 
zu erfahren. Herr A. KAHL, dem ich auch die Zeichnung 
dieses Tieres übersandte, hatte die Liebenswürdigkeit, mir 
eine Skizze des E. balanorum zu schicken, welche schon 
mit Rücksicht auf die sehr verschiedenartige Diskusges
taltung mit meiner Art nicht zu identifizieren ist.

Körper länglich eiförmig, fast doppelt so lang als 
breit. Peristom sehr stark gewölbt. Peristomsaum stark 
verdickt und verdoppelt, nicht umgeschlagen. Cilien- 
kranz spiralartig, mit zwei Umläufen bis zur Hälfte 
des Peristomfeldes hinaufreichend. Der anfangs sehr 
breite Schlund reicht, immer enger werdend bis zur 
Körpermitte, um dann in eine enge darmartige Röhre 
überzugehen, welche am Anfang des unteren Körpervier
tels einen Bug bildend, auf der anderen Seite bis zum 
unteren Drittel zurückkehrt. Die contractile Vacuole in 
der Höhe des doppelten Peristomsaumes ziemlich tief im 
Körper gelegen, mündet unmittelbar in den Schlund. 
Grosskern lang, hufeisenförmig, horizontal gelegen. Auf 
der Pellicula feine Querstreifen sichtbar. Das sehr rasch 
strömende Plasma sehr feinkörnig, mit zahlreichen, ziem
lich kleinen Nahrungsvacuolen. Die neu aufgenommene 
Nahrung, dem Plasma gleichsam einen Stoss versetzend, 
beschleunigt merklich die Strömung. Der Stiel fein 
längsstreifig, selten durch einen dünnen Querring unter

brochen, bei den Abzweigungsstellen gegliedert. Kolonie aus 3—4 Individuen 
bestehend. Bei der Umbildung zu Schwärmern deformiert sich die Gestalt bis zur 
Unkenntlichkeit, indem sie sich, viel kürzer werdend, unten wulstig runzelnd, 
stark verbreitert und auf der Stelle, wo der aborale Cilienkranz entsteht, stark 
einschnürt, wobei auch der Macronucleus seinen Platz verlässt und in die untere 
Körperhälfte wandert.

Länge 90—100 Breite 40—45 p. Sehr selten. Auf der Schale von Unio
pidorum.

E. Steinii WRZ. konnte ich ohne Ausnahme immer und überall auf den 
Kiemenblättern von Carinogammarus finden. Fast noch zahlreicher als Spirochona

Fig 8. Epistylis bala
tonica SP. N. Zeichenap
parat Zeiss. Leitz’s Mik
roskop IV. Oc. 8a Obj.

Auf 2/a verkleinert.
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gemmipara sassen sie am Rande und auf der ganzen Oberfläche des Kiemen
blattes, besonders dicht der Spitze zu. Am häufigsten waren solitäre Gestalten 
und nie bildeten mehr als drei Tiere eine Kolonie. Auffallend war mir eine dünne 
Zone sehr stark lichtbrechender Körnchen (Plastosomen ?) am Anfang des unteren 
Körperviertels, an der Grenze des Ecto- und Endoplasmas 
(Fig. 9.), wie ich sie bei manchen Vorticellen vor der 
Bildung des aboralen Cilienkranzes beobachten konnte 
und welche ich immer als sicheres Zeichen der beginnen
den Cilienbildung ansah; doch trotz aller Geduld konnte 
ich nie eine E. Steinii bei der Umbildung zum Schwär
mer beobachten.

E. crassicollis STEIN. Ziemlich zahlreich auf den 
Abdominalsegmenten von Asellus aqualicus. (Balaton,
„Mosóforrás“ bei Kővágóőrs.)

E. breviramosa sp. n. habe ich im „Belső tó“ am 
Ruderfühler einer Daphnia gefunden. Ich hielt sie im er
sten Anblick für eine E. branchiophila PERTY, doch zeig
ten sich bei näherer Untersuchung derartige Unterschiede, 
dass ich das Tier nicht mit ihr identifizieren konnte. Die 
einzelnen Tiere meiner Epistilis-Art gleichen sehr den 
Zooiden der E. branchiophila, doch ist ihr unterer Kör
perteil nicht so kontrahierbar, wie bei Branchiophila und mehr abgerundet. Der 
Grosskern ist nicht hufeisenförmig, sondern vom Schlunde ausgehend lang,

bandartig in die Längsachse des Körpers ge
stellt. Der Kleinkern war — wie bei bandar
tigem Groskern überhaupt — nie zu sehen. 
Der Stiel ist viel dicker und die Verzweigun
gen befinden sich alle in gleicher Höhe, wo
gegen der Stiel von E. branchiophila, eben
falls stark quergerunzelt, wiederholt dicho- 
tom verästelt ist. Trotz all’ diesen Unter
schieden ist die neue Art zweifellos die nächste 
Verwandte von E. branchiophila PERTY. Zur 
vollen Sicherheit habe ich auch diese Zeich
nung Herrn KAHL mit der Frage unter
breitet, ob sie vielleicht eine E. digitalis sein 
könnte, da ich E. digitalis bisher selbst noch 
nie gefunden habe und sie nur aus der Illus
tration in SCHOENICHEN’S Buche kenne, aus 
welcher jedoch von der Art der Verzweigung 
und vom Stiele leider nicht viel zu sehen 

ist. Da aber der Stiel von E. digitalis regelmässig, enge gekerbt erscheint und 
das Tier auch einen viel schlankeren Körper besitzt als die von mir gefundene 
Art, halte ich eine Verwechslung der beiden für ausgeschlossen. Wie Fig. 10. 
veranschaulicht, lautet die Beschreibung meines Tieres wie fo lg t:

Fig. 10. Epistglis breviramosa SP. N. 
Zeichenapparat Zeiss. Litz’s Mikroskop 
IV. Oc. 8a Obj. Auf */3 verkleinert.

Fig. 9. Epistylis Steinii 
WRZ. Tier mit einer 

Zone lichtbrechender 
Körnchen1 (Plastoso- 

men?). Zeichenapparat 
Zeiss. Leitz’s Mikroskop 

IV. Oc. 8a Obj. 1 : 1 .



Körper länglich, doppelt so lang als breit. Peristomfeld sehr stark hervortre
tend. Peristomrand stark verdickt, nicht umgeschlagen. Schlund kaum über das 
erste Körperdrittel reichend. Auf der Pellicula keine Querstreifen sichtbar. Das 
Plasma feingekörnt, mit einer Anzahl kleiner Nahrungsvacuolen. Grosskern sehr 
lang, meisst bandförmig in der Längsachse des Körpers gelegen, an den Enden 
gebogen. Stiel dick, stark quergerunzelt, Verzweigungen alle in gleicher 
Höhe, am oberen Ende des Stieles. Kolonie wenig individuenreich. Länge 40—60 p.. 
Selten. Auf Daphnia.

E. Geleii sp. n. (Fig. 11.)
Von einem Sammelausflug längs des Balatonufers zurückgekehrt, übergab 

mir Prof. v. GELEI ein Glas, in welchem sich viele Epeorus-Larven befanden, damit
ich sie auf etwaige Epizoone prüfe. Aul 
dem Kopfe der meisten dieser Tiere fand 
ich eine grosse Anzahl von mir fremd 
scheinender, auffallend kurz gestielter 
Epistylis, auf welche keine der Beschrei
bungen dieser Gattung passte. Jede dieser 
Kolonien bestand aus zwei Tieren, doch 
waren auch sehr häufig solitäre Exemplare 
unter ihnen zu finden. Ich benenne diese 
Art zu Ehren meines Professors Dr. J. von 
GELEI.

Beschreibung. Körper etwa eiförmig, 
auf sehr kurzem Stiele sitzend. Peristom
feld stark gewölbt. Pristomsaum verdickt, 
nicht umgeschlagen. Schlund bis zur 
Mitte des Körpers eindringend. Contrac- , 
tile Vacuole mit eigenem, trichterförmig 

erweitertem Kanal in die Schlundröhre mündend. Pellicula sehr fein quergestreift. 
Das ziemlich schnell strömende Plasma farblos, mit einigen grossen Nahrungsvacuo
len. Grosskern lang, bandförmig, in die Längsachse des Körpers gestellt. Der 
sich nach oben fast halbkugelartig verbreiterte Stiel weist Längs- und Querstreifen 
auf und ist sehr kompakt gebaut. Der letztere Umstand, als auch die für eine Epis
tylis auffallende Kürze des Stieles, steht mit dem Uferleben der Larven, wo der 
Wellenschlag am kräftigsten ist, in Verbindung. Diese Larven, welche ständige 
Bewohner der Brandungszone sind, verraten mit ihrem abgeflachten Körper 
und den seitwärts ausgestreckten Füssen die rheotypische Form der Uferstein- 
fauna.

Länge 45—50 p„ mit Stiel 58—62 p., Breite 25—32 Zahlreich auf Epeorus-
larven.

Genus : Rhabdostyla KENT.

Merkwürdigerweise fand ich in dem an Peritricheen so reichen „Belső tó“ 
keinen einzigen Vertreter dieser Gattung. Zum Teil wird dies mit dem grossen 
Mangel an Entomostraken und anderen, im Plankton sonst reichlich vorkommen-

Fig. 11. Epistylis Geleii SP. N. Zeichen
apparat Zeiss. Leitz’s Mikroskop IV. Oc. 

V12 Immersion. Auf 2/3 verkleinert.
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den Tieren zusammenhägen, auf welche sich Rhabdostyla mit Vorliebe ansiedelt. 
Die wenigen Exemplare, welche ich im Laufe des Sommers im „Belső tó“ gefun
den habe, waren nur mit einigen Vertretern der Gattung Epistijlis besetzt. Ob diese 
überraschend kleine Zahl der Wirtstiere nur eine Ausnahme für den heurigen 
Sommer, oder eine ständige Erscheinung im „Belső tó“ ist, kann ich nicht mit 
Bestimmtheit sagen. Merkwürdigerweise konnte ich auch während des ganzen 
Sommers keine einzige Hydra finden, denn selbst in der „Mosóforrás“ bei Örvényes, 
wo Chlorohydra viridissima sonst massenhaft Vorkommen soll, konnte ich heuer 
nicht ein Stück erbeuten.

Im Balaton war meine Suche nach Rhabdostyla etwas ergiebiger, indem 
ich von den wenigen Vertretern dieser Gattung drei Arten, darunter eine neue 
Species gefunden habe.

Rh. ovum KENT war im Juni auf Cyclops ziemlich zahlreich. Ein Exemp
lar fand ich an einem sehr ungewohnten Platz : 
an der Basis eines Cothurnia crystallina-Gehäuses 
im Balaton. Sie scheint sich erst vor kurzer 
Zeit dort angeheftet zu haben, da ihr Stiel 
nochäusserst kurz und ohne der nur selten feh
lenden Haftplatte war.

Rh. inclinans D’UDEKEM habe ich im 
Balaton nur einmal in der Bucht von Aszófő 
auf Nais gefunden. Diese Rhabdostyla—Species 
habe auch ich noch nie auf einem anderen 
Wirtstier als auf Nai's gesehen.

Rh. hungarica sp. n. (Fig. 12.) habe ich 
am 29. Juli in grosser Zahl auf Kopf und Tho
rax von Leptodora Kindtii gefunden. Besonders 
auffallend ist ihr ungewohnt dicker Stiel. Weder Herr KAHL, noch ich fanden 
diese Art beschrieben, welche von allen, mir bisher bekannten Vertretern die
ser Gattung bedeutend abweicht.

Beschreibung. Körper fast kugelrund oder bimförmig. Peristomfeld 
und Gilienkranz tief gelegen, vom hochstehenden Peristomsaum schanzenartig 
umgeben, welcher sich bei Kontraktion schützend über das Peristomfeld und Ci- 
lienkranz legt. Es ist nicht ausgeschlossen, sogar sehr wahrscheinlich, dass die 
Tiere ihr Peristomfeld stärker emporheben können und dass der Cilienkranz 
auf diese Weise frei herausragt, was zum Herbeistrudeln der Nahrung unerlässlich 
erscheint, doch konnte ich dies, trotzdem ich viele der Tierchen lange beobachtete, 
nie bemerken. Der Schlund bis zur Körpermitte oder darüber hinaus reichend, 
bildet am Anfang seines unteren Drittels eine schwache Schraubenwindung. In 
zwei Ausbuchtungen ist deutlich je eine kräftig schlagende Cilienmembranelle 
sichtbar. Contractile Vacuole mündet unmittelbar in die Schlundröhre. Pellicula 
ungestreift. Plasma von einer grossen Menge kleiner Körnchen lichtgrau gefärbt. 
Grosskern länglich hufeisenförmig, horizontal gelegen. Stiel kurz, sehr dick, 
deutlich längsstreifig, mit einer ziemlich dicken Haftscheibe versehen, worin man. 
deutlich die Anpassung an die schnelle Bewegung von Leptodora und die exponierte

F ig .  1 2 . R h a b d o s ty la  h u n g a r ic a  SP. 
N. A. Solitäres Tier. B. Nach der 
Teilung,mit geschlossenemPeristom- 
Zeichenapparat Z e is s .  L e i t z ’ s Mik

roskop IV. Oc. 8a Obj. Auf */3 
verkleinert.
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Lage dieser Epizoone erkennt. Länge 35—40 ■]., mit Stiel 50—55 <j.. Sehr selten. 
Auf Leptodora Kindtii FOCKE.

Genus: Opercularia GOLDF. (STEIN emend.).

0. protecta PENARD bildete ganze Bouquets an den Fühleransätzen von 
Carinogammarus, sowie Asellus aquaticus und war fast auf jedem dieser aus der 
„Mosóforrás“ bei Kővágóőrs stammedem Tiere zu finden. Der Stiel war meist 
derart kurz und vom Körper der Tiere bedeckt, dass er nur mit Mühe zu sehen 
war. Eine solche bouquetartige Kolonie enthielt 5—12 Tiere, war also eine der 
individuenreichsten unter den am Balaton gefundenen koloniebildenden Arten.

0. articulata GOLDF. habe ich nur an den Fussgelenken von Asellas aqua
ticus und Carinogammarus (Kővágóőrs, „Mosóforrás“) finden können, wo sie 
in ziemlich grosser Zahl Platz genommen hatten. Sehr selten war hingegen

O. coarctata CL. L., welche ich nur ein einziges Mal auf dem 1. Fuss einer 
Notonectalarveim „Belső tó“ gefunden habe. Die Kolonie dieser allerzierlichsten 
der mir bisher untergekommenen Arten von Opercularia bestand nur aus zwei 
Individuen.

Keiser erwähnt 0. coarctata als speziellen Symphoriont von Vegetabilien, 
welche Bemerkung mir anfangs über der Richtigkeit meiner Bestimmung Zweifel 
erregte umsomehr, als KAlSER’s Beobachtungen bei allen bisherigen Tieren mit 
meinen Erfahrungen übereinstimmten. Die von mir gefündenen Tiere glichen 
jedoch derart ROUX’S Zeichnung, dass ich eine Verwechslung für vollkommen 
ausgeschlossen halte.

Genus: Pyxidiam  S. KENT.

P. inclinans (O. F. MÜLLER) KENT war im „Belső tó“ auf Cladophora 
vom 17. Juni an, als ich das Tier zum erstenmal fund, immer zahlreicher vertreten. 
Besonders häufig fand ich es Ende August, zu welcher Zeit es die Cladophora- 
fäden ebenso reich bevölkerte, wie ich es im Juli bei Epistglis anastatica bemerkte. 
Sehr häufig nur solitär anzutreffen, bildete das Tierchen nicht selten Kolonien 
von 4—5 Individuen, welche in gleicher Höhe auf kurzem, runzeligem Stiel sit
zend, kleine Bouquets bildeten, ähnlich wie Opercularia proieda KENT auf den 
Fühleransätzen des Asellus und Carinogammarus. Jede Kolonie oder jedes soli
täre Tier hat eine ziemlich grosse, dühne Haftscheibe, mit welcher es sich der 
Cladophora anheftet. Die Haftscheibe ist meist so dünn und farblos, dass man 
sie bei festsitzenden Tieren oft nur schwer unterscheiden kann. Sehr häufig fand 
ich zwischen den 20. — 25. Juni solche Individuen, in deren unteren Körperhälfte
4—5 Zoochlorellen zu sehen waren, doch verschwanden diese Tiere bald gänzlich. 
Auffallend war mir dabei der Umstand, dass die Tierchen mit Zoochlorellen meisl 
kleiner waren als jene ohne solchen, was mich umso mehr in Staunen versetzte, 
als jene Epistylis plicatilis und Cothurnia crystallina, welche in Symbiose mit Zoo
chlorella leben, fast immer bedeutend grösser sind, als die gewöhnliche Art, wes
halb sie auch als var. grandis unterschieden werden. Es scheint dies auch natürlicher, 
da durch die Symbiose ihre Lebensbedingungen nur gefördert werden können.
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Von dieser Seite betrachtet käme natürlich auch Vortictlla chlorostigma in Frage, 
welche nicht gerade zu den Riesen des Vorticellenreiches gehört. Welche Zwerg
form würde sie jedoch ohne Chlorella darstellen ? Vielleicht ist es nicht ausgeschlos
sen, dass unter Umständen gerade Kümmerformen von Chlorella infiziert werden. 
Ich erwähnte schon beim Besprechen der Vorticella campanula, dass kurz vor 
ihrem endgiltigen Verschwinden die meisten Exemplare mit Zoochlorella infiziert 
waren. Längere Beobachtung und experimentelle Züchtungsversuche werden 
vielleicht Aufklärung bringen.

Die Einreihung dieser Art in die Gattung Pyxidium  finde ich aus dem Grunde 
nicht gerechtfertigt, weil sie doch koloniebildend ist, also keine ständig, solitär 
bleibende Form vertritt.

Sektion : Cothurnia BÜTSCHLI.

Genus : Cothurnia EHRBG. (CLAPARÉDE und LACHMANN emend.).

Es ist bekannt, wie sehr diese Gattung, besonders Cothurnia crystallina zum 
Variieren neigt und vielleicht ist es gerade hier am schwersten zu entscheiden, 
ob die Unterschiede zur Aufstellung einer neuen Art oder Variation berechtigen, 
oder nur individuelle Variabilität einzelner Tiere in Frage kommt. In der Peri- 
tricheenfauna von Tihany und Umgebung war auch diese Sektion reich vertreten — 
besonders im „Belső tó“ — und manches Kopfzerbrechen verursachten mir diese 
so sehr verschieden gestalteten Tierchen. Ich halte mich bei Determinierung dersel
ben an die Werke Prof. GÉZA ENTZ sen., eines der besten Kenner der Cothurni- 
nen. In seinem Werke „Über Infusorien des Golfes von Neapel“ 1884 und seiner 
Abhandlung „Az ázalékállatkák variálásáról“ 1901 (Einiges über das Variieren der 
Infusorien) deutete er auf die Variabilität dieser Tiere und auf die Unhaltbarkeit 
der auf Grund dieser Verschiedenheiten aufgestellten neuen Gattungen hin. Die 
allerhäufigste unter den gefundenen Arten war

Cothurnia crystallina EHRBg . Von 54—216 ;;.war sie in jeder Grösse vertreten. 
Schon Prof. ENTZ sen. erwähnte in seiner oben angeführten Abhandlung (1901), 
dass die Zwergformen immer auf dünnen Algenfäden (Oedogonium) zu finden 
sind, die grossen Formen hingegen sich mit Vorliebe an dicke Algenfäden fClado- 
phora), Lemna und Rohr ansiedeln. Diesen Umstand konnte ich ebenfalls überall 
beobachten. Auf Oedogonium und Spirogyra sassen nur Exemplare von 54—70 ;J. 
Grösse. Auf Cladophora, welche unter allen Pflanzen der Lieblingsaufenthaltsort 
von Cothurnia ist, waren sowohl die kleine, als auch ihre Riesenform var. grandis 
zu finden. Die unten gerade abgestutzte Form, welche sich dem Festsitzen auf 
glatten, breiten Flächen anpasst, war nie unter den von mir gefundenen Tieren. 
Die Ursache mag wohl darin liegen, dass auf Phragmites, Typha, Unio, Anodonta, 
JLimnaea und den Ufersteinen immer viel Cladophora war und die Tiere es nicht 
nötig hatten, diesen Platz mit einem unbequemeren einzutauschen. Auf Limnaea 
bildete Cladophora besonders Ende Juli und im August einige cm lange, dichte, 
bartartige Anhänge.

Der Formenreichtum und die Mannigfaltigkeit ihrer Ausbildung ist überra
schend und man kann, ohne starke Übertreibung behaupten, dass es nicht zwei



gleiche C. crystallina gibt. Die meisten dieser Formen finden wir in der Arbeit (1901) 
Prof. ENTZ sen. abgebildet und auch diese variieren in allen nur denkbaren Kom
binationen. Mit und ohne Stiel, oft sogar ohne Haftplatte ; bald ist der Stiel kurz, 
bald lang, oft auffallend dünn. Bald ist das Gehäuse für die darinnen lebenden 
Tiere fast zu eng, so dass eines oder das andere dann niedergedrückt, fast unbe
weglich sitzt, denn es hat keine Zeit mehr gehabt, den rettenden aboralen Cilien- 
kranz zu bilden, als das Gehäuse mit dem Wachstum der Tiere nicht mehr Schritt 
halten konnte. Oft ist das Gehäuse unten weit ausgebuchtet, nach oben zu ver
engt ; oft mit parallelen Seitenwänden einem breiten, unten abgerundetem Glase 
ähnlich. Bald erscheint die eine, bald die andere Form mit oder ohne Deckklappe. 
Dieselbe kann aus einer einzigen Klappe bestehen, oder es bilden zwei gleiche 
oder ungleich lange Klappen diese Schutzvorrichtung, welche ich jedoch aus
schliesslich bei grossen Formen ausgebildet sah.

Das Gehäuse war immer durchsichtig und farblos. Selten war auch die 
etwas körnige Struktur der inneren dünnen Plasmaschichte 
deutlich sichtbar (ENTZ sen.).

Mehrere Exemplare, welche ich aus dem balatoner 
Röhricht, unterhalb der Einsiedlerhöhlen holte, hatte auf ihrem 
Gehäuse eine krustenähnliche, schwarze Hülle, wodurch es de
rart undurchsichtig wurde, dass man das darinnen lebende 
Tier nur im ausgestreckten Zustande sehen konnte. Wahr
scheinlich hängt dies mit dem durch Sturm aufgepeitschten 
Bodenschlamm zusammen, welcher sich auf die noch nicht 
erhärteten Gehäuse junger Tiere ablagerte und dort haften 
blieh. Es fanden sich nämlich dicht daneben au dt solche 
Tiere, deren Gehäuse rein und durchsichtig war.

Auffallend war mir der Umstand, dass das Gehäuse 
verstorbener Tiere unverändert blieb, während ich in Szeged des 
öfteren beobachten konnte, dass das leere Gehäuse erblindet 
und nach kurzer Zeit dunkelgrau, wie angeraucht erscheint. Die
ses verschiedene Verhalten mag wohl mit der chemischen 
Zusammensetzung des Wassers in Verbindung stehen.

Die Weichteile der einzelnen Tiere zeigen keine derart 
grossen Unterschiede, wie ihr Gehäuse, höchstens ist das eine et
was dicker als das andere, besonders solche, welche allein in 
einem Gehäuse sitzen. Diese sind, besonders bei der grossen 
Form selten, denn gewöhnlich sitzen zwei Tiere nebeinander 
meist auf einem kurzen, gemeinsamen Stiel. Einmal war ich 
ganz ünerrascht, vier gross ausgebildete und garnicht unterer
nährt aussehende Tiere in einem Gehäuse zu finden (Fig.. 

13.), welches sie derart ausfüllten, dass sie sich nur abwechselnd vollkommen 
ausstrecken konnten.

Vertreter der var. grandis waren meistens von Zoochlorellen grün gefärbt* 
doch waren dicht daneben auch Exemplare ohne Chlorellen.

F ig .  1 3 . C o th u r n ia  
c r y s ta l l in a  EHRBG, 
mit vier gut aus
gebildeten Indivi
duen in einem Ge
häuse. Zeichenappa- 
ratZeiss.-Leite’s Mik
roskop IV. Oc. 8a 
Obi. Auf Vo verk

leinert.
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•Die Verraehriuig .durch», Läftgertjeijungi, yyie sie Prqf. EN TZ sen. erwähnt, 
konnte ich leider nie beobachten, daj)ir ,a;ber .rech t,eit kleine, an der Basis des 
Tieres durch Knospung; entstandene Tndivklueri bemerken, w,eiche kaum ausge» 
bildet, mit Hilfe des afooralen Ciliumkranzes hinausschwärmten. Gewöhnlich sind 
sie ungestielt, doch besitzen sie manchmal einen langen, bieg
samen Stiel, wodurch sie einer Vorticella ziemlich ähnlich 
werden (Fig. 14.). In einem Fall ist es mir auch gelungen, 
die knospende Conjugation (STEÍN). zju sehen, doch konnte 
ich leider nicht dem ganzen Vorgang, verfolgen, da das 
kleine Individuum,in dein Körper einer 60 ^  langen Cothur- 
nia schon halb eingeschipolzen war.

Die oontractile ' Yacuqle liegt rechts, , nahe dem 
Schlunde. In einem Falle konnte ,ich, bei einer ebenfalls 
kleinen Form eine Abweichung von der normalen Function 
beobachten, indem ursprünglich sephfc, sehn kleine Bläschen 
in zwei gleich grosse Blasen Zusammenflüssen und wenn sie 
sich in diesem Stadium nicht, schon entleerten, nunmehr 
eine grosse Blase bildeten. Die Beihenfolge dieser ver
schiedenen Art der Entleerung war sehr unregelmässig.

Eine sehr merkwürdige Abnormität 
habe ich bei zwei Exemplaren beobachtet, 
welche wahrscheinlich ebenfalls zu dieser 
Art gehören, trotzdem sie ziemlich grosse 
Abweichungen aufweisen, welche jedoch 
möglicheiweise nicht systematische Merk
male, sondern ebenfalls nur individuelle 
Abnormität bedeuten. Nach den bisheri
gen Erfahrungen will ich deshalb das 
Tier nur beschreiben, ohne es als eigene
Art oder Variation zu benennen. Was die Abnormität des 
Tierkörpers betrifft, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass sie 
eine pathologische Deformierung darstellt. Abgesehen vom keu
lenförmigen Körper (Fig. 15.), ist die Lage des Grosskernes 
sehr abnormal, da er bei Vetretern dieser Gattung nie derart ver
schlungen, sondern immer lang, bandartig ausgestreckt vor
kommt. Auch der vollkommene Mangel an grösseren Nahrungs- 
vacuolen ist sehr unnatürlich. Die Cilién des Wirbelorgans schlu
gen zwar sehr kräftig, doch immer nur seitwärts, in einer 
horizontalen Ebene. Meiner Ansicht nach verursacht eben 

diese Störung der normalen Gilienfunction die ganze Deformierung. Das Seit
wärtsschlagen der Cilién dürfte wenigef Nahrung herbeistrudeln und die meist 
ergebnislose Anstrengung mag schliesslich diese abnormale Gestalt herbeiführen.

Querstreifen der Pellicula waien nicht zu sehen, dafür jedoch sehr deutliche 
Längsmyonemen im unteren Körperdrittel. Das Gehäuse hatte die schon erwähnte 
Form mit parallelen Seitenwänden, ist unten abgerundet und sitzt auf einer

F ig .  14 . C o th u r n ia  
c r y s ta l l in a  EHRBG, 
Durch Knospung ent
standenes junges, ges
tieltes Individuum im 
Begriffe sich loszulö
sen. Zeichenapparat 
Z e is s .  L e i t z ’s Mikros
kop IV. Oc. 8a Obj.

Auf 2/3 verkleinert.

F ig .  1 5 . C o th u r n ia  
c r y s ta l l in a  

EHRBG ? Patho
logisch deformiert. 

Zeiss Zeichen
apparat. L e i t z ’s 

Mikroskop IV. Oc. 
8a Obj. Auf y2 

verkleinert.
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breiten Haftplatte, wobei der am unteren Ende des Tieres schwach ausgebildete 
Knoten halb innerhalb, halb ausserhalb der Hülse zu stehen kommt. Das obere 
Ende ist schief abgestutzt. Die Länge des Gehäuses betrug 120 y.. Eines der beo
bachteten Tiere war ganz grün von Zoochlorellen, was mich umsomehr in Staunen 
versetzte, als sonst, wie ich schon erwähnte, nur Exemplare von cca. 200 y Länge 
in Symbiose mit dieser Alge lebten.

Cothurnia nodosa CL. u. L.
Diese sehr seltene Cothurnia habe ich auf der Schale von Unio pidorum, 

welche aus ungefähr 1 m tiefen Stellen des Balatons stammte, gefunden. Aus der mir 
zur Verfügung stehenden Literatur habe nicht ersehen können, ob das Tier vordem 
schon in Süsswasser gefunden wurde. ENTZ sen. war der erste, der C. nodosa 
nicht nur im Meere, sondern auch in den Kochsalzteichen bei Torda und Szamos- 
falva, wo sie massenhaft vorkam, angetroffen hat. Mir ist es nunmehr mit obigem 
Funde geglückt, ihr Vorkommen auch im Süsswasser festzustellen.

Die nachstehende Beschreibung deckt sich vollkommen mit der Beschreibung 
einer Abart dieser Gattung, welche Prof. ENTZ sen. in seinem Werke (1884.
S. 431.) gegeben hat und gleicht in jedem Merkmal der Fig. 22. auf Tafel 25. des
selben Buches.

Das Gehäuse langgezogen pokalförmig, um die Mitte etwas bauchig gedun
sen, am unteren Ende abgerundet. Mündung ringförmig, nach aussen nicht um
geschlagen. Die Hülse ist glatt, ohne Querringe, in der hinteren Hälfte schräg 
eingedrückt. Der glatte, runde Stiel besitzt am unteren Ende eine kleine Ansatz
scheibe und endet oben, unterhalb der Hülse in einem runden Knoten. Länge 
der Hülse 58 [a., des Stieles 20 n, Breite 26 jj,. Das Tier selbst sitzt, mit einem sehr 
kurzen Stiel innen der Basis des Gehäuses angeheftet und ist weniger contrahierbar 
als Cothurnia crystallina.

C. curvula ENTZ, welche LEPSi als ausschliesslich marine Art erwähnt, 
hat. Prof. ENTZ sen. wiederholt in den Kochsalzteichen Siebenbürgens gefunden. 
Einigemal konnte ich sie in wenigen Exemplaren auf Cladophora und Spirogyra 
auch aus dem „Belső tó“ sehen. Die Grörse der gefundenen Tiere variierte zwischen 
48 und 66 ix ohne dem bald sehr kurzen, bald 20 y langen Stiel.

Genus: Cothurniopsis ENTZ.

Cothurniopsis Entzii sp. n. (Fig. 16. u. 17.)

In der Bucht von Aszófő, ganz nahe dem Ufer, ist ein kleines Fleckchen des 
Balatons dicht mit Schilf bewachsen, wie es in der näheren Umgebung von Tihany 
sonst nicht zu finden ist. Auf der schleimigen Oberfläche des Schilfes fand ich 
keine Peritricheen, dafür unter verschiedenen anderen Ciliaten eine Unmenge 
Lionotus, und an den daranhaftenden Cladophorafäden manche mir erwünschten 
Tiere. Von diesen nahm mein Interesse besonders eine sehr merkwürdige Cothur- 
nine in Anspruch.

Statt der früher besprochenen Deckklappe der Hülse, wie sie bei Cothurnia 
crystallina vorkommt, besitzt hier das Tier selbst eine äusserst merkwürdige Schutz
vorrichtung. In zusammengezogenem Zustand legt sich dieselbe einem Deckel
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gleich über das Peristom und ist wie Figuren 16. u. 17. veranschaulichen, nichts 
anderes, als ein Auswuchs des Peristoms zwischen dem wulstig verdickten 
Peristomsaum und dem Peristomfelde, dicht neben der Schlundöffnung, auf 
welchem kronenartig eine chitinöse Membran ausgebildet ist. Bei manchen Tieren 
fehlt diese gelbliche Membran, dann erscheint jedoch der const farblose Deckel 
gelb, wie aus Chitin gebildet. Im gestreckten Zustand lässt das Tier den Deckel über 
den, auf dieser Seite in die Breite gezogenen Peristomsaum hängen.

Der Körper des Tieres weicht von demjenigen der anderen Arten dadurch 
ab, dass er in der unteren Hälfte nicht dünner, sondern kaum merklich, bauchig 
verdickt wird. Der Schlund reicht etwas über das erste Körperdrittel, ist unbe
wimpert und bildet unterhalb der Mitte eine schwache Schraubenwindung. Undu
lierende Membran ist gut entwickelt. Contractile Vacuole unmittelbar unter dem 
Peristom, dicht neben dem Schlunde, links gelegen. Grosskern hufeisenförmig, 
in der Mitte des Körpers transversal gelegen. Pellicula etwas deutlicher quergestreift 
als bei C. crystallina. Plasma lichtgrau mit sehr vielen kleinen, lichtbrechenden 
Körnchen in reger Strömung. Mehrere grössere Nahrungsvacuolen sind immer 
in der Nachbarschaft des Kernes, nur selten findet man die eine oder andere wie 
verirrt in einem anderen Körperteil kreisen.

Eines der Tiere (Fig. 16.) hatte in der unteren Körperhälfte einen lichten 
Fleck, welcher näher besehen, einer sehr unsymmetrischen Vacuole glich. Man 
konnte darinnen das fast hyaline Plasma strömen sehen und die immer auswei
chenden Körnchen des Körperplarmas Hessen eine abgrenzende Membran ver
muten. Über der Bedeutung dieser Erscheinung bin ich vollkommen im Unklaren.

13

F ig .  1 6 . C o th u r n io p s is  E n t z i i  sp. n. Tier 
mit geöffnetem Deckel. Zeichenapparat Zeiss. 
L e i t z ’s  Mikroskop IV. Oc. 1/12 Immersion. 

Auf y 2 verkleinert.

F ig .  1 7 . C o th u r n io p s is  E n t z i i  sp. n. Im 
Begriffe Peristom und Deckel zu öffnen. 
Zeichenapparat Zeiss. Leitz’s Mikroskop IV. 

Oc. l/ia Immersion. Auf % verkleinert.



■ 'i ■ i\'o r dem Ansatz an das Gehäuse zeigt das stark verschmälerte Körperende 
eibe leichte Eisehnürung; Den Ansatz vermittelt ein abgeflachter; sehr stark aus- 
gebildfeter Knoten, auf welchen! deutliche Längsstreifen ausgebildet sind.

Das asymmetrische, etwas retortenartig gebogene Gehäuse ist. nur um weni
ges mehr als doppelt so lang als die grösste Breite. Der unteren, bauchig aufgetrie- 
b'énéfr Hälfte folgt eine merkliche Verengung, welche gegen das obere Ende wieder 
bedeutend erweitert wird. Der obere Rand etwas schräg abgestutzt, ringförmig; 
Der sehr dicke, kurze Stiel ist ebenso lang als breit, drehrund, mit deutlichen 
Längsstreifen und endet in einer nur etwas breiteren Haftscheibe. Länge des Ge
häuses, aus welchem das Tier nur etwas herausragt, beträgt 70—75 die grösste
Breite 32 tj.. Länge des Stieles 4 p.. Ziemlich selten. Auf an Typha anliegender Cla- 
dophora. ;■

Ich hatte, als ich dieses Tier zum ersten Mal sah, noch nichts von den alten* 
von S. KENT aufgestellten und später eingezogenen Gattungen Pyxicola und 
Pachylrocha gelesen und war der Meinung, eine neue Gattung gefunden zu haben, 
welche ich auf Grund der mir sehr charakteristisch scheinenden Schutzvorrichtung 
aufzustellen gedachte. Als ich jedoch diesbezüglich in der mit zur Verfügung, 
stehenden Literatur nachschlug, fand ich im wissenschaftlichen Nachlass Prof. 
ENTZ sen. mehrere Zeichnungen unter dem Namen Cothurnia imberbis var. 
curvula, welche eine ähnliche Deckelbildung aufwies. Eine derselben brachte er 
auf Tafel II. Fig. 14. in seiner Arbeit über die Infusorien der Kochsalzteiche bei 
Torda und Szamosfalva (1876), welche er als Ausnahme der sonst gewöhnlich 
deckellos vorkommenden Art erwähnt. Ebenso waren die in seiner Arbeit (1884.
S. 427.) erwähnten C. imberbis auf Cyclops stets ohne Deckel, während sie auf 
Gammarus pltlex stets mit einem Deckel versehen waren. C. curvula des Golfes 
von (Neapel war immer deckellos, während, sie in den schon oft erwähnten Koch- 
salzteichen bald mit, bald ohne Deckel versehen vorkam. Auf Grund der eigen
tümlichen Coloniebildung und Schutzvorrichtung dieser Tiere, welche auch bei 
Cothurnia socialis GRUBER oft zu beobachten ist, äusserte er auf S. 433. (1884) 
die Vermutung, dass die C. curvula nur die kurzgestielte Form von C. socialis sei 
und wies mit Rücksicht des Vorhergesagten auf die Unhaltbarkeit, der auf Grund 
dienet1 variablen Eigenschaften aufgestelltcn Gattungen Pyxicola und Pacbytrocha 
hitl. Seinen Beobachtungen gemäss variiert dies nämlich ebenso, wie die Schutz
klappen des C. crystallina-Gehäuses, weshalb Sie höchstens eine Art oder gar Varia
tion darstellen dürften.

Die mir bekannte neuere Literatur liess diese Frage vollkommen unberück
sichtigt und macht von dieser Eigenschaft überhaupt keine Erwähnung.

Da die von mir gefundenen Tiere weder mit C. curvula oder C. socialis, noch 
irgend einer anderen, mir bekannten Art zu identifizieren sind und ich sie deshalb 
für eine neue Art halte, benenne ich sie zum Andenken an unseren grossen Protisto- 
logen Prof. GÉZA ENTZ sen. Wenn es sich heraussteilen sollte, dass diese Art 
ebenfalls auch ohne Deckel Vorkommen sollte, wäre die oben beschriebene Form 
als var. operculata zu unterscheiden.

Um mich von einer eventuellen Variabilität dieser Vorrichtung zu über



zeugen, versuchte ich die gefundenen Exemplare in Kulturgläsern mit und ohne 
Heuaufguss zu züchten, doch erzielte ich leider kein Resultat, da inir.die Tiere 
ausnahmslos eingingen.

. ' Í ‘  l i ! )

C. rheotijpica sp. n. (Fig. 18.) An den Seiten der Abdominalsegmente eiper 
leider nicht näher bestimmten Canthocampthusart sassen m it der Öffnung näqh 
rückwärts gerichtet verhältnismässig kleine Exemplare einer Cothurniopsisart, 
welche ich mit keiner der mir bekannten Arten identifizierten kann. Die indivi
duelle Variabilität scheint jedoch bei dieser Gattung ebenso gross zu sein als bei 
Cothiirnia crystallina und die von mir gefundenen Tiere sind vielleicht nur eme 
Abart irgend einer schon bekannten Form, weshalb ich 
sie nur mit Vorbehalt als eigene Art benenne. Die Tier
chen weisen die rheotypische Form der stromaufwärts 
schwimmenden Tiere auf. Die Strömung ersetzt hier die 
schnelle Bewegung des Canthocumpthus. (GELEI 1928.)
Die am gebogenen Stiele sitzende, fast gerade nach rück
wärts gerichtete Hülse der Tiere ist der Ansatzstelle zu 
conisch zugespitzt und verläuft erst vom Anfang des 
unteren Drittels an parallel gegen das, oft mit welliger 
Linie ab gestutzte obere Ende. Trotz der ziemlich grossen 
Unterschiede, welche, wie ich bereits erwähnte, vielleicht 
nur auf individueller Variabilität beruhen, stehen die von 
mir gefundenen Tiere der Cothurniopsis plectostyla STOKES 
1885. am nächsten. Dieselben sind jedoch ohne Stiel 
82 y. lang, während die Länge der tihanyer Art nur 50—- 
58 y. beträgt. Das untere Ende des Gehäuses ist nicht 
verdoppelt und die Tiere sitzen ungestielt im Gehäuse.
Der gebogene Stiel ist nicht quergerunzelt, sondern voll
kommen glatt, endet an der Ansatzstelle in einem etwas 
abgeflachten Knoten und besitzt eine kleine, dicke 
Haftplatte. Innerhalb des Gehäuses ist eine sehr dünne, 
hautartige Hülle vorhanden, welche das Tier lose umgibt, 
ähnlich, wie dies PENARD auch bei C. plectostyla erwähnt.
Leider konnte ich das Tier selbst, trotz geduldigen War
tens und steter Zufuhr von Wasser, nie ausgestreckt sehen.

Länge des Gehäuses 50—58 [•>•, des Stieles 15—20 p. Grösste Breite 22—26 y.

F ig .  1 8 . C o th u r n io p s is  
rh e o t i jp ic a  SP. N. auf 
den Segmentseiten des 

Canthocampthus. 
Zeichenapparat Z e is s .  
L e i t z ’s Mikroskop IV. 
Oc. 8a Obj. Auf 2/3 

verkleinert.

Unter—Familie : Lagenophryininae BÜTSCHLI.

Genus : Lagenophrys STEIN.

Lagenophrys ampulla S T E I N  war an den Kiemenblättern des Carinogamma- 
rus triacanthus im Vékénypatak bei Aszófő und im Bache bei Örvényes derart 
häufig, dass sie mitunter die ganze Oberfläche bedeckten. Meist lebte nur ein 
Tier in einem Gehäuse, doch waren darin oft auch zwei zu sehen.
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ALLGEMEINER TEIL.

Wie ich schon in der Einleitung erwähnte, war mein Untersuchungsgebiet 
der Balatonsee, der sogenannte „Belső tó“ unterhalb des Dorfes Tihany und einige 
Quellen oder Bäche der Umgebung. Letztere ergaben ein geringeres Resultat 
betreffs Artenzahl der gefundenen Peritricheen, da ich, wie schon erwähnt, nur 
die Epizoen des Carinogammarus triacanthus und des Asellus aquaticus prüfte. 
Den Mangel an sonstigen Peritricheen habe ich bereits bei Erwähnung des Car- 
chesium aselli ENGELM. auf Grund der Erfahrungen, die ich bei meinem leider 
nur sehr kurzen Aufenthalt bei der Mosóforrás in Kővágóőrs machte, einiger- 
massen zu erklären versucht. Ganz grundverschieden von dieser Quelle'sind die 
Verhältnisse bei den zwei anderen besuchten Bächen u. zw. bei dem Bache bei 
Örvényes und dem „Vékénypatak“ bei Aszófő. Beide durchqueren Wiesen und 
Felder der Umgebung und sind nur einige cm tief, haben einen meisst vegetations
reichen Boden, welcher bei Aszófö teilweise vermodert ist. Beide erreichen an 
heissen Sommertagen eine hohe Temperatur (23° C), doch ist das Wasser des 
Vékénypatak nahe der Mündung schmutzig und etwas übelriechend, während es bei 
Örvényes klarer und reiner erscheint. Leider ist es mir unbekannt, ob das Wasser 
des letzteren Baches chemisch analysiert wurde. Die Analyse des Vékénypatak 
finden wir in der Abhandlung Prof. RIGLER’s 1930., deren Resultate ich hier 
nicht wiederholen will. Jedenfalls hängen die Lebensbedingungen der Peritricheen 
hauptsächlich davon ab, doch erklärt auch der augenscheinlich grosse Unterschied 
des Wassers der zwei Bäche die viel grössere Individuenzahl der Tierchen im Bache 
bei Örvényes zur Genüge.

Viel grössere Unterschiede weist die Peritricheenfauna des Balatons und 
des „Belső tó“ auf. Von den im Balaton gefundenen 26 Arten und den im „Belső 
tó“ gefundenen 26, sind nur 12 gemeinsam. Diese 12 gemeinsamen Arten können 
fast ausnahmslos als spezifis he Pflanzensymphorionte aufgefasst werden und 
kommen im Balaton in verhältnismässig derart kleiner Zahl vor, dass ihr dortiges 
Vorkommen fast wie durch Zufall bedingt erscheint. Sie finden auch, in den Balaton
see hineingelangt, in dem stets sehr bewegtem, unruhigem Wasser nicht dieselben 
scheinbar günstigen Verhältnisse, wie im stillen, unbewegten Wasser, des „Belső 
tó “, wo sie massenhaft leben.

Den grossen Unterschied in der Peritricheenfauna dieser zwei so nahegelege
nen Biotope können wir teilweise auch dadurch verstehen, dass dieselben nie 
austrocknen und so die Verbreitung durch Wind und dadurch die ausgleichende 
Untermischung der Arten in grösseren Mengen ausgeschlossen ist. Ausserdem deutete 
ich bereits auf den grossen Mangel an peritricheenführenden Planktontierchen 
im „Belső tó“ hin. Ob dies mit der chemischen Zusammensetzung des Wassers 
in Zusammenhang steht, ob das dichte Pflanzengewirr hindernd einwirkt, oder 
ihr Fehlen überhaupt nur auf diesen Sommer beschränkt war, kann ich nach 
meinem einmaligen Aufenthalt von zwei Monaten nicht beantworten.

Meines Wissens existiert keine chemische Analyse des „Belső tó“ . Sein PH 
soll dem des Balatons gleichen und 8-6 betragen. Er ist ein typisch 
eutropher Teich, welcher höchstens durch Regenwasser nach Prof. CHOLNOKY
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genährt wird. Der Balaton hingegen, mit seinem cca 600 km2 Spiegel hat mit Aus
nahme einer schmalen Uferzone einen fast pflanzenlosen Boden und wird von 
einem Fluss und von zahlreichen, dahin mündenden Bächen genährt. Wohl ist 
seine Ufergegend oft in sehr breiten Streifen dicht mit Potamogeton bewachsen, 
welches besonders bei Keszthely auf weiten Strecken ein fast undurchdringliches 
Gewirr bildet, doch ist dies im Verhältnis zum grossen Wasserspiegel ein ver
schwindend kleiner Teil des Balatonsees. Die neuere chemische Analyse des Wassers 
wurde von DR. MÜLLER unternommen und im Jahre 1929. bekanntgegeben.

Wenn wir die oben erwähnten 12 gemeinsamen Arten nicht in Betracht 
ziehen, so können wir den „Belső tó “ als Biotop der Pflanzensymphorionten, den 
Balaton hingegen als Wohnort der Tiersvmphorionten bezeichnen.

Die Peritricheen des „Belső tó“ gehören sämtlich, mit Ausnahme des Pyxidium 
inclinans MÜLL, in die Gruppe der langgestielten, diejenigen des Balatons hingegen 
weisen fast ausnahmslos die kurzen, meist dicken Stiele der Symphorionten schnell 
beweglicher Tiere auf, oder geben ein gutes Beispiel für die Anpassung an die Bran
dungszone des felsigen Ufers wie z. B. Epistylis Geleii. Die wenigen an den Mu
scheln und Schnecken lebenden Tiere hatten diese Anpassung infolge der lang
samen Bewegungsart ihrer Wirtstiere nicht nötig und besitzen lange, nur selten 
gegliederte Stiele.

Die Frage dieser Anpassungen hat REISER derart ausführlich, behandelt, 
das mir nichts mehr hinzuzufügen bleibt.

ZUSAMMENFASSUNG.

Nachstehend sind die gefundenen Tiere in der systematischen Reihenfolge 
nach ANDRÉ’s „Catalogue des Invertébrés de la Suisse“ 1912. mit Berücksich
tigung des Fundortes, des Subsrates, des Datums, sowie der Häufigkeit des Vor
kommens aufgezählt.

Spirochona STEIN.

Spirochona gemmipara STEIN; Baeh bei Örvényes: Kiemenblätter des 
Carinogammarus : 1930. VII. 15., 22. ; zahlreich ; Bach bei Aszófő: Kiemenblätter 
des Carinogammarus : 1930. VII. 28. ; zahlreich.

Farn. Vorticellinae LHRBG.

Anchymenia FABRE—DOMERGUE-

Anchymenia Steinii CL. u. L.; Balaton bei Tihany : Polycelis tenuis : VII. 4. ; 
ziemlich selten.

Vorticella EHRBG.

V. convallaria EHRBG. ; Belső tó, Pflanzenabfälle, Spirogyra, Cladophora :
VI. 5., 11., 12., 17., 20. ; sehr häufig, zahlreich ; Gehäuse von Limnaea stagnalis : 
VI. 17. ; vereinzelt; Balaton, Röhricht vor den Einsiedlerhöhlen: Rohr, Cladophora:
VI. 12. ; vereinzelt.
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V. nebulífera L. Belső tó, PflänzenäbfällkpSpÍTogyrű1, Cladophora, -Oedoga- 
nium, R ohr; VI. 5., 11., 17., 2 0 . 'gerhéih ; ; Gehäüse von Limnaea stagnalis : VI.
17., VII. 10., VIII. 27. ; häufig, wertiger zahlreich ; Balaton hei T ihany : Potamo- 
gelon perfoUalus L., Potamogeton crispiis I,. ; VI. 2;, 5.,' 11- ; vereinzelt; Bach bei 
örvényes: Cladophora: VII. 15.; vereiiiímlt; "Balaton bei Örvényes: Holzabfälle, 
Pflanzenreste ; VII. 22. ; vereinzelt; Balatim bei T ihany ; Gehäuse von Radix ovata 
Drap.: VII. 4., 25.; vereinzelt ; Quelle M(Hőforrás bei Kővágóőrs; Abdominal
segmente von Asellus aquations: VI. 28! ; zahlreich.'

V. chlorostigma EH RBG ,; Belső tó ; faulende Rohrblätter ; VI. 5., 20. ; sehr 
selten.

V. microstoma EHRBG. ; Belső tó ; Pflanzenreste ; VI. 5. ; selten, vereinzelt; 
Balaton bei T ihany; Potamogeton perfoliatus L. ; VI. 13., 14. ; selten, vereinzelt ; 
alte Infusion ; VI. 10. ; massenhaft.■ ’ 9 • ■ • . i . .. . A

* V. microstoma var. abreviata KAISER! Belső tó ; Cladophora, Spirogyra, 
Oedogonium, Rohr, Pflanzenreste ; VI. 17. ; VII. 23. ; VIII. 28. ; sehr häufig, doch 
immer nur einzeln ; Gehäuse von Limnaea stagnalis : VII. 10. ; VIII. 27. ; verein
zelt. Balaton unterhalb des Csúcshegy; morsche Holzabfälle, morsches Rohr auf 
dem Wasser schwimmend ; VI. 8. ; vereinzelt; Mosóforrás bei Kővágóőrs; Fuss- 
gelenk Von Asellus, Segmentseiten von Dgtisciden-Larven ; VI. 28. ; zahlreich. 
Altes Aquarium (Belső tó ) ; VIII. 27. ; zahlreich.

V. citrina EHRBG., Belső tó, Cladophora, Pflanzenreste ; VI. 17. ; VII. 4.,
10., 23. ; zahlreich; Balaton, Röhricht vor den Einsiedlerhöhlen; Rohr; VI. 12. ; 
vereinzelt.

** V. citrinaEHRBG. var. turgescens : Belső tó; Heuaufguss; VI. 11. ; verein
zelt, Cladophora, Schwärmer, VII. 10. vereinzelt.

* V. nutans MÜLL.; Belső tó ; Heuaufguss ; VI. 13. ; vereinzelt; Pflanzen
reste ; VI. 5. ; vereinzelt.

V. campanula EHRBG.; Belső tó ;  Heuaufguss; VI. 13.; gemein; Pflan
zenreste, Rohr, Cladophora, Oedogonium: VI. 5., 13., 17.,‘20. ; VII. 4 .; gemein; 
Balaton bei T ihany; Potamogeton crispus L. ; VI. 12.; vereinzelnt; Balaton bei 
örvényes; Holzabfälle, Pflanzenreste; VII. 22.; vereinzelt; Mosóforrás bei 
Kővágóőrs; Fussborsten von Asellus aquaticus : VI. 28. ; vereinzelt.

V. alba FROM.; Belső tó ; Heuaufguss ; VI. 11. ; vereinzelt, samt dem Stiele 
losgelöst; VII. 10. ; vereinzelt; Balaton, Potamogeton perfoliatus L. : VI. 15. ; 
vereinzelt.

* V. pida EHRBG.; Belső tó ; Heuaufguss; VI. 11.; vereinzelt; Cladophora :
VI. 5. ; vereinzelt.

**V. marginata sp. n.; Belső tó ; Pflanzenreste, Rohr, Cladophora, Spirogyra, 
Oedogonium : VI. 17. , VII. 13., 23. ; VIII. 27. ; sehr häufig, zahlreich.

V. putrinum O. F. MÜLLER, Biol. Institut, Tihany, Abflusskanal; VII.
2 5 .; grosse Menge.

* Die mit einem Stern bézeichneten Arten wurden in Ungarn bisher noch nicht 
gefunden. Die für die Wissenschaft neue Arten sind mit einem Doppelstern versehen.



V. conesoma ST.; Belső tó ; morsches Rohr ; VII. 4. ;.sehr selten, einzeln; 
Cladophora auf dem Gehäuse von Limnaea stagnalis : VIII. 27. ; sehr selten, einzeln.

V. monilata TATEM. Belső tó ; Altes Aquarium auf Ceratophyllum und Cla
dophora : VIII. 27. ; grosse Menge.

*V. cucculus FROM.; Belső tó ; Pflanzenreste; VIII. 27., 28.; sehr selten, 
-einzeln.

.** V. Kahlii sp. n . ; Balaton bei Tihany; Leptodora Kindtii FOCKE : VII. 22.; 
selten, doch immer sehr zahlreich; Daphnia longispina var. hyalina: VII. 22.; 
vereinzelt.

Carchesium e h r g b .

C. brevistylum D’UDEKEM?; Balaton bei T ihany; Leptodora Kindtii 1. 
Fusspaar ; VI. 8. ; VII. 22. ; ziemlich selten.

C. polypinum EHRBG.; Belső tó ; Ephemeridenlarwe ; V II .-4.; ziemlich 
selten ; Balaton, unterhalb des Csúcshegy, morsches Rohr. ; VI. 8. ; vereinzelt.

C. aselli ENGELM.; Mosóforrás bei Kővágóőrs; Fühler vom Asellus aqua- 
ticus : VI. 28. ; häufig, zahlreich ; Balaton bei T ihany; Fühler und Füsse von Asel
lus aquaticus: VII. 28.; häufig, zahlreich.

Zoothamnium EHRGB. (STEIN EMEND.).

Z. affine STEIN.; Balaton bei T ihany ; Ufersteine zwischen Bangia und Cla
dophora : VII. 4., 10., 20., 28.; gemein; Gehäuse von Radix ovata DRAP. : VII. 4. ; 
ziemlich selten ; Bach bei Aszófő, Füsse u. Thorax von Carinogammarus : VII. 
28. ; ziemlich selten ; Balaton, Bucht bei Aszófő, an Typha latifolia anliegender 
Cladophora: VI. 25. ; sehr selten.

Epistylis EHRGB.

E. anastatica L .: Belső tó ; Cladophora : VI. 20., 23. ; häufig, zahlreich ; 
Gehäuse von Limnaea stagnalis : VII. 10. ; häufig, zahlreich ; Balaton, Bucht bei 
Aszófő; Typha latifolia anliegende Cladophora: VI. 25. ; selten ; Balaton bei 
Tihany; Epeorus-Larve 1. Fusspaar; VII. 4 .; selten.

E. articulata FROM. ; Belső tó ; Cladophora : VI. 20. ; selten ; Balaton bei 
T ihany ; Abdomen von Cyclops : VI. 8. ; selten.

E. plicatilis EHRBG. ; Belső tó ; morsches Rohr, Cladophora : VI. 17. ; VII. 
10., 23. ; selten ; Gehäuse von Limnaea stagnalis : VI. 17. ; VII. 10. ; ziemlich sel
ten ; Balaton bei Örvényes, Holzstückchen, Pflanzenreste ; VII. 22. ; selten ; Bala
ton bei T ihany; Gehäuse von Radix ovata DRAP.; VI. 8. ; häufig, zahlreich.

E. nympharum ENGELM.; Belső t ó ; Gehäuse von Limnaea stagnalis, VI. 
17. ; selten.

E. branchiophila PERTY ; Belső tó ; Dytiscidenlarve, Cyclops : VII. 4. ; 
sehr zahlreich.

E. umbilicata CL. u. L. ; Belső tó ; Cyclops : VII. 4. ; sehr selten.
E. balatonica sp. n . ; Balaton bei T ihany ; Schalen von Unió pictorum : VII. 

25. ; sehr selten.
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E. Steinii WRZ. ; Baeh bei örvényes, Kiemenblätter des Carinogammarus :
VII. 15., 22. ; häufig, zahlreich ; Baeh bei Aszófő; Kiemenblätter des Carinogam
marus : VII. 28. ; häufig, zahlreich.

E. crassicollis STEIN ; Mosóforrás bei Kővágóőrs; Abdominalsegmente von 
Asellus aquaticus : VI. 28. ; ziemlich selten ; Balaton bei T ihany ; Abdominalseg
mente und Füsse von Asellus : VII. 28. ; ziemlich selten.

**E. breviramosa sp. n. ; Belsőtó; Ruderfühler einer Daphnia: VII. 11.; 
sehr selten.

**£. Geleii sp. n. ; Balaton bei Tihany; Kopf von Epeorus-Larven ; VII. 4.; 
sehr zahlreich.

Rhabdostyla KENT.

Rh. ovum KENT; Balaton bei T ihany; Cyclops: VI. 8 ., 15.; ziemlich sel
ten ; Balaton, Röhricht vor den Einsiedlerhöhlen, Basis eines Cothurnia crystallina- 
Gehäuses ; VI. 12. ; ein Stück.

Rh. inclinans D’ UDEKEM; Balaton, Bucht bei Aszófő ; Na'is: VI. 25 .; 
selten.

**Rh. hungarica sp. n. ; Balaton bei T ihany ; Kopf u. Thorax von Leptodora 
K in d tii: VII. 29. ; selten, doch ziemlich zahlreich.

Opercularia ST.

0. protecta PENARD ; Mosóforrás bei Kővágóőrs; Fühleransatz von Asel
lus : VI. 28.; häufig; Fühleransatz von Carinogammarus; VI. 28.; häufig.

0. articulata GOLDF. ; Mosóforrás bei Kővágóőrs; Fussgelenk von Asellus ; 
VI. 28. ; ziemlich häufig ; Fussgelenk u. Kopf des Carinogammarus : VI. 28 ; ziem
lich häufig ; Bach bei Aszófő; Fussgelenk u. Kopf des Carinogammarus : VII. 28. ; 
ziemlich häufig.

O. coarctata CL. U. L .; Belső tó ; 1. Fusspaar einer Notonecta-larve ; VII. 8. ; 
eine Kolonie.

Pyxidium  S. KENT.

P. inclinans (O. F. MÜLLER) KENT; Belső tó ; Clad ophora; VI. 17. 
20. ; VII. 4. ; VIII. 27.; sehr häufig.

Cothurnia EHRBG..

C. crystallina EHRBG. ; Belső tó ; Cladophora, Spirogyra, Oedogonium: 
VI. 5. , 7., 17., 20. ; VII. 4., 8., 10. ; VIII. 27. ; sehr häufig ; Cladophora auf dem 
Gehäuse von Limnaea stagnalis : VI. 17. ; VII. 8. ; VIII. 27. ; ziemlich häufig, 
Balaton unterhalb des Csúcshegy, Cladophoraiäden auf R ohr.; VI. 14. ; selten ; 
Balaton, unterhalb der Einsielderhöhlen ; Cladophoraiäden auf R o h r; VI. 12.; 
ziemlich selten ; Balaton, Bucht bei Aszófő, Cladophoraiäden auf Schilf ; VI. 25. ; 
ziemlich selten.
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C. nodosa CL. u. L, ; Balaton bei Tihany; Cladophoraiäden auf Unió ; VII. 
25.; sehr selten.

C. cuTvula ENTZ; Belső tó ; Cladophoraiäden auf morschem Rohr; VIII. 
28.; sehr selten.

Cothurniopsis ENTZ.

**C. Entzii sp. n . ; Balaton, Bucht bei Aszófő; Cladophoraiäden auf Schilf;
VI. 25.; ziemlich zahlreich.

**C. rheotypica sp. n . ; Balaton bei Tihany; Canthocampthus; VII. 4.; sehr 
selten.

Lagenophrys STEIN.

L. ampulla STEIN ; Bach bei Aszófő; Kiemenblätter des Carinogammarus :
VII. 28.; sehr häufig; Bach bei Örvényes; Kiemenblätter des Carinogammarus :
VII. 22.; sehr häufig.

Im Folgenden sind die gefundenen Tiere nach den verschiedenen Fundorten 
gruppiert.

Balaton.

Anhymenia Steinii CL. u. L. — Vorticella nebulifera EHRB. — V. convallaria 
L. — V. microstoma EHRBG. — V. microstoma var. abreviata KEISER — V. cit- 
rina EHRBG. — V. campanula EHRB. —  V. alba FROM. — V. Kahlii sp. n. —  
Carchesium brevistylum D'UDEKEM ? —  C. polypinum EH RB.—  C. aselli. ANGELM- 
—  Zoothamnium affine STEIN. —  Epistylis anastatica L . — E. articulata 
FROM. — E. plicatilis EHRB. — E. balatonica sp. n. — E. crassicollis STEIN. — 
E. Geleii sp. n. — Rhabdostyla ovum KENT — Rh. inclinans D'UDEKEM. — 
Rh. hungarica sp. n. — Cothurnia crystallina EHRB. — C. nodosa CL. u. L. — 
Cothurniopsis Entzii sp. n. — C. rheotypica sp. n. —

Belső tó.

Vorticella nebulifera EHRB. — V. convallaria L. —  V. chlorostigma EHRB. —  
V. microstoma EHRB. —  V. microstoma var. abreviata KHISER. —  V. citrina 
EHRBG. —  V. nutans MÜLL. —  V. campanula EHRGB. —  V. alba FROM. —  
V. picta EHRBG. —  V. marginata sp. n. —  V. conesoma STOKES. ■— V. monilata 
TATEM. — V. cucculus FROM. — Carchesium polypinum EHRB. — Epistylis 
anastatica L. — E. articulata FROM. — E. plicatilis EHRB. —  E. nympharum 
ENGELM. — E. branchiophila PERTY. — E. umbilicata CL. u.L. —  E. brevira- 
mosa sp. n. —  Opercularia coarctata CL. L. —  Pyxidium inclinans KENT. —  
Cothurnia crystallina EHRB. — C. curvula ENTZ.

Balaton u. Belső tó.

Vorticella nebulifera EHRB. —  V. convallaria L. —  V. microstoma EHRB. —  
V. microstoma var. abreviata KEISER. —  V. citrina EHRB. —  V. campanulla



EHRE. —  V. alba FROM. —  € . polypinum EHRB. +— E . anastaticg L . . E. ar- 
ticulata FROM. —  E. plicatilis EHRB. —  Coth. crystallina EHRE. - ; ;

r • : .. . i d : v i.' ■■■ i: :; . »
Bach hei Örvényes. •

Spirochona gemmipara ST. - -  Vorticella convallaria L. —  Epistylis Steinii 
WRZ. —  Lagenophrys ampulla STEIN. —

'•  ! : ' . . ■*.; . . u  "i •• " #.:* U* l  . ) , •.

J . y  :V. . ... . • < :

Vékénypatak bei Aszófo.

Spirochona gemmipara ST. —  Zoothamnium affine STEIN. •— Epistylis 
Steinii WRZ. —  Opercularia articulata GOLDE. —  Lagenophrys ampulla STEIN.

Mosóforrás bei Kővá(|óíírs.
Vorticella nebulifera L. — V. microstoma var. abreviata REISER. —  V. 

campanula EHRB.-— Carchesium aselli ENGELM. —  Epistylis crassicollis STEIN. 
—  Opercularia protecta PEN. —  0 . articulata GOLDF.

Schliesslich leiste ich noch einer angenehmen Pflicht genüge, indem ich mei
nem hochverehrtem Lehrer Professor DR. J. von GELEI. auch an dieser Stelte 
dafür meinen herzlichsten Dank ausspreche, dass er es mir ermöglicht hat, in das 
Ungarische Biologische Forschungsinstitut zu gelangen und meine Arbeit durch 
seine wertvollen Ratschläge fördernd beeinflusste,

Herrn Direktor Prof. Dr. GÉZA ENTZ jun. danke ich wärmstens für seine 
Ratschläge und sein Interesse, mit welcher er meine Arbeit ständig verfolgte, sowie 
für die vertrauensvolle Überlassung des wissenschaftlichen Nachlasses seines 
Vaters, weiland PROF GÉZA ENTZ sen. —  welchem ich bei Determination der 
gefundenen Tiere manche wertvolle Daten entnahm.

Weiters gebührt mein Dank Herrn ALFRED KAHL in Hamburg, der die 
Liebenswürdigkeit hatte, meine fraglichen Tiere zu überprüfen.

Herr Direktor PROF. DR. F. VERZÁR und Privatdozent DR. E. DUDICH 
hatten wiederholt die Liebenswürdigkeit, mich auf weitere Ausflüge mitzuneh
men, wodurch mir die Gelegenheit geboten wurde, auch die weitere Umgebung 
von Tihany kennen zu lernen und teilweise zu erforschen.

Zum Schlüsse danke ich noch den Herren DR. A. SCHERFFEL und DR. M. 
ROTARIDES für die Determination einiger Pflanzen respective Mollusken.
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ADATOK AZ EGYESÜLT KÖRÖS KÉT HOLTÁGÁNAK 
LIMNOLOGIÁJÁHOZ.

Irta : DR. VARGA LAJOS (Sopron).

(Két szövegközti ábrával és két táblázattal.)

BEITRÄGE ZUR LIMNOLOGIE ZWEIER ALTWÄSSER DES 
KŐRÖS-FLUSSES (ALFÖLD).
Von: DR. LUDVIG VARGA (Sopron).

(Mit 2 Textabbildungen und 2 Tabellen.)

Az 1929. esztendő nyarán alkalmam volt az egyesült Kőrös két holtágát 
rövid ideig tanulmányozni, mely munka azért érdekelt különösen, mert d r . GÉLÉI 
JÓZSEF szívessége következtében részletesen áttanulmányozhattam a Tisza 
árterületéhez tartozó szegedkörnyéki kubikgödrök vizeinek viszonyait (9). Ez alka
lommal feltűnt, hogy e gödröknek milyen gazdag a faunája, jóllehet csak a késő 
őszi és kora tavaszi faunát vizsgáltam, mert a professzor úr gyűjtései csak erre 
az időre terjedtek ki. Ez időtől kezdve szerettem volna az agyonszabályozott 
alföldi folyóvizek holtágainak, valamint kísérő medencéinek állatvilágát tanul
mányozni. Nagy örömmel fogtam azért hozzá a mai Kőrös régi árterületéhez 
tartozó két holt Kőröságnak vizsgálatához.

Ez a két Kőrös-maradvány Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, Kun- 
szentmárton határában van és gróf Almássy Pál birtokához tartozik. Körülbelül 
azon a helyen van, ahol a Kőrös északnyugati futásából derékszögbe törve 
délnyugatra fordul. Ezt az irányát egészen Mindszentig megtartja, ahol messziről 
gyűjtött vizét átadja a Tiszának. Kunszentmártontól légvonalban mintegy 10 km.- 
nyire feküsznek északra, Tiszaföldvártól mintegy 15 km.-nyire délkeletre. A terepről 
a mellékelt térkép nyújt felvilágosítást. A kis térkép (1. rajz) nyugati szélén, egye
nesen észak-déli irányban az a helyiérdekű vasútvonal fut, amely a budapest—aradi 
fővonalból Pusztatenyő állomásnál ágazik ki és Szentes felé halad. E vasút Almássy- 
major nevű állomásáról lehet megközelíteni gyűjtőterületemet, mely az állomás
tól mintegy 4 km.-nyire keletre fekszik. A vasúti állomástól a Nagy-major melletti 
kocsiúton kell haladnunk egészen az Almásy-majorig. Ez a Kőrös felett mintegy 
6 m. magasan, régi folyóterrasszon fekszik s az itt lelhető sok prehiszterikus cserép 
tanúsága szerint már a történelem előtt is ember lakta. Az 1883-iki Kőrös-szabá
lyozás alkalmával a Kőrös számára átvágással új medret készítettek. Az I. és II. sz. 
tavak (1. rajz) addig együvétartoztak, de az ekkor épült hatalmas gát különválasz
to tta  őket. Az anyameder később eliszaposodott, de e két tó a régi Kőrös leg-
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mélyebb bevágásában épen maradt meg. Amikor a Kőrös kiönt, a két tavat is 
ellepi vize, így volt ez 1919 tavaszán és 1924-ben is. Ez a jelenség azért fontos, 
mert a tavak vizét így a Kőrös időnként megújítja. Az I. sz. tó körülbelül 2 km. 
hosszú és 15—20 m. széles, patkóalakú. Domború része az Almásy-féle Csukat- 
dülő felé néz. A II. sz. tó egyenes, alig 100 m. hosszú s szintén 15—20 m. széles. 
A két tó vízterülete mintegy 12—14 magyar hold. A két tavat egymástól gát vá
lasztja el, amely vizük keveredését megakadályozza.

M é r té h  - A 32500 * 1
5 P °  9_____________l ____________ l ____________ hm.

1. rajz. A térkép jobboldalán levő I. és II. sz. holtágak (Ó-Kőrös) voltak
a vizsgálat tárgyai.

1. Abb. Die zwei untersuchten Seen sin an der rechten Seite der Karte.

A két tó tengerszin feletti magassága átlag 82 m. Mindkét tó környékét 
ártéri rétek szegik. Az I. sz. tó domború felén jól termő szántóföldek vannak. 
Partjaik hirtelen mélyülnek, legmélyebb helyeik 5—6 m.-esek. A II. sz. tó vala
mivel mélyebb az elsőnél. A víz szélén mintegy 2—3 m. szélességben, 
mintegy 120—130 cm. mélységig mindenütt dúsan, nagyon sűrűén és egyedül 
uralkodóan a súlyom (T  r a p a  n a t a n s )  tenyészik, ez az érdekes és az Alföldön 
is erősen pusztuló vízi növény. Levélrózsáit szélesen kiteríti a víz felszínén. Mikor 
ott jártam, augusztus hónap közepén, kifejlett termései még zöldek voltak. A régi 
tövises termések nagy tömegben halmozódtak fel a homokos iszapban, melyben 
ezért mezítláb egy lépést sem lehetett tenni. Feltűnő volt, hogy a súlyom húsos 
úszólevelei között alig lehetett épet találni. Zöldek voltak ugyan, de a leveleket 
összerágták, átlyukgatták a különböző rovarálcák. Asúlyomöv (Trapaetum) ponto
san jelzi a mélyebb részeket; a sekélyebb részekbe messzebbre behatol, a mélyebb 
részeken azonban csak keskeny sávot alkot. Különösen sűrű, egészséges és buja 
súlyomtenyészete van a II. sz. tónak, amelynek leveleit rovarálcák nem rágták 
oly nagy mértékben össze, mint az I. sz. tóét. Az I. sz. tó északi szarvában néhány
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M  y r i o p hy  H u m  v e r t i c i l l a t u m  és C e r a t o p h y l l u m  d em e r s u m  
csoport is él. Egyéb vízi virágos növényt nem találtam. Az I. sz. tó jószág
itató, minthogy itatáskor hosszabb ideig tartózkodik benne a jószág (szarvas- 
marha és sertés), sok trágya ju t bele. A II. sz. tó meredek partjai miatt itatásra 
alkalmatlan. Tavaink a Kőrös árterületébe tartoznak, de azért nem időszakos,.' 
ideiglenes vizek, mert sohasem száradnak ki teljesen, még az 1929. évi forró al
földi nyáron is bőséges víz volt bennük. Az, hogy állandó vizű tavak, hangsúlyo
zandó, mert biocoenosisuk kialakulása és megértése szempontjából ez fontos 
tényező.

A tavak vízutánpótlása csakis légköri csapadékból és az érterület gazdag 
talajvizéből történik. A tavak vize szagtalan, tiszta, átlátszó, különösebb íz 
nélkül. Az I. sz. tó hőmérséklete 27° C, a II. sz. tóé 28.5° C volt délben, egészen 
derült, meleg nyári napon, amikor a levegő hőmérséklete árnyékban 31° C volt.:

Mindkét tó medrét finom, puha, helyenként 1 m. vastagságú fekete iszap
réteg borítja, mely tele van a súlyom termésével. A keményhéjjú termés hosszú 
ideig dacol a korhadással és rothadással, a fekete iszap pedig rengeteg állatnak 
lakóhelye. Az elhullott vízi élőlények az iszap felszínére süllyednek alá és itt 
alkotják a sERNANDER-féle ä v  j a réteget, azaz az elhalt és a fenékre süllyedt,, 
de fel nem bomlott plankton-lények tömegét. Ismeretes, hogy sok állat éppen 
ezekből a bomlásnak indult állati hullákból táplálkozik.

Mindkét tó magában zárt, önálló életteret (b i o t  o p) alkot. A bennük ki
fejlődött életközösség ( b i o c o e n o s i s )  eléggé változatos. Vizsgálatomból ki
tűnt, hogy mikroszkopikus élővilágát tekintve a két tó életközösségében igen 
nagy a különbség. Mindkét tónak gazdag planktonvilága van, míg azonban a 
nagyobbik tóban nagyobb a fajok száma, addig a kisebbikben kevesebb fajszám 
mellett nagyobb az egyének száma.

A plankton protistái között sok volt a Volvox globator és Synura uvella 
kolóniája. A Volvox kolóniái 100—1000 átmérőjüek voltak. Kovamoszatot fel
tűnő keveset találtam.

Az állati élet gazdag és változatos. Rovarálcák, Gstracodák, Copepodák és 
Cladocerák, Kerekesférgek (Rotatoria), Örvényférgek (TurbeUaria) és Véglények 
(Protozoa) alkotják.

A planktonban dominálnak aCyclopidák és Rotatoriák. Az I. sz. tó plankton
jában uralkodnak a Rotatoriák, a II. sz. tó planktonjában pedig a Cyclopidák. Az 
engem érdeklő Rotatoriák közül száxüos gyűjtésem után a következő fajokat 
találtam meg :

A )  Az I. sz. tó Rotatoriái.
1. Asplanchna priodonta GOSSE. A tó legnagyobb kerekesférge. Tömegszáma 

miatt a plankton lényeges alkotója s fontos haltápláléka.
2. fírachionus angularis GOSSE. A planktonban növények között és az iszap 

felületén is. A típusos alaknál valamivel nagyobb, páncélhossza 180 [>..
3. fírachionus calycijlorus PALLAS. A planktont legnagyobbrészt ez alkotja. 

Gyűjtéseim alkalmával legnagyobb egyénszámban fordult elő, ezért a nyári fauna 
v e z é r f a j á n a k  tekintem. V e z é r f a j n a k  n e v e z e m  a z t  a f a j t ,  
m e l y  m e g h a t á r o z o t t  id. o b e n  a l e g n a g y o b b  e g y é n s z á  m-
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b a n  f o r d u l  e l ő  s e z é  r t a z é l e t  k ö z ö s s é g  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  
t a g j a .  Növényevő. Nagyfokú elszaporodása azt bizonyítja, hogy az élettérben 
bőségesen állanak rendelkezésére táplálékát tevő mikroszkopikus növénykék. 
Tömegelőfordulása következtében fontos haltáplálék. Rendkívül variál. A gyűj
tö tt egyének túlnyomó része a varietas dorcas GOSSE.

4. Brachionaus capsuliflors PALLAS. A növényzet között, valamint sekély 
mélységű iszap felszínén. Elvétve a planktonban is, kis egyénszámban. Nagyon 
variáló, a gyűjtött egyének főleg var. brevispinosus EHRBG néven ismerte a 
régibb irodalom.

Néhány példányát sikerült gyüjtenem a KERTÉsztől Brachionus granu- 
latns néven leírt (5.), HARRlNGtól (4.) a fenti fajjal azonosított változatnak is.

5. Brachionus tridens HOOD. Néhány példánya növények közül. A típusnál 
valamivel kisebb páncélhosszúságúak. 190—200 ja.

6. Cephalodella catellina MÜLLER. Néhány példányban a súlyom leveléről 
lekapart lepedőkben.

7. Collotheca campanulata DOBIÉ. A súlyom vízi gyökerein és a Myriop- 
hyllum levelein helyhezkötötten él.

8. Collotheca cornuta DOBIÉ. A súlyom vízi gyökereinek finom szálain. 
A z A l f ö l d r e  é s  e g é s z  h a z á n k r a  új.

9. Collotheca coronetta CUBITT. A hazai Rotatoriák között BARTSCH írt 
le (1. 24. lap, II. tábla 14. rajz) egy Floscularia longilobata nevű új fajt a Pest 
megye déli részében levő dunai holtágból. Ezt azonban HARRING (4.) a fenti fajjal 
egyesíti. Ügy látszik, hogy az Alföld ősi faja. Vízi növények levelén helyhez
kötötten él.

10. Collotheca ornata EHRBG. Szintén az előbbi fajokkal, helyhezkötötten él.
11. Colurella adriatica EHRBG. Az iszapban, ritkán a planktonban is.
12. Colurella bicuspidata EHRBG. Az iszap növénytörmeléke között, gyakran 

a planktonban.
13. Colurella colurus EHRBG. Az előbbi fajokkal együtt. Eddig csak Erdély

ből és a Balatonból (DADAY) (3.) volt ismeretes, a z  A l f ö l d r e  új .
14. Colurella uncinata MÜLLER. Törmelékben, növények, vagy növé

nyek szárán, ritkán a planktonban.
15. Diaschiza gibba EHRBG. Iszapban és törmelékben, elég gyakran plank

tonban is.
16. Diaschiza gracilis EHRBG. Előbbivel együtt.
17. Dicranophorus forcipatus MÜLLER. Növények közt, de főleg az iszap 

legfelső ávja-rétegében.
18. Dicranophorus grandis EHRBG. Az előbbivel együtt, megegyezően él.
19. Diurella collaris ROUSSELET. Növények közt.
20. Diurella tigris MÜLLER. Növények közt.
21. Eosphora digitata  E H R B G .  A planktonban gyors úszásával tűnik ki 

társai között.
22. Euchlanis dilatata EHRBG. Tipikus planktonlakó, meglehetősen variál.
23. Euchlanis pannonica BARTSCH. Ezt az érdekes plankton-fajt BARTSCH.

14
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fedezte fel és írta le (1. 45. lap, 28. ábra) Baja mellől. Nagy Örömet okozott, amikor 
megtaláltam.

24. Euchlanis triquetra e h r b g . Csak fajváltozata az ú. n. var. hyalina 
LEYDIG a planktonban.

25. Philina longiseta EHRBG. Igazi planktonlakó, tömeges megjelenése kö
vetkeztében egyik legjellemzőbb faja a tónak.

26. Floscularia ringens L. A súlyom mélyebben fekvő vízi levelein helyhez- 
kötötten.

27. Habrotrocha bidens GOSSE. A súlyom leveléről kaparékban. Eddig csak 
Budapest környékéről volt ismeretes (KERTÉSZ), a z  A l f ö l d r e  új .

28. Lecane luna Mü ller . Növények közt, ritkábban a planktonban.
29. Lecane ungulata GOSSE. Csak néhány példányát találtam növények közt. 

Eddigelé csak Erdélyből (DADAY) (2.) és a Fertőből (VARGA) (7.) volt ismeretes, 
a z  A l f ö l d r e  új .

30. Lepadella ovális MÜLLER. Leginkább növényi törmelék közt, ritkáb
ban a planktonban.

31. Monommata orbis MÜLLER. Az iszap felszínén, az ávja-rétegben és 
növények között.

32. Monostgla bulla GOSSÉ. Növények közt, elég gyakran a planktonban is.
33. Monostgla closterocerca SCHMARDA. N e m c s a k  a z  A l f ö l d ,  d e  

h a z á n k r a  n é z v e  i s  új .  Főleg növények közt.
34. Monostgla cornuta MÜLLER. Növények közt, a törmelékben, valamint 

az avja-rétegben.
35. Monostgla kamata STOKES. Az előbbiekkel megegyezően él. Ú g y az  

A l f ö l d r e ,  m i n t  h a z á n k  f a u n á j á r a  új .
36. Monostgla lunaris EHRBG. Az előbbi két fajjal együtt, de elég gyakran 

a planktonban is.
37. Mytilina bicarinata PERTY. Főleg növények közt, de gyakran a plank

tonból is. Eddig csak Erdélyből (DADAY), a Fertőből (VARGA) és Budapest 
környékéről (KERTÉSZ) ismeretes. A z A l f ö l d r e  n é z v e  új .

38. Mytilina mucronata MÜLLER. Növények közt és a planktonban.
39. Mytilina ventralis brevispina EHRBG. A planktonban és növények közt, 

a z  A l f ö l d r e  új .
40. Noteus militaris EHRBG. Rendkívül érdekes faj, melyet eddig hazánk 

faunájábólkevésbbé ismertünk. HARRING (4.) a Brachionusok közé sorolja s mint 
Brachionus patulus MüLLER-t írja le. Ám a páncél szerkezetében oly nagy 
különbségeket mutat, hogy én nem osztom HARRING véleményét, megtartom 
eredeti nevét és külön génusz jellegét. Eddig csak Erdély néhány lelőhelyéről 
volt ismeretes (DADAY, VARGA), a z  A l f ö l d r e  új .

Az I. sz. tóban talált faj különben is nagy mértékben különbözik a tipikus 
fajtól. Különösen a hátulsó tüskék alakja és nagysága elütő. Amíg a tipikus alak 
hátulsó tüskéi általában egyformák, addig az I. sz. tóban gyűjtőiteké mind külön
böző hosszúságúak (1. 2. rajz).

Leghosszabb a fark melletti baloldali tüske, legrövidebb a jobboldali. — 
A páncélvégi tüskék is különböző hosszúságúak. Nézetem szerint ezek alapján
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jogosan feltehetjük, hogy az I. sz. tó Noteusa jól határolt helyi változat. Igazi 
planktonlakó. Rendkívül élénken és gyorsan úszik. Az úszás irányát szeszélyesen 
és hirtelen változtatja.

41. Notommata copeus EHRBG- Főleg növények közt. H a z á n k r a  és  
a z  A l f ö l d r e  n é z v e  új .

42. Notommata najas EHRBG- Növényi törmelék közt és a planktonban is.
43. Philodina citrina EHRBG. Növények, főleg a súlyom levelének alján, 

néha planktonban is.
44. Polyarthra trigla EHRBG. Tipikus planktonlakó, elég nagy számban.
45. Ptygura crystallina EHRBG. A súlyom levelének 

alján, helyhezkötötten.
46. Rotaria citrina EHRBG. Leginkább növények közt, 

de elég gyakran a planktonban is.
47. Rotaria rotatoria PALLAS. Mint az előbbi.
48. Scaridium longicaudum MÜLLER. Igazi plankton

lakó, mely hosszú lábujjaival némelykor pattanó mozgá
sokat is végez.

49. Sinantherina socialis L. A Myriophyllum és sú
lyom levelein helyhezkötötten él és itt 3 mm. átmérőjű, 
gömbszerű telepeket alkot, melyek fehérek és szabad szem
mel is jól láthatók. A telepet rendesen nagyszámú egyén 
alkotja. 70—80 egyénből álló gyönyörű kolóniák nem vol
tak ritkák.

50. Squatinella lamellaris MÜLLER. Főleg növényi 
detritus között és az iszap ávja-rétegében is.

51. Taphrocampa annulosa GOSSE. Növények között. Testhossza csak 85— 
100. [j. Feltűnően nagy vörös szemfoltja van.

N e m c s a k  a z  A l f ö l d ö n ,  d e  h a z á n k b a n  i s  új .
52. Testudinella mucronata GOSSE. Érdekes ritka faj, mely n e m c s a k  

a z  A l f ö l d r e ,  d e  h a z á n k r a  i s  új. Főleg a planktonban, bár növé- 
n yek közt is.

53. Testudinella patina HERMANN. Elég gyakran előforduló faj, a plank
tonban és növények közt is.

54. Tetramastix opoliensis ZACHARIAS. Igazi planktonlakó, négy hosszú 
sertéje jellemző faji bélyeg. A gyűjtött egyének testhosszúsága serték nélkül 220 \j. 

N e m c s a k  a z  A l f ö l d r e ,  d e  h a z á n k  f a u n á j á r a  i s  új .
55. Trichocerca capucina WIERZ. et ZÁCH. Planktonlakó. Az A l f ö l d r e  

é s  h a z á n k r a  is új .
56. Trichocerca cylindrica im hof. A planktonban, de növénytörmelékben is.
57. ' Trichocerca longiseta SCHRK. Főleg a planktonban.
58. Trichocerca rattus MÜLLER. A planktonban és növények közt is.
E felsorolás azt igazolja, hogy az I. sz. tóban feltűnően sok faj él, ami azért 

feltűnő, mert csupán nyári faunáról van szó. Már pedig tapasztalatom szerint a 
hazai sekélyvizű tavakban mindig az őszi és tavaszi fauna gazdagabb Rotato- 
riákban.

2. ábra. N o íe u s  m i l i -  
la r i s  E h rb g . páncélja.

I =  lábnyílás.
2. Abb. Panzer von 

N o te u s  m i l i ta r i s  
E h rb g .

I — Tussöffnung.

14*
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B) A II. számú tó Rotatoriäi.

Ez a tó az előbbitől mintegy 150 m.-nyire fekszik. Sokkal kisebb terjedelmű, 
de mélyebb. Környezete ugyanaz. Meredekebb partjai miatt itatásra alkalmatlan. 
Széleit 3—4m. szélességben dús súlyomtenyészet borítja be, mely összefüggő zöld 
keretként veszi körül a nyílt víztükröt. Hasonló életviszonyai ellenére is állati 
életközössége elüt az előbbi tóétól. A következő Rotatoriákat találtam benne :

1. Asplanchna priodonta GOSSE. Planktonban.
2. Brachyonus calyciflorus PALLAS. Különösen dorcas nevű varietását és 

azt az alakváltozatot (forma) találtam, melyet /. spinosa néven írtak le. E formára 
jellemző, hogy vékony páncélján hátul keskeny, hosszú mozgatható tüskék vannak. 
Planktonlakó.

3. Cephalodella catellirta MÜLLER. Súlyom levelein.
4. Collothcca cornuta DOBIÉ. Mint az I. sz. tóban.
5. Colurella bicuspidata EHRBG. Mint az I. sz. tóban.
6. Diaschiza gibba EHRBG. Csak a planktonban.
7. Eosphora digitata EHRBG. Csak a planktonban.
8. Euchlanis triquetra EHRBG. Mint az I. sz. tóban.
9. Keratella cochlearis EHRBG. Igazi planktonlakó, igen apró egyénei (100— 

140 p.) voltak. Feltűnő, hogy ez a közönséges állatka az I. sz. tóban hiányzott, 
e tóban pedig nagy egyénszámban él.

10. Lecane flexilis GOSSE. Úgy növények közt, mint a planktonban. Az I. 
számú tóból hiányzott. N e m c s a k  a z  A l f ö l d r e ,  d e  h a z á n k r a  i s  új .

11. Monostyla closterocerca SCHMARDA. Növények közt.
12. Mytilina mucronata MÜLLER. Mint az I. sz. tóban.
13. Pedalia mira HUDSON. Hazánkban meglehetősen gyakori. Feltűnő 

és különös, hogy az I. sz. tóban egyetlen példányát sem találtam, holott a II. sz. 
tóban elég nagy példányszámban fordult elő. Igazi planktonlakó.

14. Philodina dtrina EHRBG. Úgy él, mint az I. sz. tóban.
15. Polyadhra trigla EHRBG. Planktonban.
16. Ptygura crystallina E H R B G . A súlyom levelének alján, helyhez kötötten.
17. Rotaria citrina EHRBG. A víz minden részében megtalálható, de soha

sem tömegesen.
18. Rotaria rotatoria PALLAS. Mint az előbbi.
19. Synantherina socialis L. A súlyom vízi gyökerein, szép nagy kolóniákban.
20. Testudinella patina HERMANN. Mint az I. sz. tóban.
21. Trichocerca longiseta SCHRK. Itt is főleg a planktonban.
22. Trichocerca rattus MÜLLER. Mint az I. sz. tóban.
Látható, hogy a II. sz. tóban sokkal kevesebb számú Rotatoria faj él, mint 

az I-ben. De nemcsak a fajok száma volt csekélyebb, de az egyének száma is sokkal 
kisebb volt. Annál nagyobb faj- és egyénszámban éltek Cyclopidák. Feltűnő jelen
ség volt az is, hogy a II. sz. tóban a biocoenosisnak jellemző és elég nagy tömeget 
alkotó tagja volt a Ceratium hirudinella is, három jól fejlett szarvval. Az I. sz. tó
ban egyetlen példányát sem találtam. Érdemesnek tartom továbbá megemlíteni, 
hogy az I. sz. tóban nagyon érdekes és ritka Gastrotricha-fajt is gyűjtöttem az iszap
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legfelső ävja-retegében és növényi törmelék között. Ez a Chaetonotus spinulosus 
STOK. nevű faj, mely hazánkból nem volt ismeretes.

A két tóban tehát összesen 16 olyan mikroszkopikus állatot gyűjtöttem, 
melyek az Alföld faunájából eddig ismeretlenek voltak. Ezek közül 10 faj hazánk 
faunjára is új. Ezeket összefoglalva még egyszer külön felsorolom :

1. Collotheca cornuta DOBIÉ- Hazánkra új.
2. Colurella colurus EHRBG. Az Alföldre új.
3. Habrotrocha bidens GOSSE. Az Alföldre új.
4. Lecana ungulata GOSSE. Az Alföldre új.
5. Monostyla closterocerca SEHMARDA. Hazánkra új.
6. Monostyla kamata STOK.’ Hazánkra új.
7. Mytilina bicarinata p e RTI Az Alföldre új.
8. Mytilina ventralis brevispina EHRBG. Az Alföldre új.
9. Noteus militaris EHRBG Az Alföldre új.

10. Notommata copeus EHRBG. Hazánkra új.
11. Taphrocamp annulosa GOSSE. Hazánkra új.
12. Testudinella mucronata GOSSE. Hazánkra új.
13. Tetramastix opoliensis ZÁCH. Hazánkra új.
14. Trichocerca capuciana WIERZ. et ZÁCH. Hazánkra új.
15. Lecane flexilis GOSSE. Hazánkra új.
16. Chaetonotus spinulosus STOK. (Gastrotricha.) Hazánkra új.

Meggyőződésem, hogy valamely élettérben (biotop) előforduló állat-vagy 
növénycsoportról csak akkor nyerünk helyes képet, ha nemcsak a megtalált fajokat, 
hanem azok tömegelosztódását is figyelembe vesszük. Ezért a gyűjtés idején talált 
fajokról mindig meg kell mondanunk, hogy nagyjában m i l y e n  e g y é n s z á m 
b a n  voltak jelen. A most gyűjtött Rotatoriák is mind a nyári fauna tagjai voltak, 
melyek tehát vagy meleg vizet kedvelő, úgynevezett meleg stenothermikus fajok, 
vagy pedig a víz hőmérsékletének erősebb kilengéseit is eltűrik, ú. n. eurythermi- 
kus fajok.

Ezeknek figyelembevételével a mellékelt táblázatot szerkesztettem. Ezen 
százas rangszámmal jelöltem meg azt a fajt, amely a legnagyobb egyénszámban 
volt található. Ezt az illető rendszertani csoporton belül v e z é r  f a j  n a k  neve
zem. Ennek egyénszámához viszonyítottam a többi fajt. Ilyen módon a táblázat
ból azonnal leolvasható, hogy melyik fajt milyen egyénszámban lehetett gyűjteni. 
Ezzel a módszerrel magkapjuk a biotopban a gyűjtés idején megtalált fajok 
„ t ö m e g e l o s z t á s á t “ is,vagyis nagyjában azt az arányszámot,mely megmutatja, 
hogy a biocoenosisban milyen mértékben vett részt. Ezt a megjelölési módot helye
sebbnek tartom, a régi „nagyon sok“ , „kevés“, „néhány“, „egyesével“ megjelölé
seknél, melyek nem felelnek meg az ökológiai és biocoenotikus követelményeknek. 

,A. vezérfaj megállapítására elegendő a gyűjtött anyagnak mikroszkóppal függő 
cseppben való alapos átvizsgálása. Ezzel meg tudjuk állapítani azt, hogy a vezér- 
faj mellett, s ennek egyénszámához arányítva milyen mértékben szerepel a többi 
faj. A faunisztikai adatok mellett ugyanis mindig nagyon érdekes az a kérdés is»



214

hogy valamely biotop biccoenosisában az idők folyamán melyek a vezérfajok, 
s ezekhez viszonyítva milyen tömegben fordulnak elő, s milyen változásokon men
nek át a többi fajok. így nagyon jó képet nyerhetünk arról is, hogy milyen változá
sokon megy keresztül a vizek biocoenosisa, életközössége is.

Természetesen lehetetlen valamennyi gyűjtés anyagának fajait egyenként 
megszámolni. Ám bizonyos gyakorlat után kétségtelenül meg tudjuk mondani, 
már néhány függőcsepp anyagának átvizsgálása után is, hogy melyik a vezérfaj, 
s emellett a többi faj milyen rangszámot kap akkor, ha a legnagyobb egyénszám
ban előforduló vezérfaj rangszámát 100-nak vesszük.

A vezérfaj mellett a százas beosztásig húzott vonal (1. I. és II. táblázat) te
hát azt jelenti, hogy a legnagyobb egyénszámban fordult elő. A.z utána következő 
fajok mellé húzott vonal azt jelenti, hogy az illető fajt a vezérfajhoz viszonyítva 
milyen tönegben tartalmazza a tó vize a gyűjtés idején.

A mellékelt táblázatok tehát eléggé hű képét nyújtják a tavakban gyűjtött 
Rotatoriák tömegeloszlásának, viszonyítva a legnyagobb egyénszámban előforduló 
fajhoz.

A mellékelt táblázatokból látjuk, hogy az I. sz. tóban a Brachionus calyciflorus 
var. dorcas GOSSE, volt a vezérfaj. Utána „rangban“ a Noteus militaris követke
zik, stb.

A II. sz. tóban a Pedalia mira HUDSON volt a vezérfaj. S itt tűnik fel a nagy 
különbség a két tó biocoenosisa között. Ez a faj az I. sz. tóban egyetlen példány
ban sem került elő, míg a II. sz. tóban vezérfaj. Pedig a két tó közötti távolság, 
mint említettem, alig 120—150 m. Nagyon feltűnő az is, hogy a Ceratium is hiány
zott az I. sz. tóból, míg a Il.-ban nagy egyénszámban volt meg.

Miért van a fajokban és a fajok számában ilyen nagy különbség a két tó 
között? Erre az érdekes kérdésre nehéz volna megfelelnem, már csak azért is, 
mert kémiai vizsgálatokat nem végezhettem. Ám a két tó sem kémiai, sem fizikai 
szempontból nem különbözhetik egymástól olyan nagy mértékben, hogy ez a különb
ség ennyire döntő módon befolyásolná a biocoenosis képét. Táplálkozási (tropho- 
biologiai) szempontból mindkét tó a táplálékban gazdag (eutrophikus) tavak közé 
tartozik. Erre vall a dús növényi és a gazdag állati plankton. Trophobiologiai szem
pontból mindkét tó független (autarchikus) biotop, mert életközösségük olyan, 
hogy szerves anyagokban való szükségletüket önmagukban tudják kielégíteni. 
Az autotrophikus növényvilág ugyanis mint termelő (producens) nemcsak a maga 
szükségletét elégíti ki, hanem bőséges táplálékot termel a főleg állati fogyasztók 
(consumensek) számára is, melyek ennek következtében nagyon elszaporodhatnak. 
Az itatás céljából az I. sz. tóba járó jószág mindenesetre nagyon sok szerves táplá
lékot ju tta t a vízbe, ámde enélkül is fenn tudná a biotop, mint magasabbrendü 
életegyeség a maga biocoenosisának életét tartani. Lehet, hogy ez is egyik fontos 
okozója annak a különbségnek, amely a két tó biocoenosisa között van. Minden
esetre a II. sz. tó sokkal zártabb, illetve függetlenebb élettér (biotop), mint az 
I. sz. tó, melybe kívülről is juthat bele szerves anyag a fogyasztói számára.

Tavaink biocoenosisának benépesítése, illetőleg felfrissítése esetünkben három 
módon történhetik.

1. A Kőrös maga hordja oda az élőlényeket, vagy azok csiráit akkor, amikor
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áradás alkalmával a tavak vizét felfrissíti. Az egyes szervezetek itt kedvező élet- 
körülményeket találva gyorsan elszaporodnak. Ezek az o d a h o r d o t t  é l ő 
l é n y e k ,  melyek kétségtelenül a biocoenosis lényeinek nagy tömegét teszik.

2. A régi áradás előtti időkből az ott élt állatok szaporodnak tovább. Ezek
nek tartós petéi és cystái az iszappal összekeveredve a tó fenekére leülepednek, 
vagy a növényzeten akadnak fenn, s várják a tenyészésükre alkalmas időt. Ezeket 
a fajokat, mert már régebb idő óta ott laknak, b e n n s z ü l ö t t  f a j o k n a k  
nevezhetjük. Esetünkben kétségtelen, hogy eredetileg ezek is odahordott fajok 
voltak, de elődeik már régebben kerültek a tavak vizébe, több nemzedékük élt 
már ott. Ezzel magyarázható meg az a jelenség, hogy pl. a Rotatoriák között olyan 
fajok is vannak, amelyek a két tóban közösen előfordulnak, de emellett vannak 
nagy számban olyanok is, melyek ugyanazon időben csak az egyik tóban élnek, 
a másikból pedig hiányzanak.

3. Beszáradt, parányi porszemmé zsugorodott állapotban, vagy pedig keménnyé 
száradt tokok és tartós peték alakjában a szél viszi oda őket, s kedvező létfeltételek 
között itt újra kezdik életüket. E fajokat s z é l  s z á l l í t o t t a  fajoknak nevez
het j ük.

4. Külön csoportnak vehetjük azokat a fajokat is, melyeket a környék 
egyéb édesvízi biotapjaiból nap-nap után hoznak magukkal a tavak állandó láto
gatói, a gémek, bakcsók, vadkacsák, billegetők, mint beszáradt petéket, tokokat, 
sőt valószínűleg mozgó állapotban is.

Az eddigi kutatások alapján természetesen még nem tudjuk eldönteni, hogy 
az egyes fajok e különböző módok közül melyiken jutottak oda. A.nnyit azonban 
határozottan meg lehet állapítani, hogy az alsóbbrendű gerinctelenek legnagyobb 
része passzíve kerülnek oda. Az egyes állatfajok a tavak vizébe kétféle állapotban 
jutnak oda : 1. nyugalmi állapotokban (tartós peték, tokok, statoblastok, stb.), 
melyeket mozgó víz, szél, állatok, vagy az ember szállít a tavakba, 2. tevékeny álla
potban, még pedig vagy álcaalakokban (rovarok, alsóbbrendő rákok), vagy pedig 
kifejlett, imago állapotban. Ebben az esetben is a szállítási erő és eszköz maga a fo
lyóvíz sodró hatása, illetőleg a tólátogató élőlények, az ember, vagy maguk 
az imago alakok.

A tavak gazdag élőlényvilága, dús növényzete, a tófenék iszapjának kedvező 
körülményei lehetővé teszik azt, hogy halgazdasági szempontból kitűnően kihasznál
hatók legyenek. Ez azonban ma nem történik meg kellő módon. Évente lehalász
nak ugyan mintegy 8—15 q. halat, még pedig értékeset, főleg csukát és pontyot. 
Gyűjtéseim alkalmával magam is láttam a tóban 4—5 kg.-os pontyokat, ,,vadhal“ 
pedig bőségesen akadt.1

Kutatásaim eredményét összefoglalva megállapítható, hogy a két tó minden 
tekintetben érdekes biotop. Az Alföld felületén sok ilyen érdekes és rendkívül 
változatos biotop található, melyeknek felkutatása és feldolgozása a magyar bioló
gia egyik sürgős feladata, mert az Alföldnek ma még meglévő állóvizei nagy való
színűséggel mind úgy tekinthetők, mint a hajdani nagy vízterületek utolsó marad
ványai. Ezekbe menekültek azok az alsóbbrendű élőlények, amelyeket a nagy-

1 Ezeket az adatokat A m b r u s  G y u la  ny. csendőrőrnagy, jószágfelügyelő úrnak, kedves 
barátomnak köszönhetem.
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mérvű és túlhajtott vízit csapolások megfosztottak életterüktől. A ma még meglévő 
alföldi állóvizek felkutatásával megfelelhetünk arra, hogy milyen lehetett Alföl
dünk egykori állóvizeinek faunája és flórája. Akkor, amikor ráutalok e kutatások 
fontosságára, nem mulaszthatom el, hogy fel ne emeljem szavamat itt is az Alföld 
vizeinek megüzent irtó hadjárata ellen. Az Alföld vizeit ma már valósággal agyon
szabályozták. A még meglevő vizeket meg kell hagynunk, nemcsak azért, mert, 
mint a német közmondás mondja : ,,a víz a természet lelke“, nemcsak mert vízzel a 
élőlényvilága is eltűnik, hanem mert a víztől megfosztott Alföldet az elszíkesedés 
réme fenyegeti.

BEITRÄGE ZUR LIMNOLOGIE ZWEIER ALTWÄSSER 
DES KÖRÖS-FLUSSES (ALFÖLD).

Im Sommer des Jahres 1929 hatte ich Gelegenheit, die obengenannten zwei 
Altwässer des alten Körös-flusses zu untersuchen. Diese Untersuchung bereitete 
mir deswegen eine grosse Freude, weil ich schon einige Teiche des Inundations- 
gebietes der Tisza (Theiss) bei Szeged durchforschte (9.) und somit die Verhältnisse 
der zwei verschiedenen Flussgebiete vergleichen konnte.

Die zwei Altflüsse liegen im A l f ö l d  (Grosse Ungarische Tiefebene) im 
südlichen Teile des Komitates J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k ,  10 km. nörd
lich von K u n s z e n t m á r t o n  und etwa 15 km. südöstlich von T i s z a f ö l d -  
v á r. In früheren Zeiten gehörten sie zum Flussbett des Körös-flusses. Vor seiner 
Regulierung irrte der alte Fluss in diesen herum. Bei den im Jahre 1883 begonne
nen Regulierungsarbeiten wurden diese grossen Kurwen mit einem Damm abgesperrt 
und es wurde für den Fluss ein neues, gerades Bett ausgegraben.

Hat aber die Kőrös — was oft vorkommt — Hochwasser und werden die 
Dämme durchbrochen, so fliesst der Fluss wieder in seinem ursprünglichen Bett. 
So geschah es in den Jahren 1919 und 1924. Diese Erscheinung ist deswegen wich
tig, weil dadurch der ganze Wasserinhalt der Altflüsse nicht nur durchmischt, 
sondern auch vollkommen erneut wird. Dies kommt aber nur bei ganz abnormalen 
Hochwässern vor.

Der grosse See (Nr. I., siehe die kleine Karte) ist halbmondförmig, etwa 
2km lang und 15—20 m breit. Der andere See (Nr. II.) ist gerade, etwa 100 m 
lang, 20 m breit. Unter normalen Verhältnissen stehen die Seen in keiner Ver
bindung, da der hohe Damm dies verhindert.

Beide Seen sind von fruchtbaren Wiesen umgeben, die im alter alluvialen 
Inundationsgebiete des Flusses entstanden sind. An dem Westufer des grösseren 
Sees aber beginnt eine höhere und geologisch ältere Terrasse, wo sich reiches Acker
land ausdehnt. Die Seen liegen etwa 82 m über dem Meere. Ihre Ufer sind ziemlich 
steil, sie haben eine Tiefe von 5—6 m. Der kleinere See ist etwas tiefer, als der 
grosse.

An den Ufern gedeiht in einem breiten Gürtel überall und alleinherrschend 
die W a s s e r n u s s  (Trapa natans), bis zu einer Tiefe von 120—160 cm. Diese 
interessante Wasserpflanze ist im Alföld schon fast verschwunden. Ihre Blatt-
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A talált fajok 
Die gefundenen Arten

1. Pedalia mira Hudson . . . .
2. Asplanchna priodonta Gosse .
3. Brachionus calyciflorus Pallas
4. Diaschiza gibba Ehrbg. . . .
5. Euchlanis triquetra Ehrbg.
6. Colurella bicuspidata Ehrbg. .
7. Keratella cochlearis Gosse . .
8. Mytilina mucronata Müller
9. Polyarthra trigla Ehrbg. . .

10. Testudinella patina Hermann
11. Philodina citrina Ehrbg. . . .
12. Rotaria rotatoria Pallas . . .
13. Trichocerca rattus Müller . .
14. Synantherina socialis Linné
15. Cephalodella catellina Müller .
16. Collotheca cornuta Dobié . ,
17. Trichocerca longiseta Schrk. ,
18. Rotaria citrina Ehrbg. . . .
19. Ptygura cristallina Ehrbg. . ,
20. Eosphora digitata Ehrbg. . ,
21. Lecane flexilis Gosse . . .
22. Monostyla closterocerca Schm
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rosetten breiten sich an der Oberfläche des Wassers aus. Mitte August, als ich 
die genannten Gewässer untersuchte, hatte sie schon Früchte, doch waren diesel
ben noch grün und unreif. Die alten und sehr stacheligen Früchte häuften sich 
in grosser Menge in dem sandigen Schlamm an, so dass man im Wasser barfuss 
überhaupt nicht sammeln konnte.

Es ist aber auffallend, dass die dicken Blätter der Wassernuss vielfach von 
Wasserinsekten und Käferlarven zerfressen waren, so dass zwischen den Schwimm
blättern nicht ein einziges intaktes Blatt zu finden war. Diese interessante Wasser
pflanze leidet sehr viel unter der Käferplage und ich glaube, dass das Verschwin
den derselben vielfach auf diesen Umstand zurückgeführt werden kann.

Der 2—3 m breite Wassernuss-Gürtel (T r  a p a e t  u m) zeigt pünktlich 
die tieferen Stellen des Wassers an. Wo dieses seicht ist, geht die Pflanze weiter 
in die Richtung der Mitte hinein. Besonders üppig ist die Wassernuss-Vegetation 
in dem II. See. Hier ist die Pflanze gesünder, als im See Nr. I., die Wassertiere zer- 
frassen sie viel weniger.

Im nördlichen Teile des I. Sees fand ich einige Exemplare von Myriophyllum 
verticillatnm und Ceratophyllum demersum. Andere Wasser-Phanerogamen waren 
nicht zu finden.

Im den grossen See werden vielfach weidende Haustiere, Schweine und Kühe 
zur Tränke geführt. Sie verweilen dort oft längere Zeit und geben so an demsel
ben viel organisches Materiel ab. Der zweite, kleinere See wird von diesen Tieren 
gar nicht besucht, da die Ufer desselben ziemlich steil sind.

Unsere Gewässer können nicht in die Kategorie' der vorübergehenden Ge
wässer eingereiht werden. Trotz der lange anhaltenden sommerlichen Trocken
heit, welche das Klima unseres Alföld hervorragend charakterisiert, bleibt in den 
Seen doch viel Wasser den ganzen Sommer über zurück, obwohl die Verdunstung in 
der grossen Dürre enorm hoch steigt. Sie gehören also in die Kategorie der stän
digen Gewässer. Dieser Umstand trägt sehr viel zur Gestaltung der Lebensgemein
schaft (Biocönose) bei.

Der Wasserinhalt der Seen wird durch keinen sichtbaren Zufluss vermehrt. 
Der Nachschub geschieht entwerder durch die atmosphärischen Niederschläge, 
oder durch die ziemlich reichen Bodengewässern.

Das Wasser der Seen ist vollkommen klar, d u r c h s i c h t i g ,  g e r u c h -  
u n d  g e s c h m a c k l o s .  Die T e m p e r a t u r  des Wassers war im I. See 
um Mittag, bei vollkommen klarem Himmel 27° C., im II. See 28.5° C., bei einer 
Luft-Temperatur von 31° C. im Schatten.

Das B e t t  beider Seen ist von feinem, weichem, an manchen Stel
len sehr dickem Schlamm bedeckt. Dieser ist vielerorts fast 1 m tief, schwarz 
und ist voll mit Früchten der Wassernuss. Die starke, stachelige Schale der Früchte 
trotzt jahrelang dem Verfaulen im Wasser.

Der schwarze S c h l a m m  bietet einen ausgezeichneten Wohnsitz für 
viele Wassertiere. Die abgestorbenen Plankter sinken auf den Schlamm und bil
den dort die echte Ä v j a-Schicht (SÉRNANDER), das heisst eine Schicht der 
abgestorbenen aber n o c h  n i c h t  v e r f a u l t e n  Plankter-Leichten. Viele 
Wassertiere ernähren sich gerade diesen Leichen.
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Beide Seen stellen einen vollkommen g e s c h l o s s e n e n  B i o t o p  dar. 
Die in ihnen entwickelte L e b e n s g e m e i n s c h a f t  (Biocönose) ist vielfach 
m a n n i g f a l t i g .  Es herrscht doch zwischen beiden Seen ein g r o s s e r  U n 
t e r s c h i e d ,  namentlich in der Z u s a m m e n s e t z u n g  der Biocönose. 
Die m i k r o s k o p i s c h e  L e b e w e l t  ist sehr verschieden. In dem g r ö s 
s e r e n  S e e  l e b e n  v i e l  m e h r  T i e r a r t e n ,  a l s  i m  k l e i n e r e n .  
Es ist aber sehr interessant, dass die Z a h l  d e r  I n d i v i d u e n  hier grösser 
ist, als in dem grösseren See.

Zwischen den P l a n k t o n - P f l a n z e n  fand ich eine grosse Menge 
von Kolonien des V o Iv o x g l o b a t o r  und der S y n u r a uv ell a. Die 
Kolonien des Volvox waren 700—1000 fr gross. Es ist auffallend, dass sehr wenige 
Diatomaceen zu finden waren.

Die T i e r w e l t  der Seen ist sehr reich und mannigfaltig. Sie setzt sich 
aus den gewöhnlichen Wassertieren, vorzüglich aus K ä f e r l a r v e n ,  niederen 
K r e b s e n  (Ostracoda, Cladocera), R o t a t o r i e n ,  T u r b e l l a r i e n  und 
P r o t o z o e n  zusammen. In der Tierwelt des P l a n k t o n s  herrschen die 
C y c l o p i d e n  und R o t a t o r i e n .  In dem grösseren See kommen vorzüg
lich die R o t a t o r i e n ,  in dem kleineren dagegen die C y c l o p i d e n  vor.

Hauptsächlich interessierten mich die R o t a t o r i e n  und ich konnte 
viele Arten derselben sammeln. Die gefundenen Rotatorien sind in  d e m  u n 
g a r i s c h e n  T e x t  a u f g e z ä h l t  und wegen Platzmangel sehe ich hier 
von einer Wiederholung ab.

In dem See I. war die L e i t f o r m  d e r  R o t a t o r i e n  B r a c h i o -  
n u s  c a l y c i f l o r u s  PALLAS. U n t e r  „ L e i t f o r m “ v e r s t e h e  
i c h  j e n e  A. r t, d i e  i n  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  T i e r g r u p p e  i n  
e i n e r  g e w i s s e r  Z e i t  i n  d e r  g r ö s s t e n  M e n g e  a u f t r i t t  u n d  
d e s h a l b  d a s  w i c h t i g s t e  G l i e d  d e r  B i o c ö n o s e  i s t .

In dem See II. war dagegen unter den Rotatorien Pedalia mira HUDSON 
die Leitform, die merkwürdigerweise in dem See I. vollkommen fehlte. Es ist 
auch aufallend, dass in dem See II. Ceratium hirundinella in grösseren Mengen 
vorkam, obwohl in dem See I. kein einziges Exemplar zu finden war.

In einer weiteren Zusammenstellung gebe ich eine Liste jener Arten, welche 
sich entweder für die Fauna Ungarns, oder der des Alföld als neue, noch nicht 
beschriebene erwiesen (siehe den ungarischen Text),

Ich bin überzeugt davon, dass wir über eine in einem Biotope gefundene 
Tier- oder Pflanz engruppe nur dannein gutes Bild gewinnen können, wenn wir 
nicht nur die n a c h g e w i e s e n e n  A r t e n ,  sondern auch i h r e  M a s s e n 
v e r t e i l u n g ,  mit anderen Worten i h r e  T e i l n a m e  i n  d e r  G e s a m t -  
P o p u l a t i o n  berücksichtigen. Wir müssen deshalb immer angeben, in wel
chen Individuenzahl die gefundenen Arten der Biocönose Vorkommen.

Die gefundenen Rotatorien gehörten alle zur Sommerbiocönose. Sie waren 
also Mitglieder des w a r m - s t e n o t h e r m e n  Typus. Aber es kön
nen auch solche Arten Vorkommen, die grössere Temperaturschwankungen er
tragen, also e u r y t h e r m  sind.

Mit Rücksicht auf die erwähnten Tatsachen konstruierte ich die bei
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gelegten Tabellen (Siehe Tabelle 1. und II.). In den Tabellen bezeichne ich mit der 
Rangsnummer 100 jene Art, welche neben den anderen Arten in grösster Indi
viduenzahl gefunden wurde. Diese Art nenne ich innerhalb der bestimmten Tier
gruppe (in unserem Falle R o  t a t o r i a )  „ L e i t f o r m “ . Die anderen Arten 
vergleiche ich dann mit der Leitform je nachdem, in welcher Individuenzahl sie 
auftraten. So bekamen sie alle ihre Rangnummer.

Mit dieser Methode kann sofort und sehr leicht ersehen werden, welche Arten 
und in welcher Individuenzahl sie gefunden wurden. Aber es kann auch erkannt 
werden, — was in ökologischer Hinsicht überaus wichtig ist, — in  w e l c h e r  
M a s s e  s i e  i n  d e r  B i o c ö n o s e  t e i l g e n o m m e n  h a b e n .  So 
können wir also die Massenverteilung der einzelnen Arten gut beurteilen. Die 
alten Bezeichnungen nämlich, als „massenhaft“, „sehr viel“, „wenig“, „einzel
weise“ usw. entsprechen heutzutage den ökologischen und biocönotischen Forde
rungen nicht mehr.

Wie b e s t i m m e n  wir nun die L e i t  f o r m ? Es genügt dazu das 
sorgfältige mikroskopische Durchsehen des gesammelten Materials, und zwar in 
Uhrschale oder in ausgehöhltem Objektträger. Bei dieser Arbeit werden auch die 
anderen Arten berücksichtigt. Es ist natürlich klar, dass es unmöglich ist, jede 
Art einzeln zu zählen. Bei einiger Übung sind wir aber imstande, schon nach Durch
sicht mehrerer hängender Tropfen die Leitform und die anderen Arten ihrer Rang- 
mummer gemäss zu bestimmen.

In der Tabelle ist bei dem Namen der Leitform eine bis zur Nummer 100 
gezogene starke Linie gezeichnet. Das bedeutet so viel, dass diese Art in der grössten 
Individuenzahl vorkam, sie kann also als Leitform bezeichnet werden. Die nach
folgenden Arten haben auch eine schwarze Linie, aber nur bis zu ihrer Rang
nummer. So kann man sehen, in welcher Masse sie, verglichen mit der Leitform, in 
der Zeit des Sammelns vorgefunden wurden.

So glaube ich ein gutes Bild über das Vorkommen der Rotatorien in der 
Biocönose geben zu können.

Aus den Tabellen ist es ersichtlich, dass in dem grossen See Brachionus 
calyciflorus var. dorcas GOSSE die Leitform war. Ihm folgte „im Range“ Noteus 
militaris usw.

In dem kleinen See war Pedalia mira die Leitform. Und hier tritt am meisten 
der Unterschied der Biocönose zwischen den zwei Seen hervor. Pedalia mira fand 
ich in dem grossen See überhaupt nicht, obwohl sie in dem kleinen See die Leit
form war ! Und die- Entfernung der zwei Seen beträgt, wie oben gesagt wurde 
kaum 120—150 m ! Es ist auch auffallend, dass in dem grossen See Ceratium hirun- 
dinella vollkommen fehlte, dagegen in dem kleinen See in grosser Individuenzahl 
vertreten war.

Woher dieser U n t e r s c h i e d  i n  A r t e n  u n d  A r t e n z a h l  
z w i s c h e n  d e n  z w e i  S e e n ?  Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, 
da ich keine chemischen Untersuchungen ausführen konnte.

L i m n o l o g i s c h  gehören beide Seen zu den e u t r o p h e n  S e e n .  
Sowohl das tierische als auch das pflanzliche P l a n k t o n  i s t  ü b e r a u s  
r e i c h .
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ín e r n ä  h r u n g s b i o  l o g i s c h e r  H i n s i c h t  gehören beide See 
z u  d e n  a u t a r k  i s c h e n  B i o t o p e n ,  da sie ihre Bedürfnisse an orga
nischen Materien selbst befriedigen können. Die autotrophe Pflanzenwelt, als 
P r o d u z e n t ,  kann einen ziemlich hohen Überfluss für die tierischen K o n 
s u m e n t e n  schaffen. Der kleinere See (Nr. II.) ist jedenfalls viel geschlosse
ner, autarkischer, als der grössere See, da in dem letzteren die trinkenden Haustiere 
viel organisches Materiel hineinführen.

Wie geschieht nun die A u f f r i s c h u n g  der Biocönose durch H i n e i n 
g e l a n g e n  n e u e r  A r t e n  in den Biotop? Die Organismen gelangen auf 
d r e i  W e g e  in das Wasser der Seen :

1. Sie werden von dem F l u s s e  selbst hineingeschwemmt, wenn der Fluss 
bei Hochwasser das Wasser der Seen austauscht. Wir können diese Organismen 
„ h i n e i n g e t r a g e n e “ L e  b e  w e s e n  nennen. Zweifelsohne sind die mei
sten Organismen unserer Seen solche Lebewesen.

2. Die C y s t e n  oder D a u e r e i e r  der f r ü h e r  dort gelebten Arten 
setzen ihr Leben fort. Sie sind die „ a u t o c h t o n e n “ Arten, welche bereits 
in früherer Zeit hineingetragen wurden.

3. Sie werden entweder als kleine Dauereier, oder eingetrocknet oder als 
Cysten durch den W i n d ,  durch die V o g e l w e l t  und andere h ö h e r e  
t i e r i s c h e  O r g a n i s m e n  p a s s i v  hineingeschleppt.

Die Wasserorganismen der Seen gelangen, bis hinauf zu den M o l l u s k e n  
p a s s i v  hinein.

Die e i n z e l n e n  T i e r a r t e n  können in das Wasser in zweierlei Zu
stande hineingelangen :

1. Als D a u e r e i e r  oder C y s t e n ,  welche durch den Fluss, Wind, an
dere Tieren und durch den Mensch hineinbefördert werden.

2. In l e b e n d e m  Z u s t a n d e  entweder als Larven oder Imagos. 
In diesem Falle befördert sie der Fluss selbst, oder die anderen höheren Organis
men, welche die Seen besuchen.

Beide Seen werden f i s c h e r e i w i r t s c h a f t l i c h  ausgenützt. Sie 
werden jährlich abgefischt und es werden dabei 8—15 Meterzentner Fische, haupt
sächlich Hechte und Karpfen, gefangen.

Wie aus den oben angeführten Tatsachen ersichtlich ist, stellen alle zwei 
Altwässer des Körösflusses interessante Biotope dar. In der grossen ungarischen 
Tiefebene (Alföld) sind noch sehr viele solche interessante und ausserordentlich 
vielgestaltige Biotopen vorhanden, deren Erforschung als eine der wichtigsten 
Aufgaben der ungarischen Limnologie zu betrachten ist.

Die im Alföld nach der grossartigen Trockenlegung, die schon für übertrie
ben gehalten werden kann, zurückgebliebenen und vorhandenen Altwässer und 
andere Seen sind nämlich die Zufluchtstellen jener Wasserorganismen (sowohl 
Pflanzen als auch Tiere), die zu früheren Zeiten die ausgedehnten riesigen Ge
wässer des Alföld bevölkert hatten. Das betrifft hauptsächlich die mikroskopi
schen Wasserorganismen.

Wenn wir also diese noch vorhandenen Gewässer erforschen werden, können
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wir ziemlich viele Schlüsse ziehen, wie die Wasserfauna und Flora der früheren, 
Gawässer ausgesehen hat.

Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, wie notwendig es ist, der 
Ausrottung der Gewässer endlich Einhalt zu tun. Der AJföld wurde in dieser Hin
sicht schon fast zu Tode reguliert. Es ist Schon höchste Zeit, dass wenigstens die 
noch übriggebliebenen stehenden Gewässer erhalten bleiben. Abgesehen von dem 
schönen deutschen Spruch : ,,Das Wasser ist die Seele der N atur“ , mahnt uns 
dazu nicht nur das Interessante an den Wasserorganismen, sondern auch das dro
hende Gespenst der ausgedehnten Sodafelder, die eben zufolge der übertriebenen 
Trocklenlegungen von Jahr zu Jahr ausgedehnter werden und immer mehrere 
Hunderte von Hektaren dem Axkerbau entreissen.
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Füzetek. IX . köt.. 1914.

8. V a r g a  L a jo s  d r .  : A Fertő-tó Kerekesférgei. Archivum Balatonicum, 1926. I. kötet, 
p. 181—225.

9. V a r g a  L a jo s  d r .  : Adatok a szegedi tiszai kubikgödrök limnologiájához, különös 
tekintettel azok Kerekesféreg-faunájára. Acta biologica (Szeged). Tom. I., fase. 1. 1928. és 
Tom. I. fasc. 3. 1930.

IRODALOM. — LITERATUR.



(A  M a g y a r  B io ló g ia i  K u t a t ó - I n t é z e t  I .T O s z t á ly á n  k é s z ü l t  d o lg o z a t )

(Aus der I. Abteilung des Ung. Biologischen Forschungsinstitutes)

AZ OCELLUSPROBLÉMA MAI ÁLLASA 
ÉS ÜJABB ADATOK A KÉRDÉS MEGÍTÉLÉSÉHEZ.

írta : 1)R. WOLSKY SÁNDOB (Tihany).

DER HEUTIGE STAND DES OCELLENPROBLEMS, NEBST 
WEITERE BEITRÄGE ZUR BEURTEILUNG DER FRAGE.

Von : DR . ALEXANDER WOLSKY (Tihany).

(6 szövegközti ábrával. — Mit 6 Textabbildungen.)

1. Az ocellusok kérdésre vonatkozó újabb vizsgálatokról.
A rovarok számos fajánál a fő látószervek, az összetett, vagy recés (facettás) 

szemek mellett található ú. n. homlokszemek (pontszernek, ocellusok)* mindenkor 
nagymértékben megnehezítették ezeknek az állatoknak látásbiologiai szempont
ból való megítélését. REAUMUR első vizsgálatai óta a legkülönbözőbb módon 
igyekeztek megfejteni azt a rejtélyes kérdést, hogy miért van e rovaroknak kétféle 
látószervük és mi azoknak a feladata, működési módja, szerepe és jelentősége az 
állat életében (v. ö. DEMOLL és SCHEURING történeti áttekintését). Hogy a 
kérdés eldöntése milyen kevés eredménnyel járt, azt legjobban mutatja a leg
többször tisztán morfológiai spekulációkon alapuló és egymással sokszor homlok- 
egyenest ellenkező megállapítások, teóriák és hipotézisek hosszú sora, amely az 
évek folyamán e kérdés körül megszületett, anélkül azonban, hogy annak meg
oldását lényegesen előbbre vitte volna.

Csak a legutóbbi években történtek e téren igazán alapvető fontosságú és első
sorban fizikai és fiziológiai módszerekkel végzett szabatos vizsgálatok, amelyek két 
német búvárnak, H. HOMANN-nak és E. BOZLER-nek nevéhez fűződnek. Ezek a 
vizsgálatok egyrészt pozitív, másrészt azonban negatív megállapításokat eredmé
nyeztek és azt mondhatjuk, hogy az utóbbiak talán még fontosabbak, mert hosszú 
évtizedek alatt meggyökeresedett téves felfogások és elméletek egész sorát döntik 
halomra. így HOMANN (1924) megállapította azt, hogy az ocellusok nem lehetnek 
szorosabb értelemben vett látószervek, képalkotásra nem alkalmasak, mert egy
részt a felfogó elemeik, a rhabdomok egymással aránylag nagy szöget zárnak be

Terminológiájukat 1. Friederichs (1931) p. 6.
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és így az előttük levő tárgyakról csak annyira durva és elmosódott képet tudnának 
érzékelni, hogy az már egyáltalán nem adna felvilágosítást a tárgy természetéről; 
de másrészt még az ilyen elmosódott képek percipiálására sem alkalmasak, 
mert retinájuk nem fekszik a cornealencse gyujtótávolságában, tehát egy
általán szó sem lehet arról, hogy a lencse által vetített képet felfogják. BOZLER 
(1926) még egy lépéssel tovább ment a pontszernek feltehető szerepének korláto
zásában, amennyiben kim utatta, hogy azok nemcsak képalkotásra, hanem még 
egyszerű phototaxison alapuló tájékozódásra sem alkalmasak, mert azok a rova
rok, melyeknek összetett szemeit exakt módszerekkel működésképtelenekké tette, 
teljesen úgy viselkedtek, mintha vakok lettek volna, holott pontszemeiket szabadon 
használhatták. E két alapvető jelentőségű negatív megállapítás mellett BOZLER- 
nek hosszas és fáradságos kísérletezés után sikerült pozitív eredményt is elérnie. 
Ennek döntő fontossága van, mert mint ő maga is megállapítja, első Ízben sikerült 
a pontszernek kikapcsolásának valamilyen exakt, mérhető hatását kimutatnia. 
Azt találta ugyanis, hogy a fényerősség hirtelen megváltozása esetén az ocellusaik- 
tól megfosztott állatok mozgása erősen meglassult a normális állatokhoz képest 
és csak fokozatosan tudtak megint magukhoz térni, némileg a phototaxisuk 
is meggyengült. Ebből nyilvánvaló lett, hogy a pontszemeknek az állatok moz
gására, az izomműködésre van befolyásuk, vagyis tulajdonképen ú. n. photokine- 
tikus stimuláló szervek.

Ezekkel a minden tekintetben nagyfontosságú és a rovarszemek működésének 
kérdését egészen új világításba helyező megállapításokkal szemben kevésbbé sze
rencsésnek bizonyult a két szerzőnek a pontszernek fényerősségéről vallott fel
fogása. HOMANN ugyanis megállapította, hogy a pontszernek lencséinek nyílás
viszonya, vagyis az átmérő és gyujtótávolság aránya igen kicsiny és ennek meg
felelően a fényerősségük igen nagy (az ő objektumainál 1,5—1,8), viszont bizonyos 
számításokból arra következtetett, hogy az összetett szemek ugyanakkor jóval 
fény gyengébbek és úgy gondolta, hogy ez a jelenség fontos körülmény a pont
szernek szerepének megítélésében. Ebből a tényből kiindulva, egy teóriát állított 
fel, amelyet egyébként már korábban mások is hangoztattak (1. DEMOLL és 
SCHEURING történeti áttekintése, 1912), mely szerint a pontszemnek az volna a 
feladata, hogy olyankor, amikor a rovar gyengén megvilágított helyekre ju t és a 
fénygyengébb összetett szeme már felmondja a szolgálatot, nagyobb fényerejénél 
fogva kisegítse az állatot és phototaxisos tájékozódóképességet biztosítson neki, 
amelynek segítségével megint visszajut a világosságra.

EjOZLER ezt a teóriát megdöntötte ugyan, amikor megállapította, hogy a 
pontszemekkel nem képesek az állatok még tájékozódni sem, mindazonáltal ő is 
elfogadta HOMANNnak a szemek fényerősségi viszonyaira vonatkozó megállapítását 
és felhasználta azt saját következtetéseinél (h c. p. 178.). A pontszernek általa meg
állapított erősebb photokinetikus hatását ugyanis azzal magyarázza, hogy azok 
egyrészt gyorsabb adaptációra volnának képesek, mint az összetett szemek — amire 
nézve egyébként máig sincs bizonyíték — másrészt éppen azzal, hogy a pont
szernek HOMANN megállapításának megfelelően általánosan fényerősebbek volná
nak az összetett szemeknél.

HOMANN és BOZLER megállapításai, nagy fontosságukhoz, képest, bizonyos
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tekintetben aránylag kevés adattal vannak alátámasztva. így főleg a rovarszemek 
optikai viszonyaira vonatkozó megállapítások (HOMANN) feltűnően kevés, 
mindössze két rovar megvizsgálásán alapultak, de azonkívül sok más kérdésben is 
még némi ellentmondás és homály mutatkozott. Ehhez járult még, hogy egy később 
megjelent dolgozat szerzője, G. GÖTZE (1927) komoly ellenvetéseket te tt úgy 
HOMANN mint BOZLER megállapításaival szemben és teljesen szakítva az ő 
felfogásukkal, ismét visszatért egy régebbi ocellus-teóriához, a pontszernek és 
összetett szemek látásbeli együttműködésének elméletéhez. Ezek az adatok is 
ellenőrzésre vártak még.

Mindezen okonál fogva az elmúlt év folyamán sorozatos vizsgálatokat végez
tem a HOMANN-féle optikai módszerekkel, mégpedig először a téli bencepoloskán 
(Raphigaster nebulosa) és a harmatlégyen (Drosophila melanogaster), később pedig 
házi méheken (Apis mellifica) is. Vizsgálataim főbb eredményeit két rövid német
nyelvű dolgozatban (1930, 1931) közöltem.

fí B A' 3 ' A B A' B'

1. ábra. Az ocellusok és összetett szemek fényerősségének összehasonlítása, a : R aph igaster  
nebulosa, b : D rosophila  m elanogaster. AB  =  az ocelluslencse átmérője (nyílása), F =  hátsó 
gyujtótávolsága. A’ B’ =  az összetett szem egy ommatidiumának átmérője (nyílása), F’ =  
hátsó gyújtópontja. A gyujtótávolságok közti különbség illusztrálására az ommatidiumok 
méretei (szaggatott vonal) úgy vannak megállapítva, hogy a lencseátmérőjük egyenlő a meg
felelő ocellus lencseátmérőjével. Mérték a-nál 1 : 130, illetve 1 : 455, 6-nél 1 : 500, illetve

1 :1036.
Abb. 1. Vergleich der Lichtstärke der Ocellen und Fazettenaugen. a : R aph igaster nebulosa, 
b : D rosoph ila  m elanogaster. AB  =  Durchmesser (Öffnung) der Ocellenlinse, F =  hinterer 
Brennpunkt der Ocelle. A’ B’ =  Durchmesser (Öffnung) eines Ommatidiums des Fazetten- 
auges, F’ =  hinterer Brennpunkt desselben. Zur Illustrierung der Unterschiede zwischen den 
Brennweiten, sind die Abmessungen der Ommatidien (punktierte Linie) so festgestellt, dass 
ihr Linsendurchmesser gleich dem der entsprechenden Ocelle ist. Masstab bei a 1 : 130

bzw. 1 : 455, bei b 1 : 500, bzw. 1 : 1036. ,

Első vizsgálataim az ocellusok és összetett szemek fényerősségi viszonyainak 
tanulmányozására irányultak. E tekintetben sikerült kimutatnom, hogy az ocellu
sok nagyobb fényerőssége az összetett szemekkel szemben nem általános jelenség 
a rovarvilágban. A megvizsgált Raphigaster és Drosophila szemekben ugyanis éppen 
fordított viszonyokat találtam : az összetett szemek fényerősebbek voltak, mit az 
ocellusok. A Raphigaster esetében 1,73-szor volt nagyobb az abszolút fényerősség 
az összetett szemekben a Drosophilán pedig 2,37-szer volt fényerősebb az 
összetett szem a pontszemnél (1. ábra).
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Ezekhez az adatokhoz néhány magyarázatot és kiegészítést kell itt még 
hozzáfűznöm. A fényerősség kiszámításánál ugyanis mindenütt az F 2jd nyílás
viszonyt, vagyis a hátsó gyujtótávolság és a lencseátmérő arányát vettem alapul, 
holott valójában a fényerősséget az elülső gyujtótávolság és a lencseátmérő viszonya, 
tehát F Jd  szabja meg. Ezt a változtatást azonban szükségessé tette az, hogy az 
összetett szemekben az elülső gyujtótávolság meghatározása lehetetlen volt, a 
számítás pedig egyrészt a dioptrikus részek nem egységes és részben meghatároz
hatatlan törésmutató]a, másrészt az etagelupe-hatás következtében nem vezethe
te tt helyes eredményre.* Ezért itt HOMANN-hoz hasonlóan (1924) a hátsó gyujtó
távolság adatát kellett használnom a fényerősség kiszámításához, amelyet mikrosz- 
kópi metszeteken végzett mérésekből könnyen megkaphattam, minthogy a hátsó 
gyujtótávolság tudvalévőén nagyjában a dioptrikus berendezés hosszúságával 
egyenlő. Hogy pedig az ocellusok fényerősségét összehasonlíthassam az összetett 
szemekével, ezeknél is a hátsó gyujtótávolság és a lencseátmérő arányát kellett a 
számításnál alapul vennem. Ily módon tehát a fényerősségre vonatkozó egyes ada
tok, az ú. n. relatív fényerősség adatai nem tükröztetik vissza a valódi helyzetet, 
minthogy azonban mindegyikben egyforma arányban történik eltolódás a való
sághoz képest, az egybevetésükből nyert abszolút fényerősségi adatok mégis hozzá
vetőleg helyes eredményt adnak.

Meg kell itt emlékeznem FRIEDERICHS (1931) legújabb, nagyon világos fej
tegetéseiről is, amelyekben a facettásszem cornealencséinek a fényerősség szempont
jából való jelentőségét fejtegeti (1. c. p. 120.), kimutatva azt, hogy bizonyos cornea- 
lencsék, melyeket ő (/-típusnak nevez, rendkívül fényerősek, mert egymástól nin
csenek izolálva, egymásba átmennek és így a ferdén beeső fénysugarakat is érvényre 
juttatják, illetőleg valamely retinulához vezetik. A tőlem megvizsgált Raphigaster 
és Drosophila cornealencséi szintén ebbe p típusba tartoznak és így ezeknek a rova
roknak összetett szemei a valóságban még fényerősebbek lehetnek, mint az a 
nyílásviszonyból köv etkezne, tehát az arány az ocellusok és összetett szemek fény
erőssége között még jobban eltolódna az összetett szemek javára.

További kedvező eltolódást jelentene a dolgozatomban közölt fejtegetések 
javára FRlEDERICHS-nek az az eljárása (1. c. p. 44. ff.), amellyel egyszerű rovar- 
szemeknél úgy az elülső, mint a hátulsó gyujtótávolságot elméleti számítás alapján 
határozza meg. Ennél a számításnál ugyanis a lencse görbületi sugarát (r) kell 
mintegy 0,52 vei osztani, hogy az elülső gyujtótávolságot megkapjuk, tehát F t 
nagyjában 2 r-rel volna egyenlő. Ez azonban lényegesen nagyobb, mint az optikai 
módszerrel, közvetlen észlelésnél kapott adatok és ezzel együtt természetesen 
a hátsógyujtótávolság mérete is megnagyobbodnék az F t =  ZT"'képlet alapján. Az 
öszszes eddigi közvetlen észlelések viszont azt mutatják, hogy az elülső gv ujtótávol- 
ság rendszerint igen tetemesen különbözik 2 r-től. Néhányszor nagyobb, legtönbször 
azonban jóval kisebb, mint a görbületi sugár kétszerese, amint az alábbi táblázat
ból is k iderül:

* Más felfogást vall Friederichs (1931, p. 117.), amely azonban nem látszik indokoltnak. 
V, ö. erre nézve az alábbiakat.

15
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r 2 r F 1

Evarcha hátsó oldalszem (HOMANN 1928, p. 2 3 4 .) ................ 120 240 125
Evarcha elülső oldalszem (HOMANN 1928, p- 2 3 4 .) ................ 129 258 203
Evarcha főszem (HOMANN 1928, p. 2 3 4 . ) ............................ 269 538 510
Raphigaster nebulosa (WOLSKY 1930, p. 7 8 4 . ) .................... 105 210 165
Drosophila melanogast (WOLSKY 1930, p. 7 8 6 . ) ................ 30 60 45
Apis mellifica $ (WOLSKY 1931, p. 387.)............................ 200 400 540
Apis mellifica d " (WOLSKY 1931, p. 387.)............................ 200 400 530
Apis mellifica 6 (WOLSKY 1931, p .  3 8 7 . ) ........................ 200 400 380
Tarentula inquilina hátsó szem (HOMANN 1931, p .  44.). . . 221 442 220!

9 9  99 középszem „ „ . . . 225 450 280
9 9  99 elülső oldalszem ,, ,, . . . 111 222 100!
9 9  99 elülső középszem ,, ,, . . . 130 260 110!

Trochosa infernalis hátsószem ,, ,, . . . 428 856 415!
9 9  99 középszem ,, ,, . . . 540 1080 510!
9 9  99 elülső oldalszem ,, ,, . . . 220 440 240
99  99 elülső középszem „ „ . . . 270 540 260!

Ezek a sokszor igen nagyfokú eltérések (a ! -el jelölt adatokban F x még 
r-nél is kisebb !) egyébként könnyen megmagyarázhatók, ha figyelembe vesszük 
a dioptrikus elemek E X N E R -től kim utatott lencsehenger — vagy etagelupe — 
hatását, amely tudvalévőén éppen abban áll, hogy erősebb fénytörést és ennek 
következtében rövidebb gyujtótávolságot eredményez, mint ami várható volna, 
ha az egész dioptrikus részt homogénnek képzelnék. Viszont egyes esetekben, fő
leg a méhocellusok lencséjében ez a hatás úgy látszik, nem érvényesül, vagy csak 
nagyon kevéssé.

Mindezek alapján tehát, bár a FRIEDERICHS számítása a gyujtótávolság- 
gokra nézve csak megerősítené vizsgálataim végeredményét, mégis azt kell mon
danunk, hogy a közvetlen észleléssel járó HOMANN-féle optikai módszer sok hiba
forrása ellenére is a valóságot jobban megközelítő eredményeket ad, mint az elmé
leti számítás.

Visszatérve ezek után korábbi megállapításaimra, az ocellusok és összetett 
szemek fényerősségének viszonyát azért volt fontos éppen Drosophilánál meghatá
rozni, mert BOZLER ezzel a rovarral végezte kísérleteit és ezen állapította meg 
a homlokszemek erős photokinetikus hatását. Minthogy pedig éppen ebben az eset
ben is kisebb volt a pontszernek fényerőssége, mint az összetett szemeké, joggá] 
mertem arra következtetni, hogy a pontszernek photokinetikus hatása független 
a fényerősségüktől és specifikus szerkezetükkel, specifikus beállítottságukkal áll 
összefüggésben. Vagyis valódi photokinetikus stimuláló szerveknek tekintendők.

További vizsgálataim során az említett búvárok felfogásának még egy alap
tételét kellett ellenőriznem, nevezetesen azt, hogy vájjon valóban teljesen alkal
matlanok-e az ocellusok képlátására. HOMANN ugyanis ezt a megállapítást, mint 
említettem, egyrészt a rhabdomok nagy divergenciájából, másrészt a cornealencse 
gyujtótávolsága és a retinula helyzete közötti különbségből vezette le. Ezzel szem
ben azonban GÖTZE említett dolgozatában a házi méh szemén végzett vizsgála
taira hivatkozik, amelyek szerint a rhabdomok a méh ocellusában még sűrűbben
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állanak, mint az egyes ommatidiumok az összetett szemben s így az ocellus még 
sokkal inkább alkalmas képek felfogására, mint az összetett szem ; továbbá a lencse 
gyujtótávolsága megközelítőleg éppen a retinulára esik és így valóban lehetséges is, 
hogy ezek az ocellusok határozott képeket látnak. GÖTZE egyéb megállapításai, 
amelyekben HOMANN-nak a fény erősségi viszonyokra vonatkozó tételét kritizálja 
(1. c. p. 237. ff, 249. ff.), összhangban állanak a saját ezirányú vizsgálataim ered
ményével, amint azt annak idején meg is említettem (1930, p. 787.). Ellenben tel
jesen megdöntött volna minden újabb teóriát az, ha bebizonyul, hogy az ocellusok, 
legalább bizonyos magasabb fejlettségi fokon, amilyet a méhek ocellusa is repre
zentál, mégis képesek volnának formális látásra. Ezért volt fontos mégegyszer

2. ábra. A retinula helyzete az ocellusokban az optikai konstánsokhoz viszonyítva, a : Droso
phila melanogaster, b: Apis mellifica 5 • AB — a lencse átmérője, F 2 =  elülső gyújtópont, 
F 2 =  hátsó gyújtópont, K  =  csomópont. A lencse elülső görbületét a határozott vonallal 
húzott körív jelzi, a szaggatott vonallal húzott körívek között levő pontozott terület a reti

nula helyzetét jelöli. Mérték a-nál 1 : 500, 6-nél 1 : 50.
Abb. 1. Die Lage der Retinula in den Ocellen im Verhältniss zu den optischen Konstanten, 
a : Drosophila melanogaster, b : Apis mellifica 5 . AB — Durchmesser der Linse, =  vor
derer, F2 =  hinterer Brennpunkt, K  =  Knotenpunkt. Der kontinuierlich ausgezogene Kreis
bogen zeigt den Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche, das punktierte Feld zwischen 
den mit gebrochener Linie gezeichneten Kreisbögen die Ausbreitung der Retinula. Masstab

bei a 1 : 500, bei b 1 : 50.
és éppen méheken ellenőrizni az ocellusok optikai viszonyait, ami azonban azzal 
az eredménnyel járt, hogy mégis HOMANN megállapítása érvényes, mert a cornea- 
lencse által vetített kép a méheknél is jóval a retinula m ö g é  esik.* Vizsgálataim 
kimutatták, hogy a retinula legmélyebb pontja a legjobb esetben is 80 //-al fekszik 
a lencse gyujtótávolsága előtt, az esetek legnagyobb részében azonban, így éppen 
a dolgozóknál és a heréknél 230—240 p a differencia (1. 2. ábra ). Sikerült ki
mutatnom azt is, hogy GÖTZE téves megállapítása alaklmasint a HOMANN által 
korábban használt F = 2r képlet alkalmazásából ered, amelyben F  a cornealencse 
gyujtótávolságát, r pedig a külső felületének görbületi sugarát jelenti, amely azon
ban, mint HOMANN későbbi adataiból (1928) és saját vizsgálatimból (1931, p. 
390.) kiderül, nem fejezi ki a gyujtótávolság és a görbületi sugár közötti valódi 
viszonyt.**

* Hasonló megállapítást tett legújabban Friederichs (1931) más típusú pontszemekre, 
a Cicindela campestris lárvájának stemmáira nézve.

** Ezeknek a vizsgálatoknak a során az ocellusok fényerősségét szintén az F2/d nyílás
viszony alapján számítottam, részben azért, hogy az adatok egybevethetők legyenek a koráb
bakkal, részben pedig, mert amúgyis csak a dolgozó-, here- és királynő- (anya-) ocellusok 
rielatív fényerősségi adatainak egybevetésére volt szükség, nem pedig tényleges értékekre.

15*
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Ezekhez a vizsgálati eredményekhez az alábbiakban még néhány újabb ada
tot óhajtok hozzáfűzni, amelyek HOMANN és g ö t z e  felfogása között fennálló 
további vitás kérdéseket volnának hivatva eldönteni, illetőleg tisztázni.

2. Az ocellusok látóteréről.
Az ocellusok látóterének kérdését HOMANN az ocellusproblémáról szóló 

munkájában (1924) csak mellékesen érintette, még pedig a lencsepreparátumain 
te tt észleletek kapcsán. Munkájában egy mikrofotográfiát közöl az Eristalis tenax 
ocellusain keresztül vetített képekről (1. c. p. 547., Abb. 3.), amelyek amellett, 
hogy meglepően élesek és világosak, nem nagyon különböznek egymástól. Ebből 
arra következtetett, hogy az ocellusok látótere is nagyjában azonos ( . . . , , Die 
Abbildung zeigt auch, dass das Gesichtsfeld der drei Ocellen nicht sehr verschie
den ist“ . 1. c. p. 547, továbbá p. 569. : „Wie wenig verschieden die Gesichtsfelder 
von drei Ocellen sein können, zeigt die Photographie.“)

Ezzel szemben GÖTZE (1927) a Hymenopterák ocellusain végzett külső 
morfológiai vizsgálatai alapján a leghatározottabban tagadja HOMANN állítását, 
mert szerinte HOMANN az ocellusok tengelyének állását figyelmen kívül hagyta^
illetőleg annak jelentőségét félreértette. („Es ergibt sich............ , dass die Ocellen
offenbar getrennte Gesichtsfelder besitzen. HOMANN hat angegeben, dass die 
Gesichtsfelder bei Eristalis nahezu identisch sein dürften. Bei binokularen Besichti
gung ergibt sich jedoch bei allen Hymenopteren die eben für Apis melli/ica charak
terisierte Lage der Ocelli.“ 1. c. p. 218., továbbá : „Die typische Anordnung der 
Ocellenachsen ist in allen anatomischen A rb e iten .... richtig dargestellt. Umso 
eigentümlicher ist es, dass die Physiologen diese grundlegende Tatsache niemals 
eingehend gewürdigt, ja geradezu missverstanden haben [Homann (51)].“ GÖTZE 
többek közt ezen az alapon is fordult szembe HOMANN és BOZLER felfogásával 
és tért vissza ismét egy régibb keletű ocellusteóriához (1. DEMOLL és SCHEURING 
1912), nevezetesen az ocellusok és összetett szemek együttes működésének, a tá
voli tárgyak repülés közben való célbavételének az elméletéhez, ami szintén mu
tatja  a kérdés jelentőségét.

Ez a látszólag éles ellentét a két szerző felfogása között részben egymás félre
értésén, részben egyes észleletek helytelen értelmezésén alapszik. így HOMANN 
felfogása -— ha nincs is egészen korrektül megfogalmazva — tulajdonképpen nem 
veszi tagadásba az ocellusok tengelyeinek divergenciáját. Inkább csak annyit 
akar — véleményem szerint —- kifejezni, hogy az ocellusok látótere nagy 
részben fedi egymást, amit a továbbiakban a látóterek kereszteződésének 
fogok nevezni. Ily módon egy olyan tárgy, amely nagyjában az ocellusok 
tengelyei között középen fekszik, mindhárom ocellus látóterébe beleesik. Ez azon
ban korántsem jelenti azt, hogy az ocellusok tengelyei ne térhetnének el egymástól» 
amit HOMANN sohasem is állított. Sőt egy megjegyzése arra vall, hogy a lencse- 
preparátumokon maga is észlelt az ocellusok divergenciáját bizonyító jelenséget; 
ha nem is ismerte fel annak jelentőségét. Azt találta ugyanis, hogy a három ocellus 
által vetített kép nem állítható be egyidejűleg élesre ( . .  .„Es gelingt nicht immer 
die Bilder von allen drei Ocellen zugleich scharf zu bekommen.“ 1. c. p. 547.)-
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Ez a jelenség, melyet magam is gyakran észleltem, legalább részben kétségtelenül 
az ocellusok divergenciájának következménye.

Viszont helytelenül értelmezte HOMANN a saját észleleteit, amikor a lencse
preparátumban talált viszonyokat átvitte magára az ocellusra, holott a kettő
nem fedi teljesen egymást. Ha az ocellusok cornealencséinek látótere nagy mérték
ben kereszteződik is, ez még nem jelenti azt, hogy az ocellusok látóterére nézve 
is ugyanez áll. Legfeljebb némi következtetést lehet vonni a lencse látóteréből 
magára az ocelluséra. Mindezt azonban későbbi vizsgálatai során HOMANN (1928) 
maga is belátta, mint alábbi szavai igazolják : „Die Messung des von Linsenpräpa
raten wiedergegebenen Gebietes führt........ nicht zum Gesichtsfeld der Augen...“
<1. c. p. 224.).

GÖTZE ellenvetései viszont azon alapulnak, hogy szerinte az ocellusok 
tengelyének nagyfokú divergenciája mellett ki van zárva, hogy látótereik egymást 
keresztezzék és ez a két körülmény nem egyeztethető össze egymással. Ez ismét 
az ocellusok állására vonatkozó észleletek helytelen értelmezése, mert az ocellusok 
tengelyének állásából nem lehet a látótér kiterjedésére következtetni és még nagy
fokú tengelydivergencia sem zárja ki elvben a látóterek kereszteződését.

Mindezek szerint tehát a kérdés végleges eldöntésére további vizsgálatokat 
kellett végezni. Ilyen irányú vizsgálatok eddig sem hiányoztak az irodalomból 
amióta DEMOLL és SCHEURING (1912) egész sor rovart vizsgáltak meg szemtük. 
rözéssel ebből a szempontból, ismert ocellusteóriájuk igazolására. Vizsgálataik 
azonban azóta is egészen a legutóbbi évekig egyedül állottak, holott azóta újabb 
módszerekisváltak ismeretessé e téren. Legutóbb GÖTZE is szkeptikusan nyilatkozott 
méréseik eredményéről (. . .„Auch DEMOLL und SCHEURING [25] dürften in ihrer 
Theorie über die Entfernungslokalisation mittels der Ocelli den wahren Verhält
nissen öfters Zwang angetan haben.“ 1. c. p. 239.), úgy hogy tulajdonképpen 
ez a körülmény is szükségessé tette a tobábbi méréses vizsgálatokat.

A méréseket először Drosophila melanogasteren végeztem. Az ocellusok diver
genciájának meghatározása egyrészt egész fejeken történt, binokuláris mikroszkóp 
alatt egy egyszerű szögmérő segítségével, másrészt fejekből készített mikroszkópi 
metszetsorozatok alapján, amelyeket egybevetettem BOZLER (1926) erre vonat
kozó ábráival (1. c. p. 149. és 150., 2. és 3. ábra.). A látótér meghatározása az opti
kai állandók ismerete alapján egyszerű szerkesztéssel történt. Szorosabb értelem
ben véve az ocellusoknál nem beszélhetünk mai ismereteink szerint látótérről, 
hanem csak fényérzőtérről, értve ez alatt azt a területet, amelyről kiinduló fény
sugarak érni tudják az ocellusok retinuláját. HOMANN szerint (1928. p. 221) 
ezt a területet a retinula kiterjedése és a lencse csomópontjának helyzete hatá
rozza meg. Minthogy a retinula a legtöbb ocellusban közvetlenül a lencse belső 
felületéhez tapad, vagy legalábbis ahhoz igen közel fekszik, igen sok esetben, így 
éppen a Drosophilánál is olyan közel van a csomóponthoz (1. 2. ábra a), hogy minden 
fénysugár, amely a csomóponton keresztülhalad, egyúttal a retinula valamely 
pontját is érinti. Eszerint az ilyen ocellusoknak a látóterét a lencse kerületéről 
a csomóponton keresztül húzott egyenesek fogják megadni *

* Egészen hasonló gondolatmenetet találunk Friederichs (1931) -nél, aki a Demoll- 
Scheuring, illetve Homann által alkalmazott szemtükrözési módszerek helyett szintén szerkesz-
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Az ilyen módon végzett mérésekből egyrészt kiderült, hogy a Drosophi
lánál a laterális ocellusok lencséjének tengelye 10°-os szöget zár be a fej verti
kális tengelyével, mig a mediális ocellus lencséjének tengelye még nagyobb mér
tékben és pedig mintegy 30°-al tér el attól. Megjegyzendő, hogy maguk az ocellusok, 
illetőleg azok látósejtjei még erősebben divergálnak és pedig a két laterális ocellus 
35°-al, a mediális ocellus pedig 45—50°-al tér el a fej függőleges tengelyétől, ez

3. ábra. D r o s o p h i la  m e la n o g a s te r . Az ocellusok látótere a frontális síkban. A B  =  a fej vertikális 
tengelye, C D  és C ’D ’ =  a laterális ocellusok optikai tengelyei, K  és K ’ =  az ocelluslencsék 
optikai középpontja, M  — a látóterek kereszteződésének pontja. A vastagon kihúzott vonalak 
között vékonyan hagyott részek az ocelluslencsék nyílását jelzik. A sraffozott terület a közös

látótér. Mérték 1 : 250.
D r o s o p h i la  m e la n o g a s te r . Das Gesichtsfeld der Ocellen in der Frontalebene. A B  =  Verti
kalachse des Kopfes, C D  und C ’D ’ =  optische Achsen der Lateralocellen, K  und K ’ =  Knoten
punkte der Ocellenlinsen, M  =  Kreuzungspunkt der Gesichtsfelder. Die dünn gelassenen 
Teile zwischen den fett ausgezogenen Linien bedeuten die Öffnung der Ocellen. Das schraf

fierte Gebiet zeigt das gemeinsame Gesichtsfeld der Ocellen. Masstab 1 : 250.
Abb 4. D r o s o p h i la  m e la n o g a s te r . Az ocellusok látótere a mediális síkban. C B  =  a mediális 

ocellus optikai tengelye. A többi jelzés, mint a 3. ábrán. Mérték 1 : 250. 
D r o s o p h i la  m e la n o g a s te r . Das Gesichtsfeld der Ocellen in der Medialebene. C B  — optische 

Achse der Medialocelle. Übrige Bezeichnungen wie in Abb. 3. Masstab 1 : 250.

azonban, mint a fenti fejtegetésekből kiderül, nem befolyásolja az ocellusok látó
terét, mert a tulajdonképeni percipiáló elemek, a rhabdomok mindenütt közvet
lenül a lencse belső felületéhez tapadnak és így ennek a helyzete szabja meg az 
ocellusok látóterét. A laterális ocellusok hossztengelye egyébként nagyjában a 
frontális síkban fekszik, mig a mediális ocellusé természetesen a mediális síkban. 
A látótér megszerkesztése a fent kifejtett elvek alapján viszont azt eredményezte»

tés és mérések alapján határozza meg a C ic in d e la - lárva stemmáinak látóterét. Ez a munka saj
nos, csak akkor vált előttem ismeretessé (megjelent 1931 ápr.-ban), amikor dolgozatom már 
nyomdakészen volt.
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hogy minden egyes ocellus látótere az optikai tengelytől minden irányban 35°- 
nyira terjed ki.

Ezek a viszonyok rajzban is feltüntethetők (3. és 4. ábra). Minthogy a látó
tér az ocellusok nagyjában kerek körvonalainak megfelelően kúpalakú, az ábrákon 
ott, ahol az ocellusok tengelye a rajz síkjában fekszik, egy pontból kiinduló két 
egyenessel ábrázolható. Ellenben ott, ahol az ocellusok nem esnek a rajz síkjába 
(mint pl. a laterális ocellusok a mediális síkot feltüntető 4. ábrán), ott a kúpalakú 
látótérnek a rajz síkjával adott metszésvonala képviseli a látótér határát, ez 
pedig tudvalevőleg hiperbolaalakú. Mint az ábrákból látnivaló, az ocellusoknak 
főleg a mediális síkban igen jelentős divergenciája ellenére, a látótér úgy a frontális, 
mint a mediális sikban nagy mértékben kereszteződik. A frontális síkban mint
egy 45°-os binocelláris látótér alakul (3. ábra, sraffozott rész), s körülbelül ugyan
ilyen kiterjedésű a közös látótér a mediális síkban is, ahol azonban a laterális 
ocellusok látóterének sajátságos hiperbolaalakú metszésvonala folytán ezt nem 
lehet egyszerű szögadattal kifejezni. A látóterek metszési pontja (M ) egészen 
közel (80—100 fi) van a fejhez, úgy, hogy a közös látótér úgyszólván már az ocel- 
usoknál kezdődik.

Ezeknek a megállapítása után egy olyan fajt vettem még vizsgálat alá, 
amelyet GÖTZE is megvizsgált és amelyen éppen ő állapította meg az ocellusok 
divergenciájának mértékét és mondotta ki, hogy azoknak „nyilvánvalóan elkülö
nült látóterük van“, nevezetesen a házi méhet. GÖTZE szerint (1. c. p. 219.) 
ezen a fajon a mediális ocellus tengelye csak 25°-al tér el a vízszintes síktól, vagyis 
65°-al a fej függőleges tengelyétől, mig a laterális ocellusok tengelye a vízszintes 
síktól számított 55° irányába néz, tehát 35°-al divergál a függőleges tengelytől. 
A laterális ocellusok egyébként nem fekszenek a frontális síkban, hanem tengely
síkjuk 20—20°-al tér el attól orális irányban. Ezek az adatok nem egyeznek meg 
ugyan teljesen DEMOLL és SCHEURING megfelelő méréseivel,* a saját kontrol- 
méréseim eredményei azonban (mediálisocellus divergenciája 65°, a laterálisocellu- 
soké 30° a vertikális tengelytől számítva) nagyjából megerősítették őket. De ettől 
eltekintve is szándékosan GÖTZE adatait vettem alapul az ocellusok tengelyének 
irányára vonatkozóan, hogy megállapíthassam, vájjon ilyen nagyfokú divergencia 
valóban kizárja-e a látóterek kereszteződését. A méhek ocellusában a látótér kiter
jedésének megszerkesztését némileg másképen kellett végezni, mint a Drosophi
lánál. Mint az optikai konstánsok megállapítása alkalmával kitűnt (WOLSKY, 
1931 p. 387.), a cornealencse csomópontja itt meglehetősen távol fekszik a reti- 
nulától és rendkívül közel az ocellus nyílásához (1. 2. ábra b), úgy hogy nem min
den fénysugár, amely keresztülmegy a csomóponton érinti egyúttal a retinulát 
is. Ezért a retinula disztális végének a szélső pontjait kellett alapul venni a látó
tér megszerkesztése alkalmával és ezeket kellett összekötni a csomóponttal, hogy 
a látótér kiterjedését megkapjuk. A retinula szélső pontjainak a felvételénél azt 
vettem alapul, mintha a rhabdomok csak a lencse átmérőjének a szélességéig

* Ezekből a mérésekből csak a mediálisocellus tengelyének irányát lehet határozottan 
megállapítani, amely a 45° irányába esne (III. tükrözés, p. 582.). Ez az eltérés azonban a fej 
szimmetriatengelyeinek más-más meghatározásából is eredhet és ezért nem lehet egész pontos 
összehasonlítást tenni.
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terjednének ki, holott a valóságban még szélesebbre terjednek és ennek megfele
lően a valóságos látótér is a szerkesztettnél valamivel nagyobb lehet. Azonban 
még az ilyen alapon számított látótér is az ocellus tengelyétől minden irányban 
45°-ra, tehát egy síkban éppen 90°-ra terjed ki. Ez az adat meglepően egyezik

5. ábra. Apis mellifica $ . Az ocellusok látótere a frontális síkra vetítve (a valóságban az ocellu- 
sok nem ebben a síkban fekszenek). CB és C  B =  a laterális ocellusok optikai tengelyei. Az 
ocellusokban szaggatott vonallal húzott körív a retinula disztális végének kiterjedését jelzi, 
amely mint a segédvonalak mutatják a lencse átmérőjével egyenlőnek vétetett. A többi jel

zés, mint a 3. ábrán. Mérték 1 : 25.
Abb 5. Apis mellifica 5 . Das Gesichtsfeld der Ocellen in die Frontalebene projiziert (in der 
Wahrheit liegen die Ocellen nicht in der Frontalebene). CB und C’ B — optische Achsen der 
Lateralocellen. Der mit gebrochener Linie gezogener Kreisbogen in den Ocellen bedeutet 
die Ausbreitung der distalen Ende der Retinula, welche, wie aus den Hilfslinien ersichtlich, 
dem Durchmesser der Linse gleich genommen wurde. Übrige Bezeichnungen, wie in Abb. 3.

Masstab 1 : 25.
'6. ábra. Apis mellifica $ . Az ocellusok látótere a mediális síkban. CD =  a mediális ocellus 
optikai tengelye, E F  =  a lateriális ocellusok tengelyének vetülete a mediális síkban. A többi

jelzés, mint a 3. ábrán. Mérték 1 :10.
Abb 6. Apis mellifica 5 • Das Gesichsfeld der Ocellen in der Medialebene. CD =  optische Achse 
der Medialocelle, EF =  Projektion der Achsen der Lateralocellen in der Medialebene. Übrige 

Bezeichnungen, wie in Abb. 3. Masstab 1 : 10.
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DEMOLL és SCHEURING szemtükrözés alapján mediális ocellusra vonatkozóan 
megállapított adatával. (1. c. p. 582.)

Az adatokat, rajzban is feltüntetve (5. és 6. ábra) azt találtam, hogy még 
ennél a rendkívül nagy ocellusdivergenciánál is keresztezik egymást a látóterek. 
A kereszteződés ugyan nem oly nagyfokú, mint a Drosophilánál, amennyiben pl. 
a laterális ocellusok síkjában csal» mintegy 20°-os binocelláris látóteret jelent, 
azonban még így is mindössze 3 mm. távolság van a fej és a kereszteződés pontja 
(M ) között, tehát még egészen közeli fényforrások is beleesnek a közös látótérbe. 
A mediális síkban, mint az ábráról látható (sraffozott rész), némileg tekintélyesebb 
a közös látótér, ami részben abból ered, hogy a laterális ocellusok tengelyei 20—20°- 
al eltérvén orális irányban a frontális síktól (göTZE), a tengelyeknek a mediális 
síkban keletkező vetülete (4. ábra EF) 10°-al előre dől a fej vertikális tengelyéhez 
képest. A metszéspont (M ) egyébként itt is csak 4 mm-nyire van a fejtől. Mind
ezek szerint tehát a házi méhnél sincsen, mint GÖTZE gondolta, az egyes ocel- 
lusoknak teljesen elkülönült, egymástól független látóterük.

Szóba jöhetne ugyan még a GÖTZE-től említett sűrű szőrpamat az ocellusok 
közötti homloklemezen, mint amely szerinte szintén meg tudja akadályozni a 
látóterek kereszteződését. Azonban minthogy az ocellusok esetében tulajdonképen 
nem látó-, hanem csak egyszerű fényérzőtérről van szó, ez a szőrcsomó aligha 
tudja teljesen megakadályozni a fény ú tját és azt, hogy a közös látótérből kiinduló 
fénysugarak egyaránt — ha nem is egyenlő intenzitással — érjék mindenik ocellust.

Mindezeknek az alapján most már határozottan állíthatjuk, hogy az ocellu- 
■soknak, nagyfokú divergenciájuk ellenére is, valóban van közös látóterük, s ezzel 
elesik mindaz a következtetés, amit GÖTZE az általa feltételezett elkülönült látó
terek alapján levont. Az ocelli sok tulajdonképen két, látszólag ellentétes saját
ságot tüntetnek fel, melyek azonban végeredményben ugyanegy célt szolgálnak, 
mert egyrészt a tengelyeik nagymértékű divergenciája biztosítja azt, hogy arány
lag sok irányból jövő fénysugarat tudnak percipiálni, másrészt viszont látótereik 
kereszteződése folytán a csak kissé távolabbról jövő fénysugarakat is egyidejűleg 
több ocellus érzékelheti. A két látszólag ellentétes sajátság tehát könnyen össz
hangba hozható akkor, ha meggondoljuk, hogy mindkettőnek célja : minél több 
irányból jövő fényingert minél intenzívebben percipiálni. Ezt pedig lehetővé teszi 
az a körülmény, amely a két ellentétes sajátságnak a tulajdonképpeni magyará
zata, hogy t. i. az ocellusoknak egyrészt anatómiai struktúrájukból, másrészt ismert 
optikai viszonyaikból kifolyólag aránylag igen jelentős, nagy kiterjedésű fényérző- 
terük van. Ezen az alapon lehet megérteni a két sajátság egyidejű fellépését, ame
lyek az eddigi vizsgálatok (v. ö. DEMOLL és SCHEURING 1912) szerint az 
ocellusoknak általános, alapvető tulajdonságait jelentik.

Ez egyébként az ocellusokról vallott legújabb felfogással is, hogy t. i. 
photokinetikus stimulálószervek volnának, teljes összhangban áll. A pho- 
tokinetikus reakciók ugyanis olyan hatások, amelyeknél a fény irányának nincs 
szerepe; BUDDENBROCK szerint (Grundr. d. vergl. Physiol. I. p. 11. Berlin, 
1924.) a fény által előidézett n e m  i r á n y í t o t t  mozgások közé tartoznak. 
Minthogy pedig az ocellusok, mint az elmondottakból kitűnik, látszólag arra van
nak beállítva, hogy m i n é l  t ö b b  i r á n y b ó l  j ö v ő  fényingert tudjanak
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percipiálni, magától értetődőleg kevéssé alkalmasak a fény i r á n y á n a k  a loka
lizálására, amely funkciónak egészen más előfeltételei vannak.* Az ocellusok műkö
désében tehát nem annyira a fény irányának, mint inkább a fényingerek számának 
és erejének kell szerepet játszania, ami pedig annyit jelentene, hogy csak irányítat
lan mozgásokat, vagyis egyszerű photokinetikus reakciókat tudnak kiváltani.

összefoglalás.
Az elmondottakat röviden még egyszer a következőkben foglalhatom össze :
1. Korábbi vizsgálataim egyrészt megerősítették GÖTZE kétségeivel szemben 

HOMAXA'-nak azt a negatív megállapítását, hogy az ocellusok látásra nem alkal
masak, Másrészt azonban nem igazolták azt a pozitív állítását, hogy az ocellusok 
általában fényerősebbek volnának, mint az összetett szemek, mert több rovarnál 
éppen fordítottak a viszonyok. Ilyen fordított viszonyt találtam a Drosophila melano- 
gasieren is, amellyel BOZLER vakítási kísérleteket végzett az ocellusok szerepének 
eldöntésére. Ezáltal közvetve bizonyítékot szolgáltattam arra, hogy az ocellusok 
BOZLER-től kim utatott szerepe nem vezethető vissza egyszerű optikai jelensé- 
ségekre, hanem kizárólag specifikus, photokinetikus reakcióképességükkel magya
rázható. Ezekhez a megállapításokhoz a legújabb irodalom alapján néhány 
magyarázatot és kiegészítést fűztem.

2. Jelen vizsgálataim szerint az ocellusok egyidejűleg két látszólag ellentétes 
sajátságot mutatnak, amennyiben egyrészt optikai tengelyeik erősen divergálnak, 
másrészt azonban látótereik mégis keresztezik egymást. Ez a körülmény, mely 
HOMANN és GÖTZE között polémiára adott okot, az ocellusok látóterének 
aránjdag nagy kiterjedésében leli magyarázatát. Ez úgy látszik általános 
jelenség a rovarvilágban, az ocellusok anatómiai és optikai viszonyain alapszik és 
teljes összhangban áll az ocellusokról vallott legújabb felfogással, mert a fénynek 
minél jobban való kihasználását eredményezi, tekintet nélkül az irányára, ami 
arra vall, hogy az ocellusok csak irányítatlan fényreakciók (BUDDENBROOK) és ezek 
sorában photokinetikus hatások kiváltására alkalmasak. Mérések és szerkesztések 
alapján pontos adatokat közöltem úgy az ocellusok divergenciájára, mint a látó
tereik kiterjedésre vonatkozólag. Ezekből kiderül, hogy GÖTZE álláspontja, 
aki szerint az egyes ocellusoknak teljesen különálló látótere volna, tarthatatlan 
és ebben a kérdésben is indokolatlanul vetette el HOMANN megállapításait. Ez 
végeredményben szintén újabb és más oldalról való megerősítését jelenti az ocellu
sokról vallott legújabb felfogásnak.

* Bozler szerint (1. c. p. 165. ff) többek között az is bizonyítani látszik, hogy az ocellu
sok képtelenek a fény irányának regisztrálására, hogy a Drosophila ocellusaiban a rhabdomok 
egységes lécrendszerré olvadtak össze és hasonló jelenség található más rovaroknál is. Leg
újabban Fricderichs a Cicindcla campestris lárva-stemmáiban is ilyen viszonyokat állapított 
meg. Ez azonban nem bizonyít az iránylátás lehetetlensége mellett, mert magam régebben 
hasonló szerkezetű szemeket írtam le egy szárazföldi ászkán ( Trichoniscus riparius. 1. Adatok 
a szárazföldi Isopodák szemének ismeretéhez, Budapest 1928.), amely pedig A. Müller (Z. 
vergl. Physiol. 3, 1926.) szerint határozott phototaxist mutat. Ezekben a szemekben mind
össze a rhabdomok izoláltsága mutat némi eltérést az ocellusoktól.
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UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS.

Mikor az itt közölt dolgozat már ki volt nyomtatva, vált ismeretessé előttem 
ERWIN MÜLLER (Klagenfurt) : Experimentelle Untersuchungen an Bienen 
und Ameisen über die Funktionsweise der Stirnocellen (Z. vergl. Physiol. 14, 1931, 
p. 348—385.) című munkája. Ebben olyan fontos megállapítások vannak, hogy itt 
nincs már mód azoknak kellő méltatására. Általánosságban a szerző visszatér 
ahhoz a felfogáshoz, hogy az ocellusoknak mégis a phototaxisban van szerepük, 
de tevékenységüket csak müködésképes összetett szemekkel együttesen tudják 
kifejteni és még ezt a szerepüket is rövid idő alatt átvehetik a facettásszemek. 
Ez a felfogás nem egyezik ugyan a fentebb kifejtett állásponttal, s egy vagy más 
szempontból úgyszólván valamennyi újabb felfogással ellentétben áll (v. ö. a „Dis
kussion“ c. fejezetet, p. 370—378.), megállapításai azonban olyan meggyőzőek, 
hogy nincs okunk kételkedni azok helyességében. Úgy látszik tehát, hogy mint 
MÜLLER is megjegyzi, az ocellusok működése tekintetében jelentős különbségek 
vannak az egyes rovarcsoportok között. Figyelembe kell azonban vennünk itt BOZ- 
LER véleményét, amely szerint egy olyan komplikált viselkedésű állat, mint a házi 
méh, nem a legalkalmasabb az ocelluskérdés kísérleti tanulmányozására (v. ö. 
Bér. Bioi. 7, p. 40.). MÜLLER ,,Diskussion“-jának néhány pontjára azonban 
mégis ki kell térnem. Az ocellusok helyzetéről és látóteréről tett kijelentései (p. 
374.) tekintetében csak a jelen dolgozat adataira kell utalnom. Az ocellusok és 
facettásszemek fényerősségi viszonyaira nézve MÜLLER nagyon érdekes bizonyí
tékot szolgáltatott a HOMANN-féle felfogás mellett, amely szerint az ocellusok 
fénverősebbek az összetett szemeknél. Ehhez megjegyzi, hogy én 1930-ban éppen 
ellenkező eredményre jutottam (p. 373.). Sajnos, nem említi, hogy eredményei
met egy Hemipterán és egy Dipterán értem el és azokkal csak annyit kívántam 
bizonyítani, hogy Homann felfogása n e m  á l t a l á n o s  é r v é n y ű  (1. c. p. 
787, „Zusammenfassung“.). Ezzel szemben MÜLLER megállapítását a házi méhen 
tette, amely természetesen más viszonyokat tüntet fel. Ezeket a viszonyokat 
időközben magam is tanulmányoztam és megállapításaim ugyanazon folyóirat 
ugyanazon füzetében jelentek meg (1931), amelyben MÜLLER dolgozata. 
Az ott közölt adatokban megtalálható az ocellusok nyilásviszonyának ki
számítása is (p. 378., a hátsó gyujtótávolság és a lencseátmérő viszony alapján 
számítva) ; ha ezt egybevetjük PHILLIPS (Proc. Acad. Nat. Se. Philadelphia, 57, 
1905.) összetett szemekre vonatkozó régebbi adataival, kiderül, hogy az utóbbiak 
abszolút fényerőssége csaknem háromszorta kisebb az ocellusokénál, tehát a 
házi méhnél tényleg az ocellusok fényerősebbek. Ily módon vizsgálataim 
-megerősítik MÜLLER-nek a méhszemek fényerősségi viszonyaira vonatkozó 
fejtegetéseit és hasonló megegyezést találunk az ocellusok közti szőrpamat szere
péről vallott felfogásban, amennyiben MÜLLER megállapítja erről: „Sie ist ge
nügend schütter, um Licht durchzulassen“ (p.375., v. ö. ezen dolgozattal, p.233.) 
továbbá abban a megállapításban, hogy Götze felfogása, amely szerint az ocellusok 
repülés közben nyugvó tárgyak célbavételére szolgálnának, megdöntöttnek tekint
hető (p. 377.), ami csaknem szószerint megegyezik ugyanakkor megjelent dolgo
zatom konklúziójával (p. 390.).



D E R  H E U T IG E  STAND D ES O CELLEN PRO BLEM S, N EB ST 
W E IT E R E  B E IT R Ä G E  ZUR B E U R T E IL U N G  D E R  FR A G E.

1. Über die neueren Untersuchungen zur Losung des Ocellenproblems.
Die bei zahlreichen Insekten neben den Facettenaugen auftretende sog. 

Stirnaugen (Punktaugen, Ocellen*) haben die Beurteilung dieser Tiere vom Stand
punkte der Biologie des Sehens stets sehr erschwert. Man hat seit den ersten 
Untersuchungen von REAUMUR auf den verschiedensten Wegen versucht das 
rätselhafte Problem zu lösen, warum diese Insekten zweierlei Sehorgane haben 
und was ihre Aufgabe, ihre Funktionsweise, Rolle und Bedeutung im Leben des 
Tieres sein könnte. Wie wenig Erfolg diese Bemühungen hatten, zeigt am besten 
die Reihe jener, meistens auf rein morphologischen Spekulationen beruhender, 
einander oft widersprechender Feststellungen, Hypothesen und Theorien, welche 
zu diese Frage geäussert wurden, ohne aber die Lösung derselben näher zu bringen 
(vgl. den historischen Überblick bei DEMOLL u. SCHEURING 1912.).

Erst in den letzten Jahren wurden an diesem Gebiete wahrlich grundlegende 
und hauptsächlich mit physikalischen und physiologischen Methoden durch
geführte exakte Untersuchungen vorgenommen, welche sich zu den Namen zweier 
deutscher Forscher, von h . HOMANN und e . BOZLER knüpfen. Ihre Unter
suchungen haben einerseits positive, andererseits aber negative Ergebnisse gebracht 
und wir können sagen, dass letztere vielleicht noch wichtiger sind, da sie eine 
ganze Reihe längst eingebürgerter falscher Auffassungen und Theorien entkräften. 
So hat HOMANN (1924) festgestellt, dass die Ocellen nicht Sehorgane in engerem 
Sinne sein können, und zum Bildsehen nicht geeignet sind, da einerseits ihre 
perzipierende Elemente, die Rhabdome unter zu grossem Winkel zueinander 
stehen und so von den Gegenständen nur grobe und verwischte Bilder perzipieren 
können, andererseits aber sogar solche verwischten Bilder nicht „sehen“, da ihre 
Rhabdome nicht in der Brennweite der Cornealinse liegen, so dass sie die von 
der Linse projizierten Bilder gar nicht aufnehmen können, b o z l e r  (1926) ging 
noch ein Schritt weiter in der Beschränkung der annehmbaren Rolle der Ocellen, 
indem er gezeigt hat, dass diese nicht nur zum Bildsehen, sondern auch zur ein
fachen phototaktischen Orientierung ungeeignet sind, da die Insekten, deren 
Fazettenaugen mit exakten Methoden funktionsunfähig gemacht wurden, sich 
wie blinde Tiere benommen haben, obwohl ihre Ocellen frei zum Gebrauch waren. 
Neben diesen zwei grundlegenden negativen Feststellungen gelang es BOZLER 
auch einen positiven Erfolg zu erzielen, was eine entscheidende Bedeutung besitzt, 
da BOZLER selbt bemerkt, dass er zum erstenmale eine exakte, messbare Wir
kung der Ausschaltung der Ocellen zeigen konnte. Er fand nämlich, dass bei 
plötzlicher Änderung der Lichtintensität die Bewegungen der Tiere ohne Ocellen 
im Verhältnis zu den normalen stark verlangsamt wurde und sie konnten nur 
allmählich wieder zu sich kommen ; ferner wurde auch ihre Phototaxis etwas 
abgeschwächt. Daraus ist es offenbar geworden, dass die Ocellen auf die Bewegung

* Über die Terminologie dieser Organe s. Friederichs (1931, S. 6.).



der Tiere, auf ihre Muskeltätigkeit einen Einfluss haben, sie sind also eigentlich sog. 
photokinetische Stimulationsorgane.

Im Gegensatz zu diesen, in aller Hinsicht sehr wichtigen und die Frage der 
Augenfunktion der Insekten in ganz neuem Licht stellenden Feststellungen ist die 
Auffassung der genannten Forscher in Hinsicht der Lichtstärke der Ocellen weni
ger glücklich zu nennen. HOMANN hat nämlich festgestellt, dass das Öffnungs
verhältnis der Ocellenlinsen, also das Verhältnis der Brennweite und des Durch
messers der Linse sehr gering, und dementsprechend ihre Lichstärke sehr gross 
ist (bei seinen Objekten 1,5—1,8), andererseits hat er aus gewissen Erwägungen 
darauf geschlossen, dass die Fazettenaugen gleichzeitig viel lichtschwächer sind 
und glaubte dass dieser Umstand in der Beurteilung der Rolle der Ocellen wich
tige Bedeutung haben muss. Ausgehend von dieser Tatsache stellte er eine Theo
rie auf, welche übrigens auch schon früher auftauchte (s. den geschichtlichen Über
blick bei DEMOLL und SCHEURING 1912) nach welcher der Ocelle die Aufgabe 
zukäme, unter Umständen, wenn das Insekt an schwach beleuchtete Orte gelangt, 
wo die lichtschwächere Fazettenaugen nicht mehr funktionieren können, das Tier 
durch ihre grössere Lichtstärke auszuhelfen, ihm eine phototaktische Orientierungs
fähigkeit zu verleihen, mit deren Hilfe es wieder zum Lichte zurückfinden kann.

BOZLER hat zwar diese Theorie widerlegt, als er feststellte, dass sich das 
Tier mit den Ocellen nicht einmal orientieren kann, doch hat auch er die Feststel
lung HOMANNs betreffs der Lichtstärkeverhältnisse der Augen angenommen, 
und bei seinen eigenen Folgerungen verwendet (I. c. S. 178.). Er hat nämlich die 
stärkere photokinetische Wirkung der Ocellen einerseits damit erklärt, dass diese 
zu einer rascheren Adaptation fähig wären, als die Fazettenaugen — wofür übri
gens bis heute noch kein Beweis vorliegt -— andererseits aber eben damit, dass 
die Ocellen, gemäss der Feststellungen HOMANNs im allgemeinen lichtstärker 
wären, als die Fazettenaugen.

Die Theorien von HOMANN und BOZLER —- hauptsächlich die des vorin- 
gen — sind im Verhältnis zu ihrer Wichtigkeit mit ziemlich wenigen Angaben 
unterstützt. So beruhen die Feststellungen über die optische Verhältnisse der 
Augen hauptsächlich nur auf die Untersuchung zweier Insektenarten, und es zeigte 
sich noch etwyas Widerspruch und Unklarheit auch in anderen Fragen. Es kam 
noch dazu, dass g . GÖTZE in einem später erschienenen Aufsatz (1927) ernste 
Einwände gegen die Feststellungen von HOMANN und BOZLER erhob und 
im Gegensatz zu ihrer Auffassung wieder zu einer älteren Ocellentheorie, zur 
Theorie des Zusammenwirkens der Ocellen und Fazettenaugen zurückkehrte.

Diese Tatsachen haben mich angeregt, in verflossenem Jahre weitere Unter
suchungen mit den HOMANNSchen optischen Methoden vorzunehmen, und zwar 
zuerst an Raphigaster nebulosa (Hemiptere) und Drosophila melanogaster (Diptera), 
später auch an der Honigbiene (Apis nullified). Die Ergebnisse meiner Unter
suchungen wurden in zwei kurzen Aufsätzen (1930, 1931) veröffentlicht.

Die ersten Untersuchungen richteten sich auf das Studium der Lichstär- 
keverhältnisse. In dieser Hinsicht wurde festgestelll, dass die grössere Lichtstärke 
der Ocellen im Gegensatz zu den Facettenaugen keine allgemeine Erscheinung 
bei den Insekten ist. Die untersuchte Augen von Raphigaster und Drosophila ha-



238

ben nämlich gerade verkehrte Verhältnisse gezeigt: die Fazettenaugen waren 
lichtstärker, als die Ocellen. Im Falle von Raphigaster war die absolute Lichtstärke 
1,73 mal gröser bei den Fazettenaugen, bei Drosophila waren dann die Fazettenaugen 
noch mehr, und zwar 2,37 mal lichtstärker, als die Ocellen (Abb. 1.).

Zu diesen Angaben müssen noch einige Erläuterungen und Ergänzungen 
hinzugefügt w'erden. Die Lichtstärke wurde nämlich überall auf Grund des Öff
nungsverhältnisses F Jd  berechnet, also auf Grund des Verhältnisses der hinteren 
Brennweite und des Durchmessers der Linse, obwohl die Lichtstärke in der Wirk
lichkeit durch das Verhältniss der vorderen Brennweite und des Linsendurchmessers, 
also durch FJd  bestimmt wird. Diese Änderung war aber nötig, da in den Fazetten
augen die Bestimmung der vorderen Brennweite unmöglich ist, die theoretische 
Berechnung wieder, einerseits wegen dem nicht einheitlichen Brechungsindex 
des dioptrischen Apparates, anderseits wegen der Etagelupenwirkung desselben 
zu keinem richtigen Ergebnis führen konnte.* Bei der Berechnung der Lichtstärke 
der Facettenaugen nach dem Verfahren HOMANN’s musste deshalb die hintere 
Brennweite in Betracht gezogen werden, die aus Messungen an mikroskopischen 
Schnittpräparaten leicht zu ermitteln war, indem sie bekanntlich ungefähr so 
gross wie die Länge des dioptrischen Apparates ist. Um nun die Lichtstärke der 
Ocellen mit der der Fazettenaugen vergleichen zu können, musste natürlich auch 
bei den letzteren das Verhältnis der hinteren Brennweite und des Linsendurch
messers herangezogen werden. Auf dieser Weise sind zwar die einzelnen Angaben 
über Lichtstärke, also die sog. relativen Lichtstärken von den wahren Verhältnissen 
abweichend, ihre Abweichungen sind aber miteinander in direkter Proportion, 
so dass die bei dem Vergleich der relativen erhaltenen absoluten Lichtstärkeange- 
ben doch verhältnissmässig richtige Ergebnisse liefern.

Es müssen hier noch die neuesten, sehr klare Erwägungen von FIREDERICHS 
(1931) über die Bedeutung der Cornealinsen der Facettenaugen für die Lichtstärke 
dieser Organe erwähnt werden (1. c. S. 120.). Es wird gezeigt, dass die Cornea
linsen gewisser Fazettenaugen, welche FRIEDERICHS als Typus d bezeichnet, 
sehr lichtstark sein müssen, da sie voneinander nicht isoliert sind, ineinander 
übergehen und so in ihnen auch die schräg einfallenden Lichtsrahlen zur Wirkung 
gelangen, resp. zu einem Rhabdom hingeleitet werden. Die von mir untersuchte 
Fazettenaugen von Raphigaster und Drosophila besitzen auch ganz ähnliche Cornea
linsen und so können diese Organe in der Tat noch lichtstärker sein, als man es 
auf Grund des Öffnungsverhältnisses erwarten würde. Dies bedeutet aber, dass 
das Verhältnis der Lichtstärke der Ocellen und Fazettenaugen noch mehr zu guns- 
ten der letzteren verschoben ist und so wird meine Auffassung über diese Frage 
noch weiter verstärkt.

Eine weitere Verschiebung der Lichtstärkeverhältnisse im Sinne meiner Auf
fassungkönnte das Verfahren von FRIEDERICHS ergeben (1. c. p. 44. ff), wie er bei 
den einfachen Insektenaugen sowohl die vordere, als auch die hintere Brennweite auf 
Grund theoretischer Berechnungen bestimmt. Bei diesen Berechnungen wäre näm
lich die vordere Brennweite ungefähr so gross, wie der doppelte Krümmungsradius

* Eine andere Auffassung findet man bei Friederichs (1931, S. 117.) welche mir aber 
gar nicht berechtigt erscheint. Vgl. dazu die weiter unten ausgeführten Erwägungen.
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der vorderen Linsenfläche. Dieser Wert ist aber viel grösser, als der mit der opti
schen Methode unmittelbar beobachtbare, und es würde sich damit natürlich auch 
der Wert für die hinteren Brennweite, auf Grund der Formel F 2 =  DJll erheblich 
vergrössern. Es zeigen doch alle bisher angestellte unmittelbare Beobachtungen, 
dass die vordere Brennweite in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sehr stark 
von 2 r abweicht. In einigen Fällen ist sie grösser, meistens aber viel kleiner, als das 
Doppelte des Krümmugsradius, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

Evarcha H SA  (HOMANN 1928. S. 234) ...................... 120
2 r
240

Fi
125

Evarcha VSA  (HOMANN 1928. S. 234.) ............................ 129 258 203
Evarcha H A  (HOMANN 1928. S. 2 3 4 . ) ................................ 269 538 510
Raphigaster nebulosa (WOLSKY 1930. S. 784.) ................ 105 210 166
Drosophila melanogasler (WOLSKY 1930. S. 7 8 6 .) ................ 30 60 45
Apis mellifica 5 (WOLSKY 1931. S. 387.) ........................ 200 400 540
Apis mellifica (WOLSKY 1931. S. 387.) ......................... 200 400 530
Apis mellifica 2 (WOLSKY 1931. S. 3 8 7 . ) ......................... 200 400 380
Tarentula inquilina H IA  (HOMANN 1931. S. 44.) . . . . 221 442 220 !

>, ,, M A  ,, ,, . . . . 225 450 280
,, ,, V SA ,, ,, . . . . 111 222 100 !
„ m VM A „ „ . . . . 130 260 110 !

Trochosa infernalis H IA  ,, „ . . . . 428 856 415 !
,, AI A ,, ,, . . . . 540 1080 510 !
,. ,, VSA „ „ . . . . 220 440 240
„ „ VM A  „ „ . . . . 270 540 260 !

Diese oft sehr erheblichen Abweichungen (in den mit ! bezeichneten Fällen 
ist F 1 sogar kleiner, als r /) können übrigens leicht erklärt werden, wenn man die 
von EXNER entdeckte Linsenzylinder- oder Etagelupenwiikung der dioptrischen 
Elemente in Betracht zieht, welche bekanntlich darin besteht, dass sie eine stär
kere Brechung und dementsprechend eine kürzere Brennweite verursacht, als 
man es erwarten könnte, wenn der ganze dioptrische Apparat homogen wäre. 
Diese Wirkung kommt in einigen Fällen hauptsächlich bei Drohnen und Arbeite
rinnen der Biene augenscheinlich gar nicht zum Vorschein, oder ist nur kaum fest
zustellen.

Auf Grund dieser Erwägungen können wir also sagen, dass — obzwar die 
Berechnung der Brennweiten nach FRIEDERICHS meine Ansichten über die 
Lichtstärkeverhältnisse nur bestätigt — die unmittelbare Beobachtung nach der 
Methode von HOMANN, trotz ihrer vielen Fehlerquellen bessere Resultate zu 
liefern scheint, als die theoretische Berechnung, und muss deshalb bevorzugt werden.

Auf die früheren Feststellungen zurückkehrend, war die Bestimmung des 
Verhältnisses der Lichtstärken bei den Augen von Drosophila deshalb wichtig ge
wesen, weil BOZLER seine Experimente mit diesem Tiere durchgeführt hat und 
eben an diesem die stärkere photokinetische Wirkung der Ocellen feststellte. 
Daaber eben auch in diesem Falle die Lichtstärke der Ocellen unter der der Fazetten-
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äugen blieb, so konnte man mit Recht darauf schliessen, dass die pbotokinetische 
Wirkung der Ocellen von ihrer Lichtstärke, also von optischen Beschaffenheiten 
unabhängig ist und nur mit ihrer spezifischen Reaktionweise, erklärt werden kann. 
Sie müssen also als echte photokinetische Stimulationsorgane betrachtet werden.

Bei den weiteren Untersuchungen musste noch eine andere Grundlage der 
Ansichten von HOMANN und BOZLER nachgeprüft werden, nämlich ob die 
Ocellen wahrlich völlig unfähig sind Bilder zu perzipieren. HOMANN hat diese 
Bahauptung einerseits auf die zu grosse Divergenz der Rhabdoine, andererseits 
auf die Differenz zwischen Brennweite und Lage der Retinula gegründet. Dem
gegenüber beruft sich GÖTZE (1927) auf seine Untersuchungen an den Augen der 
Honigbiene, nach welchen die Rhabdome in deren Ocelle noch dichter stehen, als 
die Ommatidien in den Fazettenaugen, also die Ocellen noch besser Bilder 
perzipieren können, als die Fazettenaugen. Ferner soll die Retinula in diesen 
Ocellen eben in der Brennweite der Cornealinse hegen und so ist für sie die Möglich
keit des Bildsehens auch tatsächlich gegeben. Die anderen Feststellungen von 
GÖTZE, mit welchen er die Behauptung HOMANNs betreffs der Lichtstärkever- 
hältnisse kritisiert (1. c. S. 237. ff, 249. ff), stehen mit den Ergebnissen meiner 
früheren Untersuchungen in Einklang, worauf schon seinerzeit hingewiesen wurde 
(1930 S. 787, 1931 S. 388, 390.). Die Annahme aber, dass die Ocellen, wenigstens an 
einer höheren Organisationsstufe, wie sie die Ocellen der Honigbiene repräsentieren,, 
doch zum Bildsehen geeignet sind, hätte alle neuere Theorien über die Ocellen 
entkräftet. Deshalb war es besonders wichtig, nochmals und zwar eben an der 
Honigbiene die optischen Verhältnisse der Ocellen nachzuprüfen, was jedoch zu dem 
P7rgebnis führte, dass auch für diese die Feststellung HOMANNs gilt, indem die von 
der Cornealinse projizierten Bilder auch hier bedeutend hinter der Retinula fallen*. 
Die tiefste Stelle der Retinula hegt auch im besten Falle (Königin) 80." vor der Brenn
weite, in den meisten Fällen (Arbeiterin und Drohne) ist aber die Differenz noch 
viel grösser, nämlich 230—240 u (Abb. 2 b.). Es gelang auch nachzuweisen, dass die 
unrichtige Angabe von GÖTZE wahrscheinlich darauf beruht, dass er die von 
HOMANN früher benutzte Formel F = 2 r  bei der Berechnung der Brennweite anwen
dete. Wie jedoch aus den späteren Angaben von HOMANN und aus eigenen Unter
suchungen hervorgeht, ist auch die hintere Brennweite, ebenso wie die vordere 
(s. vorige Tabelle) von 2 r sehr verschieden, (vgl. Zusammenstellung WOLSKY 
1931. S. 390.) und zwar in der Mehrzahl der Fälle viel grösser, als das Doppelte des 
Krümmungsradius.**

Zu den geschilderten Ergebnissen der früheren Untersuchungen sollen im 
folgenden noch einige weitere Beilräge, hinzugefügt werden, die bestimmt sind, 
weitere, zwischen der Auffassung von HOMANN und GÖTZE bestehende Gegen
sätze zu entscheiden, bzw. zu klären.

* In neuester Zeit hat F r ie d e r ic h s  (1931) für anderartige Punktaugen, nämlich für' 
einige Larvenstemmata auch ganz Ähnliches festgestellt.

** Es sei hier bemerkt, dass während den geschilderten Untersuchungen die Lichtstärke 
der Ocellen der Honigbiene auch auf Grund des Öffnungsverhältnisses F 2/d  berechnet wurde 
einerseits um die Angaben mit den frühreren vergleichen zu können, anderseits weil bei 
den Erwägungen nur das Vergleich der Arbeiterinnen- Drohnen- und Königinnenocellen nötig 
war, nicht aber die Erhaltung tatsächlich vorliegender Helligkeitswerte.
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2. Über das Gesichtsfeld der Ocellen.
Die Frage nach dem Gesichtsfeld der Ocellen wurde von HOMANN in seiner 

Arbeit über die Ocellen (1924) nur nebenbei gestreift, und zwar bei der Schilderung 
seiner Beobachtungen, die er an Linsenpräparaten gemacht hat. Er hat eine Mikro
photographie von den Bildern die durch den Ocellenlinsen von Eristalis tsnax 
projiziert wurden, veröffentlicht (1. c. S. 547. Abb. 3.), die miteinander ziemlich 
übereinstimmen. Aus dieser Tatsache hat HOMANN den Schluss gezogen, dass auch 
die Gesichtsfelder der Ocellen im grossen und ganzen identisch sind (1. c. S. 547. 
509.).*

Dagegen bezweifelt GÖTZE (1927) auf Grund seiner äusseren morpholo
gischen Untersuchungen an Hymenopterenocellen die Behauptung HOMANNs, 
da dieser nach seiner Auffassung die Stellung der Ocellenaschsen ausser Acht 
gelassen, resp. deren Bedeutung missverstanden hat (1. c. S. 218). GÖTZE hat 
sich unter anderen auch aus diesem Grunde gegen der Auffassung von HOMANN 
und BOZLER gewendet und wieder zu einer älteren Ocellentheorie, zum Zusam
menwirken der Ocellen und Fazettenaugen (Zieleinstellung im Fluge) zurück
gekehrt, was die Bedeutung der Frage bezgl. der Gesichtsfelder im Ocellenproblem 
beweist.

Der augenscheinlich scharfe Gegensatz der Ansichten von HOMANN und 
GÖTZE beruht jedoch einerseits auf ein Missverständniss, andererseits auf die 
falsche Auswertung einiger Beobachtungen. So wird durch die Auffassung von 
HOMANN — obzwar sie nicht ganz korrekt ausgedrückt zu sein scheint — die 
Divergenz der Ocellenaschen eigentlich nicht bezweifelt. Sie will — meines Erach
tens — nur so viel sagen, dass die Gesichtsfelder der Ocellen sich in hohem 
Masse decken, eine Erscheinung welche des weiteren als „Überkreuzung der 
Gesichtsfelder“ bezeichnet werden soll. Es muss also ein Gegenstand, der 
in einiger Entfernung zwischen den divergierenden Ocellenachsen iiegt, in 
jeder Ocelle abgebildet werden. Dies bedeutet aber gar nicht, dass die 
Ocellenachsen zueinander paralell stehen müssen, was HOMANN auch nie be
hauptete, ja es geht sogar aus einer seiner Bemerkungen klar hervor, dass er eine 
Erscheinung beobachtet hat, welche die Divergenz der Ocellenachsen beweist. 
Er fand nämlich, dass die von den drei Ocellenlinsen gelieferten Bilder oft nicht 
gleichzeitig scharf einzustellen sind (1. c. S. 547.), eine Erscheinung, die wie ich 
bemerkte, wenigstens teilweise auf der Divergenz der Ocellenachsen beruht.

Dagegen hat aber HOMANN seine Beobachtungen tatsächlich falsch ausge
wertet, wo er die im Linsenpräparat gefundenen Verhältnisse auf die Ocellen selbst 
übertrug, obwohl diese beiden verschiedene Dinge sind. Wenn sich die Gesichtsfel
der der Ocellenlinsen auch in hohem Grade überschneiden, es kann daraus noch 
nicht gefolgert werden, dass für die Ocellen selbst diese Tatsache ebenfalls gilt ; 
man kann höchstens auf das ungefähre Gesichtsfeld der Ocelle schliessen. Dies 
hat übrigens HOMMAN bei seinen späteren Untersuchungen auch selbst aner
kannt (1928, S. 224.).

* Das wörtliche Zitat der Äusserungen von H o m a n n  und G ötze  ist im ungarischen Text 
wiedergegeben.

16
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Die Einwände GÖTZEs beruhen auf der Annahme, dass bei der starken 
Divergenz der Ocellenachsen die Gesichtsfelder sich nicht überkreuzen können 
und diese zwei Umstände sich miteinander nicht vereinigen lassen. Diese Auffas
sung ist wiederum nur eine falsche Auswertung der beobachteten Tatsachen, da 
man aus der Richtung der Ocellenachsen allein nicht auf die Ausbreitung des 
Gesichtsfeldes schliessen kann und eine auch erheblichere Divergenz der Ocellen- 
achsen an sich noch nicht die Überkreuzung der Gesichtsfelder ausschliesst.

Auf Grund dieser Sachlage war es nötig weitere Untersuchungen über das 
Gesichtsfeld der Ocellen vorzunehmen. Solche Untersuchungen fehlten auch 
bisher in der Literatur nicht, da DEMOLL und SCHEURING (1912) eine ganze 
Reihe von Insekten von diesem Gesichtspunkte mit der Hilfe des Mikroaugen
spiegels untersucht haben, zur Unterstützung ihrer bekannten Ocellentheorie. 
Ihre Untersuchungen standen aber bis den neuesten Zeiten einzig da, obzwar 
seitdem schon andere Methoden auf diesem Gebiete bekannt geworden sind. 
Neuerdin.as hat sich auch GÖTZE skeptisch über die Ergebnisse ihrer Messungen 
geäussert (1. c. S. 239.), so dass auch dieser Umstand die weiteren Untersuchun
gen nötig machte.

Die Messungen wurden zuerst an Drosophila melanogaster durchgeführt. 
Die Divergenz der Ocellenachsen wurde einerseits an ganzen Köpfen bestimmt 
unter einem binokularen Präpariermikroskop, mittels eines einfachen Goniometers, 
anderseits auf Grund von Messungen an mikroskopischen Präparaten, deren 
Ergebnisse mit den betreffenden Abbildungen BOZLERs (1926, S. 149. und 150, 
Abb. 2. und 3.) verglichen und kontrolliert wurden. Die Bestimmung des Gesichts
feldes geschah auf Grund der Kenntnis der optischen Konstanten, mittels einfacher 
geometrischer Konstruktionen. Bei den Ocellen kann man bei dem heutigen 
Stand der Kenntnisse von einem Gesichtsfelde in engerem Sinne nicht mehr 
sprechen, sondern nur von einem Lichtempfindungsfelde, worunter das Gebiet 
verstanden wird, von welchem ausgehende Lichtstrahlen die Retinula der Ocellen 
treffen können. Nach HOMANN (1928, S. 221.) wird dieses Gebiet bestimmt 
durch die Ausdehnung der Retinula und durch die Lage des Knotenpunktes der 
Cornealinse. Da sich aber die Retinula in den meisten Ocellen dicht an der Innen
fläche der Cornealinse befindet, kommt sie in den meisten Fälle, so auch bei Dro
sophila so nahe zum Knotenpunkte gelegen, dass alle Lichtstrahlen, welche 
durch den Knotenpunkt gehen, gleichzeitig irgendwelchen Punkt der Retinula 
treffen. Demzufolge ist bei solchen Ocellen das Gesichtsfeld durch jenen geraden 
Linien definiert, die durch dem Knotenpunkt zum Rande der Ocellenlinse gezogen 
werden können.*

Aus den in dieser Weise durchgeführten Messungen stellte sich heraus, dass 
die Achse der lateralen Ocellen einen Winkel von 10° mit der Vertikalachse des 
Kopfes einnimmt, während die Medialocelle in noch grösserem Masse, mit 30° von 
der Vertikalachse abweicht. Es ist hier noch zu bemerken, dass die Ocellen selbst,

* Ganz ähnliche Gesichtpunkte findet man bei F r ie d e r ic h s  (1931) angeführt, der statt 
der Methoden des Augenspiegelns nach D e m o ll-S c h e u r in g  und H o m a n n , das Gesichtsfeld der 
Stemmata der Cicindelenlarve mit geometrischen Methoden bestimmt. Die Arbeit wurde mir 
leider erst dann bekannt (erschienen im April 1931), als dieser Aufsatz schon druckfertig vorlag"
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bzw. die Sehzellen derselben in noch höherem Masse von der Vertikalachse diver
gieren, so die Lateralocellen mit 35°, die Medialocelle mit 45—50°, wie aber aus 
den obigen Erwägungen hervorgeht, beeinflusst dies das Gesichtsfeld der Ocellen 
nicht, da die eigentliche pprzipierende Elemente überall dicht unter der Innenfläche 
der Ocellenlinse liegen, also nur die Lage der Linse für die Bestimmung des Gesichts
feldes massgebend ist. Die Achse der Lateralocellen liegt übrigens im allgemeinen in 
der Frontalebene des Kopfes, während die der Medialocelle selbstverständlich in 
der medialen Ebene. Die Konstruktion des Gesichtsfeldes auf Grund des oben 
ausgeführten Gedankenganges führte zu dem Ergebnis, dass das Gesichtsfeld 
einer Ocelle von der Richtung der Achse nach jeder Seite eine Ausdehnung von 
35° hat, also in einer Ebene einen Winkel von 70° einnimmt.

Diese Verhältnisse sind in Abb. 3. und 4. auch graphisch dargestellt. Da die 
Umrisse der Ocellen im allgemeinen kreisrund sind, erscheint das Gesichtsfeld 
im Raum als ein Kegel. Daher kann es an den Abbildungen dort, wo die Achse 
der Ocellen in der Ebene der Abbildung liegt, durch zwei, aus einem Punkte aus
gehende geraden Linien dargestellt werden. Dort aber, wo die Ocellenachsen 
nicht in der Bildebene liegen (z. B. die Achsen der Lateralocellen in Abb. 4.), 
wird die Grenze des Gesichtsfeldes durch die Schnittlinie des Gesichtsfeldkegels 
mit der Bildebene bestimmt, welche bekanntlich eine Hyperbole darstellt. Wie 
aus den Abbildungen ersichtlich, findet trotz der starken Divergenz der Ocellen
achsen eine Überschneidung der Gesichtsfelder sowohl in der frontalen, als in der 
medialen Ebene statt. In der Frontalebene beträgt die Ausdehnung des gemein
samen Gesichtsfeldes ungefähr 45° (Abb. 3. schraffierter Teil), während in der 
Medialebene die Ausdehnung zwar beinahe dieselbe ist, doch kann man einen 
genauen Wert in Winkelgraden nicht angeben, da die Grenze des gemeinsamen 
Gesichtsfeldes an der einen Seite von einem Hyperbole gebildet wird. Der Kreuzungs
punkt der Gesichtsfelder (M ) liegt zum Kopfe ganz nahe (80—100 ;<), so dass 
das gemeinsame Gesichtsfeld sozusagen schon von den Ocellen zu rechnen ist.

Nach diesen Feststellungen wurde noch die Untersuchung einer Insektenart 
vorgenommen, welche auch GÖTZE untersucht hatte und an welcher eben er fest
stellte, dass sie „offenbar getrennte Gesichtsfelder“ der Ocellen besitzen muss. 
Dies war die Honigbiene, an welcher nach GÖTZE (1. c. S. 219.) die Achse der 
Medialocelle nur mit 25° von der Horizontalebene des Kopfes divergiert, also mit 
65° von der Vertikalachse, während die Achsen der Lateralocellen in der Richtung 
des 55. Grades (von der Horizontaleben gerechnet) sehen, also mit 35° von der 
Vertikalachse abweichen. Die Lateralocellen liegen übrigens nicht in der Frontal
ebene, sondern weichen davon mit je 20° in oraler Richtung ab. Diese Angaben 
stimmen zwar mit den entsprechenden Messungsergebnissen von DEMOLL und 
SCHEURING nicht ganz überein,* sie wurden jedoch durch eigene Kontrollmes- 
sungen (Divergenz der Medialocelle 65°, die der Lateralocellen 30° von der Verti
kalachse gerechnet) im grossen und ganzen bestätigt. Ausserdem wurden aber die

* Aus diesen Messungen war nur die Richtung der Achse der Medialocelle genau fest
zustellen (45°, nach Spiegelung III. S. 582.), die Abweichung dieses Wertes vom dem G ö tze -  
schen kann aber auch aus der verschiedenen Bestimmungsart der Symmetrieachsen des Kopfes 
hervorgegangen sein und so ist ein genauer Vergleich der Angaben unmöglich.

lü*
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Angaben GÖTZEs auch absichtlich unverändert angenommen, um entscheiden 
zu können, ob eine so starke Divergenz der Ocellenachsen wahrlich eine Über
kreuzung der Gesichtsfelder ausschliesst, wie es GÖTZE annahm. Die Bestimmung 
der Ausdehnung des Gesichtsfeldes musste bei den Bienenocellen etwas anders 
durchgeführt werden, als bei Drosophila, da aus der Bestimmung der optischen Kons
tanten dieser Organe (WOLSKY, 1931 S. 387.) es hervorgeht, dass hier der Knoten
punkt ziemlich weit von der Retinula entfernt, ganz nahe zur Öffnung der Linse 
liegt, damit also nicht alle Lichtstrahlen, die durch den Knotenpunkt gehen, 
gleichzeitig unbedingt einen Teil der Retinula treffen. Deshalb musste hier die 
Ausdehnung der Retinula in Betracht gezogen werden, und bei der Konstruktion 
des Gesichtsfeldes müssten Geraden von den Randpunkte der Retinula durch den 
Knotenpunkt gezogen werden, um die Ausdehnung des Gesichtsfeldes bestimmen 
zu können. Es wurde angenommen, dass die Randpunkte der Retinula in der Breite 
des Linsendurchmessers liegen, obzwar in der Wirklichkeit sie noch weiter seitlich 
ausgebreitet sind. Man bekommt aber auch auf dieser Weise einen Wert für die 
Ausdehnung des Gesichtsfeldes von 45° nach jeder Seite von der Ocellenachse, 
d. h. in einer Ebene nimmt die Ausdehnung des Gesichtsfeldes eben 90° ein. Dieser 
Wert stimmt mit dem von DEMOLL und SCHEURING an der Medialocelle von 
Apis gemessenen auffallend überein (1. c. S. 582.).

Werden die bekommenen Werte graphisch dargestellt (Abb. 5. u. 6.), so 
sieht man, dass auch bei einer so starken Divergenz der Ocellenachsen ein gemein
sames Gesichtsfeld der Ocellen vorhanden ist. Die Überschneidung der Gesichts
felder ist zwar nicht so auffallend, wie bei den Ocellen von Drosophila, indem sie 
in der Ebene der Lateralocellen nur 20° beträgt (Abb. 5. geschraffter Teil), doch 
ist auch bei der Biene der Kreuzungspunkt der Gesichtsfelder (M ) nur 3 mm. vom 
Kopfe entfernt, es fallen also auch noch ganz nahe liegende Gegenstände in das 
gemeinsame Gesichtsfeld ein. ln der Medialebene ist das gemeinsame Gesichtsfeld, 
wie aus Abb. 6. ersichtlich, noch etwas bedeutender (schraffierter Teil), was teil
weise dadurch entsteht, dass die Lateralocellen nicht in der Frontalebene liegen, 
sondern davon nach GÖTZE mit je 20° in oraler Richtung abweichen, wodurch 
die Projektion der Achsen in der Medialebene (Abb. 6. E F ) mit 10° von der Verti
kalachse nach vorne geneigt erscheint. Der Überschneidungspunkt der Gesichts
felder (M ) liegt übrigens auch in der Medialebene nur 4 mm. vom Kopfe entfernt. 
Nach diesen Angaben ist also auch bei der Honigbiene kein völlig getrenntes 
Gesichtsfeld der Ocellen vorhanden, wie GÖTZE es annahm.

Es könnte zwar gedacht werden, dass auch das von GÖTZE erwähnte, an der 
Stirnplatte zwischen den Ocellen vorhandene Haarbüschel imstande ist, die Gesichts
felder der Ocellen voneinander zu trennen ; da aber die Ocellen eingentlich nicht 
Sehorgane, sondern nur einfache Lichtsinnesorgane sind, so ist dieses Haarbüschel 
kaum imstande, ihre Funktion in gewisser Richtung vollständig zu verhindern, 
und den Weg der Lichtstrahlen völlig abzusperren.

Auf Grund dieser Tatsachen können wir nun sagen, dass die Gesichtsfelder 
der Ocellen sich trotz der starken Divergenz ihrer Achsen z. T. überkreuzen, und 
damit werden alle Schlüsse hinfällig, die GÖTZE aus dem Vorhandensein der 
von ihm angenommenen getrennten Gesichtsfelder gezogen hat. Die Ocellen zeigen
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eigentlich zwei, scheinbar entgegengesetzte Eigenschaften, die aber eigentlich 
einem einzigen Ziele dienen, da einerseits die starke Divergenz der Ocellenachsen 
die Fähigkeit gewährt aus vielen Richtungen kommende Lichstrahlen perzipieren 
zu können, andererseits bewirkt die erhebliche Überkreuzung der Gesichtsfelder, 
dass die nur einigermassen entfernte Lichtquellen meist von mehreren Ocellen 
gleichzeitig perzipiert werden. Die zwei Eigenschaften können also leicht in Har
monie gebracht werden, wenn man bedenkt, dass beide dasselbe Ziel haben : je 
mehr Lichtreize aufnehmen zu können. Und dies wird durch einen Umstand 
bewirkt, welcher eigentlich die Erklärung der scheinbar entgegengesetzten Eigen
schaften bildet : nämlich dass die Ocellen einerseits aus ihren bekannten optischen 
Verhältnissen, andererseits aus ihrer anatomischen Struktur hervorgehend ein 
sehr grosses Gesichtsfeld, bezw7. Lichtempfindungsfeld besitzen. Daraus können 
die starke Achsendivergenz, und gleichzeitig verhältnismässig grosses gemeinsames 
Gesichtsfeld erklärt werden und die bisherigen Untersuchungen (vergl.' DEMOLL 
und SCHEURING 1912.) lassen mit Recht darauf schliessen, dass es sich hier um 
allgemeine Grundeigenschaften der Insektenocellen handelt.

Diese lässt sich übrigens auch mit der neuesten Auffassung über die Ocellen, 
dass sie nämlich photokinetische Stimulationsorgane seien, in besten Einklang zu 
bringen. Die photokinetischen Reaktionen sind nämlich solche Wirkungen des 
Lichtes, wo die Richtung desselben nicht in Retracht kommt. Sie gehören nach 
BUDDENBROCK (Grundr. d. vergl. Physiol. I, S. 11. Berlin, 1924) zu den vom 
Lichte verursachten u n g e r i c h t e t e n  Bewegungen. Da nun die Ocellen 
scheinbar darauf eingestellt sind, dass sie Lichtreize, w o m ö g l i c h s t  a u s  
a l l e n  R i c h t u n g e n  mit je grösserer Intensität perzipieren, können sie zur 
R i c h t u n g s l o k a l i s a t i o n  (eine Funktion, die ganz andere Eigenschaf
ten fordert) selbstverständlich wenig Beziehungen haben. Ihre Funktion muss also 
eine solche sein, wo nicht die Richtung, sondern vor allem nur die Quantität der 
Lichtreize Rolle spielt, also eine Funktion, durch die nur ungerichtete Bewegungen, 
d. h. zum Teil photokinetische Reaktionen hervorgerufen werden.*

Zusammenfassung.
Die Gesagten können kurz in den folgenden zusammengefasst werden :
1. Die früheren Untersuchungen des Verfassers auf diesem Gebiete haben 

einerseits gegen die Einwände GÖTZEs die negative Feststellung HOMANNs 
bestätigt, dass die Ocellen zum Bildsehen unfähig sind. Andererseits konnte aber seine

* Bozler führt (1. c. S. 165. ff) unter anderen als einen wahrscheinlichen Beweis für die 
Unfähigkeit der Ocellen zum Richtungssehen an, dass in den Ocellen von Drosophila die 
Rhabdome zu einem einheitlichen Leistensystem verschmolzen sind und ähnliches auch 
bei anderen Ocellen vorkommt. Neuestens hat Friederichs in den Larvenstemmata von Cicin- 
dela campestris ähnliche Verhältnisse festgestellt. Es kann jedoch diese Tatsache die Un
möglichkeit der Richtungslokalisation nicht beweisen, da ich selbst früher bei gewissen Land
asseln (Trichoniscus riparius) ähnlich gebaute Augen beschrieb (Beiträge zur Kenntnis des 
Isopodenauges. Diss. Budapest, 1928. mit deutscher Zusammenfssg.), für die aber A. Müller 
(Z. vergl. Physiol. 3. 1926) eine ausgeprägte Phototaxis nachwies. Es scheint bei diesen Augen 
im Vergleich zu den Ocellen nur in der Isolierung der Rhabdome ein Unterschied vorhanden 
zu sein.
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positive Bahauptung, dass die Ocellen im allgemeinen lichtstärker seien als die 
Fazettenaugen desselben Tieres, nicht bestätigt werden, da bei mehreren Insekten 
gerade verkehrte Verhältnisse gefunden wurden. Solch umgekehrtes Verhältnis 
wurde auch bei Drosophila melanogaster nachgewiesen, mit welchem BOZLER seine 
Blendungsversuche durchgeführt hatte. Dadurch wurde ein indirekter Beweis 
dafür gelifert, dass die von BOZLER nachgewiesene Bolle der Ocellen (photokine
tische Stimulation) nicht auf einfache optische Ersheinungen, sondern ausschliess
lich auf die spezifische photokinetische Beaktionsweise der Ocellen zurückzu
führen ist. Zu diesen Feststellungen der früheren Untersuchungen werden einige 
Erläuterungen und Ergänzungen hinzugefügt, unter Berücksichtigung der neues
ten diesbezüglichen Literatur.

2. Die vorliegenden Untersuchungen ergeben, dass die Ocellen gleichzeitig 
zwrei scheinbar entgegengesetzte Eigenschaften zeigen, indem einerseits ihre Achsen 
voneinander stark divergieren, andererseits aber ihre Gesichtsfelder sich doch in 
hohem Grade überkreuzen. Dieser Umstand, welcher zwischen HOMANN und 
GÖTZE eine Polemie hervorrief, wird durch die verhältnismässig grosse Ausdeh
nung der Gesichtsfelder erklärt. Öies scheint eine allgemeine Erscheinung bei den 
Insekten zu sein, hat seine Gründe in der Anatomie und Optik der Ocellen und 
steht auch mit der neuesten Auffassung über die Ocellen in Einklang, indem sie 
eine womöglichste Ausnutzung des Lichtes (ungeachtet der Richtung desselben) 
bestrebt, was auf die Wahrscheinlichkeit ungerichteter Lichtreaktionen (BUDDEN
BROOK) hinweist. Es wurden auf Grund von Messungen und Konstruktionen die 
Achsenrichtungen und Gesichtsfelder der Ocellen einiger Insekten bestimmt, 
woraus ersichtlich ist, dass der Standpunkt GÖTZEs, der für die einzelnen 
Ocellen ein getrenntes Gesichtsfeld annahm, unhaltbar ist. Dies alles bedeutet 
eigentlich eine weitere indirekte Bestätigung der neuesten Auffassung über die 
Ocellen von einer anderen Seite.

NACHTBAG BEI DER KORREKTUR.

Als obiger Aufsatz schon gedruckt vorlag, wurde mir eine Arbeit von ER
VIN MÜLLER (Klagenfurt) : Experimentelle Untersuchungen an Bienen und 
Ameisen über die Funktionsweise der Stirnocellen (Z. vergl. Physiol. 14. 1931
S. 348—385.) bekannt. Sie enthält so wichtige Feststellungen, dass sie hier nicht 
mehr genügend gewürdigt werden kann. Im allgemeinen kehrt der Verf. in seiner 
Auffassung dazu zurück, dass die Ocellen eine phototaktische Funktion ausüben, 
aber nur im Falle, wenn funktionsfähige Fazettenaugen vorhanden sind, und auch 
diese Funktion kann durch die Fazettenaugen nach einiger Zeit ersetzt werden. 
Diese Auffassung deckt sich zwar nicht mit der oben ausgeführten, und steht 
auch mit fast allen anderen neueren Ansichten in dieser oder jener Hinsicht im 
Gegensatz (vgl. Kapitel „Diskussion“ S. 370—378.), doch sind die Beobachtungen 
so klar geschildert und die Experimente so überzeugend, dass man an deren 
Richtigkeit kaum zweifeln kann. Es scheint also, wie auch MÜLLER bemerkt 
dass bezüglich der Funktionsweise der Ocellen zwischen den einzelnen Insekten
gruppen bedeutende Unterschiede bestehen. Dabei soll aber auch die Meinung
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von BOZLER in Betracht gezogen werden, nach welcher ein Tier mit einem so 
komplizierten Verhalten, wie die Biene, zur experimentellen Prüfung des Ocellen- 
problems im allgemeinen nicht geeignet zu sein scheint (vgl. Ber. Biol. 7, S. 40.). 
Einige Punkte der Diskussion von MÜLLER müssen hier jedoch erwähnt werden. 
Bezüglich seiner Erörterungen über die „Lage ung Blickrichtung der Ocellen“ 
(S. 374.) soll nur auf die hier ausführlich geschilderten Resultate higewiesen 
werden. Betreffs des Verhältnisses zwischen der Lichtstärke der Ocellen und Fazet- 
tenaugen hat MÜLLER einen Beweis für die HOMANN’ sehe Auffassung geliefert, 
nach welcher die Ocellen lichtstarker sind, als die Fazettenaugen, wozu er bemerkt, 
dass ich 1930 „zu einem gerade entgeneggesetzten Ergebnisse gekommen“ bin. 
(S. 373.). Leider ist es nicht bemerkt, dass meine Ergebnisse bei einer Hemiptere und 
einer Diptere erzielt wurden und die, wie ich mich damals ausdrückte, nur soviel 
zeigen wollten, dass „die Auffassung HOMANNs, k e i n e  A l l g e m e i n g ü l 
t i g k e i t  b e s i t  z t “ (1. c. „Zusammenfassung“ S. 787.). Dagegen hat MÜLLER 
sein Resultat bei der Honigbiene ermittelt, welche selbstverständlich andere 
Verhältnisse aufweist. Diese Verhältnisse wurden übrigens inzwischen von mir 
auch schon geschildert, (1931) und zwar in demselben Hefte desselben Zeitschrif- 
tes, in welchem die Arbeit von MÜLLER erschien. Es wurden dort u. a. Werte 
für die Öffnungsverhältnisse der Ocellen gegeben (S. 387. berechnet auf Grund 
des Verhältnisses der hinteren Brennweite zum Ocellendurchmesser); wenn man 
diese mit den früheren Angaben von PHILLIPS (Proc. Acad. Is at. Sc. Philadel
phia, 57. 1905.) über die Verhältnisse der Fazettenaugen vergleicht, so erhält 
man, dass die absolute Lichtstärke der letzteren fast dreimal geringer ist, als die der 
Ocellen, bei der Biene die Lichtstärkeverhtatältnisse also tatsächlich der HOMANN- 
schen Vorstellung entsprechen, ln dieser Weise bestätigen also meine neueren 
Befunde die Erwägungen MÜLLER’s betreffs der Lichtstärke der Bienenaugen vollkom
men und eine ähnliche Bestätigung findet man betreffs der Rolle des Haarbüschels 
zwischen den Ocellen, über welche MÜLLER feststellt: „Sie ist genügend schütter, 
um Licht durchzulassen“ (1. c. S. 375., vgl. damit diesen Aufsatz, S. 244.), ferner in 
der Feststellung : „Die Ansicht von GÖTZE dass die Ocellen eine Bedeutung bei der 
Zieleinstellung auf ruhende Gegenstände aus dem Flug besitzen, hat . . . .  als 
wiedergelegt zu gelten“ (S. 377.), welche fast wörtlich der Konklusion meines 
damit gleichzeitig erschienenen Aufsatzes (S. 390.) entspricht.
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A BALATON ES VIDÉKÉNEK CHARAFELEI.
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DIE CHARACEEN DES BALATONS UND BALATONGEBIETES.

VON: DR. N. FILARSZKY (Budapest).

Mikor 1928 július közepe táján charológiai kutatások céljából a Tihanyi 
Biológiai Kutató Intézetbe érkeztem, H a n k ó B. igazgató kezében egy Chara- 
szállal fogadott, amelyben rögtön a hazánkban ritka Chara ceratophylla W a l l  r.-ra 
ismertem rá. H a n k ó e szép növénykét nehány nappal előbb a Balatonból ha
lászta k i ; mindaddig csak két magyarországi termőhelyről volt ismeretes, neveze
tesen a Fejér megyében elterülő Yelencei-tó délkeleti folytatásaként tekinthető 
Nádastó-ból, ahol magam is több éven át ismételten is begyűjtöttem különböző 
fejlődési stádiumban (1. ,,Flora Hungarica exsiccata Cent Y. 1919. No 424 és 
Schedae p. 16 sub Ch. tomentosa L.) és az irodalom szerint Keszthely vizeiből, mely 
utóbbi helyről azonban példányokat nem láttam. Jó auspiciumnak vettem charás 
fogadtatásomat •

Következő napon az intézet motorcsónakján már négyen is indultunk 
H a n k ó vezetésével a Balatonban felfedezett Chara felkutatására és begyűj
tésére. A JÓZSEF FŐHERCEG villája alatti nagy öböl volt az a termőhely, amelyről az 
első példányok előkerültek. Csónakunkról az erősen hullámzó zavaros vízben 
semmit sem lehetett látni a tófenék Cftara-vegetációjából. Fiatal kísérőtársaim 
közül ketten is, úszóruhában az 1-5—2 m. mély vízben gázolva, kezdték meg a 
kutatást, amely csakhamar szép sikerrel is járt, mert lábukkal megérezték a 
kemény tüskés Chöra-telepeket és egymásután hozták felszínre a szebbnél-szebb 
Chara-bokrocskákat, melyeknek jórésze élő kagylók (Anodonta) héjaihoz volt 
nőve ; rövid idő alatt 100-nál több szép bokrocska gyűlt össze, melyeknek több mint 
a fele cf-, kisebbik része pedig O-ivarunak bizonyult, akadt közöttük néhány sterilis 
bokrocska is. A zavarosban ilyeténmódon eszközölt sikeres gyűjtésűnket nehány 
nappal későbben még kétízben ismételtük meg hasonló szép eredménnyel, sőt a har
madik gyűjtésűnk alkalmával ugyané termőhelyen fiam még egy másik Char a-faj nak, 
nevezetesen a Chara fragilis D es  v.-nak egyik szép formáját is hozta felszínre, azon
ban ebből a legszorgosabb keresés mellett csak kevés, jól kifejlett bokrocskát 
sikerült kihalászni. A begyűjtött Chara ceratophylla mind a f. compada M i g. 
körébe, a Chara fragilis pedig a f. rigida M i g. körébe tartozónak bizonyult.

A Tihanyi félsziget körül a Balaton más helyein eszközölt kutatásaim nem 
jártak eredménnyel; sem gázolással a kevésbbé mély vizű helyeken, sem a csői
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nakról a mélyebb helyek fenekén hosszú zsinóron végig húzott gereblyém segít
ségével újabb C/mra-telepeket nem sikerült felfedeznem. Nem egy helyen gondosan 
átvizsgáltam a partra vetett nagy hínárhalmazokat is, de egyikben sem találtam 
C/iara-telepek részleteit, törmelékeit, amint ilyenek, az Alföldünk nagy tavainak 
partján oly sokszor talált hínárhalmazokban nem egyszer elárulták nekem a tör
ténetesen zavaros vizű tónak gazdag Chara-vegetációját.

A Chara cemtophylla W a 11 r. erőteljesebb, diplostich, diplostephan, néha 
triplostephan, djoecikus növénykék, melyeknek telepe felső részében, friss álla
potban szép piros színű, szárított növénykéken azonban e sajátságos színeződés, 
mely e fajra kiválóan jellemző, teljesen eltűnik és a növénykék inkrusztációjuk 
mérve szerint szép zöld vagy szürkés-zöld színt öltenek. Több formája van, vala
mennyire mondják, hogy csaknem minden termőhelyen a cf-növénykék feltűnően 
nagyobb számban fordulnak elő, mint a O-növénykék, ez azonban úgylátszik, 
téves observatio, miután a nagy ragyogó piros antheridiumokat termő cf-egyének 
jobban tűnnek szembe, mint a O-egyének, melyeknek oogoniumai kicsinyek, a 
sugárkák között rejtőzve alig látszanak. Világosbarna oospóráik is kicsinyek, 
finom spirális léceik 15—16 csavarulatot tüntetnek fel. A f. compacta M i g. 
növénykéi 20—25 cm. magas, sűrű bokrccskákban teremnek, 1—1-25 mm. vastag, 
normálisan elágazó tengelyük internódiumai aránylag rövidek, nemcsak a tengely 
felső részében, hanem középső részében is a hosszú sugaraktól elfedetnek. A kér- 
gezésük normális, noha az oldali kéregsejtsorok itt erősebb fejlettségűek, mégis a 
középkéregsejtsorok mögött állanak. A tüskézetük szegényes és csak a fiatalabb 
internódiumokon feltűnőbb, míg az idősebb internódiumokon csak itt-ott láthatók 
apró szemölcsök, addig a fiatal internódiumokon az apró tüskék mégis a tengely 
átmérőjének kb. a negyedét érik el, többnyire egyesével, rikábban kettesével 
erednek. A melléksugarak is igen kicsinyek. A sugarak a legalsó sugárövöktől elte
kintve, vagy olyan hosszúak, mint az internódiumok, vagy hosszabbak ; van 
4 kérgezett, sugárkás tagjuk és 2—3 sejtű csupasz végszelvényük, amely kb. olyan 
hosszú, mint a sugaraknak utolsó kérgezett tagja, sejtjei különösen a fiatalabb 
sugarakon tonnaszerűleg felduzzadtak. A sugárkák fejlettsége igen változatos, 
némely sterilis örvök sugarain köröskörül csaknem egyenlő fejlettségűek, több
nyire azonban a hátsó sugárkák jóval rövidebbek, mint a mellső sugárkák, sőt 
gyakran az utóbbiak hosszának a negyedrészét is alig érik el. Az oogoniumos sugár- 
nódusokon a két mellső sugárka feltűnően kisebb és keskenyebb a többi sugár
kánál.

A Chara fragilis D e s v. triplostich és rendszerint diplostephan, monoecikus, 
igen törékeny, gyakoribb növénykék. Telepük majd élénk világos, majd sötétzöld 
színű, vagy erősebb inkrusztációja esetén szürkés-zöld. Jellemző tengelyüknek 
síma, finoman csíkolt felülete, hosszabb sugaraiknak finomsága, melléksugáraik. 
nak és sugárkáiknak fejletlensége és a tüskézetnek csaknem teljes hiánya. Igen 
számos formája van, melyeknek egymásközötti különbsége gyakran már a telepek 
habitusában, főleg azonban a különböző szervek kialakulásában és szerkezetében 
nyilvánul meg. A f. rigida M i g. sűrű, tömött bokrocskákban termő, erősen 
inkrusztált, de azért szép világos-zöldszínű növénykék ; telepük alsó részében 
gazdagon, feljebb már szegényesebben elágazó, 10—15 cm. magas tengelyük csak
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nem 1 mm. vastag, internódiumai általában hosszabbak a sugaraknál, kb. 1—1.5 cm. 
hosszúak ; kérgezésük normális, a középkéregsejtsorok csomósejtjei igen kicsinyek, 
laposan összenyomottak. A fejletlen melléksugárkoszorúban rendesen csak a felső 
sornak feltűnően vastagfalu sejtjei emelkednek ki gyengén a nódusból. A tengellyel 
csak nem egyenlővastag sugarak, melyek 8 számban állanak az örvökben, sohasem 
érik el az 1 cm. hosszúságot, többnyire egyenesen fölfelé irányulnak, 6 kérgezett 
tagból és rövid, aránylag vékony 1-—2 sejtő végszelvényből állanak ; csak az alsó 
2—3 csomójuk fertilis. A sugárkák olyan hosszúak, mint az oogoniumok, vagy 
valamivel rövidebbek.

A Chara fragilis D e s v.-nek két más közönségesebb formáját, nevezetesen 
a f. brachyphylla M i g. és vele keverten a f. typica M i g.-t gyűjtötte i f j .  
F i l a r  s z k y  N á n d o r  1927. VIII. 21. a Balaton nádas parti részében, 
Vonyarc—Vashegy állomás és Győrök között a Szt. Mihály-domb közelében.

A. legrégibb adat K i t  a ib  e l  herbáriumában XL. fasc. 132. sz. a. a 
,,Chara vulgaris ad Fok in Balatoné“ . E növénykéken megejtett vizsgálataim a Chara 
foetida A. B r. /. gracilis M i g.-t eredményezték. A Chara foetida A. Br. úgy, mint 
más országokban, hazánkban is a legközönségesebb és leggyakoribb Chara-faj ; 
diplostich, diplostephan, monoecikus növénykék, melyeknek telepei rendkívül 
nagy változatosságban alakulnak ki a különböző termőhelyeken és különböző 
életviszonyok között, sőt gyakran még ugyanazon termőhelyen is feltűnően variál
nak. Formákban a leggazdagabb Chara-fajunk. A Balaton tavában, Balatonboglár
m. 1927. VI. 22. B o r o s  A. gyűjtött egy igen érdekes formát, amely a közelebbi 
vizsgálatnál újnak bizonyult és ezt f. diversifolia-nak neveztem el sugarainak jelleg
zetes kialakulása alapján. Mérsékelten inkrusztált, igen gazdag elágazásuk folytán 
sűrű, tömött kis bokrocskákban termő növénykék. A tengely csúcsa felé feltűnően 
összetömörülő sugárörvökben különböző fejlettségű sugarak találhatók : 1 kér
gezett taggal, 1 fertilis csomóval biró és 2—3 kérgezett tagú, 2—3 fertilis csomóval 
biró sugarakat, valamennyinek a többnyire 4 sejtü végszelvénye igen hosszú, 
sokkal hosszabb, mint a sugarak kérgezett része, alsó leghosszabb sejtje kb. olyan 
vastag, mint az előző kérgezett tag, a második már vékonyabb és az utolsó, hegyesen 
végződő csúcssejt legvékonyabb. Az oldali sugárkák kb. kétszer olyan hosszúak, 
m in ta  mellső sugárkák, de utóbbiak is 3—4-szer hosszabbak az oogoniumoknál, 
a hátsó sugárkák itt-ott csak mint apró szemölcsök jelennek meg.

B o r b á s  V. ,,A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és 
edényes növényzete“ című dolgozatában (A Balaton tud. tanulmányozásának ered
ményei. II. k. A Balaton-tónak és partjának biológiája. II. Kész. Növények, 
2. szakasz. Budapest, 1900.) a régibb általa idézett irodalom alapján 8 Charafélét 
sorol elő, de ezek közül csak 2 magából a Balatonból, míg a többi mind a Balaton 
vidékéről való. B o r b á s  elősorolásának rövid bevezetőjében úgy vélekedik, 
hogy ,,a Characeák, mint az édesvízi növényeknek megfogyatkozott kis csoportja (?), 
az egykori vizek növényeinek ősi emléke (?), a moszatok közé nem igazán valók (!?), 
hogy helyesen a moszatok és mohrendűek között, mint külön növénykört ismer
tetik. A Balaton partszélén, tiszta vízben mint kisebb-nagyobb hínárpárnák, 
szembetűnők. A Chara meg Nitella azonban a szárát tetemesen megereszteni nem 
birja (!), azért a Balaton mélyebb vizében nem terem (?). A Balaton nagy terjedel
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mén sem a fajok, sem az individuumok száma nem nagy, ritkább faja (Ch. crinita, 
Ch. tomentosa, Ch. gymnophylla, Ch. tenuispina) kevés és valóban ritka, hamar és 
könnyen elpusztul.“

Érdemesnek és jellemzőnek tartom B o r b á s  -nak ezen a C/mra-félékről 
általában írottakat idézni, mert soraiban visszatükrözik sajátságos felfogása és a 
Balaton-tavat illető, csak részben helyes charológiai megfigyelése, helyesebben meg
ítélése az általa idézett adatok nyomán, amint ez, az itt következő ugyanezen régi 
forrásokon és az újabb kutatások eredményein alapuló enumerátióból is tisztán 
kiviláglik.

Míg magából a Balatonból az említett három C/iöra-fajon (6 formában) kívül 
mindeddig más Chara-ia\ még nem került elő, addig a Balaton vidékén, vagyis a 
Balatont határoló megyékben, mint Veszprém, Zala és Somogy megyében, vala
mint a délen szomszédos Tolna és Baranya megyékben a régebben és újabban meg
figyelt Chara-félék fajainak a száma 14, közülök 10 faj jól megkülönböztethető 
45 formával; az utóbbiakat a fajokon belül betűrendes sorrendben a következők
ben sorolom elő 5 fajhoz tartozó 11 új, mindeddig még nem ismertetett alak 
(forma) rövid leírásával.

1. Nitella brachyíeles A. B r.
f. elongata F. körülbelül 30—40 cm. magas, feltűnő vékony, gazdagon el

ágazó tengellyel és finom hosszú sugarakkal biró, nem inkrusztált, szárítva hal
vány zöldszínű növénykék. A sterilis sugarak rendszerint 6 számban jelennek meg 
az örvökben, csaknem olyan hosszúak, vagy még hosszabbak, mint a még egyszer 
olyan vastag tengelyinternódiumok, melyek a tengely középső részében 5—6 cm. 
hosszúságot érnek el, a tengely felső részében is még 2—3 cm. hosszúak és csak a 
tengely csúcsában fokozatosan rövidülnek, arányosan a sugarakkal eg y ü tt; ez 
utóbbiak itt azonban mindig hosszabbak a már jóval rövidebb internódiumoknál, 
még a csúcs alatt is kb. 1 cm. hosszúak ; itt több örvnek a sugarai egymásra borulva 
vagy egymással mintegy összetapadva kis hosszúkás bojtot formálnak. A sugarak
nak vannak első- és gyakran másodrendű sugárkái is, tehát az elsőrendű sugárkák 
újból és dichotomikusan elágazhatnak, a másodrendű már igen rövid sugárkák 
kis hegyes mucróban végződnek, tehát kétsejtűek ; ahol csak elsőrendű sugárkák 
vannak, a sugarak tehát csak egyszer ágaznak el dichotomikusan, ott ezeket az 
elsőrendű sugárkákat egy rövid, vékony, hegyes mucro tetőzi, tehát kétsejtűek. 
Az elsőrendű sugárkák minden esetben a sugarak hosszának kb. egy harmadát 
érik el, de lehetnek rövidebbek is. — Csak meddő állapotban került vizsgálatra a 
Tapolca melletti „Malomtó“ therm, vizéből, ahol a Tolypellopsis-nak ugyancsak 
egy ilyen hosszú, felette megnyúlt vékonytengelyű alakjával együtt termett nagy 
mennyiségben. Gyűjt. B o r o s  A. 1926. IV. 3.

2. Nitella flexilis (L . e. p.) A g.
Keszthely álló vizeiben „ S z e n c z y ,  H u t t e r  e t  W i e r z b i c k i  

Elenchus plantarum in territorio Keszthelyensi a cl. cl. S z. H. et W. observa- 
tarum etc. 1842“. Kézirat a Magy. Nemz. Múz. növ. osztályban, Chara flexilis
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néven; 1. B o r b  á s  m. ,,A Balaton tudom, tanulmányozásának eredményei.
II. k. II. rész. 2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311.“

3. Tolypellopsis stelligera ( B a u e r )  M i g.
Hévíz, Zala m. a thermalis vízben 1926 VIII. 6. és 1927. VI. 2 Í . gyűjt. B o r o s  

A. ; Tapolca, Zala m. a „Malomtó“ therm, vizében 1926. IV. 3. gyűjt. B o r o s A. 
Mindkét helyen sterilis állapotban.

f. laxa M i g .  Tapolca, Zala m. a „Malomtó“ therm, vizében 1926. VIII. 6 . 
gyűjt. B o r o s  A.

4. Chara aspera ( D e t h . )  W i l l d .
Lele Somogy m. kisbérek a turfaállás medencéjében 1912. VII. 19. gyűjt. 

M á g ó c s y  — D i e t z  S. (törmelék Chara hispida-törmelékkel).
f. gracilescens Mig .  Kővágóőrs m. Zala m. a Kornyi-tóban. 1926. VI. 15. 

gyűjt. F i l a r s z k y ,  T i mk ó  (1. F i 1 a r s z k y in Archívum Balatonicum. I. 1927. 
p. 396.).

f. occulta L e i n e r u. o. u. a. (1. F i 1 a r s z k y in Archívum Balatonicum.
1. 1927. p. 397.)

5. Chara ceratophylla W a 11 r.
Keszthely vizeiben „ S z e n c z y ,  H u t t e r  et W i e r z b i c k i  Elenchus 

plantarum in territorio Keszthelyensi a cl. cl. S z. H. et W. observatarum etc. 
1842.“ Kézirat a Magy. Nemz. Múz. növ. osztályban Chara tomentosa L. néven 
(1. B o r b á s is „A Balaton tudom, tanulmányozásának eredményei. II. k. II. rész,
2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311.“

6. Chara contraria A B r.
f. crispata F. körülbelül 30—35 cm. magas, igen vékony tengelyű, mérsé

kelten elágazó növénykék, lazább összekúszáló telepekben teremnek gyepeket 
képezve, internódiumaik igen hosszúak, 6—8 cm. hosszúságot is érnek e l ; kérge- 
zésük normális, de nem minden tengelyen jól megállapítható, mert némelyeken 
a közép- és oldali kéregsejtsorok csaknem egyenlő fejlettségűek ; tüskék alig talál
hatók, csak itt-ott tűnik fel a középkéregsejtsorok képezte gyengén kiemelkedő 
élek nódusain egy-egy apró szemölcske ; a melléksugarak is kicsinyek, de normális 
fejlettségűek. Az igen vékony, finom sugarak 2—3. cm. hosszúak, ide-oda hajlók, 
hol a tengelyhez simulnak, hol teljesen visszahajlanak ; van 3—4 kérgezett, fertilis 
tagjuk és igen hosszú, a kérgezett sugárrésznél mindig jóval hosszabb 3—4 sejtű 
csupasz végszelvényük, amelynek legalsóbb és leghosszabb sejtje többnyire vas
tagabb is az utolsó kérgezett sugártagnál. A mellső és oldali sugárkák igen hosz- 
szúak, egyenlőtlenek, a két oldali a leghosszabb, mindegyik sugárcsomón ezek 
jóval hosszabbak a sugárinternódiumoknál, úgyhogy a következő sugárcsomót 
tetemesen túlnövik ; a hátsó sugárkák igen csökevényesek, a legtöbb sugárcsomón 
még apró szemölcsök alakjában sem jutnak kifejlődésre. — Palotabozsok Baranya m. 
a „Weiher“ nevű tó melletti árokban. 1922. VIII. 13. gyűjt. B o r o s  A. ; Tapolca, 
Zala m. 1928. IX. 20. gyűjt. K o l  E r z s é b e t .



f. elegáns M i g. Lesenceistvánd, Zala m. .Gr .  D e y m  halastavainak 
egyikében, meleg vízben. 1922. VI. 11. gyűjt. G á y e r  G y . ; Lesencetomaj, 
Zala m. Uzsa major felé menet, árokban. 1915. VI. 13. gyűjt. G y ö r f f y  I.

7. Chara crassicaulis S c h l e i c h .
f. crassibradeata F. körülbelül 30—40 cm. magas, 15—2 mm. vastag ten

gelyű, normálisan elágazó, erősen inkrusztált növénykék, melyek laza, mereven 
felálló bokrocskákban teremnek. Internódiumaik 2—3—5 cm. hosszúak, csak a 
tengely csúcsa felé rövidülnek fokozatosan, de még a csúcs alatt is csaknem 1 cm. 
hosszúak ; kérgezésük normális, a kéregsejtsorok erősen csavarodnak balról jobb
felé az internódiális centrális sejt körül ; tüskézetük gyér a középső és alsó inter
nódiumokon, sőt ezeken már teljesen is hiányozhatik, a fiatalabb internódiumokon 
ellenben a tüskék elég sűrűn állanak, majdnem olyan hosszúak, mint amilyen 
vastag a tengely, de legalább is félakkorák ; az internódiumok felső felében erősen 
lefelé, alsó felében felfelé irányulnak ; itt-ott elvétve kettesével is erednek. A mel
léksugarak igen erősen fejlettek, olyan hosszúak vagy hosszabbak, mint a tüskék, 
a koszorú alsó sorában a tengelytől feltűnő módon ívesen elhajlanak. Az egyes 
örvökben 10 számban megjelenő sugarak aránylag igen rövidek, csak 0-8—1 cm. 
hosszúak, de a jobban megnyúlt főtengelyen 2 cm. hosszúságot is érnek el, mind 
vastag, ívesen a tengely felé hajlanak és a legtöbb csomón csúcsaikkal csaknem 
gomolyszerüleg összezáródnak; van 4 normálisan kérgezett tagjuk, melyek közül 
az alsó 2—3 tag fertilis és 3, néhol 4 sejtű csupasz végszelvényük, amely mindig 
jóval hosszabb, mint a sugaraknak utolsó kérgezett tagja ; a végszelvénynek legalsó 
sejtje leghosszabb s legvastagabb, a második már rövidebb, de szintén még elég 
vastag, a harmadikellenben feltűnően vékonyabb hosszabb sejt, amely tompa, erősen 
vastagodott sejtfalú csúcsban végződik, igen korán és könnyen lehulló ; ahol a 
végszelvény 4 sejtből áll, az utolsó két sejt fokozatosan, nem hirtelen vékonyodik. 
A mellső és oldali sugárkák kb. másfélszer hosszabbak az oogoniumoknál, ívesen 
felfelé hajlanak, vastagok, úgyszintén a hátsók is, amelyek kb. félakkorák, mint a 
mellső sugárkák, valamennyi lekerekített tompa csúcsú és igen vastag sejtfalú, 
ugyanolyan vastagfalúak különben a tüskék és a csupasz végszelvény sejtjei is. 
Az antheridiumok aránylag kicsinyek és hamarosan letűnnek a sugarak nódusairól, 
úgyhogy még a fiatalabb örvökben is gyakran már csak oogoniumos sugarakat 
lehet találni. —-Tapolca, Zala m. patakban, Lesencetomaj felé. 1922. VIII. 6. gyűjt. 
G á y e r  G y.

f. paragymnophylla M i g. Zala m. Lesenceistvánd mellett, árokban. 1927. 
V. 15. gyűjt. J á v o r k a  S.

8. Chara crinita W a 11 r.
„Ad Balatonom ad Fok et in agris infra vineas Fok Szabadiensis.“ K a n i t  z 

A. Reliquiae Kitaibelianae e manuscriptis musei nationalis Hungáriáé publicatae 
I. Kitaibelii iter baranyense anno 1799 susceptum, in Verhandl. d. Zool. bot. 
Ges. Wien 1862—63. p. 590. (sub Chara hispida). — „In Salzlacken bei Fok, 
Kitaibel Iter baranyense 1799. (Chara hispida) kleinere Form, Samen klein und 
stumpf, schwarz, Brakteen kaum länger als die Samen. W a l d s t e i n  u. K i -
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t a i b  e 1 Herb. d. böhmischen Museums.“ és tovább ,,Da Waldsteins u. Kitaibels 
bei Fok gesammelte Ch. hispida Ch. crinita ist, so dürfte letztere auch an anderen 
von ihnen für erstere angegebenen Stellen : ad Ballatonem et infra vineas Fok 
Szabadiensis sich finden.“ L e o n h a r d i  D r, H.  F r e i h e r r  v. Die bisher 
bekannten österr. Armleuchter- Gewächse etc. Prag. 1864. p. 62. illetőleg p. 95. 
(1. F i 1 a r s z k y A Cliara-félék etc. 1893. p. 57. és p. 122. is). — „Siófok, Fok
szabadi sósvizü pocsolyáiban (Kit. Bar.) a szomszéd terület (Tápé és Györkény 
körül, Tolna m. B o r b á s V. Flora von Oesterreich—Ungarn II. West- Nord- u. 
Mittelungarn in Oesterr. bot. Zeitschr. 1892. p. 103.) példái alapján hihetőleg a 
var. Hungarica Bo r b . (Borbás V. Florisztikai Közlemények. III. Hazánk 
Charáceai in Math. Természettud. Értesítő I. 1882. p. 87.) eltérés (var. laxa ? 
Migula Die Characeen in Dr. L. R a b e n h o r s t ’ s Kryptogamenflora. Leipzig, 
1897. p. 361., különben a laxa nevet K a  l c h b  r e n n e  r előbb már a szepesi 
(Zsivabrada) eltérésre ruházta ( R a b e n h o r s t  exs. III. 67.). L e o n h a r d i  
saját és A. B r a u n  vizsgálata alapján i. h. p. 63. és p. 95. a Reliquiae Kitai- 
belianae említett (Iter baranyense, 1799.) Chara hispidat a Ch. crinitához vonja. 
Egészen helyes, mert ez a Chara Túl a Dunán elég gyakori (!!), másrészt K i t a i b e l  
idejében (1799) a Chara crinita (1815) megnevezve nem lévén K i t a i b e l  a siófoki 
Ch.-1 Chara hispidá-ul jegyezhette.“ B o r b á s  V. A Balaton tud. tanulmányo
zásának eredményei II. k. II. rész, 2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311. és ugyan 
e helyen a Chara hispida alatt : „Siófok (=  Fok Kitaibelnél) a Balatonban, vízben 
Fokszabadi szőlői alatt (Rel. Kit.), de K i t a i b e l  növénye a cseh múzeum gyűjte
ményében B r a u n  és L e o n h a r d i  vizsgálata nyomán a Chara crinita és 
Ch. tenuispina.“

Szükségesnek tartottam  itt B o r b á s-nak ezen a Balatonvidéki Ch. crinitá- 
ról szóló ingatag, zavaros vélekedéseit is szóról szóra idézni, mert a már ismert 
irodalmi adaton kívül egy újabb adatot, új néven is, nevezetesen var. Hungarica 
B o r b. közöl, amely azonban felette hiányos leírásától* és utóbb kérdőjelezésétől 
eltekintve, azért sem vehető fel enumerátiómban, mivel egy f. Hungarica P. 
S y d o w más magyarországi termőhelyről a „ M i g u l a ,  S y d o w et W a h i 
s t 'ed t  Char, exs.“ c. kiadványban 92. sz. a. már közöltetett.

f. humilis M i g. o Kővágóőrs m., Zala m. a Kornyi-tóban 1924. VIII. 20. 
gyűjt. M o e s z ;  1926 VI. 15. gyűjt. F i l a r s z k y ,  T i m k ó (1. Filarszky in 
Archívum Balatonicum I. 1927. p. 393.)

f. strida F i l a r s z k y  in Annales Musei Nationalis Hungarici XXI. 1924. 
p. 17. o Kővágóőrs m., Zala m., a Kornyi-tóban. 1926. V. 23. gyűjt. T i m k ó ; 
1928. VIII. 1. gyűjt. A. b o n y i (1. F i l a r s z k y  in A.rchivum Balatonicum I. 
1927. p. 393. is.).

* „Ch. crinita Wallr. tavakban Tápé falu mellett, melyet itt Porutiu J. gyűjtött. A mi 
példányaink termetben eltérnek a skandináviai példányoktól. Ezek t. i. aprók, zömök terme- 
tűek, a szár cikkei rövidebbek, ennek következtében a rövid levelek is közel esnek egymás
hoz, sűrűn állanak, a miénk cikkei jóval megnyúltabbak, a levelek kétszer hosszabbak, a leve
lek örvei távolabb esnek egymástól, ami hihetőleg a szelídebb éghajlattól ered. A mienk 5- 
Ez alakot jogosabban meg lehet különböztetni var. Hungarica név alatt, mint sok ismert 
Chara-alakot.“ Math. Természettud. Értesítő. I. 1882. p. 87.
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9. Chara foetida A. B r.
„Ad Balatonéin ad Fok et in aquis infra vineas Fok Szabadiensis“ K a n i t  z 

A. Reliquiae Kitaibelianae e manuscriptis Musei Nationalis Hungaricae publi- 
catae I. Kitaibelii iter baranyense anno 1799 susceptum ; in Yerhandl. d. Zool 
bot. Geselsch. Wien 1862—63 p. 590. (sub Chara vulgaris).

,,In faulen Wassern. W a l d s t e i n  u. K i t a i b e l  Herb. d. böhmischen 
Museums“ sub Chara foetida b) vulgaris és a kérdésesek között : ,,Ad Balatonem 
ad Fok et infra vineas Fok Szabadiensis. W a l d s t e i n  u. K i t a i b e l  Iter 
baranyense“ L e o n h a r d i  D r .  H.  F r e i h e r r  v. Die bisher bek. oesterr. 
Armleuchtergewächse etc. in Yerhandl. d. Naturf. Vereins in Brünn 1864. II. p. 
77. illetőleg p. 98. (sub Chara vulgaris.) L. F i l a r  s z k y  A Charafélék etc. 1892 
p. 64. és p. 125 is.

,,Chara vulgaris L. (Ch. foetida) a Balaton partján a leggyakoribb csillárka. 
Siófoknál a Balatonban s vizekben Fokszabadi szöllei alatt (Rel. Kit. L e o n 
h a r d i  1864. p. 98.). B. Tomaj ( S i m k .  apud F i l a r  s z k y  65.). Balaton 
partján Balatonfüred ( S i m k .  ibidem). Tördemicz és Szigliget árkaiban, Hévíz 
körül ( B o r b á s  1891.). Keszthely pocsolyáiban meg a part vizeiben (S z. H. 
et W.) ; Vindornyalak vizében.“ B o r b á s  V. A Balaton tud. tanulmányozásának 
eredményei II. k. II. rész 2. szakasz. Budapest 1900 p. 311.

Chara foetida A. Br. közelebbről meg nem határozható törmeléke. Tapolcza 
Zala m. 1928. IX. 20. gyűjt. K o l  E r z s é b e t .

f. aequistriata A. Br. Zalaszentmihály lápjának árkaiban. 1926. V. 26. gyűjt. 
J á v o r k a  S.

f. capitata F i l a r s z k y i n  Folia Cryptogamica........................ Veszprém m.
mocsárban Pápa vidékén Tapolczafő felé. 1927. V. 3. gyűjt. P o l g á r  S. — Kongo 
major a Szentgyörgy hegy alatt Tapolcza és Keszthely között, Zala m. 1928. IX. 
20. gyűjt. K o l  E r z s é b e t .

f. capitulifera V i 1 h e 1 m. Veszprém m. Pétfürdő a mésztart. therm, forrá
sokban 1926. VI. 20. gyűjt. B o r o s  A.

f. condensata (A. B r.) F. (suhinermis longibradeata condensata B r a u n  A. 
határozása). Herend mellett Veszprém m. 1873 gyűjt. S i m k o v i c s L. (1. F i- 
l a r s z k y  A. Charafélék etc. 1893. p. 65. és 126.)

f. cuspidata M i g. Patakban Pápakovácsi m. Tapolcafő felé Veszprém m. 
1927. V. 1. gyűjt. B o r o s  A.

f. denudata M i g. Zalaszentmihály lápjának árkaiban. 1926. V. 26. gyűjt. 
J á v o r k a  S . ; — Zala m. Veszprém, m. Devecser m. Sárosfő pusztánál mocsár
ban. 1929. V. 25. gyűjt. R é d 1 R.

f. divergens (A. Br.) F. (suhinermis, longibradeata, divergens B r a q n  A. 
határozása). Balatonfüred m. Zala m. 1873. VIII. 20. gyűjt. S i m k o v i c s  L. 
és Váralja m. Tolna m. 1873. VII. 29. gyűjt. S i m k o v i c s  L.

í. elongata M i g. Mocsarakban Inke és Nemesdid között Somogy m. 1923.-
VI. 9. gyűjt. B o r o s  A.

f. firma M i g. Veszprém m Pétfürdő a mésztart. therm, forrásokban a f. 
capitulifera V i 1 h.-vel keverten. 1926. VI. 20. gyűjt. B o r o s  A. Sümeg, Zala m. 
álló vízben Bazi felé a lápterületen. 1927. V. 8. gyűjt. G á y e r  G y.
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f. flexilis F. Magasabb, csak kis mértékben inkrusztált, szép zöld, felette 
karcsú, ide-oda hajló, normálisan elágazó tengelyű növénykék. A tengely inter
nódiumai 6—8 cm. hosszúak, a felsők rövidebbek ; a tüskéket itt-ott csak apró 
szemölcsök jelzik, a legfelső, rövidebb internódiumokon sűrűbben jelennek meg. 
A melléksugárkoszorú gyengén kifejlődött. Az egyes örvökben 9—10. számban 
fellépő sugarak igen hosszúak, míg a tengely középső örveiben 5—6 cm. hosszú
ságot érnek el, sőt még hosszabbak is lehetnek, a felső örvökben is még 2—3 cm. 
hosszúak ; egy és ugyanazon örvben és a különböző örvökben különböző szerkeze
tűek lehetnek ; vannak 1—2—3 kérgezett tagú és 4—5 sejtü, igen hosszú vég
szelvénnyel ellátott sugarak és teljesen csupasz csomótlan, egyszerű 5—6 sejtü 
sejtfonál alakjában megjelenő sugarak ; valamennyi fajta, hegyes vastagfalú 
mucróban végződő sugárnak legalsó tagja a legrövidebb, feltűnően rövid, ha kér
gezett. A sugárkák is különböző fejlettségűek, a sugarak hosszához viszonyítva 
rövidek, némely sugárnóduson csak 1 mellső, másokon 2 mellső sugárka fejlődött, 
még másokon vannak hosszabb mellső és jóval rövidebb oldali sugárkák is, hátsó 
sugárkák seholsem fejlődnek. A növénykék, melyek csak slerilis állapotban lettek 
begyüjtve legjobban a f. denudata-hoz hasonlítnak, de igen hosszú és változatos 
szerkezetű sugaraikat tekintve a Paragymnophyllae csoportjának egyik alakjá
val sem azonosíthatók. — Kéntartalmú thermalis vizű patakban Gyüd m. Siklós 
közelében Baranya m. 1927. IX. 2. gyűjt. B o r o s  A.

f. longibradeata M i g. Zala m. Badacsonytomaj 1873. gyűjt. S i m o n k a i 
L. (sub. f. subinermis longibracteata F i l a r s z k y  A Chara-félék etc. 1893. p. 
65. és p. 126.); — Veszprém m. Vinár vízárokban a Csögi-major közelében. 1927.
III. 13. gyűjt. G á y e r  G y .

f. macroptila M i g. Zala m. Badacsonytomaj m. 1873. VIII. 17. gyűjt. S i m- 
k o v i c s L. ( " B r a u n  A. f. subinermis longibradeata-nak határozta 1. F i 
l a r s z k y  A. Chara-félék etc. 1893. p. 65. és 126.)

f. macroteles M ig . Szegszárd vidékén Tolna m. 1890. gyűjt. H o l l ó s  L. 
(f. siibhispida macroteles condensata néven 1. F i l a r s z k y  A Chara-félék etc. 
1893. p. 65. és p. 126.)

f. microptila M i g. Zala m. Lesencetomaj a láp tócsájában. 1924. VIII. 18. 
gyűjt. M o e s z G.

f. mucronata M i g. Zala m. Lesencetomaj és Lesenceistvánd között a vasút 
melletti mocsarakban. 1923. VIII. 26. gyűjt. B o r o s  A.

f. munda A B r. Villány m. Baranya m. 1873. VIII. 13. gyűjt. S i m k o- 
v i c s L. ( B r a u n  A. határozása ; 1. F i l a r s z k y  A Chara-félék etc. 1893. p. 
65. és p. 126. is.)

f. rarispina V i l h e l m  Zala m. Gulácsi a vasút melletti árokban. 1926.
VIII. 29. gyűjt. G á y e r  G y.

f. rivális F. Körülbelől 20—30 cm. magas, zöld, elég erősen inkrusztált, 
erőteljes növénykék 3—5 cm. hosszú és 1*5—2 mm. vastág középső internódiu
mokkal ; tüskéik igen aprók csak éppen jelezvék apró kis szemölcsök alakjában. 
A melléksugarak jól vannak kifejlődve. Az egyenesen felálló, vagy hegyes szög 
alatt elálló erős sugaraknak háromsejtü végszelvénye csaknem olyan hosszú, mint 
a 3—4 tagú bekérgezett része ; legjellemzőbb e formára azonban a csupasz vég-
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szelvénynek alsó sejtje, amely igen hosszú, feltűnően vastag, felfúvódott, a szárí
to tt példányokon is vastagabb a sugarak kérgezett tagjainál, míg a középső sejtje 
mellette csaknem elényésző kicsiny, rövid hengeralakú, harmadik vagy csúcssejtje 
pedig még apróbb, kúpalakú sejtecske, amely többnyire csak apró tompacsúcsú 
mucrónak az alakját ölti. Csak sterilis állapotban került elő. — Zala m. Tapolca m. 
patakocskában a szeszgyár Billeje-csárda és Cseripuszta között. 1922. V. 21. gyújt. 
G á y e r  G y.

f. rosariifolia F. Csak 10 cm. magas és alacsonyabb, igen erősen inkrusztált, 
sűrű tömör bokros telepekben termő növénykék, gazdagon elágazó tengelyük alsó, 
sőt még középső részében is a sugárörvök többnyire már teljesen elpusztultak és 
csak felső részében, valamint az itt eredő rövid ágain oly sűrűn következnek egy
másra, hogy a tengelyinternódiumokból semmit sem lehet látni, tömött, rövid 
füzért képeznek ; az erősen beívelő sugarak internódiumai feltűnően rövidek, 
tonnaalakúak, csomóikon erősen beszűkülnek, sőt egynémely sugáron még az inter
nódiumok is közepük táján, ahol a kéregsejtsorok találkoznak, erősen beszűkültek ; 
a végszelvény 3—4-sejtű, kb. olyan hosszú, mint a sugarak bekérgezett része, 
vagy valamivel hosszabb, alsó sejtje legvastagabb, duzzadt, tonnaalakú, olyan hoszú, 
mint az utolsó internódium, a következők vékonyabbak és hosszabbak az alsó 
sejtnél, a csúcssejt is hosszabb, legvékonyabb, nem mucrószerű. A sugái'kák hol 
vastagabbak, hol vékonyabbak, a mellsők kb. kétszer hosszabbak az érett oos- 
póráknál; az oldaliak sokszorta hosszabbak, jóval hosszabbak a sugárinternódiu- 
moknál. Csak oospórás állapotban figyeltetett meg ; az oospórák szép elliptikusak, 
sötét barnaszínűek. Igen hasonlít szerkezete tekintetében a f. incrassata F.-hoz. — 
Veszprém m. Pétfürdő a calciumtartó thermális forrásokban. 1926. VI. 20. gyűjt. 
B o r o s  A.

f. seminuda F. Alacsonyabb 15—20 cm. magas, sűrű gyepekben termő, 
erősebb inkrusztációjuk folytán szárítva szürkészöld növénykék. Tengelyüknek 
felső internódiumai 1—3 cm. hosszúak, lejebb azonban mindinkább hosszabbod
nak és itt 5—6 cm. hosszúságot is érnek el. Sugárörveikben egyes vagy az összes 
sugaraknak is 2—3 kérgezett tagjukon kívül 1—2 kéregtelen tagjuk is van, amely 
szintén fertilis ; a sugaraknak csupasz végszelvénye többnyire 3- vagy 2-sejtű, 
mindig jóval rövidebb a sugarak bekérgezett részénél, alsó leghosszabb sejtje hol 
vastagabb, hol vékonyabb, a második vékonyabb és a harmadik legvékonyabb, 
tompacsúcsú, az első kb. háromszor hosszabb a másodiknál és a második három
szor olyan hosszú, mint az utolsó vagy csúcssejt. A sugarak a felső örvökben 0.5 
cm., a lejebb eső örvökben 1—1.5—2 cm. hosszúak, mind a tengely felé ível; a 
felső sugárörvök a tengelyinternódiumok rövidülése folytán egymást érve és egy
másra borulva, sűrűn összetömörülnek. A mellső és oldali sugárkák az alsó sugár- 
nódusokon többszörte hosszabbak az oogoniumoknál, a legfelső sugárnódusokon 
azonban csak kevéssel hosszabbak, vagy ugyanolyan hosszúak, mint az oogoniu- 
mok, a hátsók mindenhol csak mint kis papillák jelennek meg. — Sümeg, Zala m. 
álló vízben Bazi felé a lápterületen. 1927. V. 8. gyűjt. G á y e r  G y.

f. stricta (A. Br.) F. (f. subinermis, longibradeata, strida A. Br.) Baranya 
megye, Villány m. gyűjt. S i m k o v i c s  L . 1873., határozta B r a u n  A (1. 
F i l a r s z k y  A Chara-félék etc. 1893. p. 65. és 126.)
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f. submucronata P. (Adatok Horvát-Szlavonország és a Balkán nehány más 
országának Chara-vegetációjához. Bot. Lapok 1930. p. 86.) Devecser m. Veszprém 
megye, a sárosfői erdőben lévő „Melegvízi forrás“ elposványosodó kifolyásában. 
1930. VIII. 21. gyűjt. R é d l  R.

f. submunda M i g. Baranya m. Villány m. 1873. gyűjt. S i m k o v i c s  L. 
(B r a u n A. f. subinermis, longibradeata submunda-nak határozta ; 1. F i l a r s z k y  
A Chara-félék etc. 1893. p. 65. és 126. is.)

f. thermalis F. Középmagasságú 20—30 cm. magas és magasabb, 1—1.5 mm. 
vastag, gazdagon elágazó, sötétzöld telepű növénykék ; a normális ágakon kívül 
a tengely csomóin gyakran 1—2 és több járulékos ág is található, különösen az al
sóbb, idősebb tengelycsomókon nagyobb az oldalágak száma, miért is e nódusok 
többé-kevésbé duzzadtak. A tengely internódiumai hosszúak, még a csúcsalattiak 
is 1—2 cm. hosszúak, a tengely középső részében 4—6 cm. hosszúak és még hosz- 
szabbak, gyengén szemcsésen inkrusztáltak. A tengely kérgét hosszú, keskeny sej
tekből álló, egyenesen vagy spirálisan lefutó sejtsorok alkotják, melyek a tengely 
centrális sejtjét vagy egészen vagy csak hézagosán fedik be, ez áll különösen azon 
tengelyrészletekre, melyeken sterilis sugárörvök erednek, míg azon tengelyrészle
teken, melyeknek csomóin már fertilis sugárörvök erednek, a kérgezés normális, 
csomós középkéregsejtsorokat és ezeket többé-kevésbé elfedő oldali kéregsejtsoro
kat tisztán meg lehet figyelni, sőt itt-ott a középkéregsejtsorok csomósejtjei kis 
kampósan görbült szemölcsök alakjában erősebben ki is nyúlnak a keskeny baráz
dákból. Itt-ott a kéregsejtek a tengelytől elválva kihasasodnak erősebb növekedé
sük következtében. A melléksugárkoszorú igen kicsiny, az alsó és középső tengely- 
nódusokon egysoros, a felsőkön, fertilis nódusokon kétsoros, mindenhol tisztán 
kivehető. A sugarak száma egy-egy örvben 7—10 között változik ; a sterilis suga
rak igen hosszúak, 5—6 cm. hosszúak és még hosszabbak, de nem mind egyforma, 
a sterilis örvökben vannak rövidebbek, sőt igen rövidek is, valamennyi azonban itt 
kéregtelen 5—4—3—2-sejtű, egyszerű sejtfonalat képez, csúcssejtjük, rövid kis 
mucró, amely félszer keskenyebb a subterminális sejtnél és hegyes, néhol befelé 
hajló csúcsban végződik ; a sterilis sugarak tehát minden csomó hijján vannak. 
Érdekes, hogy a formollal vagy sósavval kezelt anyagon a sugarak hosszú sejtjeiben 
a sejttartalom egész végig, vagy csak a sejt alsó felében mintegy ketté hasad, vagy 
három és több ilyen hasadást mutat, úgy, hogy ilyenkor a sugár e részében mint
egy kérgezettnek látszik. A fertilis örvök sugarai jóval rövidebbek, alsó 1—2 tag
juk kérgezett és ezeken ivarszervek is láthatók ; hosszú csupasz végszelvényük 
3—4-sejtű, aránylag vékony, sejtjei igen hosszúak. Mellső és oldali sugárkáik 
igen hosszúak, vékonyak, kihegyezett csúcsúnk, hátsó sugárkáknak nyomát sem 
látni, az ivarszervek normális fejlettségüek. — Zala m. Keszthely—Hévvíz tavá
ban 1926. V. 26. gyűjt. J á v o r k a  S. és ugyan e helyen Tolypellopsis stelligera- 
val keverten 1927. VI. 21. gyűjt. B o r o s  A.

f. tenuis V i 1 h. Tapolca, Zala m., a vasút melletti árokban 1926. VIII. 29. 
gyújt. G á y e r  Gy.

10. Chara fragilis D e s v.
Vidornyalak vizében. B o r b á s in „A Balaton tudom, tanulmányozásának 

eredményei. II. k. II. rész. 2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311.“ Tihany, a külső
17*
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I tó csatornáiban bőven Vaucheria dichotoma Ág. között. 1928. IV. 19. gyűjt. 
S z e p e s f a l v y  J.

f. brachyphylla M i g. Sellye m., Baranya m. 1873. VIII. 7. gyűjt. S i m- 
k o v i c s L. (1. p. 251.)

f. filiformis M i g. Zala m. Hévíz, Keszthely m., a hévízi csatorna mentén, 
a mezőn egy kis vizes-gödörben 1930. VII. 8. gyűjt. J  á v o r k a S.

f. Hedwigii (A g.) M i g. Sellye m., Baranya m. 1873. VIII. 7. gyűjt. S i m- 
k o v i c s L.

f. nigricans M a g n u s .  Sellye m., Baranya m. 1873. VIII. 7. gyűjt. S i m- 
k o v i c s L.

11. Chara gymnophylla A. Br.

f. breviradiata F. Kis bokrocskákban termő, 15—20 cm. magas, mérsékelten 
inkrusztált, szép zöld növénykék igen rövid a tengely felé hajló, vagy ívesen felfelé 
álló sugarakkal, melyek többnyire 8 számban csomós örveket formálnak. A gyéren 
elágazó tengely internódiumai hosszúak, míg a középsők átlag 2.5—3 cm. hosszúak, 
a felsők és alsók is még 1 cm. hosszúságot érnek el, a legfelsők fokozatosan rövidül
nek. A tengely kérgezése normális, de némely internódiumon nehezen megállapít
ható, miután a közép- és oldali kéregsejtsorok csaknem egyenlők és egyenlő magas
ságban látszanak. A felső internódiumokon jól kifejlett lefelé, illetőleg felfelé gör
bült vastag sejtfalú tüskék csak gyéren jelennek meg, a lejebb eső internódiumo
kon fokozatosan egészen eltűnnek. A melléksugarak mind a két sorban jól kifej
lettek, kb. olyan nagyok, mint a tüskék. A sugarak mind kéregnélküliek, vagy el
vétve látni itt-ott egy sugarat, amelynek alsó tagja kérgezett, többnyire csak két- 
tagúak és csak az alsó csomójuk fertilis ; csupasz végszelvényük az egész sugárnak 
felét vagy harmadát teszi, 3—4-sejtű, csúcssejtje néhol kis mucró alakjában jelenik 
meg, a többi sejtje feltűnően vastag, csaknem olyan vastag, mint a sugarak csomós 
tagjai. A 4—6—7 számban megjelenő sugárkák is igen vastagok, egyenlőtlenek, 
leghosszabb az egyik oldali sugárka, a hátsók igen rövidek, a tüskékre emlékeztet
nek, vagy csak mint kis szemölcsök jelennek meg, vagy teljesen hiányzanak. Az 
ivarszervek normális fejlettségűek. —  Veszprém m. Devecser m. a sárosfői erdőben 
levő melegvízi forrásban (22° C). 1930. VIII. 21. gyűjt. B é d l  B.

f. elegáns F. Körülbelől 10 cm. magas, sűrű bokrocskákban termő, gyengén 
inkrusztált, szép zöld növénykék, szárítva felső részükben sajátságos rézzöld- 
színűekké lesznek. Tengelyük elég gazdagon elágazó, vékony, legfeljebb 1 mm. 
vastagságot ér el idősebb, alsóbb részeiben ; internódiumai mind, még az alsók is, 
átlag 1 cm. hosszúak, minek következtében a sugárörvök egymásutánjukban bizo
nyos szabályosságot tüntetnek fel a legalsótól kezdve a legfelsőig. A kérgezés vál
tozó, a legtöbb internódiumon csak hosszú középkéregsejtek láthatók, melyek úgy, 
mint a Ch. imperfecta-nál az internódiumok közepe táján érnek össze, de néhol 
össze sem érnek, a lefutó- és felhágó sejtek szabadon végződnek, úgyhogy az 
internódium középső részén' a centrális sejt majd szélesebb, majd keskenyebb 
gyűrűs felületen teljesen fedetlen ; némely internódiumon normálisan kifejlett 
középkéregsejtsorokat lehet látni, vagyis olyanokat, amelyek hosszú internódiális
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és nódusos sejtekre tagoltak, utóbbiak mindig aprók, isodiametrikusak, ki nem 
emelkednek, tüskét, de még szemölcsöt sem formálnak ; itt-ott ezek a nódusos 
sejtek egyoldali kiszélesedve, két szomszédos kéregsejtsort összekapcsolnak, a 
közöttük lévő fedetlen centrális sejt csíkját mintegy áthidalják ; még más inter
nódiumokon a csomósejtek nélküli középkéregsejtsorok szélesebbek és a szom
szédos középkéregsejtsorokkal összeérve, úgy, mint a Ch. crinita-nál, a centrális 
internódiális sejtet egészen betakarják. A kérgezésnek mind ezen különböző eseteit 
rendszertelenül egy és ugyanazon tengely különböző internódiumain, főleg fiatal, 
teljesen sterilis növénykéken lehet észlelni; fertilis növénykéken a felső és középső 
internódiumok normálisan kérgezettek és itt fejlettebb, a barázdákból szemölcsösen 
kiemelkedő tüskéket is lehet észlelni. A legalsó tengelyinternódiumok, amelyeket 
már csak sugárörvroncsok határolnak, teljesen kéregtelenek. A sterilis tengelynek 
jól kifejlett nódusain a melléksugarak egy sorban látszanak állani, némely csomón 
erősebben kifejlett szemölcsök alakjában jelennek meg, más csomókon olyan 
aprók, hogy alig tűnnek szembe, különösen a koszorú alsó sorában. A sugárörvö- 
ket 9—10 finom, 1—1.5 cm. hosszú sugár alkotja, a sugarak a sterilis egyéneken 
kivétel nélkül mind egyszerű 4—5 sejtű sejtfonálkák, csomók híján vannak, alsó 
sejtjük a leghosszabb, a következők arányosan rövidülnek, legrövidebb s leg
vékonyabb a csúcssejtjük, de még az is sokszor félakkora, mint az utolsó előtti 
sejt, sohasem kicsiny, mucrószerü, mindig vastagodott hártyájú hegyben vég
ződik ; a sugársejtek mindkét végükön erősen lekerekítettek, miért is összeérési 
helyükön a sugarak mintegy befűződtek, ízeltek, noha csomójuk nincsen ; ez az 
ízeltség a szárított növénykéken szabad szemmel is meglátszik, miután a sejttar
talomnak zöme a sejtek két végében tömörül össze és a sejtek elhalálozásakor a 
sejteknek ezen része sötét színben tűnik fel. Fejlettebb növénykéken a sugár- 
örvökben fertilis sugarakat is lehet találni, ezek egycsomósak, egyetlen csomójukon 
egy oogonium alatt rendszerint két antheridium foglal helyet és két-három igen 
hosszú sugárka is ered ; ezen fertilis nódus alatti internódium igen rövid, kéreg- 
telen, de lehet hiányosan, vagy teljesen kérgezett is. A fertilis sugarak különben 
egyéb szerkezetüket tekintve, nem igen térnek el a sterilis sugaraktól, amelyekkel 
együttesen is 1—3 számban jelennek meg a sugárörvökben. Kiválóan szép érde
kes növénykék. — Baranya m. Gvüd m., Siklós közelében, a thermális kénforrás 
mocsarában. J927. IX. 4. gyűjt. B o r o s  A.

f. / iliformis F. Középmagasságú, mérsékelten elágazó, igen vékony, csaknem 
lonálalakú tengelyű, mérsékelten inkrusztált növénykék, 1.5—3 cm. hosszú és 
hosszabb internódiumokkal, melyeken a tüskék nyomát sem lehet ta lá ln i; kér- 
gezésük módja nehezen megállapítható, mer a középkéregsejtsorok az oldali kéreg
sejtsorokkal csaknem egyenlő magasságban húzódnak végig ; néha a legfelső inter
nódiumok még csak hiányosan kérgezettek, vagy egészen kéregtelenek. Gyakoriak 
csupaszlábú oldalágak is, amelyek idősebb sugárörvökben jelennek meg 1—2—3 
számban. A melléksugarak kicsinyek, csak mésztelenített csomókon, nagyítóval 
kivehetők. Az egyes örvökben 8 számban fellépő sugarak különböző hosszúak, a 
középső nódusokon 1.5—3 cm. hosszú sugarak is találhatók, de valamennyinek 
csak két fertilis, teljesen csupasz tagjuk van, mely együttesen jóval rövidebb mint, 
az általában 4-sejtű, egyszerű sejtfonálalakú igen hosszú végszelvény, utóbbinak
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az alsó sejtje a leghosszabb, a reá következő sejtek arányosan rövidülnek, de még 
az utolsó sejt is, amely hegyes csúcsban végződik, többszörte hosszabb, mint széles. 
A sugárkák is különböző hosszúak, leghosszabbak az oldali sugárkák, amelyek a 
fertilis tagok internódiumainál is hosszabbak, sőt az alsó fertilis nódusból eredő 
oldali sugárkák még a második fertilis nóduson is erősen túlnőnek, a mellső sugárkák 
is hosszúak, de már jóval rövidebbek az oldaliaknál, 2—3-szor hosszabbak az 
oogoniumoknál; a hátsó sugárkák mindig igen kicsinyek, csak mint apró kúpalakú 
sejtecskék jutnak kifejlődésre ; általában a legalsó, akár fertilis, akár sterilis csomón 
eredő sugárkák mindig feltűnően hosszabbak, mint a második sugárcsomón eredő 
sugárkák. Az antheridiumok kicsinyek, érett oospórák a vizsgált anyagon nem 
figyeltettek meg. — Zala m. Lesenceistvánd m., a gr. D e y m  halastavainak egyi
kében, meleg vízben. 1922. VI. 11. gyűjt. G á y e r  G y.

f. tenerrima (A. Br.) F. (f. tenerrima condensata A. Br.) Balatonfüred vidé
kén, Arács m., tőzeges mocsaras réten. 1873. VIII. 21. gyűjt. S i m k o v i . c s  L. 
(1. F i l a r s z k y  A Charafélék etc. 1893. p. 62. és 125. sub f. tenerrima condensata 
A. B r a u n  határozása ; B o r b á s ,,A Balaton tud. tanulmányozásának ered
ményei. II. k. II. rész. 2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311.“ ugyanezt az adatot 
idézi, azzal a toldással: „a füredi fürdő, meg Arács közt levő mocsaras rész sokat 
száradt 1899. is. Vájjon él-e még o tt? “ etc.).

12. Chara hispida L.

,,Kh. (Keszthely) Sz. H. W. (Szenczy, H utter et Wierzbicki: Elenchus 
plantarum in territorio Keszthelyensi a cl. cl. Sz. H. et W. observatarum etc. 1842. 
Kézirat a Magy. Nemz. Múz. növ. osztályban)“ , B o r b á s  A Balaton tud. 
tanulmányozásának eredményei. II. k. II. rész. 2. szakasz. Budapest, 1900. p. 311.

f. breviradiata F i l a r s z k y  in Math, és Természettud. Értesítő. XLVII. 
1930. p. 667. Veszprém m. Pétfürdő m., a „Kikeritó“ árkaiban. 1927. V. 22. gyűjt. 
B o r o s  A.

f. vulgaris M i g. Tapolca—Lesencetomaj között, Zala m. 1926. V. 25. gyűjt. 
J á v o r k a  S. ; Tapolca, Zala m., a Raposkai állomás felé, a Cseri-major feletti 
vizesárok könyökénél, fiatalabb állapotban is. 1927. VI. 26. gyűjt. J á v o r k a  S.

13. Chara intermedia A. Br.

hirta M i g. Gyenes—Diás, Zala m., a Balaton partján, a nádas szélén 
vont árokban. 1927. IX. 14. gyűjt. M o e s z G.

14. Chara tenuis pina A. Br.

„Zwischen Ch. erinita, die W a l d s t e i n  u. K i t a i b e l  in Ungarn bei 
Fok (Iter baranyense 1799. „Ch. hispida“) in Salzlacken gesammelt, Herb. d. 
böhmischen Museums, fand A. B r a u n  ein nicht fruktifizierendes Bruchstück 
einer Varietät der. Ch. tenuispina“ L e o n h a r d i  Dr .  H.  F r e i h e r r  v. Die 
bisher bekannten österr. Armleuchter-Gewächse etc. Prag. 1864. p. 85. (1. S y d o w
P., Die bisher bek. europ. Characeen, 1882. és F i l a r s z k y  A Charafélék etc.
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1893. p. 70. és 128. is.), Siófok (Fok !) sósvizű pocsolyáiban (Ch. hispida W a l d -  
s t e i n  et K i t a i b e l  in herb. Mus. Bohém. Pragensis pro minima parte 
A. Braun). L e o n h a r d i  i. m. p. 85. szerint a Siófoki Ch. crinita közt lelte.“ 
B o r b á s A Balaton tud. tanulmányozásának eredményei. II. k. II. rész. 2 szak. 
Budapest, 1900. p. 311.

DIE CHARACEEN DES BALATONS UND BALATONGEBIETES.

In vorliegender Arbeit werden zunächst die bisher im Balaton-See (Plat
tensee) beobachteten Characeen angeführt und dann die in nächster und auch 
weiterer Umgebung des Balaton’s zumeist erst in letzterer Zeit gesammelten 
Characeen aufgezählt.

Die älteste Angabe aus dem Balaton ist „Chara vulgaris ad Fok in Balatoné“ 
im Herbarium K i t  a i b e l’s Fase. XL. No. 132. Die nähere Untersuchung dieser 
Pflänzchen ergab Chara foetida A. Br. f. gracilis M i g. Chara foetida ist wie in 
andern Ländern Europa’s so auch in Ungarn die gewöhnlichste und verbreiteste 
Chara-Art. Eine neue bisher unbeschriebene Form, derselben sammelte Á. B o r o s  
im Balaton bei Balatonboglár 22. VI. 1927:

f. diversifolia F. Plantulae mediocres, modice incrustatae ramosissimae, fas- 
ciculos parvos densos formantes. Verticilli foliorum ad caulis apicem densissime 
congesti diversis folds : adsunt folia uniarticulata et folia 2—3-articulata, corticata 
fertilia ; segmentum ultimum foliorum omnium plerumque 4-cellulare, longissi- 
mum, multo longius parte corticata foliorum ; cellula infima longissima aeque crassa 
ac articulus vicinus corticatus, cellula secunda tenuior, cellula ultima tenuissima, 
brevissima, apice acuminata. Foliola lateralia fere duplo longiora foliolis anteri- 
oribus ; foliola anteriora 3—4-plo longiora oogoniis ; foliola posteriora plerumque 
parva, papilliformia, aut inevoluta.

Im Jahre 1928 Mitte Juli entdeckte B. H a n k ó ,  damaliger Direktor der 
Biologischen Versuchsstation in Tihany in einer Bucht des Balaton’s eine Chara, 
in der ich bei meiner Ankunft in Tihany sofort die Chara ceratophglla W a 11 r. 
erkannte und welche ich einige Tage später selbst mit H a n k ó  und einigen 
anderen Collégén in grösserer Menge einsammelte. Die nähere Untersuchung des 
reichen Materials ergab die f. compacta M i g. in schön reifen cf-und ^-Exem
plaren ; ausser den reichlicher auffretenden cf-und den weniger reichlich sich 
vorfindenden ^-Pflänzchen ergab unsere Aufsammlung auch einige sterile Büschel. 
Die Mehrzahl der eingesammelten Pflänzchen haftete an den Schalen lebender 
Teichmuscheln (Anodonta). Während die cf-Pflänzchen mit ihren grossen roth- 
leuchtenden Antheridien sofort erkennbar waren, konnten, die cf-Pflänzehen von 
den sterilen nur nach eingehender mikrosk. Untersuchung unterschieden werden. 
Den unteren und mittleren Teil sämmtlieher Quirle ersterer Pflänzchen umhüllte 
eine weiss-grauliche, schleimige Masse, welche die ohnehin kleinen Oogonien 
ganz verhüllte und unsichtbar machte.

Während meines längeren Aufenthaltes an der Biologischen Versuchsstation
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in Tihany suchte ich auch an andern Stellen des Balaton’s um Tihany herum 
Characeen, aber vergebens ; desgleichen blieb auch die Durchsuchung des an vielen 
Orten des Balatonufers reichlich angeschwemmten Wasserpflanzenmaterials er
folglos, nirgends liess sich auch nur eine Spur von Characeen entdecken, nicht so 
wie an den Ufern der meisten grösseren und kleineren Binnenseen des ungar. 
Tieflandes, wo sehr oft auch bei trübsten Wasserstande reichliche Characeen- 
Bruckstücke im angeschwemmten Pflanzenmateriale das Vorhandensein einer 
reichen Characeen-Vegetation des Sees mir verriethen.

In der Bucht des Balatons dem Fundorte der Ch. ceratophylla brachte mein 
Sohn gelegentlich unserer letzten Kahnfahrt mit der Ch. ceratophylla vermischt 
noch eine, von letzterer ganz verschiedene Chara-Art ans Tagelicht doch nur in 
wenigen kompakten Büscheln, sie erwies sich als Chara fragilis D e s v. f. rigida M i g. 
Schon viel früher, im Jahre 1927 sammelte ebenfalls mein Sohn Chara fragilis 
D e s v. in zwei Formen : f. brachyphylla M i g. und f. typica M i g. am Ufer 
des Balaton’s zwischen Vonyarc-Vashegy und Győrök in der Nähe des St. Mihály-er 
Hügels.

V. Borbäs zählt in seiner Arbeit ,,A Balaton“ etc. (in ,,A Balaton tud. tanul
mányozásának etc.“) auf Grund älterer Literaturangaben 8 Characeen auf, von 
welchen aber nur 2 im Balaton selbst ( Chara foctida A. Br. sub Chara vulgaris 
L. und Chara fragilis D e s v.), alle andern aber ( NHella flexilis (L.) A g., Chara 
ceratophylla W a 11 r. sub Chara tomentosa L., Chara crinita W a 11 r. Chara 
gymnophylla A. Br ., Chara hispida L., Chara tenuispina A. Br.) in der Umgebung 
des Balaton’s beobachtet wurden.

Während ausser den eben angeführten 3 C/iara-Arten in 6 Formen andere 
Characeen im Balaton selbst bisher nicht beobachtet wurden, sind im Balaton
gebiete, d. h. in den, den Balaton umgrenzenden Comitaten (Veszprém, Zala, 
Somogy) sowie in den südlich gelegenen Nachbarcomitaten (Tolna und Baranya) 
laut älteren Angaben und neuren Forschungen 14 Arten bekannt geworden 
darunter 10 Arten mit 45 gut unterschiedenen Formen. Die Enumeration dersel
ben erfolgte im ungar. Texte in alphabetischer Ordnung mit näheren kurzen 
Beschreibungen der als neu erkannten Formen ; nur die Beschreibungen letzterer 
neuen Formen, die 5 verschiedenen Arten angehören, werden in lat. Sprache in 
Folgendem hier wiedergegeben.

Nitella br achy teles A. Br.

f. elongata F. Plantulae cca. 30—40 cm. altae, non incrustatae, siccatae 
pallide-virides, caule tenui, ramosissimo et folds tenuissimis perlongis. Folia 
sterilia verticillorum plerumque 6, fere aeque longa aut longiora internodiis caulis 
duplo crassioribus. Internodia media 5—6 cm. longa versus apicem caulis gradatim 
et proportionaliter breviora, sub apice cca. 1 cm. longa ; ibi folia verticillorum 
quoque breviora et verticilli supremi congesti, capitulum parvum elongatum 
formant. Folia 1—2-plo dichotomice divisa, foliola secundaria brevissima, bicel- 
lularia, cellula ultima acuminata, mucroniformis ; ubi foliola tantum, primaria 
adsunt foliola quoque bicellularia, cellula ultima brevissima mucroniformis;
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foliola primaria aeque longa aut breviora quam foliorum pars tertia. Plantulae 
steriles tantum in societate Tolypellopsis formáé caule longissimo et tenuissimo 
copiosissime inventae. — In aquis therm, lacus „Malomtó“ prope Tapolca com. 
Zala. 3. IV. 1926. leg. Á. B o r o s .

Chara contraria A. Br.
f. crispata F. Plantulae caule 30—35 cm. alto, tenuissimo, modice ramoso, 

caespiteslaxos confusosformantes; internodia longissima, 6—8 cm. longa, corticati- 
one normali séd corticatio ubique non conspicua, nam in internodiisnonnullis series 
corticis primariae seriebus corticis secundariis fere simili modo evolutae ; aculei 
vix conspicui, hic et illic tantum evoluti, papilliformes in nodis serierum corticis 
primarium minime prominentes. Stipulae quoque parvae séd normaliter evo
lutae. Folia tenuissima, 2—3 cm. longa, huc-illuc flexuosa, modo cauli adhaerentia, 
modo a caule recurvata ; 3—4 articulis corticatis fertilibus et segmento ultimo lon
gissimo, 3—4-cellulari, parte cortical a semper multo longiora ; cellula infima lon
gissima, articulo folii supremo corticato plerumque crassior. Foliola anteriora et 
lateralia longissima, inaequalia, lateralia longiora internodiis foliorum, nodum 
proxime sequentem multo superantia ; foliola posteriora minime evoluta, in nodis 
plurimis vix conspicua aut inevoluta. •— In fossis ad lacum „Weiher“ dictum pr. 
Palotabozsok com. Baranya 13. VIII. 1922. leg. A. B o r o s  et pr. Tapolcza com. 
Zala 20. IX. 1928. leg. E 1 i z . K o 1.

Chara crassicaulis S c h l e i c h .
f. crassibracteata F. Plantulae cca. 30—40 cm. altae et 1.5—2 mm. crassae, 

maximé incrustatae, normaliter ramosae, caespites erectos formantes. Internodia 
2—3—5 cm. longa, sub apice caulis tani um gradatim breviora, séd ibi quoque fere 
1 cm. longa ; corticatio normális, series corticis maximé ad dextram torsáé. 
Aculei sparsi in internodiis mediis et inferioribus, nulli in internodiis infimis, séd 
internodia superiora et junióra dense aculeata ; aculei ibi diametro caulis plerumque 
aequales aut dimidio diam etri; in parte superiori internodii deorsum, in parte 
inferiori sursum repandi, hic et illic geminati. Stipulae maximé evolutae, aculeis 
aequales aut longiores, in serie inferiori a caule conspicue arcuatae. Folia verticillo- 
rum 10, brevissima 0.8—1 cm. longa tantum, séd in caule primario altiore, 2 cm. 
longa, crassa, omnia ad caulem arcuata et in nodis plurimis apicibus fasciculatim 
conclusa ; 4 articulis normaliter corticatis ; articuli 2—3 infimi fertiles ; segmentum 
ultimum 3-, interdum 4-cellulare, articulo ultimo corticato semper multo longius; 
cellula infima longissima et latissima, cellula secunda brevior, séd ea quoque, 
abunde crassa cellula tertia conspicue tenuior et longior, in apice membrana cellulosa 
incrassata, obtusa et praemature facile decadens; ubi segmentum ultimum 
4-cellulare, cellulae ultimae binae gradatim, non rapide tenuescentes. Foliola ante
riora et lateralia oogoniis cca. sesqui longiora, crassa obiter incurvata ; foliola pos
teriora dimidio breviora ; omnia in apice obtusa incrassata ut aculei et cellula termi
nális segmenti ultimi. Antheridia parva, tempestive evanescentia, ideo juniorum 
quoque verticillorum folia saepe oogoniis tantum praedita. -— In rivulo ad Lesence- 
tomaj pr. Tapolcza com. Zala. 6. VIII. 1922. leg. J u l .  G á y e r.
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Char a crinita W a 11 r.
f. stricta F. O in Annales Musei Nationalis Hungarici XXI. 1924. p. 17. In lacu 

„Kornyitó“ dictu pr. Kővágóőrs com. Zala. 23. V. 1926. leg. Gy. T i m k ó ;  ibidem
15. VI. 1926. leg. F i 1 a r s z k y et T i m k ó ; 27. VII. 1926. leg. T i m k ó  et 
1. VIII. 1928. leg. A b o n y i. (Vide etiam F i l a r s z k y  in „Archivum Balatoni- 
cum“ I. 1927. p. 393.)

Chara foetida A. Br.
f. capitata F. in Folia Cryptogamica..........
In palude prope Pápa versus Tapolczafő com. Veszprém 3. V. 1927. leg. 

S. P o l g á r  et „Kongo major“ sub monte St. György inter Tapolcza et Keszt
hely. 20. IX. 1928 leg. E 1 i z. K o 1.

f. divergens (A. Br.) F. A Charaíélék (Characeae L. Cl. Rich.) etc. Die Chara- 
ceen mit bes. Rücksicht auf die in Ungarn beobachteten Arten Budapest 1893 
p. 65 et 126. Prope Balatonfüred com. Zala 20. VIII. 1873 leg. L. S i m k o v i c s  
determ. A. B r a u n  ( longibracteata, divergens) et ad Váralja com. Tolna 29. VII. 
1873 leg. L. S i m k o v i c s ,  determ. A. B r a u n  (subinermis, longibracteata, 
divergens ).

f. flexilis F. Plantulae majores, minime incrustatae, laete virides, caule nor
maliter ramoso, ramis tenuibus, flexilibus ; internodia caulis 6—8 cm. longa, supe- 
riora breviora ; aculei minimi papilliformes, sparsi in internodiis supremis den- 
siores; stipulae quoque minime evolutae. Folia verticillorum 9—10, longissima, in 
verticillis mediis 5—6 cm. longa et longiora, in verticillis supremis admodum 2—3 
cm. longa ; in eodem verticillo et in verticillis diversis diverse evoluta : adsunt folia 
1—2—3-articulis corticatis et segmento ultimo longissimo, 4—5-cellulari et folia 
pertotum ecorticata, fila simplicia 5—6-cellularia ; articulus infimus foliorum 
omnium brevissimus praecipue in foliis corticatis. Foliola quoque diverse evoluta, 
brevia ; in nodis foliorum nonnullis foliolum unum tantum anterius aut 2 evo
luta ; in nodis aliis foliola anteriora longiora et foliola lateralia multo breviora 
evoluta, foliola posteriora ubique desunt. Plantulae tantum steriles observatae 
unum formae denudatae simillimae sed propter folia longissima et diversa cum 
forma nulla Paragymnophyllarum comparandae. — In rivo therm, sulphur, ad 
Gyöd pr. Siklós com. Baranya. 2. IX. 1927. leg. A. B o r o s .

f. rivális F. Plantulae cca. 20—30 cm. altae, virides, validiores, incrustatae 
internodiis mediis 3—5 cm. longis et 1.5—2 mm. crassis; aculei minimi, vix con- 
spicui, papilliformes. Stipulae recte evolutae. Folia validiora, erecta, 3—4 arti- 
culis corticatis et segmento ultimo 3-cellulari, cum foliorum parte corticata fere aequi- 
longo ; cellula infima segmenti ultimi, longissima, incrassata inflata, in plantulis 
quoque siccatis crassiora articulis corticatis ; cellula secunda multo breviora, cylin- 
driformis, cellula tertia, suprema brevissima minima, coniformis, apice obtuso, 
mucroniformis. Tantum plantulae steriles observatae. -— In rivulis inter Szeszgyár, 
Billeje csárda et Cseripuszta ad Tapolcza com. Zala. 21. V. 1922. leg. Gy. G á y e r.

f. rosariifolia F. Plantulae 10 cm. altae et minores, maximé incrustatae, caes- 
pites densissimos formantes ; caule ramosissimo, in parte inferiore plerumque nul- 
lis jam verticillis, in parte superiore et in ramis brevioribus et junioribus verticillis
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foliorum densissimis ; verticilli foliorum supremi in spiculam brevem congesti. 
Internodia foliorum maximé inarcuatorum brevissima, inflata, dolioliformia, nodi 
foliorum coartati, saepe internodia in medio quoque constricta; segmentum ultimum 
2—4-cellulare, cum parte folii corticataaequilongum aut paullo longius ; cellula in- 
fima latissima, inflata, dolioliformis, cum internodio supremo corticato aequilonga, 
cellulae sequentes cellula infima longiores, et tenuiores, cellula ultima qucque tenuis- 
sima longior, non mucroniformis. Foliola nunc crassiora, nunc tenuiora ; foliola ante- 
riora oosporis maturis 2-plo longiora, lateralia multiplo longiora, internodiis foliorum 
longiora. Oosporae ellipticae, fuscae. Statura et structura f. incrassatae simillima. 
Plantulae permaturae tantum  observatae. — In scaturiginibus therm, calc, ad Pét- 
fürdő com. Veszprém. 20. VI. 1926. leg. A. B o r o s .

f. seminuda F. Plantulae humiliores, 15—20 cm. altae, caespites densissimos 
formantes, siccatae propter maximam incrustationcm cinereo-virides. Internodia cau- 
lis superiora 1—3 cm. longa, deorsum autem longiora usque ad cm. 5-—6. 
Folia singula aut omnia verticillorum 2—3 articulis corticatis et 1—2 articulis 
ecorticatis, omnibus fertilibus; segmentum ultimum nudum plerumque 3-aut 
2-cellulare, parte articulata foliorum semper multo brevius ; cellula infima longis- 
sima, cellula secunda cca. 3-plo longior modo crassa, modo tenu ior; cellula 
secunda semper tenuior, 3-plo longior cellula tertia, cellula terminális ténuis- 
sima, apice obtuso; folia in verticillis superioribus 0.5 cm., in verticillis inferioribus 
1—1,5—2 cm. longa, omnia ad caulem arcuata; verticilli foliorum supremi se invicem 
contingentes, mox tegentes, demum densissime congesti. Foliola anteriora et 
lateralia in nodis foliorum infimis multo longiora oogoniis in nodis foliorum 
supremis tantum paullo longiora aut cum oogoniis aequilonga ; foliola posteriora 
ubique papilliformia, minime evoluta. — In aquis stagnantibus turfosis ad Bazi 
pr. Sümeg com. Zala. 8. V. 1927. leg. J .  G á y e r.

f. stricid (A. Br.) F. A Charafélék (Characeae L. Cl. Rich.) etc. Die Characeen 
mit bes. Bücksicht auf die in Ungarn beobachteten Arten Budapest 1893 p. 65. et 
126. Ad Villány com. Baranya 1873. leg. L. S i m k o v i c s  determ. A. B r a u n  
(f. subinermis, longibradeata strida.)

f. submucronata F. in Bot. Lapok 1930. p. 86. Prope Devecser com. Veszprém 
in effluvio paludoso fontis thermalis in silva Sárosföiensi. 21. VIII. 1930. leg. 
R. R é d 1.

f. thermalis F. Plantulae mediocres 20—30 cm. altae et majores, 1—1.5 mm. 
crassae, ramosissimae, obscure virides, praeter ramos normales saepe 1—2 ramis 
accessoriis praecipue in nodis inferioribus, veterrimi caulis, ideo nodi inferiores 
plus-minusque intumescentes. Internodia caulis perlonga, suprema qucque 1—2 
cm. longa, media 4—6 cm. longa aut longiora, minime granulatim incrustata. Cel
lulae serierum corticis caulis perlongae, angustissimae, recte aut spiraliter decur- 
rentes, cellulam centralem caulis perfecte aut imperfecte tegentes ; caulis verticillis 
sterilibus plerumque imperfecte corticatus, caulis aut pars caulis verticillis fertilibus 
perfecte et normale corticatus ; series corticis primariae et secundariae conspicue 
distinctae, cellulae nodi serierum corticis primarium ex sulcis caulis passim emer- 
gentes, aculeos parvos papilliformes hamulosos form ant; hie et illic cellulae 
corticis a caule solutae ventricosiforme desistentes. Corona stipularis minutissima,
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unisériata in nodis inferioribus et mediis, biseriata in nodis superioribus fertilibus. 
Folia verticillorum 7—10 ; folia sterilia longissima, 5—6 cm. longa et longiora, 
plerumque inaequalia ; adsunt quoque folia breviora et brevissima, omnia ecorti- 
cata, inarticulata, filiformia 5—4—3—2 cellularia ; cellula terminális brevissima, 
cellula subterminali dimidio angustior, mucroniformis acuminata, interdum apice 
incurvato ; folia verticillorum fertilium multo breviora, 1—2 articulis infimis cor- 
ticatis, oogoniis et antheridiis, et segmento ultimo perlongo, tenui, 3—4 cellulari. 
Foliola anteriora et lateralia longissima, tenuissima, acuminata, posteriora ine- 
voluta. Gametangia normaliter evoluta. — In aquis therm, ad Hévízfürdő pr. 
Keszthely com. Zala. 26. V. 1926. leg. S. J á v o r k a ;  ibidem in societate Toly- 
pellopsis stelligerae 21. VI. 1927. leg. A, B o r o s .

Chara gymnophylla A. Br.
f. breviradiata F. Plantulae 15—20 cm. altae, fasciculos parvos formantes 

modice incrustatae, laete virides, foliis brevissimis ad caulem arcuatis, in verticillis 
fasciculiformibus plerumque octonis congestis. Internodia caulis parce ramosi 
perlonga, media 2.5—3 cm., inferiora et suprema 1 cm. longa ; suprema gradatim 
contracta. Corticatio caulis normális, sed in articulis nonnullis difficile conspicua 
aut inconspicua, series corticis primariae cum seriebus corticis secundariis aequales 
esse et aeque prominere videntur. Aculei incurvati in articulis superioribus recte 
sed sparse evoluti, apice membrana cellulosa incrassato, evanescentes paulatim 
in articulis inferioribus. Stipulae in seriebus coronae duabus aeque recte evolutae, 
cum aculeis aequilongae. Folia ecorticata plerumque biarticulata, aut hie et illic 
adsunt folia singula articulo infimo corticato ; articulus infimus tantum fertilis l 
segmentum ultimum 3—4-cellulare, cum dimidio aut parte tertia folii aequilon' 
gum ; cellula apicalis interdum mucroniformis, cellulae ceterae conspicue crassae, 
articulis nodosis fere aequa crassitudine. Foliola 4—6—7 verticillorum quoque 
percrassa, inaequalia, unum e foliolis lateralibus longissimum ; posteriora bre
vissima, aculeis simillima, aut minutissima papilliformia, saepissime inevoluta. 
Gametangia normaliter evoluta. — Prope Devecser com. Veszprém in fonté therm. 
(22°) in silva Sárosföiensi. 21. VIII. 1930. leg. R. R é d 1.

f. elegáns F. Plantulae humiliores cca. 10 cm. altae, fasciculos densos for
mantes, minime incrustatae, laete virides, siccatae glaucescentes aut in partibus 
superioribus aeruginescentes. Caulis large ramosus, tenuis, in partibus inferioribus 
maximé 1 mm. crassus ; internodia omnia, superiora, media et inferiora quoque 
cca 1 cm. longa ; corticatio diversa, internodia plurima elongatis tantum cellulis 
serierum corticis primarium, quae ut in Ch. imperfecta in medio internodii conve- 
niunt, sed interdum inconvenientes, cellulae decurrentes et ascendentes 
libere finitae, cellula centralis in media parte internodii intecta zonam latiorem 
aut angustiorem annuliformem liberam ostendi ; in nonnullis internodiis series 
corticis primariae normaliter evolutae cellulis internodialibus perlongis et cellulis 
nodialibus parvis isodiametricis formatae ; cellulae nodiales non prominentes nec 
aculeos, nec verrucas papilliformes formant, sed in uno latere dilatatae series 
corticis vicinas super striam liberam cellulae centralis in formám pontis conjungunt;
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in aliis inlernodiis series corticis primariae latiores et cum seriebus vicinis conjunctae 
ut in Chara crinita cellulam centralem perfecte corticant. Formae corticationis 
diversae in articulis diversis ejusdem caulis observandae praecipue in plantulis 
junioribus sterilibus; in plantulis fertilibus internodia superiora et media norma
liter perfecte corticata, aculei quoque e sulcis eminentes recte evoluti; internodia 
infima caulis nodis everticillatis finita utique ecorticata. Corona stipu- 
laris nodorum caulis sterilis uniseriata, stipulae in nodis nonnullis validiores, 
papilliformes, in nodis aliis minime evolutae, vix conspicuae praecipue in serie 
coronae inferiori. Folia verticillorum 9—10, tenuissima, elegantissima 1—1.5 cm. 
longa, in plantulis sterilibus omnia sine exceptione fila simplicissima 4—5-cellu- 
laria, nodis nullis ; cellula infima eorum longissima, sequentes proportionaliter 
breviora, cellula terminális brevissima, tenuissima et cellulae subterminalis dimidio 
brevior, non mucroniformis, apice membrana cellulosa incrassato, acuminata, 
cellulae ceterae dolioliformes, ideo etiamsi nodis carentes folia articulata imitantur; 
pseudoarticulatio foliorum in plantulis siccatis quoque conspicua. In plantulis 
validioribus verticilli partim ex foliis sterilibus, partim ex foliis fertilibus constant ; 
folia fertilia 1—3, uniarticulata internodio infimo brevissimo incorticato, imper- 
fecte aut perfecte corticato, nodi singuli oogoniis singulis sed antheridiis plerum- 
que binis; in ceteris folia fertilia cum foliis sterilibus congruunt. Plantulae pulcher- 
rimae et elegantissimae. — In lacu fontis therm, sulph. ad Gyöd pr. Siklós com. 
Baranya. 4. IX. 1927. leg. A. B o r o s .

f. filiformis F. Plantulae mediocres, modice ramosae et incrustatae, caule 
filiformi, internodiis 1.5—3 cm. longis et longioribus, aculeis nullis; corticatio 
difficile destinatur, quia series corticis primariae cum seriebus corticis secundariis 
fere aeque prom inent; internodia superiora interdum imperfecte corticata aut 
ecorticata. Rami gymnopodi saepissime 1—2—3 e nodis inferioribus evoluti. 
Stipulae minimae, in plantulis ecalcaratis microscopice tantum conspicuae. Folia 
verticillorum 8, diversa longitudine, in caulis media parte 1.5—3 cm. longa, omnia 
articulis duobus fertilibus, ecorticatis et segmento ultimo 4-cellulari, multo lon- 
giore ; cellula infima segmenti ultimi longissima, sequentes gradatim breviores, 
cellula terminális quoque multo longior quam lata, apice acuminato. Foliola 
diversa longitudine, lateralia longissima, articulis fertilibus foliorum longiora, 
foliola lateralia nodi infimi foliorum nodum secundum fertilem multo superantia ; 
foliola anteriora quoque longa sed multo breviora foliolis lateralibus, oogoniis 
2—3-plo longiora ; foliola posteriora ubique minime evoluta, minutissima coni- 
formia ; foliola in nodo infimo foliorum fertilium, sterilium quoque communiter 
longiora, quam in nodo secundo. Antheridia parva, oosporae maturae non obser- 
vatae. — Prope Lesenceistvánd com. Zala in aquis calidis piscinarum. 11. VI. 1922. 
leg. Gy. G á y e r.

f. tenerrima (A. Br.) F. ACharafélék (Characeae L. Cl. Rich.) etc. Die Chara- 
ceen mit besonderer Rücksicht auf die in Ungarn besobachteten Arten. Budapest 
1893. p. 62 et 125. Prope urbem Balatonfüred in pratis lurfosis pagi Arács com. 
Zala. 21. VIII. 1873. leg. L. Simkovics determ. A. B r a u n ,  (f. tenerrima conden- 
sata. Vide etiam B o r b á s  1. c.)
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Chara hispida L.
f. breviradiata F. A budai hőforrások nyílt vizeinek Charaféléi etc. in Magy. 

Tud. Akad. Math, és természettud. Értesítője XLVII. 1930. p. 667. In fossis 
„Kikeritó“ pr. Pétfürdő com. Veszprém. 22. V. 1927. leg. A. B o r o s .



SÁRGA „VlZVIRÄGZÄS“ SZÉKES TAVON.
írta : DR. KOL E. (Szeged.)

(4 szövegk. ábra).

GELBE WASSERBLUTE AUF EINEM NATRONTEICHE.
Von : DR. E. KOL (Szeged.)

(Mit 4 Textabb.)

A Nagy Magyar Alföld székes tavai életében gyakori jelenségek közé tartozik 
a „víz-virágzás“ . Az«, a természeti jelenséget, amikor a biotopban a plankton 
mikroorganizmusok olyan tömegben lépnek fel, hogy annak jellegzetes színt köl
csönöznek, „vízvirágzás“-nak nevezzük. A tavak élete tanulmányozásának nagy 
mestere: FOREL „floraison du lac“ , vízvirágzást a Genfi tavon csak egy alka
lommal látott, ahol Anabaena flos-aqnae okozta a víz kékes-zöld színeződését.

EINAR NAUMANN a litoralis és pelagicus vízfelület limnobiosisát pleuston 
(KIRCHNER szerint „die passiv an der Wasseroberfläche treibenden oder auch 
hochragenden Arten“) és neuston-ra különíti (Neuston „an die Oberflächenhaut 
gebundene Lebensgemeinschaft niederer Pflazen und Tiere“). A vízből leüllepít- 
hető a seston (KOLKWITZ), amely bioseston és abiosestonra különül. 
Előbbihez tartozik a nyílt víz planktonja, a neuston és pleuston ; utóbbit WTL- 
HELMI tripton-nak nevezi. Vízvirágzás a tulajdonképpeni neuston.

A Nagy Magyar Alföld székes tavain a vízvirágzás természeti tüneménye 
rendesen nyár vége felé, illetőleg ősz elején jelenik meg. Időtartama négy, öt hét. 
Eddig alföldi székes tavakon háromféle színű vízvirágzást észleltem :

1. kékes-zöld színű Cyanophycea-vízvirágzást, amelyet Microcystis flos- 
aquae, M. marginata, M. aeruginosa, Anabaena spiroides,’ Anabaenopsis Elenkini,
A. Arnoldii var. natrophila és Aphanizomenon gracile okoztak ;

2. vérvörös színű vízvirágzást, amelyet Euglena haematodes óriási tömege 
idézett elő,

3. sárgaszínű vízvirágzást, amelyről részletesen alábbiakban fogok meg
emlékezni.

Gyanophyceae vízvirágzást és Euglena vízvirágzást egyidőben is láttam  
ugyanazon tó különböző részein, más alkalommal pedig egyik eltűnése után lépett 
fel a másik. Kékeszöld és sárga színű Gyanophyceae víz-virágzást ugyanazon szikes 
állóvizén észleltem. Először a kékeszöld színű jelene meg és ennek eltűnése után 
nehány hét múlva jelent meg a sárga színű.
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Sárga vízvirágzás 1930 szeptember 17-én jelent meg teljes pompájában a 
Szeged közvetlen közelében elterülő Külső-Rókusi tavon. Az azt okozó mikro
organizmusok nem lepték el a víz egész felszínét, hanem a szél különböző iránya 
szerint, a partok különböző részei felé sodortattak. (1 ábra). Egyik fényképfelvétel 
azt a helyzetet tárja elénk, amikor a sárga pehelyszerű tömeget a szél a külső 
sekély part felé sodorta és a part sekély vizét e sárgaszínű mikroszervezetek óriási 
tömege lepi el. A part mentén egyik helyen 60 méter hosszúságban aeoliomeandro- 
planktont képezett a partot szegélyező alga-társaság, másik helyen 98 m. hosszú
ságban és 3—5 m. szélességben szalmasárga színűre festette a víz felületét a Cyano- 
phyceak mérhetlen tömege.

1. Vízvirágzás a sekély part mentén. -— Wasserblüte am seichten Ufer entlang.
(Phot. Dr. Kol.)

A 2. ábrán jól látható az ellenkező irányú szél hatása, mely az egész sárga 
organizmus tömeget a nádasba sodorta.

E sárgaszínű vízvirágzást a következő fajokból összeverődött Cyanophyceae 
társaság okozta :

1. Microcystis jlos-aquae (WITTR.) KlRCHN.
Kerekded vagy hosszúkás coloniák, jelentéktelen kocsonya burokkal, leg

többször több colonia együtt. Sejtek 3—4 p. nagyságúak. Elég nagy tömegben.
2. Microcystis marginata (MÉNEGH.) KÜTZ.
Kerekded, lencsealakú, vagy szabálytalanul alkotott coloniái 30—150 ;j. 

nagyok. Sejtjei 3 p. nagyok, pseudovacoulumokkal. Nagy tömegben.
3. Microcystis aeruginosa KÜTZ.
Coloniái fiatalon gömbölyűek, vagy hosszúkásak, idősebb korban hálószerűén 

áttörtekké és szakadozottakká válnak. Sejtjei gömbölyűek és 3 ij. nagyok. Kevés.
4. Aphanocapsa Koordersi STRÖM?
Coloniái nagyok, sejtjei szétszórtak vagy 2—4 sejt együtt, 2.5—3 [>■ nagyok.
Különbözik a STRÖM által leírt alaktól abban, hogy sejtjei barnás zöldek 

és pseudovacuolumosak. A vízvirágzás egyik domináló eleme.
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2. Vízvirágzás a nádasban (pontozott terület). — Wasserblüte zwischen dem Schilf
(punktiertes Gebiet).

Györffy Boldizsár III. é. orvoshallg. vízfestménye után. — Nach einem Aquarell
von B. Györffy.

I S
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5. Aphanothece clathrata W. et G. S. WÉST var. nova natrophila KOL.
Fiatal coloniái kerekek, később szabálytalan alakúakká és hálószerűén

átlyukgatottakká válnak. Sejtjei 0.4 p. szélesek, 0.6 \j. hosszúak, világos kékes
zöldek. Legközelebb áll a BACHMAXX által leírt var. brevis-hez, azonban sejtjei 
jóval kisebbek. Kocsony-burka sárga színű. Ez a szervezet a vízvirágzásban óriási 
tömegben van jelen, és a sárga szín előidézésében ennek jut a legjelentékenyebb 
szerep.

6. Coelosphaerium Kützingianum NÄG.
Coloniák gömbölyűek, 25—100 nagyok. Sejtek gömbölyűek és 3 nagyok,

kékes-zöldek. Kevés.
7. Anabaenopsis Elenkini V. MILLER
Fonalai spirálisán görbültek, %—-2]/2 kanyarulattal. Sejtjei 4—5 u. szélesek 

és 1 %-szer ilyen hosszúak. Kevés.
E sárga vizvirágzást alkotó algatársaságban legnagyobb tömegben volt kép

viselve az Aphanocapsa Koordersi? és Aphanothece clathrata var. natiophila, kisebb

tömegben volt jelen Microcystis marginata és még kisebb mennyiségben M. flos- 
aquae, Microcystis aeruginosa, Coelosphaerium Kützingianum és Anabaenopsis 
Elenkini úgyszólván csak néhány egyedszámban került elő.

Az említett mikroorganismusok képezték a vízvirágzás fő tömegét. E fajokon 
kívül Anabaena, Spirotaenium, Oscillatoria és más Cyanophycaea fajok s néhány 
Chlorophycaea is előkerült, azonban ezeket olyan kis számban találtam, hogy a 
vízvirágzás alkotásában szerepük teljesen alárendelt, ezért részletesen itt nem is 
emlékezem meg róluk.

E ’vízvirágzás színe sárga volt. (SACCARDO-val: citrinus)1 1930 szept. 
17-én jelent meg és még október 23-án is meg volt, amikor a víz 14 C°-ra lehűlt. 
Még akkor is sárga pelyhek óriási tömegben himbálóztak a tó felületén. Október 
23-án a tó északnyugati sarkába sodorta a szél az egész alga tömeget, ahol mean- 
derek alakjába verődött és messze látható szép formatiót képezett. Kagylószerűleg

1 P. A. SACCARDO Chromotaxia seu Nomenclator colorum. Patavii 1891, Tab. I. sub 24.

3— 4. Sárga vízvirágzás jellegzetes formatiója.
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egymásba tolódó világos és sötétebb sárga színű rétegek váltakoztak egymással 
több méter széles szallagokat képezve. Két ilyen tipikus formációt ábrázol a 
következő két ábra, amelyet dr. Györffy I. Professor úr a helyszínén lerajzolni 
szíves volt, fáradozásáért fogadja hálás köszönetemet.

Hazánkban vízvirágzást több alkalommal figyeltek meg, legtöbb esetben 
vérvörös színű vízvirágzást. Sárga színű vízvirágzás tudomásom szerint ez alka
lommal került Hazánkban először szem elé.

Nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetét ne mondjak mindazoknak, 
kik munkámban segítségemre voltak, valamint Dr. Györffy I. Professor úrnak, 
aki magánkönyvtárát rendelkezésemre bocsátotta és munkámat irányítani szí
ves volt.

❖  ❖  ❖

Készült a szegedi F. J. Tudományegyetem Általános Növénytani Intézete 
Kryptogamologiai Laboratóriumában (igazgató: Györffy István r. nyilv. tanár).

GELBE WASSERBLUTE AUF EINEM NATRONTEICHE.
Im Leben der Natronteiche der grossen Ungarischen Tiefebene gehört 

die Wasserblüte zu den häufigen Erscheinungen.
Wasserblüte nennt man diejenige Naturerscheinung, bei welcher die 

Plankton-Mikroorganismen in solchen Mengen im Biotop auftreten, dass sie dem
selben eine charakterische Farbe verleihen.

FORBL — der grosse Meister der Erforschung der Seen — hatte nur 
ein einziges Mal Gelegenheit am Genfer See „floraison du lac“ — Wasserblüte —- 
zu beobeachten ; Anabaena flos-aquae hatte die blaugrüne Färbung des Wassers 
verursacht.

BINAR NAUMANN teilt die Limnobiosis der litoralen und pelagischen Wasser
oberfläche in 1. Pleuston (Nach KIRCHNER ; „die passiv an der Wasserober
fläche treibenden oderauch hochragenden Arten“) und 2. Neuston (Neuston „an 
die Oberflächenhaut gebundene Lebensgemeinschaft niederer Pflazen und Tiere“). 
Jedes Ungelütt das sich aus dem Wasser absieben lässt, ist das Seston 
(KOLKWITZ), welches in Bioseston und Abioseston zerfällt. Zu ersterem gehört 
das Plankton des offenen Wassers, das Neuston und Pleuston; das Abioseston nennt 
WILHELMI Tripton. Wasserblüte ist das eigentliche Neuston.

Auf den Natronteichen der Grossen Ungarischen Tiefebene erscheint die 
Wasserblüte gewöhnlich Ende Sommer, resp. Anfang Herbst und dauert 4—5 
Wochen.

Bis jetzt habe ich auf Natronteichen unserer Tiefebene dreierlei gefärbe Was
serblüte beobachtet.

1. bläulich-grüne Cyanophyceen-Wasserblüte, welche durch Microcystis 
flos-aquae, M. marginata, M. aeruginosa, Anabaena spiroides, Anabaenopsis Elen- 
kini, A. Arnoldii var. natrophila und Aphanizomenon gracile verursacht wurde ;

2. blutrote Wasserblüte, welche durch riesige Mengen von Euglena haema- 
todes hervorgerufen wurde und

18*
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3. gelbe Wasserblüte, über welche ich bei dieser Gelegeinheit ausführlich 
schreiben will.

Cyanophyceen- und Euglena-Wasserblüte habe ich auch zur gleichen Zeit 
auf verschiedenen Teilen ein und desselben Teiches gesehen, bei einer anderen 
Gelegenheit tra t eine nach dem Verschwinden der anderen auf.

Bläulich-grüne und gelbe Cyanophyceen-Wasserblüte habe ich auf demsel
ben Natronteich beobachtet. Zuerst tra t die bläulichgrüne und einige Wochen 
nach deren Verschwinden die gelbe auf.

Auf dem unmittelbar bei SZEGED gelegenen, äusseren Rókuser Teich 
erschien am 17 September 1930. gelbe Wasserblüte in ihrer ganzen Pracht. Die 
die Wasserblüte verursachenden Mikroorgansimen bedeckten nicht die ganze 
Oberfläche des Teiches, sondern wurden je nach der Richtung des Windes nach 
den verschiedenen Teilen des Ufers getrieben. Eine unserer photographischen 
Aufnahmen zeigt jene Situation, da der Wind die gelbliche, faumartige Masse in 
die Zone des seichten Ufers getrieben hatte und wo auch den flüssigen Ufer-Schlamm 
eine ungeheure Menge der gelblichen Mikroorganismen bedeckte. An einer Stelle 
bildete die das Ufer umrandende Algengesellschaft Aeoliomeandroplankton, an 
einer anderen Stelle färbte die unermessliche Menge der Cyanophyceen die Ober
fläche des Wassers in 98 M. Länge und 3—5 M. Breite gelb.

An Abbildung 2., nach dem Aquarell von BOLDIZSÁR G Y üR t’FY Cand. Med. 
ist die Wirkung des entgegengesetzten Windes, — welcher die ganze Masse der 
gelben Mikroorganismen zwischen das Schilf getrieben hatte, sehr gut sichtbar.

Diese gelbe Wasserblüte wurde duch die aus folgenden Arten zusammen
gesetzte Cyanophyceengesellschaft verursacht:

1. Microcystis flos-aquae (WITTR.) KIRCHN. Rundliche oder längliche 
Kolonien, mit undeutlicher Gallerthülle, meistens mehrere Kolonien beisammen. 
Zellen 3—4 p. gross. In ziemlich grosser Menge.

2. Microcystis marginata (MENEGH) KÜTZ. Rundliche, linsenförmige, 
oder unregelmässig gestaltete Kolonien, 30—-150 jj. gross. Zellen 3 ■>. mit Pseudo- 
vacuolen. In grossen Mengen.

3. Microcystis aeruginosa KÜTZ. Junge Kolonien rundlich ; werden später 
netzartig durchbrochen und zerreissen. Zellen rundlich, 3 p. gross. Wenig.

4. Aphanocapsa Koordersi STROÉM ? Kolonien gross, Zellen zerstreut, oder 
2—4 beisammen ; 2.5—3 ;j. gross.

Unterscheidet sich von der durch STROÉM beschriebenen Form durch die 
bräunlichgrüne Farbe und durch die Pseudovacuolen. Dominantes Element der 
Wasserblüte.

5. Aphanothece clathrata W. & G. S. WEST. var. nova natrophila KOL.
Junge Kolonien rundlich, ellipsoidisch, später von unregelmässiger Gestalt

und netzartig durchbrochen. Zellen 0.4 [a breit, 0-6 jj. lang, hell blau-grün. Steht 
der von BACHMANN beschriebenen var. brevis am nächsten, aber die Zellen sind 
bedeutend kleiner. Gallerthülle gelb. Dieser Organismus tritt bei der Wasserblüte 
in riesigen Mengen auf und spielt bei der Verursachung der gelben Farbe die her
vorragendste Rolle.
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6. Coelosphaerium Kützingianum NÄG. Kolonien fast kugelig, 25—-100 jx 
gross. Zellen kugelig, 3 \j. gross, bläulichgrün. Ziemlich dicht gelagert. Wenig.

7. Anabaenopsis Elenkini V. MILLER. Tnchome spiralig gekrümmt mit 
%—214 Windungen. Zellen 4—5 g. breit, 1 %-mal so lang. Selten.

In dieser, die gelbe Wasserblüte hervorrufenden Algengesellschaft waren 
Aphanocapsa Koodersi ? und Aphanothece dathrata var. natrophila am stärksten 
vertreten, in geringeren Mengen war Microcystis marginata und in noch kleinerer 
Zahl M. flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Coelosphaerium Kützingianum vor
handen ; von Anabaenopsis Elenkini kamen sozusagen nur einige Exemplare zum 
Vorschein.

Die erwähnten Mikroorganismen bildeten die Hauptmasse der Wasserblüte. 
Ausser diesen Arten fanden sich auch Anabaena, Oscillatoria und andere Cyano- 
phyceen-Arten, sowie auch einige Chlorophyceen ( Spirotaenium) ; diese fand ich 
jedoch in so geringer Zahl, dass ihre Rolle bei dem Entstehen der Wasserblüte 
eine gänzlich untergeordnete ist, weshalb ich mich mit ihnen bei dieser Gelegenheit 
auch gar nicht eingehend befasse.

Die Farbe der Wasserblüte war gelb ; nach der Tabelle SACCARDO’s der n. 24. 
..Citrinus“ entsprechend. Sie erschien am 17. September, 1930. und bestand am 23. 
Oktober, als die Temperatur des Wassers auf 14° C heruntergegangen war, noch 
immer. Auch dann noch schaukelten riesige Mengen gelben Flaumes auf der 
Oberfläche des Teiches. Am 23. Oktober trieb der Wind die ganze Algenmenge in 
die nordwestliche Ecke des Teiches, wo sie sich zu Meandern formte und eine weithin 
sichtbare, schöne Formation bildete. Muschelartig sich ineinander schiebende helle 
und dunklergelbe Schichten wechselten mit einander, mehrere Meter breite Bänder 
bildend.Die beiden folgenden (3—4.) Abbildungen zeigen zwei solche typische Forma
tionen, welche Herr Prof. Dr I. GYÖRFFY nach der Natur abzeichnete, wofür 
ich ihm meinen aufrichtigen Dank sage.

In unserem Vaterlande hat man Wasserblüte öfters beobachtet, in den meisten 
Fällen war es blutrote Wasserblüte. Meines Wissens war dies der erste Fall, 
dass in unserem Lande gelbe Wasserblüte gesehen wurde.

Ich kann es nicht versäumen, allen denen, die mir bei meiner Arbeit behilflich 
waren, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen; besonders Herrn Prof. Dr. I. 
GYÖRFFY, der mir seine Privatbibliothek zur Verfügung stellte und auch meine 
Arbeit zu leiten die Güte hatte.

Aus dem kryptogamologischen Laboratorium des Botanischen Institutes der 
Ung. Königl. Franz-Josef Universität in Szeged (Ungarn). (Direktor Professor. 
Dr. I. Györffy.)

IRODALOM—LITARATUR VERZEICHNIS.

Entz~ Géza sen. : Algologiai apróságok. M a g y a r  N ö v é n y t a n i  L a p o k ,  
Kolozsvár, T. 4. p. 7—9. 1880.

Geitler, Lothar : Cyanophyceae : in Pascher’s Süsswasserflora H. 12. Jena, 1925.
Geitler, L. : Cyanophyceae (Blaualgen) in Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora 

Bd. XIV. Leipzig, 1930 .



278

Kol, Erzsébet : „Wasserblüte“ der Sodateiche auf der nagy Magyar Alföld (Grossen 
Ungarischen Tiefebene). I. A r c h i v  f. P r o t i s t e n k u n d e  Bd. 66. p. 515-—22. 1929. 

Molisch, Hans : Pflanzenbiologie in Japan, p. 130—32. Jena 1926.
Naumann, Einar : Untersuchungen über einige sub- und elitorale Algenassoziationen 

unserer Seen. A r c h i v  f ö r  B o t .  Bd. 19. H. 4. p. 1—30. 1925.
Oltmanns, Friedrich : Morphologie und Biologie der Algen. Bd. 1—3. Jena 1922—23. 
Wasmund, Erich : Pollenregen-Seebliite auf dem Bodensee im Luftbild. — P a l e o n -  

t o l o g .  Z e i t s c h r .  Bd. 12. p. 73—99. Berlin, 1930.
Saccardo, P. A. : Chromotaxia seu Nomenclator colorum. Patavii, 1891.



OSSERVAZIONI SOPRA I RAPPORTI FRA ALCALINITÁ DEL 
L’ACQUA E VEGETAZIONE ALGOLOGICA DEI LAGPII BALATON

E BELSÖ-TÖ.*
Per : DOTT. RITA RAINER! (Torino.)

A BALATON ÉS A BELSŐ-TÖ ALGAFLÖRA-TENYESZETENEK 
ÖSSZEFÜGGÉSE A KÉT TO VIZÉNEK LÜGOSSÁGÁVAL.

írta: DR. RAINERI RITA (Torino.)

II Balaton, grande lago Ungherese di 600 Km2 di superficie, piatto con acque 
poco profonde (media m. 3) presenta, come caratteristica, dal punto di vista 
chimico, un grado notevole di alcalinitá.** Ca. e Mg. sono gli elementi ehe ivi pre- 
valentemente costituiscono basicitä e ehe hanno la massima azione sulla vita degli 
organismi; essi infatti influiscono sulla vita acquatica, perché regolano la con- 
centrazione dei ioni idrogeno (pH) etrasmettono alle piante acquatiche la C02 ehe 
risulta dalia scissione dei loro bicarbonati [Mg (HC03)2 e Ca (HC03)2] in carbonati. 
In conseguenza, le piante del Balaton sono, piü o meno, coperte di una crosta ehe 
contiene molto CaC03.

L’acqua non contiene C02 libera e la quantitá di essa calcolata dal grado di 
alcalinitá, puo solo essere presente in stato„combinato“ o „semicombinato“ per cui la 
quantitá di C02 determinata, mediante la determinazione dell’alcalinitá, é uguale 
alia C02 totale. Si put) spiegare il fatto ehe l’alcalinitá presenti nessuna notevole 
variazione pensando ehe la, relativamente molto grande, superficie dell’acqua puö 
assorbire sufficiente C02 dall’aria per ristabilire l’equilibrio Ca C03—Ca (HC03)2 
scisso dalle piante acquatiche e, d’altra parte, anche nella disassimilazione si ha 
arricchimento di C02.

In conseguenza del proporzionalmente alto contenuto in carbonati ed idro- 
carbonati, é data all’acqua una notevole possibilitá di „tamponamento“ poiché 
la C02 e le basi ad essa collegate funzionano da tamponi per determinare e man-

* Queste osservazioni sono state fatte durante la mia permanenza di due mesi nel 
R. Istituto Biologico di Tihany (Ungheria) e ringrazio il Prof. ENTZ, Direttore della I Se- 
zione dellTstituto stesso ed il Dott. SCHERFFEL, noto algologo, per i loro consigli e la loro 
gentilezza al mio riguardo.

Le ricerche bibliografiche al riguardo, data la brevitä della mia permanenza a Tihany, 
sono state completate nel R. I s t i t u t o  B o t a n i c o  di  T o r i n o ,  diretto dal Prof. 
O. MATTIROLO, con gentile concorso della Biblioteca del Prof. FORTI, algologo di Verona, 
ehe pure ringrazio.

** I dati chimici e fisici riguardanti il Balaton sono stati presi dal lavoro di A. MÜLLER : 
Die Chemische Analyse des Balaton Wassers. Arbeiten des Ungarischen Biologischen For- 
schungs Institutes II. 2. 1929.
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tenere costante il pH =  8,62, misurato col sistema elettrometrico e con Kresolrot- 
Thymolblau.

Ecco quali sono i valori secondo il MÜLLER* in mg. per litro degli elementi 
inorganici presenti nell’acqua del Balaton.

AI • • • Fe • * Ca - • Mg-- K • Na5 Cl’ S04” h c o 3’ co 2” h 2sí
o 3 Resid

Tihany . — — 31,4 39,7 5,3 24 9,7 44,2 277,53 12,45 14,2 318,4

99 1,25 0,05 29,5 40,8 5,07 22,6 9,06 46,2 249,05 22,75 13,0 316,2

C’é pochissimo ferro, come risulta dalia tabella, perclié, pur essendoci nel 
terreno, dall’acqua alcalina, é trasformato in idrossido.

L’acqua del Balaton ha una superconcentrazione in O2 perché i venti favo- 
riscono una grande aerazione. 105—115%. In estate O2 puö ridursi ai 2/3 o anche 
alia y2 di valore in confronto dell’inverno.

II contenuto organico é di mg. 6,49 per litro. II sedimento inorganico é di mg. 
4,6—9,3 per litro (Ca C03 mg. 3,37-, Mg. C03 mg. 1,5’; Si 0 3 mg. 1,3) e con tem- 
pesta sale a mg. 17,5—17,8. L’acqua é un po’ torbida per una sospensione bian- 
castra dovuta in parte a Ca C03 ed ha una durezza di 13. (gradi tedeschi). La 
temperatura dello strato superficiale varia fra 1°,7 in febbraio e 22°,4 e 23°, 1 in 
luglio e agosto. Ho insistito sui caratteri chimici e fisici dell’acqua e li ho riportati 
dal Miqler, perché ad essi si collega la vita degli organismi vegetali, con dei rapporti 
interessanti da far notare.

II Balaton appartiene al Tipo III di THIENEMANN (14). Il THIENE MANN 
distingue isuoitre tipi di laghi in base alle variazioni di temperatura e di contenuto 
in ossigeno e dice che : mentre nei primi due tipi, in estate é presente una evidente 
stratificazione termica, il tipo III é caratterizzato dal fatto che, se anche in prima- 
vera o all’inizio dell’estate, comincia la formazione delle stratificazioni termiche, 
sono subito infrante, cosi che questi laghi, in piena estate, presentano in tu tti gli 
strati uguale temperatura e proporzione di gas e ii contenuto in O2 é uguale in tutta 
la mássá dell’acqua. Appartengono a questo tipo le acque di laghi piatti, forte
mente esposti ai venti. Il THIENEMANN non si interessa a questi laghi e, mentre 
descrive ampiamente, nei loro caratteri generali, gli altri due tipi : I Subalpino, 
II Baltico; dei laghi appartenenti a questo III tipo dice soltanto che, secondo i loro 
caratteri ecologici : produzione di Plankton, contemuto in sostanze umiche, possono 
essere inclusi negli altri tipi. Questi laghi hanno dunque, secondo THIENEMANN 
un’importanza pratica per la piscicultura, ma scientificamente sono meno interes
santi dei laghi profondi con stratificazione termica.

Biguardo alia flora algologica del Balaton mi limiteró a citare da SCHERF- 
FEL (12.) il Phytoplankton e non la flora algologica totale e questo per due m otivi:

* Io ho riportato dal lavoro del MÜLLER i valori numerici di una sola localitá, perché 
le piccole differenze locali non hanno importanza per le mie osservazioni.
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il lavoro complessivo di ist VÁM-Fl (4) rimonta ad una trentina d’aimi fa e, come 
giá SCHERFFEL ha constatato per il plankton, questo elenco non risulta piii per- 
fettamente corrispondente alia realtá, dati i mutamenti avvenuti nell’interpre- 
tazione sistematica delle specie e i perfezionamenti tecnici che permettono di fare 
raccolte piü accurate. In secondo luogo, mi pare che, per far risaltare i rapporti 
fra organismi ed ambiente acqueo, sono piü eloquenti le alghe liberamente natanti 
del plankton, che non gli organismi viventi in vicinanza delle rive dove o, per avere 
l’acqua meno movimento, o per intervento di fattori estranei, di natura modifi- 
catrice, o per azione reciproca di convivenza, non si conoscono piü con sicurezza le 
condizioni ambientali, a meno di fare un esame analitico di ogni singola localitá 
dove il materiale é stato trovato, il che potrebbe dare interessant risultati.

L’elenco di ISTVÄNFFI puö tuttavia essere riportato nelle sue divisioni 
generali per dare un’idea del predominare di un gruppo sull’altro.

Schizophyceae 45 specie — Bacillariaceae 150 specie — Chlorophyceae 
125 specie, di cui 27 Desmidiaceae.

Evidentemente predominano le Bacillariaceae, sono numerosissime le 
Cyanophyceae e poche le Desmidiaceae.

PANTOCSEK (8) nel 1902 ha fatto uno studio particolare sulle Bacilla
riaceae e ne ha determinato 288 specie. Si tra tta  di alghe raccolte in massima parte 
vicino alia riva e sul fondo, ma, ad ogni modo é notevole il loro grandissimo numero.

SCHERFFEL dice che, per il Balaton non si puö parlare di plankton puro 
perché, essendo le acque poco profonde, il fondo é sollevato ad ogni forte ondata. 
Egli dá la seguente lista a cui si deve aggiungere Ceratium Hirundinella O. FR. M. 
che dice essere presente, talvolta, nel lago in incredibile quantitä :

Cyanophyceae :

Gomphosphaeria lacustrís CHODAT var. compada LEMM.
Merismopedia pundata ME YEN.
Microcystis flos aquae (WITZ.) KIRCHNER.
Lyngbya circumcreta G. S. WEST.
Lyngbya limnetica LÉMM.

Chlorophyceae :

Oocystis solitaria var. Wittrockiana PRINTZ.
Oocystis lacustris CHODAT.
Oocystis Novae— Semliae WILLE.
Scenedesmus quadricauda (TURPIN) BRÉB.
Scenedesmus arcuatus (CORDA) RALFS.
Ankistrodesmus fatcatus (CORDA) RALFS. Molte forme.
Pediastrum clathratum (SCHROETER) LEMM.
Pediastrum duplex MEYEN.
Pediastrum Boryanum (TURPIN) MENEGHINL
Crucigenia triangularis CHODAT.
Didyosphaerium Ehrenbergianum NÄG.



Didyosphaerium pulchellum WOOD.
Codastrum microporum NÄG.
Coelastrum (Hariotina) reticulatum (DANG.) SENN.
Planktonema Lauterborni SCHMIDLE.

Conjugatae:
Closterium aciculare var. subpronum WEST.
Closterium parvulum var. angustutum WEST e. G. S. WEST.
Closterium strigosum BRÉB.
Straurastrum paradoxum MEYEN.

Heterocontae :
Botryococcus pusillus VAN GOOR.
Botryococcus Braunii KÜTZ.

Bacillariaceae :
Melosira granulata (EHRBG.) RALFS.
Melosira granulata var. angustissima MÜLLER.
Nitzschia sigmoidea (NITZSCH) W. SMITH.
Cymatopleura elliptica (=  Cymatopleura plicala (E) PANTOCSEK, 1902. 

Tav. XI-fig. 281.)
Cyceotella comta (EHRBG.) KÜTZ.
Cydotella ocellata p a n t o c s e k .
Synedra acus var. delicatissima (w. SMITH) GRUNOW.
Surire'la splendida (EHRBG.) KÜTZ.
In questa lista predominano le Protococcales, ma pure il numero di Bacil

lariaceae e Cyanophyceae é notevole trattandosi di plankton, mentre piccolo é il 
numero delle Desmidiaceae.

Ritornerö dopo ad analizzare il valore della presenza di queste alghe per 
vedere se corrispondano alle condizioni ambientali, secondo le ipotesi emesse dai 
limnologi ehe hanno esaminato un gran numero di laghi.

11 Belső-tó (lago interno)* é un piccolo lago a 131 m. sul livello del mare, 
cioé di 25 m. superiore al Balaton e si trova nella penisola di Tihany. La sua super- 
ficie é di 16 ettari circa, la profonditä di m. 1,50 circa, ma non puö essere ben cal- 
colata per lo spesso strato di melma del fondo e i fitti strati di vegetazione, é stata 
quindi misurata in inverno, dal ghiaccio. La media quantitá d’acqua calcolata é 
di m3 80.000. Il letto del lago é una cavitá di deflazione, cioé gli strati pannoniéi 
che qui giacevano indisturbati furono, dal vento, portati via, non essendo piú 
coperti da un duro rivestimento come la regione circostante (tufo basaltico e 
geysirite), nel periodo pliocenico— pleistocenico. 11 lago é del tipo di steppa- puszta-e 
ci fu lasciato dal clima della steppa del periodo pleistocenico.

L’acqua del lago é puramente acqua di pioggia, il lago non ha sorgente e quel
* Questi dati geologico-idrografici mi sono stati dati, a mezzo del Prof. ENTZ, dal 

Prof. CHOLNOKY, geografo ungherese, che vivamente ringrazio.
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che é piú importante, parte dell’acqua del lago filtra, attraverso agli strati sab- 
biosi pannoniéi, nel Balaton, come sorgente difficilmente riconoscibile. Se questo 
non fosse, l’acqua del Belső-tó uscirebbe dal suo letto, perché la somma annuale 
d’acqua fornita dalia preejpitazione atmosferica é maggiore della quantitä eva- 
porata e l’estensionedella sua area diraccolta d’acqua é notevolmente grande.L’acqua 
é inservibile perché contiene molti sali di metalli alcalino-terrosi. Non esiste 
ancora un’analisi di questa acqua, é stato soltanto misurato il pH =  8,6 come nel 
Balaton. Non si hanno, a questo riguardo, sufficienti misure per affermare ehe 
questo valore sia assolutamente costante, come nel Balaton dove c’é un forte 
„tamponamento“ naturale e dove é stato dimostrato non esserci CO2 libera. Anzi 
io ho misurato un valore maggiore (pH =  8,8) nell’acqua poco profonda e sta- 
gnante, vicino alia riva dove e’era una fitta vegetazione di Oedogonium, in una calda 
giornata di Luglio (aria 28°-acqua 26°) Certamente in questo piccolo lago le con- 
dizioni sono diversissime da quelle presenti nel B alaton: per le dimensioni tanto 
minori, la grande quantitä di vegetazione ehe occupa gran parte della superficie 
dell’acqua, lasciando soltanto piccoli specchi liberi; per il parziale stagnare del’- 
l’acqua ehe risulta quindi poco aerata. In phi s’aggiunge la presenza di sostanza 
organica prodotta dai numerosi detriti dei vegetqli morti e dalle defecazioni degli 
uccelli d’acqua ehe vi pascolano numerosi; la temperatura é pin alta (21—26° nei mesi 
estivi). Le fanerogame predominant! sono Phragmites communis, Typha lati- 
folia L. e in minőre quantitä Scirpus sp. Sparganium sp. Vi é poi una grandissima 
quantitä di Ceratophyllum sp. e di Miriophillum sp. sommersi.

Un gio\ane algologo ungherese GÁBOR SZEMES sta facendo uno studio 
completo sistematico — ecologico delle alghe di questo piccolo lago, raccogliendo 
materiale e dati ambientali in ogni epoca dell’anno ; io ho raccolto materiale in 
giugno, luglio, agosto, non per determinarlo sistematicamente, mancandomi il 
tempo, ma per vedere, in linea generale, quale genere di vegetazione algologica 
vivesse in un ambiente cosi interessante. Ho peró determinate specificamente le 
Desmidiaceae presenti per vedere quali specie potevano vivere in un ambiente 
assai lontano da quello dove normalmente prosperano tali alghe :

Closterium Leiblenii KÜTZ. 
y .Cosmarium Meneghini BRÉB.

Cosmarium subprotumidum NORDST.
Cosmarium Botrytis MENEGH. 

y^Cosmarium granatum BRÉB. 
y*. Cosmarium bioculatum BRÉB.
rf-Cosmarium redangulare var. hexagonum — (Elfv.) WEST e G. s. WEST 

con dimensioni minori di quelle indicate dagli autori.
Staurastrum muticum BRÉB.
Staurastrum punctulatum BRÉB.

E’bene notare ehe tu tte  queste Desmidiaceae, ad eccezione di Cosmarium 
subprotumidum e Cosmarium redangulare var. hexagonum, sono specie a vastis- 
sima area di distribuzione, anzi ubiquitarie, quindi insensibili ad ambienti anche 
estremi e ehe nel Belső-tó, numericamente sono poche.
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Tra le alghe filamentose sono presenti in grande quantitá Cladophora, Oedo- 
gonium, Spirogyra, (un po’meno abbondante) Mougeotia con pochi filamenti. Non 
c’é traccia di Zygnema ehe necessita un ambiente acido. Ci sono molti filamenti 
di Ulothrix tenerrima KÜTZ. Tutte le piante immerse in acqua sono coperte da un 
rivestimento calcareo, su cui si trova abbondantissima la Gongrosira Debaryana r a 
b é n . Non é raro VAsterococcus superbus SCHERFFEL. su cui ritornerö, perché é 
indicato dagli autori come vivente in mezzo acido. Le Protococcales sono ben rap- 
presentate dai generi Oocystis (predominante con gran numero di specie e di 
esemplari, degno di unó studio particolare) Scenedesmus, Coelastrum, Tetraedron, 
Pediastrum, Dictyosphaerium, Ankistrodesmus. Rari, ma presenti: Gonium, Pando- 
rina, Eudorina, (piü frequenti in primavera), come pure Euglena, Phacus, Trache- 
lomonas. Ho notato un esemplare di Ceratium hirundinella e non raro il Botrio- 
coccus Braunii KÜTZ. Molto numerose le Cyanophyceae con i generi Gomphos- 
phaeria, Merismopedia, Nodularia, Nostoc, Anabaena, Spirulina, Oscillatoria, Lyny- 
bya. E ’da notare che l’Anabaena sphaerica BORN, e FLAH. é presente in grandis- 
sima quantitá, per lo pili rampicante, avvolta su altre alghe filamentose come 
Oedogonium.

Le Bacillariaceae sono presenti in grandissima quantitá, per lo piu con pic- 
cole forme e raggiungono, secondo una determinazione approssimativa, circa la 
metá del numero totale déllé specie di alghe.

Si puö dunque dire che in entrambi i laghi esiste questa predominanza di 
Bacillariaceae sulié altre alghe.

Vediamo óra se il rapporto tra flora algologica e ambiente in questi laghi 
a carattere chimico ben differenziato : basicitá molto notevole, trova una corris- 
pondenza nelle regole o ipotesi che sono state emesse da algoologi e limnologi 
a questo riguardo.

Mi riferirö prima ad un lavoio di WEHRLE (17) sopra i rapporti fra la con- 
centrazione dei ioni idrogeno (pH) e la localizzazione déllé alghe negli stagni dei 
dintorni di Friburgo (Breisgau).

L’Autore ha esaminato acque variabili, in rapporto al pH, fra un valore di 
3,2 e 8,5.

Egli dice che la quantitá di sostanze inorganiche sciolte nelle acque é piu 
o menő parallela al valore del pH e quindi le acque acide ne contengono menő e quelle 
alcaline in maggior quantitá.

Egli divide queste acque in 4 gruppi e per női é interessante il suo 4° tipo 
ehe corrisponde al caso nostro : acque rieche di Ca, con reazione alcalina duratura, 
fortemente tamponate. Infatti c’é corrispondenza generica nelle alghe con quelle 
del Belső tó e pure corrispondente é l’abbondanza di Phragmites, tipica déllé acque 
alcaline.

Interessante é l’affermazione del WEHRLE ehe la microflora déllé acque 
alcaline si mostra ampiamente indipendente dal contenuto in Ca, infatti, nelle 
acque da lui esaminate, le alghe presenti in acque aLaline contenenti molto Ca, 
si rotrovano per 1’85% nelle acque povere di Ca, non tamponate, ma con uguale 
reazione alcalina, mentre solo il 29 % di specie é in comune con acque strettamente 
confinanti, esteriormente uguali, ma di reazione acida.
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Esaminando poi la tabella in cui sono elencate le alghe con l’indicazione del- 
-l’ampiezza della loro possibilitä di vitain'rapporto ai valori diversi del pH (escluse 
Bacillariaceae e Cyanophyceae) ho constatato ehe : numerose alghe Chlorophy- 
ceae e Conjugatae esistenti nel Plankton del Balaton, come : Oocystis solitaria 
VITTR. Scenedesmus quudricauda (TURPIN) BRÉB., Ankistrodesmus falcatus 
(CORDA) RALFS., Pediastrum duplex MEYEN, Pediastrum Boryanum (TURPIN) 
MENEGH., Didyosphaerium Ehrenbergianum NÄG., Coelastrum microporum 
NÄG., Staurastrum paradoxum MEYEN, possono vivere in un intervallo molto 
ampio di pH, (pH 5—8) quindi indifferentemente in acque acide o alcaline, il ehe 
viene a togliere valore alia specificitä di questo dato.

Fra le Desmidiaceae del Belső-tó Cosmarium granatum BRÉB, C. Botrytis 
MENEGH., Closterium Leiblenii KÜTZ, Staurastrum nmticum BRÉB, S. pundu- 
latum BRÉB. sono indicate dal WEHRLE come alghe o decisamente di acqua 
alcalina o a grande tolleranza di ambiente.

Ma alcune alghe del Belső-tó compaiono nella lista del WEHRLE come 
\ iventi in un mezzo chimicamente diverso da quello in cui io le ho trovate. Infatti 
non é infrequente nel Belső-tó VAsterococcus superbus SCHERFFEL in un’acqua, 
come abbiamo detto avente un pH =  8,6. II WEHRLE ha constatato la sua pre- 
senza in acque in cui il pH va da 4,5 a 6,7, quindi in tali casi, bisogna concludere 
ehe questo numero limité non ha un valore assoluto, ma locale, se é variabile da 
un’acqua ad un’altra e ehe altri fattori concorrono a rendere possibile la vita di 
un’alga e qualche volta predominano.

W. ULEHLA (15) in un lavoro sopra il regolarsi della CO2 e del pH dell’acqua 
per mezzo di alcune alghe di acqua dolce parla di un optimum di pH fra 7,5—7,7 
per i generi Chladophora, Enteromorpha, Chaetomorpha, Oedogonium appartenenti 
al gruppo delle alghe acidofobe in contrapposto alle alcalofobe, specialmente Des
midiaceae, che vivono in un ambiente a pH<6,8. Spirogyra secondo l’autore occupa 
un posto intermedio con un pH =  7,02—7,2. Egli dá poi una tabella con il compor- 
tamento di Chladophora e Spirogyra secondo ricerche di laboratorio e osservazioni 
in natura, secondo la quale : Chladophora ha a pH 7,7—7,9 il punto ottimo di 
accrescimento, a pH 8,1 comincia il deperimento, a pH =  8,5 la sua membrana 
si altera.

Per Spirogyra si ha il punto massimo a pH 7,2, arresto di accrescimento a pH 
8,2, e morte con rottura di membrana a pH 8,5.

Si nota subito la differenza fra questre osservazioni ed il fatto reale di queste 
alghe appartenenti ai generi Chladophora e Spirogyra viventi, in ottime condizioni, 
nel Balaton e nel Belső-tó in un’acqua che ha un pH =  8,6 costante.

ULEHLA sostiene la tesi che 1’alga possegga un sistema di autoregolazione 
dell’ambiente in rapporto al contenuto di CO2 e al valore del pH.

Passando all’esame di lavori di indole pill generale, mi fermeró su quelli 
di Pearsall (9—10), tanto piú ehe ogni sua osservazione pud offrire il punto di par- 
tenza per una ricerca. Egli dice ehe le acque appartengono a due grandi tipi ri- 
guardo alle sostanze ehe contengono disciolte ; differenti fisicamente, chimica
mente, biologicamente, a cui corrispondono, in linea generale, due tipi di vegeta-
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zione algologica. Al I tipo appartengono acque in cui il quoziente ® alto,

con predominanza delle basi alcaline sulle alcaline terrose e sono acque poco comuni, 
povere in nitrati e silice con un plankton, per lo piú di Desmidiaceae.

N a+ K
Il II tipo presenta un basso quoziente <1,5

(nel Balaton questo quoziente é di 0,4 circa) ed é caratterizzato da acque calcari, 
rieche di carbonati, silice e nitrati. Sono queste le acque piti diffuse con un plank
ton formato da Diatomeae unite a Cyanophyceae, Protococcales, Peridineae (Plank
ton del Balaton : Diatomaceae 8, Protococcales 14, Cyanophyceae 5, Peridineae 1, 
Conjugatae 4, Heterocontae 2) Sono pure frequenti in queste acque le piante supe- 
riori natanti, la cui presenza é in generale collegata all’esserci una grande quan
tity di sali disciolta e non al Ca.

Il PEARSALL, in un altro suo lavoro sul phytoplankton dei laghi inglesi, 
ritorna su queste idee, cioé sui due tipi di laghi nel caso particolare di quelli inglesi 
e considera il I tipo come primitivo, in via di colonizzazione, il II piti evoluto, 
come una comunitá chiusa. Nel caso del Balaton e del Belső-tó si tratta, eviden- 
temente, di una comunitä molto evoluta, in cui le alghe presenti si sone adattate 
e in cui difficilmente altre riuscirebbero ad introdursi.

Pearsall pássá a questioni piti precise riguardanti il metabolismo degli orga- 
nismi e si chiede se sia possibile spiegare perché il phytoplankton mostri una cosi 
stretta relazione con il contenuto in calcio dell’acqua. Io non riporto le tre ipotesi 
fisiologiche ehe enuncia il PEARSALL per cercare di spiegare il fatto ehe nelle 
acque povere di Ca. il phytoplankton é composto di organismi ehe producono 
carboidrati come sostanza di riserva, mentre nelle acque calcari, gli organismi 
producono grassi, in modo predominante; penso perö che una ricerca ehe si potrebbe 
fare negli organismi del phytoplankton del Balaton, sarebbe quella di analizzare 
le sostanze di riserva e vedere se c’é corrispondenza alle ipotesi di PEARSALL.

Nei due tipi di laghi osservati da PEARSALL in Inghilterra, pur essendoci 
delle differenze notevoli nella composizione chimica delle loro acque, il valore del 
pH é uguale, variabile fra 7,2—7,6 e l’autore conclude ehe la concentrazione dei 
ioni H non ha un’importanza preponderante come molti pensano.

A questa conclusione sono venuta anch’io dall’osservazione diretta degli 
organismi viventi nel Balaton e nel Belső-tó.

PEARSALL parla poi del cosmopolitismo del phytoplankton notato da 
WÉSÉMBÉRG LUND e lo spiega osservando ehe il tipo di acqua con basso quo- 

N a+ K
ziente Qa _j_iyjg ® assai comune, fatto ehe spiega la predominanza delle Diato

mee. Altri fattori ipotetici concorrono poi all’uniformitä del plankton, come l’uni- 
formitä chimica dello strato superficiale dell’acqua e una spiegazione della povertä 
in genere del plankton puö essere data dal basso contenuto in K delle acque rieche 
di Ca—(nel Balaton mg. 2,06— 2,21 p. litro). RUTTNER (11) ha fatto uno studio conn 
pleto sul plankton del lago di Lunz (Bassa Austria) osservandone la sua distribuzione 
nello spazio e nel tempo, risultato delle esservazioni di 6 anni consecutivi. Si tra tta  di
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un lago alpino di m2 678.690, ehe, dall’analisi chimica particolareggiata déllé acque,
N a+ K

risulta appartenente al II0 tipo di Pearsall, essendo il quoziente Qa estre-
mamente basso. Escludendo le Flagellate, che possono anche non essere considerate 
nel phytoplankton, le Bacillariaceae formano, con poche specie, ma con gran 
numero di individui, la mássá del nannoplankton, ma mancano le Cyanophyceae 
ed é presente un certo numero di Desmidiaceae. Evidentemente qui le condizioni 
tipiche di P E A R S A L L  sono alterate da altri fattori difficili da mettere i n  evidenza.

Per quel ehe riguarda la concentrazione dei ioni H siamo in condizioni ehe 
si avvicinano al Balaton, pur restando il numero inferiore, essi variano cioé da un 
valore minimo di 7,45 in profonditä sotto il ghiaccio, ad un massimo di 8,3 in agosto, 
evidenteménte quando c’é maggiore assimilazione. Esaminando l’analisi chimica 
déllé sostanze inorganiche disciolte si vede ehe nel Balaton c’é maggiore quantitä 
di sáli, ma la quantitä di Ca é sensibilmente uguale in estate. Tante altre condi
zioni differiscono, come dimensioni del lago, temperatura, ecc.

Posso far notare la presenza, in comune col Balaton, öltre al Ceratium hirun- 
dinella o .  F R .  M. di Cyclotella comta ( E H R . )  K Ü T Z ,  Synedra acus var. delicatis- 
sima ( w .  SM.) G R Ü N .,  Staurastrum paradoxum m e y e n ., Closterium aciculare var. 
subpronum W E S T . ,  Oocystis lacustris C H O D .

CONCLUSIONI.

Ho fatto queste poche osservazioni sui rapporti fra acqua alcalina e vege- 
tazione algologica nel Balaton e nel Belső-tó, perché possano servire sopratutto 
come programma di lavoro. Ho cercato di far notare come un grado cosi notevole 
di alcalinitá non abbia una grande influenza sulla vegetazione e sopratutto come 
il valore numerico pH (8,6) non abbia un’importanza preponderante come fattore 
ecologico. Infatti qui possono vivere organismi, come Chladophora, Spirogyra, 
Asterococcus, in condizioni naturali tali che, teoricamente, sono considerate nocive 
e causa di intolleranza.

La flora algologica, in generale, del Balaton ubbidisce all’ipotesi di
Na +  K

PEARSALL riguardo al valore del rapporto-------------- ehe essendo basso
Ca +  Mg

favorisce una vegetazione predominante di Bacillariaceae e di Cyanophyceae, con 
Protococcales e Peridineae in numero minőre. Il phytoplankton del Balaton ha 
pure un numero notevole edi Bacillariaceae di Cyanophyceae, ma superiore per 
numero di specie é quello déllé Protococcales e bisogna supporre ehe altri fattori, 
come grande aerazione dell’acquá e sua poca profonditá, intervengano a favorire 
questo sviluppo.

Anche nel Belső-tó la predominanza é dam dalle Bacillariaceae e abbon- 
dantissime sono le Gyanophyceae, ma qui rimane da studiare il fattore, certa- 
mente molto importante, della presenza di abbondante sostanza organicá, dovuta 
a detriti di animali e a vegetali morti.

Le alghe piü lontane dal loro ambiente chimico e fisico adatto sono le Des
midiaceae rappresentate da 4 specie nel phytoplankton del Balaton e da 7 specie
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nella flora algologica del Belső-tó e bisogna concludere ehe si tra tta  di specie a 
carattere ubiquitario o casualmente adattate.

Conferma anche questa idea dell’ubiquitá del phytoplankton del Balaton, 
la constalazione del Dott. SCHERFELL della rassomiglianza di esse al phyto
plankton dei laghi di Giava, fatto ehe difficilmente si potrebbe spiegare con una 
convergenza di caratteri ambientali.

Istituto Biologico di Tihany sül Balaton (Ungheria) estate 1930.
Istituto Botanico della R. Universitá di Torino (Italia) Dicembre 1930.

A BALATON ÉS A BELSŐ-TÓ ALGAFLÓRA-TENYÉSZETÉNEK ÖSSZE
FÜGGÉSE A KÉT TÓ VIZÉNEK LUGOSSÁGÁVAL.

A dolgozatban a szerző először összegyűjti mindazokat az adatokat az iro
dalomból, amelyek a Balatonnak és a Belső-tónak geográfiái, geológiai és fiziko- 
kémiai viszonyaira vonatkoznak. Ezeket egyfelől a Balaton-Bizottság kiadványai
ban, másfelől pedig a Biológiai Kutatóintézet kiadványaiban találta meg. Egyes 
adatokat CHOLNOKY professzor volt szíves rendelkezésre bocsájtani. Munkájá
ban közli MÜLLER adatait a Balaton vizének vegyelemzéséről. Megemlékezik 
ISTVÁNFFJ, PANTOGSEK és SCHERFFEL algologiai tanulmányairól.

Hangsúlyozza dolgozatában, hogy a Balaton igen magas hidrogénionkon
centrációja (8, 6), valamint a vele összefüggő magas Ca és Mg tartalma és a víznek 
a szelek következtében elnyelt nagy 0 2-tartalma szabályozzák a tó növényi szer
vezeteinek előfordulását és azok mennyiségét. Megállapítja a tó limnologiai helyét 
a THIENEMANN-féle beosztásban (III.). SCHERFFEL, ISTVÁNFFI és PAN- 
TOCSEK műveire hivatkozva nem idézi sem az összes phytoplankton, sem a tóban 
élő többi algák teljes jegyzékét, csupán a balatoni fajok számát közli, a megne
vezett szerzők nyomán és egy listát azokról a planktonalakokról, amelyeket 
SCHERFFEL közölt (1. a 764—765. oldalon). Megállapítja, hogy ebben a fel
sorolásban uralkodó számban vannak a Protococcales, Bacillariales csoportok, 
valamint a Cyanophyceák képviselői. Ezekkel szemben kicsiny számban vannak 
Desmidiaceák. A Balatonnak algaflóráját összeveti a Belső-tó algaflórájával. 
A tóra vonatkozó limnologiai adatok közül megemlíti, hogy a Belső-tó vize esővíz, 
amely víz a pannoniai homokon átszűrődve, különböző helyeken belejut a Bala
tonba.

Ha ez a vízeltünés nem volna, úgy a Belső-tó vize elárasztaná környezetét, 
mert az évenként belehulló csapadék mennyisége nagyobb, mint az elpárolgás. 
Látható lefolyása pedig nincsen. Vize nem iható, mert igen sok alkalikus fémsót 
tartalmaz. Elemzése hiányzik, pH-ja 8.6, mint a Balatoné. A Belső-tó limnologiai 
viszonyai mások, mint a Balatoné, amit az is igazol, hogy területe nagy részét 
növényzet borítja el, melynek kifejlődését a nagymennyiségű korhadó növényrész 
és a tó felületén élő sok madár ürüléke segít elő. Phanerogán flóráját a 283. oldalon 
sorolja fel. E tó flórájának egységes képét a szerző nem akarja adni, mert azzal 
SZEMES GÁBOR már évek óta céltudatosan foglalkozik. A szerző pedig csak 
június—augusztusban volt Tihanyban, amiért a flóra alkatelemeinek pontos meg
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határozására sem vállalkozhatott, csupán annak általános algologiai képét akarja 
adni. Meghatározta az oly érdekes flórájú tó Desmidiaceáit (1. a 283. oldalon). 
A meghatározott Desmidiaceák kettő kivételivel mind ubiquisták, vagy legalább 
is nagy elterjedési! fajok, melyekre a környezet befolyása nem igen érvényesíti 
hatását. Meg kell azonban jegyeznie, hogy egyénszámuk csekély. Fonalas algák 
közül nagy számban vannak Cladophora, Oedogonium, Spirogyra (kissé kevesebb), 
Mougeotia (kevés). Nem él benne Zygnema, melynek előfordulásához savanyú 
közeg kellene. Nem ritka az Astrocoocus superbus SCHERFFEL, amelyről a szer
zők azt állítják, hogy közepes savanyúságú vízben él. A fajok fel vannak sorolva 
a 281— 282. oldalon. Noha a szerző munkája, mint mondja, inkább csak programm 
a további kutatásokra, már az eddigi vizsgálatokból is az tűnik ki, hogy a Balaton 
és Belső-tó algaflórájának egybevetése szerint a pH numerikus értékének nincsen 
olyan nagy szerepe az algák ökológiájára nézve, mint azt általában felveszik. 
A Balaton algaflórája általábanvéve igazat ad PEARSALL hipotézisének, mely- 
szerint vize kedvez oly flóra kialakulásának, melyben uralkodnak Bacillariaceák 
és Cyanophyceák és kisebb számban vannak benne a Protococcales és Peridineales 
csoportok képviselői. ABalaton-phytoplanktonját tekintélyes számú Bacillariacea 
és Cyanophycea népesíti be, de hogy ezek ilyen nagy számban fordulnak elő, főleg 
pedig a Protococcalesek is, ennek okát másban kell keresnünk, mint az említett 
tényezőkben. Ez okok között nyilván nagy szerepet játszik a víz kis mélysége s a 
víz nagy átszellőzöttsége.

A Belső-tó Bacillariaceái és Cyanophyceái bősége is összefügg az adott 
magyarázattal, de ami további utánavizsgálásra marad, az a tényező bizonyára 
sokkal fontosabb. Ez pedig az organikus anyagoknak bőséges jelenléte, mely állati 
és növényi anyagokból ered.

Azok a fajok, amelyek sokkal inkább függnek a környezet közegétől, t. i. a 
Desmidiaceák a Balatonban 4, a Belső-tóban pedig 7 fajban ismeretesek. Hogy 
ezek a Desmidiaceák ezekben a tavakban előfordulnak, annak magyarázatát abban 
kereshetjük, hogy vagy messze elterjedt ubiquisták, vagy olyanok, amelyek alkal
milag alkalmazkodottak.

Ezt a gondolatot, hogy t. f. a Balaton flórája ubiquistákból tevődik össze, 
megerősíti a phytoplanktonra nézve SCHERFFEL szerint az a hasonlatosság, 
amelyet a Balaton phytoplanktonja a jávai tavak phytoplanktonjának össze
hasonlítása eredményez. Ezt a hasonlatosságot pedig bajos volna a környezet 
hasonló viszonyaival magyarázni.
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A HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EGY ÉRDEKES LELŐHELYE,
írta : D r . SCHERFFEL ALADÁR, Tihany.

EIN INTERESSANTER STANDORT VON HAEMATOCOCCUS
PLUVALIS.

von: D r . A. Sc h e r f f e l  (Tihany.)

Ez az érdekes V o l v o c i n e a  azok közé a szervezetek közé tartozik, melyek 
sajátságos előfordulásukkal, ökológiájukkal vonják magukra a figyelmet. Ha a 
hazai algologiai irodalmat tekintjük, úgy 1883-ban DEMECZKY GYULA1 közli, hogy 
e vörös színével feltűnő moszatot budapesti lakásának erkélyén díszül elhelyezett 
olaj festékkel bemázolt négy cinkvázában meggyűlt vízben találta. SEBESTYÉN 
OLGA kollégám szóbelileg közölte, hogy a budapesti Erzsébet-Nőiskola tornatermét a 
központi épülettel összekötő folyosó lapos bádogtetején is megjelent és tenyészett 
ez a moszat,* pedig különben rendszerint köves substratumot, így kőmedencéket, 
sziklavájulatokat, nemkülönben betonmedencéket kedvel.

Mindezeknek a lelőhelyeknek közös és a moszatra nézve fontos az a saját
sága, hogy időnként gyakran, tartósan és alaposan kiszáradnak. Mostani közlemé
nyemnek tárgya az,hogy Tihanyban, JÓZSEF FŐHERCEG kastélyának területe az or
szágút felé oly kőfallal van elkerítve, melynek teteje az átmászás meggátlása végett 
összetörött vastagfalú üvegpalackokkal van sűrűén megrakva, valósággal felfegy
verezve. E palackok között nagyszámú olyan van, mely szájával van a cement
masszába beleszúrva, úgy, hogy a nyak és a hozzácsatlakozó kiszélesedő rész mint
egy tölcsért alkot, melyben az esővíz meggyűl.

Aurél fiam, gépészmérnök, sétái alkalmával vette észre, hogy sok 
ilyen „tölcsérben“ a víz, illetőleg az üveg belső fala többé-kevésbbé piros, s 
felhívta erre figyelmemet. Tisztában voltam vele, hogy a piros bevonatot a 
H a e m a t o c o c c u s  p l u v i a l i s ,  illetőleg annak nyugalmi állapota okozza. 
A mikroszkópi vizsgálat igazolta nézetem helyességét. Ez a lelet annyiban érdekes, 
amennyiben a H a e m a t o c o c c u s  p l u v i a l i s ,  amelyet a magyar fauna- 
katalógus2 ritkának mond, itt JÓZSEF FŐHERCEG tihanyi kastélyának kerítésén, a 
Magyar Biológiai Kutatóintézet tőszomszédságában fordul elő vizsgatraál alkalmas 
mennyiségben.

Tekintettel arra, hogy a Biológiai Kutatóintézet közvetlen környéke szegény 
algákban s moszatokban gazdagabb terület csak távolabb, a Belső tóban stb. 
található, örülhetünk ennek az úgylátszik állandó előfordulásnak.

* Ez esetekben az a feltűnő, hogy a víz fémtartányokban időzött, mert általában 
a nehéz fémek ionjai mérgező hatásúak a moszatokra.

19*
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EIN INTERESSANTER STANDORT YON HAEMATOCOCCUS
PLUVALIS.

In den verkehrt in Beton gesteckten, demnach aufrechte das Regenwasser 
auffangende Trichter darstellenden Hälsen der zertrümmerten starkwandigen 
Flaschen mit deren scharfkantigen Bruchstücken die Gartenmauer des erzherzog
lichen Kastells in Tihany (in der Nachbarschaft des Ung. Biolog. Forschungsinsti
tutes) zum Schutz gegen Übersteigen reichlichst besetzt ist, bildeten die Aplanos- 
poren dieser Volvocinee mehr minder intensiv rote Beläge, so dass diese Mauer 
einen vorzüglichen Standort dieses Organismus darstellt, welcher auf sehr bequeme 
Weise Untersuchungsmaterial liefern kann.

IRODALOM. — LITERATUR.
1 Demetzky Gyula : A véres esőről. 1 ábrával. Természettudományi Közlöny 15. köt. 
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ADATOK A BALATONVIDÉK VEGETÁCIÓJÁNAK 
ISMERETÉHEZ III.1

írta : DR. B. SOÓ REZSŐ (Debrecen.)

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER VEGETATION DES 
BALATONGEBIETES III.1

Von: PROF. R. V. SOŐ (Debrecen).

Jelen dolgozat a Balatonvidék fás vegetációjával foglalkozik, szociológiái 
alapon. Az erdők leírásával — mivel azok a Balaton közvetlen mellékének vegetá
cióképében alárendeltebb szerepet játszanak —  BORBÄS nagy művében aránylag 
keveset foglalkozik (270—275. oldal), részletesebben és modernebb beállításban 
BERNÁTSKY (BORBÁS művének német kiadásában, 40—42, 44— 61), listáik 
a továbbiakban közölt és csak autopsián alapuló felvételeket kiegészíthetik. — 
A Balatonvidék fás vegetációja — mint a Magy. Bioi. Int. Munkái III. 20. ki
mutattam — beleértve a cserjés, sőt a kultúrateremtette cserjés legelőt is, öt nö- 
vényszövetkezetcsoportba osztható, éspedig :

Fagion silvaticae Fagetum silvaticae (bükkös), csak a Badacsonytetőn 
és a Keszthelyi hegységben játszik (alárendelt) szerepet, 1. p. 297. (inch Fageto— 
Carpinetum).

Quercion r o b u r i s  Quercetum roburis ( Querceto—Carpinetum) kül. a Keszt
helyi hegység völgyeiben

Q. sessilis az uralkodó tölgyes erdőtípus.
a) Q. sessilis—Carpinus betulus, b) Q. sessilis—Q. lanuginosa incl. Q. lanu

ginosa típus. 1. p. 303. Anthropogen jellegű a Fraxinetum mixtum ( Fraxinus or-

1 „Adatok a Balatonvidék flórájának és vegetációjának ismeretéhez“ cím alatt a 
Magyar Biológiai Intézet Munkái-ban (II. 1928. 132—136. és III. 1929. (1930.) 169—185.) 
főként az 1928—29. években tett balatonvidéki kutatásaim florisztikai eredményeit tettem 
közzé. A balatonvidéki növényszövetkezetek áttekintését s a „pannoniai füves lejtők“ (sztyep- 
rétek) Festuca sulcata-Carex humilis-Stipa joannis asszociációkomplexének, továbbá a homoki 
(Siófok) és sziki (Lepsény) vegetáció asszociációinak elemzését „A modern növényföldrajz 
problémái, irányai és irodalma. A növényszociologia Magyarországon“ című munkámban 
(ugyanott, III. 1929. (1930.) 1—51.) adtam. A bükkösök synthetikus listáját először „Ver
gleichende Vegetationsstudien : Zentralalpen—Karpathen—Ungarn—etc.“ (Veröff. Geo- 
botan. Inst. Rübel, VI. 1930. 237—322.) összehasonlító növényszociologiai dolgozatomban 
közöltem. Utóbbitól eltekintve a Balatonvidékről eddig közölt modern asszociációlisták 
a következők:
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nus— Acer campestre— Ulmus campestris Ass. incl. Fraxinus—Acer—Carpinus 
betulus Subass. Ez az ültetett fajokkal (kül. akác, bálványfa és feketefenyő) erő
sen kevert mesterséges erdőtípus már félkultúrnövényszövetkezetnek tekintendő.2

Betuletum pendulae, száraz nyires, kül. Tapolca-Lesence-vidék.

Alnion égeres : Alnetum glutinosae (ritka : Hévíz)
nyires : Betuletum mixtum ( Betula pendula—pubes- 

cens— Quercus robur Áss., ritka : Vindornya)

Fraxinetum elatioris, kőrisliget (ritk a : Aszófő) ezek a liget — illetve láp- 
erdőjellegű típusok, a táj képében nem jelentékenyek.

Corylion avellanae Querceto—Cotinetum (asszociációkomplex) néven fog
lalom össze a nehezen osztályozható xerophil cserjéseket, amelyek a karsztos 
(meszes vagy dolomit) lejtőkön általánosan elterjedtek, 1. p. 308. inch Q. lanu
ginosa—Crataegus monogyna, Q. lanuginosa—Cornus sanguinea és a Q. sessilis—Coti- 
nus típusok. Igen közeli rokon a Fraxinus ornus—Cytisus nigricans Ass.

Prunion spinosae anthropogen jellegű : Crataegus monogyna-Prunus spinosa 
félkultúrnövényszövetkezet, a cserjés legelő, 1. p. 312.

Ebben a felsorolásban fokozatos az átmenet a leginkább hygro-mesophil 
bükköstől, az árnyas, hűvös, nedves lokális klimaigényű, tehát a hő- és fényfaktor
ral szemben relatív minimális, a vízfaktorral szemben relatív maximális igényű 
típustól kiindulva a mesophil—subxerophil tölgyes szövetkezeteken át a kimon
dottan xerophil jellegű, a napos, meleg, száraz termőhelyet kedvelő, azaz a hő- 
és fényfaktorokkal szemben maximális, a vízfaktorral szemben minimális igényű 
Querceto— Cotinetumig (illetve tovább a már — 1. c. — tárgyalt sztyeprétekig). 
Ezeknek a faktoroknak az összhatása legszebben az atmoszféra párologtató erejé-

Ezek a növényszövetkezetek a F e s tu c io n  s u lc a ta e  (1-—3, ezekről részletesebben a cikk
sorozat 4. részében lesz szó), F e s tu c io n  v a g in a ta e  (5—6), M o l in io n  c o e ru le a e  (4,12, részletesebb 
tárgyalásuk ugyanott), M a g n o c a r ic io n  (7, 12—15), P h r a g m i l io n  (10, 16), S p h a g n io n  (11) és 
S a l ic o r n io n  (8) asszociációcsoportokba tartoznak, (v. ö. Magy. Bioi. Int. Munkái III. 20—1). 

2 Hasonlójellegű a Q u e rc u s  c e r r is  ligete, pl. a somogyi parton Fonyód Várhegyén.

1. F e s tu c a  su lc a ta — S t i p a  jo a n n is  Ass. i Magy. Biol. Int. Munk. III.
2. F e s tu c a  s u lc a ta — C a re x  h u m il i s  „  [ 28— 32
3. S t i p a  jo a n n is — C a re x  h u m il i s  „  )
4. S c h o e n u s  n ig r ic a n s — C la d iu m  m a r i s c u s  , ,  32
5. S a l i x  r o s m a r in i f o l ia  „ 32
6. F e s tu c a  v a g in a ta  „  33
7. J u n c u s  m a r i t im u s  , , 33
8. A g r o s t i s  a lb a — A t r i p le x  m ic r o c a r p u m  „ 33—4
9. A g r o s t i s  a lb a — A s te r  p a n n o n ic u s  „ 34

10. P h r a g m ile s  v u lg a r is  „  182—3
11. S p h a g n u m —(P h r a g m ite s — J u n c u s  s u b n o d u lo s u s ) „ 179
12. S c h o e n u s  n ig r ic a n s — J u n c u s  s u b n o d u lo s u s  180
13. C a r e x  a c u t i f o r m is — J u n c u s  s u b n o d u lo s u s  „  181
14. C a r e x  a c u t i fo r m is—C. r i p a r i a  , , 181
15. C a r e x  H u d s o n i i  , ,  181
16. S c h o e n o p le c tu s  T a b e r n a e m o n ta n i— (C a re x  r i p a r i a )  Ass. 181

továbbá néhány tiszta állományt képző mocsári asszociáció.
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nek változásában mutatkozik, amit a tihanyi félszigeten különböző növényszövet
kezetekben történt párolgásmérések igazolnak, (v. ö. SOÓ : Kísérleti ökológiai 
tanulmányok a Balaton vidékén I. Math.Természeti. Ért. 1929, 602—614.) A sorrend 
úgy ökológiai charakterükben, mint szociológiái felépítésükben az egyes erdő
típusokra nézve (nem tekintve az anthropogen növényszövetkezeteket és a 
hygrophil ligeteket illetve láperdőtípusokat) a következő :

1. Fagus silvatica 1/a. Fagus silvatica—Carpinus beíulus; 2. Quercus robur— 
Carpinus betulus; 3. Quercus sessilis—Carpinus betulus; 4. Quercus sessilis—Q. 
lanuginosa; 5. Q. lanuginosa; 6. Q. lanuginosa—Cotinus (v. Cornus sanguinea) 
6 /b . Crataegus monogyna (7. Festuca sulcata—Carex humilis— Stipa joannis) nö
v én y szö v e tk eze tek . Itt em lítem  m eg, hogy m íg a Crataegus—Prunus tü sk eb ozót  
(am elyet v ég ü l is a legsivárabb legelő  : Cynodon dactylon—Lolium perenne szö v e t
k ezete  v á lt  fel) te lje sen  a m ai ku ltúra szü lö tte , add ig  a BERNATSKYtól (p. 49) 
a B alk án ról leírt „ s ib lja k “ (ADAMOVIC) form ációval k ap cso la tb a  h o z o tt3 Quer- 
ceto—Cotinetum ősibb, noha az erdőirtások  e lterjed ését e lő m o zd íto ttá k .

Ami a talajnemek és az egyes erdőtípusok közötti összefüggést illeti, az 
egyes erdőtípusoknál te tt megjegyzéseim mellett utalok BERNÁTSKY müvére, 
ahol a bazalt, mész, dolomit, homokkő és lösztalajok erdeit ismerteti (noha inkább 
a substratum, mint a talaj szerepét). Kiemeli, hogy a Quercus sessilis meszen rit
kább, o tt a Q. lanuginosa helyettesíti, továbbá a LÓCZY-féle megállapítást a dolo
mittetők fátlanságáról, kopárságáról — amit magam is megerősíthetek. A mi 
talajvizsgálataink főként a mész (inkl. dolomit) mennyiség és az aciditásra vonat
koztak, a továbbiakban tárgyalt növényszövetkezetek felvételeiből a következő 
értékeket kaptuk (Methodika : 1. Magy. Bioi. Int. Munkái III. 5—6, kolorimetri- 
kus pH értékek).

Asszociáció Hely Rétegmélység
cm-ben

Karbonát- H 
tartalom "

1. Fagus silvatica . . . Badacsony
N-lejtő

0—10
20—30

— 6-75 
— 6-5

2......................................... NW-perem 0—30 — 6-75

3. Carpinus facies . . . . SE-perem 0—30 — 6-7

4. Quercus sessilis— 
Carpinus betulus . .

Balatonfüred 
. Tamáshegy 

SW-lejtő

0—20
30—50

0—0-1% 7-05 
32% 7-2

4 / a ) ................................ . NE-lejtő ugyanazon értékek

5......................................... . Badacsony 
NE—NEE lejtő

0—10
10—20
20—30

—•— 7-1 
0-2% 7-1 
3-5% 7-2

3 Magam is a sibljakkal hoztam kapcsolatban Kolozsvár vidékének xerophil cserjéseit 
(Geobotanische Monographie von Klausenburg I. 42), amelyek részben egykor erdős, de ma 
már az erdősülésre alkalmatlan területeket fednek.
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Asszociáció Hely Rétegmélység
cm-ben

Karbonát-
tartalom PH

6. Quercus— sess il is— Badacsony 0—20 18% 7-3
Quercus lanuginosa S—SE lejtő

7. Balatonfüred 0—10 0-35 7-15
Tamáshegy 10—20 0-70 7-15

8. Quercus lanuginosa ugyanott 0—10 15-2% 7-3
Cotinus coggygria. . . 10—20 57% 7-4

9. Quercus lanuginosa . . Petőhegv 0—30 1-5% 7-5

10. Fraxinus—Acer— Ulmus Tihany 0—10 0-35% 7-25
Csúcshegy 10—20 9-9% 7-3

tető
11. alatt 0—20 0-32% 7-15

12. Crataegus monogyna—
Prunus spinosa . . . Badacsony 0—30 — •— 6-9—6-7

A pH meghatározások augusztus végén — szeptember elején történtek, ami
kor is a pH számértéke a legnagyobb, azaz a talajaciditás a legkisebb. (A balaton- 
vidéki erdők talajában a pH érték periodikus váltakozásának meghatározása — 
v.ö . FEHÉR, Wissensch. Archiv f. Landw. 1930. IV., 74—87 -—  igen hálás feladat 
volna.) E 12 talajvizsgálatnak megfelelő asszociációfelvételek a további szöveg
ben *-gal jelöltetnek.

Teljesen hiányzik a Balatonvidéken ma már a tűlevelű erdő. A közeli Bakony
ban (híres bükkerdeinek analysisét 1. SOÓ in Veröff. Geobot. Inst. Rübel 1. c.) 
egyetlen még ősi Pinetnma (v. ö. GÄYER, Der Bakonyer Wald, Mitt. Deutsch. 
Dendr. Ges. 1927— . . . . )  ■— Pinion silvestris assz. csoportból — a következő össze
tételt mutatja (A—D értékek) :

L o m b k o r o n a s z i n t : (L K ) P in u s  s i l v e s t r i s  4— 5 , Q u e rc u s  ro b u r ,  Q . s e s s i l i s ,  A c e r  c a m p e s tr e  
F r a x in u s  e x c e ls io r . —■ C s e r j e s z i n t : ( f is )  J u n ip e r u s  c o m m u n is  — 2, C o r y lu s  a v e l la n a , C r a ta e 
g u s  m o n o g y n a , P i r u s  p i r a s te r ,  R u b u s  s p .  se c t. E u b a tu s ,  C le m a t is  v i ta ib a , — G y e p s z i n t : (G y )  
F e s tu c a  s u lc a ta  4 , K o e le r ia  g r a c i l i s ,  C a la m a g r o s t is  e p ig e io s ,  D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a ,  
A n th e r ic u m  r a m o s u m , P o ly g o n a tu m  o f f ic in a le ,  C e p h a la n th e r a  r u b r a ,  C e r a s t iu m  c a e s p i to s u m ,  
S i le n e  o t ile s  2— 3 , S .  v u lg a r is ,  T u n ic a  s a x i f r a g a ,  G y p s o p h i l a  a r e n a r i a ,  D ia n th u s  
s e r o t in u s  —-2, D .  s u p e r b u s ,  A n e m o n e  n ig r ic a n s ,  R a n u n c u lu s  a c e r , T h a l ic tr u m  m in u s ,  S e d u m  
H il l e b r a n d i i ,  B e r ie r o a  in c a n a , E r y s i m u m  d i f f u s u m ,  F r a g a r ia  v e s c a , P o te n t i l la  a rg e n te a ,  
P .  a r e n a r ia  2 , A s t r a g a lu s  g ly c y p h y l lo s ,  C o r o n il la  v a r ia ,  C y t i s u s  n ig r ic a n s  — 2, L o tu s  c o rn ic u la -  
t u s ,  T r i f o l iu m  a r v e n s e ,  T . m e d iu m ,  V ic ia  le t r a s p e r m a ,  G e r a n iu m  R o b e r t ia n u m , E u p h o r b ia  
c y p a r i s s i a s  2 , E .  S e g u ie r ia n a  2— 3 , H y p e r i c u m  p e r fo r a tu m , V io la  s i l v e s t r i s ,  E p i lo b iu m  m o n ta -  
n u m , O e n o th e ra  b ie n n is ,  P e u c e d a n u m  o r e o s e l in u m , P im p i n e l l a  s a x i f r a g a ,  T o r i l i s  a n lh r is c u s ,  
M o n o t r o p a  h y p o p i t y s ,  P  i  r  o  l  a  s e c u n d  a ,  P .  m e d i a ,  P .  c h l o r a n l h  a,  
P .  m i n o r  C e n ta u r iu m  u m b e lla tu m , C y n o g lo s s u m  h u n g a r ic u m , S a tu r e ja  a c in o s ,  S .  c l in o p o -  
d i u m ,  S ta c h y s  r e c tu s  — 2, T e u c r iu m  c h a m a e d r y s ,  T h y m u s  s e r p y l lu m  2 , S o la n u m  d u lc a m a r a ,  
L in a r ia  g e n is ta e fo l ia ,  V e rb a sc u m  ly c h n it i s ,  V . p h lo m o id e s ,  V e r o n ic a  o f f i c in a l i s ,  V . o rc h id e a ,
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Asperula cynanchica —2, Galium verum, Scabiosa ochroleuca, Jasione montana, Erigeron acer, 
Helichrysum arenarium, Solidago virgaaurea —2, Carlina brevibracfeata, Cicerbita muralis, Hypo- 
chaeris radicata, Leontodon hastilis, L. hispidus, Tragopogon orientalis, Hieracium pilosella 
s. L, H. echioides.

Néhány jellemző homoki faj ( Gypsophila arenaria, Dianthus serotinus, Ery
simum diffusum, Helichrysum arenarium, kevésbé még Euphorbia Segueiriana, 
Hieracium echioides etc.) és néhány érdekes montán erdei elem ( Dryopteris spinu
losa, Monotropa, Pirola secunda, media és chlorantha) mellett — a Pirolaceák rész
ben chárakterfajókul is tekinthetők a területen — flórája kevert erdei és ruderális 
elemekből áll. A homoki fajok a kisalföldi homokpusztákon elterjedtek.4

A következőkben tárgyalt asszociációlistákban az első oszlop értékei a gya
koriság és borítás (A—D : abundancia inch dominancia), a második az állandóság 
(K : illetőleg egy asszociációindividuum felvételének közlése esetén a lokális állan
dóság, Fr. : frequencia), a harmadik a hűség (F : fidelitas) értékeit adják. A skála 
magyarázatát, valamint a felvételek methodikáját lásd a bevezető jegyzetben 
idézett dolgozatban (Magy. Bioi. Int. Munkái III. 1—51). Az összes itt közölt fel
vételek a Balaton északi partjáról származnak. Az erdők elterjedését jól mutatja 
az 1 : 200,000 katonai térkép, v. ö. Archívum Balatonicum, I. 1. 1927. mellékletét.

Fajietum silvaticae :

A-D K F A-D K F
MM Fagus silvatica . 3—5 5 4 H Rubus sect. Euba- •

99 Betula pendula . i 1 1—2 batus sp. . . .  1 2 —
99 Carpinus betulus 2—4 5 3 MM—M Sorbus cretica . . 1 1 2
99 Quercus robur . . 1 2 2 9 9 S. torminalis . . 1 1 3
99 Q. sessilis . . . . 1 2 2 99 Staphylea pinnata 1 1 2
99 Ulmus glabra . . 1 1 2 99 Cornus sanguinea 1 1 2
99 U. scabra . . . . 1 2 2—3 99 Ligustrum vulgare 1 1 i
99 Prunus avium . .. 1 1 2 99 Viburnum lantana 1 1 l —:
99 Acer campestre . 1 3 2 99 Lonicera xylosteum 1 1 2—:
99 A. platanoides . . 1 1 2 E—N Clematis vitaiba . 2 1 2
99 Tilia cordata . . 1 1 2 H Polygonum dume-
99 T. platyphyllos . 1 1 2 to r u m .................1 1 l —:
99 Fraxinus ornus . 1—2 4 1—2 Th Galium aparine . 1 1 2

MM—M Salix capraea . . 1 1 2 N—Ch Hedera helix . . 1—3 3 2
99 Corylus avellana . 1—2 3 2 H Athyrium filix fe-
99 Crataegus mono- mina.....................1 1 2

gyna et oxya- 99 Asplenum tricho-
cantha ................. 1 1 2 m an es.................1 1 2

4 Az erdővel szomszédos szabad homokpuszta legfontosabb elemei: Festuca sulcata 
4— 5, Carex nitida 2, Stipa capillata, Juniperus communis, Silene otites 3—4, incl. S. pseud- 
otites, Silene conica, Dianthus serotinus 2—3, Sedum Hillebrandii 2— 3, Erysimum diffusum, 
Potentilla arenaria 2, Medicago pseudoprostrata, Euphorbia Seguieriana, 3—4, Helianthemum 
nummularium, Seseli varium, Onosma arenarium, Thymus serpyllum 2, Plantago indica 0— 3, 
Jasione montana, Helichrysum arenarium, Crepis tectorum, Hieracium echioides, mint akcesz- 
szorikus elemek még : Anemone nigricans, Tunica saxifraga, Berteroa, Potentilla argentea, Tri- 
folium arvense, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Eryngium 
campestre, Satureia acinos, Teucrium chamaedrys, Linaria genistaefolia, Verbascum phlomoi- 
des, Erigeron acer, Crepis capillaris, Hieracium pilosella etc.
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A-D K F A-D K F
G Cystopteris fragilis 1 1 2 Gh Cardamine impa-
H Dryopteris filix mas 1 1 2 t i e n s .................1 1 2—3
99 Brachypodium sil- H Fragaria vesca . 1 2 2

vaticum . . . .  2-- 3  4 2 99 Geum urbanum . 1 3 2
H Calamagrostis arun- 99 Astragalus glycy-

dinacea . . . .  1 1 2 phyllos . . . .  1 1 2
99 Dactylis glomerata 1 3 2 N Cytisus nigricans . 1 1 2
99 Festuca gigantea 1 1 3 99 C. leucotrichus-
99 Festuca rubra incl. aggregatus . . .  1 1* 1—2

F. heterophylla . 1 1 2 N—Ch Genista elata . . 1 1 2
99 Melica uniflora. . 1 2 3 NH Lathyrus niger. . 1 1 2
99 Poa nemoralis . . 2 3 2 99 L. vernus . . . .  1 2 2—3
99 Carex alba . . .  1 1 2—3 99 Trifolium medium 1 1. 2
99 C. digitata . . .  1 1 3 99 T. alpestre . . .  1 1 2
99 C. pilosa . . . .  1 2 4 9 9 T. strepens (agra-
99 C. muricata s. 1. 1 1 2—3 r iu m ) .................1 1 2
99 C. remota . . . .  1 1 2 99 Vicia sepium . . 1 1 2
99 Luzula nemorosa 1 1 3 Th Geranium Roberti-

G Arum maculatum 1 2 3 a n u m .................1—2 4 2
99 Allium ursinum . 3 2 5 H Euphorbia amyg-
99 Convallaria majális 1 1 2 daloides . . . .  2 3 2
99 Lilium martagon 1 1 2 9 9 Mercurialis peren-
99 Polygonatum mul- n i s ..................... 1 1 3

tiflorum . . . .  1 2 3 9 9 Hypericum hirsu-
99 Galanthus nivalis 2 3 2 t u m .....................1 1 1—2
99 Cephalanthera 99 Viola mirabilis . 1 1 2—3

r u b r a .................1 1 to CO V. hirta . . . . 1 1 1—2
99 Helleborine latifo- 99 V. odorata incl.

l i a ..................... 1 1 2 cyanea . . . .  1 3 2
99 Neottia nidus avis 1 1 3 99 V. silvestris incl.
99 Platanthera bifolia 1 1 2 Riviniana . . .  1 3 2—3
99 Asarum europaeum 1 1 3 99 Epilobium monta-
H Urtica urens . . 1 2 1—2 n u m .....................1 2 2

U. dioica . . . . 1--3  3 1—2 G Circaea lutetiana 2 2 2—3
99 Rumex sanguineus 1 3 2 H Aegopodium poda-

Th Moehringia triner- g ra r ia .................1 1 2
v i a .....................1 1 2 99 Heracleum chlo-

H Sagina procumbens 1 1 2 ranthum . . . .  1 1 2
Th Stellaria media neg- G Sanicula europaea 1 3 3—4

lec ta .................... 1 1 2 H Torilis anthriscus . 1 1 2
H Silene nutans . . 1 1 2 Ch Lysimachia num-

99 Actaea spicata . 1 1 3 mularia . . . .  1 1 2
99 Aconitum vulparia 1 1 2—3 H L. punctata . . .  1 1 2
G Anemone ranuncu- 99 Primula veris s. 1. . 1 2 2

lo id e s .................1 1 2—3 99 P vulgaris . . .  1 1 2
H A. hepatica . . .  1 2 2—3 99 Cynanchum vince-

99 Ranunculus ficaria 1 1 2 toxicum . . . .  1 1 1—2
99 R. auricomus s. 1. . 1 1 2 ' 99 Pulmonaria mollis-
99 R. polyanthemos 1 1 2 sima .................1 1 2

G Corydalis cava . 2 1 2 99 P. officinalis . . 1 4 2—3
99 G. solida . . . .  1 1 2 99 Ajuga reptans . . 1 1 2
99 Cardamine bulbi- Ch Lamium galeobdo-

f e r a .....................1 1 3—4 I o n .....................1 2 3

C
f 

CO 
C>3



299

A-D K F
H L. maculatum s. 1. 1 2 2

99 Melittis melisso- 
phyllum . . . . 1 1 2—3

Ch Glechoma hirsutum 1—-2 3 2
H Prunella vulgaris 1 2 3

99 Salvia glutinosa . 1 3 2
99 Stachys silvaticus 1 3 2
99 Atropa belladonna 1 1 2
99 Physalis alkekengi 1 2 1
99 Scrophularia no

dosa ..................... 1 1 2
99 Verbascum austri- 

a c u m ................. 1 1 2
Ch Veronica chamae- 

d r y s ................. 1 2 2
H V. serpyllifolia 1 1 2
Th Melampyrum ne- 

morosum s. 1. . . 2 1 2
H Galium silvaticum 1 2 2
G Asperula odorata. 2 3 4

H Valeriana officina
lis .........................

A-D

1

K

1

F

2
99 Knautia drymeia. 1 1 2
99 Cephalaria pilosa 2 1 3
” Campanula persici- 

fo lia ..................... 1 3 2
99 C. trachelium . . 1 1 2
99 Chrysanthemum 

corymbosum . . 1 1 2
99 Gnaphalium silva

ticum ................. 1 1 l —:
» Solidago virgaau- 

r e a ..................... 1 1 2
99 Senecio barbareae- 

f o l i u s ................. 1 1 2
99 Cicerbita muralis 1 4 2
99 Lactuca quercina. 1 1 2
99 Lapsana communis 1 1 2
99 Hieracium muro- 

rum-vulgatum 1 1 2
99 H. Wiesbaurianum 1 1 3

K o n s t a n s o k :  Fagus silvatica, Carpinus betulus, Fraxinus ornus, a fák 
közül, továbbá Brachypodium silvaticum, Geranium Robertianum, Pulmonaria 
officinalis, Cicerbita muralis mutatnak 4—5 állandóságértéket. A kárpáti bükkösök 
konstans elemei közül (1. SOÓ in Veröff. Geobot. Inst. Rübel VI., 1930. 178—256.) 
még a Poa nemoralis és az Asperula odorata elterjedtek (K : 3), míg az Asarum ritka, 
az Oxalis hiányzik.

C h a r a k t e r f a j  o k  (4—5) : Fagus, Allium ursinum, Carex pilosa, Car- 
damine bulbifera, Sanicula europaea, Asperula odorata.

A balatonvidéki bükkösök a Magyar Középhegységre jellemző Fagetum 
hungaricum típusába tartoznak (v. ö. SOŐ 1. c.), amelyeket épp a különben kon
stans fajok hiánya vagy ritkasága és a subalpin elemekben való szegénység jellemez. 
Ilyenek a Bakony és a Mátra bükkösei, az előbbiek részletes analysisét 1. SOÓ 1. c. 
I. Tab. 8 Col. A Bükkhegység Fagelumai már átmenetet képeznek a kárpáti F. 
carpaticumhoz. A balatonvidéki bükkösök a bazalthegyekre szorítkoznak : Bada
csony 280—400 m., Tátika 320—400 m., Rezi-csoport a Keszthelyi hegységben 
350—420 m., erősen kultúra befolyásolta állományok, gyepszintjükben a kevert 
tölgyes flóraelemeivel. F a c i e s e k :  a normális Asperula odorata típus ritka 
(Tátika), inkább Brachypodium silvaticum (a Rezivár alatt), Allium ursinum 
(Várvölgy-Rezi), FLedera h lix (Badacsony-tető) faciesek, helyenként Urtica dioica, 
Circaea lutetiana domináns.

F e l v é v e :  B a d a c s o n y  a*) N-expositiójú, 10°-os hajlású oldal, 280— 
300 m. között, fragmentum, sok Carpinus betulus (A—D : 2—3) és Corylus-szál. 
Borítás: lombkoronaszínt (—8 m.) :— 90% gyepszint 100%. b*) Tető, a NW 
perem felé, cca 400 m., c*) ugyanott, a SE perem felé, cca 400 m., Carpinus betulus 
(A—D : 4.)-szal keverve, különben Hedera-típus. Borítás : lombkoronaszínt 
(—20 m.) — 95%, gyepszint 30—60%.
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V á r v ö l g y - R e z i  között, N—NE expositiójú, —5° hajlású oldal, Car- 
pinus-szál. Borítás: lombkoronaszint —90% , gyepszint 40%. Allium ursinum 
facies.

Me l e g  h e g y :  R e z i v á r  alatt, N—NE exp., 10—25° lejtésű oldal, 
részben irtva, ezért a lombkoronaszint borítása —30%, gyepszint viszont 90%. 
Brachypodium silv. facies.

T á t i k a ,  tető, 12—15 m. magas állomány, borítása 80—90% (a gyepszinté 
“változó, 20—90%), felvételek a S,' a W és a N perem felé. Összesen 8 felvétel, ami
hez még vonalfelvétel járul a Keszthelyi hegység északi részének bükköseiről. 
Példa gyanánt közlöm a Badacsony-tető Fagus silvatica— Carpinus belulus áss.-já- 
nak felvételét (A—D értékek) :

Fagus 2—5, Carpinus 1—4, Hedera 4, — Quercus sessilis, Ulmus scabra, Pru
nus avium, Fraxinus ornus, Staphglea pinnata, Carex pilosa, Brachypodium silva- 
iicum —2, Melica uniflora, Poa nemoralis, Árum maculatum, Polygonatum multi- 
florum, Helleborine latifolia, Neottia nidus avis, Anemone hepatica, Lathyrus vernus, 
Euphorbia amygdaloides, Viola silvestris, Pulmonaria officinalis, Lamium galeob- 
dolon —2, Glechoma hirsutum, Veronica chamaedrys, Asperula odorata 2, Cicerbita 
muralis, mind 1—1. — Frequencia értékek: Fagus 5, Carpinus 4, Hedera 4, Fraxi
nus ornus, Carex pilosa, Brachypodium silvaticum, Arum maculatum, Anemone 
hepatica, Lathyrus vernus, Galeobdolon luteum, Glechoma hirsutum, Asperula odorata 
2, a többi 1. A Várvölgy-Rezi között felvett állomány (A—D) értékei:

Fagus 4, Carpinus 2, Fraxinus ornus 1, — Brachypodium silv. 2, Dactylis 
glomerata, Poa nemoralis 2, Allium ursinum 3—4, Platanthera bifolia, Urtica dioica, 
Cardamine bulbifera 2, C. impatiens, Geranium Robertianum, Viola odorata, Hera- 
cleum chloranthum 1—1. Sanicula europaea —2, Primula veris, P. vulgaris, Prunella 
vulgaris, Galium silvaticum —2, Asperula odorata 2, Campanula persicifolia, 
Cicerbita muralis,

A B a d a c s o n y  bükk (és részben tölgy, 1. tovább) erdeiben a bazalt
sziklák és azok törmeléke több érdekes sziklai növényszerkezetet rejt. A szálban 
álló, oszlopos bazalton

Hicrochloe hirta Áss., összetétele : (A—D és K = F r. értékek, borítás : —25%)

H Hierochloé hirta . . . . 3 4 H Campanula rotundifolia 2 2
f f Festuca rubra-hetero- f f Solidago virgaaurea . . 1 1

p h y l l a ......................... 2 2 f f Chrysanthemum leucan-
N Cytisus ratisbonensis .  . 2 1 themum ad var. Marga-
H Asplenum trichomanes . 1 2 r i t a e ............................. 1 1
G Cyslopteris fragilis .  . 1 1 f f Hieracium Wiesbauria-

f f Polygonatum officinale . 1 1 m i m ............................. 1 1
H Arabis (Cardaminopsis) Szórványosan néhány cserje is :arenosa ......................... 1 1

f f Alyssum Arduini .  .  . 2 3 M Juniperus communis ,
Ch Sedum album . . . . 2 1 Ulmus scabra {

f f S. boloniense................. 1 1 f f Prunus mahaleb \ i 1
f f Sempervivum hirtum 1 2 f f Rosa sp. i 

Fraxinus ornus '
H Seseli glaucum . . . . 1—2 2
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C h a r a k t e r f a j o k : ( F :  4—5) Hierochloé hirta, Alyssum Arduini, Chry
santhemum leucanthemum Margaritae.

A mohafedte görgeteglejtőn (cca 35°) Hypnum cupressiforme Áss. (borítása 
30—40%), összetétele (A—D értékek) :

Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Sedum album, S. boloniense, S. maxi
mum, Geranium Robertianum 1—1, Hypnum cupressiforme 5 (K :  5), Dicranum 
scoparium 2, Rhytidiadelphus triqueter, Campylium stellatum etc. mohák.

A moha- és páfrányfedte törmeléklejtőn Polypodium vulgare Ass. (bo
rítása 95%), összetétele (A—D érték 1—1) :

Asplenum trichomanes, Polypodium vulgare ( A — D : 3—4, K  : A), Poa nemo- 
ralis, Allium montanum, Silene nutans, Sedum album, S. boloniense, S. maximum, 
Geranium Robertianum, Veronica chamaedrys, Galium austriacum incl. balatonense, 
Campanula rotundifolia, Solidago virgaaurea, Hieracium sabaudum, H. Wiesbau- 
rianum, szélén szórványosan Juniperus communis, Fagus silvatica, Ulmus scabra, 
Sorbus cretica, Prunus mahaleb, Acer campestre, Tilia cordata, Viburnum lantana 
etc. nyomul be. Mohák: Dicranum scoparium 2 (K  : 3), Rhytidiadelphus triqueter 2' 
( K :  2), Hylocomium splendens 2 (K  : 2), Hypnum cupressiforme 1 ( K :  2) etc. 
és zúzmók (P  eitiger a) 1.

C h a r a k t e r f a j  gyanánt tekinthető : Galium austriacum incl. balato
nense (4), Hieracium Wiesbaurianum (3), utóbbi a Hierochloetumban is.

Itt említem meg, hogy a tihanyi félsziget bazalttufa szikláit főkép Rhytidium 
rugosum— Festuca sulcata Ass., geyzirit szikláit pedig Grimmia— Sedum Ass. bo
rítja, utóbbi gyepjét főkép Festuca sulcata, Poa bulbosa és Stipa joannis képezik, 
itt-ott egy Prunus mahaleb vagy Cotinus cserje, a Ch-k közül főként Paronychia és 
Thymus, Sedum album és S. boloniense, ezekhez társulnak igen változatosan és 
keverten a Festuca sulcata— Stipa foannis Áss. egyes elemei.

Alnetuin glutinosae incl. Populus nigra Facies.

A-D (K Fr.) F A-D (K Fr.) F
MM Alnus glutinosa . 5 4 4 H Deschampsia caes-

99 Salix alba . . .  2 2 2 p ito s a ................. 1 1 2
99 S. fragilis . . . .  1 1 2 99 Festuca arundina-
9 9 S. purpurea . . .  1 1 2 c e a ..................... 1 1 3
99 S. cinerea aquatica 2 2 2 99 Poa nemoralis . . 2 2 2
99 Populus alba . . 1 1 2 99 P. triviális . . . 1 1 2
99 P. nigra.................0—3 2 3 HH Scirpus silvaticus . 1 1 2
99 Quercus robur . . 1 1 2 . 99 Carex paniculata . 1 1 2
99 Fraxinus excelsior 1 2 3 H C. lepidocarpa . . 1 2 2

M Frangula alnus . 2 3 3 G Dryopteris the-
99 Viburnum opulus 1 1 3 lypteris . . . . 1 2 2
99 V. lantana . . .  1 1 2 99 Iris pseudacorus . 1 1 2
99 Sambucus nigra . 2 2 2 H Urtica dioica . . 3 4 ' l —;

H Solanum dulcamara 1 2 2 Th Polygonum lapathi
Th Galium aparine . 3 3 2—3 fo liu m ................. 1 2 1
H Agrostis alba . . 2 2 2 99 P. m ite ................. 1 1 3

99 Briza media . . .  1 1 2 H Rumex conglome-
99 Dactylis glomera- ratus ................. 1 1 2

t a .........................1 2 2 99 R. obtusifolius . . 1 1 2
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A-D (K Fr.) F
Ch Stellaria aquatica 2 2 2—3
Th S. media . . . .  3 2 1—2
H Lychnis floscuculi. 2 1 2

99 Ranunculus acer . 2 2 2
99 R. repens . . . .  2 3 2
99 Chelidonium május 1 2 1
99 Alliaria officinalis 1 1 2
99 Filipendula ulma- 

ria......................... 2 2 3
99 Geum urbanum . 1 1 2
99 Potentilla anserina 1 1 1
99 Rubus caesius um- 

brosus ................. 2 2 3
99 Lotus siliquosus . 1 1 2
99 Trifolium fragife- 

rum .................1 1 2
Th Geranium Rober- 

tianum . . . . 2 2 2
H Hypericum acutum 1 1 2—3
99 Epilobium hirsu- 

t u m .....................1 1 2
99 E. adnatum . . .  1 1 2
99 Lythrum salicaria 1 1 2

99 Angelica silvestris 2 2 2
99 Chaerefolium tri- 

chospermum . . 2 2 1
99 Pastinaca sativa . 1 1 2
99 Peucedanum pa

lustre .................1 2 4
99 Selinum carvifolia 1 1 5
99 Sium latifolium. . 2 1 2

A-D (K Fr.) F
H Lysimachia vulga

ris .....................1 1 2
99 Myosotis scorpioi

des .....................2 3 2
99 Pulmonaria offici

nalis .................1 2 2
99 Symphytum offi

cináié .................2 3 2
99 Ajuga reptans . . 1 1 2

Ch Glechoma hirsutum 1 1 2
Th Galeopsis grandi- 

flóra .................1 1 2—3
H Lycopus europaeus 1 1 2

99 Prunella vulgaris . 1 2 2
99 Teucrium scordium 1 1 2—3
99 Sambucus ebulus . 2 1 1
99 Galium palustre 

ind. elongatum . 1 2 2
99 Valeriana dioica . 1 1 2
99 V. officinalis. . . 2 1 2
99 Bellis perennis . 1 1 2
99 Eupatorium canna- 

binum .................2 1 2
99 Achillea millefo

lium .....................1 1 2
99 Cirsium canum . 2 2 2
99 C. palustre . . .  1 1 2 .
9 9 C. rivulare incl. for- 

mis hybridogenis 3 2 2
99 Crepis paludosa . 1 1 5
99 Sonchus arvensis 

s. 1........................ 1 2 2

Lokálisan k o n s t a n s o k  te h á t: Ainus glutinosa, Urtica dioica, magas 
frequenciát mutatnak m ég: Frangula alnus, Galium aparine, Ranunculus repens, 
Myosotis scorpioides, Symphytum officinale.

Keverten Populus nigra foltok, de uralkodó az Alnus glutinosa az Urtica 
dioicaval; kevert Cirsium synusium.

C h a r a k t e r f a j o k :  Peucedanum palustre, Selinum carvifolia, csak a 
Balatonvidékre vonatkoztatva, a szegélyfáciesben (tópart, átmenet a Phrag- 
mitetumhoz), továbbá Crepis paludosa, F : • 4—5.

F e l v é v e :  H é v í z ,  Hévízi tó-liget. 120 m. Rétláp-tózegen. 100% borí
tás. 4 felvétel.

Betuletum mixtum
Betula pendula — B. pubescens — Quercus robur Áss.

Quercus robur 4, Betula pendula 2, B. pubescens 1, Alnus glutinosa 1, Ulmus 
glabra 1, Fraxinus ornus 1, — Salix alba, fragilis, cinerea, purpurea 1-1. — Frangula 
alnus 4, Viburnum opulus 1, Rosa canina s. I. 1, (Borbás szerint R. coriifolia is), 
Cucubalus baccifer 1, Calystegia sepium 1. — Agroslis alba 2, Calamagrostis epi-
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geios 1, Dactglis glomerata 1, Holcus lanatus 2, Carex lepidocarpa 1, C. hirta 1, C. 
Hudsonii 3, Iris pseudacorus 1, Stellaria aquatica 1, Viola silvestris 1, Angelica 
silveslris montana 1, Pimpinella major 1, Symphytum officinale 1, Galeopsis grandi- 
flora 1, Lycopus europaeus 1, Stachys paluster 1, Valeriana officinalis 1, Eupatorium 
cannabinum 2, Centaurea jacea s. I. 1, Sonchus arvensis s. I. 1 etc. Rubus caesius 
umbrosus et R. discolor 4.

Lokálisan k o n s t a n s o k  a Quercus robur, Betula pendula, Frangula, 
alnus és a Rubusok.

C h a r a k t e r f a j o k :  Betula pubescens 5, Frangula alnus, Viburnum 
opulus 3, Rubus-ok, Cucubalus baccifer, Angelica silvestris montana, Pimpinella 
major, Galeopsis grandiflora 2—3, a többi hűségértéke 1—2.

F e l v é v e :  Y i n d o r n y a l a k ,  Yindornyai lápteknő nyírese. 140 m. 
B orítás: lombkoronaszint 70—75%, cserje-gyepszint —90%. Rétláp, illetve 
nádtőzeg talaj. 2 felvétel.

Quercetum sessilis.

1. Subassociatio: Quercus sessilis-Quercus lanuginosa.
2. Subassociatio: Quercus sessilis-Carpinus betulus.

A-D K F A-D K F
MM Quercus sessilis . 3— 4 5 3 N Rosa gallica s. 1.. 1 l 2

99 Q. robur . . . . 1 2 2 M R. canina s. 1. . 1 2 2
99 Q. lanuginosa . . 1— 3 4 2 H Rubus sect. Euba-
99 Q. cerris-austriaca 1 3 3 tus sp..................1 1 —
99 Populus tremula . 1 1 2 MM—M Cotinus coggygria 0—3 3 2
9 9 Fagus silvatica . 1 1 1—2 M Colutea arbores-
99 Carpinus betulus 1—3 4 2—3 cens....................1 1 1—2
99 Ulmus glabra . . 1— 2 4 2 M-—MM Euonymus euro-
9 9 U. scabra . . . . 1 1 1—2 p a e a ................1 2 2
99 Acer campestre . 2 4-5 2 E. verrucosa. . . 1 3 2
9 9 A. platanoides . . 1 1 2

99 Staphylea pinnata 1 2 2
99 Tilia cordata . . 1 2 2 Rhamnus cathar-
99 T. platyphyllos . . 1 2 2 t ic a ....................1 1 2
99 Fraxinus ornus . 1—2 4-5 2

99 Cornus mas . . . 1—2 2 3
(R o b in ia  p s e u d a c a c ia  c u lta  e t s u b s p o n ta n e a ) . 99 C. sanguinea. . . 2 4 2

M—MM Juniperus commu- 99 Ligustrum,vulgare 1—2 4 2
1 2 2 99 Viburnum lantana 1—2 3 2

99 Corylus avellana . 1—2 2 2 99 Sambucus nigra . 1 1 2
Castanea sativa . 1 2 3 E - -N Clematis vitaiba . 2 2 2

99 Crataegus mo- N - -Ch Hedera helix . . 1—2 3 2
nogyna................ 2 4—5 2 H Polygonum dume-

99 C. oxyacantha . . 1 2 3 to ru m ................1 1 2
99 Pirus piraster . . 1 2—3 3 99 Vicia pisiformis. . 1 1 3
99 P. silvestris . . . 1 1 4 Th Galium aparine . 1 1 2
99 Sorbus torminalis 1 2 2 N - -Ch Genista elata . . 1 2 2
9 9 S. cretica s. 1.. . 1 2 4 N Cytisus nigricans . 1 2 2
99 Prunus avium 1 1 3 99 C. leucotrichus—
99 P. mahaleb . . . 1 1 1—2 aggregatus . . .  1 2 3
99 P. spinosa . . . 1 2 1—2 99 C. ratisbonensis . 1 2 2
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A-D K F
N—Ch Helianthemum

nummularium . 1 1 1—-2
H Asplenum tricho-

m an es.................1 1 1
99 A. adiantum nig-

r u m .....................1 1 (5)
G Cystopteris fragi-

l i s ......................... 1 1 2
99 Dryopteris filix

m á s .....................1 1 2
H Anthoxanthum

odoratum . . .  1 1 1
99 Agrostis tenuis. . 2 1 2
99 Brachypodium sil-

vaticum & pinna-
t ű m .....................3 4 2

G Calamagrostis epi-
g e io s* .................1— -2 1 2

H Dactylis glomerata 2 3 2
99 Festuca hetero-

p h y lla .................2 1 2
99 F. sulcata . . .  1 1 1
99 Melica uniflora. . 1 1 2
G M. nutans . . .  1 2 3
G Milium effusum . 1 2 3
H Poa nemoralis . . 2 2 2
99 P. pratensis angus-

t i f o l ia .................2 2 2
99 Carex alba . . .  1 1 2
99 C. divulsa . . .  1 1 2
99 C. muricata s. 1. 1 2 2
99 C. remota . . . .  1 1 2
99 G. Michelii . . .  1 2 2
99 G. praecox . . .  1 2 2
99 Luzula Forsteri . 1 2 5
99 L. nemorosa s. 1. . 1 2 2
G Asphodelus albus 1—-2 1 4

99 Anthericum ramo-
s u m .....................1 1 1 - -2

99 Convallaria maja-
l i s ......................... 2 2 2

99 Gagea lutea . . .  1 1 4
99 Lilium martagon 1—-2 2 2
99 Muscari racemo-

s u m .....................1 1 1 - -2
99 Ornithogalum um-

bellatum . . . .  1 1 2
99 Polygonatum lati-

fo lium .................1 2 2
99 P. officinale . . .  1 3 2
99 P. multiflorum. . 1 2 2
99 Ruscus aculeatus. 1 1 4
99 Veratrum nigrum 1 1 2

A-D K F
G Galanthus nivalis 2 (?) 2

99 Iris variegata . . 1 í 2
99 Anacamptis pyra

midalis . . . .  1 í 2
99 Cephalanthera alba 

(latifolia) . . .  1 2 3
99 C. rubra . . . .  1 1 2
99 Helleborine lati

folia .....................1 1 2
99 H. microphylla . 1 1 3
99 Himantoglossum 

hircinum . . . .  1 1 5
99 Limodorum abor- 

t iv u m .................1 1 5
99 Neottia nidus avis 1 2 2
99 Orchis purpureus 1 2 3
99 Platanthera bifo- 

l i a .....................1 1 2
H Rumex sangui

neus .....................1 1 2
99 R. obtusifolius Sil

vester .................1 1 1—2
99 R. acetosella . . 1 1 1

Th Moehringia triner- 
v i a ..................... 1 1 2

99 Stellaria media 
s. 1........................ 1 1 2

H Dianthus Ponte- 
d e r a e .................1 1 1—2

99 D. armeria . . .  1 2 2
99 Silene nutans . . 2 4 2
99 S. vulgaris . . .  1 1 2
99 Anemone hepatica 1 1 2
G A. ranunculoides 1 1 2
H Clematis recta . . 1 1 2
G Helleborus dume- 

to r u m .................2 1 4
H Ranunculus acer . 1 1 1

99 R. auricomus s. 1. 1 1 2
99 R. polyanthemos 1 2 2
99 Thalictrum minus 

s . l ..........................1 1 2
G Corydalis cava . 1 2 2

99 C. solida . . . .  1 1 3
H Arabis (Cardami- 

nopsis) arenosa 
s. 1........................ 1 2 2

99 A. hirsuta s. 1. . 1 1 1—2
99 A. turrita . . . .  1 2 2
G Cardamine bulbi- 

f e r a .....................1 1 1—2
99 C. impatiens . . 1 1 2
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A-D K F
H  Erysimum erysi- 

moides . . . .  1 l 2
„ Turritis glabra . 1 l 2

H  Sedum maximum 1 2 2
,, Argimonia eupa- 

t o r i a ................1 1 1—2
,, Fragaria vesca . 2 3 2
,, Geum urbanum . 1 3 2
„ Potentilla recta s. 1. 1 1 1— 2

• „ P. rupestris . . .  1 1 2
„ Astragalus glycy- 

phyllos . . . .  1 2 2
,, Coronilla varia . 1 2 2
,, Lathyrus vernus . 1--2 2 2
„ L. niger................1 2 2—3
,, L. versicolor . . 1 1 1
„ Lotus corniculatus 1 1 1— 2
„ Trifolium alpestre 1 1 1— 2
,, T. medium . . .  1 1 2
„ T. rubens . . . .  1 2 2
,, T. strepens (agra-

r iu m ) ................1 i 2
,, Yicia cassubica . 1 i 2
„  V. sepium . . .  2 3 2
„ V. sparsiflora . . 1 1 5

Th Y. tetrasperma . 1 1 1—2
„ Geranium Rober-

tianum . . . .  1 2 2
,, G. lucidum . . .  1 1 2

H Polygala amarum 
balatonicum . . 1 1 2

,, Dictamnus albus 1 1 2
,, Euphorbia cypa-

rissias................1— -2 3 i
,, E. amygdaloides 1 1 2
,, E. polychroma . 1 1 2
„ Mercurialis peren- 

n i s ................... 1 1 2
,, Hypericum perfo

ratum ................1— 2 3 2
,, H. hirsutum . . 1 3 2
,, H. montanum . . 1 1 2
,, Viola cyanea . . 2 3 2
„ V. hirta . . . .  1 1 2
,, V. silvestris . . .  1 1 2

H Epilobium monta
num ....................1 1 2

G Circaea lutetiana 1 1 2
H Bupleurum falca-

tu m ....................1 1 2
,, Heracleum chlo-

ranthum . . . .  1 1 2
Orlaya grandiflora 1 1 1

A-D K F
H Peucedanum cer-

varia * . . . . l 2 2
99 P. oreoselinum l 1 1--2
99 Pimpinella saxi-

f r a g a ................ l 2 2
99 Torilis anthricus . l 1 2
99 Primula veris s. 1. 1—2 2 2
99 P. vulgaris . . . 1 1 2
99 Lysimachia punc-

tata 1—2 2 2
Ch L. nummularia . 1 i 2

99 Vinca minor . . 1 i 2
H Gynanchum vince-

toxicum . . . . 2 3 2
99 Cuscuta epithy-

m u m ................ i 1 2
99 Lithospermum pur-

pureocoeruleum . i 1 2
99 L. officinale . . . i 1 1 --2
99 Myosotis caespi-

tosa................... i 1 4
99 Pulmonaria offi-

cinalis................ i 2 2
99 P. mollissima .. . 1—2 2 2
G Symphytum tube-

rosum ................ 1 1 2
H Ajuga reptans . . 1 2 2
Ch Glechoma hirsu-

turn ................ 2 3 2 - -3
H Lamium macula-

turn s. 1. . . . 1 1 2
Ch L. galeobdolon 1 2 2
H Melittis melisso-

phyllufn . . . . 1 2 2
99 Origanum vulgare 1 3 2
99 Prunella vulgaris . 1—2 2 2
99 Satureia in terme-

d i a .................... 1 1 2
99 S. clinopodium. . 1 2 2
99 Stachys silvaticus 1 2 2
Ch Teucrium chamae-

drys ................ 1—2 2 2
Ch Thymus serpyllum

s. 1....................... 1 1 1
H Physalis alkekengi 1 2 1

99 Digitalis ambigua 1 2 2
99 Linaria genistae-

fo lia .................... 1 1 1 - -2
99 Schrophularia no-

dosa.................... 1 1 2
99 Verbascum aus-

triacum . . . . 1 1 2
20



306

A-D K F
Ch Veronica chamae

drys .................1* 4 2
99 V. officinalis. . . 1 1 2

Th V. hederaefolia . 2 2 2
99 Melampyrum ne- 

morosum . . .  2 3 2—:
99 M. pratense vulga- 

t u m .....................1 1 3
99 M. cristatum . . 1 2 4
99 Euphrasia stricta . 1 1 2

G Orobanche Hede
rae .....................1 1 4

H Galium cruciata . 1 2 2
99 G. mollugo s .  1. . 1—2 3 2
99 G. silvaticum . . 1 2 2
99 G. vernum . . .  1 1 2
99 Valeriana officina

lis tenuifolia . . 1 1 2
99 Knautia drymeia. 1 1 2
99 Campanula bono- 

niensis.................2 2 3
99 C. patula flaccida 1 1 2
99 C. persicifolia . 1 3 2
99 C. trachelium . . 1 2 2
99 Jasione montana . 1 1 1

A-D K F
99 Achillea millefo

lium collina . . 1 2 2
Th Erigeron ramosus 1 2 3
H Chrysanthemum

corymbosum . . 1—2 4 2
99 Inula salicina . . 1 1 2
99 Senecio barbareae- 

f o l i u s .................1 1 2
99 Solidago virga- 

a u r e a .................1 1 2
99 Centaurea jacea 

s. 1........................ 2 1 2
99 Carlina vulgaris 

s. 1........................ 1 1 l —:
99 Cicerbita muralis. 1 1 2

Th Lapsana commu
nis .....................1 2 2

H Hypochaeris radi- 
c a ta .....................1 1 2-—:

99 Picris hieracioides 1 2 l —:
99 Taraxacum offi

cinale .................1 2 l
99 Hieracium sabau- 

d um .....................1 2 2
99 H. umbellatum . 1 1 2
99 H. vulgatum . . 1 1 2

K o n s t a n s o k  (4—5) : Quercus sessilis, Q. lanuginosa, Carpinus betulus, 
lllmus glabra, Acer campestre, Fraxinus ornus, Crataegus monoggna, Cornus san- 
guienea, Ligustrum vulgare, — mint a lombkorona és cserjeszint elemei: Brachy- 
podium silvaticum, Silene nutans, Veronica chamaedrys, Chrysanth°mum corym- 
bosum etc.

C h a r a k t e r f a j  o k  (4—5) : Pirus silvestris, Sorbus cretica, Asplenum 
adiantum-nigrum*, Asphodelus albus* Gagea lutea, Ruscus aculeatus, Himanto- 
glossum hircinum*, Limodorum abortivum*, Helleborus dumetórum, Vicia sparsi- 
flora, Myosotis caespitosa*, Melampyrum cristatum (typus). Orobanche Hederae*, etc.

F e l v é v e :  B a l a t o n f ü r e d - — A r á c s  — C s o p a k ,  250—320 m., 
Tamáshegy—Sándorhegy vonulata.

a) * Quercus sessilis— lanuginosa Subass. a tetőkön, borítás : lombkoronaszint 
80%, gyepszint 95%, sok tisztással (Poa pratensis angusti/olia gyep), átmegy 
a Q. lanuginosa—Coiinus Ass.-ba. 4—5 m. magas „Niederwald“ . Altalaj : márga, 
meszen vagy dolomiton.

Hasonló növényszövetkezet Vörösberény Várhegyén, —300 m. 2 felvétel.
b) Q. sessilis—Carpinus betulus Subass. két faciesben : 1.* mint ritkított 

kevert erdő (pl. Tamáshegy SW-lejtője); 2. * mint „Schluchtwald“ (pl. Sándor
hegy NE—E-lejtője, Koloskavölgy) 170—220 m. Borítás : —80% lombkoronaszint. 
Altalaj ugyanaz. — Hasonló Vörösberény—Szentkirályszabadja között, a Malom
völgy oldalain, 3 felvétel.

* A Balatonvidékre vonatkoztatva.
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B a d a c s o n y ,  *NE— NEE expositiójú, 5—10° hajlású lejtőkön 220—  
260 m.á *S— SE expositiojú, cca 20°-os hajlású lejtőn 300—350 m. magasság
ban, bazalttuffás pontusi agyagon. „Niederwald“ (4—6 m. magasságig). Borítás : 
lombkoronaszint 50—75%, gyepszint 85—95%. Mindkét subass. 4 felvétel.

K e s z t h e l y i  h e g y s é g ,  G y e n e s d i á s ,  *Petőhegy-csoport 340 m., 
a tejőkön és E-lejtésű oldalakon a Q. sessilis— lanuginosa Subass., átmegy a Q. 
lanuginosa Ass.-ba, borítás : lombkoronaszint —80%, gyepszint —40%, 6—8 m. 
magas erdő. 2 felvétel. A N— NW fekvésű oldalakon és a völgyekben Quercus 
robur— Carpinus betulus Áss. váltja fel. Különben a Keszthelyi hegység javarészét 
(Keszthely—Gyenesdiás—-Yállus—Zalaszántó—Rezi között) hasonló erdőtípus 
borítja, innen qualitativ vonalfelvétel.

A déli—keleti fekvésű hegyoldalakat és a hegytetőket általában a Quercus 
sessilis—Q. lanuginosa Subass. borítja, ennek lombkorona- és cserjeszintjében 
a fontosabb A—D értékek (a gyepszintet tekintve, legáltalánosabb a Brachy- 
podium facies) :

Quercus sessilis 3— 4 
Q. lanuginosa 3 
Carpinus betulus 1 
Ulmus glabra 2 
Acer campestre 2 
Fraxinus ornus 2

Corylus avellana 1
Crataegus monogyna 2
Cotinus coggygria 2— 3
Cornus sanguinea 2
Ligustrum vulgare 2
Viburnum lantana 2 etc.

átmegy a Q. lanuginosa—Cotinus cserjésbe, amely határolja vagy — különösen 
erős kultúrhatás esetében a Fraxinus—Acer— Ulmus anthropogen Ass.-ba. Külö
nösen erősen meszes talajon a Q. lanuginosa különben is dominál, de a növényszö
vetkezet összetétele lényegében változatlan marad, így ezt a faciest is a Q. sessilis—-
Q. lanuginosa típushoz soroltam. Ezzel a subxerophil erdőtípussal szemben a hű
vösebb, nedvesebb északi lejtőket vagy a völgyek oldalait a Q. sessilis—Carpinus 
betulus Subass. takarja, lényegében hasonló — noha fajokban szegényebb — össze
tételű, lombkorona- és cserjeszintjében eltérő A— D értékek :

Quercus sessilis 4 Corylus avellana 2
Q. lanuginosa 1 Crataegus monogyna 1— 2
Carpinus betulus 3 Cotinus coggygria 0— 1
Ulmus glabra 1 Cornus sanguinea 1
Acer campestre 1— 2 Ligustrum vulgare 0— 1
Fraxinus ornus 1 Viburnum lantana 1 etc.

Különösen a keszthelyi hegyek belsőbb völgyeiben inkább a Quercus robur — 
Carpinus betulus Ass.-t találjuk, leginkább a patakok mentén, pl. Büdöskúti völgy. 
Qualitativ összetétele az előbbi subass.-hoz hasonló, de egyes hygrophil elemekkel 
bővül. Borítás : —90% lombkoronaszint, gazdag cserjeszint, —100% gyepszint, 
15—20 m. magasságot elérő állományok. Dominánsak : Quercus robur, Carpinus 
betulus 3—4, Corylus avellana 3, Acer campestre, Rhamnus cathartica, Cornus san
guinea 2, a gyepben Brachypodium silvaticum. Jellemzők : Tamus communis, Pte-

%j TAFám .
T I H A N Y

2 0 *
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ridium aquilinum, Cardamine impatiens, Aegopodium podagraria, Pimpinella 
major, Satureia intermedia, Knautia drymeia etc. Egyes felvételek közlésétől, azok 
nagy terjedelme miatt, itt el kell tekintenünk.

Quercus lanuginosa—Cotinus eoggygria Áss. komplex 
(Querccto—Cotinetum incl.

Q. lanuginosa—Crataegus monogyna vei Q. lanuginosa—Cornus san-
guinea Fac.)

A—D K F
M—MM Quercus lanugi-

n osa .....................2—4 5 2
99 Cotinus coggygria 2—4 4 3
99 ■ Juniperus commu-

n i s .....................1 2 2
99 Ulmus glabra . . 1 1 2

\
99 Berberis vulgaris. 1 2 2
99 Crataegus mo-

nogyna.................1—3 4 2
99 Rosa canina s. 1.. 1 1 2
99 Prunus mahaleb. 1 2 2
99 P. spinosa . . . 1—2 2 2

Colutea arbores-
e e n s .....................1 1 2

99 Coronilla emerus . 1—2 1 4
99 Acer campestre . 1 1 2
9 9 Euonymus verru-

c o sa .....................1 2 2
99 Cornus sanguinea 0—3 1 2
99 Fraxinus ornus . 1—2 4 2
99 Ligustrum vulgare 1 3 2
99 Viburnum lantana 1 1 2

E—N Clematis vitaiba. 1 2 2
N Cytisus ratisbo-

n e n s is .................1 2 2
99 C. nigricans . . .  1 1 2
99 Ononis Columnae. 1 1 4
99 Daphne cneorum. 1 1 4

£ 1 n S Helianthemum
nummularium. . 1 3 2

H Andropogon ischae-
m u m .................1 1 1

99 Brach ypodium
pinnatum . . . 1—2 2 2

99 Dactylis glomerata 1 1 2
99 Festuca sulcata . 1—3 4 2
99 Koeleria gracilis . 1 2 2
99 Poa angustifolia . 1—2 3 2
99 Phleum phleoides 1 1 2
99 Stipa capillata. . 1 1 1

G Carex humilis . . 1 3 2
99 Allium flavum . 1 2 2

-  I F*
99 Anthericum ramo-

s u m .....................1 1 2
99 Muscari racemo-

s u m .....................1 1 2:
99 Polygonatum of-

ficinale . . . .  1—2 2 2
99 Iris arenaria .  .  1 i 5*
99 I .  pumila . . . .  1 i 2
99 Orchis militaris .  1 i 4

H Thesium iinophyl-
lu m .....................1 2 2:

Th Cerastium pumi-
lum s. 1............... 1 1 2

Minuartia setacea 1 1 2
H Dianthus Ponte-

d e r a e .................1 3 2
99 Silene nutans .  .  1 2 2.
99 S. otites . . . .  1 2 2
99 Adonis vernalis .  1 i 2

99 Anemone nigricans 1 i 2.
99 Alyssum monta-

num .....................1 i 1
99 Arabis hirsuta s. 1. 1 3 2

99 Erysimum erysi-
moides . . . .  1 2 2

99 Sedum maximum 1 1 2
99 Filipendula hexa-

p e ta la ........................................1 1 2
99 Fragaria collina . 1— 2 3 2

H—Ch Potentilla arena-
ria......................... 1 2 2

H P. recta s. 1. .  .  1 1 2
99 Sanguisorba mu-

r ic a ta .................1 1 2
99 Coronilla coronata 1 2 4
99 C. varia . . . .  1 1 2
99 Hippocrepis co-

m o s a .................1 1 2
99 Medicago falcata .  1 1 2

Th M. minima . . .  1 1 2
H Lotus corniculatus 1 1
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A—D K F A—D K F
■99 Geranium sangui- 99 Stachys rectus . 1 2 2

n e u m ................. 2 ' 3 2 99 Salvia pratensis . 1 2 2
99 Linum austriacum 1 1 2 Th Melampyrum bar-
99 Polygala május . 1 2 2 batum Kitaibelii 1 1 2
99 P. amarum bala- 99 M. cristatum sol-

tonicum . . . . 1—2 1 4 stitiale.................1 1 4
9 9 Dictamnus albus. 1—2 2 2 H Veronica dentata . 1 1 2
9 9 Mercurialis ovata 1 2 2 99 V. teucrium . . .  1 2 2
9 9 Euphorbia poly- 99 Galium cruciata . 1 2 2

chroma . . . . 1 2 3 99 G. mollugo erectum 1 1 2
9 9 Hypericum mon- 99 G. verum . . . .  1 1 2

tan ú m ................. 1 1 2 99 Scabiosa ochro-
9 9 Viola cyanea . . 1—2 1 2 l e u c a .................1 2 2
9 9 V. hirta . . . . 1 1 2 99 Campanula sibi-
9 9 Bupleurum ialca- r i c a .....................1 2 2

tu rn ..................... 1 2 2 99 C. persicifolia . . 1 1 2
9 9 Peucedanum cer- 99 Aster linosyris . . 1 1 2

v a r i a ................. 1 1 2 H—Ch Artemisia cam-
9 9 Pimpinella saxi- pestris.................2 2 2

f r a g a ................. 1 1 2 H Chrysanthemum
9 9 Vinca herbacea . 1 1 2 corymbosum . . 1 3 2
99 Cynanchum vince- 99 Inula ensifolia . . 1—2 2 2

toxicum . . . . 2 3 2 99 I. salicina . . . .  1 1 2
99 Lithospermum 99 Carduus nutans .. 1 1 1

officinale . . . . 1 1 2 99 Centaurea axilla-
9 9 L. purpureocoeru- ris .....................1 2 3

l e u m ................. 1 2 2 99 C. scabiosa . . .  1 2 2
9 9 Pulmonaria mol- 99 Jurinea mollis . . 1 1 2

lissim a................. 1 2 2 Th Xeranthemum an-
99 Ajuga Laxmannii 1 1 5 n u u m .................1 2 2
99 Origanum vulgare 1 1 2 H Hypochaeris ma-

Ch Glechoma hirsu- c u la ta .................1 1 2
su tu m ................. 2 2 2 9 9 Hieracium Bauhini 1 3 2

99 Teucrium chamae- 99 H. umbellatum . 1 1 2
d ry s..................... 2 3 2 G Scorzonera aus-

Th Satureia acinos . 1 1 2 tr ia c a .................1 1 2
H S. clinopodium. . 1 1 2

Általában a Quercus sessilis erdőket szegélyezi, s az átmeneti zónát képezi 
a Festuca sulcata— Carex humilis— Stipa joannis sztyeprétek felé. Normális a 
Cotinus cserjés (ahol a Quercus lanuginosa olykor háttérbe szorul a Cotinus mellett), 
ritkábban a Cotinus dominanciája kisebb s helyette a Crataegus monogyna vagy a 
Cornus sanguinea lépnek fel uralkodó elemként (faciesek).

A Querceto— Cotinetummal rokon a

Fraxinus ornus—Cytisus nigricans Ass.
G y e n e s d i á s :  Vadleánydomb, W-oldal, 20° hajlású lejtőn 20% lomb- 

koronaszint, 100% gyepszint borítással. 2 felvétel (A—D értékek):
Fraxinus ornus 3 ( K : 4 ), Juniperus communis, Quercus lanuginosa, Carpinus betulus’ 

Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Cotoneaster integerrima, Rosa sp., Prunus mahaleb, 
P. spinosa, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Acer campestre, Cornus mas, C. sanguinea
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Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Colutea arborescens, Cotinus coggygria — 2, — Clematis 
vitaiba 1—1.

Cytisus nigricans 4(K  : 4), C. ratisbonensis, Ononis Columnae, Dorycnium sericeum, 
Daphne cneorum; Agrostis tenuis, Agropyrum repens, Andropogon ischaemum, Avenastrum 
pubescens, Brachypodium pinnatum 3 ( K : 3 ) ,  Briza media, Dactylis glomerata, Koeleria gra
cilis, Oryzopsis virescens, Carex humilis 2, Anthericum ramosum, Asparagus officinalis, Con- 
vallaria majalis, Polygonatum officinale, P. latifolium, Iris variegata -—2, Silene vulgaris, Cle
matis recta 2, Ranunculus polyanthemos, Thalidrum aquilegiaefolium, Arabis hirsuta, Biscu- 
tella levigala, Erysimum erysimoides, Filipendula hexapetala, Fragaria collina, Anthyllis poly- 
phylla, Medicago falcata, Geranium sanguineum, Linum flavum, L. austriaeum, Polygala má
jus, Dictamnus albus, Mercurialis ovala, Euphorbia angulata, E. cyparissias, E. polychroma, 
Hypericum montanum, Viola hirta, V. cyanea, Bupleurum falcatum, Pimpinella saxifraga, 
Peucedanum cervaria, Seseli annuum, Cynanchum vincetoxicum 2, Cuscuta epithymum, Echium 
vulgare, Lithospermum officinale, L. purpureo-coeruleum, Salvia pratensis, Satureia clinopo- 
dium, Stachys rectus, Teucrium chamaedrys, Verbascum phoeniceum, Orobanche caryophyl- 
lacea, Planlago major, Galium mollugo erectum, G. verum, Valeriana officinalis, Phyteuma 
orbiculare, Campanula glomerata farmosa, C. persicifolia, C. sibirica, Scabiosa ochroleuca, 
Aster amellus, Chrysanthemum corymbosum 2, Inula ensifolia, I. salicina, Solidago virgaau- 
rea, Carlina vulgaris brevibracteata, Centaurea jdcea s. L, Jurinea mollis, Serratula tincioria, 
Hypochaeris maculata, Leontodon incanus, Hieracium umbellatum, (Bryophyta : Thuidium 
abietinum —3, Camptothecium lutescens —2, etc.) mind 1—1.

C h a r a k t e r f a j o k :  Daphne cneorum, Euphorbia angulata (4), Ononis 
Columnae (3—4).

A Querceto— Cotinetum k o n s t a n s a i  : Quercus lanuginosa, Cotinus, 
Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, — Festuca sulcata etc. C h a r a k 
t e r f a j o k  (F:  4—5) a Balatonvidékre vonatkoztatva : Coronilla emerus, C. 
coronata, Ononis Columnae, Daphne cneorum, Orchis militaris, Polygala amarum 
balatonicum, Ajuga Laxmannii, Melampyrum cristatum solstitiale és a különben 
homoki Iris arenaria.

F e l v é v e :  T i h a n y ,  Csúcshegy, W-meredek-lejtő, 160—220 m.
* B a l a t o n f ü r e d  — A r á c s ,  Tamáshegy, S—SW expositiójú, 10—20° 

hajlású lejtő, 200—250 m.
* G y e n e s d i á s  felett, E-exp. lejtők, cca —340 m.
V ö r ö s b e r é n y ,  Várhegy, NW-exp., 10—25° hajlású lejtő, ■—300 m.
Átlagos borítás a cserjeszintben —60%, a gyepszintben -—90%. Meszes 

talajon, mészkövön, dolomiton; homokkövön, bazalton, bazalttuffán kevésbé 
stb. 6 felvétel.

Fraxinctum mixtum.
Fraxinus ornus— Acer campestre— Ulmus campestris (glabra) Ass. et Fraxinus-

Acer— Carpinus betulus Subass.
A—D K F A—D K F

MM Fraxinus ornus . 2—4 5 3 MM Carpinus betulus* 1—2 1 2
„ Acer campestre . 2—3 5 2 „ Tilia cordata . . 1 1 2
„ A. platanoides* . 2  1 2

Ulmus elabra . . 0 3 4 2 (Robiniá pseudacacia, Ailanthus glandulosa
U scabra* 1 1 1 et Firms nigra cultae et subspontaneae.)

,, Quercus sessilis . 1  3 2 M—MM Corylus avellana . 2  3 2
„ Q. lanuginosa incl. „ Berberis vulgaris 1 2  2

sessilis x lanugi- ,, Crataegus mo-
nosa .....................1 2 2 nogyna.................2—3 4 2
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M—MM
A—E

[ C. oxyacantha . . 1
1 K 

2
F
2

99 Cotoneaster inte-
gerrima . . . .  1 1 2

99 Pirus piraster . . 1 2 2
99 Sorbus cretica . . 1 1 2
99 Prunus spinosa . 0—2 3 --4 2
99 P. mahaleb . . .  1 2 2
99 Rosa sp................ 0—2 3 2
99 Rubus sect. Euba-

tus sp..................1 1 2
99 Colutea arbores-

cens....................1 1 2
99 Coronilla emerus. 1 1 2
99 Cotinus coggygria 0—2 4 2
99 Euonymus europaea 1 1 2
99 E. verrucosa. . . 1 2 2
99 Rhamnus cathar-

tica*....................1 2 2
99 Cornus mas . . . 1—3 3 2
99 C. sanguinea. . . 0—3 4 2
99 Ligustrum vulgare 1-—2 3 2
99 Viburnum lantana 1 3 - -4 2
99 Sambucus nigra . 1 1 2

E— H Tamus communis* 1 1 2
E—N Clematis vitaiba. 0— 3 3 2
N— Ch Hedera helix . . 2— 4 5 2
Th Galium aparine . 1— 2 2 2
H Brachypodium

pinnatum . . .  3 4 2
9 9 B. silvaticum* . 1 1 2
99 Dactylis glomerata 1 3 2
99 Festuca sulcata . 0—3 4 2
99 Melica ciliata trans-

silvanica . . . .  1 1 2
99 M. uniflora* . . 1 1 2
99 Poa nemoralis* . 1 1 2
99 P. pratensis an-

gustifolia . . .  1 3 2
G Carex praecox . . 1—2 1 2

99 Arum maculatum* 1 1 2
99 Lilium martagon . 2 1 2
99 Ornithogalum um-

bellatum . . . .  1 2 2
99 0 .  sphaerocarpum*l 1 2
99 Polygonatum lati-

fo lium ................2 1 2
99 P. multiflorum* . 1 1 1
Th Cerastium pumilum

s. 1....................... 1 1 1
99 Stellaria media . 3 2 ' 1

H Melandryum album 1 1 1
99 Silene nutans . . 1 2 2
9 .'» Adonis vernalis . 1 1 1

G Anemone ranunco 
loides ................

A—E
1-
2

) K 

1

F

2
H Ranunculus ficaria 3 l 2

99 R. polyanthemos 1 2 2
99 R. bulbosus . . . 1 1 1
99 R. auricomus* . . 1 1 1--2
99 Chelidonium május 1—2 2 1

G Corydalis cava 1 4 2
H Alliaria officinalis 1—2 4 2--3

99 Arabis hirsuta . . 1 1 2
99 Cardamine hirsuta 1 1 4

Th Thlaspi perfoliatum 1 1 2
H Sedum maximum 1 3 2

Fragaria vesca 1—2 3 2
99 Geum urbanum . 1 1 2
99 Astragalus glycy-

phyllos . . . . 1 1 2
99 Lathyrus vernus* 1 1 2
99 Vicia cassubica* . 1 1 2
99 V. sepium . . . 1 2 2

Th Geranium Roberti-
a n u m ................ 0— 3 3 2

99 G. lucidum . . . 1—2 1 2
H Euphorbia cyparis-

s ia s .................... 1—2 3 1
99 Mercurialis ovata

ind. var. longisti- 
p e s .................... 2—3 2 3

99 M. perennis* . . 2 1 2
99 Hypericum perfo-

ra tu m ................ 1 2 2
99 Viola mirabilis* 1 1 2
99 V. cyanea . . . 0—3 4 2
99 V. hirta . . . . 1 1 2
99 Bupleurum falca-

tu m .................... 0—2 2 2
99 Chaerefolium (An-

thriscus) trichospe
perm um . . . . 0—3 2 2

99 Pimpinella saxi-
f r a g a ................ 1 3 2

99 Smyrnium perfoli-
a t u m ................ 2 1 4

99 Seseli glaucum 1 1 1 - -2
99 Torilis anthriscus . 1 1 2
99 Primula veris . . 2 3 2
99 Lithospermum pur-

pureocoeruleum . 1 1 2
99 Myosotis hispida . 1 1 2
9 9 Ajuga reptans . . 1 1 2

Ch Glechoma hirsutum 1—2 5 3
Th Lamium amplexi-

c a u le ................ 1 1 1
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A—D K F A-- D  K F
H L. maculatum s. 1.* 2 1 2 H Scabiosa ochro-

99 Prunella vulgaris . 1 2 2 leuca , .................1 1 1—
Satureia clinopo- 99 Campanula trache-

d i u m ................. 1 2 2 liu m ..................... 1 1 2
9 » Stachys silvaticus* 1 1 2 99 C. persicifolia . . 1 1 2

C h Teucrium chamae- 9 9 Achillea millefo-
d ry s..................... 1 1 2 lium collina . . 1 1 2

H Physalis alkekengi 1 1 1 99 Artemisia vulgaris 1 1 1
Ch Veronica chamae- 99 Carlina vulgaris s. 1.1 1 2

d r y s ................. 1—3 3 2 99 Centaurea jacea s. 1.1 3 2
Th V. hederaefolia . . 0—2 2 2 Th Lapsana communis 1-- 2  4 2
H Galium cruciata . 1 4 2 H Picris hieracioides 1 1 2
99 G. mollugo s.l. 1 2 2 99 Hieracium umbell-
G Asperula odorata* 1 1 1 la tu m .................1 1 2

A *-gal jelzett fajok csak a Carpinus-szal kevert subasszociációban (felvéve Badacsonytető, 
cca 400 m) jelennek meg (a szomszédos Fagetum és Quercetum sessilis elemei).

K o n s t a n s o k  (4—5) : Fraxinus ornus, Acer campestre, Ulmus glabra, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Vibur
num lantana, Hedera helix ■— mint a lombkorona — és cserjeszint elemei; Brachy- 
podium pinnatum, Festuca sulcata, Corydalis cava, Alliaria officinalis, Viola cya- 
nea, Glechoma hirsutum, Galium cruciata, Lapsana communis etc.

G h a r a k t e r f a j  o k  (3—4) : Fraxinus ornus, Cardamine hirsuta, Smyr- 
nium perfoliatum, Glechoma hirsutum (a Balatonvidéken).

F e l v é v e :  T i h a n y  félsziget, így *Csúcshegy, általában az egész 
partvonal hegyoldalain, mint Óvár, Fehérpartok. 110—230 m. Borítás: lombkorona- 
szint —95%, gyepszint —70%. 5 felvétel.

Általánosan elterjedt a tüskebozót : Crataegus m on ogyn a— Prunus sp inosa  
Ass., mint a fás vegetáció teljes leromlását jelző s főként legeltetés terem tette kul
túrnövényszövetkezet. Összetételének példájára a t i h a n y i  f é l s z i g e t e n  
elterjedt (pl. Csúcshegy E-lejtői, 120—180 m. magasságban Hármashegy etc.) 
cserjés legelőnek listáját adom (A —D és K  értékek), meg kell azonban jegyez
nünk, hogy az akcesszorikus elemek igen változók. Néhol Cotinus facies, mint 
a Querceto—Cotinetum maradványa.

Crataegus monogyna . . . 4 5 Brachypodium pinnatum. . 1 1
Prunus sp inosa..................... 3—4 5 Cynodon dactylon . . . . 1 2
Ulmus g l a b r a ..................... 1 2 Festuca sulcata..................... 3 4
Acer campestre..................... 1 1 Lolium perenne . . . .  . 1--2 1
Fraxinus orn u s..................... 1 2 Poa a n g u stifo lia ................. 1 3
Corylus a v e lla n a ................. 1 i Carex p r a e c o x ..................... 2 3
Rosa canina s. 1.................... 2 3 C. n itida................................. 1 1
R. micrantha ..................... i 1 Gagea p u s i l l a ..................... 1 2
Rubus c a e s iu s ..................... i 1 Muscari racemosum . . . 2 1
Cotinus coggygria................. 1—3 2 Cerastium pumilum s. 1. 1 1
Euonymus verrucosa . . . 1 1 C. brachypetalum................. 1 1
Cornus sanguinea................. 1 1 Dianthus Pontederae . . . 1 1
Ligustrum vulgare . . . . 1 1 Adonis vernalis..................... 1 2
Clematis v i t a ib a ................. 1—2 2 Alyssum alyssoides . . . . 1 2
Andropogon ischaemum . . 2 3 Arabis h ir s u ta ..................... 1 1
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Draba m u ra lis ................ 1 1 Echium altissimum................ 1 2
Erophila verna................ l(-3) 3 Myosotis h isp id a .................... 1 2
Erysimum erysimoides 1 1 Ajuga genevensis.................... 1 1
Hesperis tris tis ................ 1 2 Glechoma hederaceum . . . . 1 2
Thlaspi perfoliatum . . . 1 1 G. h irsu tu m ........................... 1—2 1
Saxifraga tridactylites . . 1 1 Lamium amplexicaule . . . . 1 1
Fragaria collina . . . . 1—2 3 Salvia p ra te n s is .................... 1 2
Potentilla arenaria . . . 2 3 Stachys rec tu s ....................... 1 1
Sanguisorba muricata . . i 1 Teucrium chamaedrys . . . . 1 2
Anthyllis polyphylla . . i 1 Satureia acinos........................ 1 2
Coronilla v a r ia ................ i 1 Linaria genistaefolia................ 1 1
Lotus corniculatus . . . 1—2 2 Verbascum speciosum . . . . 2 2
Medicago lupulina . . . 1 1 Veronica p ro s tra ta ................ 1 1
M. fa lc a ta ........................ 1 2 V. chamaedrys........................ 1 2
Ononis spinosa................ 1 2 Galium cruciata........................ 1 2
Vicia lathyroides . . . . 1 1 G. mollugo............................... 1 2
Erodium cicutarium . . 1 2 G. v e r u m ............................... 1 1
Geranium sanguineum . . 1 1 Asperula g la u c a .................... 2 1
Dictamnus albus.............. 2 1 Scabiosa ochroleuca................ 1 1
Linum austriacum . . . 1 1 Achillea millefolium collina . 1 2
Mercurialis ovata . . . . 1 1 A. Neilreichii........................... 1 1
Euphorbia cyparissias . . 1—2 4 Chrysanthemum corymbosum 1 1
Hypericum perforatum 1 1 Carduus acanthoides................ 1 1
Viola arvens is ................ 1 2 Centaurea jacea s. 1................. 1 1
V. cyanea ........................ 1—2 3 C. scabiosa s. 1......................... 1 1
Eryngium campestre . . 1 1 Leontodon hispidus................ 1 2
Androsace elongata . . . 1 1 Hieracium pilosella . . . . 1 2
Cynanchum vincetoxicum 1 2 Picris hieracioides.................... 1 2
Lithospermum officinale . . .  1 1 etc.

Charakterfajokul tekinthetők — a Balatonvidékre \aló tekintettel — (F : 
4—5) : Hesperis tristis, Draba muralis, Verbascum speciosum.

A * B a d a c s o n y  NE lejtőjén, cca 200 m. körül a Crataegus monogyna— 
Prunus spinosa Ass.-ban még a következők : (A—D : 1) :

Juniperus communis, Crataegus oxyacantha, Polygonum dumetorum, Cytisus 
leucotrichus—-aggregatus, Potentilla rubens, Prunella laciniata, Chondrilla juncea etc. 

Átlagos borítás: cserjeszint 15—30%, gyepszint —95%. 4 felvétel. 
Befejezésül az ismeretett fontosabb növényszövetkezetek bioökologiai spektru

mait és szerkezeti diagrammjait közlöm (v. ö. S0<5, Magyar Bioi. Int. Munkái
III. 8.):

1. Fagetum silvaticae. M—MM : 16-7% N : 2-9% E :  0-8% Ch : 3-6% G :13.7%
H : 58-7% Th : 3-6%

Állandóság 1 : 66T % 2 : 16-2% 3:11-6%  4 : 4-6% 5 : 1-5%

2. Quercetum sessilis. M—MM : 16-3% N : 2-2% E : 0-5% Ch. : 3-5% G : 16-2 %
H : 55-6% Th : 5-7%

Állandóság 1:53-3%  2:32-2%  3 :8 -8%  4:3-9%  5:1-8%
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Alnetum glutinosae. M—MM : 17-7% Ch : 2-5% G : 2-5% HH : 2-5% H : 68-0%
Th : 7-7%

3. Fraxinetum mixtum. M—MM : 27-2% N : 0-8% E : 1-8% Ch : 2-6% G : 8-8%
H : 51-8% Th : 7-0%

Állandóság 1 : 52-8% 2 : 19-1% 3 : 13-2% 4 : 11-4% 5 : 3-5%
4. Querceto—Cotinetum. M—MM : 15-2% N : 4-5% E : 0-9% Ch : 1-8% G : 8-0%

H : 63-4% Th : 6-2%
Állandóság 1 : 51-8% 2 : 33-0% 3 : 10-7% 4 : 3-6% 5 : 0-9%

Jelen cikksorozat 4. része a réti és pusztai növényszövetkezeteket fogja 
részletesen tárgyalni.

* *❖
A balatonvidéki erdőtípusok ismeretét néhány újabb (1930—1.) felvételünk 

gyarapítja.
B i i k k ö s ö k : A  Lázhegy (Zsid és Lesenceistvánd között) részben meredek 

(—35°) NE-E-SE expositiojú lejtőin 220—350 m. magasságban elterülő kevert 
bükkös felvétele : Borítás : lombkoronaszint 80—90%, gyepszint változó. A !-el 
jelzett fajok a fenti synthetikus listában hiányzanak. A nyári aszpektus A—D 
értékei :

Fagus 3—5, Carpinus 2, ! Castanea 1, Quercus sessilis 1, Ulmus scabra 1, 
Acer campestre 1, IPrunus avium 1, Fraxinus ornus 1, Corylus 1, Rubus (Eubatus) 
sp. 1, Ligustrum 1, Clematis vitaiba 1—2, -Athyrium filix femina 1, Dryopteris 
filix mas 1, Brachypodium silvaticum 1—2, ÍBromus ramosus 1, IFestuca silvatica 4, 
Dadylis glomerata 1-—2, Poa nemoralis 1—3, ÍCarex silvatica 1, !C. divulsa 1, 
Luzula Forsteri 1, Lítium martagon 1, Allium ursinum 1-—2, Helleborine latifolia 1, 
Neottia 1, Rumex sanguineus 1, Moehringia trinervia 1, ISilene viridiflora 1, Car- 
damine bulbifera 1—2, C. impatiens 1, Actaea 1, Fragaria vesca 1—2, Geum urbanum 1, 
Cytisus aggregatus 1, Vicia sepium 1, Geranium Robertianum (kül. lus. albiflorum) 2, 
Euphorbia amygdaloides 1, Viola silvestris 1, V. odorata incl. cyanea 1, Epilobium 
montanum 1—2, Circaea lutetiana 2, Sanicula 1—2, ISiler trilobum 1, Lysimachia 
punctata 1, Primula vulgaris 1■—2, Pulmonaria officinalis 1, Prunella vulgaris 1, 
Salvia glutinosa 1, Stachys silvaticus 1, Scrophularia nodosa 1, Asperula odorata 2—4, 
Galium silvaticum 1, Knautia drymeia 1, Campanula persicifolia 1, C. trachelium 1, 
Cicerbita muralis 1, Erigeron ramosus 1, utóbbi már a szőlőöv feletti kevert szegély
ben, ahol a Carpinus és Acer dominálnak, kevés Quercus cerris-szel. Általában 
Asperula-Facies, feltűnő a Castanea előfordulása az erdő mélyén, sziklás, árnyas 
keleti oldalon, mint fa.

Itt említem meg, hogy a Lázhegy tetején fekvő négy tó (kb. 340 m.) közül 
geobotanikailag legérdekesebb a déli, legszebb az erdőövezte északi nagy Láztó. 
(A bazalttető nagyrészét legeltetett Quercetum sessilis borítja.) Az előbbi 
zonációja : 1. Glyceria fluitans Áss., 2. Juncus effusus Áss. Oenanthe aquatica-val.
3. Hinár : Potamogeton natans, Lemna minor, L. polyrrhiza, 4. közepén sekélyvízű : 
Schoenopledus lacustris Áss..kísérői: Glyceria aquatica, Carex pseudocyperus, Oenanthe 
aquatica, Lycopus europaeus, helyenként tiszta állományokban. Kiszáradt tócsák 
helyén az első két növényszövetkezet (A—D értékek) :
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Glycerietum fluitantis : Glyceria 5, Catabrosa 1—2, Juncus effusus 1, Poly
gonum hydropiper 1, Ranunculus repens 2, R. sardous 1, Mentha longifolia 1, Vero
nica scutellata 2, Juncetum mixtum : Juncus effusus 4, J. glaucus 1—2, J. conglo
m erate 1—-2, J. articulatus 1, Agrostis alba 2, Carex leporina 1, Polygonum hydro
piper 2—3, Ranunculus repens 1, R. sardous 1, Roripa silvestris s. I. 1, Lysimachia 
numm. 1—2, Mentha longifolia 1, Veronica scutellata 1, Galium mollugo s. I. 1, 
szélén Sagina procumbens, Gnaphalium uliginosum pilulare.

Sokkal kevertebb a szepezdi Öreghegyen a Hegytó (kb. 270 m.) vegetációja, 
felületét javarészt Glyceria fluitans (sok Iris pseudacorus), Heleocharis palustris és 
Carex cf acutiformis szövetkezetek borítják, a Glycerietum parti szegélyében és a 
Juncetum mixtum-ban : Juncus effusus, J. conglomeratus. J. articulatus, Alisma 
plantago-aquatica, Polygonum hydropiper, Rumex conglomeratus, Elatine alsinas- 
trum, Lythrum salicaria Oenanthe aquatica, Lysimachia nummularia, Mentha 
pulegium, M. aquatica s. L, Lycopus europaeus, Veronica scutellata, Gratiola offici
nalis, Inula brittanica; vizében csak Lemna minort láttam.

N y í r e s e k .  Betuletum pendulae. Felvéve : Lesenceistvánd, Biliegei erdő. 
130 m. homokon. Borítás: Lk 90%, Gy 20%. Nyári aszpektus A'—D értékei:

Betula pendula 3—4, Ulmus glabra 2, Quercus sessilis, Carpinus, Corylus 2, 
Frangula alnus, Cornus sanguinea, Clematis vitaiba, Rubus (Eubatus) sp., Agrostis 
tenuis, Brachypodium silvaticum 2, Dadylis glomerata 2, Poa nemoralis, Pteridium 
aquilinum 2, Polygonatum officinale 2, Convallaria, Neottia, Platanthera bifolia, 
Polygonum convolvulus 3, Silene nutans, Melandryum noctiflorum, Moehringia 
trinervia, Thalictrum aquilegiaefolium, Sedum maximum, Geum urbanum, Fragaria 
vesca 1—2, Euphorbia polychroma, Vida cassubica, Pulmonaria officinalis, Melittis, 
Satureia clinopodium, Stachys silvaticus, S. germanicus, Melampyrum pratense 
vulgatum 1—2, Veronica officinalis, Galium silvaticum, Valeriana officinalis tenui- 
folia, Knautia drymeia, Campanula patula, Cicerbita muralis, Lapsana communis, 
Hieracium vulgatum s. I. 1—1.

A száraz nyíresek konstansainak és esetleges charakterfajainak megállapí
tására még további felvételek szükségesek.

K ő r i s l i g e t .  Fraxinetum elatioris. Felvéve Aszófő mellett, a Séd jobb
partján, 150—170 m. Borítás : -—100 %, igen buja aljnövényzet, mint Hedera- 
Asarum facies. A—D értékek (ENTZ GÉZA professzor úr közlése szerint a tavaszi 
aszpektusban kiemelendő Galanthus nivalis és Eranthis hiemalis).

Fraxinus excelsior 3—4, Ulmus glabra 2, Corylus 2, Acer campestre 1—-2, 
Cornus sanguinea 1, Ligustrum vulgare 2, Lonicera xylosteum 1, Viburnum lantana 1, 
-Clematis vitaiba 2, Hedera helix 3, Galium aparine 3, -Agrostis alba 1, Brachy
podium silvaticum 3, Dactylis glomerata 1, Polygonatum latifolium 1, Orchis pur- 
pureus 1, Asarum 3, Urtica dioica 2, Chelidonium 1, Geum urbanum 1, Geranium 
Robertianum 2—3, Mercurialis ovata 1, Viola cyanea 2, Chaerophyllum temulum 1, 
Lysimachia nummularia 1, Lamium maculatum 2, Stachys silvaticus 1, Sambucus 
ebulus 1—2, Campanula rapunculoides 1, Laduca quercina 1, Lapsana communis 1, 
etc.

Meredek NE expositiójú lejtőn az ültetett Pinus állománnyal keveredik, 
átszőve erős liánokká fejlődött Clematis vitalba-\al, kevés aljnövényzettel míg írtá-
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sós részeken gyomnövényzet (dominánsak : Urtica dioica, Chelidonium május és 
Sambucus ebulus) ü tött tanyát.

Függelékül néhány érdekesebb új i'lorisztikai adatot közlök az 1930—1. évi 
gyűjtésekből, részletes adatfelsorolás a következő közleményben. Újak a Balaton- 
vidékre : Equisetum maximum l á m . (Lesenceistvánd.) Festuca silvatica (POLL.) 
VILL. (Lázhegy.) Carex silvatica HUDS. (Lázhegy.) C. pendula HUDS. (Lesence
istvánd felett.) Allium montanum var. glaucum HEGEL. (Gyenesdiás.) Helleborine 
latifolia var. lancijolia (ZAP.) Soó (Lázhegy.) H. latifolia ssp. variáns (CR.) SOÓ 
(Aszófő, irtott tölgyesben.) * Eranthis hiemalis (L) SALISB. Aszófő, 1. fenn. Csak 
Fonyódról ism ert: HODOSSY ERNŐNÉ adata : GÄYER Vasm. Múzeum Évk.
II. 205. jegyzet.) Scrophularia nodosa f. glandulosa SCHUSTLER („S. Scopolii 
Magy. Bioi. Int. Munkái III. 175. -non al.“) (Almádi, Tátika nő a Bakonyban 
és a Bükkben is.) Pinguicula alpina L. : Tapolca, a várostól délre Sesleria uliginosa- 
Schoenus nigricans Ass.-ban, Helleborine palustris, sok Primula farinosa és a 
Seslerietum rendes kísérőivel. Harmadik termőhely, v. ö. g á YER M. B. L. 1924, 
57 és soó 1. c. 180.

Ritkább fajok a Balatonvidéken: Aira capillaris HOST.: Szepezd. — 
Bromus ramosus H U D S.: Lázhegy. — Carex leporina L. : Lázhegy. — Luzula 
campestris ssp. multiflora (EHRH.) A. et GR. : B.-almádi, Szepezd. — Allium  
ursinum L. : Lázhegy. — A. rotundum L. : B.-földvár, Szepezd. — a . vineale L. : 
L.-istvánd. — Veratrum album L. : L. istvánd. — Helleborine microphylla (EH RH .) 
SBH. et T H .: Aszófő. —  Cephalanthera rubra (L.) RICH.: Aszófő, Szepezd, Láz
hegy. — Potamogeton natans var. rotundijolius b r e b . /. latifolius FISCHER: 
Lázhegy. — Zanichellia palustris f. major BÖNNIGH: Tapolca. — Castanea 
sativa MILL.: Rezi és Vállus közt a Vári völgy mentén, Tátika, Lázhegy. — 
Asarum europaeum L. : Aszófő. — Herniaria hirsuta L. : L. istvánd. — Sagina 
procumbens L. : Lázhegy. — Actaea spicata L . : Lázhegy. — Trifolium ochro- 
leucum HUDS. : Tihany, Aszófő, Szepezd. — Lathyrus nissolia L. : Lázhegy. — 
L. hirsutus L. : L. istvánd. — LAatijolius L. : B. földvár. — Elatine alsinastrum 
L. : Szepezd. — Epilobium lanceolatum SEB. et MAUR.: Lázhegy. — Sanicula 
europaea L. : Lázhegy. — Prunella vulgaris x lacinita ( intermedia LINK et elatior 
SALIS.—MARSCHL.) Lázhegy. — Veronica beccabunga L.: L. istvánd. — V.scutellata 
L. : Lázhegy, Szepezd. — Gratiola officinalis L. : Tapolca, Szepezd. — Galium 
vernum SCOP.: Aszófő. — Asperula tinctoria L. : Aszófő. — Thrincia nudicaulis 
f. psilocalyx (DC). : Tapolca. — Gnaphalium uliginosum var. pilulare WAHLBG.: 
Lázhegy. — Crepis nicaeensis b a l b . : Aszófő. etc.

Az újabb felvételek és florisztikai adatok Dr. ZÓLYOMI BÁLINT assziszten
semmel együtt te tt excursiók eredményei. Közreműködéséért e helyen is köszö
netét mondok.

* A borsodi Bükkben is, Lillafüred felett a Szent István tetőn (1930, fasciatioval 
B u d a i  Heöcsaba és Óhuta mellett szedte, V rabély i a Mátrában, P ill i tz  a Bakonyban, 
B oros déli Somogy megyében S adler  egykor Szekszárdnál, L á n y i  Szegednél, S im on ka i 
Nagyváradnál. V. ö. Soó Bot. Arch. XXIII. 198.

Jegyzet. Magy. Bioi. Int. Munkái III. p. 173. ,,S ym p h ytu m  glabrescens var. pseudo- 
p le ru m “  helyesen S . o ffic inale var. glabrescens ( pseu dop teru m )  p. 179. utolsó sor ,,C. bra- 
ch yceph alu m “  lapsu calami C. palustre .
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER VEGETATION DES 
BALATONGEBIETES III.*

Vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit der Beschreibung, soziolo
gischen Charakterisierung und Einteilung der Waldvegetation (nebst den Gebü
schen) des Balatongebiets. Behandelt werden folgende Assoziationen :

Verband Assoziation

Fagion silvaticae Fagetum silvaticae (nur am Badacsony
und im Keszthelyer Gebirge, synthetische Liste siehe auch soö Veröff. Geobot. 
Inst. Rübel VI., 1930. 237—322., — inch Fag'io—Carpindum). Cf. p. 297. 
Konstanten und Charakterarten cf. p. 299.

Die Buchenwälder gehören zu dem Typ Fagetum hungaricum (SOÓ1. c.) m it 
den folgenden Fazies : Asperula odorata (selten), Brachypodium silvaticum, Allium  
ursinum, Hedera helix. Sie sind stark anthropogen gestörte Wälder der Basaltberge- 
(Badacsony, Rezi-Gruppe, Tátika), ihre Feldschicht bildet Übergangstyp zu den 
Eichenmischwaldtypen. Von den 8 Aufnahmen werden als Beispiele 2 publiziert 
p. 300.

Quereion roburis Quercetum roburis (Querceto—Carpinetum,
bes. in den feuchten Tälern des Keszthelyer Gebirges, cf. p. 307.1

Q. sessilis, der dominierende Waldtyp, in 
zwei Subassoziationen, mit Carpinus betulus und mit Q. lanuginosa (letztere 
bes. auf Kalk, manchmal überwiegend). Ausführliche synthetische Liste p. 
303. Konstanten und Charakterarten p. 306. Die subxerophile Subassozia
tion Q. sessilis—Q. lanuginosa bedeckt die S-—SO-—O exponierten Abhänge und 
die Höhen der Kalk- und Dolomitberge, geht am Rande in das Querceto—Cotine- 
ium-Gebüsch über, während der mehr hygrophile Q. sessilis— Carpinus Typ 
meist an den kühleren, feuchteren N—Hängen oder in den Tälern zu finden ist. 
In Feldschicht dominiert meist Brachypodium.

Fraxinetum mixtum oder Fraxinus 
ornus— Acer campestre— Ulmus campestris (event, mit Carpinus, so am Badacsony) 
eine Halbkulturgesellschaft, bes. auf der Tihanyer Halbinsel) Analyse, Kon
stanten und Charakterarten cf. p. 310. ff.

Betuletum pendulae, trockene Birken mischwälder, in dem Tapolca-Lesence- 
Gebiet, p. 314.

Alnion Alnetum glutinosae inch Populus nigra
Faz. (Auenwald am Hévizer Teich, Analyse usw. p. 301.), Betuletum mix
tum (B. pendula—B. pubescens— Quercus robur Ass. im Moorbecken von Vindornya, 
(Analyse usw. p. 302.), Fraxinetum elalioris (bei Aszófő p. 314.).

* I. und II. Teil. s. Arbeiten des Ungar. Biol. Forschungs inst. II. 1928. 132—6.
III. 1930. 169—85. Die Übersicht der Assoziationen des Balatongebiets, ferner die Analyse 
des Assoziationskomplexes Fesluca sulcata-Carex humilis-Stipa joannis, der Assoziationen 
der Verbände Festudon vaginatae, Molinion coeruleae, Magnocaricion, Phragmition, Sphagnion 
und Salicornion usw. s. ebenda III. 28—34. und 179—183.
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Corylion avellanae Querceto— Cotinetum Áss. komplex,
eine der balkanischen Sibljak ähnliche Formation, an den karstischen Abhängen 
bes. auf Kalk oder Dolomit allgemein verbreitetes Gebüsch, mit Q. lanuginosa—- 
Crataegus monoggna oder Cornus sanguinea Fazies, auch Q. sessilis Colinus Typ. 
Analyse, Konstanten und Charakterarten cf. p. 308. Dazu die Fraxinus 
ornus—Cytisus nigricans Ass. (Beschreibung p. 309.) von Gyenesdiás. Ganz 
anthropogenen Charakters ist die Gebüschweide :

Prunion spinosac Crataegus monogyna—Prunus spinosa
Ass. cf. p. — als letztes Stadium des devastierten Waldes.

Ohne die Auenwälder und die anthropogenen Pflanzengesellschaften kann 
man alle besprochenen Assoziationen in eine Serie einstellen, wo die Mitglieder 
miteinander durch Übergänge verbunden sind, so in ökologischer wie in soziolo
gischer Hinsicht. Diese Serie führt von dem Buchenwalde, dem Typ, der relative 
minimale Licht- und Wärmeansprüche, doch maximale Wasserbedürfnis hat 
durch die mesophil-subxerophilen Eichenwälder bis zum ausgesprochen xero
philen Querceto—Cotinetum, welches gegen Licht und Wärme relativ maximale, 
gegen Wasser minimale Ansprüche aufweist. Vgl. die Verdunstungsmessungen 
des Verf. in verschiedenen Pflanzengesellschaften am Balaton : Verschiedenheit 
der Verdunstungkraft der Atmosphaere, als Resultat der Wirkung der erwähnten 
Faktorkomplexe. (SOÓ : Math. Naturwiss. Berichte aus Ungarn, 1929. 116—126.) 
Die Serie ist die folgende :

feucht, kühl, schattig

Lokalklima

Y  trocken, warm, sonnig

1. Fagus silvatica 1. a. F. s.—Carpinus betulus.
2. Quercus robur—Carpinus betulus.
3. Q. sessilis—Carpinus betulus.
4. Q. sessilis—Q. lanuginosa.
5. Q. lanuginosa.
6. Q. lanuginosa—Cotinus oder Cornus sanguinea

6. b. oder Crataegus monogyna.
(7. Festuca sulcata—Carex humilis— Stipa joannis.)

In jeder Assoziation wurden — in mehreren Aufnahmen (diese im Texte 
mit* bezeichnet) — auch der Kalk (bzw. DolomitVgehalt und die Azidität 
(pH) bestimmt, vgl. die Tabelle p. 295— 6. Die pH Bestimmungen wurden in 
den Monaten August—September durchgeführt, wann die Azidität am kleinsten, 
die pH Werte also am grössten sind.

Gänzlich fehlt im Balatongebiet der Coniferenwald. Die Analyse des einzi
gen Pinetum silvestris der Bakonyer Waldes, als Nachbargebietes gibt der Verf. 
p. 296— 7.*

* Auf S. 300 gibt der Verf. auch die Aufnahmen einiger Felsenassozationen des 
Basaltberges Badacsony, so von Hierochloe hirta, Hgpnum cupressiforme und Pohjpodium 
vulgare Ass. der Vegetation der Felshänge, der moosbedeckten Blockhalde und der moos- 
und farnbedeckten Geröllhalde.
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In allen-Assoziationslisten bedeuten die Zahlen der 1. Kolumne die Abun- 
danz—-Dominanzwerte, die der 2. Kolumne der Konstanz (bzw. Lokalkonstanz =  
Frequenz), die der 3. Kolumne der Treue. Skale 1—5 nach BRAUN—BL- und 
SOÓ. Vgl. Arbeiten des Ung. Biol. Inst. III. 1—51. — Alle Aufnahmen stammen 
von dem nördlichen Ufer des Sees. Die Verbreitung der Wälder illustriert die Über
sichtskarte des Balatongebiets, in Archivum Balatonicum I. 1927. Beilage.

Als N a c h t r a g  ergänzende Assoziationsanalysen (1930—31) zu den 
Buchenwälder ferner eines trockenen Birkenwäldes und eines Eschenhaines. Auch 
die Vegetation der Bergteiche von Lázhegy und Öreghegy bei Szepezd wurden 
besprochen, besonders Glyceria fluitans und Juncus effusus Ass. Zum Schluss neue 
Angaben zur Flora des Balatongebietes, undzwar neue Arten für die Flora des 
Gebiets : Equisetum maximum, Festuca silvatica, Carex silvatica, C, pendula, Hel
leborine varians, ferner neue Standorte seltener Arten, wie Eranlhis hiemalis, 
Pinguicula alpina, usw. s. S. 314—316.

Die neueren Aufnahmen und Angaben stammen von den gemeinsamen 
Excursionen mit Herrn Assistenten Dr. B. ZÓLYOMI-



(A tihanyi Biológiai Kutató-Intézetben és a Szegedi Polg. Isk. Tanárképző Főisk.
Növénytani-Intézetében készült dolgozat.)

A KÁDÁRTAI FORRÁSOK DIATOMACEÁI.
írta: SZEMES GÁBOR (Szeged).

(3 táblán 106 ábrával.)

(Aus dem Biologischen Forschungsinstitut Tihany und aus dem Botan.
Institut der Hochschule für Bürgerschullehrer in Szeged.)

DIE DIATOMACEEN DER QUELLEN VON KÁDÁRT A
Von: G. V. Sz e m e s  (Szeged).

(M it 106 A b b . a n  3 T afe ln .)

Veszprémtől keletre fekvő kádártai község püspöki uradalmi épületei mögött, 
dolomitsziklákból több helyen forrásvíz tör felszínre. A forrásmedencék 
átmérője kb. 1 méter, átlagos mélységük 30—50 cm. A szikla tömböket, a fenék
törmeléket vékonyabb-vastagabb rétegben alga bevonat takarja. A bevonat 
legnagyobb része kovamoszat. Jelen dolgozatom célja e forrásokban élő kova- 
moszatok ismertetése. Négy forrásból gyűjtöttem, összesen 19 próba állott 
rendelkezésemre. Ezeket részben Dr. GÉLÉI JÓZSEF egyetemi professzortól 
kaptam, részben saját gyűjtéseim.

Szíves támogatásáért GÉLÉI professzor úrnak és GALLIK OSZVALD főtiszte
lendő úrnak ezúton fejezem ki hálás köszönetem.

*

I. A z l - s ő  s z á m ú  f o r r á s  k ő b e v o n a t a i n a k  uralkodó faja a 
Denticula frigidet k t z ., Dent, crassula NAEG. és ezek mellett elég nagy számmal 
fordul elő az Achnanthes (Microneis) minutissima k t z .

II. Az 1 - s ő  s z á m ú  f o r r á s  k i f o l y á s á n á l ,  a nagy kövek belső 
függőleges falán, vastag zöldesbarna bevonat alakjában, legnagyobb számmal a 
Denticula frigida k t z . és a Dent, crassula, NAEG. továbbá a Meridion circulare 
AGARDH él. A fajok számát illetőleg a forrásnak talán ez a leggazdagabb része. 
(1930 IV. 2.)

III. Az 1 - s ő  s z á m ú  f o r r á s  b a l f e l ő l i  v é g é n ,  a f e n é k t ö r 
m e l é k  bevonatában erősen kiemelkedő, uralkodó fajt megkülönböztetni nem 
tudtam. A bevonat nagyon vékony, aránylag kevés faj az alkotója és ezek kb. 
egyenlő számmal vannak képviselve. A genusok közül a Nitzschia az uralkodó. 
A Navicula radiosa KTZ., és a Nav. radiosa var genuina majdnem kizárólagos 
előfordulási helye a forrásnak ez a csendes része. (1930. IV. 2.)
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IV. Az 1 - s ő  s z á m ú  f o r r á s  j o b b f e l ő l i  v é g é n  a f e n é k 
t ö r m e l é k n e k  bevonata még vékonyabb, mint a balfelőli részen. A bevonat 
szinte alig látható, zöldeskék színű, benne kovamoszatokat csak szórványosan 
találtam, uralkodó fajokról szó sem lehet. Érdekes, hogy míg a forrásnak ez a 
része, mely már igen közel van a függőleges falhoz, fajokban nagyon szegény, 
addig a mellette emelkedő függőleges falat fajokban rendkívül gazdag, vastag 
bevonat takarja. (1930. IV. 2.)

V. Az 1 - s ő  s z á m ú  f o r r á s  k i f o l y ó j a  k ö z e l é b e n  f e k v ő  
r ö g ö k  bevonata, a specieseket illetőleg, úgy kvalitatíve, mint kvantitatíve 
roppant változatos. Legnagyobb számmal a Nitzschia communist találtam, utána 
a számbeli előfordulásban mindjárt a Denticula crassuia NAEG., majd pedig a 
Dent, frigida és a Meridian circulare ÁGH. következik. (1930. IV. 2.1

VI. A 3 - a s  s z á m ú  f o r r á s b a n  l e g n a g y o b b  f a j s z á m m a l  
a Nitzschia communis RABENHORST él. Nagy számmal fordul még elő a Nit
zschia microcephala GRUNOW, közepes a Meridion circulare ÁGH., s a Denticula 
frigida KTZ.. Dent, crassuia NAEG. már alárendeltebb szerepet játsszanak. (1930.
IV. 2.)

VII. Az 1 - s ő  s z á m ú  f o r r á s  j o b b f e l ő l i  r é s z é n  a f e n é k 
t ö r m e l é k  köveinek alsó részén levő bevonatban alig találtam kovamoszatokat^ 
mindössze csak nehány Amphora-1 és Microneis-1. A törmelék-rögök alsórésze 
általánosságban úgy fajokban, mint azok számában szegény. (1929 jún.)

VIII. Az 1-ső számú forrás közepén fekvő köveinek felsőrészét, barna színű 
bevonat takarja. E bevonatban legnagyobbrészt a Cymbella helvetica var. curta CL., 
a Nitzschia communis r b h . és a Nitzschia microcephala GRUN él. A Denticula frigida 
KTZ. és a Dent, crassuia NAEG. itteni fellépése a többi előfordulási helyekhez 
viszonyítva aránylag csekély mértékű. (1930 aug.)

IX. Az 1-ső számú forrás hátsó, belső szikla falának középső részét, kb. 2—3 
mm. kékes, zöldes -szürke színű réteg vonja be. E bevonat zöme fonalas kékmoszatok 
tömege. Kovamoszatok közül legnagyobb számmal él a fonalak között a Denticula 
frigida NAEG. és a Dent, crassuia NAEG. A Denticulák mellett nagy számmal 
fordul elő a Caloneis fasciata és a Cal. lepidula, továbbá több Nitzschia faj, s a 
Cymbella helvetica k tz . Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy a Nitzschia aci- 
cularis KTZ.-t egyedül itt találtam, a források többi 19 vizsgált helyén egyáltalán 
nem. A Meridion circulare AGARDH, mely a többi helyeken nagy számmal él, 
itt alárendelt szerepet játszik. (1930 aug. 20.)

X. Az 1-ső számú forrás külső részén levő köveken itt-o tt Batrachospermum 
található. Sem a Batrachospermumon, sem a Batrachospermum között kova
moszatokat egyáltalában nem találtam. (1930 aug. 20.)

XI. Az 1-ső számú forrás belső részén Phormidium bevonat között nagy 
számmal él az Amphora (Halamphora) ovális RABENHORST, jóval kisebb 
mennyiségben a Cocconeis pediculus EHRB., a Cocconeis placentula EHRB. és a 
Denticula frigida k tZ. (1930 aug. 20.)

XII. Az 1-ső számú forrás iszapjában rendkívül nagy számmal találtam 
Diatomaceakat. Szinte azt lehetne mondani, hogy az általam ismertetett összes 
fajok ebben az iszapban előfordulnak. Legfeltűnőbb számmal azonban a Fragilaria

21

*
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Harrisonii w. SMITH (var. rhomboides GRUNOW, var. dubia GRUNOW, a 
Fragilaria mutabilis var. genuina GRUNOW, var. subsolitaris GRUNOW, var. 
intermedia GRUNOW, és a Fragilaria tenuicollis HEIBERG.

XIII. Az 1-ső számú forrás balfelőli rőtét részén, hol a víznek egy zártabb 
része van, csak nehány Amphora oválist és Denticula frigidát találtam. A forrás 
Diatomacea-florája úgy kvalitatív, mint kvantitatív szempontból itt a legsze
gényebb.

XIV. A 2-ik számú forrás öblének meredek sziklafalán nyálkás csomókba 
Pediastrumok és Oocystisek között legnagyobb számmal a Denticula frigida k tz . 
Dent, crassula N A E G . ,  Amphora ovális KTZ. és Fragilaria Harrisonii w .  SMITH, 
fordulnak elő. Az egész belső öblöt, hol a víz lassú folyású, inkább az Oocystisek 
és a Pediastrumok uralják. A Diatomaceak szerepe a forrás-öböl meredek szikla
falának benépesítésében, az előbbiekhez viszonyítva kissé alárendelt. Különben 
kvalitatíve roppant gazdag. (1930 aug. 20.)

XV. A 2-ik számú forrás öblének belső részében legnagyobb számmal az 
Oocystiseket és a Pediastrumokat találtam. Közöttük él néhány Rhopalodia parallela 
var. major M E I S T E R  a Rhopalodia ventricosa ( G R U N O W )  O. M Ü L L E R ,  Navicula 
(Diploneis) ovális var. pumila G R U N O W , és a Denticula sinuata W . S M IT H . 
Míg ugyané forrás meredek falán a Fragilaria Harrisonii w .  S M IT H  nagy tömeg
ben lép fel, addig az öböl belsőrészében ebből egyetlen egy példányt sem találtam. 
(1930 aug. 20.)

XVI. A 2-ik számú forrás kifolyása felé, hol a víz állandóan mozgásban van, 
a faji összetétel rendkívül változatos, de a forrás külső részében, a kifolyó közelé
ben teljesen uralkodóvá lesz a Fragilaria Harrisonii w. SMITH és a Fragilaria 
mutabilis (W . SM.) több már ismertetett varietásával. Hasonlít e terület lakóinak 
összetételében u. e. forrás meredek szikla falához, csakhogy itt a kifolyónál a 
Denticulak száma nagyon elenyésző, a meredek falon pedig nagy tömegben h'pnek 
fel. (1930 aug. 20.)

XVII. A 4-es számú forrás kifolyójánál az erős vízmosásnak kitett részen, 
majdnem kizárólagosan a Meridion circulare ÁGH. fordul elő. Néhány Nitzschia 
és Synedra-fajnak fellépése alig vehető tekintetbe. (1930 aug. 20.)

XVIII. A 4-es számú forrásnak közvetlen a kifolyója mögötti részben, vöröses- 
barna színű kőbevonat alakjában az Achnanthes (Microneis) minutissima K T Z . ,  
az Achnanthes microcephala K T Z . ,  a Denticula frigida K T Z .  és a Meridion circulare 
A G H A R D  vesznek részt.

XIX. A 4-es számú forrás meredek sziklafalát borító moha között főleg 
Epithemia turgida var. granulata r r u n ., Cocconeis Placentula e h r ., Cocc. Pediculus 
E H R . ,  Denticula frigida K T Z .,  Dent, crassula N A E G . ,  Fragilária Harrisonii w .  
S M IT H ,  és Amphora ovális K T Z .  fordulnak elő. (1930 aug. 20-án.)

1. Cyclotella Kützingiana THW, var. planetophora fr ic k e .
A. Sm. Atl. Tab. CCXXII, Fig. 9—12 : Meist, in Kies. Schw.. p. 48, Tab. II., 

Fig. 10.
Sejtek átmérője 14—16 fv, sávok száma 10 fi-ban 16. A. középen levő üres 

terület három nagyobb, körülötte pedig számos kisebb ponttal.

*
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2. Tetracyclus Braunii GRUN.
Tetracyclus rupestris V. H. Syn. pag. 167, Tab. Ill, Fig. 13—14, Meist, in 

Kies. Schw. p. 58, Tab. V., Fig. 1.
Sejtek 5—10 [a hosszúak, 3 bordával.
3. Tabellaria flocculosa KÜTZING var. genuina KIRCH.
Meist, in. Kies. Schw. p. 57 Tab. IV., Fig. 10—11.
Sejtek 18—20 [■>■ hosszúak, 8—10 szélesek.

4. Denticüla elegáns K Ü T Z I N G .
Sejtek erősen megnyúlt ellipszis alakúak, kissé lándzsásak. Négyszer olyan 

hosszúak, mint szélesek, összesen három bordával. Sejtek hossza 16 [a, szélessége 
4 Tab. I, Fig. 1.

5. Denticüla frigida KTZ.
V. Hk. Syn. p. 159, Tab. XLIX, Fig. 26, 35—38, Dent, tenuis var. frigida 

Meist, in Kies. Schw. p. 59. Tab. V, Fig. 5—6.
Sejtek lándzsásak, többé-kevésbé kihúzott végekkel (Tab. I., Fig. 7—12), 

de az erősen letompított és vastag vég is elég gyakori (Tab. I, Fig. 17—19.) A sejtek 
közepén való kihasasodása különböző mértékű. (Tab. I, Fig. 15—16 erős kihasa- 
sodást mutat, Tab. I., Fig. 7- 12-nél a kihasasodás csekély mértékű.) Sejtek 16—18 t* 
hosszúak, 5—6 |a szélesek, bordák száma 8—11, 10 |A-ra esik 5—6. (Tab. I, Fig. 
7—12, 15—19.) azonban ugyanezen méretek mellett találtam néhány példányt, 
jóval sűrűbb bordázattal. így előfordulnak olyanok, melyeknél a bordák összes 
száma 13—15, azaz 10 [A-ra esik 11—12. (Tab. I., Fig. 13—14.)

6 .  Denticüla crassula N A E G .
Dent, tenuis var. inflata V. H. Syn. Tab. XLIX, Fig. 32—34. Meist in Kies. 

Schw. p. 59, Tab. V, Fig. 7.
Sejtek széles ellipszis alakúak, 2(4—3-szor olyan hosszúak mint szélesek. 

Bordák összes száma 7—9, 10 i^-ra esik 5—6. Sejtek 15—16 [a hosszúak, 5—6 [a 
szélesek. (Tab. I, Fig. 2—6.)

A Dent, tenuis k t z . Dent, frigida KTZ., Dent, crassula KTZ. fajokról a 
következőket írja Meister Die Kiesalgen Der Schweiz c. munkájában : „Die drei 
Arten mit enger gestellten Rippen, im kälten Wasser heimisch, stehen einander 
sehr nahe und können als Varietäten einer Art aufgefasst werden.“ A kádártai 
források egyik leggyakoribb, legjellemzőbb kovamoszatai a fentiek. E forrásban 
élők hosszúsága nem m utat nagy változatosságot, 15—18 hosszúak és 4—6 [a 
szélesek. A bordák száma és a sejtek alakja u. e. méretek mellett nagyon külön
böző. A bordák számát illetőleg találtam három példányt 4, egy példányt 3 bordá
val. (Tab. I, Fig. l.)A legtöbbnél a bordák összes száma 7—10, de nem ritkák a 
15 bordásak sem. (Tab. I, Fig. 13—14.) A bordák nagyobbára egymással párhuza
mosan haladnak, azonban az összefutásuk a vakon való végződésük is elég gyakori. 
(Tab. I, Fig. 2, 12, 19.), (Tab. I, Fig. 11, 16, 19.) A sávok száma 10 |A-ban 14—18, 
a leggyakrabban 15.

Mivel ugyanazon bordázat mellett, mind a három fajra jellemző alak (kes
keny lándzsásak, kihúzott véggel lándzsásak, széles elliptikusak) és ugyancsak 
ugyanazon alak mellett mind a három fajra jellemző bordázat lehetséges, így meg-

21*
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erősítettnek látom Meister ama felfogását, mely szerint inkább mint egy fajnak a 
varietasai és nem mint önálló fajok foghatók fel.

7. Denticula sinuata w. SMITH.
Meist, in Kies. Schw. p. 207, Tab. XXXVI, Fig. 12 : Schönf. Diát. Germ, 

p. 94. Tab. V, Fig. 24, Pant. Bal. Kovm. p. 108, Tab. XVII, Fig. 348.
Sejtek 24—26 [r hosszúak, 8 [*• szélesek. Tab. III. Fig 98.
A faj tipikus alakjától eltérőleg találtam néhány példányt, hol a bordák 

nem hatolnak fel a lekerekített fejecses végekig, sőt némelyeknél már a második 
hullám közepéig sem jutnak fel, úgy hogy az egész testnek mintegy a középső 
harmadát foglalják csak el. (Tab. Ill, Fig. 74.)

Egy-két középalak is előfordul a faj és var. tabellaria között. (Tab. Ill, Fig. 94.) 
I tt a hármasán hullámos szél hiányzik, a középső kidudorodástól, mely csak három 
bordaközre szorítkozik, egyenes vonal vezet a fejecses véghez. Tekintve, hogy a 
középső kiemelkedés és a fejecses vég közötti hullám hiányzik, a var. tabellaria-ra 
emlékeztethetne, a középső kiemelkedés azonban nem oly nagyméretű, és így 
inkább középalaknak vehető.

8. Meridion circulare AGARDH.
V. Hk. Syn. pag. 161 : Meist. In Kies. Schw. p. 53 ; Schönf. Diát. Germ, 

pag. 95, Tab. V, Fig. 26, 26a.
Sejtek 15—40 [*• hosszúak, 3—5 [J- szélesek. A bordák száma hosszabb 

példányoknál 8—10 (Tab. Ill, Fig. 75), ritkán 14—15. A 15—20 [* hosszúságúak
nái viszont csak 3—4. (Tab. Ill, Fig. 81.) A bordák egyeseknél mind párhuza
mosan haladók, egyenközűek (Tab. Ill, Fig. 75), másoknál párhuzamosan haladók, 
de különböző távolságban egymástól (Tab. Ill, Fig. 77), ismét másoknál ferdén 
lépnek fel (Tab. Ill, Fig. 76, 79), majd vakon végződnek (Tab. Ill, Fig. 76, 78) 
vagy pedig mindezek kombinálódnak. (Tab. Ill, Fig. 80—81.)

9. Diatoma vulgare BORY var. genuinum GRUN.
A. Sm. Atl. Tab. CCLXVIII, Fig. 3—6 : Meist, in Kies. Schw. p. 60, Tab. V, 

Fig. 9.
Sejtek 25 iJ- hosszúak, 12 v- szélesek.
10. Fragilaria (Staurosira) pinnata EHR.
Frag, mutabilis (W. Smith) Grunow ; Odontidium mutabile Rabenhorst.
V. Hk. Syn. Tab. XLV, Fig. 12 : Meist, in Kies. Schw. p. 68, Tab. VI, Fig. 14.
Sejtek ellipszis vagy megnyúlt ellipszis alakúak, vagy lándzsásak, lekere

kített, vagy csúcsban kifutó végekkel (a csúcsok azért lekerekítettek, letompí
tottak), széles állhasadékvonallal, erős sávokkal. 7—20 !*■ hosszúak, 5—8 szélesek, 
sávok száma 10 lJ-ban 8—10.

11. Fragilaria pinnata e h r . var. elliptica (SCHUMANN) HÚST.
V. Hk. Syn. Tab. XLV, Fig. 15—17 : Meist, in Kies. Schw. pag. 67, Tab. VI, 

Fig. 4 : Schönf. Diát. Germ. p. 100, Tab. IV, Fig. 365.
Sejtek nagyon aprók, széles ellipszis alakúak, 6—10 [J- hosszúak, 3—4 [J- 

szélesek, középen széles, jól látható álhasadékvonallal. Bordák száma 10 [r-ban. 
14—15. (Tab. I, Fig. 22—24.)
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12. Fragilaria pinnatu EHR. var. genuina (GRUNOW) HÚST.
Sejtek rövid tömör (Tab. I, Fig. 20, 25—27), vagy erősen megnyúlt (Tab. I, 

Fig. 32—34) ellipszisalakúak. Utóbbinak falai szinte egymással párhuzamosan 
haladnak és csak a végeknél következik be a hirtelen lekerekedés, azt lehet mon
dani, megnyúlt tégla alakra emlékeztet. (Tab. I, Fig. 33.) A két véglet a rövid, tömör 
és az erősen megnyúlt, majdnem párhuzamos, egyenesfalú alak között megvan a 
teljes átmenet. (Tab. I, Fig. 20, 25—27, 32—34.)

13. Fragilaria pinnata EHR. var. Lancettula (SCHUMANN) HÚST.
A sejtek végei kihegyesednek, a középsőrész kiemelkedő, az egész egy kissé 

letompított végű rombus alakra emlékeztet. (Tab. I, Fig. 30—31.) (Schumann 
Preussische Diatomeen p. 52, Tab. I, Fig. 4.)

14. Fragilaria (Staurosira) tenuicollis HEIBERG.
Van Heurck, Traité des Diatomées. p. 326. Tab. XXX., Fig. 843—843 bis. 

Éber Z. Diatomák Túróc vármegyéből, Folia Cryptogamica 1930. pag. 998, 
Tab. XX, Fig. 23.

Sejtek megnyúlt lándzsalakúak, fejecses végekkel, keskeny álhasadékvo- 
nallal. Sejtek 31 V- hosszúak, 3—4 k- szélesek, sávok száma 10 p--ban 13, egyen- 
közüek, egymással párhúzamosan haladók. (Tab. II, Fig. 72.)

15. Fragilaria pinnata EHR. var. brevistriata n. v. f. capitata n. f.
Sejtek aprók, lándzsásak, középen felfúvottak, fejecses végekkel. Sávok

aprók, rövidek, harántan egyenközüen haladók, közép felé kissé konvergálók. Sejtek 
15—16 !J- hosszúak, 4—5 szélesek, sávok száma 10 f-ban 17. (Tab. I, Fig. 21.)

16. Fragilaria (Staurosira) Iiarrisonii w. SMITH.
V. Hk. Syn. pag. 157, Tab. XLY, Fig. 28 : Meist, in Kies. Schw. pag. 69, 

Tab. VI, Fig. 16 : Schönf. Diát. Germ. pag. 102, Tab. V, Fig. 37.
Sejtek keresztalakúak, középen többé-kevésbé felfúvódtak, a végeknél és a 

keresztszögletekben tompán lekerekítettek. A sávok erősek, közép felé conver- 
gálók, a végeken egymással párhúzamosan haladók, középen kitáguló, széles álha
sa dékvonallal. (Tab. I, Fig. 35—38, 40.) Hosszúkat H. SCHÖNFELDT Diato- 
maceae Germaniae c. munkájában 20—50 i^-nak, szélességüket 15 l-'-nak, a 10 y-ban 
levő sávok számát pedig 4—5-nek írja. MEISTER szerint (MEIST, Die Kiesalgen der 
Schweiz pag. 69.) a svájci példányok csak 20—30 |r hosszúak, 10 v-ban 6—8 
sávval. A kisebb alakoknál a sávok nem convergálók, egymással szinte teljesen 
párhuzamosan haladnak és az álhasadékvonal középen alig szélesedik ki. — 
A nagyobb méretű alakoknál a sávoknak 10 P-ra eső száma kisebb, a kisebb 
alakoknál viszont aránylag nagyobb. E forrás legkisebb alakja, mely 6 \>- hosszú 
és 4 \>- széles, összesen 8 sávval van ellátva, tehát 10 [v-ra több esne, mint 10. Meister 
idézett munkájából is az tűnik ki, hogy a svájci példányok, melyek kisebbek, mint 
ä németországiak, ez utóbbiakhoz viszonyítva, szintén sűrűbb a sávozottságuk.

Az I. táblának 35—55. ábráiból kitűnik, hogy a Fragilaria Harrisonii 
W. SMITH, a kádártai forrásokban rendkívül gazdag s változatos formakörrel él. 
Ügy az alakban, mint a méretekben, mint a sávozottságban feltűnő különbségek 
nyilvánulnak meg. így :
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Tab. I, Fig. 39. A sejtek 16—17 v- hosszúak, 11 szélesek, keresztalakúak, 
a kereszt ágai ékalakban futnak ki, alig letompított végekkel. 10 :->-ban 10—11 
convergáló sávval.

Tab. I, Fig. 41—43. Sejtek 12—14 n hosszúak, 10—11 R- szélesek. A végek 
tompák, részben egyenes vonallal határoltak. A keresztszögnél alig van beöblö- 
södés. Sávok convergálók, számuk 10 fJ~ban 7.

Tab. I, Fig. 48. Sejtek hossza 10—11 |J-, szélessége 8 R. A kereszt hosszanti 
ága tompán lekerekített, a rövidebb, a haránt keresztág pedig ékalakban vég
ződik. 10 y-ban 10 sávval, az álhasadékvonal középen gyenge tágulattal.

Tab. I, Fig. 49. Az előbbitől csak abban különbözik, hogy a haránt keresztág 
valamivel rövidebb és tompább, továbbá az álhasadékvonal középen majdnem 
tágulatnélküli.

Tab. I, Fig. 50. 9—10 !•>• hosszúak. A harántág rövidebb és tompább, mint 
az előbbinél, s a kereszt hosszanti ágát annak felső harmadában metszi.

17. Fragilaria (Staurosira) Harrisonii \v. SMITH var. rhomboides GRUNOW.
Schönf. Diát. Germ. pag. 102.
Sejtek rombus alakúak, körülbelül ugyanolyan hosszúak, mint szélesek, 

vagy a hosszúságuk valamivel több, mint a szélességük. 9 hosszúak, 7 r1 széle
sek. (Tab. I, Fig. 51—52.)

Tab. I, Fig. 52, még inkább emlékeztet a faj alakjára. A kereszt harántága 
ékalakban végződik, míg a hosszanti ág kerekdeden letompított.

Tab. I, Fig. 52. Már közelebb áll a rombus alakhoz, a keresztszög felé alig 
van beöblösödés, szinte egyenes vonalak határolják. A végek tompán lekerekí
tettek, úgy a haránt, mint a hosszanti ág végeinél.

18. Fragilaria (Staurosira) Harrisonii w. smith  var. dubia GRUNOW.
Schönf. Diát. Germ. pag. 102.
Sejtek nagyon aprók, 6 v- hosszúak, 4 !->• szélesek. A kereszt rövidebb ága a 

hosszanti ágat a középfalak felett metszi. 7—9 sávval.
Tab. I, Fig. 53. A végek tompán lekerekítettek, beöblösödés csak a hosz- 

szanti ág alsó részénél látható. A felső résznél már csak nyomokban van meg. 
A sávok kissé convergálók, az álhasadékvonal középen kis tágulattal. Előfordult 
néhány olyan példány is, hol a kereszt felső része már szinte félkörben végződik 
s az alsó nyúltabb részen is alig van némi beöblösödés. A sávok egymással pár
huzamosan, az egyenesvonalú álhasadékvonalra merőlegesen haladnak és csak 
a végnél levő legutolsó sáv hajlik kissé a központ felé. (Tab. I, Fig. 55.)

Teljesen párhuzamosan haladó, sűrű sávozatával, keskeny álhasadékvonalá- 
val emlékeztet ez a legutolsó figura a Fragilaria pinnatára és majdnem átmenetnek 
tekinthető. A Fig. 35, Fig. 41-nél, melyei még tipikus Fragilaria Harrisonii 
W. SMITH alakúak, az egyik részen a sávok teljesen párhuzamosan haladnak, épúgy, 
mint a Fragilaria pinnata Ehr.-nél. Viszont az I. tábla 20, 25, 26 és 27. ábrájában 
bem utatott alakokat a Frag, pinnatához számítjuk ugyan, de radiális elhajlású 
és ritkábban álló bordáinál fogva kétes, hogy nem tartozik-e a Fragilaria Harri
sonii ellipticus formáihoz.

A feltűnő különbségek meglétele mellett sem állíthatunk fel éles határt a 
35—55. ábrákban bemutatott sorozatnak két végső tagja (Fig. 35, 55) között,
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mert, habár ezek itt távol állanak is egymástól, a két vég között a közti ábrákban 
láthatjuk a szinte tökéletes áthidalást. E sorozat tagjainak akármelyikét is külön 
megjelölni akárcsak formákként is, helytelennek kellene minősítenem.

19. Synedra pulchella KÜTZING.
Meist in Kies. Schw. p. 71, Tab. VI, Fig. 17 : V. Hk. Syn. pag. 148, Tab. XL, 

Fig. 27—29.
45—50 p- hosszúak, 6 szélesek. Sávok száma 10 [-'•-ban 14.
20. Synedra radians KÜTZING.
V. Hk. Syn. pag. 151, Tab. XXXIX, Fig. 11 : Meist, in Kies. Schw., pag. 74, 

Tab. VI, Fig. 21.
Sejtel lineáris lándzsásak, fejecses végekkel. 70—90 hosszúak, 7 F- szélesek, 

sávok száma 10 p--ban 10. Tab. Ill, Fig. 104.
21. Synedra amphicephala KÜTZING.
V. Hk. Syn. pag. 153, Tab XXXIX, Fig. 14—15 : Meist, in Kies. Schw., 

pag. 76, Tab. VII, Fig. 10.
Lándzsalakúak, erősen kihúzott fejecses végekkel. 40—50 P- hosszúak, 7 !*• 

szélesek, sávok száma 10 a-ban 10—11, a sávok középen nincsenek megszakítva.
22. Eunotia incisa GREG.
Meist, in Kies. Schw., pag. 81, Tab. IX, Fig. 7.
20—25 F hosszúak, 4 F- szélesek, sávok száma 10 F-ban 16.
23. Eunotia exigua R A B H .
V. Hk. Syn. pag. 142, Tab. XXXIV, Fig. 11—12: Meist, in Kies. Schw. 

pag. 81, Tab. IX, Fig. 1.
Sejtek 13 F- hosszúak, 3 f szélesek, 10 [-'•-ban 26 sávval. Lapos hasirésszel, 

majdnem párhuzamos hátoldallal, visszahúzott fejecses végekkel.
24. Eunotia praerupta EHRENBERG var. genuina GRUNOW.
Meist, in Kies. Schw. pag. 82, Tab. IX, Fig. 10 : V. Hk. Syn. Tab. XXXIV, 

Fig. 18—19.
Sejtek 50—60 F- hosszúak, 12—13 F- szélesek. Sávok száma 10 [•'•-ban 6, a 

végek felé kissé tömöttebben állanak, 10 ^-ban 8—9.
25. Eunotia praerupta E H R E N B E R G  var. inflata G R U N O W .
V. Hk. Syn. Tab. XXXIV, Fig. 17 : Meist, in Kies. Schw. pag. 82, Tab. IX, 

Fig. 12.
34—36 P hosszúak, 14—16 p szélesek. Középen ritkább a végek felé kissé 

sűrűbb sávozattal.
26. Eunotia praerupta E H R E N B E R G  v a r .  curta G R U N O W .
V. Hk. Syn. Tab. XXXIV, Fig. 23—24 : Meist, in Kies. Schw. pag. 82, 

Tab. IX, Fig. 11.
24—26 p hosszúak, 9—10 p szélesek. Középen ritkább, a végek felé sűrűbb 

sávozattal.
27. Eunotia Gregussii n. sp.
Sejtek hasoldala a fejecs középső részéig behúzott, de különben egyenes. 

A fejecsnek hátoldal felé eső széle, az egész test has és hátoldalának középvonalába 
esik. Sávok a középső részen ritkábbak, a hasoldalra merőlegesek, egymással pár
huzamosak, egyenközűek, a sarkok felé tömöttebben állanak és a fejecske hát-
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oldalától sugárzó. Számuk 10 ,«-ban 9—11. Sejtek héjoldalon 21—42 hosszúak,
6—8 p szélesek. Az övoldalt három példányon sikerült részletesebben megvizs
gálnom. Hogy aránylag a fenti kis méretek mellett, az övoldal nagyon finom 
structuráját alkalmam volt látni ennek magyarázatát a piperin-cumaron 
opticai sajátságában (melybe készítményeimet Kolbe—Wislouch eljárása szerint 
zártam el) és a megvilágításhoz használt nagyon erős fényű izzólámpában látom. 
Az övoldal téglaalakú. 2—2 1A-szer olyan hosszú, mint aminő széles. A téglaalak 
felső és alsó rövidebb vonala, három hullámot, kiemelkedést és két mélyedése 
mutat. Ez utóbbinak legmélyebb pontja a tégla szélességi vonalának 1 ülső negye
dében van. innen egy pontsor indul ki, mely az alak középsőharmadáig ívalakban, 
azután egyenes vonalban, majd az alsóharmadnál ismét ívesen halad, míg el nem 
éri a kiindulási pontnak megfelelő, de azzal ellentétes, legmélyebb pontját a külső 
szélnek. A raphe, mely a négy saroktól indul ki, nem egészen a sejt középső har
madáig terjed s a már említett pontsornak megfelelő, de azzal ellentétes ívlakban 
hajlik, a két szemben fekvő legmélyebb pontot összekötő J.épzelt egyenes középső 
harmadáig. A raphet egy keskeny structuranélküli hosszanti szalag kíséri, mely 
annak végződésénél sajátos módon kiszélesedik. Az egész övoldal sávozott. A sávok 
rendkívül finom pontokból állanak. A középső harmadban egymással párhuza
mosan, egymástól egyenlő távolságban haladnak, a structuranélküli hosszanti 
szalag sajátos tágulatáig. Ettől kezdődőleg sűrübekké válnak és kifelé ívesek. Ez 
a hosszanti szalag és a már említett hosszanti pontsor szakítják meg a sávokat. 
A sávok a hasadékvonalon túl és a két pontsor között megfelelő módon folytatód
nak. Övoldalon a sejtek j9—42 hosszúak, 13—17 szélesek. (Tab. Ill, Fig,
105, 106.)

28. Eimotia (Pesudo—Eunotia) lunaris GRUN var. genuina MEISTER
Eunotia lunaris V. Hk. Syn. t. XXXIV., f. 3—6a : Meist, in Kies. Schw.

pag. 83, Tab. IX., Fig. 16.
Sejtek 60—70 [j. hosszúak, 4 r» szélesek, 10 [i-ban 16 sávval.
29. Eunotia (Pseudo—Eunotia) lunaris GRUN var. subarcuata NAEGELI.
Pasch. Süssw. Deut. Őst. Schw. Heft. 10 : Bac. p. 51.
Sejtek 14— 18 ij. hosszúak.
30. Eunotia (Pseudo—Eunotia) lunaris GRUN var. valida n. v.
Sejtek ívesek, félholdalakúak, tompa kerekded végekkel. Sávok harántan 

halandók. Sejtek hossza 20—25 szélessége 2%—3 [i. Sávok száma 10 [i-ban 34.
Tab. Ill, Fig. 100.

31. Eunotia (Pseudo—Eunotia) lunaris GRUN. var. curta n. v.
Sejtek lineárisak, hasirészük kissé behúzott, s a hátirész középső szakasza 

ennek megfelelően kiemelkedik. Hosszúságuk 20—27 \j., szélességük 3—4 |x. Sávok 
nagyon sűrűn állanak, számuk 10 [i-ban 30. Tab. Ill, Fig. 102.

32. Eunotia (Pseudo—Eunotia) lunaris GRUN. var. V esZprémiensis n. v.
25—27 p. hosszúak, 4 [j. szélesek, fejecses végekkel, 10 n-ban 27 sávval. Tab.

Ill, Fig. 101.
33. Eunotia (Himantidium) pedinalis KÜTZ.
V. Hk. Syn. p. 142, Tab. XXXIII, Fig. 15, 16 : Schönf. Diát. Germ. pag. 

117, Tab. VI, Fig. 64,
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60—70 [i. hosszúak, 3 ;a szélesek, 10 [A-ban 17 sávval.
34. Eunotia (Himantidium) arcus EHRENBERG var. minor GRUNOW.
Y. Hk. Syn. pag. 142, Tab. XXXIV, Fig. 2 : Schönf. Dial. Germ. p. 116. 
Sejtek 15— 30 \j . hosszúak, 3 ja szélesek.
35. Achanihes (Microneis) minutissima KÜTZING.
Microneis minutissima Cl. Meist, in. Kies. Schw. pag. 97, Tab. XII, Fig. 

19—20.
Sejtek 13—15 [a hosszúak, 3 [a szélesek, 10 jx-ban 29 sávval.
36. Achantnhes (microneis) microcephala KÜTZING.
V. Ilk. Syn. pag. 131, Tab. XXVII, Fig. 20—23 : Meist, in Kies. Schw. pag. 

97, Tab. XII, Fig. 23—26.
10—20 [a hosszúak, 3 ja szélesek, 10 [A-ban 35 sávval.
37. Achnanthes (Microneis) Biasohttiana KÜTZING.
V. Hk. Syn. p. 130, Tab. XXVII, Fig. 27-—28 : Meist, in Kies. Schw. pag. 

97, Tab. X III,'F ig. 3—4.
Sejtek 15—20 ja hosszúak, 5 ja szélesek, 10 [A-ban 27 sávval.
38. Achnanthes (Achnanthidium) lanceolata BREBISSON.
Achnanthidium lanceolatum Breb. Meist, in Kies. Schw. pag. 99, Tab.

XIII, Fig. 12—13, : V. Hk. Syn. Tab. XXVII, Fig. 8—11 : Schönf. Diät. Germ, 
pag. 121, Tab. XIII, Fig. 240.

Sejtek megnyúlt ellipszisalakúak 14—32 ja hosszúak, 4—8 [a szélesek. Tab. II, 
Fig. 64—65. 69—70.

39. Achnanthes ( Achnanthidium) lanceolata BREBISSON var. ellipticum CL. 
Meist, in Kies. Schw. pag. 99, Tab. XIII, Fig. 15.
Sejtek 10—12 ja hosszúak, 5 [a szélesek, sávok száma 10 y.-ban 15, Tab. III. 

Fig. 87.
40. Achnanthes ( Achnanthidium) lanceolota BREBISSON var. Haijnaldii CL. 
Diatomiste II, pag. 99, Tab. VII, Fig. 14 : Cl. S., II. pag. 192 : Achnanthes

Haynaldii J. Scharschmidt Spec. Phyc. Aequat. 1888, pag. 8.
Sejtek aprók, 13—17 ja hosszúak, 5—6 [a szélesek, lándzsaalakúak, gyengén 

fejecses végekkel. Sávok száma 10 [A-ban 14. Tab. II. Fig. 62.
41. Achnanthes ( Achnanthidium) lanceolata BREBISSON var. minima

N. V.
Sejtek ellipszisalakúak, nagyon aprók, 6—8 |a hosszúak, 5—6 ja szélesek. 

Sávok összes száma 10. Tab. Ill, Fig. 88—89.
42. Cocconeis pediculus EHRENBERG.
A. Sm. Atl. Tab. CXCII, Fig. 56, 58—63 ; V. Hk. Syn. pag. 133, Tab. XXX, 

Fig. 28—30, Meist, in Kies. Schw. pag. 94, Tab. XII, Fig. 11—12.
Sejtek 25—27 [a hosszúak, 16 [a szélesek. 10 [A-ban 17 sávval.
43. Cocconeis placentula EHRENBERG.
Meist, in Kies. Schw. pag. 93—94, Tab. XII, Fig. 4—5 : Schönf. Diát. Germ, 

pag. 123, Tab. XIII, Fig. 232 : V. Hk. Syn. pag. Tab. XXX, Fig. 26—27.
15—25 ja hosszúak, 8—10 |a szélesek.
44. Cocconeis Thomasiana BRUN.
Meist, in Kies. Schw. pag. 94—95, Tab. XII, Fig. 13.
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Sejtek széles ellipszisalakúak, 10— 14 |x hosszúak, 9— 11 jx szélesek, 10 jx-ban 
8 sávval. Szorosan egymás mellett fekvő durva pontokból állanak. Csak a felső 
héjat láttam, ebből is csak kettő darabot.

45. Navicula (Diploneis) ovális HILSE.
Schönf. Diát. Germ. p. 139, Tab. VII, Fig. 87 : A. Sm. Atl. Diát. Tab. 7, Fig. 

33—36 ; V. Hk. Syn. Tab. X. Fig. 10.
Sejtek 40—46 |x hosszúak, 12—17 [x szélesek. Bordák száma 10 jx-ban, 13—15.
46. Navicula (Diploneis) ovális HILSE var. pumila GRUNOW.
Meist, in Kies. Schw. pag. 105, Tab. XIV, Fig. 9 : Pant. Bal. Kovm. pag. 

51, Tab. IV, Fig. 104.
47. Navicula (Diploneis) ellipiica KÜTZING.
(N. ovális W. Smith.) Schönf. Diát. Germ. p. 138, Tab. VII, Fig. 86, Pant. 

Bal. Kovm. p. 51, Tab. IV, Fig. 100.
Sejtek 23—25 (x hosszúak, 12 ;x szélesek, 10 [x-ban 12 sávval.
48. Navicula (Caloneis) fasciata l a g e r s t e d t .
V. Hk. Syn. Tab. XII, Fig. 31 : Meist, in Kies. Schw. pag. 116, Tab. XVII, 

Fig- 6 : Schönf. Diät. Germ. p. 139, Tab. IV, Fig. 372.
Sejtek ellipszisalakúak, 23—25 y. hosszúak, 4 ;x szélesek, 10 [x-ban 27-—26 

sávval. Tab. III., Fig. 83.
49. Navicula (Caloneis) lepidula GRUNOW.
V. Hk. Syn. p. 108, Tab. XIV, Fig. 42 : Schönf. Diát. Germ. pag. 139.
Sejtek 18—20 ;x hosszúak, 5 ix szélesek, 10 [x-ban 27—30 sávval.
50. Navicula (Caloneis) bacillaris GREGORY.
51. Navicula cuspidata KÜTZING.
Schönf. Diát. Germ. p. 145, Tab. VIII, Fig. 90.
70—80 [x hosszúak, 22—23 íx szélesek, 10 [x-ban 15—17 sávval.
52. Navicula helvelica J. BRUN.
Meist, in Kies. Schw. pag. 135—136, Tab. XX, Fig. 14 : Schönf. Diát. Germ, 

p. 200, Tab. X, Fig. 141.
60—62 ix hosszúak, 13—14 [x szélesek, 10 [x-ban 15 sávval.
53. Navicula (Frustilia) rhomboides EHRENBERG.
Cl. S. I, pag. 122 : Meist, in Kies. Schw. p. 121, Tab. XVIII, Fig. 5.
75—80 [x hosszúak, 16 ;x szélesek, 10 [x-ban 23 egymással párhuzamosan 

haladó sávval.
54. Navicula ( Frustilia) vulgaris THWAITES.
Vanheurkia vulgaris V. Hk. Syn. pag. 112, Tab. XVII, Fig. 1—2 : Meist, 

in Kies. Schw. pag. 121, Tab. XVIII, Fig. 4.
Sejtek megnyúlt ellipszis alakúak, lándzsásak, lekerekített és kissé szinte 

alig észrevehetően behúzott végekkel. Sávok egymással párhuzamosan haladók, 
a középen levők gyengén sugárzók, számuk 10 ix-ban 27—32. Sejtek 40—50 jx 
hosszúak, 8—10 a szélesek.

55. Navicula (Amphipleura) pelucida KÜTZING.
V. Hk. Syn. p. 113, Tab. XVII, Fig. 14—15 : Meist, in Kies. Schw. pag. 122, 

Tab. XVIII, Fig. 8.
Sejtek megnyúlt lándzsaalakúak, csúcsba kifutók, de a csúcsok lekerekí-
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tettek. A középcsomó pálcikaszerűen megnyúlt, s a héjak végén keskeny villaszerűén 
szétágazik. A villásan elágazó rész kb. egyötöde a sejt egész hosszának. Sejtek 
91 ja hosszúak és 9—10 ja szélesek. A héj finomabb structuráját nem tudtam ki
venni. Tab. II, Fig. 67.

56. Navicula peUiculosa (Brebisson) HILSE.
Frustilia pelliculosa (Breb) Grunow, Schönf. Diát. Germ. pag. 152, Tab. II, 

Fig. 158.
Sejtek megnyúlt ellipszisalakúak, lekerekített végekkel, 9—23 [a

hosszúak, 2—5 fr szélesek. Sávok nagyon vékonyak, tömöttek, olvashatatlanul 
sűrűén állanak, egymással párhuzamosan haladók. A hasadékvonal nagyon keskeny 
a centráliscsomónál kis tágulattal. Tab. Ill, Fig. 82, 84.

57. Navicula atomus g r u n .
V. Hk. Syn. pag. 107, Tab. XIV, Fig. 24—25.
5—6 [a hosszúak, 3—4 ia szélesek, 10 jA-ban kb. 30 sávval.
58. Navicula (Anomoineis) exilis KÜTZING.
V. Hk. Syn. pag. 101, Tab. XII, Fig. 11—12.
Sejtek lándzsásak, kihúzott fejecses végekkel, 20—25 ja hosszúak, 4—5 ja 

szélesek, 10 |A-ban kb. 30 sávval.
59. Navicula placenta EHRENBERG.
(Navicula Rostellum W. Smith : Navicula apiculata Gregory), — Pasch, 

in Süssw. Fl. Deutschi. Östr. Schw. Heft 10 : Bac. pag. 89, Fig. 180.
38—40 [a hosszúak, 14—15 ja szélesek. Sűrűn sávozott.
60. Navicula graciloides M. MAYER.
Hustedt, Fr. Bacillariophyta pag. 299, Fig. 515.
A megnyúlt lándzsalaakú sejtek középső részüktől fokozatosan elkeske

nyednek, végeik tompák, lekerekítettek. A hasadékvonal keskeny, a középcsomó 
többé-kevésbé rombusalakú. A sávok a középsőrészen a középcsomó, a végeknél 
pedig a sarkok felé haljók. 37—40 ja hosszúak, 10 |A-ban 11 sávval. Tab. II, Fig. 60.

61. Navicula gracilis EHRENBERG.
Hustedt, Fr. Bacillariophyta p. 299, Fig. 514.
Sejtek 50—60 [a hosszúak, 10 ja szélesek, 10 |A-ban 19 sávval. Tab. II, Fig. 59.
62. Navicula radiosa KÜTZING.
(Navicula acuta W. Smith) — A. Schm. Atl. Tab. XLVII, Fig. 50—52 : V. Hk. 

Syn. p. 83, Tab. VII, Fig. 20 : Schönf. Diät. Germ. p. 158—159. Tab. II, Fig. 175.
45—50 |a hosszúak, 15—16 ja szélesek, 10 [A-ban 12 sávval.
63. Navicula radiosa KÜTZING. var. genuina GRUNOW.
A. Smith. Atl. Tab. XLVII, Fig. 50—52 : V. Hk. Syn. p. 83, Tab. VII, Fig. 20.

60—65 ja hosszúak, 11—12 ja szélesek. 10 jA-ban 11 sávval.
64. Navicula cincta W. SMITH.
V. Hk. Syn. p. 82, Tab. VII, Fig. 13—14 : Meist, in Kies. Schw. pag. 138, 

Tab. XXI, Fig. 6.
28—30 ja hosszúak, 5 ja szélesek, 10 jA-ban 18 sávval.
65. Navicula dicephala w. SMITH.
V. Hk. Syn. p. 87, Tab. VIII, Fig. 33—34 : Meist, in Kies. Schw. pag. 146, 

Tab. XII, Fig. 15 : Pant. Bal. Kovm. pag. 40, Tab. IV, Fig. 105a.
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Sejtek 26—30 |a hosszúak, 8 [t szélesek, egyenes oldalakkal, nyújtott fejecses 
végekkel. A hasadékvonal egyenes, a központi csomó oldalt szalagszerüen kiszéle
sedik. 10 [x-ban 15 dűlt sávval. Az idézett helyeken a sávok száma 10 ja-ban 10—11, 
de különben teljesen egyezik. Tab. Ill, Fig. 103.

66. StciLironeis Smithii GRUNOW.
V. Hk. Syn. p. 69, Tab. IV, Fig. 10 : Meist, in Kies. Schw. pag. 167, Tab. 

XIX, Fig. 7.
Sejtek lándzsaalakúak, szélükön háromszoros hullámmal. A középső kiemel

kedés a legerősebb. 18—20 [j. hosszúak, 5—6 y. szélesek. 10 [j.-ban kb. 33 sávval.
Találtam néhány olyan példányt is, melyeknél a fajtól kiilönbözőleg a középső 

hullámon kis bemélyedés van, a hasadékvonal keskeny, a centrális csomó középen 
széles, a szélek felé ékalakban elkeskenyedő. Ezen alakoknál a méretek is kiseb
bek, csak 14—15 [j. hosszúak, 6 ji szélesek. A transapicalis erősen radiális sávok 
nagyon sűrűén, szinte olvashatatlanul tömötten állanak. Mivel azonban csak 
kettő példányban találtam, esetleges külön való megkülönböztetéséhez, több pél
dánynak a vizsgálata volna szükséges. Tab. II, Fig. 63.

67. Gomphonema constriction EHRENBERG.
A. Sm. Atl. Tab. CCXLVII, Fig. 3—11 : Meist, in Kies. Schw. pag. 167, 

Tab. XXVIII, Fig. 15.
38—40 [1 hosszúak, 9—10 /« szélesek, 10 /(-ban 11 sávval. Tab. Ill, Fig. 85.
68. Gomphonema constridum EHRENBERG var. commutata GRUNOWW. 

Pasch, in Süssw. — Fl. Deutschi. Östr. Schw. pag. 120.
Sejtek 24 // hosszúak, 11 u szélesek, 10 /(-ban 11—12 sávval.
69. Gomphonema acuminatum EHRENBERG var. coronatum GRUNOW.
V. Hk. Syn. pag. 124, Tab. XXIII, Fig. 15 : A. Sm. Atl. Tab. CCXXXIX,

Fig. 22—27.
40—60 fi hosszúak, 8-—12 // szélesek, 10 //-ban 11—12 sávval. Tab. Ill, Fig. 86.
70. Gomphonema panmlum KÜTZING.
V. Hk. Syn. pag. 125, Tab. XXV, Fig. 9 : A. Sm. Atl. Tab. CCXXXIV, Fig. 

2—13 : Gomphonema parvulum Grunow, Meist, in Kies. Schw. pag. 173, Tab. 
XXIX, Fig. 11.

Sejtek 26—28 // hosszúak, 6—6U> u szélesek, 10 //-ban 13—14 sávval. Tab.
III., Fig. 99.

71. Gomphonema parvulum KÜTZING var. micropus CL.
A. S. Atl. Tab. CCXXXIV, Fig. 16—17 : V. Hk. Syn. Tab. XXIV, Fig. 46, 

Tab. XXV, Fig. 4—6 ; Meist, in Kies. Schw. pag. 173, Tab. XXIX, Fig. 12: 
Gomphonema angustatum var. intermedia V. Hk. Syn. Tab. XXIV, Fig. 47—48. 

Sejtek 40—45 [*• hosszúak, 8—9 :J- szilesek, 10 i'-ban 14 sávval. Tab. II, Fig. 58.
72. Gomphonema olivaceum k t z . var. tenellum CL.
Meist, in Kies. Schw. pag. 174, Tab. XXIX, Fig. 16.
Buzogányalakú sejtek 15—20 [»• hosszúak, 3—4 !J- szélesek, 10 [»--ban 14 sávval.
73. Cymbella tumidula GRUNOW.
Hustedt Bacillariophyta pag. 361, Fig. 669.
Sejtek aprók, kissé fejecses behúzott végekkel, erősebben kiemelkedő hát- 

ís gyengén convex hasoldallal. 28—31 lJ- hosszúak, 7—8 ^ szélesek, 10 [»•-ban 11—13
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sávval. A sávok középen ritkábbak, a végek felé sűrűbbek. A raphe a középcsomó
nál hátoldal felé kissé visszahajlik. A hasoldalon levő két középső sáv egy-egy 
izolált pontban végződik (Tab. Ill, Fig. 95, azaz középen két izolált pont van), 
elég gyakran előfordul azonban, hogy nem végződik a középen levő kettő sáv 
külön-külön egy-egy pontban, hanem az csak a kettő között foglal helyet. Tab 
III, Fig. 96.

74. Cymbella affinis KÜTZING.
Y. Hk. Syn. Tab. II, Fig. 19 : A. S. Atl. Tab. IX, Fig. 29, Tab. LXXI, Fig.. 

27 : Meist, in Kies. Schw. pag. 183—184, Tab. XXXI, Fig. 8.
Sejtek 27—30 " hosszúak, 10 ," szélesek, 10 ."-ban 11—13 sávval. Tab. II, 

Fig. 68.
75. Cymbella parva (w . SM.) CL.
Cl. s. 1, pag. 172 : C. Cymbiformis var. parva V. Hk. S. pag. 64, Tab. II,. 

Fig. 14 : A. S. Atl. Tab. X, Fig. 14—15.
Sejtek csónakalakúak, íves hátoldallal, majdnem egyenes, középen kissé 

kiemelkedő hasoldallal, tompa kerekded végekkel. 38—40 ." hosszúak, 10 ," széle
sek, 10 ."-ban 10 sávval. Sávok pontozottak, a sarkok felé tömöttebben állók. 
Néhány példánynál a végeknél kis bemélyedés van. (Az idézett rajznál is.) Tab. 
II, Fig. 66.

76. Cymbella (Coccon m a) helvetica KÜTZING.
V. Hk. Syn. p. 64, Tab. II, Fig. 15 : A. S. Atl. Tab. X, Fig. 20—23. 50—55 ," 

hosszúak, 12 ," szélesek, 10 ,"-ban 12 sávval.
77. Cymbella (Encyonema) ventricosa KÜTZING var. obtusa CL.
Encvonema caespitosum var. obtusa Grun. in A. S. Atl. Tab. X, Fig. 47—48 :

Meist, in Kies. Schw. pag 191, Tab XXXIII, Fig. 2.
Sejtek 18—23 ," hosszúak, 11 szélesek, 10 ,"-ban 10 sávval.
78. Cymbella (Encyonema) ventricosa KÜTZING var. lunula MEISTER. 
Encyonema lunula A. S. Atl. Tab. X, Fig. 42—43 : Tab. LXXI, Fig. 14—15,.

33—34 : Meist, in Kies. Schw. pag. 191, Tab. XXXIII, Fig. 4.
Sejtek 2 4 -2 5  ," hosszúak, 7—8 ," szélesek, 10 ."-ban 8 sávval.
79. Amphora ovális KÜTZING var. gracilis v. H.
V. Hk. Syn. p. 59, Tab. I, Fig. 3 : A. S. Atl. Tab. XXVI, Fig. 101 : Meist, 

in Kies. Schw. pag. 193—194, Tab. XXXIII, Fig. 10.
20—25 ," hosszúak, 10—13 ," szélesek, 10 ,"-ban 16 sávval.
80. Amphora ovális KÜTZING var. typica CL.
V. Hk. Syn. p. 59, Tab. I. Fig. 1 : Meist. Kiér. Schw. p. 193, Tab. XXXIII, 

Fig. 9.
37—41 " hosszúak, 22 ." szélesek, 10 ,"-ban 11 sávval.
81. Amphora ovális KÜTZING var. pediculus v. HK.
V. Hk. Syn. p. 59, Tab. I, Fig. 6 : Meist. Kies. Schw. Tab. XXXIII, 

Fig. 12.
25—28 ," hosszúak, 8 ." szélesek, 10 ."-ban 16 sávval
82. Amphora perpusilla v. H.
Meist, in Kies. Schw. pag. 194, Tab. XXXIII, Fig. 13 : Amphora pediculus. 

A. S. Atl. Tab. XXVI, Fig. 99.
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83. Amphora (Haiamphora) veneta KÜTZING.
V. Hk. Syn. p. 58, Tab. I, Fig. 11 : Meist, in Kies. Schw. pag. 194—195, 

Tab. XXXIII, Fig. 14—15 : A. S. Atl. Tab. XXVI, Fig. 74—80.
25—30 hosszúak, 13—14 szélesek. Csak néhányat találtam.
84. Amphora (Haiamphora) Normannii RABENHORST.
Meist, in Kies. Schw. pag. 195, Tab. XXXIII, Fig. 16 : Amphora humicola 

Grün. a . s. Atl. Tab. XXVI, Fig. 89—92 : V. Hk. Syn. Tab. I, Fig. 12.
Sejtek 27—30 p hosszúak, 9—10 szélesek, 10 /«-ban 17 sávval.
85. Epithemia turgida KTZ. var. granulata BRUN.
V. Hk. Syn. p. 138, Tab. XXXI, Fig. 5—6 : A. S. Atl. Tab. CCL, Fig. 11—19 : 

Meist, in Kies. Schw. pag. 197, Tab. XXXIV, Fig. 2.
Sejtek fejecses végekkel, kettő borda között, kettő pontsorral. 16 p hosszúak( 

10 P  szélesek, 10 ."-ban 4 bordával. Tab. Ill, Fig. 91.
86. Epithemia turgida KTZ. var. genuina GRUN.
V. Hk. Syn. p. 138, Tab. XXXI, Fig. 1—2 : Meist, in Kies. Schw. pag. 

196—197, Tab. XXX, Fig. 17.
Sejtek 78—80 ." hosszúak, 17—18 ." szélesek. A hasioldal kissé konkáv. 

Tab. Ill, Fig. 95.
87. Epithemia Argus ktz. var. alpestris w. SM.
A. S. Atl. Tab. CCLI, Fig. 2, 3, 9.
Sejtek gyengén hajlottak, kiemelkedő hát és gyengén behúzott hasoldallal, 

fejecses lekerekített végekkel. 45 hosszúak, 10 ," szélesek. Bordák egymástól 
távol állanak, számuk 10 ."-ban 2. Két-két borda közti pántsor száma 4 —10, 
Tab. II, Fig. 56—57.

88. Epithemia turgida KG. var. Westermannii GRUN.
Meist, in Kies. Schw. pag. 197, Tab. XXXIII, Fig. 18.
Sejtek tömöttek, ívesek, kerekded végekkel, 36 ," hosszúak, 10 P  szélesek, 

10 ,"-ban 3 bordával. Két-két borda között 4—6 pontsorral. Tab. II, Fig. 71.
89. Rhopalodia ventricosa (Grunow) o. MÜLLER.
A. S. Atl. Tab. CCLIII, Fig. 14—17 : Meist, in Kies. Schw. pag. 201, Tab. 

XXXV, Fig. 8.
Sejtek 50—55 P  hosszúak, 18 p szélesek, 10 ,"-ban 6—7 borda.
90. Rhopalodia paralella (Ehrenberg) o. MÜLLER var. major MEISTER.
Meist, in Kies. Schw. pag. 208, Tab. XXXVII, Fig. 9.
Sejtek 118—130 ," hosszúak és az övoldalon 23 ," szélesek. Tab. Ill, Fig. 92.
91. Nitzschia dissipata (KÜTZING) GRUNOW.
V. Hk. Syn. p. 178, Tab. LXIII, Fig. 1 : Meist, in Kies. Schw. pag. 208, 

Tab. XXXVII, Fig. 3.
Sejtek 30—40 P  hosszúak, 5—6 P  szélesek. Gerinc-éli pontok száma 10 

."-ban 7—8.
92. Nitzschia lineáris (AGARDH) W. SMITH.
(Synedra praemorsa Kützing) Pasch, in Süssw. FI. Deutschl. Östr. Schw. 

Heft 10 : Bac. pag. 156—157, Fig. 345.
Sejtek nyújtottak, fonalszerüek, 145—150 ," hosszúak, 6 P  szélesek, gerinc

éli pontok száma 10 p-ban 10, sávoké k. b. 30. Tab. II, Fig. 73.
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93. Nitzschia Heufleriana GRUNOW.
V. Hk. Syn. Tab. LXVIII, Fig. 13—14 : Meist, in Kies. Schw. pag. 212, 

Tab. XXXVIII, Fig. 13.
20—23 I' hosszúak, 4 szélesek. Gerinc-élipontok száma 10 ''-ban 10, a 

sávoké 20.
94. Nitzschia amphibia GRUNOW.
V. Hk. Syn. p. 184, Tab. LXVIII, Fig. 15—17 : Meist, in Kies. Schw. pag. 

214, Tab. XXXVIII, Fig. 8.
75—83 hosszúak, 5 szélesek, 10 ."-ban 20 sávval és 11 gerinc-éli ponttal.
95. Nitzschia communis RABENHORST.
V. Hk. Syn. p. 184, Tab. LXIX, Fig. 32 : Meist, in Kies. Schw. pag. 214, 

Tab. XXXVIII, Fig. 12.
18—23 hosszúak, 4 szélesek, 10 ,"-ban van 10 gerinc-éli pont és 30 sáv.
96. Nitzschia Kiitzingiana HILSE.
V. Hk. Syn. Tab. LXIX, Fig. 24—26 : Meist, in Kies. Schw. pag. 213, Tab. 

XXXVIII, Fig. 11.
Sejtek 15—20 /' hosszúak, 4 [>■ szélesek, 10 ,"-ban van 10 gerinc-éli pont. 

A sávok nagyon sűrűek.
97. Nitzschia microcephala GRUNOW.
V. Hk. Syn. Tab. LIX, Fig. 21: Meist, in Kies. Schw. pag. 213:Schönf. Diát. 

Germ. p. 225—226, Tab. XV, Fig. 284.
Sejtek 10—15 ," hosszúak, 3 .« szélesek, 10 ,"-ban 13 gerinc-éli ponttal és 

10 ’.-'•-ban 33—35 sávval.
98. Nitzschia palea w. SM.
V. Hk. Syn. Tab. LIX, Fig. 22 : Meist, in Kies. Schw. pag. 213, Tab. XVIII, 

Fig. 9.
30—40 hosszúak, 4 v- szélesek, 37 sávval és 12 gerinc-éli ponttal 10 :->-ban.
99. Nitzschia (Nitzschiella) acicularis KÜTZING.
V. Hk. Syn. pag. 185, Tab. LXX, Fig. 6 : Meist, in Kies. Schw. pag. 215, 

Tab. XXXVIII, Fig. 15.
Sejtek lándzsásak, hosszan kihúzott végekkel. 40—55 hosszúak, 4—5

szélesek. 10 ,"-ban 18—22 gerinc-éli ponttal. A sávok száma 10 ,"-ban k. b.37—42, 
szinte olvashatatlanul sűrűén állanak.

100. Surirella angusta KTZ.
V. Hk. Syn. pag. 189, Tab. LXXIII, Fig. 12 : Meist, in Kies. Schw. pag. 

223, Tab. XLVI, Fig. 3.
35 hosszúak, 12 szélesek, 10 ."-ban 6 bordával.
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Explicatio tabularum I—III. A táblák magyarázata I—III

Tab. I.

Länge 
in ji

Hosszúsága

Breite 
in ;x

Szélessége

Streifen
in 10 [i.

Sávok száma

1. Denticula elegáns K TZ ........................................... 16 4 4
2. Denticula crassula NAEG...................................... 15-5 6 6-5

99 99  99  ............................. 15-5 6 64
99 99 99  ...................................................................... 16 5-8 65*'• 99 99  99  ...................................................................... 15-6 5 5

15-6 5 5
7. Denticula frigida KÜTZING ......................... 20 5-8 5

99 99 99  ............................................................ 18-6 6-8 5Q**• 99 99 99  ............................................................ 17 5*6 5
10. „ „  „  ............................................................ 18 5 4

99 99 99  . . . . . . . 16 4 4
12. ,, ,, ,, ......................... 16 6 5
13. „  „  ............................................................ 17-6 6 8
 ̂4. 99 99  99  ............................................................ 15 6 8

99 99  99  ............................................................ 18 8-5 4
16. „ „ ,, ......................... 15 8 7
I'7* 99  >9 99  ............................................................ 15-6 5-8 4
18- » „ „  ........................................................... 15-6 5-8 6
19. „  -  ............................................................ 15-6 15-8 5-6 5
20. Fragilaria pinnata EHR....................................... 15 7-8 5
21. Fragilaria pinnata var. brevistriata f. capitata 

n. var. nf........................................................... 15-6 4 1-7
22. Fragilaria pinnata var. elliptica SCHUMANN 6 3-5 —

7 4 14
^4. , ,  , ,  , ,  , , 10 4 14
25. Fragilaria pinnata var. genuina GRUNOW 10 5 5

10 5 897
^  1 * 99 99 99 99 10 5 8
28. Fragilaria pinnata EHR....................................... 7 5 5 .
29. , ,  „  , ,  ............................................................................... 10 5 9
30. Fragilaria pinnata var. lanzettula

(SCHUMANN) HUST.................................... 10 4-5 4
31. Fragilaria pinnata var. lanzettula

(SCHUMANN) HUST.................................... 15 6-5 6
32. Fragilaria pinnata EHR....................................... 14-7 6 7
33- , ,  , ,  „  ............................................................................... 15-6 5-5 8
34- „  „  „  ............................................................................... 20 5 8
35. Fragilaria Harrisonii W. SM ITH .................................................. 24 14-5 9 ,

36. „  , .  „  .................................................. 20 14 10
37. 18 13 8
38- „  „  •  „  .................................................. 17-5 12 9
39- 17-5 12-5 11
40. „  „  „  .................................................. 15 11 10

99 99 99  .................................................. 14 11 8
42. , ,  , ,  , ,  ..................... 12 10 7
43. „  „  „  .................................................. 12 10 8

13 10 9
13 10 9

46. , ,  „  , ,  .................................................. 13 10 7
47. „  , ,  , ,  .................................................. 12 9 —

48 99 99  99  .................................................. 10 8 10
49- „  „  „  .................................................. 10 7 10

99 99 99  .................................................. 10 6 9
51. Fragilaria Harrisonii var. rhomboides

GRUNOW ................................................................................................................................ 8 8 8 ;  ossz.
52. Fragilaria Harrisonii var. rhomboides

GRUNOW ...................................................................................................................... 8 6-5 s ; >>
53. Fragilaria Harrisonii var. dubia GRUNOW 7-8 5 7; ,,
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fab . II.

Länge 
in g.

Hosszúsága

Breite 
in [A

Szélessége

Strejfen
in 10 ja

Sávok száma
/

54. Fragilaria Harrisonii var. dubia GRUNOW 6-5 4 8 ; ossz.
55 6 4 8;
56. Epithemia árgus Var. alpestris W. SM. . . . 45 10 17
57. Epiihemia árgus var. alpestris W. SM.

G ürtelseite...................................................... 39 17-6 17
58. Gomphonema parvulum var. micropus CL. . . 45 9 11
59. Navicula gracilis EHR........................................... 51 10 9
60. Navicula graciloides M AYER............................. 37 6 11
61. Achnanthidium lanceolatum var. Haynaldii

CL. O bersch .............................................. .... 15-6 5-4 14
62. Achnanthidium lanceolatum var. Haynaldii

CL. O b ersch ......................... ........................ 15-6 5-4 14
63. Pleurostauron Smithii GR..................................... 15 5-8 —

64. Achnantes ( Achnanthidium) lanceolata
BREB. Obersch.............................................. 14-7 4-5 11

65. Achnantes (Achnanthidium) lanceolata
BREB. U n tersch .......................................... 14-7 4-5 11

67. Cymbella parvaW. SM........................................... 38 10 10
67. Navicula ( Amphipleura) pelucida KÜTZING . 91 9-5 —
68. Cymbella affinis KÜTZING................................. 27-4 9-8 13
69. Achnantes (Achnanthidium) lanceolata

BREB. U n tersch .......................................... 31-3 7-8 11
70. Achnantes ( Achnanthidium) lanceolata

BREB. Obersch............................................. 31-3 7-8 11
71. Epithemia Westermannii var. turgida PANT. . 35 10 3
72. Fragilaria tenuicollis H E IB E R G ..................... 31-3 3-8 13
73. Nitzschia linearis (AGARDH) W. SCMITH . 145 5-8 30

Tab. III.

74. Denticula (Grunowia) sinuata W. SMITH . . 25-4 7-8 ____

75. Meridion circulare AGARDH  ......................... 40 4 2
76. ,, „ „ ............................. 35 3-5 2

30 4-5 2
25 4 2

79. „ „ „ ............................. 25 4 2
80. „ „ „ ............................. 20 3-5 16
81. „ „ „ ............................. 15 5 2
82. Navicula (Caloneis) pelliculosa (BREBISSON)

HILSE .............................................................. 15 5-2 —

83. Navucula (Caloneis) fasciata LAGERSTEDT 23-8 4 —

84. Navicula (Caloneisc) pelliculosa (BREL)
HILSE .............................................................. 24 4 —

85. Gomphonema constrictum EHRENBERG . . 40 9 11
86. Gomphonema acuminatum var. coronatum

GRUNOW ...................................................... 60 10 11
87. Achnanthes ( Achnanthidium) lanceolata var.

ellipticum CL.................................................... 9'6 5 15
88. Achnantes ( Achnanthidium) lanceolata var.

minima N. V..................................................... 8-8 4 10 ; ossz.
89. Achnantes (Achnanthidium) lanceolata var.

minima N. V.................................................... 8-8 4 10 ;
90. Navicula (Diploneis) ovális var. pumila

GRUNOW ...................................................... 25-4 13-7 15
91. Epithemia turgida var. granulata BRUN. . . 16-0 17 37
92. Rhopalogia parallela var. major MEISTER. . 117 23 —
93. Cymbella tumidula GRUNOW............................. 31 7 11
94. Denticula (Grunowia) sinuata W. SMITH . . 29-5 8-5 3
95. Epithemia Argus var. genuina GRUNOW . . 78-4 6-8 10

22
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Länge 
in [x

Hosszúsága

Breite
in |x

Szélessége

Streifen 
in 10 [x

Sávokszáma

96. Cymbella tumidula GRUNOW............................. 28 7-8 13
97. Synedra ulna var. oxyrhynchus Y. H................. 72-5 6-8 10
98. Denticula (Grunowia) sinuata W. SMITH . . 24 7-8 5
99. Gomphonema parvulum K Ü T Z IN G ................. 26 5-8 13

100. Eunotia (Pseudo-Eunotia) lunaris var. valida 
N. V.................................................................... 25-4 2-5 34

101. Eunotia (Pseudo-Eunotia) lunaris var. Ves-
prémiensis N. Y............................................... 27-4 2-5 34

102. Eunotia (Pseudo-Eunotia) lunaris var. curta 
N. V.................................................................... 22-5 4-4 30

103. Navicula dicephala W. SM IT H ......................... 26 7-8 11
104. Synedra radians KTZ............................................. 90 7 11
105. Eunotia Gregussii N. SP. Schalenseite . . . 42 8 10
106. Eunotia Gregussii N. SP. Gürtelseite . . . . 36 11 13
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a h ín á r  (p o t a m o g e t o n  p e c t in a t u s  l .) Ér d e k e s
ALAKULATAI A FERTÖREN.

írta: DR. VARGA LAJOS (Sopron)

INTERESSANTE FORMATIONEN VON POTAMOGETON 
PECTINATUS L. IM FERTŐ (NEUSIEDLERSEE).

Y on : D r . L. VARGA (Sopron).

(4 szövegközti képpel. Mit 4 Textabbildungen).

Minden tónak, különösen a s e k é l y  tavaknak, van valamilyen jellemző 
magasabbrendű vízi növénye. Egyes növényfajok sokszor igen jól érzik magukat 
itt s így hihetetlen mennyiségben elszaporodnak. Az a l f ö l d i  folyók morotváira 
pl. nagyon jellemző a s ú l y o m  ( Trapa naians L.), A B a l a t o n n a k  külön
leges alámerülő növénye az ismeretes b a l a t o n i  h i n á r  (Potamogeton per- 
foliatus L.), mely sokszor nagy mezőket alkot s még a két méteres mélységekben is 
dúsan tenyészik. Elszakadt ágai pedig messze úsznak, sokszor nagy tömegekben. 
A fürdőzőknek igen kellemetlen, az úszást erősen akadályozza s némelykor vesze
delmessé teszi. Sokszor olyan nagy mennyiségben elszaporodik, hogy a hajók járá
sát is akadályozza, mert hosszú szárai a hajók csavarjába vagy kerekébe akadnak-

A F e r t ő -  tónak is megvan a maga jellemző hinárja, a f é s ű s  h i n á r  
(Potamogeton pectinatus L.)* (1. kép.) Ez a vízi növény is n a g y  t e r ü l e t e k e n ,  
t ö m e g e s e n  nő. A b a l a t o n i  h í n á r h o z  hasonlóan egyesével sohasem 
található, hanem mindig nagyobb csoportokban. Legjobban kedveli azokat a he
lyeket, ahol a víz mélysége átlag 40—60 cm. Ám megél 80—100 cm. mélységű 
helyeken is, de ritkábban. Minthogy pedig a Fertőben az 1 m és ennél nagyobb 
mélységek ritkák, azért az egész Fertőben mindenütt megtalálható.

Nagyon érzékeny á s z é i  iránt s azért mind azokon a helyeken, ahol á s z é i  
és h u l l á m z á s  igen erős, a f e r t ő i h i n á r  elszaporodása erősen korlátozott. 
A d é l i ,  valamint a sekélyebb részeken sokkal nagyobb mennyiségben található, 
mint az é s z a k i ,  ma osztrák birtokban lévő területeken. Igen sok van a F é r t  ő- 
r á k o s  és I l l m i t z  közötti vonaltól délre, de itt is nagy kiterjedésű területen 
a legtöbb F e r t ő r á k o s  előtt látható. Itt a csónak járását akadályozza, de 
főleg a motoros csónakok közlekedését csaknem lehetetlenné teszi.

A Potamogeton pectinatus L. a Fertő egyes helyein, különösen pedig F e r t ő 
r á k o s  előtt, rendkívül különös formációban jelenik meg. Ilyen alakzatról egyet
len növénynél és egyetlen tóban sem tudok. T. i. nagyon sok helyen gyönyörű,

* Meghatározását Gáyer Gyula dr. egyetemi magántanárnak köszönöm.
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szabályos g y ű r ű k e t  alkot, melyek első pillantásra roppant hasonlítanak a déli 
tengerekben levő híres, köralakú korállszigetekhez, az atollokhoz. Éppen ezért 
h i n á r - a t o l l o k n a k  vagy Potamogeton - a t o l l o k n a k  nevezem őket. 
(2. kép.) Sok száz ilyen gyűrűt lehet látni Fertőrákos előtt. De vannak Illmitz és 
Mexikó-puszta előtt is. Ám talán sehol sem mutatnak olyan jellemző, körgyűrű
szerű kifejlődést, mint éppen 
az említett helyen Fertőrákos 
előtt.

A Fertő itt is meglehe
tősen visszahúzódott. A régi 
parttól kelet felé mintegy 
2 km. széles rét terül el a régi 
mederben, melyet számos 
s á s  - (Carex)-faj népesít be.
Kaszálónak használják. Ettől 
keletre, a víztükör felé 1000—
2000 méter széles n á d ö v 
(Phragmites vulgaris [LÁM]
GRÉP.), P h r a g m i t e t u m  
húzódik, mely éles határral 
végződik el a víztükörnél. Itt 
azután 1—2 km. széles víz
tükör van, melytől keletre 
megint 1—2 km. széless mint
egy 8 km. hosszú, hatalmas 
nádsziget nyúlik fel észak felé, 
melyen túl a nyílt, szabad 
Fertő következik.

A parti és a hosszú ná
das közötti víztükrön talál
ható a legtöbb és legszebb 
Potamogeton- a t o l l .  A hí
náron kívül a csekélyebb 
mennyiségben előfordulóMyr- 
iophyllum spicatum L., vala
mint az Utricularia vulgáris},. 
is megvannak, de ezek sohasem alkotnak a hínárhoz hasonló gyűrűket.

A Potamogeton pectinatus L. erősen szétágazó rhizomái nagyon mélyen és 
nagyon szilárdan megkapaszkodnak a tó iszapjában. Innen roppant nehezen tép
hető ki, mert sokszor a 30—40 cm. vastag, laza iszapréteg alatt a kemény agyagos 
tófenékbe nyúlik le s itt sűrű, hálószerű szövedéket alkot. Az iszapba nyúló föld
alatti szár sokszor a 40—90 cm. hosszúságot is eléri.

A földalatti szár tavasszal kihajt és az új Potamogeton-növény a vízi növényekre 
jellemző nagy növekedési energiával igen gyorsan kifejlődik, sűrűn elágazik s a víz 
felszínére nyúlik fel. Dús ágaival aztán a víz felszínén szétterül. Júniusban már

1. kép. Virágzó fertői Potamogeton pectinatus L. 
1. Abb. Blühende Potamogeton pectinatus L.
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virágzik, majd augusztus végére érett termést hoz. Legtermetesebb és legdúsabb a 
növény július végén és augusztusban s ilyenkor láthatók a legszebb atollok. De 
gyakran, főleg nagy víz idején, szeptemberben is dúsan tenyészik.

Október havában már kezd elhalni; zöld színét elveszíti s a dús levélzetü szár 
elszakad a rhizomától. Ilyenkor a hullámzás és a szél a nádasok közé szállítja a 
földfeletti (vízben alámerülő) szárak tömegeit. Ám nagyon sok földfeletti szár 
megmarad eredeti helyén, nem szakad el a rhizomától, hanem ott hal el.

Október végére és novemberre már sehol sem lehet látni ezeket a jellemző 
Potamogeton-gyűrűket. Teljesen eltűntek.

2. kép. Tipikus Potamogeton-Atoll. — Háttérben a fekete sáv a nádasfal.
2 Abb. Typischer Polemogaton-Atoll. — Im Hintergründe die Röhrichtwand.

Milyen okok és körülmények hozzák létre ezeket a sajátságos, ritka Potamo
geton- a t o l l o k a t ?  Őszintén megvallom, nagyon sok fejtörést okozott ennek a 
különös jelenségnek a megmagyarázása. Akár szakembernek, akár laikusnak muto
gattam meg, mindenki nagy csodálkozással szemlélte. Néhány osztrák Fertő-kuta
tónak is felhívtam a figyelmét ezekre az érdekes gyűrűkre s többen fantasztikus 
magyarázatot igyekeztek adni keletkezésükre vonatkozólag (hatalmas, a földből 
feltörő köralakú források, talajbeli különbözőségek stb.).

Évek óta figyelem ezt a meglepő növényalakulatot; mértem a gyűrűk ki
terjedését, mélységét; körülöttük az iszap vastagságát, lazaságát, keménységét. 
Figyeltem új gyűrűk keletkezését, szomszédos atollok összefolyását, egyesek el
tűnését, míg végre — úgy hiszem — sikerült megmagyarázni keletkezésük okait. 
Látni fogjuk, hogy a magyarázat meglehetősen egyszerű.

Mielőtt azonban a magyarázat leírását megkísérelném, lássuk röviden a 
F e r t ő  f i z i k a i  é s  k é m i a i  v i s z o n y a i n a k  ismertetését, főleg abból
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a szempontból, hogy azok milyen mértékben vannak hatással a Potamogeton- 
a t  o 11 o k kialakítására.

A Fertőnek Potamogetoimal benőtt helyein m i n d i g  i g e n  v a s t a g  
i s z a p  v a n .  Ennek vastagsága 30—60 cm. Az iszap rendesen kékes szürke, laza, 
roppant f i n o m  s z e m c s é j ű ,  zsíros tapintású, mintha erősen lúgos volna.

A finom, laza iszapot a legkisebb hüllámzás is felkavarja s ennek nagy része 
a vízben 1 e b e g ő v é válik. A planktonháló falára reátapad a nagyon nehezen 
mosható le róla.

A vízben finoman elosztott iszap természetesen rendkívül z a v a r o s s á  
teszi a Fertő vizét. De nemcsak a zavarosságot okozza, hanem a víz faj súlyát is 
tetemesen növeli. Mert főleg hevesebb és hosszantartó szelek alkalmával az iszap 
annyira felhalmozódik a vízben, hogy ez teljesen s z ü r k é v é  válik s olyan s i i r  ű, 
mint valami finom cementhabarcs. Tapadóképessége igen nagy.

A Fertő környéke Magyarország legszelesebb vidékeihez tartozik. Egész éven 
át alig van szélcsend. A tó felszíne ezért csaknem soha sincsen nyugalomban, 
örökké hullámzik. Ennek pedig az a következménye, hogy a v í z  csaknem min
dig s z ü r k é s ,  e r ő s e n  z a v a r o s ,  úgyhogy a sekély tófenéket sohasem lehet 
látni, a planktonháló fehér színe pedig már a víz felszíne alatt 1—2 cm. mélységben 
eltűnik.

A zavarosság létrehozásához azonban nemcsak az iszap, hanem az a körül
mény is hozzájárul, melyre a Balaton zavarosságának okait kutatva, GÄRTNER 
ISTVÁN dr. m utatott reá (1). A Fertőben ugyanis nagyon sok a vízben oldott 
CaHCOg, melyből szénsav eltávozása után CaC03 csapódik ki. Ez is tetemesen 
növeli a zavarosságot.

De a Fertő, mint i g a z i  a l f ö l d i  s z i k e s  t ó,  egyúttal szokatlanul 
nagy mennyiségű NaHC03-t is tartalmaz (egy liter vízben 1-34—3-41 gr.!). — 
Mihelyt a víz a növényeken, pl. a Phragmites szárán, levelein, vagy egyéb tárgya
kon elpárolog, rövidesen Na2C03 válik ki, mely fehér kristályok alakjában belepi 
az illető tárgyat. Látni fogjuk, hogy ez a kikristályosodott szóda nagyon fontos 
szerepet játszik a Potamogeton-a t  o 11 o k képződésekor.

Lássuk most, hogyan képződnek a Potamogeton-a t o 11 o k.
Az okok 3 csoportba foglalhatók: 1. f i z i k a i a k ,  2. k é m i a i a k ,  3. 

b i o l ó g i a i a k .
l . A  f i z i k a i  o k o k  között legfontosabb szerepe van a s z é l  mecha

nikai, tépő hatásának. A felkorbácsolt hullámok völgyeiben a kiemelkedő Pota- 
mogeton-kgakba és levelekbe belekapaszkodik a szél és rázza, tépi a növényt. Sokszor 
sikerül nemcsak egyes szálakat, hanem egész csomókat kitépnie. Ezek azután a víz 
színén úsznak tova. Ott azonban, ahol a különben is társasán együttélő növények 
sűrűbb tömegeket alkotnak, a szél tépő hatása nem érvényesülhet. Ezen a helyen 
tehát épen és sértetlenül megmarad a Potamogeton-asszocikció. Ám, ha megmarad, 
akkor a növényegyedek fejlődhetnek, élhetnek, dús földalatti szárakat fejleszt
hetnek s így az utódok létrehozása is biztosítva van.

A szél pusztító hatása ellen tehát úgy v é d e k e z i k  a növény, hogy minél 
számosabban él együtt, egy helyen. Ez az ok azonban még nem magyarázza meg 
a gyűrűk keletkezéést.
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M á s i k  fontos fizikai ok abban rejlik, hogy a vízben lebegő finom i s z a p  
t a  p a d ó s s á g a  következtében reárakódik a növénynek nemcsak a v í z b e 
m e r  ü 1 ő (submersus) leveleire, szárára, hanem azokra az ágakra és levelekre is, 
melyek a víz f e l s z í n é n  ú s z n a k .  Említettem már, hogy a finom szemcséjű 
iszapnak nagy a tapadó képessége s e miatt roppant nehezen mosható le onnan, 
ahová tapadt. Vezetéki vízzel sem lehet lemosni pl. az üvegről, amiről kísérletekkel 
meggyőződtem. Ennek az az eredménye, hogy a növénytelepek között mindazok, 
amelyek nincsenek a s z a b a d ,  n y í l t  víz felé, dúsabban megtelnek rájuk 
tapadt iszappal. Azok a növények ellenben, amelyeket a víz hullámzása közvet
lenül ér, a h u l l á m z á s  m o z g a t ó ,  rázó, állandóan m o s o g a t ó  hatása 
következtében t i s z t á n  m a r a d n a k .

Világos ebből, hogy a növénytelepeknek rendesen a k ü l s ő ,  v í z  f e l é  
e s ő  egyedei asszimilálhatnak csupán, mert a víz mosogató hatása következtében 
leveleikre csupán elenyészően csekély iszap tapadhat.

Ha az atollok növényeit megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gyűrű 
középpontja felé eső növényeket sokszor több milliméter vastagságú iszap vonja 
be, sőt egyesek teljesen iszapcsomót alkotnak. Kétségtelen, hogy asszimilálniok 
lehetetlen s így pusztulásra kárhoztattak. A gyűrű külső peremén levő növények 
azonban megélhetnek, asszimilálhatnak, de természetesen, csak addig, amíg buján 
növő társaik eléjük nem kerülnek. Ha ez megtörténik, akkor azok védelme alatt 
őket is rövidesen megöli a finom iszap.

Ez magyarázza meg azt, hogy az egy csomóban nőtt növények között a 
t e l e p  b e l s e j é b e n  élők elpusztulnak, a külső széleken növök pedig mindinkább 
centrifugálisan igyekeznek szaporodni és nőni. A szelek különböző iránya követ
keztében pedig megvan minden ok a k ö r a l a k  kifejlődésére.

Mert eddigi megfigyeléseim azt bizonyítják, hogy a köralakú atollok kifej
lődése rendesen egy 20—30 egyedből álló csomóból indul ki. A csomó belsejében 
levő növények elpusztulnak s a széleken levők már egy kis kört alkotnak. Ezután 
centrifugálisan haladva a kör sugara mind hosszabb és hosszabb lesz. A kör sugara 
egy nyáron keresztül méréseim szerint 2—3 méterrel is növekedhetik. A 30—40 m. 
átmérőjű Potamogeton-atollok tehát sok esztendő eredményei.

A t a p a d ó s  i s z a p  t e h á t  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a g y ű r ű k  
b e l s e j é b e n  a Potamogeton-egyedék életét. Ezért a gyűrűk belsejében nagyon 
ritkán találunk növényeket, különösen a kisebb átmérőjű gyűrűkben.

Ha az atollok átmérője 40—50 m.-t elér, akkor a középpont táján gyakran 
találunk egyesével fejlődő hínárokat. A gyűrűk ugyanis rendesen h u l l á m -  
t ö r ő k k é n t  szerepelnek. A kisebb erejű hullámokat megtörik s így a gyűrű 
belsejében csendesebb a víz. Mi ennek az eredménye? Az, hogy a vízben oldott 
finom iszap zavartalanabbul rakódhatik reá a hullámoktól nem mozgatott növény- 
egyedekre s így jobban sietteti azok elpusztulását. Ámde a nagy átmérőjű gyűrűk 
belsejében már érvényesülhet a víz mosogató hatása s így ott egyes növény- 
csoportok megélhetnek.

Feltűnő, hogy az iszappal belepett növények elhalásuk folyamán egészen 
nyálkásakká válnak.

2. A k é m i a i  o k o k  között legfontosabb a víz NaHC03-tartalma.
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Említettem, hogy ez a víz elpárolgása után Na2C03 alakjában a növényeken ki
kristályosodik. A Potamogeton vizen úszó levelein csöndesebb időben szintén ki
válik, de természetesen csak azokon, amelyek a gyűrű külső szélétől jóval beljebb 
a c e n t r u m  f e l é  esnek. A szódának a növényre gyakorolt pusztító hatása 
ismeretes. Tehát a centrum felé eső egyedek pusztulását a kikristályosodó szóda 
tetemesen fokozza. Minthogy pedig a k ü l s ő  növényegyedek a hullámtörő sze
repét végzik, a belsők sokszor erős hullámzás idején is nyugodt vízben úsznak s 
így a szóda kikristályosodására bőséges alkalom kínálkozik. Fokozottabb mérték
ben áll ez természetesen szélcsöndes időben.

Valóban, ha megvizsgáljuk a belső növényeket, akkor a vizen úszó leveleken 
a rászáradt iszap mellett mindig találunk finom szódakristályokat is.

3. A b i o l ó g i a i  o k o k  között legfontosabb az a s s z i m i l á c i ó  
megakadályozása a b e l s ő  növényegyedeknél. A rendkívül finom iszap és a 
kikristályosodott szóda teljesen belepik a zöld leveleket s így lehetetlenné teszik a 
növényi asszimilációt. Ez lehetetlen akkor is, ha a növény víz alá merül a reá
rakódott iszap súlya alatt. Mert az iszap szorosan reátapad, a víz le nem oldja, le 
nem mossa. Különben is a víz nagyfokú z a v a r o s s á g a  miatt a v í z  a l a t t  
s e m  l e h e t s é g e s  a z  a s s z i m i l á c i ó .

Pontosan meg lehet figyelni azt, hogy a Potamogeton-atollok növényeinek 
csak kívül eső egyedei zöldek, főleg a felszínen úszó, vagy csekélyebb mértékben 
alámerülő levelei. É l n i  tehát csak ezek képesek. A belső egyedek csak vegetálnak 
bizonyos ideig, ám később elpusztulnak. Minthogy rhizómáikba tartaléktáplálékot 
juttatni nem képesek, azért azok is rövidesen pusztulásra vannak ítélve.

így mindig csak a külső növényegyedek maradhatnak meg ; csak azok tudnak, 
meglehetősen nagy életenergiával, t e r m é s t  hozni, a rhizomákat tartalék
táplálékkal ellátni. Ennek következtében a Potamogeton-atollok mindig köralakban, 
centrifugális irányban fejlődnek ki.

Mi történik akkor, ha a gyűrűk s z é t s z a k a d o z n a k ?  Jól meg lehet 
figyelni, hogy az alkotó növények nagy része elpusztul, vagy pedig újabb gyűrűk 
keletkezése indul meg az együttmaradt nagyobb növénycsomókból. Látni lehet 
ugyanis t ö b b s z ö r ö s  gyűrűket is, melyeknél 7—8 gyűrű úgy áll egymás 
mellett, mint valami óriási, laza növényi sejtek (1. 4. rajz).

*  *  *

Még néhány szót a Potamogeton-gyűrűk n a g y s á g á r ó l  és a l a k 
j á r ó l .

A gyűrűk növény alkotta v a s t a g s á g a  30—150 cm. között váltakozik. 
Leggyakoribbak az 50—60 cm. vastag gyűrűk.

A l a k j u k  legtöbbször gyönyörűen szabályos k ö r. Mintha valami 
pedáns kertész rajzolta volna ki a köröket pontosan, szabályosan. Az ilyen 
szabályos köröket rendesen a nyíltabb víztükrökön találjuk, messze a nádasoktól, 
ahol a szél ereje egyenletes és ezt a magas nádas nem befolyásolja. A nádasok 
előtt és tövében gyűrűk soha sincsenek, mert a nádasok a szélnek csak egy irányból 
való hatását engedik meg. De 10—15 m.-re a nádasok falától már képződnek 
gyűrűk, de csak olyanok, melyeknek egyik köríve a nádasfal szélétől legalább 
10—15 m.-re van.
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Ám vannak e l l i p s z i s  és megnyúlt lapos gyűrűk is. Ezek rendesen rit
kábbak és több év alatt jönnek létre. A fiatal, néhány éves atollok rendesen pontos 
köralakúak.

Gyakran előfordul, hogy két szomszédos atoll centrifugális irányban addig 
nő, amíg érintik egymást. Ilyenkor nagyon szép nyolcas alakok keletkeznek. Ezeket

3. kép. Kettős (nyolcas-) P o ta m o g e to n -Atoll.

3. Abb. Doppel-(Achter)-Ato!l von P o ta m o g e to n  p e c t in a tu s  L .

n y o l c a s  vagy k e t t ő s  a t o l l o k n a k  nevezem (3. kép). Elég gyakoriak. 
Ha most ezek kölcsönösen tovább nőnek, akkor olyan kettős gyűrűk keletkeznek, 
melyeknek hosszú, közös faluk van. Érdekes, 
hogy a közös fal ilyenkor mindig e g y e n e s .
Minthogy a gyűrűkön belül keletkező apróbb hul
lámok mosó hatása érvényesülhet, azért a közös 
falat alkotó növények asszimilálni képesek s így 
megmenekülnek^ pusztulástól.

Az előbb leírt módon természetesen h á r 
ma s ,  n é g y e s  stb. gyűrűk is keletkezhetnek, 
sőt olyan g y ű r ű r e n d s z e r t  is megfigyel
tem, melyet 6 gyűrű alkot, Ilyennek vázlatos raj
zát a 4. rajz mutatja. Sajátságos, hogy a közös ábra. Atollrendszer, vázlatosan, 
gyűrűrészek sokáig megmaradnak s szépen látha- 4. Fig. Atollensystem, skizzenhaft, 
tók. Sorsuk azonban rendesen az, hogy már az
ősz kezdetén felbomlanak, mert a víz mosó hatása kevésbbé érvényesülhet. 
Ilyenkor aztán az egész gyűrűrendszer megsemmisülhet, vagy egyes fennmaradt 
növénycsomókból újabb gyűrűk keletkezhetnek.

A Potamogeton-atollok n a g y s á g a  rendkívül különböző. Vannak olyanok,
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melyeknek átmérője csak 2—3 m., de vannak 30—50 m. átmérőjűek is. Legsza
bályosabbak a 10—20 m. átmérőjűek.

A Fertő halainak életében azért fontosak, mert az ívás alkalmával a halak 
szívesen fölkeresik. A fiatal halnemzedék pedig seregestül talál kitűnő búvóhelyet 
a gyűrűkön belül. A hullámzás alkalmával a növények kitűnő hullámtörők s így a 
gyűrű belsejében mindig meglevő csöndes vizekben nagyon szívesen tartózkodnak, 
viszont elenségeik elől úgy meg vannak védelmezve, mint valami köralakú fallal 
körülvett várban.

Ö k o l ó g i a i l a g  a rendkívül érdekes Potamogeton-gyürükben kitűnő pél
dáját láthatjuk az a l k a l m a z k o d á s n a k ,  valamint a s z é l  és főleg az 
i s z a p  pusztító hatása elleni pompás v é d e k e z é s n e k .  Így igyekszik egy 
növény e g y e d i  é l e t é n e k  és f a j á n a k  küzdelmes f e n n t a r t á s á r a .  
És a látványosságszámba menő Potamogeton-atollok növényegyedei pompásan meg 
isjdlják'helyüket a felkutatásra minden tekintetben érdemes és nagyon érdekes 
Fertőben.

INTERESSANTE FORMATIONEN VON POTAMOGETON 
PECTINATUS L. IM FERTŐ (NEUSIEDLERSEE).

Jeder See, besonders die flachen Tieflandseen, besitzen ihre charakteris
tischen Wasserpflanzen. Einige Pfanzenarten gedeihen in diesen Seen ausgezeichnet 
und deshalb vermehren sie sich in enormen Mengen. In den ungarischen tief län
dischen Altwässer herrscht z. B. die charakteristische W a s s e r n u s s  (Trapa 
natans). Im B a l a t o n - S e e  gedeiht Potamogeton perfoliatus L., sogar in Tiefen 
von 2 m so gut, dass sie oft sowohl für das Baden und Schwimmen, als auch fűi
den Schiffsverkehr hinderlich wird.

Auch der enorm flache N e u s i e d l e r  s e e  besitzt seine charakteristische 
Wasserpflanze und zwar Potamogeton pectinatus L.* (1. Abb.)

* Die Bestimmung dieser Pflanze verdanke ich dem Herrn Gyula v. Gdyer.
Potamogeton pectinatus L. gedeiht an manchen Stellen massenhaft. In ein

zelnen Exemplaren tr itt die Pflanze nie auf, nur in grösseren Gruppen. Am besten 
gedeiht sie an solchen Stellen, wo die Tiefe des Wassers 40—60 cm ist. In den 
grösseren Tiefen ist sie nicht zu finden. Da bekanntlich die Tiefen über 1 m im 
Neusiedlersee sehr selten sind, können wir sie fast überall finden.

Gegen den Wind ist die Pflanze sehr empfindlich und deshalb fehlt sie an 
solchen Stellen, wo die Windwirkung und der Wellengang sehr stark ist, entweder 
vollkommen, oder sie tr itt nur in einzelnen kleinen Gruppen auf. In den südlichen 
Teilen des Sees kommt in grösseren Mengen, als in den nördlichen Teilen vor. So 
ist sie zwischen F e r t ő r á k o s  (Kroisbach) und 1 11 m i t  z überall zu finden. 
Vor Fertőrákos tritt sie in solchen Mengen auf, dass sie of den Kahnverkehr 
verhindert.

Potamogeton pectinatus bildet vor Fertőrákos und an anderen Stellen des 
Fertő ausserordentlich interessante Formationen. Diese Wasserpflanze bildet 
nämlich vielerorts wunderschöne R i n g e ,  die auf den ersten Blick auf die in den 
südlichen Meeren vorkommenden Korallen-Atolle erinnern. Ich nenne deshalb
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diese Formationen „Potamogeton- Atolle“ (2. Abb). Besonders viele und schöne 
Ringe kommen bei Fertőrákos und südlich von Illmitz vor.

Der See hat sich hier von seinen alten Ufern ziemlich weit zurückgezogen. 
Bevor wir von Fertőrákos zum offenen Wasser gelangen, müssen wir einen 2 km 
breite Wiese, hauptsächlich von vielen Carar-Arten bestehend, durchqueren. Dann 
erreichen wir einen fast 2 km breiten Phragmites-Gürtel (Phragmitetum), welcher 
sich scharf begrenzt bei dem offenen Wasser endet. Aber der Wasserspiegel ist hier 
noch nicht frei. In ungefähr 1 km breitem, freiem Wasser folgt nochmals eine sehr 
grosse und lange Phragmites-lnsel, die sich von Süden nach Norden ausstreckt. 
Östlich von dieser Insel folgt nun der freie Neusiedlersee.

Zwischen den äusseren Phragmitetum und der genannten Insel finden wir 
die meisten und schönsten Potamogeton-Atolle. Im Wasser gedeiht auch Myrio- 
phyllum spicatum L. und Utricularia vulgaris L. aber nur einzelweise, nie aber 
Ringe bildend.

Die stark verzweigten Rhizomen von Potamogeton pedinatus wurzeln fest 
und tief im dicken Schlamm des Sees. Man kann sie ausserordentlich schwer aus- 
reissen, da sie durch die 30—40 cm dicke, lockere Schlammschicht in den festen 
tonigen See-Grund hineinwachsen. Die Rhizomen erreichen hier oft eine Länge 
von 40—90 cm. Sie bilden ein mattenartig verflochtenes Netzwerk.

Im Herbste zerfallen die Stengel, aber im Frühjahre treiben die Rhizomen 
und die jungen Pflanzen wachsen mit einer für die Wasserpflanzen charakteris
tischen Entwicklungsenergie, sie verzweigen sich sehr dicht und ragen bis zur 
Oberfläche des Wassers empor. Sie leben eigentlich nicht vollkommen unterge
taucht, sondern sie breiten sich mit ihren reichverzweigten und dicht belaubten 
Stengeln an der Oberfläche des Wassers aus.

Die Pflanze blüht schon im Juni und die Steinfrüchtchen sind im August— 
September reif. Potamogeton pedinatus gedeiht in den letztgenannten Monaten am 
üppigsten und in dieser Zeit sehen wir die grössten und schönsten Atolle. Die 
untergetauchten Pflanzenteile beginnen schon Anfang Oktober abzusterben, sie 
verlieren ihre grüne Farbe, der verzweigte Stengel bricht von den Rhizomen ab. 
Wind und Wellengang treiben dann die untergetauchten Stengeln fort. Es kommt 
aber sehr oft vor, dass die untergetauchten Stengeln nicht abreissen, sondern sie 
sterben mit den Rhizomen in Verbindung bleibend an Ort und Stelle ab.

Ende Oktober und November verschwinden alle Potamogeton-Atollen.
Welche Umstände verursachen nun die eigentümlichen Bildungen der 

Potamogeton-Atolle ?
Ich muss es aufrichtig eingestehen, dass mir die Erklärung dieses interessanten 

Phänomens viel Kopfzerbrechen verursacht hatte. Sowohl Fachmänner als auch 
Laien, denen ich die Potamogeton-Atolle gezeigt habe, standen immer mit einem 
gewissen Bewundern und Erstaunen vor den Ringe. Manche haben auf ausgedehnte 
Grundquellen etc. gedacht.

Seit Jahren beobachte ich diese überraschenden Potamogeton-Formationen. 
Ich habe ihre Ausdehnung, ihre Tiefe und Breite, in ihrer Umgebung die Dicke, 
die Lockerkeit und Härte des Schlammes beobachtet und gemessen. Ich beobachtete 
die Entstehung neuer Atolle, das Zusammenfliessen benachbarter Ringe, das



Verschwinden einzelner Atolle usw., bis es mir endlich — wie ich es hoffe — gelun
gen ist, die Ursachen ihrer Entstehung zu erklären. Wir werden es sehen, dass die 
Erklärung ziemlich einfach ist.

Bevor ich die Ursachen der Entstehung von den Potamogeton-Atolle schildere, 
möchte ich ganz kurz die physikalischen und chemischen Verhältnisse des Fertő 
beschreiben, soweit es zur Erklärung der Atolle nötig ist.

Diese Gebeite des Fertő, die mit Potamogeton pectinatus L. bewachsen sind, 
besitzen immer einen dicken Schlamm. Die Dicke desselben beträgt im allgemeinen 
30—60 cm. Der Schlamm ist grau, locker, ausserordentlich feinkörnig und greift 
sich fettig an. Dieser feine, lockere Schlamm wird schon von kleineren Wellengang 
aufgewirbelt und der grösste Teil schwebt in dem Wasser. Der feine Schlamm ist 
a u s s e r o r d e n t l i c h  h a f t e n d  und k a n n  s e h r  s c h w e r  a b g e w a 
s c h e n  w e r d e n .

Der im Wasser fein verteilte Schlamm macht natürlich das Wasser des Sees 
ausserordentlich trüb. Er verursacht aber nicht nur die Trübung des Wassers, 
sondern erhöht das spezifische Gewicht desselben. Bei stärkeren und länger andau
ernden Winde häuft sich der Schlamm in dem Wasser so stark an, dass dieses ganz 
grau und so dicht ist, als der dünne Cement-Mörtel.

Zur Charakteristik des Fertő muss auch die Tatsache gerechnet werden, dass 
sein Gebeit zu den w i n d r e i c h s t e n  Gebeiten Ungarns gehört. Durch das 
ganze Jahr gibt es hier fast keine Windstille. Die Oberfläche des Sees ist deshalb 
fast nie ruhig, sie hat immer Wellengang. Der Erfolg ist natürlich, dass das Wasser 
des Sees fast immer grau und trüb ist, so dass der sehr seichte Grund selten zu 
sehen ist. Die weisse Farbe des Planktonnetzes verschwindet schon in 1—2 cm. 
Tiefe von der Wasseroberfläche.

Zur Entstehung der Wassertrübung gesellt sich auch die Tatsache, worauf 
bei der Erklärung der Trübung des Balatonwassers schon GÄRTNER hingewiesen 
hat (1). Auch im Wasser des Fertő ist nämlich viel CaHC03 gelöst, von diesen 
schlägt sich nach Ausscheidung von Kohlensäure CaC03 aus, welcher dann die 
Trübung erhöht.

Doch ich muss auch darauf hinweisen, dass im Fertő, als par excellence 
t e i f l ä n d i s c h e m  N a t r o n -  S e e  ungewöhlich viel NaHC03 gelöst ist 
(in einem Liter Wasser 1.34—3.41 g r .). Als das Wasser an Wasserpfanzen, z. B. an 
Stengeln oder Blätter des Phragmites communis oder an unserem Potamogeton 
pectinatus verdunstet, scheidet sich Na2 C03 aus, welcher in Gestalt feiner Kristalle 
die von dem Wasser ausragenden Pflanzenteilen ganz bedeckt. Wie wir sehen wer
den, spielt diese auskristallisierte Soda bei der Bildung der Potamogeton-Atolle 
eine sehr wichtige Rolle.

Nun sehen wir, wie die Potamogeton-ktolle gebildet werden. Die Ursachen 
können in 3 Gruppen zusammengefasst werden, und zwar 1. p h y s i k a l i s c h e ,  
2. c h e m i s c h e ,  3. b i o l o g i s c h e  Ursachen.

1. Zwischen den p h y s i k a l i s c h e n  U r s a c h e n  kommt haupt
sächlich die mechanische, reissende Wirkung des Windes in Betracht. Der stärkere 
Wind verfängt sich in den Blättern und Ästen der von den Tälern der aufgepeit
schten Wellen herausragenden Potamogeton-Pflanzen und reisst sie mit wuchtiger
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Kraft hin und her. Und es gelingt ihm nicht nur einzelne Pflanzen, sondern auch 
ganze Bündeln herauszureissen, die dann an der Oberfläche des Wassers fort
schwimmen. Wo jedoch die sonst meistens gesellig zusammenlebenden Pflanzen 
dichtere Gruppen bilden, kann die reissende Wirkung des Windes nicht zur Geltung 
gelangen. Die Potamoge'on-Association bleibt hier wohlbehalten. Wenn also die. 
Association weiterbleiben kann, so ist auch das Fortleben der einzelnen Individuen 
und dadurch die Erhaltung der Art gesichert.

Gegen die v e r n i c h t e n d e  W i r k u n g  d e s  W i n d e s  schützt sich 
Potamogeton pectinatus dadurch, dass sie gesellig möglichst in grosser Individuenzahl 
zusammenlebt. Dieser Umstand erklärt jedoch die Entstehung der Atolle noch 
nicht.

Eie zweite physikalische Ursache besteht darin, dass sich der im Wasser 
schwebende feine Schlamm infolge seiner hochgradigen Klebrigkeit an den sub- 
mersen Wasserteilen, Stengeln, Ästen, Blättern und sogar an der Wasseroberfläche 
schwimmenden Blättern fest anhaftet. Ich habe schon darauf hingewiesen, wie 
hochgradig klebrig der feine Schlamm ist, so dass die angehefteten Schlammteilchen 
nur schwer abgewaschen werden können. Dessen Erfolg ist, dass alle Individuen 
der Potamogeton-Kolonien, welche nicht gegen das offene Wasser gerichtet sind, 
mit Schlamm stärker bedeckt werden. Diese Pflanzen dagegen, welche von den 
Wellen direkt berührt werden, bleiben infolge der s t ä n d i g  b e w e g e n d e n  
u n d  w a s c h e n d e n  W i r k u n g  d e s  W a s s e r s  r e i n .

Es liegt an der Hand, dass nur die äusseren, bei dem offenen Wasser stehenden 
Individuen der Potamogeton-Kolonien assimilieren können, da sich infolge des 
ständigen Abwaschen an ihren grünen Blättern, Schlammteilchen nur schwer 
ankleben können.

Untersuchen wir die Pflanzen der Potamogeton-Atolle, so finden wir, dass die 
gegen das Centrum der Atolle stehenden Individuen oft mit mehreren Millimeter 
dicken Schlamm überzogen sind und einzelne sogar ganze graue Schlammklumpen 
darstellen. Sie können zweifelsohne nicht assimilieren und sind deshalb zum Ver
derben verdammt. Die an äusserem Bande der Atolle stehenden Pflanzen können 
dagegen assimilieren, können ihr Dasein aufrecht erhalten, aber gewiss nur solange, 
bis ihre üppig wachsenden Gesellen nicht vor ihnen geraten. Wenn das geschieht, 
so verderben auch sie unter dem feinen Schlamme.

Von den geschildarten Tatsachen gellt hervor, dass in einem grösseren Büschel 
wachsender Potamogeton-Kolonien die in der Mitte stehenden Individuen zugrunde, 
gehen müssen. Die äusseren Individuen müssen sich dagegen immer centrifugal 
vermehren und wachsen. Und weil die Winde von allen Bichtungen ihre Wirkung 
ausüben, ist jeder Grund für die Kreisbildung vorhanden.

Meine bisherigen Untersuchungen beweisen, dass sich die ringförmigen Atolle 
regelmässig aus 20—30 Individuen bestehenden Büschel entwickeln. Die in der 
Mitte vorhandenen Pflanzen gehen zugrunde, aber die an dem äusserem Rande 
bilden schon einen kleinen Ring. Der Radius des Ringes wird centrifugal immer 
grösser und grösser. Und der Radius kann im Laufe eines Sommers um 2—3 m 
länger werden. Die Potamogeton-Atolle mit 40—50 m Durchmesser sind also Erfolge 
von vielen Jahren.
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Wenn der Durchmesser der Potamogeton-Atolle 40—50 m erreicht, so kann 
es interessanterweise Vorkommen, da einzelne Individuen auch im Centrum der
selben erscheinen. Die Atolle spielen nämlich die Rolle eines Wellenbrechers. Sie 
brechen sogar die grösseren Wellen und so ist das Wasser in ihrem Inneren immer 
ruhig. Was ist dessen Erfolg ? Der im Wasser suspendierte Schlamm kann sich auf 
die von den Wellen nicht bewegten Pflanzen anhaften und zugrunde richten- 
Aber in der Mitte grösserer Atolle können sich schon kleinere Wellen bilden, die 
Pflanzen ständig von dem Schlamme befreien und so zum Leben befähigen.

Es ist auffallend, dass die mit Schlamm bedeckten Pflanzen bei ihren Abster
ben ganz schleimig werden.

2. Zwischen den c h e m i s c h e n  U r s a c h e n  spielt der NaHC03-InhaIt 
des Wassers die wichtigste Rolle. Weiter oben erwähnte ich schon, dass dieser, 
nach Verdunstung des Wassers, in Form von NaaC03 an den Pflanzenteilen aus
kristallisiert. Die Soda scheidet sich auch den an der Wasseroberfläche schwimmen
den Potamogeton-Blättern aus, doch natürlich nur an solchen, welche gegen das 
Centrum der Atolle wachsen. Es ist wohl bekannt, wie verderblich die Soda auf 
die Pflanzen wirkt. Auch dieser Umstand trägt viel zum Vernichten der gegen 
das Centrum wachsenden Pflanzen bei. Die inneren Pflanzen-Individuen schwim
men unter dem Schutze der äusseren Individuen sogar beim stärkeren Wellengang 
ruhig und so sind sie für das Auskristallisieren der Soda viel mehr geignet. Das. 
gilt natürlich in erhöhtem Masse bei windstillen Wetter.

Wenn wir die inneren Pflanzen untersuchen, finden wir an' ihren Blättern 
neben den Schlamm auch feine Na2C03 Kristallen.

3. Zwischen den b i o l o g i s c h e n  Ursachen ist die wichtigste die Verhinderung 
der Assimilationsfähigkeit bei den inneren Pflanzen der Atolle. Der ausserordent
lich feine Schlamm und die Sodakristalle bedecken die schwimmenden Blätter 
vollkommen und heben die Assimilation auf. Die Assimilation der untertauchten 
Blätter ist deswegen unmöglich, da sie mit Schlamm bedeckt sind. Sonst hört die 
Assimilation auch im Wasser auf, da in das sehr trübe Wasser keine Sonnenstrahlen 
hineindringen können.

Es ist leicht zu beobachten, dass nur am ä u s s e r e n  R a n d e  wachsende 
Pflanzen-Individuen ihre gesunde grüne Farbe besitzen, also eigentlich nur 
diese leben können. Die inneren Individuen vegetieren nur, bis sie absterben. 
Da sie für ihren Rhizomen keine Reservenährstoffe vorbereiten können, so sterben 
auch dieselben bald ab.

Und so sind die Wellen den Pflanzen zu m  N u t z e n .  So können aber nur 
die äusseren Potamogeton-Individuen im Leben bleiben ; nur sie sind fähig mit 
ziemlich grosser Lebensenergie F r ü c h t e  zu  b r i n g e n  und in ihren Rhizomen 
Reservenährstoffe anzuhäufen. Infolge dieses Umstandes wachsen die Potamogeton- 
Pflanzen in Kreisform, in centrifugaiéi' Richtung und so bilden sie die auffallenden 
Atolle.

Was geschieht dann, wenn die Ringe manchmal zerreissen ?
Es ist leicht zu beobachten, dass in diesem Falle der grösste Teil der Pflanzen 

zugrunde gehen, oder aus den zurückgebliebenen Bündeln neuere Ringe gebildet
23
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werden. Man findet nähmlich mehrfache Atolle, wo 7—8 Ringe als irgend riesige,
lockere Pflanzenzellen nebeneinander liegen.

*  *
*

Ich möchte noch einige Worte über die Grösse und Form der Potamogeton —- 
Atolle sagen.

Die D i c k e  der von Pflanzen gebildeten Ringe wechselt zwischen 30 und 150 
cm. Am gewöhnlichsten kommen solche Ringe vor, welche eine Dicke von 50—60 
cm. besitzen.

Die F o r m  der Potamogeton-Atolle ist meistens wunderbar k r e i s f ö r m i g  
als wenn die peinlich regelmässigen Kreise von einem geheimnisvollen und pedanten 
Gärtner gezeichnet geworden wären. . .  Die regelmässigsten Kreise sind meistens 
in den offenen Wässern, weit von den Röhrichten zu finden, wo die Kraft des 
Windes gleichmässig ist und nicht von den Rohrwäldern beeinflusst werden kann. 
V o r  d e n  R ö h r i c h t e n  sind Atolle nie zu finden, da die oft 4 m Höhe errei
chenden Röhrichten nur von einer Richtung ausgeprägte Windwirkung gestatten. 
Aber schon 10—15 m weit von den Rohrwiesen bilden sich Atolle.

Es gibt auch e l l i p s e n f ö r m i g e  oder a u s g e z o g e n e  f l a c h e  Ringe. 
Sie sind aber sehr selten. Die jungen Ringe sind immer kreisförmig, doch im Laufe 
der Jahre können sie langsam deformiert werden.

Es kommt oft vor, dass zwei benachbarte Atolle centrifugalisch so weit 
waschen, bis sie sich gegenseitig berühren. In diesem Falle bilden sich die schönen 
8 Formen. Solche nenne ich D o p p e l  oder A c h t e r - A t o l l e  (3. Abb.). 
Wenn nun diese gegenseitig weiter wachsen, so entstehen solche Doppel-Atolle, 
die eine gemeinsame, lange Mittelwand besitsen. Es ist interessant, dass in diesem 
Falle die gemeinsame Wand immer g e r a d e  ist. Wenn die Atolle noch klein 
sind, so gehen die die Wand zusammensetzende Pflanzenindividuen zugrunde. Sind 
sie aber gross, so können sie am Leben bleiben, da in den grösseren Atollen die 
wachsende Wirkung des Windes zur Geltung gelangen und ihre Assimilations
fähigkeit von dem Schlamm nicht schädlich beeinflusst werden kann.

' Auf solcher Weise können auch drei, — vier — oder m e h r f a c h e  R i n g e  
gebildet werden. Ich beobachtete sogar solche Atollen-Systeme, die von sechs 
Ringen gebildet wurden. Solches System zeigt die 4. skizzenhafte Abbildung. 
Es ist merkwürdig, dass die gemeinsamen Ringwände sehr lange verbleiben können. 
Ihr Schiksal ist es aber, dass die Wände sich bei Beginn des Herbstes auflösen, 
da die erhaltende waschende Wirkung der Wellen nicht zur Geltung gelangen 
kann. In solchem Falle kann sogar das ganze System aufgelöst und vernichtet 
werden, oder die übriggebliebenen grösseren Pflanzen-Gruppen können als Anlagen 
zu weiteren Kreisbildungen dienen.

Die G r ö s s e  der Potamogeton-Atolle ist ausserordentlich verschieden. 
Es gibt Ringe, deren Durchmesser nur 2—3 m beträgt, aber es gibt auch solche 
mit 30—50 m Am regelmässigsten sind die Ringe mit 10—20 m Durchmesser.

Die Potamogeton-Atolle spielen im  L e b e n  d e r  F i s c h e  eine 
wichtige Rolle. Beim Eierlegen sind sie nähmlich von den Fischen gerne besucht. 
Die junge Generation der Fische findet im Inneren der Atolle ausgezeichnete 
Schlupfwinkel und Unterkunft. Beim Wellengang sind die Pflanzen der Atolle
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ausgezeichnete natürliche Wellenbrecher und hauptsächlich die jungen Fische 
halten sich in dem ruhigen Wasser des Atolleninneren sehr gerne auf. Und dabei 
sind sie auch von ihren Feinde so gut geschützt, als in irgendeiner starken Burg 
mit kreisförmigen Wänden.

Ö k o l o g i s c h  können wir in den ausserordentlich interessanten Pota- 
mogeton pedinatus-Atollen ein ausgezeichnetes Beispiel der A n p a s s u n g  
beobachten. Aber die Pflanze schützt sich dadurch auch gegen die vernichtenden 
Wirkungen des Schlammes und des Windes ausgezeichnet und erfolgreich. So 
bemüht sich eine Pflanze zwischen schlechten Lebensverhältnissen zur Aufrechter
haltung ihres Daseins und ihrer Art.

Und mit der Bildung der sehenswürdigen Atolle gelingt es dem Potamogeton 
pedinatus wirklich sein Leben und so auch seine Art in dem interessanten Fertö-See 
ausgezeichnet zu schützen.
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BEITRÄGE ZUR BIOLOGIE DER SPIROCHÁETE 
PSEUDOICTEROGENES.

Yon: DR. L. HARANGHY
Prosector des städtischen Krankenhauses und Leiter der Zweigstation des königl. ung.

Hygienischen Institutes zu Baja.

Uhlenhuth és Zuelzer kutatásai óta, akik kimutatták, hogy az állóvizekben, 
vízvezetékekben olyan mikroorganizmusok találhatók, melyek a WeiZ-féle beteg
ség kórokozójához a S p i r o c h a e t a  i c t e r o g e n e s  -hez teljesen hasonlók, 
a vízi S p i r o c h a e t a  -fajok élénk vizsgálódás tárgyát képezik. Bár a Hindié 
által felfedezett koprokultúrák a vizsgálatokat nagy fokban megkönnyítették, 
a kérdésben ma is sok a tisztázatlan. Az kétségen kívül áll, hogy a legkülönbözőbb 
földrajzi helyeken, folyó- és állóvizekben, továbbá vízvezetékekben, biológiai 
szennyvízderítők iszapjában kimutatható S p i r o c h a e t a  p s e u d o i c t e -  
r o g e n e s seu L e p t o s p i r a  p s e u d o i c t e r o g e n e s ,  S p i r o c h a e t a  
b i f l e x a  morphologiailag teljesen azonos a WeiZ-féle betegségnél előforduló 
S p i r o c h a e t a  i c t e r o g e n e  s-sel, de nincs határozottan bebizonyítva, 
hogy az alaki hasonlóság lényegbeli azonosságnak felel-e meg. Méltán mutatnak 
rá Zuelzer és munkatársai, hogy a vízben a Leptospirákon kívül több olyan S p i- 
r o c h a e t  a faj él, melyek más pathogen Spirochaetákhoz teljesen hasonlítanak.. 
Tudjuk, hogy a Spirochaeták morphologiai tulajdonságai az életközeg szerint 
számos változásnak vannak alávetve és az egyes S p i r o c h a e t a  alakok között 
szakadatlan átmenet van. Tehát a külső alak különbözősége, vagy hasonlósága, 
fajok azonosságának, vagy eltérő voltának bizonyítására teljesen elégtelen. Már 
pedig a vízi Leptospirák serologiai és immun-biologiai viselkedése a WeiZ-féle 
betegségben kimutatható pathogen Leptospiráktól teljesen elüt. Igaz, hogy Uhlen
huth, Baermann, Zuelzer, Pettit vizsgálatai szerint a vízi Leptospirák pathogen 
formába alakíthatók át, azonban Bessemans és Thiry kutatásai eltérő eredményt.
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mutatnak. Viszont a WeíZ-betegség egyes járványtani jelenségei, az uszodai epi
démiák, az 1926—27-es áradások után fellépő sziléziai járványok arra mutatnak 
liogy a víz kórokozó Leptospirákat tartalmazhat. A vízi és pathogen L e p t o 
s p i r a  közeli viszonya tehát feltételezhető, de a kérdés határozott tisztázásához 
annyival is inkább további vizsgálatok szükségesek, mert nemcsak a vízi Lepto
spirák pathogenitása, hanem biológiája is sok tekintetben kikutatatlan.

A vízi Leptospirákat ma már számos helyen kim utatták. Kimutathatók 
voltak különböző országok tavaiban, folyóvizeiben, biológiai szennyvízderítők 
kokszrétegét fedő hártyában, a derített vízben, bányák tetején található nyálkás 
bevonatban, keveset használt vízvezetéki csapokat fedő nyálkában, sőt magában 
a vízvezetéki vízben (budapesti, londoni) is. Zuelzer szerint nem élnek szabadon 
lebegve, hanem az iszap és a víz érintkezési helyén az iszapban, vagy vízinövénye
ket, fatárgyakat bevonó nyálkában. Szerinte a Leptospirák társaságában több
nyire másfajta Spirochaeták is találhatók s a hasonló létfeltételek folytán nemcsak 
hozzá vannak kötve egyes baktériumokhoz, hanem a baktériumok által okozott 
közegváltozás a Leptospirákat sokszososan befolyásolja. Különösen nagy tömeg
ben találhatók a B e g g i a t o a  hártyákban. Zuelzer szerint a Spirochaeták 
bűzös rothadásnál sohasem fordulnak elő. Kedvelt tartózkodási helyük a protein 
testekben gazdag iszap, ,,ahol a vizek biológiai öntisztítása a baktériumok műkö
dése következtében ammóniák, nitrit és nitrát képződése mellett gazdag kén- 
hydrogen képződéssel já r“ . Tehát a Leptospirák elszaporodásának legfőbb elő
mozdítói a lebontásképes protein testek és a kénhydrogén. A Leptospiráknak 
anaerob feltételekre nincs szüksége. Zuelzer, Uhlenhuth és mások meg
állapításai szerint a Leptospirák táplálék szükséglete a vízben igen kicsiny, mert 
megélnek destilált vízben is és steril kútvízben 0.1%-os nitrát hozzáadással jól 
tenyésznek. A savnyomokkal szemben ellenben rendkívül érzékenyek. A vízi kultú
rák optimális közege a 7.2—7.6 pH. A Leptospira kultúrák bakteriumszennyezés 
iránt nagy fokban érzékenyek, de az alkáli-képzők úgy látszik a Leptospirák szapo
rodása szempontjából jelentőségnélküliek, sőt Manleufel szerint azt egyenesen 
előmozdítják. A Hindié által 1925-ben felfedezett koprokultúrákban a Spirochae
ták  különböző baktériumok kíséretében Pe/rz-csészében jól tenyésznek. Az eljárás
nál a Spirochaeták az első hét végén jelentkeznek, számuk legnagyobb a 20—25. 
napon. Ezután számuk rohamosan kevesbedik s látszólag a tenyészetből teljesen 
el is tűnnek, de a tenyészethez kevés friss bélsarat adva a Leptospirák újra fel
szaporodnak. Zuelzer és Dobell szerint a koprokultúrákban a Spirochaeták fejlő
dését előmozdító anyag a kénhydrogén.

Vizsgálataimban elsősorban a vízi Leptospirák természetes biológiai viszonyait 
óhajtottam vizsgálni az okból, hogy a fentebbi megállapítások általánosan elfogad- 
hatók-e. A vízi Spirochaeták elterjedését és életviszonyait első ízben a Baja város 
mellett elterülő Kamarás-Dunában, majd a bajai közkórház biológiai szenny- 
vizderítőjében és vízvezetékében, valamint a bajai gyalogsági laktanya szenny
vízderítőjében vizsgáltam. További megfigyeléseket végeztem a Balaton tihanyi
félsziget közelében fekvő részletén, valamint a félszigeten levő Belső-tóban és a 
Hévizi-tó iszapmintáján. A vizsgálatok részint közvetlen mikroskopikus vizsgá
latokból, részint kultúrális eljárásokból állottak, de a szükséghez képest a vizsgált
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vízterületek (Kamarás-Duna, derítő vizek) bakteriológiai és cheniiai vizsgálatára 
is kiterjeszkedtem. A közvetlen mikroszkopikus megfigyelésekhez, vagy magát 
az iszapot, nyálkát használtam, vagy a vizek %—% órás centrifugátumát. A ké
szítmények áttekintése Fontana szerint impregnált, Giemsa szerint, vagy carbol- 
fuchsinnal festett praeparatumokban történt, vagy sötét látótérben. A kulturális 
vizsgálatokhoz előbb Ungermann-féle liigítatlan tengerinyúl szérumkultúrát és 
Manteufel-ié\e vízkultúrát, majd a Hindié-féle koprokultúrákat alkalmaztam. 
A későbbi vizsgálatokban a dolgozatban leírt kultúrákat használtam.

A L e p t o s p i r a  p s e u d o i c t e r o g e n e s  szinte ubiquiter elterje
dése ismeretes s így a nevezett mikroorganizmus az alább felsorolandó helyeken 
való jelenlétének konstatálása csupán ismert tények megerősítése. A Leptospira 
a Balatonból és a Hévízi-tóból való kimutatása legfeljebb az előfordulás szempont
jából érdemel külön említést. A vizsgálatok közül egyesek ismertetése azonban 
mégis érdemesnek látszik, mert a Leptospirák különböző biológiai viszonyok között 
való számbeli ingadozása ezen mikroorganizmusok életviszonyaira vonatkozólag 
adatokat szolgáltathat. Az átvizsgált területek a Leptospirák számának szempont
jából négy csoportra oszthatók.

I. A Kamarás-Duna iszapjában és fenékvizében 1928 szeptemberében Lep
tospirák olyan nagy számban mutatkoztak, hogy kikent készítményekben, centri- 
fugátumban minden második, harmadik látótérben feltalálhatok voltak.

II. Kikent készítményekben (centrifugátumban), vagy sötét látótérben 
hosszabb keresés után 1—2 magányos példányban Leptospirák a következő helye
ken voltak találhatók : a Balaton tihanyi-rév melletti partrészletén és a tihanyi 
kikötőben a fenékkavicsok, vízi növények bevonatában, a tihanyi Belső-tó iszap
jában és vízinövényein, a bajai kórházi derítő kokszrétegének iszapjában, a tihanyi 
intézetben egyik-másik keveset használt vízcsap nyálkájában.

III. Csupán kultúraliter Leptospirák a következő helyeken voltak kimutat
hatók : a Balaton-fenék iszapjában és fenékvizében, a homokos és agyagos helye
ken egyaránt, valamint a part közelében és parttól 3-—400 m. távolságban fekvő 
helyeken, továbbá a Hévízi-tó iszapjában, a Duna iszapjában, a bajai kórházi, 
a tihanyi intézeti derítő vizében, a tihanyi intézeti és bajai kórházi házi vízvezeték
ben s végül 1929-ben a Kamarás-Dunában.

IV. Leptospirák egyáltalában nem voltak kimutathatók a Balaton felszín
vizében, a bajai katonai derítő vizében és a Kamarás-Dunában 1928 októbertől— 
decemberig.

A Leptospirák fenékiszaphoz való kötöttsége, nyálkás bevonatokban való 
előfordulása és szerves anyagokban dúsabb vízterületeken (tihanyi Belső-tó, 
stb.) észlelt megszaporodása teljesen megfelel Zuelzer stb. észleleteinek. 
Ha azonban azon véleményekre gondolunk, melyek a kénhydrogént a leptospirák 
elszaporodása szempontjából kedvezőnek tartják, a Hévízi-tó viszonylagos Lep
tospira szegénysége annál is inkább feltűnő, mert a tó vizének magasabb hőmérsék
lete, szerves anyagokban való gazdagsága a Leptospirákra nézve különösen előnyös
nek tekinthető. A Leptospirák és a kénhydrogén közötti viszonyt még meggyőzőb
ben mutatják a bajai derítő vizeken végzett vizsgálatok. A biológiai szennyvíz- 
derítők vize Leptospirákat aránylag nagy számban tartalmaz. A bajai katonai
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derítő vizéből 1929 májusban aLeptospirák semmilyen módszerrel nem voltak 
kimutathatók s a derítővíz vizsgálatánál kitűnt, hogy a derítőből távozó víz kén- 
hydrogént tartalmaz, a Spita Welder szerinti methylénkék próba erősen positiv, 
s a víz 1 cm3-ében 49.000,000 baktérium van. A bajai kórházi derítővízben Leptos- 
pirák rendszeresen kimutahatók voltak. Az itteni biológiai szennyvízderítő két 
egyenlő nagyságú kokszkamarával van berendezve, amelyek felváltva egy-egy 
hétig működnek. 1930-ban a jobboldali kokszkamara felületén fekvő szétosztó 
csövek eltömődése miatt a vízelosztás helytelenné vált, a kokszréteg egyes részei
nek felszíne víz alá került. Ugyanezen idő alatt a baloldali kokszkamara mőködésé- 
ben jelentősebb zavar nem mutatkozott. A jobb- és bal kokszkamarából távozott 
víz idevonatkozó főbb vizsgálati adatai a következők :

Jobb
kokszkamara

Bal
kokszkamara

Methylénkék próba Spita Welder szer in t......................... Positiv Negatív
K énhydrogén ........................................................................... Kimutatható Nincs
A víz szerves anyagai elfogyasztanak oxigént 1 1-ben . 213 mg. 36-2 mg.
Oxygén deficit........................................................................... 0-0,41 mg. Nincs
Csiraszám 1 cm3-ben szobahőmérsékleten......................... 1840000 68000

A jobb kokszkamara vizéből sem a leírt működési zavar előtt, sem a víz- 
elosztó megjavítása után nem hiányoztak a Leptospirák és így feltűnő, hogy a derítő 
készülék elromlása alatt azokat semmiféle eljárással nem lehetett kimutatni, 
pedig a víz kénhydrogént tartalmazott. Ugyanezen idő alatt a kénhydrogéntől 
mentes baloldali kokszkamara vizében Leptospirák állandóan voltak.

A Leptospirák a Kamarás-Dunában szinte rendkívülinek mondható 1 hóna
pig tartó gyors elszaporodása, majd rohamos eltűnése még érdekesebb jelenségnek 
tekinthető. A Baja mellett elterülő Kamarás-Duna magas vízállás mellett a Duná
val közlekedik, másrészt a Ferenc-csatornával áll összeköttetésben. Alacsony 
vízállás mellett a dunai torkolat teljesen kiszárad, a vízfolyás megszűnik s ebbe 
az állóvízbe ömlenek a város, a katonai derítőtelep szennyvize, továbbá annak
idején egy szesz- és ecetgyár és egy gyapjúfonó szennyvize. Amíg a Kamarás-Duna 
folyik, a víz kénhydrogént nem tartalmaz, rothadási anyagoktól mentes. A torkolat 
hosszú ideig tartó elzáródása után 1928-ban lassanként kénhydrogén fejlődés in
dult meg, a víz baktérium tartalma magasra szökött s végül a víz a szomszédos 
városrész levegőjét bűzössé téve egész tömegében derítetlen vízhez vált 
hasonlóvá. Az 1928 szeptembertől-—1929 áprilisig végzett vízvizsgálatok 
adataiból ilyen szempontból a következők emelendők ki :

1928 szept. 4-i 
vizsgálat

1928 okt. 28-i 
vizsgálat

1929 ápr. 10-i 
vizsgálat

Kénhydrogén.............................................. Nincs Kimutatható Nincs
A víz szerves anyagai elfogyasztanak

oxygént 1 literb en ......................... 84-4 mg. 111-2 mg. 3-9 mg.
Csiraszám 1 cmj-ben szobahőmérsék-

l é t é n .................................................. 710000 904000 1870
Spirochaeta pseudoicterogenes . . . . Nagy számban Nincs Kimutatható
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Az adatok tehát határozottan arra mutatnak, hogy a nagyobbfokú kén- 
hydrogénfejlődés, és amint Zuelzer megállapítja : a bűzös rothadás, a Leptospirák 
eltűnését vonja maga után. A Leptospirák egy hónapig tartó gyors felszaporodásá
nak magyarázata valószínűleg az lehet, hogy a torkolat kezdődő elzáródása a víz
folyás lassúbbodását, a vízszínt sülyedését, a vízhőmérsék emelkedését vonta maga 
után, ami viszont a beömlő szennyvizek felhígulásának elmaradását .fehérje, zsír
nemű anyagok felszaporodását eredményezte. Amit azonban szerves anyagok 
felszaporodásához a megindult rothadás következtében kénhydrogén fejlődés 
társult, a Leptospirák legnagyobb része elpusztult. Hogy a pangó szennyvizekben 
foglalt anyagok közül mely, vagy melyek mozdították elő a Spirochaeták föl- 
szaporodását, eldönteni nem lehetett. Ugyanis a szóba jöhető fehérje és a zsírnemű 
anyagok nagy tömegéből egy, vagy több Spirochaeta fejlődést előmozdító anyag 
egyszerű izolálása annál is inkább kilátástalannak látszott, mert egy, az előbbi 
tényezők által előmozdított „symbiosis“ lehetőségére is kellett gondolni.

Spirochaeták és baktériumok egy biocoenosisban való együttélése, mondjuk 
symbiosisa nem ismeretlen jelenség. A B a c i l l u s  f u s i f o r m i s  és a Plaul- 
Vincent angina Spirochaetája ennek határozott esete. Zuelzer szerint a Leptospirák 
társaságában különböző Spirochaeták : S p i r o c h a e t a  p l i c a t i l i s ,  S p i 
r o c h a e t a  s t e n o s t r e p t a ,  p s e u d o p a l l i d a  és p s e u d o r e c u r -  
r e n t  i s fordulnak elő. Az általam vizsgált összes vízterületeken a Leptospirákon 
kívül egyéb Spirochaeták keresésére is kiterjeszkedtem, azonban Leptospirákkal 
együtt nagyobb számban egyetlen Spirochaeta fajt sem találtam. Mint faunistikai 
érdekességet említem, hogy a Balatonban a Leptospirákon kívül a S p i r o c h a e t a  
p 1 i c a t  i 1 i s t  csupán egyetlen helyen, a tihanyi-rév melletti iszapos parton 
sikerült kimutatnom, de ott is csak igen kis számban. Ugyanezen a helyen elvétve 
recurrens típusú Spirochaeták is találhatók voltak s ezt a Spirochaeta alakot egy 
buccalis típusú Spirochaetával ( S p i r o c h a e t a  p s e u d o  u n d u l a t  a) együtt 
a tihanyi kikötőben is megtaláltam. A kagylókban élősködő Spirochaeták közül a 
C r i s t i s p i r a  a n o d o n t a e - t  hosszabb keresés után az anodonták kristály
testében (Kristallstiel) szintén ki lehetett mutatni, a kagylók bélcsatornája azonban 
Leptospiráktól tenyésztéssel is telj esen mentesnek mutatkozott. A Hévízi-tóból vett 
vízmintában a S p i r o c h a e t a  s t e n o s t r e p t a  és S p i r o c h a e t a  
p s e u d o r e c u r r e n t i s ,  a tihanyi Belső-tó vizéből ugyanezek, továbbá a 
S p i r o c h a e t a  p s e u d o d e n t i u m  és a S p i r o c h a t a  p l i c a t i l i s  
volt kimutatható ; mindenhol aránylag kis számban. A S p i r o c h a e t a  s t e 
n o s t r e p t a  a Kamarás-Duna vizében 1928 októberében és novemberében arány
lag nagyobb számban mutatkozott,viszont a Leptospirák ugyanekkor teljesen hiány
zottak. A Leptospirák és a többi Spirochaeták közötti esetleges kapcsolatra vizsgála
taim tehát semmi támpontot nem nyújtottak. Egy esetleges baktérium „symbiosis“ 
kiderítésére a következő vizsgálatok történtek : Azokon a területeken, ahol Spiro
chaeták nagy számban voltak kimutathatók, a vízből gelatin és ágár-ágár lemezek 
készültek. A kinőtt telepekből külön-külön physiologiai-konyhasós emulsiot 
csináltam és nagy Pe/rí-csészében biztosan magas Leptospira tartalmú derítővíz 
20 cm3-jéhez adtam és 25—28 C°-on két hétig tenyésztettem. Ezenkívül a követ
kező tenyésztési próbákat végeztem : A gelatin-lemez tenyészetekre 20—20 cm3
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Biztosan magas Leptospira tartalmú derítő vizet öntöttem s a fenti módon tovább 
tenyésztettem. Továbbá éppen kimerült koprokultúrákhoz, melyek fejlődése tudva
levőleg kevés friss bélsár hozzáadásával újra megindítható, csupán bakterium- 
emnlsiot adtam s megfigyeltem, hogy a kultúrák fejlődése nem indul-e meg. Végül 
20—24 napos koprokúlturákhoz, mikor a Leptospirák száma a legnagyobb, bak
térium emulsiot adtam, hogy ezzel a Leptospirák eltűnése megakadályozható-e ? 
A vizsgált bő Leptospirájú vízterületek baktérium-flóráján kívül különösen beható 
vizsgálatokat végeztem különböző bélsár-coli törzsekkel, vízből kitenyészett para- 
coii törzsekkel, különböző tej-baktériumokkal, három különböző B a c i l l u s  
f a e c a l i s  a l k a l i g e n e s ,  továbbá U r o b a c i l l u s  és P l a n o s a r c i n a  
törzsekkel, három P r o t e u s  v u l g a r i s  törzzsel és az olaj kultúrák kisérő 
bakterium-törzseivel. Az összes fölsorolt vizsgálatok végeredményében teljesen 
negatív eredménnyel jártak, mert sem a vízi, sem a tejben, olaj kultúrákban elő
forduló, sem a kénhydrogént fejlesztő, vagy az indol-reactiot adó baktériumok 
között nem voltak olyanok, melyek a Leptospirák fejlődését bármilyen úton is elő
mozdították volna. A f a e c a l i s  a l k a l i g e n e s  M a n t e u f e l  által leírt 
Leptospira fejlődést elősegítő hatását a fentebbi kísérletek alapján csak olyan 
mértékben tudom megerősíteni, hogy neutrális Leptospira kultúrákban a Lepto
spirák fejlődése alkali képzők hozzáadása után megindul. Hogy azonban ezen 
hatást csupán a leptospirákra igen kedvező alkalikus közegváltozás hozta létre, nem 
pedig baktérium symbiosis, eléggé m utatja az a körülmény, hogy a Leptospirák 
kezdeti elszaporodását az alkaliképzők túlsúlyra jutása után a Leptospirák számá
nak újból való csökkenése váltja föl. A Zuelzer és mások által leírt azon jelenséget, 
hogy a Leptospirák B e g g i a t o  a-hártyákban nagy számban találhatók, néhány 
ízben magam is észleltem, azonban kimerült bélsár kultúrák felújítását nagyobb 
tömegű B eg  g i a t  o a-fonalak hozzáadásával (a tihanyi Belső-tóból) nem sikerült 
elérnem, bár a fonalakkal a kultúrális folyadékba még újabb Leptospirák is ju t
hattak. A fentebbi negatív vizsgálatok csupán azt a megfigyelést erősítették meg, 
hogy a baktériumok nagyobb fokú elszaporodása a Leptospirák fejlődésének nem 
kedvez, sőt egyes baktérium fajok, pl. a saprogen-bakteriumok nagyfokú elszapo
rodása a Leptospirák fejlődését egyenesen megakadályozhatja. Zuelzer megállapí
tása, hogy a Leptospirák putrid rothadásnál sohasem fordulnak elő, a fenti alapon 
kísérletileg is valószínűsíthető. Ugyanis rothadásban levő hullarészekből kioltott 
bakterium-telepek emulsiójával fejlődésben levő bélsár, tej, olaj kultúrák teljesen 
megbéníthatok. A Leptospirák rothadásnál való hiánya még más okokban is gyöke
rezhetik, azonban a rothasztó baktériumok kísérletileg is igazolható károsító 
hatása a folyamatban mindenesetre egyik lényeges momentum lehet.

Bár a Leptospirák bűzös rothadásnál nem fordulnak elő, az említettek szerint 
több kutató a kénhydrogént Leptospira-fejlődést elősegítő anyagnak tartja. Az 
ismertetett megfigyeléseim erre vonatkozólag ugyan semmi positiv támpontot nem 
nyújtottak, a kénhydrogén ilyen irányú hatását eleve tagadni mégsem lehet, mert 
a baktériumok, különösen a rothadást keltők nagyfokú megszaporodása a kén- 
hydrogénhatás kifejlődését, a Leptospirák elszaporodását megakadályozhatja. 
Különben is egyes Spirochaeta fajok ( e u r y s r t e p t a  és s t e n o s t r e p t a )  
a kénhy drogén jelenlétéhez kötöttek és így hasonló jelenség a Leptospirákról is



362

feltételezhető. A kénhydrogén és a Leptospirák közötti viszony kiderítésére a követ
kező vizsgálatokat végeztem : Botkin-készülékbe tető nélküli nagy Pe/ri-csészékbe 
derítő-vízből készült koprokultúrákat, tej és olajos, továbbá serumvizes és peptonos 
kultúrákat helyeztem s azután a harang alá meghatározott ideig kénhydrogén-gázt 
vezettem és az egészet három hétig 25 C°-on tartottam . A kultúrák vizsgálata olyan 
módon történt, hogy minden egyes kultúrával egyidejűleg kénhydrogénmentes 
kontrolkultúrák is készültek és a Leptospirák fejlődését a két kultúrában össze
hasonlítottam. A kénhydrogénes kultúrák vizsgálata alkalmával a készüléket tel
jesen kiszellőztettem és azonos ideig újra kénhydrogén-gázt vezettem be, azaz a 
gáz bevezetését minden 24 órában megismételtem. A gázfejlesztéshez Kipp-féle 
készüléket használtam, minden egyes alkalommal azonos súlyú chemiai anyagok
kal megtöltve. Újabb kultúrákon a kénhydrogén-gáz bevezetésének idejét fokoza
tosan emeltem, hogy különböző gázkoncentrátiokat nyerhessek. A derítővizen vég
zett vizsgálatok után különböző helyekről (Balaton, Hévízi-tó stb.) szerzett, 
biztosan Leptospira tartalmú vizekkel a kísérlet-sorozatot megismételtem. Azon
felül megkíséreltem a gázfejlesztő csövét a kulturafolyadékba különböző ideig 
meríteni s a lezárt kultúrákat 25 C°-on tenyészteni. Végül frissen telített kénhydro
génes víz 0,1 cm3-től 5 cm3-ig terjedő fokozatos adagolásával sorozatos 20 cm3-es 
kultúrákat készítettem. A kénhydrogén-vizes és a gázzal közvetlenül vegyített 
kultúrákat paraffinolaj felülrétegezésével is megismételtem. A vizsgálatokról szol
gáljon tájékoztatásul az alábbi táblázat, melyben a 25 G° fokon tarto tt és megelő
zőleg optimális pH.-ra beálíított tejszínes kultúrákon, PoíA'in-készülékben kén- 
hydrogéngáz bevezetésével végzett kísérletek vannak feltüntetve.

A táblázatban összefoglalt és a többi, részleteiben nem ismertetett vizsgá
latok határozottan azt mutatták, hogy a kénhydrogénnek Leptospira-fejlődést elő
mozdító hatása nincsen. A vizsgálatokból ellenkezőleg arra a következtetésre ju t
hatunk, hogy a kénhydrogén a Leptospirák szaporodását már aránylag alacsony 
koncentrációban gátolja. A kénhydrogén 10—20 másodpercig tartó közvetlen be
vezetése, különösen a paraffin-olajjal lezért tenyészeteken, a Leptospirák fejlődését 
teljesen megakadályozta, bár ugyanakkor egyéb baktériumok bőségesen tenyész
tek és a kontrol-kultúrákban sok Leptospira volt található. A kénhydrogén Lepto- 
spirákra gyakorolt káros hatását mutatják azok a kísérletek is, ahol 3—4 napos, 
tehát a fejlődés kezdeti fokán álló, Leptospirákat már tartalmazó tejkultúrák a gáz 
tartósabb közvetlen bevezetése által meg voltak béníthatok és a Leptospirák 
további fejlődése elmaradt. Természetszerűleg az említett módszerekkel azt a határt, 
ahol a kénhydrogén-gáz károsító hatása kezdődik, absolut számokban megállapí
tani nem lehet. A felhasznált kénhydrogén gázmennyisége még legjobban a frissen 
telített kénhydrogénes-víz térfogatával volna kifejezhető. A Leptospira tenyészet
ben azonban a kénhydrogén oxdátiója következhet be a kénhydrogén mennyisége 
különböző fokban csökkenhet, mert az oxydatio mértéke a tenyészet chemiai 
tulajdonságaitól és a kisérő bakterium-flora minőségétől függ. Ugyanezen okból a 
táptalajban lefolytatott kénhydrogénes kísérletek minden meggondolás nélkül a 
természetes állapotokra nem is vonatkoztathatók. A külvilágban chemiai oxydatios 
folyamatok, a kénhydrogén redukáló hatása s a baktériumok működése a szabad 
kénhydrogén mennyiségét még ott is minimálisra csökkenthetik és Leptospirák fej
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lődésére kedvező terepet képezhetnek, ahol bő kénhydrogén fejlődés megy végbe. 
A Leptospirák B e g g i a t  o a-telepekben való gyakori jelenléte valószínűleg épen 
abban találja magyarázatát, hogy a kénbaktériumok erélyes, kénhydrogén-bontó 
hatása a környezet kénhydrogén tartalm át a minimálisra csökkenti s így a Lepto
spirák megélhetését kénhydrogénes vizekben is lehetővé teszi. Tehát a Be g -  
g i a t o a  és a L e p t o s p i r a  közötti viszony az alkaliképzők közötti kapcsolat
hoz hasonlítható, mert mindkettőnél a baktériumok okozta közegváltozás a Lepto-

A kultúrák
A kén- A Spirochaeták száma látóterenként a kultúrák egyes napjain

neme nek ideje 
másodper- 3-ik 4-ik 5-ik 6-ik 7-ik 8-ik 9-ik 10-ik 11-ik 12-ik

cekben nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap

0 0—1 1—2 5—8 5—8 4—5 2—5 2—5 1—2 i 0
Tihanyi

vízvezetéki 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÍZ

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2—3 10—20 10—20 8—10 8—10 2—3 2—3 1 - 2 0
Balaton-

víz 1 0 1—2 4—5 4—5 1—2 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1—2 4—5 10—20 10—20 8—10 5—10 5—8 5—8 1—2 1—2

Tihanyi 15 0 1—2 5—10 10—20 2—3 1—2 1 0 0 0

derítővíz 30 0 1—2 5—10 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 0

45 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0

0 1 2—3 8—10 10—20 10—20 10—20 2—3 2—3 1—2 1

15 1 2—3 10—20 5—8 5—8 5—8 2—3 1 i 0
Hévízi-tó 30 0 1—2 8—10 1—2 0—1 0 0 0 0 0

vize
45 0 0 1—2 1 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

spirákra kedvező momentum. A L e p t o s p i r a  és a B e g g i a t o a  együttes 
előfordulása ilyen szempontból „symbiosisnak“ tekinthető, hogy azonban ez csak 
fakultatív és nem állandó tünet, eléggé m utatja az a már említett jelenség, hogy 
kénhy drogénmentes kultúrákban a B e g g i a t o  a-telepek jelenléte a Lepto
spirák szaporodására hatással nincsen.

Uhlenhuth és Grossmann vizsgálatai szerint a vízi Spirochaeták között külön
böző typusok fordulnak elő. A Leptospirák kénhydrogén iránti érzékenységének 
vizsgálata alkalmával a különböző helyekről származó Spirochaeták némileg 
eltérő viselkedést mutattak. Amíg ugyanis a tihanyi vízvezetékből készült tenyé
szetek fejlődését a kénhydrogén már minimális koncentrációban gátolta, addig a



364

Hévízi-tóból, tihanyi derítővízből származó Leptospira tenyészetek csak jóval ma
gasabb kénhydrogén koncentrációval voltak megbéníthatok. A jelenséget különösen 
szembeötlően m utatták a megelőző táblázatban ismertetett tejszínkultúrákon 
végzett vizsgálatok s a jelenség annál is inkább feltűnő, mert éppen a Hévízi-tóból 
származó Leptospirák m utattak magasabb kénhydrogén resistentiát, amelyek a 
természetes viszonyok között is kénhydrogénes környezetben élnek. Ezek alapján 
tehát arra gondolhatunk, hogy egyes Leptospirák kénhydrogénnel szemben tanúsí
to tt fokozott ellenálló képessége, a környezethez való alkalmazkodás eredménye 
s a jelenség egy változat kifejezője. Miután azonban a kénhydrogénes vizsgálatok 
nem szinkultúrákon történtek, a kísérő baktériumok kénhydrogénre gyakorolt 
oxydáló hatását, a kénhydrogén hatás gyöngülését kizárni nem lehet. így tehát 
nincs az sem kizárva, hogy a Hévízi-tóból, derítővízből származó kultúrákban a 
kénhydrogént bontó baktériumok jelenléte, nem pedig a Leptospirák fokozott ellen
álló képessége az ismertetett jelenség okozója.

A kénhydrogén-gázzal végzett tenyésztési kisérletekben mindenesetre meg
állapítható, hogy a nevezett anyagnak L e p t o s p i r  a-fejlődést elősegítő hatása 
nincs s így a Spirochaetákkoprokultúrákban való elszaporodását más anyagnak 
kell elősegíteni. Egyes kutatók szerint a Leptospirák fejlődésének előmozdítói a 
lebontásképes proteintestek és ezért elsősorban a bélsár fehérje-bomlástermékeit 
vettem vizsgálat alá. A nevezett anyagokból a normális székletben jelentősebb 
mennyiségben indol, skatol, phenol, phenylecetsav, p. -kresol, zsírsavak s a szer
vetlen végtermékek : ammóniák, kénhydrogén, széndioxyd fordulnak elő. Annak 
elbírálására, hogy ezen anyagok között vannak-e L e p t o s p i r  a-fejlődést elő
segítő, vagy esetleg akadályozó anyagok, mindenikkel külön-külön L e p t o s p i r a  
kultúrát készítettem. A tenyészetekhez 20 cm3, biztosan magas L e p t o s p i r  a- 
tartalmú derítővizet használtam ; a tenyészeteket nagy Petri-csészében 25 C°-on, 
illetve kezdetben még külön 37C° -on tartottam . A kultúrákhoz a kérdéses anyag
ból vegytiszta chemiai praeparátumokat használtam s mindenikből emelkedő 
mennyiségben, legalább 10 különböző koncentrációban készítettem tenyészet-soro
zatokat. Miután az összes kezdeti vizsgálatok határozottan arra mutattak, hogy a 
Leptospirák fejlődésének optimális hőfoka 20 és 30 C° között van, a 37 C°-on való 
tenyésztést a továbbiakban elhagytam és csupán 25 C°-on ta rto tt tenyészeteket 
készítettem.

A fehérje-bomlás szervetlen végtermékei közül a széndioxyddal és az ammó
niákkal a kénhydrogénnél leírt módon készítettem kultúrákat Botkin készülékben, 
a gáz kultúrális folyadékba való bevezetése által és ammónia púra liquida adago
lásával. Az összes kísérletek egyöntetűen azt mutatták, hogy a két anyag kisebb 
koncentrációban a Leptospirák fejlődésére hatástalan, magasabb koncentráció 
pedig a Leptospirák szaporodását inkább gátolja s így ezen anyagok a L e p t o 
s p i r  a-fejlődés előmozdítói nem lehetnek.

A különböző zsírsavakkal (ecetsav, normális vajsav, oxálsav stb.) készült 
kultúrák csupán azon ismeretes megfigyelést erősítették meg, hogy a Leptospirák 
savnyomokkal szemben rendkívül érzékenyek. Mindazoknál a kultúráknál, ahol 
a savfok 7.2—7.1 pH. alá sülyedt, a Leprospirák fejlődése teljesen elmaradt. Sőt 
bőséges L e p t o s p i r a  - fejlődést mutató kultúrákban a savfok ecetsavval
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6.9—6.8 pH.-ra való csökkentése által a Leptospirák 10—12 óra alatt teljesen el 
voltak tüntethetők. Itt említem meg, hogy a savi vegyhatással szemben m utatott 
nagyfokú érzékenységgel ellentétben a Leptospirák a lúgok iránt meglehetősen 
resistensnek mutatkoztak. Már a koprokultúrák készítése alkalmával megfigyeltem, 
hogy egy és ugyanazon vizsgálati anyaggal különböző bélsarakkal, különböző erős
ségű, leptospira kultúrák készíthetők, sőt olykor egy-egy bélsár ilyen célra teljesen 
alkalmatlannak bizonyult. A kultúra pH.-jának meghatározása alkalmával kitűnt, 
hogy a bőséges L e p t o s p i r a  - szaporodást mutató kultúrák az optimális 
pH.-val bírtak, a gyönge kultúrák ellenben azon aluli vegyhatást mutattak. A vegy- 
hatás változása természetszerűleg a bélsársav, vagy alkáliképző baktérium 
flórájának túlsúlyrajutásával, illetőleg az általuk kifejtett erjedési, vagy rothadási 
folyamatokkal magyarázható. Ezen okból a L e p t o s p i r a  -kultúrákat olyan 
módon készítettem, hogy a kultúrák savfokát Vío n* nátronlúggal 7.5 pH.-ra állí
tottam  be. Ilyen vegyhatás mellett a savképző baktériumok a kultúra vegyhatását 
7.2 pH. alá rendesen nem szorították, viszont az alkalitás esetleges emelkedését a 
Leptospirák aránylag jól tűrték s így a koprokultúrák eredménye csaknem mindig 
kielégítő volt. Zuelzer, Uhlenhuth és mások megállapításai szerint a L e p t o 
s p i r a -  kultúrák optimális savfoka 7.2 és 7.6 pH. között van. A kérdés elbí
rálására a vizsgálatokat kezdetben olyan módon végeztem, hogy tejszínes és lecithin 
olajos kultúrákban 1/10 n. nátrolúggal 7.9 pH.-ig terjedő sorozatot készítettem- 
Csakhamar kitűnt azonban, hogy vegyes kultúrákban ezt a módszert alkalmazni 
nem lehet, mert a kezdeti vegyhatást a kísérő baktériumok teljesen átformálhatják 
s a különböző kísérleti sorozatok homlokegyenest eltérő eredményt adnak. A kul
túrákban az mindenesetre meg volt figyelhető, hogy a magasabb lúgkoncentráció 
a Leptospirák fejlődését csak bénítja, de a Leptospirákat nem pusztítja el, mert ha 
a savképző baktériumok működésének következtében a lúgossági fok alább száll, 
a L e p t o s p i r a  - fejlődés újra megindul. A Leptospirák szaporodásának leg
felső lúgossági fokát ezért a következő módon igyekeztem meghatározni : Derítő
vízből olyan tejszínes kultúrát készítettem, melynek lúgossági foka 8.6—9.0 pH.-ig 
terjedt. Miután a vizsgálat tárgyát képező derítővíz, amint arról kísérletileg meg
győződtem, fehérjét és zsírokat bontó savképző baktériumokat tartalmazott, a 
kultúra lúgossági foka fokozatosan csökkent. A tenyészet állandó ellenőrzésével 
sikerült azt a napot megállapítani, amikor a Leptospirák fejlődése megindult, azaz 
minden második-harmadik látótérben egy-egy L e p t o s p i r a  volt található. 
Ugyanekkor a kultúra pH.-ját meghatározva, azt a legfelső lúgossági fokot nyer
tem, amely mellett a Leptospirák szaporodása már megindulhat. Egy másik, egy
idejűleg készült, kultúrán a tenyésztést tovább folytattam s azon a napon, amikor 
a Leptospirák látóterenkénti száma a 7.5 pH.-ra beállított kontrol-kultúra L e p t o 
s p i r a  számával egyezett, a pH.-t a kultúra folyadékában szintén meghatároztam 
s így a legfelső optimális lúgossági fokhoz jutottam . A vizsgálatokat többszörösen 
megismételve, az eredmények középértéke a következő volt : A Leptospirák fejlő
dése 8.4—8.3 pH.-jú táptalajban már megindulhat s a 7.8 pH.-jú kultúrában már 
ugyanolyan fokú L e p t  o s p i r a - szaporodás lehet, mint a 7.4—7.5 pH.-jú 
tenyészetben. Miután a L e p t o s p i r a  - fejlődés alsó határa a 7.1—7.2 pH., 
a fentiek értelmében a L e p t o s p i r a  - fejlődés lehetősége 8.4—8.3 pH. és-
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7.2—7.1 pH. között van s a  L e p t o s p i r a  - kultúrák optimális pH.-ja vizsgá
lataim szerint is 7.8 és 7.2 pH. között mozog. A különböző lelőhelyekről származó 
Leptospirák azonban a kénhydrogénhez hasonló módon némileg eltérőleg viselked
tek, mert egyesek a lúgos vegyhatással szemben valamivel nagyobb, mások pedig 
valamivel kisebb resistentiát m utattak. Pl. 8.6 pH.-ig terjedő resistentiát mutatott 
több bajai derítővíz kultúra, viszont a kórházi vízvezetéki kultúrák L e p t o 
s p i r a -  fejlődése csak 7.9 pH.-nál indult meg. A Leptospirák fenti viselkedésére 
vonatkozólag a lelőhelyek pH.-jának vizsgálata semmiféle támpontot nem nyújtott. 
A legtöbb vizsgált vízterület pH.-ja 7.4 és 7.2 között mozgott s amidőn a lepto
spirák a Kamarás-Dunából eltűntek, a 7.3 pH. éppen az optimális pH.-ra, a 7.5-re 
emelkedett. Miután a vegyes kultúrákban a kísérő baktériumok szerepe a vegy- 
hatásra vonatkozó vizsgálatoknál épp oly kevéssé zárható ki, mint a kénhydrogénes 
tenyészeteknél, a különböző helyekről származó Leptospirák resistentiájának faj
változattal való magyarázata puszta lehetőség maradt.

Miután a nitrogénmentes, szerves fehérje-bomlástermékek phenol, phe'nyl- 
esetsav, p.-kresol L e p t o s p i r a  - fejlődést gátló hatása már a legelső (0.001— 
0.01 %-os) kultúrákban jelentkezett, a nitrogén tartalmú indolt és skatolt vettem 
vizsgálat alá. A phenol Leptospirákra gyakorolt erőteljes káros hatását az indol 
nem m utatta ugyan, de viszont L e p t o s p i r a  - szaporodását elősegítő tulaj
donsága sem volt észlelhető. Az optimális pH.-ra beállított derítővízben indol hozzá
adása után egyetlen vizsgált koncentrációban sem indult meg a Leptospirák 
fejlődése, tejszínes kultúrákban pedig kb. 0.01 0.5 gr. indol kultúrafolyadékhoz
való adása, hátrányosnak bizonyult. A skatollal végzett vizsgálatok az indollal 
ellentétben ahhoz a váratlan eredményhez vezettek, hogy a skatol egy bizonyos 
koncentrációban már önmagában is képes a Leptospirák fejlődését megindítani. 
A skatolos kultúrák a következőképpen készültek : Előállítottam 10 cm3 olyan 
lúgoldatot, melynek 1 cm3-e a vizsgálandó derítővíz pH.-ját 7.5—7.6-ra emeli 
s ezen mennyiséghez % gr. skatolt adva, a keveréket kb. % óráig vízfürdőn for
raltam. Ezután a folyadék 1 cm3-ét langyos állapotban 20 cm8 derítővízhez adtam 
és 25 C3-on tenyésztettem. A továbbiakban egyrészt a lúgoldat koncentrációját 
csökkentettem, másrészt a skatol mennyiségét, az oldás idejét emeltem, hogy 
különböző skatol koncentrációkat nyerjek, ügyelve arra, hogy a folyadék adago
lásánál a kultúra pH.-ja 7.5 körül maradjon. Miután a skatol oldása a vízben és 
híg lúgokban tökéletlen, az alkalmazott skatol mennyiségeket határozott számok
ban kifejezni nem lehet. Általában a vizsgálandó víz pH.-jához szabott koncentrá
ciójú lúg 10 cnj3-ben % óráig forralt y2 gr. skatolos oldatból 1 cm3 az a skatol 
mennyiség, amely alatt a Leptospirák-fejlődése megindul. A kultúrákban rendesen 
a 3—4-ik napon kezdenek a Spirochaeták mutatkozni, számuk a 7—8-ik napig 
rendesen emelkedik s ezután a kultúrák rohamosan egy-két nap alatt kimerülnek. 
A kultúrákban kezdetben minden 3—4-ik látótérben látható egy-egy S p i r o -  
c h a e t a ,  a 7—8-ik napon rendesen 4—8 található egy látótérben. A kopro- 
kultúrákhoz hasonló nagyszámú, látóterenként! 20—30 S p i r o c h a e t á t  a 
skatolos kultúrákban nem észleltem. Ezenkívül a skatolos kultúrák a koprokul- 
túráktól még abban is különböztek, hogy kimerülés után újabb skatolmennyiség 
hozzáadásával nem voltak felújíthatok. A jelenség valószínűleg a kísérő bak-
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teriumok által létrehozott bomlástermékek (phenol, zsírsavak stb.) felszaporodá
sában és a Leptospirákat károsító hatásában leli magyarázatát. A skatolos kul
túrák előállítása rendesen csak hosszabb próbálgatás után és csak azokon az 
anyagokon (derítővíz, vízcsaphártya) sikerül, melyek Leptospirákat bővebben 
tartalmaznak. Azonban a sikeres kultúrák figyelembevételével a skatol L e p t o 
s p i r a -  szaporodást előmozdító hatása nem tagadható s ez a körülmény a kopro- 
kultúrákban, a bélsárral szennyezett vizekben a Leptospirák fejlődése szempont
jából mindenesetre jelentős lehet. Miután azonban a skatol-hatás úgylátszik, csupán 
egy bizonyos koncentrációhoz kötött és a skatolos kultúrák a koprokultúrák erős
ségét annak ellenére sem érik el, hogy a skatol mennyisége a koprokultúrákban 
számbajöhető mennyiségnél jóval nagyobb, a bélsár L e p t o s p i r a  - fejlődést 
előmozdító tulajdonsága egyedül skatol hatással nem magyarázható.

Az indol és a skatol eltérő viselkedése arra indított, hogy a magasabb 
fehérje-bomlástermékeket és magukat a fehérjéket ilyen szempontból vizsgálat 
alá vegyem. Ezért derítővízből a már ismertetett módon előbb glykokollos, cystines 
és peptonos kultúrákat készítettem. A glykokollos, cystines kultúrákban L e p 
t o s p i r a -  fejlődés nem indult meg, bár különösen a cystinnel beható vizsgá
latokat végeztem. Peptonnal azonban a Leptospirák fejlődése előidézhető volt. 
A kultúrákat 20 cm3 7.5 pH.-jú derítővízből 1 cm3 1%-os peptonoldattal nagy 
Pefrt-csészében készítettem. A peptonos kultúrák a Leptospirák megjelenését, 
valamint számát illetőleg a skatolos tenyészetekhez hasonlítottak, legfeljebb 
egyik-másik peptonos kultúra élettartama volt hosszabb, mert egy-egy magányos 
L e p t o s p i r a  olykor még a 11—12-ik napon is látható volt. A peptonos kul
túrák készítése azonban szintén nem járt mindig sikerrel és elsősorban a Lepto
spirákat bőven tartalmazó derítővizekből volt készíthető.

Az egyszerű fehérjék Leptospirák fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálatát, 
tájékoztató vizsgálatok gyanánt, tejkultúrák készítésével kezdtem. A tejkultú
rákat eleinte olyan módon csináltam, hogy 7.5 pH.-ra beállított derítővíz 20 cm3- 
hez 1 cm3 tejet adtam s 25 C°-os thermostatban, nagy Pefri-csészében tenyésztettem- 
Mivel azonban már az első kultúrák azt mutatták, hogy a derítővíz savképző 
bakteriumjai a tejes tenyészet vegyhatását hamarosan az optimális pH alá nyom
hatják, a továbbiakban egyszerre 4 különböző lúgosságú kultúrát készítettem a 
következő módon : x/10 n. nátronlúgból a vizsgálandó vízhez annyit adtam, hogy 
a tenyészet pH.-ja külön-külön 7.5—7.8—8.0 és 8.2 legyen (a pH meghatározása 
próbálgatás útján, komparátorral történt). A különböző vegyhatású kultúrákhoz 
egy-egy cm3 tejet adtam s 25 C3 thermostatban tartottam . Az optimális pH.-án 
maradó kultúrákban a Leptospirák tömeges szaporodása volt megfigyelhető. 
Természetszerűleg a savképző baktériumok jelenléte és száma szerint az egyszerre 
készült kultúrák közül egyik, vagy másikban a L e p t o s p i r a  - fejlődés hiányos 
volt, esetleg teljesen kimaradt, de a kellő vegyhatású tenyészet L e p t o s p i r a  
bősége a koprokultúrákét egészen elérte. Amíg azzonban a koprokultúrákban a 
Leptospirák száma a 20—24-ik nap között a legnagyobb, addig a tejkultúrák fej
lődése jóval gyorsabb. Természetesen a kultúrák fejlődési menetére vonatkozólag 
határozott számok és időpontok annál kevésbé mondhatók, mert a vegyes tenyé
szetek lefolyását a kísérő baktériumok különbözőképpen módosíthatják, általános
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ságban azonban a kedvező pH.-jú kultúrák fejlődési menete a következő : egy-egy 
magányos L e p t o s p i r a  rendesen már a második napon található. A harmadik 
napon már minden 3-ik, 5-ik látótérben van egy-egy L e p t o s p i r a  s 4-ik nap 
csaknem minden látótérben egy-két S p i r o c h a e t a  található. Az 5-ik napon 
a Leptospirák száma 3-tól 5-re, vagy ennél magasabbra emelkedik s a 6—8-ik napon 
a Leptospirák tömegesen, látóterenként 15—30 (néha még több is) jelennek meg. 
A 9—10-ik nap a Leptospirák száma újólagosán látóterenként 2-től 5-re csökken,, 
a 11—12-ik napon egy-egy magányos S p i r o c h a e t a  még található s azután 
rendesen teljesen eltűnnek. Ha a kultúra pH.-ja erre az időpontra 7.2 alá szállott,, 
a kultúrák nem újíthatok föl, ellenkező esetben friss tej adagolásával a Leptospirák 
fejlődése rendszerint újra megindítható, de a második kultúra erőssége a megelőzőt 
rendesen nem éri el. A kultúrák harmadszori fölújítása egyszer sem sikerült. A tejes- 
kultúrák felszínét rendesen baktériumokból és egyéb mikroorganizmusokból álló 
hártya borította s a Petri-csésze fenekét egy hasonló összetételű bevonat fedte, 
A felületi hártyában a Leptospirák száma rendesen kicsi volt, a fenékbevonatban 
ellenben bőségesen voltak találhatók. A tejes kultúrák készítéséhez nyers és forralt 
tej egyaránt alkalmasnak bizonyult.

A tejkultúrák L e p t  o s p i r a - fejlődést elősegítő anyagát kezdetben a 
fehérjék között kerestem s ezért caseinnel, nutroseval, lactalbuminnal különböző 
koncentrációkban külön-külön kultúrákat csináltam, azonban várakozásom ellenére 
a leptospirák fejlődése egyetlen tenyészetben sem indult meg. A kultúrák ered
ménytelensége arra késztetett, hogy a tej, Leptospira-fejlődés szempontjából szám- 
bajöhető, többi anyagait vegyem vizsgálat alá és így tejszínnel, olajban oldott 
lecithinnel, tejcukorral, konyhasóval és különböző kalciumsókkal külön-külön 
tenyészeteket készítettem. A különböző koncentrációkban, szokott módon elő
állított kultúrák azt a feltűnő eredményt mutatták, hogy a Leptospirák elszapo
rodása csupán a tejszínes és a lecithines kultúrákban következik be s ezen utóbbi 
tenyészetek erőssége a legerősebb tejes kultúrák fokáig emelkedhet. A tejszínes, 
kultúrák készítése teljesen a tejes tenyészetek módjára történt. A lecithines kul
túrák előállításához MercA-féle tojásból gyártott, olajban oldott lecithint használ
tam. A négy különböző pH.-jú kultúra alkalmazása mellett a lecithin mennyiségét 
is változtattam, mert mindenik különböző vegyhatású kultúrával 0.01-től 0.5-ig 
terjedő lecithin mennyiséggel sorozatos tenyészeteket készítettem. A lecithin- 
mennyiség adagolása mindig 1 cm3 oliva-olajban történt. A kultúra-sorozatok 
azzal az eredménnyel jártak, hogy a lecithiü-mennyiség változtatása a Leptospirák 
fejlődésére észrevehető hatással nincs. Ezek után önként fölvetődött a kérdés, 
hogy a Leptospirákra kedvező anyag nem egyedül a lecithin oldására fölhasznált 
oleum olivarum-e. A kérdés elbírálására a tejnél leírt módon négy-négy különböző 
pH.-jú kultúrát állítottam elő, külön 1 cm3 oleum olivárummal és külön 1 cm3 
vízben adagolt 0.1 gr. tiszta lecithinnel. A tenyészetek vizsgálatánál kitűnt, hogy 
úgy a lecithin, mint az oleum olivarum a Leptospirák elszaporodását egyformán elő 
tudja segíteni, azaz mindkét anyag a Leptospirák fejlődését előmozdító hatássa- 
bír. A jelenség közelebbi vizsgálatánál azonban kiderült, hogy a két anyag ilyen 
irányú tulajdonságai között különbségek lehetnek. Ugyanis a derítővíz után, külön
böző más vizekből, olajjal és lecithinnel párhuzamos kultúrákat készítve kitűnt,
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hogy egyes helyekről, például a bajai kórházi vízvezetékből, bőséges L e p t o 
s p i r a  - kultúrák csak olajjal állíthatók elő, mert a tisztán lecithines kultúrák 
csupán jóval gyengébb L e p t o s p i r a  - fejlődést m utattak. Viszont a kór
házi derítőtelep kokszrétegének nyálkájából készített tenyészetek közül főleg a 
lecithines kultúrák voltak az eredményesek. Azonkívül, amíg a lecithin-olajos 
kultúrákat átoltásokra is föl lehetett használni, addig a tiszta olajos kultúrák 
Pdri-csészékben ilyen célra kevésbé alkalmasnak bizonyultak. Viszont apró kém
csövekben készített magas tenyészetekben nagyobb lecithinmennyiség jelenléte, 
határozottan hátrányosnak látszott. Csak röviden említendő, hogy Cholesterines 
emulsióval készített tenyésztési próbák eredménytelenek maradtak, sőt a vizs
gálatok azt m utatták, hogy 0.05—0.1 %-on felüli cholesterinmennyiségek a Lepto- 
spirák fejlődésére hátrányosak.

A tej, tejszín, olaj és lecithin kultúráknál szerzett tapasztalatok alapján 
végeredményben arra a végső következtetésre jutottam , hogy a fenti tenyészetek
ben a Leptospirák fejlődését elősegítő anyag a zsír, illetve a lecithin. A tejszín és 
oleum olivarum hasonló hatásánál fogva megállapítható, hogy állati és növényi 
zsírok a Leptospirák elszaporodását egyaránt létrehozhatják, sőt a lecithines tenyé
szetekkel, egy szorosabb értelemben vett lipoid, a lecithin ilyen irányú tulajdonsága 
is igazolható. Az olaj és a lecithin L e p t  o s p i r a - fejlődést előmozdító saját
ságának finomabb különbségeit az eddigi vizsgálatok alapján határozottan meg
magyarázni nem lehet. Az oxydatiós viszonyok különbségei, a kísérő baktériumok 
által okozott biológiai változások a feltételek között éppen olyan jelentős szerepet 
játszhatnak, mint a Leptospirák fajváltozatok szerint különböző lecithin-aviditása.

Az említettek alapján a tej és olajos, lecithines kultúrák vízi Spirochaeták 
kimutatásához épúgy használhatók, mint a koprokultúrák, sőt a Spirochaeták 
gyorsabb fejlődése a tej és olajos kultúráknak bizonyos előnyt biztosít. Másod
kultúrák készítésére a tejes tenyészetek már kevésbé válnak be, ellenben az olajos, 
illetve olaj-leeithines kultúrák erre a célra is jól alkalmazhatók. A másodkultúrá
kat PePi-csészékben épúgy elő lehet állítani, mint az Uhlenhuth, Manteufel által 
ajánlott apró üvegcsövekben. A Petri-csésze tenyészeteknél, az olaj és a lecithin 
előnyös hatását külön-külön figyelembevéve, rendszerint lecithin-olajos kultúrákat 
készítettem az alábbi módon. 7.5 pH.-ra beállított, sterilizálás után még egyszer 
ellenőrzött lúgosságú kútvíz 10 c,m3-éhez y2 cm3 olyan steril olíva olajat adtam, 
melyben megelőzőleg kb. 0.01—0.02 gr. lecithint oldottam fel. A kultúra beoltása 
1 csepp, Leptospirákat tartalmazó kultúra folyadékkal történt. A másodkultúrák 
fejlődése az eredeti olajkultúrákétól annyiban tér el, hogy Leptospirák tömegesen, 
gyakran a 10—12-ik napig is találhatók s a kultúrák kimerülése csak jóval később 
következik be. A tenyészetekben a Spirochaeták részben szabadon, részben a fenék 
bevonatában találhatók, legbővebben vannak azonban a kultúra-folyadékban 
úszkáló olajcseppeket bevonó finom hártyában. Az üvegcsöves kultúrákhoz 
szintén 7.5 pH.-ra beállított kútvizet és olajat alkalmaztam, azonban lecithin 
nélkül. A tenyészetek ezek szerint 1 cm3 kútvízből és 0.3 olajból állottak. A kul
túrák beoltása 1—2 platinkacsnyi, L e p t o s p i r a  tartalmú kultúra-folyadékkal 
történt s a Spirochaeták bőséges fejlődése itt is a negyedik naptól kezdődött. 
A Leptospirák jellegzetes módon az olaj és víz érintkezési határán keletkezett,
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mikroorganizmusokból álló hártyában helyezkedtek el, ellenben a kultúra-folya
dékban és a fenéküledékben csak kevés Leptospira volt. Megjegyzendő, hogy a 
Leptospirák közvetlen, vízből való kitenyésztése, vagy tiszta Leptospira kultúrák 
készítése a fenti kultúrákkal egyszer sem sikerült.

Miután az ismertetett vizsgálatok a zsírok és lecithin Leptospira fejlődést 
elősegítő tulajdonságát nyilvánvalóvá tették, ezen tényezők a koprokultúrákban 
sem hagyhatók figyelmen kívül. A bélsárban a táplálékból származó emésztetlen 
zsírmaradványok lehetnek s a bélsár száraz anyagában a nyálkahártya váladékok
ból lelökődött hámsejtekből származó zsír, aetherrel kivonható anyagok, még 
az éhező ember székletében is aránylag nagy mennyiségben találhatók (Hári). 
A zsírok és zsírnemü anyagok Leptospirákra gyakorolt kedvező hatása tehát a bél- 
sárkultúrákban is kifejlődésre juthat s ezt csak fokozhatja az a körülmény, hogy 
a bélsárban, a skatolban és esetleg más hasonló fehérje bomlástermékekben olyan 
anyagok vannak, melyek a leptospira szaporodást még a maguk részéről is erősítik. 
Hogy azonban a zsíroknak a bélsárkultúrában is fontos szerepe van, mutatják 
a meconiummal végzett tenyésztési kísérletek. A meconium, miután a magzat 
bélcsatornája baktériummentes, csupán zsírokat, szappanokat, cholesterint, szer
vetlen sókat és bilirubint, biliverdint tartalmaz (Hári). A cbolesterin és szervetlen 
sók a megelőzőleg említettek értelmében L e p t o s p i r a -  szaporodást elő
segítő sajátsággal nem bírnak. A bilirubin ilyen tulajdonságainak hiányát tenyé
szetekben próbáltam ki. A frissen kiürített meconiummal derítővízből eredményes 
Leptospira kultúra volt készíthető. Már pedig, ha a koprokultúrákban a fehérje 
bomlástermékek, skatol hatása volna a döntő, hasonló anyagokat legalább kez
detben nem tartalmazó meconiummal L e p t o s p i r a  -kultúrákat előállítani 
nem lehetne. Tehát a koprokultúrákban ezek szerint az erős zsír és a kisegítő skatol- 
hatás okozza a Leptospirák elszaporodását. A Leptospirák Kamarás-Dunában 1928 
szeptemberében észlelt nagyfokúnak mondható felszaporodását a mondottak 
alapján szintén a zsírnemű anyagok, fehérje-bomlástermékek felgyülemlésének 
kell tulajdonítanom. Az állóvízzé vált Kamarás-Dunában a városi csatornák, a 
gyári szennyvizek (gyapjúmosó) a bélsarat, zsírnemű anyagokat bőven ontották s 
ameddig a vízben erőteljes rothadás meg nem indult, a víz egy valóságos nagy 
L e p t o s p i r a  - kultúrát képezett. A bekövetkezett rothadás, a rothasztó bak
tériumok elszaporodása a L e p t o s p i r a  - bőségnek természetesen éppen olyan 
gyorsan véget vetett, mint ahogy a katonai derítővízből, a kórházi derítő egyik 
feléből hasonló folyamat alatt eltűntek a Leptospirák. A Leptospirák vízcsapok 
nyálkás bevonatában való gyakori előfordulása határozottan az olajos csőkultú
rákban észlelt jelenségre emlékeztet, ahol a víz és olaj érintkezési határán fekvő 
hártyában Leptospirák tömegesen voltak. A beolajozott, illetve zsírozott, keveset 
használt vízcsapalkatrészeken található hártyákon a viszonyok az említett kul
túrákhoz hasonló s így e jelenség zsír-, olajhatással való magyarázata látszik a 
legkézenfekvőbbnek.

A vízi Leptospirák pathogenitása kérdésének taglalása messze túlhaladná 
ezen közlemény kereteit, mivel azonban a kultúrák készítésével egyidejűleg a külön
böző tenyészetekkel állatoltásokat is végeztem, azok eredményeit röviden vázolni 
óhajtom. Az állatoltásokhoz tengeri malacokat és fehér patkányokat használ
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tam. A patkányok közül kettőt heteken át harmad-negyed naponként különböző 
L e p t o s p i r  a-tenyészetekkel itattam  meg. Több patkányt a különböző tenyé
szetek 2 cm3-jével a hasürbe beoltottam. Tengeri malacokat a hasüregbe való oltás 
által 2 cm3 L e p t o s p i r  a-kultúrával részint közvetlenül fertőztem, részint az 
inficiált s a 10-ik napon kivégzett patkányok veséjének emulsiójával és vizeletével 
oltottam be. Azonfelül, mivel Pentschew észleletei szerint a fogékonyság egereknél 
a S p i r o c h a e t a  g a l l i n á r u m m a l  szemben a reticuló endothel blocki- 
rozásával befolyásolható, megpróbáltam a beoltást úgy a patkányoknál, mint a 
malacoknál előzetes intracardiális elektroferrol injekció után foganatosítani. Az 
összes vizsgálatok végeredményében teljesen nagatív eredménnyel jártak, mert 
egyes állatok (különösen a blockirozottak) a kísérő baktériumok okozta sepsis- 
ben elpusztultak ugyan, típusos WeiZ-féle betegséget azonban egyik sem kapott. 
A kísérletek természetszerűleg Uhlenhuth, Grossmann, Zuelzer alapvető megállapí
tásai iránt, hogy a vízi Leptospirák pathogen formába átalakíthatok, kétséget 
támasztani annál kevésbé akarnak, mert a Leptospirák nagyfokú variabilitását a dol
gozatban ismertetett indokok alapján magam is valószínűnek tartom. Az állat- 
kísérletek csupán arra óhajtják a figyelmet fölhívni, hogy igen különböző vízterüle
tek átvizsgálása után pathogen Leptospirák ezen mikroorganizmusokra kedvező 
körülmények (Kamarás-Duna 1928 szeptember) között sem voltak találhatók, 
s így a pathogen Leptospirák szabad természetben való előfordulása mindenesetre 
ritka jelenség lehet.

ÖSSZEFOGLALÁS:

1. A S p i r o c h a e t a  p s e u d o i c t e r o g e n e s ,  vagy L e p t o 
s p i r a  p s e u d o i c t e r o g e n e s  a Balatonból, a Hévízi-tóból, a tihanyi Belső
tóból kimutatható.

2. A kénhydrogén a Leptospirák szaporodását kultúrákban nem segíti elő, 
hanem inkább gátolja.

3. Egyes zsírok (tejszín, oleum olivarum), továbbá a lecithin erőteljes L e p 
t o s p i r  a-szaporodást előidéző hatással bírnak.

4. A fehérje átalakulási termékek közül a skatol és a pepton L e p t o 
s p i r  a-fejlődést előmozdító hatása kimutatható.

5. Tejjel, olíva olajjal és lecithinnel, külön-külön L e p t o s p i r  a-kultúrák 
készíthetők.

6. A skatol határozott koncentrátiokban L e p t o s p i r  a-tenyészet készí
tésére alkalmas.

7. A L e p t o s p i r  a-kultúrák eredményességét a vegyhatás változása nagy
ban befolyásolja.

8. Az egyes L e p t o s p i r a  törzsek kénhydrogénnel, lúgos vegyhatással, 
lecithinnel szemben tanúsított eltérő magatartása változatok lehetőségét vetik föl.

21*



372

BEITRÄGE ZUR BIOLOGIE DER SPIROCHAETE 
PSEUDOICTEROGENES.

Seitdem Uhlenhuth und Zuelzer nachgewiesen haben dass in stehenden 
Gewässern, in Wasserleitungen sich Mikroorganismen vorfinden, die dem Krank
heitserreger der Weil’sehen Krankheit, der S p i r o c h a e t e  i c t e r o g e n e s  
ganz ähnlich sind, sind die Wasser-Spirochaeten Gegenstand lebhafter Forschung. 
Haben auch die Hindi’sehen Koprokulturen die Unterscuhungen sehr erleichtert, 
so ist doch in der Sache auch heute noch vieles ungeklärt. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass die an den verschiedensten geographischen Orten in Flüssen und 
stehenden Gewässern, ausserdem in Wasserleitungen und im Schlamme von 
Abwasserklärungen nachweisbare S p i r o c h a e t e  p s e u d o i c t e r o g e n e s  seu 
L e p t o s p i r a  p s e u d o i c t e r o g e n e s ,  S p i r o c h a e t e  b i f l e x a  
morphologisch ganz übereinstimmen mit der bei der Weil’sehen Krankheit vor
kommenden S p i r o c h a e t e  i c t e r o g e n e s ;  nur das ist nicht unwider
leglich nachgewiesen, dass die gleiche Form auch Wesens-gleichheit bedeutet. 
Mit Recht weisen Zuelzer und seine Arbeitsgenossen darauf hin, dass im Wasser 
ausser den Leptospiren mehrere Spirochaete Arten leben, die anderen pathogenen 
Spirochaeten ganz ähnlich sind. Bekanntlich unterliegen die morphologischen 
Eigenschaften der Spirochaeten je nach dem Lebensmedium zahlreichen Verän
derungen und so bestehen zwischen den einzelnen Spirochaete-Formen Übergänge. 
Übereinstimmung oder Unterschiede in der äusseren Form sind sonach ganz unge
nügend die Identität oder die Differenz der Arten zu beweisen. Nun aber weicht 
das serologische und immun-biologische Verhalten der Wasser-Leptospiren gänz
lich ab von dem Verhalten der bei der WeiTschen Krankheit nachweisbaren patho
genen Leptospieren. Laut den Untersuchungen von Uhlenhuth, Baermann, Zuelzer 
und Pettit lassen sich zwar die Wasser-Leptospiren in pathogene Form umändern, 
doch weisen die Untersuchungen von Bessemans und Thiry ein abweichendes 
Ergebnis auf. Hingegen weisen manche epidemische Erscheinungen der Weil’- 
schen Krankheit, die Schwimmschul-Epidemien, und die nach den Überschwem
mungen von 1926—1927 in Schlesien auf getretenen Epidemien darauf hin, 
dass das Wasser pathogene Leptospieren enthalten kann. Es lassen sich demnach 
zwischen den Wasser- und den pathogenen Leptospieren nahe Beziehung anneh
men, doch sind zur völligen Klärung der Frage weitere Untersuchungen um so 
mehr nötig, weil nicht nur die Pathogenität sondern auch die Biologie der Wasser- 
Leptospieren in manchen Punkte noch nicht erforscht ist.

Wasser-Leptospiren sind heute schon vielerort nachgewiesen. Sie wurden gefun
den in Seen und Flüssen verschiedener Länder, in der Deckenhaut des Kokses von 
biologischen Abwasserklärungen, im geklärten Wasser, im schleimigen Überzug 
auf Gruben, im Schleime von wenig gebrauchten Wasserleitungshähnen, ja sogar 
im Leitungswasser selbst (Budapest, London). Nach Zuelzer leben sie nicht frei 
schwebend, sondern an der Berührungsfläche von Schlamm und Wasser, im 
Schlamme, oder an Wasserpflanzen und Holzgegenständen im Schleimüberzug. 
In der Gesellschaft der Leptospiren kommen nach Zuelzers Meinung meist auch 
andere Spirochaetearten vor und sie sind zufolge der gleichen Lebensbedingungen
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nicht nur an einzelne Bakterien gebunden, sondern die durch die Bakterien verur
sachte Mediumsveränderung beeinflusst vielfach auch die Leptospiren. In beson
ders grosser Menge finden sie sich in den B e g g i a t  o a-Häuten. Bei stinkender 
Fäulnis, meint Zuelzer, kommen Spirochaeten nie vor. Mit Vorliebe halten sie 
sich im Schlamm auf, der reich an Proteinkörpern ist, „wo die biologische Selbst
klärung der Wässer infolge der Bakterientätigkeit ausser Ammoniak-Nitrit- und 
Nitratbildung auch reichlich Bildung von Schwefelwasserstoff veranlasst.“ Die 
Vermehrung der Leptospiren wird demnach am kräftigsten befördert durch die 
abbaufähigen Proteinkörper und den Schwefelwasserstoff. Anaerober Bedin
gungen bedürfen die Leptospiren nicht. Zuelzer, Uhlenhuth u. A. haben festgestellt, 
dass die Leptospiren im Wasser sehr wenig Nahrung bedürfen ; sie leben ganz 
gut in destilliertem Wasser und sterilem Brunnenwasser, mit Zusatz von 0.1 %-igem 
Nitrat pflanzen sie sich gut fort. Hingegen sind sie Säurespuren gegenüber äus- 
serst empfindlich. Optimal für Wasserkulturen ist 7.2—7.6 pH. Für Verunrei
nigung durch Bakterien sind die Leptospiren-Kulturen höchst empfindlich, doch 
haben Alkalibildner für die Fortpflanzung der Leptospiren scheinbar keine 
Bedeutung, nach Manteufel würden sie dieselbe sogar fördern. In den von Hindié 
1925 erfundenen Koprokulturen vegetieren die Spirochaeten in Begleitung ver
schiedener Bakterien in Petri-Schalen gut. Bei diesem Verfahren erscheinen die 
Spirochaeten am Ende der ersten Woche, am grössten ist ihre Zahl am 20—25-ten 
Tage. Darauf nimmt die Zahl rasch ab und sie verschwinden aus der Kultur schein
bar gänzlich ; gibt man jedoch etwas frische Faeces in die Kultur, so vermehren 
sich die Leptospiren wieder. Nach Zuelzer und Dobell ist es der Schwefelwasserstoff 
der in den Koprokulturen die Entwicklung der Spirochaeten fördert.

In meinen Untersuchungen wollte ich in erster Linie die natürlichen biolo
gischen Verhältnisse der Leptospiren klarstellen, um zu sehen, ob die erwähnten 
Feststellungen im allgemeinen stichhältig sind. Zuerst habe ich die Verbreitung 
und die Lebensverhältnisse der Wasserspirochaeten in der Kamarás-Duna bei Baja, 
dann in der biologischen Abwasserklärung und in der Wasserleitung des städ
tischen Krankenhauses in Baja, sowie in der Abwasserklärung der Infanteriekaserne 
zu Baja untersucht. Weitere Beobachtungen machte ich im Balaton (Plattensee) 
nächst der Halbinsel Tihany, dann in dem auf der nämlichen Halbinsel befind
lichen Belső-tó und an Schlamm-Proben des Teiches in Hévíz. Ich führte teils 
unmittelbar mikroskopische Untersuchungen aus, teils arbeitete ich mit Kulturen, 
aber je nach Bedarf ging ich auch auf bakteriologische und chemische Unter
suchung der fraglichen Wassergebiete ein. (Kamarás-Duna, Klärungswasser). 
Zu den unmittelbaren mikroskopischen Untersuchungen verwendete ich entweder 
direkt den Schlämm, Schleim, oder ein y4— y2 ständiges Zentrifugat der Wässer. Die 
Übersicht der Präparate geschah an Präparaten die nach Fontana imprägniert, 
nach Giemsa oder mit Karbolfuchsin gefärbt worden waren, oder im Dunkelfeld. 
Zu den kulturellen Untersuchungen verwendete ich zuerst Ungermann’sehe 
unverdünnte Kaninchen-Serumkulturen und Manteufel’sehe Wasserkulturen, dann 
Hindié’sehe Koprokulturen. Bei den späteren Untersuchungen kamen die in diesem 
Artikel geschilderten Kulturen zur Verwendung.

Dass die L e p t o s p i r a  p s e u d o i c t e r o g e n e s  ebenfalls ubiqui-
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taer vorkommt, ist bekannt ; wenn ich also ihre Gegenwart an den zu nennenden 
Orten konstatiere, bestätige ich blos damit bekannte Tatsachen. Der Nachweis der 
L e p t o s p i r a  im Balaton (Plattensee) und im Teiche von Hévíz (bei Keszt
hely jenseits der Donau) verdient höchstens in floristischer Hinsicht erwähnt zu 
werden. Dennoch—denke ich — ist es der Mühe wert einige dieser Untersuchungen 
zu veröffentlichen. Die schwankende Zahl dieser Mikroorganismen unter verschi- 
denen biologischen Verhältnissen gibt Daten, die bezüglich ihrer Lebensumstände 
irgendwelche Aufklärungen liefern. Hinsichtlich der Zahl der Leptospiren lassen 
sich die untersuchten Gebiete in vier Gruppen einteilen :

1. In der Kamaräs-Duna zeigten sich im September 1928 im Schlamme und 
im Bodenwasser die Leptospiren derart zahlreich, dass sie in Ausstrichpräparaten, 
im Zentrifugat in jedem zweiten, dritten Geschitsfelde zu finden waren.

2. In Ausstrichpräparaten (Zentrifugaten) oder im Dunkelfeld konnte nach 
längeren suchen 1—2 vereinzelte Exemplare an folgenden Orten entdeckt wer den : 
am Ufer des Plattensees nächst des Landungsplatzes bei Tihany sowie im Tihanyer 
Hafen im Überzug der Bodenkiesel und der Wasserpflanzen, dann im Schlamme 
und an den Wasserpflanzen des Belsö-tó von Tihany, im Schlamme der Klärungs
koksschichten des Kranken hauses zu Baja, und im Schleime einiger wenig benutz
ter Wasserleitungshähne der Anstalt zu Tihany.

3. Nur durch das Kultur-Verfahren waren Leptospiren an folgenden Orten 
nachweisbar : im Schlamme und Bodenwasser der Plattensees sowohl an sandigen 
als auch an lehmigen Stellen, desgleichen in Ufernähe und bis zu 3—400 Meter vom 
Ufer, weiters im Schlamme des Teiches zu Hévíz und der Donau, im Klärungs
wasser des Bajaer Krankenhauses und der Anstalt zu Tihany, dann an diesen 
beiden Orten in der Hauswasserleitung, endlich 1929 in der Kamaräs-Duna.

4. Gar keine Leptospiren Hessen sich nachweisen im Oberwasser des Platten
sees, im Klärungswasser der Kaserne zu Baja und in der Kamarás-Duna vom Okto
ber bis Dezember 1928.

Dass die Leptospiren an den Bodenschlamm gebunden sind, dass sie in 
schleimigen Überzügen Vorkommen und in den an organischen Stoffen reicherer 
Wässern (Belső-tó und Hafen bei Tihany) sich stärker vermehren entspricht ganz 
den Beobachtungen von Zuelzer u. A. Betrachten wir jedoch die Meinungen, nach 
denen Schwefelwasserstoff die Vermehrung der Leptospiren begünstigt, so ist die 
relative Armut des Hévíz-Teiches an Leptospiren desto auffallender, da die höhere 
Temperatur des Wassers und sein Beichtum an organischen Stoffen diesen Teich 
als für die Leptospiren besonders günstig erscheinen lässt. Noch deutlicher zeigen 
die Beziehung zwischen Leptospiren und Schwefelwasserstoff die Forschungen 
mit den Klärungswässern des Bajaer Krankenhauses. Dass Wasser der biolo
gischen Abwasser-Klärungen weist Leptospiren verhältnissmässig zahlreich auf. 
Im Klärungswasser der Kaserne zu Baja konnten im Mai 1929 Leptospiren auf. 
keinerlei Weise nachgewiesen werden, obwohl die Analyse des Klärungswassers 
Schwefelwasserstoff im Wasser ergab. Die Methylenblau-Probe nach Spita-Welder 
war hier stark positiv, das Wasser enthält 49,000,000 Bakterien pro Kzm. Im 
Klärungswasser des Spitals zu Baja konnten Leptospiren regelmässig nachgewiesen 
werden. Die hiesige biologische Abwasserklärung ist mit zwei gleich grossen Koks-
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kammern ausgestattet, die abwechselnd, je eine Woche in Betrieb stehen. Im Jahre 
1930. tra t infolge Verstopfung der Teilungsrohre auf der Oberfläche der rechts
seitigen Kokskammer eine Störung in der Wasserverteilung ein, die Oberfläche 
einiger Teile der Koksschichte kam unter Wasser. Die Function der linksseitigen 
Kammer zeigte zur selben Zeit keine besondere Störung. Im Wasser das aus den 
beiden Kokskammern floss, zeigte die Untersuchung diesbezüglich folgende

D a t e n Rechte
Kokskammer

Linke
Kokskammer

Methylenblau-Probe nach Spila Welder ......................... Positiv Negativ
Schwefelwasserstoff................................................................... Nachweisbar Fehlt
Oxygenverbrauch d. org. Stoffe im Wasser pro L. . . 213 Mg. 36-2 Mg.
Oxygen D e f i z i t ....................................................................... 0-041 Mg. 0-00 Mg.
Keimzahl pro Kzm bei Zimmertemperatur..................... 1840000 68000

Im Wasser der rechtsseitigen Kokskammer fehlten die Leptospiren, sowohl 
vor der erwähnten Functionsstörung, als auch nach der Reparatur des Wasser
teilers, so ist es auffallend, dass sie während der Schadhaftigkeit des Klärungs
apparates auf keinerlei Art nachweisbar waren ; trotzdem das Wasser Schwefel
wasserstoff enthielt. Während derselben Zeit befanden sich Leptospiren im schwe
felwasserstoff-freien Wasser der linksseitigen Kokskammer beständig.

Noch interessanter ist es, dass in der Kamaräs-Duna die Leptospiren einen 
Monat lang sich ausserordentlich rasch vermehrten und dann rapid verschwanden. 
Bei hohem Wasserstand kommuniziert die bei Baja gelengene Kamaräs-Duna mit 
der Donau, andernteils ist sie mit dem Franzenskanal in Verbindung. Bei niederem 
Wasserstand trocknet die Münding gegen die Donau zu ganz aus, das Wasser hört 
auf zu fliessen und in dieses Stehwasser ergiesst sich das Abwasser der Stadt, der 
militärischen Klärungsanlage und früher auch dasjenige einer Spiritus- und Essig
fabrik und einer Wollspinnerei. Solange die Kamaräs-Dunau fliesst, enthält ihr 
Wasser keinen Schwefelwasserstoff und keine Fäulnisstoffe. Nach lang anhalten
dem Abschluss der Mündung begann aber 1928 nach und nach die Bildung von 
Schwefelwasserstoff, der Bakteriengehalt des Wassers nahm bedeutend zu, endlich 
verpestete das Wasser die Luft des ganzen anliegenden Stadtviertels und wurde in 
seinem ganzen Bestand einem ungeklärten Wasser ähnlich. Aus den vom September 
1928 bis April 1929 ausgeführten Wasseranalysen sind diesbezüglich folgende Er
gebnisse zu erwähnen :

A n a 1 y s e v o m

4. Sept. 1928 28. Okt. 1928 10. April 1929

Schwefelwasserstoff................................. nachweisbar
Oxygenverbrauch d. org. Stoffe 1 L.

W a sse r .............................................. 84-4 Mg. 111-2 Mg. 3-9 Mg.
Keimzahl pro Kzm. bei Zimmertempe-

ratur .................................................. 710000 904000 1870
Spirochaete pseudoicterogen.es................. zahlreich ' nachweisbar



Aus diesen Angaben erhellt deutlich, dass stärkere Schwefelwasserstoffent
wickelung und nach Zuelzers Feststellung : stinkende Fäulnis das Verschwinden der 
Leptospren bewirkt. Die rasche Vermehrung der Leptospiren einem Monat hindurch 
findet ihre wahrscheinliche Erklärung darin, dass der beginnende Verschluss des 
Abflusses eine Verlangsamung der Wasserbewegung, das Sinken des Niveaus, das 
Steigen der Temperatur des Wassers zur folge hatte, weshalb dann die Verdünnung 
der Abwässer unterblieb, die Albumin- und Fettstoffe Zunahmen. Sobald aber bei 
Zunahme an organischen Stoffen die eintretende Fäulnis Schwefelwasserstoff ent
wickelte, ging der grösste Teil der Leptospiren zugrunde. Welcher bezw. welche von 
den organischen Bestandteilen im stockenden Abwasser die Zunahme der Spiro- 
chaeten begünstigten, liess sich nicht entscheiden. Es schien nämlich aussichtslos 
aus der grossen Menge der fraglichen Eiweiss- und Fettstoffe einen oder mehrere 
die Spirochaeten-entwickelung fördernde Stoffe einfach zu isolieren, um so mehr, da 
auch an die Möglichkeit einer durch die obigen Faktoren begünstigten „Symbiose“ 

gedacht werden musste.
Symbiose von Spirochaeten und Bakterien ist nicht unbekannt. B a c i l l u s  

f u s i f o r m i s  und die S p i r o c h a e t e  der Plaut-Vincent Angina sind ein 
entschiedener Fall daführ. Nach Zuelzer kommen in Gesellschaft von Leptospiren 
verschiedene Spirochaeten vor : S p i r o c h a e t e  p l i c a t i l i s ,  Sp. s t e n o s -  
t  r e p t  a, Sp. p s e u d o p a l l i d a  und Sp. p s e u d o r e c u r r e n t i s .  In 
den untersuchten Wassergebieten ging ich ausser den Leptospiren auch auf andere 
Spirochaeten aus, fand aber keine andere Spirochaeteart in grösserer Anzahl. 
Faunistisch interessant ist es, dass ich ausser den Leptospiren aus dem Balaton 
S p i r o c h a e t e  p l i c a t i l i s  nur noch am schlammigen Ufer, nächst Land
ungsstelle bei Tihany nachweisen konnte, aber auch dort nur in sehr geringer 
Zahl. Ebendaselbst gab es auch hie und da Spirochaeten vom Typus „recurrens“ 
und diese Spirochaeteform fand ich zusammen mit einem Typus „buccalis“ 
( S p i r o c h a e t a  p s e u d o u n d u l a t a )  auch im Hafen zu Tihany. Von den 
in Muscheln lebenden Spirochaeten konnte ich nach längeren Suchen die G r i s t i -  
s p i r a  a n o d o n t a e  in dem Kristallansatz der Anodonten ebenfalls nach
weisen, doch zeigte sich der Darmkanal der Muscheln auch nach Züchtung ganz 
Leptospirenfrei. In Wasserproben aus dem Hévíz-Teich fand ich S p i r o c h a e t e  
s t e n o s t r e p t a  und S p i r o c h a e t e  p s e u d o r e c u r r e n t i s ,  im 
Wasser aus dem Belső-tó zu Tihany dieselben, dazu noch S p i r o c h a e t e  
p s e u d o d e n t i u m  und S p i r o c h a e t e  p l i c a t i l i s ;  überall verhält
nismässig wenig zahlreich. S p i r o c h a e t e  s t e n o s t r e p t a  zeigte sich im 
Wasser aus der Kamarás-Duna im Oktober und November 1928 im verhältnis
mässig grösserer Zahl, dagegen fehlten die Leptospiren gleichzeitig ganz. Für einen 
etwaigen Zusammenhang zwischen Leptospiren und anderen Spirochaeten 
gewährten mir demnach meine Forschungen keinen Stützpunkt. Zur Entdeckung 
einer möglichen Symbiose nahm ich folgendes vor : aus den Gebieten, wo Spiro
chaeten in grosser Anzahl vorkamen, wurden Gelatin- und Agar-Platten gemacht. 
Mit den heran gewaschsenen Kolonien machte ich gesondert physiologische Koch
salzemulsionen, gab sie in eine Petrischale mit 20 Kzm. sicherlich stark Leptospira
haltigen Klärungswassers und züchtete sie bei 25—28 C. z\tei Wochen lang. Ausser-
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dem führte ich folgenden Kulturversuch aus : Auf die Gelatinplatten-Kulturen 
goss isch je 20 Kzm. sicherlich stark Leptospiralhaltigen Klärungswassers und züch
tete sie auf die oben geschilderte Art weiter. Zu gerade erschöpften Koprokulturen, 
die durch Hinzugabe von etwas Faeces bekanntlich wieder entwicklungsfähig 
gemacht werden können, gab ich dann blos Bakterienemulsion und beobachtete, ob 
die Kulturen nicht wieder zur Entwicklung kommen. Endlich gab ich zu 20—24 
Tage alten Koprokulturen, wo die Zahl der Leptospiren am grössten ist, Bakterien
emulsion, um zu erfahren, ob dadurch das Verschwinden der Leptospiren zu ver
hindern wäre. Ausser der Bakterienflora der untersuchten, an Leptospiren reichen 
Wassergebiete machte ich besonders eingehende Untersuchungen mit verschiede
nen Faeces-coli-Stämmen, mit PerracoZi-Stämmen aus Wasser gezüchtet, mit ver
schiedenen Milch-Bakterien mit drei verschiedenen Stämmen von B a c i l l u s  
f a e c a l i s  a l k a l i g e n e s ,  dann mit U r o b a c i l l u s -  und P l a n o s a r -  
c i n a-Stämmen, mit drei P r o t e u s  v u l g a r i  s-Stämmen und mit Ölkulturen 
begleitenden Bakterienstämmen. Sämmtliche aufgezählte Untersuchungen hatten 
ein völlig negatives Ergebnis, denn weder unter den in Wasser-, Milch- oder 
Ölkulturen vorkommenden, noch unter Schwefelwasserstoff entwickelnden oder 
Indolreaktion ergebenden Bakterien gab es keine, die die Entwicklung der Lepto
spiren irgendwie gefördert hätten. Manteufel schildert die Leptospiren-Entwick- 
lung förderne Wirkung der F a e c a l i s  a l k a l i g e n e s  - Stämme dies kann 
ich auf Grund der odigen Versuche nur insoweit bestätigen, dass in neutralen Lepto- 
spiren-Kulturen die Entwicklung der Leptospiren nach Zugabe von Alkalibildnern 
einsetzt. Dass jedoch diese Wirkung blos die Folge der für die Leptospiren 
besonders günstigen alkalischen Mediumveränderung war, nicht aber eine Bakterien- 
Symbiose ist, wird durch den Umstand genügend erwiesen, dass auf die Anfangs
vermehrung der Leptospiren später — wenn die Alkalibildern überhand nehmen —, 
wieder eine Abnahme der Leptospirenzahl folgt. Die bei Zuelzer und Anderen 
geschilderte Erscheinung, dass in B e g g i a t o  a-H ä u t  e n zahlreich Leptospiren 
Vorkommen, habe ich auch in einigen Fällen baobachtet; doch gelang es mir nicht 
erschöpfte Faecal-Kulturen durch Hinzugebe einer grösseren Menge von B e g 
g i a t o  a-Fäden (aus dem Belsö-tó zu Tihany) aufzufrischen, trotzdem mit den 
Fäden auch neuerdings Leptospiren in die kulturale Flüssigkeit gelangen konnten. 
Die obigen negativen Resultate haben blos die Beobachtung bestätigt, dass eine 
stärkere Vermehrung der Bakterien die Entwickelung der Leptospiren nicht 
begünstigt, im Gegenteil manchmal geradezu verhindern kann ; unter andern z. B. 
die Saprogen-Bakterien, wenn sie sich stark vermehren. Wenn Zuelzer behauptet, 
dass bei stinkender Fäulniss Leptospiren nie Vorkommen, so können dies die obigen 
Versuche wahrscheinlich machen. Es können nämlich in Entwicklung begriffene 
Faecal-, Milch-, Ölkulturen mittels Emulsion von Bakterienkolonien, die von 
faulenden Leichenteilen eingeimpft worden waren, vollständig lahm gelegt weden. 
Das Fehlen der Leptospiren bei Fäulnis kann zwar auch andere Ursachen haben, 
doch dürfte die schädliche Wirkung der fäulniserregenden Bakterien, die auch 
experimentell nachweisbar ist, jedenfalls ein wesentlicher Faktor bei diesem Pro
zesse sein.

Obgleich bei stinkender Fäulnis Leptospiren nicht Vorkommen, sind doch
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— wie bisher ersichtlich — mehrere Forscher der Ansicht, dass Schwefelwasser
stoff die Leptospiren-Entwicklung fördert. Zwar geben mir meine geschilderten 
Beobachtungen diesbezüglich keinen Stützpunkt, doch lässt sich eine derartige 
Wirkung des Schwefelwasserstoffes von vornherein nicht leugnen, da die starke 
Vermehrung besondern der fäulniserregenden Bakterien die Wirkung des Schwefel
wasserstoffes, die Vermehrung der Leptospiren verhindern kann. Übrigens sind 
manche Spirochaetearten ( e u r y s t r e p t a  und s t e n o s t r e p t a )  an das 
Vorhandensein von Schwefelwasserstoff gebunden und Ähnliches darf somit auch 
von den Leptospiren vorausgesetzt werden. Zur Klärung der Beziehung zwischen 
Schwefelwasserstoff und Leptospiren stellte ich folgende Versuche an : In den 
Botkin-Apparat ta t ich in grossen deckellosen Petri-Schalen Koprokulturen aus 
Abwasser, Milch-, Öl-, Serumwasser- und Peptonkulturen ; dann führte ich bes
timmte Zeit lang Schwefelwasserstoff-Gas unter die Glocke und hielt das Ganze 
drei Wochen lang bei einer Temperatur von 25 C. Die Untersuchung der Kulturen 
gaschah so, dass ich gleichzeitig mit jeder einzelnen Kultur auch eine schwefel
wasserstoffreie Kontrollkultur herstellte und die Entwicklung der Leptospiren 
in den beiden mit einander verglich. Bei Prüfung der Schwefelwasserstoff-Kulturen 
wurde der Apparat völlig gelüftet, und dann ebensolang wieder Schwefelwassers 
stoff eingeführt, d. h. die Gaseinführung alle 24 Stunden wiederholt. Die Gasen- 
wicklung geschah in einem Kipp-Apparat, der jedesmal mit Chemikalien von 
gleichem Gewichte gefüllt worden war. Bei neueren Kulturen wurde die Einleitungs
zeit des Schwefelwasserstoff-Gases stufenweise verlängert, um verschiedene 
Gaskonzentrationen zu erhalten. Nach den Versuchen mit Abwasser wiederholte 
ich die Versuchsreihe mit sicher Leptospirenhaltigen Wässern verschiedener Her
kunft (Plattensee, Hévíz-Teich usw.). Ausserdem versuchte ich die Leitung die 
Gasapparates verschiedene Zeit lang in die Kultur-Flüssigkeit zu tauchen und die 
abgeschlossenen Kulturen bei 25 C. zu züchten. Mit allmählicher Dosierung von 
OT—5 Kzm. frisch gesättigten Schwefelhydrogen-Wassers stellte ich serienweise 
Kulturen von 20 Kzm. her. Die Schwefelhydrogen-Wasser und die unmittelbar 
mit Gas gemengten Kulturen wurden mit Überschichtung von Paraffinöl wieder
holt. Über das Ergebnis der Versuche gibt Tabelle auf S. 379. Auskunft, wo die bei 
25 C. (nach vorhergehender Einstellung auf optimales pH.) an Milchram-Kulturen 
im Botkin-Apparat-bei Einleitung von Schwefelwasserstoff-Gas -— durchgeführten 
Versuche dargestellt sind.

Die in dieser Tabelle zusammengestellten und die im einzelnen nicht geschil
derten übrigen Versuchtsergebnisse zeigen ganz entschieden, dass Schwefelwas
serstoff die Leptospiren-Entwicklung nicht fördert. Im Gegenteil aus diesen 
Ergebnissen lässt sich darauf schliessen, dass Schwefelwasserstoff die Vermehrung 
der Leptospiren schon bei verhältnismässig schwacher Konzentration hindert. Eine 
10—20 Sekunden lange unmittelbare Einleitung von Schwefelwasserstoff hat 
besonders in der» durch Paraffinöl abgeschlossenen Kulturen die Weiterentwicklung 
von Leptospiren ganz eingestellt, obzwar gleichzeitig andere Bakterien reichlich 
gediehen und in den Kontrollkulturen Leptospiren in grosser Anzahl vorhanden 
waren. Die schädliche Wirkung des Schwefelwasserstoffes auf die Leptospiren 
beweisen auch die Versuche, wo 3—4 tägige, also im Anfangsstadium befindliche
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und Leptospiren enthaltende Milchkulturen durch länger andauernde unmittelbare 
Gaseinleitung lahm gelegt werden konnten und dann das weitere Gedeihen der 
Leptospiren ausblieb. Freilich kann mit den angegebenen Methoden die Grenze, 
wo die schädliche Wirkung des Schwefelwasserstoffs beginnt, im absoluten Zahlen 
nicht bestimmt werden. Das Quantum des verwendeten Schwefelwasserstoff- 
Gases Hesse sich noch am besten durch den Kubikinhalt des frisch gestätigten 
Schwefelhydrogen-Wassers ausdrücken. Doch kann in der Leptospiren-Kultur

Dauer der Anzahl der Spirochaeten in ie einem Gesichtsfeld an den einzelnen
Art der des Schwe- Tagen der Kulturen. Am Tage

Kulturen felhydro- «c
Sekunden 3-ten 4-ten 5-ten 6-ten 7-ten 8-ten 9-ten 10 ten 11 ten 12 len

0 0—1 1—2 5—8 5—8 4—5 2—5 2—5 1—2 1 0
Wasser
leitung 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tihany

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2—3 10—20 10—20 8—10 8—10 2—3 2—3 1—2 0
Wasser des 
Plattensees 15 0 1—2 4—5 4—5 1—2 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1—2 4—5 10—20 10—20 8—10 5—10 5—8 5—8 1—2 1—2
Klärungs- 15 0 1—2 5—10 10—20 2—3 1—2 1 0 0 0

wasser
Tihany 30 0 1—2 5—10 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 0

45 0 0 0 o o 0 0 0 0 0

0 1 2—3 8—10 10—20 10—20 10—20 2—3 2—3 1—2 1

Wasser aus 15 1 2—3 10—20 5—8 5—8 5—8 2—3 1 1 0
dem Hévíz 

Teich 30 0 1—2 8—10 1—2 0—1 0 0 0 0 0
45 0 0 1—2 1 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schwefelwasserstoff-Oxydation eintreten und dadurch die Menge des Schwefel
wasserstoffes in verschiedenem Grade abnehmen, da das Mass der Oxydation von 
den chemischen Eigenschaften der Kultur und von der Beschaffenheit der beglei
tenden Bakterien-Flora abhängt. Ebendeshalb dürfen auch sie in Nährboden 
durchgeführten Schwefelwasserstoff-Versuche nicht ohne weiteres auch auf die 
Zustände in der Natur bezogen werden. Im Freien können chemische Oxydations
prozesse die Reduktionswirkung des Schwefelwasserstoffes, und die Tätigkeit der 
Bakterien, die Quantität des freien Schwefelwasserstoffes auf ein Minimum ver
mindern und für die Leptospirenbildung auch dort einen günstigen Boden schaffen, 
wo reichliche Schwefelwasserstoffbildung vor sich geht. Dass Leptospira mit



380

B eg g i a t o  a so häufig vorkommt, erklärt sich vermutlich daraus, dass die energisch 
oxydierende, Schwefelwasserstoff zersetzende Wirkung der Schwefelbakterien den 
Schwefelwasserstoff-Gehalt der Umgebung auf das geringste herabmindert und 
so die Existenz der Leptospiren auch in Schwefelhydrogen-Wässern ermöglicht. 
Das Verhältnis der B e g g i a t o a  zu den Leptospiren lässt sich also demjenigen 
vergleichen, wie es bei den Laugenbildnern besteht, denn in beiden Fällen ist die 
durch die Bakterien bewirkte Mediumveränderung den Leptospiren günstig. Das 
gemeinsame Vorkommen von Leptospiren und B e g g i a t o a  ist in dieser 
Hinsicht als Symbiose zu betrachten ; dass dies jedosh nur ein fakultativer und 
kein ständiger Zustand ist, ist aus der erwähnten Erscheinung zu sehen, dass in 
schwefelwasserstoff-freien Kulturen das Vorhandensein von B e g g i a t o a -  
Kolonien auf die Vermehrung der Leptospiren keinerlei Wirkung hat.

Wie Uhlenhuth und Grossmann durch Versuche nachgewiesen haben, gibt es 
verschiedene Typen von Wasser-Spirochaeten. Bei der Untersuchung der Lepto
spiren hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegen Schwefelwasserstoff, zeigten die 
Spirochaeten verschiedener Herkunft ein etwas abweichendes Verhalten. Während 
nämlich die aus Leitungswasser Tihany’s hergestellten Kulturen in ihrer Ent
wicklung schon durch Schwefelwasserstoff minimaler Konzentration gehemmt 
wurden, konnten die Kulturen aus dem Hévíz-Teich und aus dem Klärungswasser 
in Tihany nur durch eine bedeutend stärkere Konzentration des Schwefelwasser
stoffes lahm gelegt werden. Dieser Umstand ist augenfällig zu ersehen aus der 
obigen Tabelle, aus den an Milchram-Kulturen durchgeführten Untersuchungen; 
dies ist desto auffallender als gerade die dem Hévíz-Teich entstammenden Lepto
spiren grössere Schwefelwasserstoff-Reisstenz zeigten und die auch unter natür
lichen Verhältnissen in schwefelwasserstoffhaltiger Umgebung leben. Demzufolge 
kann daran gedacht werden, dass in der gesteigerten Widerstandsfähigkeit einzelner 
Leptospiren dem Schwefelwasserstoff gegenüber das Ergebnis einer Anpassung an 
die Umgebung zu sehen und diese Erscheinung der Ausdruck einer Varietät ist. 
Da aber die Schwefelwasserstoff-Untersuchungen nicht an Reinkulturen gemacht 
wurden, so darf die oxydierende Wirkung der begleitenden Bakterien auf den 
Schwefelwasserstoff, die Abschwächung der Schwefelwasserstoff-Wirkung nicht 
ausgeschlossen werden. So ist es nicht ausgeschlossen, dass in den Kulturen aus 
dem Hévíz-Teich, aus dem Klärungswasser, die Anwesenheit der schwefelwasser
stoff-zersetzenden Bakterien, und nicht die gesteigerte Widerstandsfähigkeit der 
Leptospiren die geschilderte Erscheinung herbeiführt.

Die mit Schwefelwasserstoff-Gas gemachten Kulturversuche lassen jeden
falls schliessen, dass dieser Stoff eine Förderung der Leptospiren-Enlwickelung 
nicht bewirkt und so muss es ein anderer Stoff sein, welcher die Vermehrung der 
Spirochaeten in den Koprokulturen verursacht. Einige Fachleute meinen, dass 
die zersetzbaren Proteinkörper das Gedeihen der Leptospiren fördern; deshalb 
untersuchte ich zuerst die Zersetzungsprodukte der Eiweiss-Stoffe der Faeces. 
Von diesen kommen in der normalen Entleerung folgende in bedeutenderer Menge 
vor : Indol, Skatol, Phenol, Phenyl-Essigsäure, Para-Kresol, Fettsäuren und die 
anorganischen Endprodukte : Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Kohlendixyd. Um 
zu erfahren, ob es unter diesen Stoffen welche gibt, die dem Gedeihen den Lepto-
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spiren förderlich, oder hinderlich sind, stellte ich mit jedem derselben abgesonderte 
Leptospiren-Kulturen her. Dazu wurden 20 Kzm. sicher stark leptospiren haltiges 
Klärungswasser genommen und die Kulturen in grossen Petri-Schalen bei 25° C. 
bezw. anfangs noch besonders bei 37° C gehalten. Zu den Kulturen kamen von dem 
betreffenden Stoffe chemisch reine Präparate zur Verwendung und von jedem 
wurden mit immer zunehmender Menge in wenigstens 10 verschiedenen Konzen
trationen Kulturserien hergestellt. Nachdem sämtliche Anfangsuntersuchungen 
entschieden zeigten, dass die optimale Temperatur für das Gedeihen der Lepto
spiren zwischen 20 und 30° C liegt, unterliess ich fortan die Kultur bei 37° C und 
machte alle Kulturen bei 25° C.

Von den anorganischen Endprodukten der Eiweiss-Zersetzung machte ich 
mit dem Kohlendioxyd und dem Ammoniak Kulturen, ähnlich den oben beschrie
benen Schwefelwasserstoff-Versuchen im Botkin-Apparate durch Zuführung des 
Gases in die Kultur-Flüssigkeit und Zugabe von Ammonia púra liquida. Sämmt- 
liche Versuche ergaben einhellig dass die beiden Stoffe in schwächerer Konzen
tration auf die Entwicklung der Leptospiren wirkungslos bleiben in stärkerer 
Konzentration die Vermehrung der Leptospiren eher hindern, demnach können 
diese Stoffe nicht Förderer der Leptospiren-Entwicklung sein.

Die mit den verschiedenen Fettsäuren (Essigsäure, normale Buttersäure, 
Oxalsäure, usw.) bereiteten Kulturen bestätigten, nur die schon bekannte Beobach
tung, wonach die Leptospiren Säurespuren gegenüber äusserst empfidlich sind. 
In allen Kulturen, wo die Wasserstoffzahl bis unter 7.2—7.1 pH. sank, blieb die 
Leptospiren-Entwicklung völlig aus. Und in Kulturen, die reiche Leptospiren- 
Entwicklungzeiten, konnten durch Herabsetzung der Wasserstoffzahl durch 
Essigsäure auf 6.9—6.8 pH. die Leptospiren in 10—12 Stunden gänzlich wertilgt 
werden. Zu erwähnen ist, dass während die Leptospiren den Säuren gegenüber 
äusserst empfindlich sind sie, im Gegenteil sich den Laugen gegenüber ziemlich 
resisent zeigten. Ich hatte schon bei Bereitung der Koprokulturen beobachtet, dass 
mit ein und demselben Versuchsstoff, mit verschidenen Arten von Faeces Lepto
spiren-Kulturen verschiedener Stärke bereitet werden können, ja hier und da 
war ein Faeces zu diesem Zwecke ganz unbrauchbar. Bei Bestimmung der was
serstoffzahl der Kultur zeigte es sich, dass die Kulturen mit reichlicher Lepto- 
spiren-Vermehrung optimales pH. besassen, die Reaktion der schwachen Kul
turen hingegen war niedriger. Der Unterschied der Reaktion erklärt sich natür
licherweise aus den Überhandnehmen der Säure- oder der Alkali erzeigenden 
Bakterienflora des Faeces, bezw. aus den durch dieselbe bewirkten Gärungs- oder 
Fäulnissprozesse. Deshalb bereitete ich die Leptospiren-Kulturen so, dass ich 
deren Wasserstoffzahl mit 1/10 n. Natronlauge auf. 7.5 pH. einstellte. Da bei 
solcher Reaktion die säurebildenden Bakterien die Reaktion der Kultur in der 
Regel nicht unter 7.2 pH. herabdrückten und das etwaige Steigen der Alkalizität 
hingegen von Leptospiren verhältnismässig gut ertragen wird, so war das Ergebnis 
der Koprokulturen fast immer zufriedenstellend. Nach Zuelzer, Uhlenhuth und A . 
liegt die optimale Wasserstoffzahl der Leptospiren-Kulturen zwischen 7.2 und
7.6 pH. Zur Prüfung dieser Frage führte ich die Versuche anfangs so aus, dass ich 
von Milchram-und Lecithinöl-Kulturen mit 1/10 n. Natronlauge Serien bis zu 7.9 pH.
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bereitete. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass diese Methode in gemischten 
Kulturen nicht anwendbar ist, da die begleitenden Bakterien die anfängliche 
Reaktion gänzlich verändern können und die verschiedenen Versuchsreihen ein 
grundverschiedenes Ergebnis aufweisen. Soviel war aus den Kulturen jedenfalls 
wahrnembar, dass die höhere Laugenkonzentration das Gedeihen der Lepto
spiren blos lähmt, sie aber nicht vernichtet, denn wenn infolge der Tätigkeit der 
säurebildenden Bakterien der Grad der Alkalizität sinkt, entwickeln sich die Lep
tospiren von neuen. Den höchsten Grad der Alkalizität, wo Leptospiren sich noch 
vermehren können, suchte ich daher folgendermassen zu ermitteln. Aus Klärungs
wasser wurde eine Milchrahm-Kultur hergestellt, deren Alkalizitätsgrad von
8.6 bis 9.0 pH. ging. Wie ich mich durch Versuche überzeugte, enthielt das zur 
Untersuchung verwendete Klärungswasser Eiweiss und Fett zersetzende, säure
bildende Bakterien und so fiel der Alkalizitätsgrad der Kultur nach und nach. 
Beständige Überwachung der Kultur ermöglichte es den Tag zu bestimmen, an 
welchem die Vermehrung der Leptospiren begann, d. h. wo in jedem zweiten oder 
dritten Gesichtsfelde eine Leptospire erschien. Gleichzeitig wurde die Wasser
stoffzahl der Kultur bestimmt und so fand ich den höchsten Grad der Alkalizität, 
bei welchem die Entwicklung der Leptospiren schon anheben kann. In einer 
anderen gleichzeitig bereiteten Kultur wurde die Züchtung fortgesetzt und an dem 
Tage, wo die Anzahl der Leptospiren in je einem Gesichtsfelde gleich war der Lep
tospirenzahl in der auf 7.5 pH. eingestellten Kontrollkultur, wurde das pH. der 
Kultur-Flüssigkeit ebenfalls bestimmt und so der höchste optimale Alkalizitäts
grad ermittelt. Nach mehrmaliger Wiederholung der Versuche ergaben sich fol
gende Mittelwerte : In einem Nährboden von 8.4—8.3 pH. kann das Auftreten 
von Leptospiren bereits beginnen und in der Kultur von 7.8 pH. kann die Ver
mehrung der Leptospiren schon dieselbe Stärke erreichen, wie in der Kultur von 
7.4—7.5 pH. Da nun die untere Grenze der Leptospirenvegetation bei 7.1—7.2 
pH. liegt, so befindet sich nach obigen Ausführungen die Möglichkeit des Leptos
pirenauftretens zwischen 8.4—8.3 pH. und 7.2—7.1 pH. und auch meine Unter
suchungen stellen das optimale pH. der Leptospiren-Kulturen zwischen 7.8 und 
7.2 pH. fest. Doch verhielten sich die von verschiedenen Fundorten stammenden 
Leptospiren — ähnlich dem Schwefelwasserstoff gegenüber — etwas verschieden, 
da einige der alkalischen Reaktion gegenüber etwas grössere, andere etwas gerin
gere Resistenz bekundeten. So zeigten z. B. mehrere kulturen mit Klärungs
wässern aus Baja einen Widerstand bis zu 8.6 pH. dagegen setzte die Leptospiren
vegetation der Kulturen aus der Wasserleitung des Spitals zu Baja erst bei 7.9 pH. 
ein. Für dieses Verhalten der Leptospiren gab die pH. Untersuchung der Fundorte 
keinerlei Stützpunkte. In den meisten der untersuchten Wassergebiete schwankte 
die Wasserstoffzahl zwischen 7.4 und 7.2, und als die Leptospiren aus der Kamarás- 
Duna verschwunden waren, stieg 7.3 pH. gerade auf das optimale 7.5 pH. Da in 
den gemischten Kulturen der Einfluss der begleitenden Bakterien bei den Unter
suchungen bezüglich der Reaktion ebenso nicht ausgeschlossen werden darf, wie 
in den Schwefelwasersstoff-Kulturen, so musste die Deutung der verschiedenen 
Resistenz der von verschiedenen Fundorten stammenden Leptospiren, als Varie- 
täts-Charachter eine blosse Möglickeit bleiben.
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Nachdem der für die Leptospirenentwicklung hinderliche Einfluss der nitro
genfreien anorganischen Eiweisszersetzungsprodukte : Phenol, Phenyl-Essig
säure, Para-Kresol schon in den allerersten (0.001—0.01 %-igen) Kulturen an 
den Tag trat, wurde nitrogenhaltiges Indol und Skatol untersucht. Indol zeigte 
zwar nicht die hohe schädliche Wirkung auf die Leptospiren wie Phenol, doch 
konnte auch eine günstige Wirkung auf die Vermehrung der Leptospiren nicht 
beobachtet werden. In dem auf optimales pH. eingestellten Klärungswasser zeigte 
sich nach Hinzugabe von Indol in keiner untersuchten Konzentration ein Beginn 
von Leptospiren-Entwickelung, und in Milchrahm-Kulturen erwies sich die 
Zugabe von etwa 0.01—0.5 Gr. Indol zur Kultur-Flüssigkeit als hinderlich. Die 
Skatolversuche ergaben im Gegensatz zum Indol das überraschende Resultat, dass 
Skatol in einer gewissen Konzentration schon für sich allein die Vegetation von 
Leptospiren in Gang bringen kann. Die Skatolkulturen wurden auf folgende Weise 
hergerichtet : Es wurden 10 Kzm. Laugenlösung bereitet, von der ein Kzm. die 
Wasserstoffzahl des zur Untersuchung gelangenden Klärungswassers bis zu 7.5—
7.6 erheb t; zu dieser Menge gab ich y2 Gr. Skatol und Hess das ganze etwa % 
Stunde lang im Wasserbad sieden. Darauf gab ich 1 Kzm. dieser Flüssigkeit, lau
warm zu 20 Kzm. Klärungswasser und züchtete bei 25° C. Des weiteren vermin
derte ich einerseitz die Konzentration der Laugenlösung, anderseits gab ich mehr 
Skatol und verlängerte die Zeit der Lösung, um verschiedene Skatolkonzentratio- 
nen zu gewinnen, dabei achtete ich bei der Dosierung der Flüssigkeit darauf, die 
Wasserstoffzahl nahe zu 7.5 zu erhalten. Nachdem sich. Skatol in Wasser und dün
nen Laugen nur unvollständig löst, lässt sich die Menge des verwendeten Skatols 
nicht in bestimmten Zahlen ausdrücken. Nimmt man von der Wasserstoffzahl 
des untersuchten Wassers angemessenen Laugenkonzentration 10 Kzm., kocht 
darin % Gr. Skatol % Stunde lang, so ist im allgemeinen 1 Kzm. dieser Lösung 
das Quantum, wo die Leptospirenvegetation anhebt. Die Spirochaeten zeigen 
sich in den Kulturen gewöhnlich vom 3—4-ten Tage an, bis zum 7—8-ten Tag 
nimmt ihre Zahl zu, und dann erschöpfen sich die Kulturen rasch in 1—2 Tagen 
Anfangs sieht man in jedem 3-ten, 4-ten Geschichtsfeld eine S p i r o c h a e t e ,  
am 7-ten, 8-ten Tage sind gewöhnlich 4—8 in jedem Geschichtsfelde zu sehen ; 20—30 
Spirochaeten wurden —im Gegensatz zu den Koprokulturen—nicht wahrgenommen. 
Ein weiterer Unterschied zwischen Kopro- und Skatolkulturen zeigte sich auch 
darin, dass die letzteren nach Erschöpfung durch neuere Zugabe von Skatol nicht 
mehr aufgefrischt werden konnten. Dies erklärt sich wahrscheinlich dadurch, 
dass die durch die begleitenden Bakterien hervorgebrachten Zersetzungsprodukte 
(Phenol, Fettsäuren u. a.) sich anhäufen und den Leptospiren schädlich werden. 
Die Bereitung von Skatolkulturen gelingt meist nur nach längeren Versuchen 
und nur mit Material, das eine grössere Anzahl Leptospiren enthält. (Klärungs
wasser, Haut am Wasserleitungshahn). Doch lässtsich angeschichts der gelungenen 
Kulturen die günstige Wirkung des Skatols auf die Leptospira-Vermehrung nicht 
leugnen und dieser Umstand kann in den Koprokulturen, in den durch Faeces 
verurreinigten Wässern für die Entwickelung der Leptospiren jedenfalls Bedeu
tung haben. Da jedoch die Skatolwirkung bloss an eine gewisse Konzentration 
gebunden zu sein scheint und da die Skatolkulturen die Stärke der Koprokulturen
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nicht erreichen, trotzdem dort die Menge des Skatols bedeutend grösser ist als die 
welche in den Koprokulturen in Betracht kommt, so kann Skatol nicht die allei
nige Ursache sein, dass Faeces die Entwicklung der Leptospiren begünstigt.

Das verschiedene Verhalten von Indol und Skatol bewog mich die höheren 
Eiweisszersetzungsprodukte und auch die Proteine selbst in dieser Hinsicht zu 
untersuchen. Da zu bereitete ich aus Klärungswasser auf die schon geschilderte 
Weise zuerst Glykokoll-Cystin- und Pepton-Kulturen. In den ersten beiden Kul
turen kam eine Leptospirenvegatation nicht zustande, trotzdem ich besonders 
mit Cystin eingehende Untersuchungen ausführte. Mit Pepton jedoch liess sich 
eine solche erreichen. Die Kulturen wurden aus 20 Kzm. 7.5 pH. Klärungswasser 
mit 1 Kzm. 1%-iger Peptonlösung, in grossen Petrischalen bereitet. Das Erschei
nen und die Zahl der Leptospiren betreffend kamen die Peptonkulturen, den Skatol- 
kulturen gleich, bloss die Lebensdauer war bei einer oder der anderen Pepton
kultur länger, indem hier und da noch am 11. und 12-ten Tage eine einsame Lepto- 
spire zu sehen war. Aber auch die Bereitung der Peptonkulturen gelang nicht 
immer, am besten konnten sie aus Klärungswässern mit reichem Leptospiren
gehalt hergestellt werden.

Um mich über die Wirkung der einfachen Proteine auf die Entwicklung 
der Leptospiren zu orientieren, bereitete ich zuerst Milchkulturen. Anfangs gab 
ich zu 20 Kzm. des auf 7.5 pH. eingestellten Klärungswassers, 1 Kzm. Milch und 
züchtete in einer grossen Petri-Schale bei 25° C. im Thermostat. Nachdem aber 
schon die ersten Kulturen zeigten, dass die säurebildenden Bakterien des Klärungs
wassers die chemische Wirkung der Milchkultur alsbald unter das optimale pH. 
drücken können, machte ich dann Vier verschiedene laugenhaltige Kulturen, 
und zwar auf folgende Weise : in das zu untersuchende Wasser gab ich so viel 
x/10 n. Natronlauge, dass die Wasserstoffzahl der Kultur stufenweise 7.5, 7.8, 8.0, 
und 8.2 betrage ; (pH. wurde versuchsweise mit dem Komparator bestimmt). 
Den Kulturen von verschiedener Reaktion gab ich je 1 Kzm. Milch bei und hielt 
sie im Thermostat bei 25° C. In den auf optimalen pH. verbliebenen Kulturen 
konnte massenhafte Vermehrung der Leptospiren beobachtet werden. In einer 
oder der anderen, der auf einmal bereiteten Kulturen war natürlich je nach Vor
handensein und der Zahl der säurebildenden Bakterien die Entwicklung von Lep
tospiren mangelhaft, oder blieb auch ganz aus, aber in den Kulturen von ents
sprechender Reaktion kam der Reichtum an Leptospiren demjenigen der Kopro
kulturen ganz gleich. Während jedoch in den Koprokulturen die Zahl Leptospiren 
zwischen dem 20 und 24-ten Tage am grössten ist, geht die Entwicklung der Milch
kulturen bedeutend schneller vor sich. Bestimmte Zahlen und Zeitpunkte für den 
Gang der Entwicklung der Kulturen lassen sich naturgemässs umsoweniger 
angeben, da die Begleitbakterien den Verlauf der gemischten Kulturen auf man
cherlei Art modifizieren können ; doch ist der Entwicklungsgang der Kulturen 
mit günstigen pH. im Allgemeinen folgender : je eine einzelne Leptospira erscheint 
gewöhnlich schon am zweiten Tage ; am dritten kommt bereits in jedem 3-ten— 
5-ten Gesichtsfelde eine Leptospire zum Vorschein ; am vierten Tage sind fast 
in jedem Gesichtsfelde 1—2 Leptospiren zu sehen. Am fünften Tage sind es 3—5 
oder noch mehr am 6—7—8-ten Tage erscheinen in jedem Gesichtsfelde 15—30



(oft noch mehr). Am 9—10-ten Tage fällt ihre Zahl auf 2—5 in jedem Gesichts
felde, am 11—12-ten Tage ist noch hier und da eine zufinden und dan versch
winden sie in der Regel ganz. Wenn die Wasserstoffzahl der Kultur diesem Zeit
punkt unter 7.2 gesunken ist, können die Kulturen nicht wieder erneuert werden ; 
sonst kann durch neuerliche Milchzugabe die Leptospirenvegetation aufgefrischt 
werden, aber die zweite Kultur erreicht nicht die Stärke der ersten. Die Kultur 
zum drittenmal zu erneuern ist niemals gelungen. Die Oberfläche der Milchkulturen 
ist in der Regel von einer Haut aus Bakterien oder sonstigen Mikroorganismen 
bedeckt, den Boden der Petri-Schale überzog ein ähnlich zusammengesetztes Ge
bilde. In der Deckhaut war die Zahl der Leptospiren gewöhnlich gering, in der 
Bodenhaut hingegen waren sie reichlich vorhanden. Zur Bereitung von Milch
kulturen erweis sich gekochte und ungekochte Milch gleich geeignet.

Den Förderungsstoff der Leptospirenvegetation im den Milchkulturen suchte 
ich anfangs unter den Eiweisstoffen ; deshalb bereitete ich mit Casein, Nutrose, 
Laktalbumin-Kulturen gesondert in verschiedenen Konzentrationen ; doch ent
wickelten sich Leptospiren trotz meiner Erwartungen in keiner einzigen Kultur. 
Nach dieser Erfolgslosigkeit wollte ich die übrigen, für die Leptospiren in Betracht 
kommenden Milchbestanteile untersuchen und bereitete gesondert Kulturen mit 
Milchrahm, Lecithin (in Öl gelöst), Milchzucker, Kochsalz und mit verschiedenen 
Calziumsalzen. Die in verschiedener Konzentration auf die gewohnte Art berei
teten Kulturen zeigten ein auffallendes Ergebnis : Leptospiren entwickelten sich 
nur in den Milchrahm- und Lecithin-Kulturen und die Stärke der letzteren kann 
der der stärksten Milchkulturen gleichkommen. Die Milchrahm-Kulturen werden 
ganz so bereitet wie die Milchkulturen. Zur Bereitung der Lecithin-Kulturen 
nahm ich „Lecithin aus E i“ , nach Merck, in Öl gelöst. Ich bereitete Kulturen 
von vier verschiedenen pH. dabei änderte ich auch die Lecithinmenge, denn 
ich machte mit jeder Kultur von verschiedener Wasserstoffzahl, Kulturserien 
mit Lecithin von 0.01—0.5. Die Lecithin Dosierung geschah jedesmal in 1 Kzm. 
Olivenöl. Ergebnis : Die Änderung der Lecithinmenge blieb ohne wahrnehmbaren 
Einfluss auf die Leptospiren-Entwicklung. Danach drängte sich die Frage auf, 
ob nicht das zum Auflösen des Lecinthins verwendete Oleum olivarum einzig 
und allein der den Leptospiren förderlich Stoff sei. Die Frage zu beantworten, 
stellte ich jetzt, so wie bei der Milch, Kulturen von je vier verschiedenen pH. war, 
aus 1 Kzm. Oleum olivarum und gesondert aus 1 Kzm. in Wasser dosiertem 0.1 
Gr. reinem Lecithin. Die Untersuchung der Kulturen ergab, dass Lecithin ebenso 
wie Oleum olivarum die Vermehrung der Leptospiren bewirken kann, beide Stoffe 
demnach der Leptospiren-Entwicklung förderlich sind. Nähere Untersuchung 
zeigte jedoch, dass die beiden Stoffe hinsichtlich dieser Eigenschaft sich von einan
der unterscheiden können. Nach dem Klärungswasser machte ich nämlich mit 
anderen Wässern, Öl- und Lecithin-Parallelkulturen und da zeigte sich, dass reich
liche Leptospirenkulturen in manchem Wasser z. B. aus der Wasserleitung des 
Spitals Baja nur mit Öl herzustellen sind, und die reinen Lecithinkulturen bedeu
tend schwächere Leptospiren-Entwicklung aufweisen. Hingegen unter den aus 
den Koksschichten-Schleim der Klärungsanlage des Spitals bereiteten Kulturen 
zeigten besonders die Lecithin-Kulturen Erfolg. Ausserdem konnten die Lecithin-
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Öl-Kulturen auch zu Überimpfungen verwendet werden, während die reinen 
Ölkulturen in Petri-Schalen zu diesem Zweck weniger geeignet waren. Demgegen
über schien eine grössere Menge Lecithin in Kulturen mit hoher Nährschicht, in klei
nen Probierröhrchen, entschieden nachteilig. Kurz zu erwähnen ist, dass Kultur
proben mit Cholesterin-Emulsion ohne Erfolg blieben. Die Untersuchungen erga
ben, dass Cholesterinmengen über 0.05—0.1% der Entwicklung der Leptospiren 
hinderlich sind.

Nach den Erfahrungen mit den Milch-, Milchrahm-, Öl und Lecithinkulturen 
kam ich zu dem Endergebnis, dass in diesen Kulturen Fett, bezw. Lecithin der Stoff 
ist, der die Entwickelung der Leptospiren fördert. Da Milchrahm und Oleum Oli
varum ähnliche Wirkung zeigen, kann festgestellt werden, dass sowohl Tier- als 
auch Pflanzenfettstoffe die Vermehrung der Leptospiren hervorrufen können, 
ja mit den Lecithin-Kulturen lässt sich auch eine derartige Eigenschaft des Lecit
hins, eines im engeren Sinne genommenen Lipoids, nachweisen. Die feineren 
Unterschiede von Öl und Lecithin betreffs ihrer fördernden Wirkung auf die Lepto- 
spiren-Entwicklung lassen sich auf Grund der bisherigen Untersuchungen nicht 
bestimmt erklären. Die verschiedenen Oxydatoinsverhältnisse, die durch die be
gleitenden Bakterien verursachten biologischen Veränderungen, können ebenso 
wichtige Bedingungen dabei sein, wie die durch die Abart der Leptospiren 
bedingte, verschiedene Lecithin-Avidität.

Nach dem Gesagten können Milch-, Öl,- und Lecithin-Kulturen zum Nach
weis von Wasserspirochaeten ebenso verwendet werden, wie Koprokulturen, und 
die raschere Entwicklung der Spirochaeten sichert den Milch- und Ölkulturen sogar 
einen gewissen Vorzug. Zur Herstellung von Sekundärkulturen eignen sich die 
Milchkulturen schon weniger, die Öl-, bezw. Öl-Lecithin-Kulturen dagegen eignen 
sich auch dazu gut. Die Sekundärkulturen lassen sich in Petri-Schalen ebenso 
bereiten, wie in den von Uhlenhuth und Manteufel empfohlenen kleinen Glasröhrchen. 
Die günstige Wirkung des Öls und des Lecithins in Petri-Schalen-Kulturen 
gesondert in Betracht ziehend, bereitete ich Lecithin-Öl-Kulturen gewöhnlich fol- 
gendermassen : Zu 10 Kzm. Brunenwasser, das auf 7.5 pH. eingestellt war und 
dessen Alkalizität nach der Sterilisierung nochmals geprüft wurde, gab ich y2 Kzm. 
steriles Olivenöl, in dem ich vorher etwa 0.01—0.02 Gr. Lecithin aufgelöst hatte. 
Die Kultur wurde mit einem Tropfen leptospirenhaltiger Kultur-Flüssigkeit 
geimpft. Die Entwicklung der Sekundärkulturen unterschied sich von derjenigen 
der ursprünglichen dadurch, dass sich Leptospiren massenhaft oft noch am 10 Tage 
vorfinden und die Erschöpfung der Kulturen erst viel später eintritt. Die Spirochae
ten finden sich teils frei, teils im Bodenüberzug, am häufigsten aber sind in den 
feinen Häutchen, mit denen die in der Kultur-Flüssigkeit schwebenden Öltropfen 
überzogen sind. Zu den Glasrohr-Kulturen verwendete ich ebenfalls Brunnen
wasser (auf 7-5 pH. eingestellt) und Öl, aber kein Lecithin. Die Kulturen bestanden 
demnach aus 1 Kzm. Brunnenwasser und 0.3 Kzm. Öl. Die Einimpfung der Kul
turen geschah mit 1—2 Platinösen leptospirenhaltiger Kultur-Flüssigkeit und auch 
hier setzte die reichliche Entwicklung der Spirochaeten, vom vierten Tage ange
fangen, ein. Die meisten entwickelten sich bezeichnender Weise in der an der 
Berührungsfläche von Wasser und Öl aus Mikroorganismen bestehenden Haut,
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dagegen waren in der Kultur-Flüssigkeit und im Bodensatz nur wenige Leptospiren 
anzutreffen. Es muss bemerkt werden, dass es niemals gelang mit Röhrchen
kulturen Leptospiren unmittelbar aus Wasser herauszuzüchten oder mit obigen 
Petri- und Röhrchen-Kulturen reine Leptospiren-Kulturen zu erziehen.

Nachdem die geschilderten Untersuchungen die Leptospiren-Entwicklung 
fördernde Eigenschaft der Fette und des Lecithins klargelegt haben, dürfen diese 
Faktoren auch in den Koprokulturen nicht ausser Acht gelassen werden. Im Faeces 
können aus den Nahrungsstoffen unverdaute Fettüberreste geblieben sein, und 
in dem trockenen Rest des Faeces sind auch in der Entleerung eines Hungernden 
verhältnismässig viel Fett, mit Aether extrahierbare Stoffe, die aus den abge- 
stossenen Epithelzellen der Schleimhautabsonderung stammen, vorhanden (Hári). 
Die Leptospiren-Entwicklung fördernde Wirkung der Fette und fettartigen Stoffe 
kann sonach auch in den Faeces-Kulturen zur Geltung kommen und diese Wirkung 
kann noch verstärkt werden dadurch, dass im Faeces, im Sktaol und möglichweise 
auch in anderen ähnlichen Eiweiss-Zersetzungsprödukten, Stoffe vorliegen können, 
die die Leptospiren-Entwicklung auch ihrerseits begünstigen. Und dass den Fetten 
auch in den Faeces-Kulturen eine wichtige Rolle zukommt, zeigen die Kultur
versuche mit Meconium. Da der Darmkanal der Leibesfrucht bakterienfrei ist, 
enthält das Meconium bloss Fette, Seifen, Cholesterin, anorganische Salze und 
Bilirubin, Biliverdin (Hári). Cholesterin und anorganische Salze sind im Sinne des 
bisher Gesagten der Leptospiren-Vermehrung nicht förderlich. Dass auch Bilirubin 
diese Eigenschaft nicht besitzt, habe ich an Kulturen geprüft. Mit frisch entleertem 
Meconium konnten aus Klärungwasser Leptospiren-Kulturen mit Erfolg bereitet 
werden. Nun aber wenn in den Koprokulturen die Wirkung der Eiweiss-Zersetzungs- 
produkte, des Skatols massgebend wäre, so könnte man mit Meconium, das wenigs
tens im Anfang dergleichen Stoffe nicht enthält, keine Leptospiren-Kulturen 
hersteilen. In den Koprokulturen beruht demnach die Vermehrung der Leptospiren 
auf der starken Fett-Wirkung und hilfsweise auf der Wirkung des Skatols. Die stark 
zu nennende Vermehrung der Leptospiren in der Kamaräs-Duna im September 
1928 muss ich demnach ebenfalls der Anhäufung von Fettstoffen, und Eiweiss- 
Zersetzungsprodukten zuschreiben. Die zum stagnierendem Wasser gewordene 
Kamaräs-Duna erhielt aus den Kanälen der Stadt und den Fabrik-Abwässern 
(Wollwäscherei) reichlich Faeces und Fettsoffe und solange im Wasser die starke 
Fäulnis nicht begann, bildete das Wasser eine wahre, grosse Leptospiren-Kultur 
Die eingetretene Fäulnis, die Vermehrung der zersetzenden Bakterien machte 
natürlich dem Leptospiren-Reichtum rasch ein Ende, ebenso wie auch aus der 
Militär-Klärungsanlage und aus der einen Hälfte der Spitalsklärungsanlage die 
Leptospiren auf gleiche Weise verschwanden. Das häufige Vorkommen der Lepto
spiren in dem schleimigen Überzüge von Wasserleitungshähnen erinnert entschie
den an die Beobachtungen in den Öl-Rörchenkulturen, wo die Haut an der 
Berührungsfläche von Wasser und Öl reichlich Leptospiren enthält. In den Überzüge 
der wenig gebrauchten, eingeölten oder eingefetteten Bestandteikle der Wasser- 
leitungshähe verhält sich die Sache ähnlich wie in den erwähnten Kulturen und so 
lässt sich die Ersheinung am plausibelsten als Fett-, Ölwirkung erklären.

Die Frage der Pathogenität der Wasser-Leptospiren zu erörtern hiesse den
25*
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Rahmen dieser Mitteilung weit überschreiten. Da ich aber gleichzeitig mit der 
Bereitung der Kulturen, mit den verschiedenen Kulturen auch Tierimpfungen 
unternommen habe, will ich deren Ergebnisse kurz schildern. Zu den Tierimpfungen 
verwendete ich Meerschweinchen und weisse Ratten. Zwei Ratten tränkte ich 
wochenlang, alle drei-vier Tage, mit verschiedenen Leptospiren-Kulturen ; mehrere 
Ratten impfte ich mit 2 Kzm. verschiedener Kulturen in die Bauchöhle ein. Meer
schweinchen infizierte ich teils direkt durch Impfen mit 2 Kzm. Leptospiren-Kultur 
in die Bauchhöhle, teils wurden sie mit Nierenemulsion und Urin der infizierten 
und am 10-ten Tage getöteten Ratten geimpft. Da nach Pentschew's Beobachtung 
die Empfindlichkeit der Mäuse gegenüber S p i r o c h a e t e  g a l l i n a r u m  
durch Blockierung des Reticulo-endothel’s beeinflusst werden kann, so versuchte 
ich überdies die Impfung der Ratten, sowie der Meerschweinchen nach vorheriger 
intrakardialer Elektroferrol-Injection auszuführen. Sämtliche Versuche hatten 
einen ganz negativen Erfolg : manche Tiere (besonders die blockierten) verendeten 
zwar an der durch die begleitenden Bakterien erzeugten Sepsis, typische Weil- 
Krankheit bekam jedoch keines. Den grundlegenden Feststellungen von Vhlenhuth, 
Grossmann und Zuelzer, wonach die Wasser-Leptospiren in pathogene Formen 
umgeändert werden können, wollen meine Versuche umsoweiniger Zweifel ent
gegenstellen, da aus den in diesem Aufsatze erörterten Gründen auch ich eine 
ausgedehnte Variabilität der Leptospirenarten für wahrscheinlich halte. Die Tier
versuche wollen bloss die Aufmerksamkeit darauf hinleiten, dass nach Unter
suchung sehr verschiedener Wassergebiete, auch unter Umständen die für diese 
Mikroorganismen günstig waren (Kamaräs-Duna September 1928), keine patho
gene Leptospiren gefunden wurden. Somit dürfte das Vorkommen pathogener 
Leptospiren in der freien Natur jedenfalls eine seltene Erscheinung sein.

ZUSAMMENFASSUNG.
1. Die S p i r o c h a e t e  p s e u d o i c t e r o g e n e s  oder L e p t o s p i r a  

p s e u d o i c t e r o g e n e s  ist im Balaton (Plattensee) im Héviz-Teich und im 
Belső-tó bei Tihany nachweisbar.

2. Schwefelwasserstoff fördert nicht, sondern hindert eher die Vermehrung 
der Leptospiren in Kulturen.

3. Manche Fettstoffe (Milchrahm, Oleum olivarum)und Lecithin entfalten eine 
starke Leptospiren-vermehrende Wirkung.

4. Von den Eiweiss-Zersetzungsprodukten ist bei Skatol und Pepton eine 
für die Entwicklung der Leptospiren förderliche Wirkung nachweisbar.

5. Milch, Olivenöl und Lecithin können, jedes für sich zur Bereitung von 
Leptospiren-Kulturen benützt werden.

6. Skatol ist in gewissen Konzentrationen zur Herstellung von Leptospiren- 
Kulturen geeignet.

7. Der Erfolg der Leptospiren-Kulturen wird durch Änderung der Wasser
stoffzahl bedeutend beeinflusst.

8. Das verschiedene Verhalten mancher Leptospirenstämme dem Schwefel
wasserstoff, alkalischer Reaktion, Lecithin gegenüber lässt an die Möglichkeit von 
biologischen Varietäten denken.
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„MIKROGRAPHIUM“ RAJZOLÓ ASZTAL AZ ABBE-FELE RAJZOLÓ 
KÉSZÜLÉKKEL VALÓ NAGYlTÖS RAJZOLÁSHOZ.

írta: DR. BOGA LAJOS.

„MIKROGRAPHIUM“, EIN ZEICHENTISCH ZUM GEBRAUCHE 
BEIM MIKROSKOPISCHEN ZEICHNEN MIT HILFE DES 

ABBE’SCHEN ZEICHENAPPARATES.
Von: DR. L. BOGA.

A „M ikrographium“  rajzoló-asztal célja : az Abbe-féle rajzoló-készülékkel 
való mikroskopiumos rajzolás közben a mikroskopiumi képnek és a készülő 
rajz részleteinek egymással állandó és szigorúan fedőhelyzetben tartása — a raj
zoló felület stabilitása útján. Ez alapelv megvalósitásától függ a mikroskopiumos 
rajz hűsége, megbízhatósága és bizonyító értéke, az, hogy a mikroskopiumi ké
szítmény bármely optikai metszetének lerajzolni szándékolt területe fotográfiái 
hűséggel lerajzolható legyen.

A stabilitásnak e nagy fontosságú princípiuma az eddig használatos rajzoló 
asztal-typusokon nem valósult meg, ellenben az általam construált „Mikro
graphium“ rajzoló-asztal alkotásában, berendezésében és helyes használatában 
a stabilitás elve tökéletesen érvényesül a következőknél fogva : 1

1. közös alapon nyugszik a mikroskopium és a rajzpapíros;
2. a rajzoló-asztal farészeinek minősége, összeépítése és főleg masszivitása 

eleve kizárja a rajzoló-felületnek a mikroskopiumtól független legcsekélyebb 
elmozdulását is ;

3. rajzolás közben a rajzoló alsó karja a rajzoló-asztal legfelső falapján 
nyugszik, miáltal a vele össze nem függő rajzoló-felület a rajzoló alsó karjának 
terhe, nyomása alól m entesül; ennek következtében a rajzpapírost kifeszítve 
tartó első fémlapot csupán a rajzoló kéz kis ujja érinti a lehető legkönnyebben, 
amennyiben az a rajzolásra használt ceruza, vagy toll kellő irányú vezetéséhez 
szükségképpen reátámaszkodik ;

4. a mikroskopiumbeli kép és a róla készülő rajz egymással állandó fedő
helyzetben tartható, mert maga a rajzoló felület automatikusan sohasem mozdul
hat ki beállított helyzetéből; de kimozdulhat a mikroskopiumi készítmény a 
rajzolás kezdetén elfoglalt helyzetéből, sokszor a rajzoló kénytelen mozgatni a 
készítményt a lerajzolt rész folytatásának a látótérbe, illetőleg a rajzoló-térbe 
vonása céljából. Ilyen esetben a már lerajzolt rész a nagyítóban tovább mozdult, 
a látótér, illetőleg a rajzoló tér szélsőbb peripheriájára jutott, a rajzpapírossal
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pedig követni kell, sőt a nagyítóbeli kép emez eltolt részletének még látható 
végét a neki megfelelő rajzrészlettel újra fedőhelyzetbe kell állítani. Ezt a régi 
rajzoló-asztalokkal végrehajtani lehetetlen, ellenben a ,,Mikrographium“ bármely 
irányban mozgatható és mozgatás után automatikusan rögzülő rajzpapíros- 
feszítő és -tartó berendezésével a legtökéletesebben el lehet érni. Ilyenkor a rajz
papírost nem kell leemelni és újabb darabot rajzszögekkel kifeszítni, hanem csupán 
a hengerről kell lebocsátani a szükséges rajzpapírost; a rajzolás befejeztével pedig 
az egész rajz egy darabban, egy rajzpapíroson áll előttünk;

5. a rajzoló felület a fedőhelyzet elérhetése céljából két egymásra merőleges 
kar mozgatása által bármely szükséges irányban elmozdítható, de a mozgatás 
megszűnte után automatikusan rögzítve marad;

6. a rajzpapíros egy tükörüveglaphoz a feszítő berendezés segítségével a 
legkifogástalanabbul odasimítható s így a rajzpapíros a rajzoló-felület megvilá
gítására használt erős lámpából kisugárzó hő hatása következtében nem dom
borodik föl, minek következtében a rajzoló-felület a mikroskopiumi képsíkkal 
állandóan párhuzamos marad;

7. a „Mikrographium“ rajzoló-asztalra bármilyen állványú nagyító is 
ráhelyezhető az ecélra szolgáló derékszögű négyszögben;

8. a ,,Mikrographium“ rajzoló-asztalnak szög alatt való emelése egyrészről 
kényelmi célokat, másrészről a vízfestékkel való munka céljait szolgálja.

Szerkezet: Az egész rajzoló-asztal alapja, jobb és baloldalán az egész asztal 
fölemelésére alkalmas, erős fogantyúkkal ellátott, keményfából készült lap, mely 
fordító sarkokkal függ össze a fölötte lévő második lappal. A fordító sarkok a 
rajzoló-asztalnak a rajzoló felé szög alatt való emelhetését szolgálják.

A rajzoló-asztal második lapja, az első laphoz hasonlóan keményfából 
készült, mikroskopiumrögzítővel, jobb- és baloldalán emelő gombokkal. Baloldalt 
foglal helyet a mikroskopium-rögzítő berendelés, a rajzolóval ellentett oldalon 
szabad tér van a fényforrásul szolgáló lámpák számára.

A szög alatt emelt rajzoló-asztal alátámasztására keskeny léc szolgál, amely 
az egész rajzoló-asztal hosszában végig fut, hogy a rajzoló-asztal szög alatt emelt 
helyzetében is tökéletesen szilárdan álljon. Ez alátámasztó lécet fordító sarkok 
rögzítik a II. laphoz, az I. lap vályulataiba támaszkodik, a rajzoló-asztal víz
szintes helyzetében pedig a l l .  lap medrében foglal helyet; mindkét végén, úgy
szintén a II. lap két oldalán jobbról és balról emelőgomb van.

A mikroskopium-rögzítő berendezés keményfából készült derékszögű négyszög, 
melynek a rajzoló felőli, bal derékszögét alkotó oldalai csavarszegekkel a II. laphoz 
vannak rögzítve, a fényforrás felőli, jobb-oldali derékszög szárai szabadon mozog
nak ugyan, de levékonyított végeik a rögzített oldallécek kivésett végeibe illesz
kednek és a használt mikroskopium talpához tolva, megfelelő helyen szárnyas 
csavarokkal megköthetők ; ezáltal a mikroskopiumot minden oldalról körültá
masztottuk, úgyhogy az el nem mozdulhat. A középső nívólap a rajzpapíros- 
feszítő és a vízszintes síkban, két csavar segítségével minden irányban mozgatható, 
de a mozgatás után automatikusan rögzülő berendezéssel. A középső nívólap szin
tén keményfa és oly magas, hogy a reászerelt rajzpapíros-feszítő berendezés leg
felső fémlemeze a mikroskopium tárgyasztala fölé legyen mozdítható.
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A rajzpapíros-feszítő berendezés négy egymással párhuzamosan elhelyezett 
fémlapon nyugszik. A legfelső fémlap két végén két belül üres fémhenger van. 
A fémhengereken hosszant hasíték van a rajzpapíros-szalag behajlított végeinek 
beakas?tására, a hengerre való fölgöngyölhetés céljából. A hengerek végein két 
fémkorong van, melyekből két csap nyúlik k i ; e két csap derékszögű fémtartóba 
fúrt ágyban forog. A jobbkéz felőli csap hosszabb csavarmenettel van ellátva, a 
reá csavarható csavarfejjel a henger megköthető. A derékszögű fémtartókat csa
varszegek erősítik a felső fémlaphoz. A két fémhenger előtti tömör fémrúd a 
két henger között kihúzott rajzpapíros-szalagnak az alatta lévő tükörüveglaphoz 
szorítására szolgál és középen kis fogantyúval van ellátva. A tömör fémrudakat 
fémkarok kötik a derékszögű fémtartókhoz és kis rugók feszítő erőt kölcsönöznek 
nékik ; e kis rugókat egy-egy szeg köti a derékszögű fémtartóhoz és a fémkarokhoz.

A tükörüveglap az első, legfelső fémlemezen nyugszik a fémhengerek közötti 
téren, a derékszögű fémtartók belső végeinek, továbbá jobb és baloldalt két fém- 
lécecskének támaszkodik s rajta nyugszik a kifeszített rajzpapíros.

A legfelső fémlap négy derékszögű, négyszögű fémrúdon nyugszik, amelyek 
közül a két középsőt az első fémlaphoz, a két szélsőt két-két csavarszeg a második 
fémlaphoz köti. A négy fémrúdon két fémpálca fut keresztül, amelyekre rugó van 
rászerelve ; a rugó egyik vége a második négyszögű fémrúdnak, másik vége pedig 
a fémpálcán keresztül hatoló szegnek támaszkodik.

Egy csavarfejjel és csavarmenettel ellátott kar az első négyszögű fémrúd 
közepén fúrt csavarágyon fut keresztül és végével a második négyszögű fémrúd 
közepének támaszkodik.

E kart befelé csavarva, a rugó összehúzódik, az első fémlap pedig balra 
m ozdul; a kart kifelé csavarva, a rugó a második négyszögű fémrudat jobbra 
tolja, az első fémlap pedig jobbra mozdul. így a legparányibb mozdulat is végre
hajtható, viszont a kar csavarmenete és a rugó feszítő ereje a kar csavarásának 
megszűnte után azonnal határozott stabilitást idéz elő.

A második fémlapot négy csavarszeg a harmadik fémlaphoz rögzíti.
A harmadik fémlap, mint az első, szintén négy derékszögű fémrúdon nyug

szik, csakhogy ezek az előbbi fémrudakra merőleges irányban haladnak, de a 
harmadik fémlap két-két csavarszeggel a két szélső fémrúdhoz van erősítve, míg 
a két középső a negyedik fémlaphoz van rögzítve szintén két-két csavarszeggel. 
A negyedik fémlapot négy csavarszeg a III. nívólaphoz köti.

A második kar ugyanúgy van fölszerelve, mint az első ; csakhogy attól a 
hozzátartozó fémrudakkal együtt 90° szög alatt elfordult helyzetben ; a fém- 
rudakon a megelőzőkéhez hasonló módon két vezető rúd fut keresztül s mindkettő 
ugyanúgy rugóval van ellátva. A második kar be- és kifelé csavarása által a har
madik lemez mozgatható, minek következtében a második lemez közvetítésével 
hozzákötött első fémlap előre és hátrafelé mozog.

A második kar derékszögű fémtartóját vízszintes lemezén szintén két csavar 
rögzíti a III. nívólaphoz, a függőleges lemezének közepén fúrt nyíláson pedig a 
második kar fut keresztül.

A felső nívón egy mozgatható falap az első fémlap jobbra-balra mozgatása 
esetében annak jobb éléig tolható, az első kar csavarfejének megfelelő kimet-
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széssel van ellátva és az első fémlemez és a rajzoló karjának alátámasztására 
szolgáló asztalrész közötti űrt fedi be.

Egy kis fiók a rajzoló kellékek elhelyezésére szolgál.
A „Mikrographium“ farészeinek összeépítése a vetemedésnek ellentálló 

módon történt.

„MIKROGRAPHIUM“ EIN ZEICHENTISCH ZUM GERRAUCHE 
BEIM MIKROSKOPISCHEN ZEICHNEN MIT HILFE DES ABBE’ 

SCHEN ZEICHENAPPARATES.

Zweck des Zeichentisches.

Der Zweck meines Zeichentisches ist, die fortwährend genaue Deckung des 
mikroskopischen Bildes mit den einzelnen Teilen der zu verfertigenden Zeichnung 
durch möglichst vollkommene Stabilität- der Zeichenoberfläche während des 
Zeichnens.

Vom Erfülltsein dieses Grundprinzipes hängt ab :
1. die Treue,
2. die Verlässlichkeit und
3. der Beweiskraft der Zeichnung.

Dies ist mit den bisher benützten Zeichentischen nicht gelungen, wird aber durch 
die Konstruktion, Einrichtung und den richtigem Gebrauch des von mir konstru
ierten Zeichentisches vollkommen erreicht.

Die Konstruktion des Zeichentisches.

Das Fussgestell des ganzen Zeichentisches ist eine aus hartem Holze ver
fertigte, links und rechts mit starken Griffen versehene Platte.

Das Fussgestell hängt mit der Grundplatte durch Scharniere zusammen. 
Diese Scharniere dienen zum Heben des Zeichentisches unter einen Winkel gegen 
den Zeichner.

Die Grundplatte ist dem Fussgestell ähnlich aus hartem Holze hergestellt 
und rechts und links mit Handhaben versehen. Auf der linken Seite der 
Grundplatte ist ein freier Platz, auf welchem sich die Mikroskopfixiereinrichtung 
befindet; die als Lichtquelle dienenden Lampen werden auf dem freien 
Platze angebracht.

Zum Unterstützen des gehobenen Zeichentisches dient die der ganzen Länge 
nach des Zeichentisches laufende, mit Scharnieren der Grundplatte angefägte 
und mit Griffen versehene Leiste, welche sich dem Festhalten des gehobenen Zei
chentisches wegen in eine Längsspalte des Fussgestells stützt. Diese Leiste findet 
bei wagerechter Stellung des Zeichentisches ihren Platz in einer entsprechenden 
Aushöhlung der Grundplatte.

Die Mikroskopfixiereinrichtung ist ein aus hartem Holze verfertigtes recht
winkeliges Viereck, dessen den linken Rechtwinkel bildende, Seiten fixiert sind ; 
die Seiten des dem fixierten gegenüberliegenden Rechtwinkels bewegen sich
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frei, fügen sich in die Endspalten der Seiten des fixierten Rechtwinkels und sind, 
dem Fusse des Statives fest angeschoben, mit Flügelschrauben festzustel
len. Somit wird jedes beliebige Mikroskop von allen Seiten herum gestützt, so dass 
es vollkommen unbeweglich ist. Die Stelle dieser Mikroskopfixiereinrichtung wurde 
auf der Grundplatte so gewählt dass der Zeichenraum auch bei dieser festen 
Stellung des Mikroskopes durch die bequeme und pünktliche Anschiebbarkeit der 
Zeichenoberfläche völlig ausnützbar ist.

Die mittlere Niveauplatte der hölzernen Teile des Zeichentisches trägt die 
Metallteile der Zeicheneinrichtung, nämlich vier mit einander parallel gestellte 
Metallplatten von welchen die oberste die eigentliche Zeichenoberfläche ist, und 
hier befindet sich auch die unentbehrliche Einrichtung zum Spannen des Zeichen
papiers.

Die mittlere Niveauplatte ist so hoch, dass man die oberste Metallplatte 
zweks völligen Ausnützen des Zeichenraumes über die rechte Klammer des 
Objekttisches hinweg bis an die Säule des Mikroskopes hinanschieben kann.

Zeichenoberfläche und Zeichenpapierspanner.

Die oberste Metallplatte ist die eigentliche Zeichenoberfläche, auf welcher 
sich zum Zwecke des vollkommenen Spannens des Zeichenpapiers eine Spiegel
glasplatte und zwei rollbare Metallröhren Befinden. Beide Metallröhren besitzen 
der Länge nach eine Spalte zur Aufnahme der Endfalten des zu spannenden Zei
chenpapierbandes. Die Metallröhren sind an ihren Enden mit Zapfen versehenen 
Scheiben versehen ; die Zapfen drehen sich in den Löchern des rechtwinkeligen 
Halters. Der rechte Zapfen ist länger als der linke und ist mit Schraubengang 
und Schraubenmutter versehen, mit welchen das Metallrohr beim Spannen des 

Zeichenpapiers zu befestigen ist.
Die rechtwinkeligen Halter binden je zwei Schrauben an die oberste Metall

platte.
Der vor dem Metallrohre liegende Metallstab dient zum Andrücken des 

gespannten Zeichenpapiers an die Glassplatte und ist in der Mitte mit einem 
Griffchen versehen. Dieser Metallstab ist durch zwei Metallstäbchen an den recht
winkeligen Halter gebunden, andererseits verleihen ihm die Federn eine hohe 
Spannkraft.

Die Struktur und Einrichtung des Metallrohres ist dem Metallrohre völlig 
entsprechend und dient zum entgegengesetzten Aufrollen des Zeichenpapier
bandes.

Die Spiegelglasplatte liegt auf der obersten Metallplatte zwischen den Metall
röhren und stützt sich an den rechtwinkeligen Halter und den Leisten.

Die oberste Metallplatte liegt auf vier rechtwinkelig-viereckigen Metall
stäben von denen die zwei mittleren von oben durch vier Schraubnägel an die 
oberste Metallplatte, die zwei seitlich liegenden von unten an die zweite Metall
platte befestigt sind.

Durch die vier Metallstäbe laufen zwei Cylinderstäbchen an welchen Federn
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montiert sind ; das eine Ende der Feder stützt sich an den Metallstab das andere 
an den Nagel.

Der mit Schraubegang versehene Stift läuft durch die Mitte des ersten Stabes 
und stösst mit seinem Ende an den zweiten Stab. Durch das Einschrauben des 
Stiftes zieht sich die Feder zusammen, worauf sich die oberste Metallplatte links, 
bei entgegengesetztem Schrauben durch Lockerwerden der Feder rechts bewegt.

Die zweite Platte ist durch vier Schrauben an die dritte Platte befestigt.
Die dritte Platte liegt auch auf vier Stäben, welche zu den die oberste Platte 

stützenden Stäben rechtwinkelig stehen. Die dritte Platte ist mit je 2 Schrau
ben an den zwei seitlichen Stäben befestigt, während die zwei mittleren Stäbe 
an die vierte Platte fixiert sind.

Die vierte Platte ist endlich an die hölzerne Grundplatte fest angeschraubt.
Die vier Stäbe zwischen der dritten und vierten Metallplatte sind ebenso 

wie die Stäbe zwischen der obersten und zweiten Metallplatte von zwei gleicher
weise mit Federn versehenen Cylinderstäbchen durchbohrt.

Der zweite Stift ist dem ersten Stifte ähnlich montiert, da er aber zu letzte
rem rechtwinkelig steht, sind durch sein Aus- und Einschrauben vor- und rück
wärts schreitende Bewegungen auszuführen.

Ein rechtwinkeliger Metallhalter dient zum Stützen des durch die Mitte 
seines senkrechten Teiles laufenden zweiten Stiftes und ist an die dritte Metallplatte 
fixiert.

So ist durch entsprechendes Schrauben der zwei Stifte das gespannte 
Zeichenpapier oder die Zeichenoberfläche nach allerlei Richtungen zu verschieben 
und an der gewünschten Stelle automatisch vollkommen stabil zu fixieren.

Die hölzerne und rechts-links schiebbare und rechts von der Zeichenober
fläche gestellte Platte dient zum Decken des Hohlraumes, welcher durch das 
Linksbewegen der Zeichenoberfläche zwischen der Zeichenpapierspanneinrichtung 
und zwischen den den Arm des Zeichners unterstützenden Teil des Zeichentisches 
entsteht.

Eine Schublade (mit einem Bajonettschlosse versehen) dient zum Aufbewahren 
von Zeichenpapierrollen, Bleistiften und anderen Utensilien.

Der Bau der Holzteile des Zeichentisches muss aus hartem Holze so ausge
führt werden, dass auch das geringste Werfen des Holzes vermieden werde.

D ie B ehandlung des Z eichenpapiers.

Die Zeichenpapierspanneinrichtung hat den grossen Vorteil, dass das Zeichen
papier ohne Stifte zu spannen i s t ; ein Metallcylinder dient zum Aufrollen des 
schon gebrauchten Teiles des Zeichenpapiers, während der andere zum Aufrollen 
des Reservepapiers dient.

Ferner kommt es beim mikroskopischen Zeichnen oft vor, dass die Grösse 
des zu zeichnenden mikroskopischen Bildes die Grenzen des Zeichenraumes 
überschreitet. In solchen Fällen muss das Präparat weitergeschoben werden, 
in dem Masse, dass sich das Ende des schon abgezeichneten Teiles des 
mikroskopischen Bildes noch eben am Rande des Zeichenraumes befindet und
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dessen Fortsetzung in den Zeichenraum eingebracht werde. Nun ist das abge
zeichnete Bild durch das Rollen des Zeichenpapiers makrometrisch bis an den 
Rand der Zeichenfläche zu bringen. Die Endteile des schon abgezeichneten mikros
kopischen Bildes sind mit dem Ende der entsprechenden Zeichnung durch Ein- 
und Ausschrauben der oben erwähnten Schrauben auch mikrometrisch in Deckung 
zu bringen.



A TIHANYI-FÉLSZIGET MINT „NEMZETI PARK“.
Irta: DR. NAGY JENŐ (Debrecen).

DIE HALBINSEL TIHANY ALS „NATIONALPARK“.
von : DR. J. NAGY (Debrecen).

A XX. században úgyszólván valamennyi kultúrállam arra törekszik, 
hogy annak a pusztításnak, amely az állat- és növényvilágnak igen sok értékes 
és szép alakját eltüntette a föld színéről, véget vessen és a veszélyeztetetteknek 
segítségére siessen. Ezt a mozgalmat, mely ma már nemcsak az élő, de holt ter
mészeti tárgyak megvédésére is kiterjedt, természetvédelem néven szokás össze
foglalni.

Előljár ebben Amerika. Óriási anyagi áldozattal a nagy kiterjedésű védett 
területeknek, a reservátumoknak egész sorát létesítette már, ahol az állat és növény, 
sőt a szervetlen világ minden tárgya védelemben részesül az ember pusztításával 
szemben. Európa nyugati kultúrnépei, az angolok, németek, hollandok, dánok, 
svédek, norvégek, franciák, olaszok, belgák, nemcsak anyaországukban létesí
tettek már védett területeket, hanem gyarmataikon is óriási reservátumaik van
nak. De nem maradnak el e téren a gyarmatnélküli közép- és keleteurópai orszá
gok sem, mint Schweiz, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Oroszország, 
Románia s a távol keleten .Japán.

Mindenütt felébredt a lelkiismeret : az ősi természet pusztuló kincseiből 
amit még lehet, meg kell menteni.

Hazánk hiányzik e sorból !
Vájjon nekünk nem kell védeni természeti kincseinket ? Nem fenyegeti őket 

az emberi kultúra gyors előretörése pusztulással. Nálunk is ütött a tizenkettedik 
óra, s ha nem cselekszünk, akkor pótolhatatlanul elvesznek a magyar föld legszebb 
természeti kincsei, amelyeknek pedig az utókor részére való megőrzése köteles
ségünk.

Az elmúlt századokban sok természeti kincsünk pusztult el. Csak az állatok 
közül említjük meg, hogy kiveszett már a bölény, a hód, a daru, hattyú, kócsag 
s eltűntek az ősi lápterületek és ez a pusztulás a kultúrának egyre intenzívebb 
előretörése miatt még tovább is ta rt s ma már ismét egész sereg állat és növény 
van megélhetésében veszélyeztetve, amelyek pedig ha eltűnnek, ismét szegé
nyebbek leszünk.

Nálunk eddig még nincs egy négyzetméternyi terület sem, amely törvény- 
hozásilag, vagy társadalmilag mint természeti emlék az ősi természeti kincseink
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megőrzésére volna kijelölve. Se egy darab mocsár, rét, láp, hegyi és alföldi erdő, 
szikes-tó, érdekes földtani alakulás, sziklacsoport stb., nincsen még megvédve a 
mindent pusztító ember elől, de a magyar Kárpátok gyönyörű természeti kincseit 
lengyelek, csehek és oláhok már reservátumokban őrzik !

Szép, de sok helyen elcsúfított hazánknak gyönyörű darabja a magyar tenger, 
a Balaton s a belenyúló kis Tihanyi-félsziget. Természeti szépségeknek és ritka
ságoknak oly gyűjteménye ez, mely mondhatnék, predesztinálva van arra, hogy 
a természet élő múzeuma legyen, hogy mint védett terület megőrizze eredeti 
természeti kincseit, gyönyörűségéül nemcsak a jelennek, de az eljövendő generációk
nak is.

Észak Amerikában az első nemzeti reservátumot a Yellowstone parkot ott 
létesítették, ahol a föld életének egyik legnagyszerűbb jelensége, a föld mélyéből 
feltörő melegforrások, a geyzirek működnek. Ilyen terület volt a geológiai múltban 
a Tihanyi félsziget is ! Manapság ugyan már nem hányják gőzölgő vizüket a geyzi
rek, de az egykoron működött 110 geyzirnek gyönyörű fehér, vagy vöröses szikla
kúpjai még megvannak. Ezek egymaguk kötelességünkké teszik, hogy a félszigetet 
is védett területnek nyilvánítsuk, mert ma a gyönyörű geyzir-kúpokat az ember 
rombolja, pusztítja, maga az állam is útépítésre használva silány kőanyagát.

A Tihanyi-félsziget védeni való és értékes a flora és fauna szempontjából is. 
A Középhegység flórájának nem egy érdekes faját megtaláljuk itt ép úgy, mint 
az Alföld réti-mocsári növényeinek jellemző alakjait. A sziklás és erdős hegyvidék 
közepén ott csillog a Belső-tó nádassal övezett tükre, kijjebb pedig a tavasszal 
vizenyős, zsombékos Külső-tó rétje.

A növényszövetkezetekhez alkalmazkodik az állatvilág is. Változatos a Belső
tó főleg alsórendű állatokból álló faunája. Az erdők, rétek, zsombékosok, nádasok 
és a sík víztükör is számos érdekes állatfajnak otthona. A remetelakások alatti er
dőben pedig egy, csak messze, inkább délen előforduló csigafaj él (Pomatias elegáns). 
Az erdei réteken nem egy délvidéki rovarfaj otthonos úgy, hogy a természet 
világának számos szakbúvára talál hálás munkaterületet itt a Biológiai Kutató 
Intézet közvetlen szomszédságában.

De van a félszigetnek két olyan természeti nevezetessége, mely csonka 
hazánkban párját ritkítja. E kettő, melynek megvédése és természeti emlékké 
való tétele a legsürgősebb : a Belső-tó növény és állatvilágával, a Szarkádi-erdő 
szürkegém telepével. A Belső-tó kb. 700 m. hosszú és 400 m. széles szabálytalan 
háromszög alakú tó, melyet geyzirkúpok koszorúznak; szélei náddal, sással és 
gyékénnyel övezvék, nagy területeit nád növi be, úgy hogy csak helyenként 
vannak benne nyiltvízcsatornák és sík víztükrök. A tó medre tőzeges, süppe- 
dős, a víz mélysége közepe felé 2—4 m., úgy hogy a süppedős talaj és a mély 
víz m iatt a tóba begázolni lehetetlen, csak csónakkal járható.

Ennek a természettől való védettségnek köszönheti a kis nádas tó azt, 
hogy ámbár alig pár száz lépésre fekszik Tihany község szélső uccasoraitól s a 
falu zaja behallszik a nádas legtávolabbi zugába is, mégis érdekes és gazdag 
madárélete van. Szól itt a kacsahápogás, libagágogás; a szakértő meglepet
ten hallgatja a nádasból feltörő hangzavart, mely csupa vadmadártól szárma
zik. Vadludak és kacsák nemcsak tanyáznak, de fészkelnek is. A különben any-
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nyira óvatos nyári lúd (Anser anser), az egyedüli hazánkban költő vadlúd, 
másutt hozzáférhetetlen csendes nádasokat választ ki fészkelő helyül, itt pedig 
a falu zaja nem riasztja el. Házilúdunk ez őse hazánkban már ugyancsak meg
ritkult. A nagy nádasokkal együtt ő is eltűnt s nemsokára őt is, mint pusz
tuló fajt kell védenünk. Ha más, mint ez a nyári lúd nem fészkelne a Belső- 
tóban, az ő kedvéért is meg kellene őriznünk a tavat eredeti állapotában. De 
fészkel itt még a szép és ritka mocsári vízimadarak egész serege s ha a tavat 
védenők, bizonyára még mások is betelepednének ide s még teljesebbé tennék az 
itteni vízi madáréletet.

A kacsák közül itt fészkel a tőkés kacsa (Anas boschas), továbbá a leg
nagyobb valószínűség szerint a kendermagos kacsa (A . strepta), a barát kacsa 
(A . ferina) s cigány kacsa (Nyroca ferruginea). 1930 tavaszán, mikor e kis madár
paradicsomot először láttam, csak rövid ideig tartózkodhattam itt s a kora tavaszi 
idő m iatt nem is tudtam  még minden faj fészkelését biztosan megállapítani.

Ugyancsak szép számban fészkelnek itt a nádastavak legszebb m adarai: 
az ezüsthasú búbos vöcsök (Podiceps cristatus) és a többi testvér fajai, a vörös
nyakú vöcsök (P. griseigena), a feketenyakú vöcsök (P. nigricollis) és a kis vöcsök 
(P. nigricans).

A sásos- és nádasban ott bujká'nak nagy pittyegve, kurrogva a zöldlábú 
vízityúk ( Gallinula chloropus), a guvat (fíallus aquations), a vízicsibék (Ortygometra) 
és a nyílt víztükrön a szárcsák (Fulicaatra), melyek valamennyien fészkelnek is.

A korai ''vszakban még nem fészkeltek, de hébe-hóba megjelentek a tavon 
a danka sirály (Larus ridibundus), a küszvágó csér ( Sterna hirundo), a kormos 
szerkő (Hydrochelidon nigra), vörös gém ( Ardea purpurea) s igen valószínű, 
hogy ezekből is fészkel egy-két pár.

A sűrű nádasokban teljes bizonyossággal fészkeltek még a pocgém (Ardetta 
minuta), a nádi rigó ( Acrocephalus arundinaceus), a nádi sármány (Emberiza 
schoeniclus). Nagy a valószínűsége annak, hogy a többi nádi poszáták közül is 
fészkel még valamelyik, sőt nem lehetetlen, hogy a nádi tücsökmadár (Lucustella 
luscinioides) is.

A Belső-tó területén a nádassal és gyékénnyel övezett tavak teljes typicus 
madárvilága együtt van.

A másik pontja a félszigetnek, amit szintén reservátumnak kell nyilvánítani, 
a Szarkádi erdő. A félszigeten kevés az erdő. Már maga ez a körülmény is elég 
ok volna védelmére, s a Szarkádi erdő egy részletében van a félsziget SW part- 
o’dalán a szürkegém telep. Gémtelepek manapság már ritkák. Hazánkban vannak 
még szép telepek a Kis-Balatonban, a Velencei-tavon, de ezek nehezen hozzá
férhetők, úgy, hogy bajos róluk tiszta képet kapni. A szarkádi szürkegém-telep 
egy meredek hegy alján húzódó tölgyesben a megfigyelésre és észrevétlen tanul
mány ozásra annyira alkalmas helyen van, hogy ebből a szempontból jobb helyet 
keresni se lehetett volna. A fészkek 10—-15 m. magas csenevész tölgy- és akác
fákon vannak; számuk 50—60 darab; ezek még az előző évből maradtak s az 1930. 
év április 15-ig 15—20-ban fészkeltek már a gémek. Száraz lábbal a fészkek alá 
lehet jutni, a hegytetőről pedig úgy bele lehet látni a fészkekbe, hogyha az ember 
a hegytetőn a sűrű fenyvesben a meredek szélére lopódzik, akkor lába alatt alig
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50 méternyire látja a mélységben az egész gémtelepet. E pontról a fészektelep 
élete könnyen tanulmányozható.

A Belső-tó mozgalmas madárélete, az érdekes gémtelep, a déli lejtők pontusi 
flórája, az erdőkben és réteken élő sok mediterrán elemet tartalmazó állatvilág, 
a Cyprián-forrás környékének mediterrán csiga faja mind oly biológiai érdekes
ségek, melyek megvédésre érdemesek. Ha ehhez vesszük még a Közép-Európá- 
ban unicum számba menő geyzir kúpokat, a félsziget geographiai és archeológiái 
érdekességeit, úgy azt kell mondanunk, hogy a félsziget kínálkozik arra, hogy az 
az egész magyar nemzet tulajdonát képező „nemzeti parkká“ tétessék.

Az előre bocsátottakból láthatjuk, hogy a Tihanyi-félszigeten olyan természeti 
kincsek vannak, melyeknek megőrzése, feltárása és ismertetése nemzetünk érdeke 
és kötelessége is.

Nézetem szerint az egész félsziget nemcsak alkalmas arra, hogy a természet- 
kedvelő közönség benne gyönyörködhessék, hanem hogy az egész terület természet- 
tudományi kultúránkba belekapcsolódjék, mint oly múzeum, melynek eleven 
kincseit szakemberek tanulmányozzák s a nagyközönség pedig azt megismerve, 
megszeresse. Az egész félszigetet zárt parkká alakíthatnók át, ha nyakán el
zárnék azt a két km. széles földnyelvet, mely a félszigetet a zalai partokkal 
köti össze, mert máshol maga a Balaton óvja meg.
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A félsziget geológiai viszonyait összefoglalóan id. Lóczi Lajos,1 legutóbb 
Siimeghy József,2 eruptív kőzeteit Vitális István,3 földrajzi érdekességeit pedig 
Cholnoky Jenő4 írta le. Munkáikban a részleteket tárgyaló értekezések jegyzékét is 
meg lehet ta lá ln i: ezek mind arról tanúskodnak, hogy földtani szempontból Tihany 
hazánk egyik legjobban ismert területe.

A közelmúltban számos feltárás indokolttá tette a reambulációt, hogy újabb 
adatokkal lehessen kiegészíteni az eddigi megfigyeléseket. E közlemény a félszigetet 
tanulmányozó biológusok tájékoztatására készült, egyszerűsített kivonata egy 
részletesebb leírásnak.8

A mintegy 12 km2 nagy félsziget* (1197 ha) részben törmelékes, részben oldat
ból kivált üledékes kőzetekből épül fel, ezek relatív vastagsága a kőzetek telepü
lése, az erózió s defláció munkája szerint változó, a Csúcs-hegynél a legnagyobb 
— a Balaton színe fölött — 130 m.

A félsziget alapját a pannóniai-pontusi tenger üledéke : homok képezi ; ásvá
nyai kvarc, muszkovit, biotit, klorit, zöld amfibol, magnetit, limonit, plagioklász, 
zirkon.

A homok felfelé ismételt váltakozással iszap s agyagrétegekbe megy át, ez 
utóbbiak azonban, noha általánosan elterjedtek, alárendeltek, kevésbé vastagok.

A félsziget kőzettani nevezetességei az egykori gejzirok üledékei, a mésztufák. 
Van köztük világossárga egynemű tagozatlan, világossárga kalcedonos zárványo
kat tartalmazó tagozatlan, továbbá sárga ujjnyi vastag lapokban elváló, ismét más 
helyen fehér papírvékony lemezes változat. A mésztufa a Hármashegy, Mész- 
kemencehegy közötti legelő laposát kivéve, mindenütt a dombok, magaslatok 
tetején található.

A bazalttufa,- breccia mállott sziklái rozsdabarna színűek, felületük ripacsos, 
porózus szerkezetűek ; az üde kőzet szürkéskék, helyenként fehér bevonattál. 
Tüzetesebb vizsgálat alapján megállapítható, hogy a törmelék olivinbazalt, a 
kötőanyag meszes vulkáni hamu, a fehér bevonat pedig aragonit.

A legújabb feltárások szerint kitűnik, hogy a félszigeten, amint azt előbb
* A félsziget W-i határának az aszófői utat keresztező csatorna vonalát vettem.
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vélték, bazalt dejkok* nincsenek ; a bazalt brecciában — a Diósi tetőn — nagyobb 
bazalt bombák találhatók, a kedvezőtlen feltárások következtében bizonyára ezek 
vezették félre a kutatókat. A bazalttufa települési viszonyait, kőzettani sajátságait 
figyelembe véve, nem látszik igazoltnak az a feltevés, hogy azok sár-vulkáni erup- 
ciók folytán jöttek létre;** e helyen már elgyengült a Badacsony környéki erupciók 
ereje , amelyből a láva nem tudott a felszinre emelkedni s csupán a törmelék jutott 
a napvilágra, mely az erupció alkalmával a saját melegénél fogva „sült össze“ ,

1. Az Akasztódomb N-i lejtője.
F =  Fehérpart, pontusi-pannoniai homok és agyag feltárása. -— 1 =  lemezes kövületes 

mésztufa. — t =  tömött tagozatlan mésztufa (gejzirit).

1. Abb. Nordabhang des Akasztódomb.
F =  Fehérpart („weisses Ufer“), Aufschliessung von pontisch-pannonischem Sand und 
Ton. — 1 =  lamellöser Kalktuff mit Einschlüssen. — t =  massiver, ungegliederter Kalk

tuff (Geisirit).

(Kiserdőtető, Fecskelyuk, Jegenye, Diósitető kőfejtőiben lehet ilyen fajtát találni), 
illetve a magas hőmérsékleten kívül egyes helyeken az erupciókat kisérő nagy eső, 
majd utóbb a mélyből feljövő melegforrások, gejzirok hatása folytán cementező- 
dött össze (Apátsági kőfejtő, Csúcshegy ny-i oldalában levő rétegek tanúi ennek.)

A félsziget keleti és északi része. A Biológiai Intézet részben feltöltött talajra 
épült, részben pedig arra a törmelékre, melyet a hullámverés, a sok suvadás a

* A dejkok, más néven telérek a földkéreg hasadékai, melyekbe láva nyomul be.
** „Sárvulkán“ neve alatt általában a földgáz és petroleum források feltörési helyem 

levő fortyogókat értik (E. Weinschenk : Allgemeine Gesteinskunde. 1902, p. 253.). „Schlam- 
ströme“-nek nevezik továbbá a kráterekből a lejtőn lefelé húzódó agyonázott hamut (1. c. 
p. 185.).
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félsziget keleti és északi partszegélyén hosszú idő óta felhalmozott. A parton, a 
véderdő között elszórtan heverő kőtömbök, sziklák : bazalttufák, melyek a Balaton 
sz. f. 40—50 m. (a tenger sz. f. 148—160 m.) magasból omlottak le. A bazalttufa 
az Apátság alatt, onnan SO-ra az Akasztó-dombig; NW-ra az Attila-domb, Óvár, 
Diósi tetőig, majd 4 km. hosszúságban követhető. A rétegek vastagsága változó, 
az Akasztó-dombnál cca 0-4 m., míg a Remete barlangoknál cca 20 m., az innen 
W-ra levő Diósi-tetőnél ismét vékonyabb. A szálban álló bazalttufa rétegek a fél
sziget belseje felé dőlnek enyhe lejtéssel: így az Akasztó-domb O-i oldalában 
19 h 3° 21°, az Apátság alatt 14 h 5° 10°, a Remete-barlangoknál 9 h 5° 8°—13 h 
10° 15°, a Fecskelyukhágónál pedig 9 h 12° 9°; ezek az adatok egybevetve a fél
sziget más pontjain észlelt megfigyelések eredményeivel mind arra vallanak, hogy 
e rétegek keletkezésük óta ismételten ki voltak téve élénk tektonikus mozgások 
hatásának. Az alakító erők közül, amint erre Cholnoky Jenő ismételten fölhívta 
a figyelmet, a szél munkáját is igen jól lehet megfigyelni a bazalttufa-rétegfejeken, 
különösen az Óvár alatt, ahol a tufa hamu anyagából szembetűnnek a szél által 
kivésett bazalt, fillit, homokkőtörmelék, kvarckavicsok. Ugyanitt jól lehet látni 
a permi vörös homokkő zárványokat.

A bazalttufa alatt laza homok s tömött agyarétegek váltakoznak ismételten, 
ezekből kerülnek ki a Congeria-kagyló búbjai (kecskekörmök). E rétegek változa
tosságának jellemzésére egy új feltárás, a Szérűskerti útbevág'ás rétegsora a 
következő :

0-50 m. vastag lemezes mésztufa
0-35 m. 9 9 bazalt tufa
0-12 m. 9 9 szürkés agyagostufa
0-02 m. 9 9 murvás közbetelepülés
0-17 m. 9 9 szürkés agyagostufa
0-02 m. 9 9 meszes agyag közbetelepülés
0-07 m. 9 9 szürkés agyagostufa
0-05 m. 9 9 tömött zöldes-szürke agyag apró kaiéit kristályokkal
0-20 m. 9 9 tömött tufás, az alján murvás agyag
0-10 m. 9 9 tömöttebb tufás agyag
0-30 m. 9 9 igen tömött tufás, üreges agyag
0-30 m. 9 9 finom bazalt tufa
0-20 m. 9 9 zöldes-sárga agyag
0-35 m. 9 9 limonit eres agyag
0-20 m. 9 9 tufás agyag
0-10 m. 9 9 limonit csíkos tufás agyag
0-20 m. 9 9 tömöttebb sárgás-szürke tufás agyag
0-20 m. 99 sárgás homokos agyag
0-10 m. 9 9 tömöttebb sárgás-szürke tufás agyag
0-20 m. 9 9 finom tömött sárgás-szürke tufa
0-20 m. 9 9 tömöttebb sárgás tufás agyag
0-15 m. 9 9 sárgás agyag homok.

A Szérüskerti lejáró mellett a faluba vezető kocsiút W oldalában egy helyen 
szembetűnő a bazalttufa gyűrődése, ez minden valószínűség szerint suvadás folytán

26*
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keletkezett. A bazalttufa felett e helyen — amint azt a rév és község közti útba 
való betorkolás kanyarulatánál levő kőfejtő kikezdésben igen jól lehet látni -—, 
fehér lemezes, kövületeket is tartalmazó mésztufát lehet találni, a helység felé 
haladva e felett szürke, tagozatlan kalcedonos mésztufa sziklák egykori gejzirok 
tanúi. Ettől S-felé az Akasztó-domb kúpjai hasonló alkotásúak, távolabb a Kopasz
hegyen ujjnyi vastag lemezekben elváló agyagos kövületes mésztufa, ezalatt a 
Fehérpart cca 20 m. magas feltárásban tanulmányozható pannóniai-pontusi agyag, 
majd homokrétegek következnek. A Fehért part kövületgazdag rétegei régóta 
ismertek, a különböző Congeria, Anodonta, Melanopsis fajok egyik legszebb lelő
helye. A Kopasz-hegy S-i lábánál lösz, a part mentén pedig — most már kitermelt 
— tőzeg a legfiatalabb képződmény.

Visszatérve a községbe, az Apátság melletti Belsőkálvária, az Attiladomb, 
a község S-i szélén az Ürgebörc, özv. Téczely Jánosné, vitéz Kovács Ferenc ház
helye közelében, a temető mögött gejzir feltörések mésztufa üledéke található.

Pradarics Elek s Csizmazia Imre telke mellett, valamint a temető felett elve
zető út bevágásában márgarétegek bukkannak fel. A Fogas-vendéglő alatt, az 
Aszófőre vezető út mellett löszt fejtenek : pár lépéssel távolabb, ahol a lösz takaró 
megszűnik, pedig bazalttufát. A Levente játszótér W-i és N-i szélén sorakozó 
bazalttufa padok réteg fejei a szél hatása folytán ripacsosak, településük zavart, 
egykor összefüggtek a Remete-barlangok bazalt tufa rétegeivel. Az Óvár W-i olda
lában heverő törmelék között gyakori a bazalttufából származó fillit, klorit-pala, 
mészkő, homokkő darab.

Az Óvár s a Diósi tető között két kisebb dombhát bazalttufából áll, a köztük 
lévő nyeregben pedig pannónia-pontusi homok bukkanik elő. A bazalttufát a Je
genye, Fecskelyuk kőfejtőben hasonlókép a Diósi tető W. oldalában fejtik. A ba
zalttufa rétegek enyhe gyűrődése, aragonitos bevonatai, a hatalmas vörös homokkő 
zárványok okozta behorpadás e helyeken is jól megfigyelhető. A Diósi tető N-i 
oldalában egy homokbánya van, említésre méltó, hogy a homokrétegek felfelé 
agyagosabbak. A bánya W. falán jól látható a bazalttufa rétegeknek homokra való 
rátelepülése. A reambuláció alkalmával kitűnt, hogy a Diósi tető W-i s N-i szegé
lyén hévforrások törtek fel, erre vallanak az ott talált mésztufa tömbök.

A révtől NW-ra Aszófőig terjedő rész. A révtől NW-ra levő Cserhegy Hármas
hegy környéke, ideszámítva a Mészkemencehegy N-i oldalát az egykori gejzir 
tevékenység legfőbb színhelye, két egybefüggő forrásfeltörési vonalat, 28 kúpot, 
köztük az Aranyház csoportját őrizte meg eddig a mésztufa. A sok gejzir kúp közül 
az Aranyházon kívül igen érdekes a Hármashegy, Mészkemence hegy közötti 
legelő laposából kiemelkedő Pásztor kúp. E gejzirok üledéke kezdetben lemezes 
kövületes mésztufa, majd tagozatlan Fe203-tól helyenként vörösre festett kalce
donos mésztufa útkövezésre alkalmatlan, építésre sem jó kőzet, melynek fejtése 
a természeti kincs számba menő gejzir kúpok pusztulását vonja maga után s 
valóban vétek. A Hosszúhegy és Kiserdő tető felépítése az előbbiekhez hasonló : 
a szőlők között homok, a tetők alatt bazalttufa, lemezes mésztufa helyenként 
egy-egy kalcedonos tagozatlan mésztufa kúppal. A Kiserdő tető O-i oldalában 
a bazalttufa igen jó feltárásai láthatók Ehrlinger kőfejtőjében s a közelében lévő 
bánya kikezdésekben. A bazalttufa felső padjaiban több a durva törmelék, mint
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az alsókban, a dőlésük SO (10h 7° 16°) ; a községhez közeliévé egyik kőfejtőben 
a bazalttufa gyűrődése is szembetűnő.

Míg a reambuláciö alkalmával a Hármashegy N-i, Belső tó felé tekintő 
oldalában egy lejtőtörmelékes lösz feltárás vonta magára a figyelmet, addig a Kis
erdő tető S-i oldalában feltüntetett löszt pannóniai-pontusi homoknak kellett mi
nősítenem.

A félsziget S-i s W-i oldala. A rév felett, ahol a templom-rom áll, meredek 
bevágás tárja fel a homokos agyag rétegeket, melyek a S-i s W parton a Csúcs-

2. A Csúcshegy E-i lejtője.
p =  pontusi-pannoniai homokos agyag. — b =  bazalt tufa. — t = .'mésztufa (gejzirit).

2. Abb. Ostabhang des Csúcshegy.
p =  pontisch-pannonischer sandiger Ton. — b =  Basalttuff. -— t =  Kalktuff (Geisirit).

hegyig fokozatosan vastagodnak, itt meghaladják a 100 m.-t is. A laza homok és 
tömött agyagrétegek felett a Mészkemence hegy, Szarkádiszakadásnál lemezes 
és tagozatlan mésztufa, a Gurbicstetőn, Csúcshegyen pedig közben bazalttufa 
rétegek foglalnak helyet. Számos partrogyás tárja fel itt is a hegyoldalokat. A part 
mentén heverő sziklák, eomlott mésztufa, bazalttufa is ezt tanúsítják.

Ezek közül a legnagyobb feltárás a Szarkádiszakadásé itt mintegy 25 homok 
és agyagréteget lehet megkülönböztetni. Kevésbé ismert, de szintén eléggé válto
zatos a Szarkádi erdőben levő másik feltárás — az előbbi helytől cca 300 m.-re 
SO felé -— itt a rétegsor a következő :

O'IO m. vastag homokos szürke agyag
0-18 m. „ tömöttebb sárgás homokos agyag
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008 m. vastag meszes limonitos agyag, konkréciókat tartalmazó 
sárgás homokos agyag

0' 18 m. ,, tömöttebb sárgás homokos agyag
O’IO m. „ homokosabb limonitos agyag
015 m. ,, meszes homok konkréciókat tartalmazó agyag
4-00 m. „ homok.

A Gurbicsatető W-i oldalában is jól lehet látni a meredek hegyoldal feltárá
sában az előbbiekhez hasonló réteg sorozatot. A régebbi irodalomban leírt bazalt 
dejk nyomát itt nem lehet felismerni, e helyen finom bazalttufa közbetelepülés 
van. A szálban álló rétegek itt is a félsziget belseje felé dőlnek, enyhe lejtéssel, így 
a Szarkádi-erdőben 4h 0° 10°, a Szarkádi szakadásnál 4 h 5° 5°, a Gurbicsatető SW-i 
oldalában 5h 5° 10°. Csúcshegy S oldalában 4h 10° 18° oldalában. A Csúcshegy festői 
körvonalai már távolról elárulják változatos felépítését. Az alapját pannóniai-

3. Pásztorkúp. t =  tömött mésztufa (gejzirit), 1 =  lemezes mésztufa.
3. Abb. Pásztorkúp. t =  massiver Kalktuff (Geisirit). — 1 =  lamellöser Kalktuff.

pontusi homok rétegek képezik, efelett bazalttufa a szokásos zárványokkal, 
melyek közül W 5 m. magas bazalttufa pad feltárásában szembetűnő a y2 m3 nagy 
homokos agyagzárvány. A legfiatalabb képződmény itt is a lemezes s tagozatlan; 
néhol fejnagyságú kalcedon-zárványokat tartalmazó mésztufa. A 226 o közelében

rendkívül érdekesek a lemezes mésztufa-padok. A 218 o körül bazalttufa réteg 
fejei bukkannak elő, a Külsőtó felé tekintő oldalon e kőzetet fejtik. E magassági 
ponttól O-re egy kis folton mésztufa is található. Az Apátihegy tetején annak O-i 
és N-i oldalában bazalttufa van, az utóbbi helyen, közel az Aszófőre vezető úthoz, 
fejtik ; megjegyzésre méltó, hogy a Külsőtó levezető csatornáját is bazalttufába 
vágták, s hogy a rétegek között rostos gipszkristályok fordulnak elő. Az Apáti hegy 
NW oldalában a szőlők között pannóniai-pontusi homok tűnik elő.

Hidrológiai viszonyok: a félsziget közismert vízszegénysége geológiai fel-
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építésnek tulajdonítható. Nevezetesen miután a terület alapját laza permeabilis 
kőzet, homok alkotja, a csapadék mélyebbre szivárog le. A félsziget belső területén 
az apátsági kőfejtő alatt levő kút (116 m) a keleti part oldalon pedig a Ciprián for
rás jelzi e talajvíz magasságát (forrás hőmérséklete a szivárgás helyén 1930 VI. 19.
11.4° C, a rosszul foglalt medencében pedig ugyanekkor 13.7° C). Ifj. Lóczi Lajos a 
község és a kikötőtelep vízellátására szerencsésen jelölte ki ezt a szintet.6

A Diósitető alatt a parton levő kút ivásra alkalmas; kevésbé jó az iszap
tartalom miatt a többi part melletti kút, így a Csúcshegy W lábánál* a Szarkádig 
erdőőri ház alatt, továbbá a Halász-házi kút vize. Mindhármat a Balaton táplálja.'

Az a felfogás, mely szerint a Belsőtó és a Külsőtó tisztán a szél-defláció folytán 
keletkezett volna, kiegészítésre szorul ; tekintetbe véve azt, hogy a félsziget pere
mén a rétegek befelé, a Kiserdő
tető, valamint a Külsőtó N vé
gén a csatorna feltárásában levő 
bazalttufa-rétegek S felé, a Hár
mashegyen. Cserhegyen pedig N 
felé dőlnek ; a tavak keletkezé
sénél tehát tektonikus erők hatá
sára is kell gondolnunk. A tek
tonikus erők előkészítették, a 
defláció tovább munkálta a tér
szint. A Külsőtó helyén nyár de
rekán szikes foltok jelennek 
meg.

Mint a vázlatból látható, 
mindent egybevetve, a Tihanyi
félsziget földtani szempontból 
hazánk egyik legérdekesebb te
rülete, pannóniai-pontusi réte
gek változatos sorát őrizték 
meg a bazalttufa erupciók,
s a nyomukat követő páratlanul szép gejzirműködés üledékei.

GEOLOGISCHE REAMBULATION VON TIHANY.
Eine zusammenfassende Beschreibung der geologischen Verhältnisse der 

Halbinsel, erschien von Lajos Lóczi sen.1 und in letzter Zeit von József Sümeghy.2 
Bezüglich, der eruptiven Gesteine des Gebietes gibt uns Stefan Vitális3 Aufschluss ; 
die geographischen Merkwürdigkeiten der Halbinsel wurden hingegen von Jenő 
Cholnoky4 beschrieben. In diesen Arbeiten finden wir auch ein Verzeichnis jener 
Studien, die den einzelnen Detailfragen gewidmet wurden. Diese umfassende Lite
ratur liefert den Beweis, dass Tihany von geologischem Standpunkte eine der best- 
bekannten Gebiete unserer Heimat, ist.

* E forrás hőmérséklete 1930. VI. 22-én 15'6° Cl, ugyanakkor a Balaton vize ugyanott 
24-7° C.

4. Külső tó. Szikes rész 1930 június végén.
4. Abb. Külső tó („äusserer See“). Sodaerde am 

Ende Juni 1930.
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In der jüngsten Vergangenheit haben etliche neuere Aufschliessungen die Vor
nahme einer Reambulation begründet, damit die bisherigen Beobachtungen mit 
neueren Angaben ergänzt werden können. Gegenwärtige Mitteilung, die einen 
vereinfachten Auszug einer ausführlichen Beschreibung5 darstellt, soll zur Orien
tierung jener Biologen dienen, die sich dem Studium der Halbinsel zuwenden.

Die ungefähr 12 km2 (1197 Hektar) grosse Halbinsel* baut sich teils aus 
Basaltbreccien aus Sedimentgesteinen auf, deren relative Stärke je nach der La
gerung der Gesteine, bezw. der Erosions- und Deflationsarbeit verschieden ist, 
beim Csúcshegy (Spitzberg) aber die grösste Stärke von ungefähr 130 m vom Spie
gel des Balaton gemessen, erreicht.

Den Grund der Halbinsel bildet das Sediment des Pannonisch-Pontischen- 
Meeres : nämlich Sand und Ton. Seine Mineralien sind : Quarz, Muscovit, Biotit, 
Chlorit, Magnetit, Amphibol, Limonit, Plagioklase und Zirkon.

Der Sand geht nach obenzu wiederholt bald in Schlamm bald in Tonschichten 
über, Letztere sind aber, obwohl allgemein verbreitet, doch von untergeordneter 
Bedeutung und geringer Stärke.

Als geologische Spezialitäten der Halbinsel sind die Ablagerungen einstiger 
Geyser : die Kalktuffe zu erwähnen. Unter diesen findet man hellgelbe homogene 
ungegliederte, hellgelbe ungegliederte mit Chalcedoneinschlüssen, ferner eine gelbe 
Variation dieses Gesteins, das sich in fingerdicken Lamellen aufblättert und wieder 
an einer anderen Stelle eine weisse, papierdünne, blätterige Variation. Der Kalktuff 
ist mit Ausnahme des ebenen Teiles (der sich zwischen dem Hármashegy und dem 
Mészkemencehegy dahinziehenden Weide), auf den Gipfeln der Hügel und An
höhen überall zu finden.

Die verwitterten Felsen von Basalttuff-Breccien zeigen rostbraune Farbe, 
die Lapillis sind an den Oberfläche auserodiert, das frische Gestein ist graublau, 
stellenweise mit weisser Kruste. Genaue Untersuchungen ergeben, dass die Rapillis 
aus Olivinbasalt bestehen, das Bindemittel kalkhältige vulkanische Asche der 
weisse Überzug aber Aragonit ist.

Auf Grund der neuesten Aufschliessungen ist es heute schon klar, dass es auf 
der Halbinsel—entgegen der früheren Ansichten—keine Basaltgänge gibt, hingegen 
sind in den Basaltbreccien auf der Dióser Höhe grössere Basaltbomben zu finden, 
und haben diese, zufolge ungünstiger Aufschliessungen-wahrscheinlich zur Irre
führung der Forscher Anlass gegeben. Bei Berücksichtigung der Lagerungsverhält
nisse und petrographischen Eigentümlichkeit des Basalttuffes, findet man indessen 
für jene Annahme, dass es sich hier um Schlammvulkanische-Erruptionsgebilde 
handelt, keinerlei Bestätigung. An dieser Stelle war die Erruptionskraft der Um
gebung von Badacsony schon derart geschwächt, dass die Lava aus der Tiefe nicht 
auf die Oberfläche dringen konnte und lediglich nur Schutt ans Tageslicht kam, 
welcher bei der Eruption durch seine eigene Wärme „zusammengebacken“ (in den 
Steinbrüchen von Kiserdőtető, Fecskelyuk, Jegenye und Diósitető sind derartige 
Gebilde zu finden), resp. an einigen Stellen durch die Wirkung der grossen Regen, 
welche die Eruptionen begleiteten, und der aus der Tiefe hervorspringenden Quellen

* Als W-Grenze der Halbinsel wurde die Linie des Kanals, welcher die Aszófőer 
Landstrasse durchquert, genommen.
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und Geyser zusammenzementiert wurde.(Der Steinbruch der Abtei und die Schieten 
an der W-Seite des Csúcshegy sind die Zeugen des letzteren Prozesses.)

Der östliche und nördliche Teil der Halbinsel. Das Biologische Institut ist 
teils auf aufgeschüttetem Grunde erbaut, teils aber auf jenem Schutt, welchen 
der Wellenschlag, bezw. häufige Rutschungen an den östlichen und nördlichen 
Uferrändern der Halbinsel im Laufe der Zeiten aufgehäuft haben. Die am Ufer 
im Schutzwalde zerstreut herumliegenden Steinblöcke und Felsen sind Basalttuffe, 
welche aus einer Höhe von 40—50 m. über dem Spiegel des Balaton (148—160 m 
über dem Meeresspiegel) herabgestürzt sind. Basalttuff findet man unter der Abtei 
und lässt sich dieses Gestein von hier aus gegen SO bis zum Akasztó—Hügel, 
gegen NO aber bis zum Attila-Hügel, Óvár und Dióser Höhe in einer Länge von 
fast 4 km verfolgen. Die Stärke der Schichten ist verschieden ; beim Akasztó-Hügel 
beträgt sie ungefähr 0.4 m, bei den Remete-Höhlen finden wir cca 20 m Stärke, 
bei der von hier westwärts liegenden Dióser-Höhle hingegen begegnen wir einer 
dünneren Schicht. Die Basalttuff-Schichten weisen milde Neigung gegen das 
Innere der Halbinsel a u f ; so beträgt der Neigungswinkel an der Ostseite des 
Akasztó-Hügels 19h 3° 21°, unter der Abtei 14h 5° 10°, bei den Remete-Höhlen 
9h 5° 8°—13h 10° 15°, beim Fecskelyuk-Pass (Schwalbenloch-Pass) 9h 12° 8°. 
Ein Vergleich dieser Daten mit den an anderen Punkten der Halbinsel gewonnenen 
Beobachtungsresultaten spricht dafür, dass diese Schichten seit ihrer Entstehung 
wiederholt der Einwirkung lebhafter tektonischer Bewegungen ausgesetzt waren.

Zwischen den umgestaltenden Einflüssen verschiedener Naturkräfte kann an 
den Basalttuffschichten — worauf J. Cholnoky wiederholt aufmerksam machte — 
auch die Arbeit des Windes sehr gut beobachtet werden u. zw. tritt diese am 
klarsten unterhalb Óvár zutage, wo aus der Aschengrundmasse des Tuffes durch 
den Wind freigelegter Basalt-, Phyllit-, Sandstein-Schutt und Quarzkiesel hervor
ragen. Auch ist es hier deutlich ersichtlich, wie die roten Permischen Sandstein
schlüsse einst in den Tuff hineinfielen und sich in denselben eingegraben haben- 

Unter dem Basalttuff liegen in abwechselnder Folge lockere Sand- und 
massive Tonschichten. Diese enthalten die verschiedenen Congeria-Arten. Zwecks 
Schilderung der Mannigfaltigkeit dieser Schichten soll hier die Schichtenreihe des 
Szérüskerter Strasseneinschnittes, als einer neuen Aufschliessung folgen :

0.50 m blättriger Kalktuff
0.35 m Basalttuff
0.12 m grauer Tontuff
0.02 m kieselige Zwischenlage
0.17 m grauer Tontuff
0-02 m Tonader
0.07 m grauer Tontuff
0.05 m massiver, grünlich-grauer Ton mit kleinen Calcitkristallen
0.20 m massiver, tuffhältiger, am Grunde kieseliger Ton
0.10 m massiverer, tuffhältiger Ton
0.30 m sehr massiver, tuffhältiger, löchriger Ton
3.30 m feiner Basalttuff
0.20 m grüngelber Ton
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0.35 m Ton mit Limonitadern
0.20 m tuffhältiger Ton
0.10 m tuffhältiger Ton mit Limonistreifen
0.20 m massiver, gelblich-grauer, tuffhältiger Ton
0.20 m gelblich sandiger Ton
0.10 m massiverer, gelblich-grauer, tuffhältiger Ton
0.20 m feiner, massiver, gelblich-grauer Tuff
0.20 m massiverer, gelblicher, tuffhältiger Ton
0.15 m gelblicher Ton Sand.

Neben dem Steilweg vom Szérüskert, an der Westseite der ins Dorf führenden 
Landstrasse ist an einer Stelle eine sehr auffallende Faltenbildung des Basalttuffes 
zu bemerken, deren Entstehen aller Wahrscheinlichkeit nach auf Rutschung 
zurückzuführen ist. Oberhalb des Basalttuffes kann man an dieser Stelle — wie 
es der Steinbruch No 10 neben der Strassenmündung sehr klar zeigt -— weissen, 
blättrigen, auch Petrefacten enthaltenden Kalktuff finden ; weiter gegen die 
Ortschaft zu sind überdies graue ungegliederte Chalcedon-Kalktuff-Felsen Zeugen 
einstiger Geiser. Die südwärts von hier gelegenen Kegel des Akasztó-Hügels sind 
ähnlicher Bauart, noch weiter auf dem Kopasz-Berge folgt in fingerdicken Lamel
len aufblätternder Kalktuff mit Versteinerungen, unterhalb diesen kann man in 
der Aufschliessung descca 20 m hohen Fehérpart pontisch-pannonische Ton- und 
Sandschichten studieren. Die an Versteinerungen reichen Schichten des Fehérpart 
sind seit langem bekannt und sind eine der schönsten Fundorte der verschiedenem 
Congeria-, Anodonta-, und Melanopsis-Arten. Am Südfusse des Kopasz-Berges 
bildet Löss, entlang des Ufers aber der jetzt schon ausgebeutete Torf die jüngste 
Formation.

In die Ortschaft zurückgekehrt, finden wir in der Nähe des neben der Abtei 
gelegenen inneren Kreuzweges (Belső Kálvária), dann beim Attila-Hügel, am 
Südsaume der Ortschaft beim Ürge-bérc, ferner neben den Hausgründen der 
Witwe Téczely, bezw. des Vitéz Kovács Ferenc, schliesslicb hinter dem Friedhofe 
von Geysertätigkeit herrührende Kalktuffsedimente. Neben den Gründen des 
Pradarics Elek und Csizmazia Imre, desgleichen im Einschnitt des oberhalb des 
Friedhofes dahinziehenden Weges, kommen Mergel schichten zum Vorschein. 
Unterhalb des Fogas-Wirtshauses an der Strasse nach Aszófő wird Löss ausgebeutet, 
kaum einige Schritte weiter verschwindet aber die Löss-Schichte um Basalttuffen 
Platz zu geben. Die Schichtenköpfe jener Basalttuff-Stufen, die sich dem west
lichen und nördlichen Rand des Levente-Spielplatzes anschliessen, sind vom Winde 
aufgerauht, ihre Lagerung weist Störungen auf ; in früheren Zeiten bildeten sie 
mit den Basalttuffschichlen der Remete-Höhlen eine zusammenhängende Kette. 
Zwischen dem an der Westseite des Óvár zerstreuten Schutt begegnet man häufig 
aus Basalttuff stammende Stücke von Phyllit, Chloritschiefer, Kalkstein und 
Sandstein.

Zwischen Óvár und der Dióser-Höhe bestehen zwei kleinere Hügelrücken aus 
Basalttuff, in dem zwischenliegenden Sattel aber kommt pannonisch-pontischer 
Sand zum Vorschein. Basalttuff wird in den Jegenye und Fecskelyuk genannten
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Steinbrüchen und an der Westseite der Dióser-Höhe gebrochen. Auch an diesen 
Stellen kann eine milde Faltenbildung der Basaltluffschichten, weiters können 
ihre Aragonitkrusten und durch mächtige Einschlüsse von rotem Sandstein 
verursachte Einsenkungen beobachtet werden. Auf der Nordseite der Dióser-Höhe 
befindet sich eine Sandgrube bezgl. welcher zu erwähnen ist, dass der Tongehalt 
der Schichten nach oben zu eine stete Zunahme aufweist. An der Westwand dieser 
Grube kann man die Überlagerung der Sandschichten durch Basalttuffschichten 
gut sehen. Anlässlich der Reambulation wurde konstatiert, dass am West- bezw. 
Nordsaume der Dióser-Höhe einst heisse Quellen sein mussten, diese beweisen die 
dort Vorgefundenen Blöcke aus Kalktuff.

Der von dem Hafen gegen N W  bis Aszófő erstreckende Teil. Als Hauptstätte der 
einstigen Geisertätigkeit bezeichnen wir das vom Hafen nordwestlich liegende 
Cserhegy- und Hármashegy-Gebiet, hierher gerechnet auch die Nordseite des 
Mészkemencehegy. Der Kalktuff hat uns die Aufbruchslinie zweier miteinander 
verbundenen Quellen, ferner 28 Kuppen, darunter die Aranyház genannte Gruppe 
bewahrt. Unter den vielen Geyserkuppen ist ausser dem Aranyház noch die Pásztor- 
kúp pe sehr interessant, welche sich im ebenen Teil der zwischen dem Hármashegy 
und Mészkemencehegy erstreckenden Weide erhebt. Das Sediment dieser Geyser 
ist anfänglich blättriger Kalktuff, welcher Versteinerungen enthält, dann unge
gliederter, von Fe2 0 3 stellenweise rotgefärbter kalcedonhältiger Kalktuff, ein zu 
Strassenverkleidungen und Bauten ungeeignetes Gestein, dessen Auswertung — 
da hiermit die Vernichtung der als Naturschätze und als Seltenheit geltenden 
Geyserkuppen verbunden ist — als Verbrechen bezeichnet werden muss. Der 
Aufbau des Rückens des Hosszúhegy und Kiserdő ist den Vorherigen ähnlich. 
Zwischen den Weinkulluren findet man Sand, unterhalb der Höhen Basalttuff und 
blättrigen Kalktuff, welch Letzterer stellenweise Kalcedonhältige, ungegliederte 
Kalktuffkuppen enthält. An der Ostseite der Kiserdö-Höhe, im Erlinger’schen 
Steinbruch sind sehr gute Basalttuff-Erschliessungen zu sehen, dasselbe gilt auch 
für die naheliegenden anderen Brüche. Die oberen Schichten des Basalttuffes ent
halten mehr groben Schutt, als die unteren und ist der Neigungswinkel der Ersteren 
gegen SO zu 10h 7° 13°; an einen, der Ortschaft naheliegenden Stelle fällt die 
Faltenbildung des Basalttuffes ins Auge.

Während anlässlich der Reambulation an der nördlichen, gegen den Belsőtó 
(Innerer Teich) gewendeten Seite des Hármashegy einer Aufschliessung von geröll- 
hältigem Löss Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wurde das an der südlichen Seite 
der Kiserdö-Höhe als Löss bezeichnete Gebilde als pannonisch-pontischer Sand 
erkannt.

Südliche und westliche Seite der Halbinsel. Oberhalb der Fähre, wo die Kir
chenruine steht, erschliesst ein steiler Einschnitt die sandigen Tonschichten, die 
sich am südlichen und westlichen Ufer entlang bis zum Csúcshegy dahinziehend, 
allmählich verstärken, und hier sogar die Stärke von 100 m überschreiten. Auf den 
lockern Sand- bezw. dichten Tonschichten liegen beim Mészkemencehegy und bei 
dem Szarkáder Steilabhang Schichten blätterigen und ungegliederten Kalktuffes, 
wogegen auf der Gurbicsa-Höhe und am Csúcshegy Basalttuff-schichten hervor
treten. Die Hänge werden auch hier von zahlreichen Rutschungen erschlossen.
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Die entlang dem Ufer herumliegenden Felsen, herabgestürzter Kalktuff und Basalt
tuff entstammen solchen Rutschungen.

Als grösste Aufschliessung ist jene des Szarkáder Steilabhanges zu erwähnen, 
wo ungefähr 25 Sand-und Tonschichten unterschieden werden können. Weniger 
bekannt, aber ebenfalls sehr abwechslungsreich ist die im Szarkáder Wald befind
liche zweite Aufschliessung — von erstgenannter Stelle in cca 300 m Entfernung 
gegen SO — deren Schichtenreihe nachstehend angeführt ist :

0.10 m sandiger, grauer Ton
0.18 m massiverer, gelblicher, sandiger Ton
0.08 m Kalk- und Limonit-hältiger Ton, Konkretionen enthaltender 

gelbl. sandiger Ton ;
0.18 m massiverer gelblicher, sandiger Ton
0.10 m sandigerer Limonit-hältiger Ton
0.15 m kalkhältiger Sand, Konkretionen enthaltender Ton
4 m Sand.

Auf der Westseite der Gurbicsa-Höhe kann man in der Aufschliessung des 
steilen Berghanges ebenfalls eine der vorherigen ähnliche Schichtgruppe sehen. 
Irgendwelche Spur der in der älteren Literatur beschriebenen Basaltgängen ist hier 
nicht zu erkennen, an dieser Stelle findet man Zwischenlagerung feines Basalt- 
tuffes. Schichten haben auch hier eine Neigung gegen das Innere der Halbinsel und 
beträgt der Winkel im Szarkáder-Walde 4h 0° 10°, beim Szarkáder Steilabhang 4h 
5° 5°, an der SW-Seite der Gurbicsa-Höhe 5h 5° 10°, an der Südseite des Csúcshegy 
4h 10° 18°. Das malerische Profil des Csúcshegy spricht schon aus der Ferne von einem 
abwechslungsreichen Aufbau. Sein Grund stock setzt sich aus Pannonisch-Ponti- 
schem-Sand, worüber Basalttuff mit den schon erwähnten Einschlüssen gelagert ist. 
Zwischen den Letzteren muss der in der Aufschliessung der 5 m hohen Basalttuff- 
Bank hervortretende % m3 grosse sandigeToneinschlusserwähnt werden. Die jüngste 
Formation ist auch der blätterige ungegliederte Kalktuff, welcher stellenweise kopf
grosse Kalzedoneinschlüsse aufweist. In der Nähe der o (Kote) 226 sind ausser-

l
ordentlich interessante blätterige Kalktuffstufen zu finden. Im Umkreise der o 
218 kommen Köpfe von Basalttuffschichten zum Vorschein, welches Gestein übri
gens an der gegen den Külsőtó (Äusserer Teich) gerichteten Seite gebrochen wird. 
An einem kleinen Fleck, gegen Osten von letztgenannter Kote lässt sich auch Kalk
tuff finden. Am Gipfel und in der östlichen weiters nördlichen Seite des Apáti- 
Berges gibt es auch Basalttuff, welcher an letzterer Stelle in der Nähe des nach 
Aszófő führenden Weges gebrochen wird. Es ist noch erwähnenswert, dass auch 
der Abflusskanal des Külsőtó (Äusserer Teich) in Basalttuff geschnitten ist und 
dass zwischen den Schichten faserige Gypskristalle Vorkommen. Am NW-Hang des 
Apáti Berges kommt zwischen den Weinkulturen Pannonisch-Pontischer Sand 
zum Vorschein.

Hydrologische Verhältnisse: Die allgemein bekannte Wasserarmut der Hal
binsel ist eine natürliche Folge ihrer geologischen Beshaffenheit. Da nämlich der 
Untergrund des Gebietes aus lockern, durchlässigen Gesteinen und Sand besteht,
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findet eine tiefere Versickerung des Niederschlages statt. Die Höhe des Grund
wasserspiegels wird im inneren Gebiete der Halbinsel von dem unter dem Apátságer 
Steinbruch befindlichen Brunnen (116 m), an der östlichen Uferseite hingegen von 
der Ciprian-Quelle gekennzeichnet. (Die Temperatur der Quelle am Orte des Aus
bruches war am 19. VI. 1930. 11-4 C°, im schlechtgefassten Becken hingegen zur 
selben Zeit 13.7° C) L. Lóczi jun. hatte zur Wasserversorgung des Ortes und der 
Hafenanlage mit guten Erfolg das obenenwähnte Wasserniveau bestimmt.6

Der am Ufer unterhalb der Diösi-Höhe vorgesehene Brunnen liefert ent
sprechendes Trinkwasser, was man von den übrigen Brunnen des Ufergebietes, 
wegen ihres Schlammgehaltes, weniger behaupten kann. Letzteres bezieht sich auf 
das Wasser der am westlichen Fusse des Csúcshegy,* dann unterhalb des Szarkáder 
Forsthauses, weiters beim Halász-Haus angelegten Brunnen. Diese drei Brunnen 
werden vom Balaton gespeist.

Jene Auffassung, laut welcher die Entstehung des Belső- und Külsőtó (Innerer 
und Äusserer Teich) allein auf die Arbeit des Windes, auf Deflation zurückzuführen 
ist, bedarf einer Ergänzung. Wenn man in Betracht zieht, dass sich die am Rande 
der Halbinsel gelagerten Schichten gegen das Innere derselben, die in der Erschlies
sung der Kísérd ö-FIöhe,so wie am nördlichen Ende des Külsőtó in der Aufschliessung 
des Kanals befindlichen Basalttuff-Schichten gegen Süden zu neigen, und dass 
schliesslich die Basalttuff-Schichten am Hármashegy bezw. Cserhegy einen nörd
lichen Neigungswinkel aufweisen, muss man bei der Entstehung dieser Teiche auch 
an Mitwirkung tektonischer Kräfte denken. Die Vorbereitung des Terrains be
wirkten tektonische Kräfte, die Deflation aber besorgte den weiteren Ausbau. 
Gegen Mitte des Sommers erscheinen an der Stelle des Külsőtó Sodaflecken. (Ein 
Zeichen von AJkaliboden.)

Alles zusammengefasst können wir sagen, dass die Tihanyer Halbinsel eines 
der von geologischem Gesichtspunkte aus interessantesten Gebiete unserer Heimat 
ist, in welchem uns die Basalttuff-Eruptionen und die unvergleichlich schönen Ab
lagerungen der in der Folge dieser Eruptionen aufgebrochenen Geyser eine ab
wechslungsreiche Folge Pannonisch-Pontischer Schichten aufbewahrt haben.
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A mai Tihany község az apátságot közvetlenül szolgáló népből, az Apáti nevű 
dűlő helyén volt Apáti községből s a rév közelében feküdt Üjlak községből alakult. 
Községek pusztulása, egyesülése nehéz történeti idők eredménye. A tihanyi fél
sziget népe a révész, halász, katona, bortermelő s csak kisebb részben földmíves 
múltban. Múltja, múltbeli foglalkozása s e foglalkozásainak megszűnte tükrözik a 
falu képén. Vizenjáró mesterségét a gőz- és motorhajó, halászatát a nagytőke, 
szőlőjét a filoxera tette tönkre; (egy évtized alatt —- 1885-1895 — 215 kát. hold- 
nyi szőlőjéből 14 hold m aradt); várát a kuruckor végén lerombolják ; régi foglalko
zásaiból a múltban legkevésbbé jelentékeny maradt változatlanul: a földmívelés. 
Újabban szőlői felújultak s a víz melletti nagyobb építkezések s némi turista- 
forgalom gazdasági helyzetét javították, lakóit jobb, de időleges keresethez ju tta t
ták. Ez a fordulat a falu képén is meglátszik, amely pár évtizeddel ezelőtt a mainál 
is szegényesebb volt. A Balaton körül már ezelőtt négy évtizeddel is Tihanynak 
volt a legtöbb gyümölcsfáj a,de a gyümölcsértékesítés módját máig sem találták meg.

Gazdasági helyzete szerint telkei, építményei is szegényesek. Viszont a szegény
ség konzervál avultságokat s ezek között nem egy olyan hagyatékot, amelyet az 
etnográfus, tudománya számára, értékesíthet. Ezért Tihany néprajzának alaposabb 
átkutatása eredményes lesz, azután is, hogy Jankó János alapvető balatoni mono
gráfiájában természetesen Tihany is benne foglaltatik.*

Ezúttal néhány tihanyi építményfélét mutatunk be ; az egész községből — a 
szakirodalomban — eddig egészen hiteles módon : fényképben, egyetlen ilyen tárgy 
sincs bemutatva.**

Tihany, mint általában a Balatonmellék s különösen az északi part, a múltban 
a ház falát sövényből, födelét nádból alkotta, csupán a váz volt szálfa. Jankó még 
látott Tihanyban sövényházat, nekünk már nem sikerült megtalálnunk. A sövény

* A balatonmelléki lakosság néprajza. Kny. A Balaton tudom, tanulmányozásának 
eredményei c. munka III. kötetének II. részéből. Bpest. 1902. 428. 1.

** Egy elrajzolt ház képe, (fképét 1. itt a 10. sz. ábrán) látható: Malonyay : A magyar 
nép művészete. Bpest, 1912. IV. k. 268.1. (549. á.) ; hitelesebb rajzban magam is bemutattam 
egy házat, egy pincét és hidast s a református haranglábat már elébb ; 1. Magyar Népművészet 
XII. Bpest, 1926. 39., 60., 52. á.
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általános gyakorlatát az erdők gyérülésével a somogyi oldalon a sárfal, az északi 
parton, tehát Tihanyban is, a kőfal váltotta fel. Tihany ma tipikus kőépítkezésű 
terület. Tipikus maradt a nádfödél is, csupán az újabb házak építőit kötelezik az 
építőszabályok tűzbiztosabb tetőanyag használatára. Azóta a házfödél anyaga 
cserép.Kőből épül újabban a telek kerítése is, ahol épül ; Tihanyban, mint Veszprém, 
Zala nagy területein általában, nincs minden telek körülkerítve. Kőből épülnek 
jobbára a melléképületek is (1. az 1. sz. ábra telkét), bár erre fát, sövényt és nádat is 
használnak. A követ nem rakják mészhabarcsba, hanem az építésre használt kőzet 
málladékával kevert sárral szilárdítják meg. A kőfalat — kivált kezdetben, részben 
a jobb száradás kedvéért is — kívül nem vakolják, nem tapasztják, legfennebb az 
ablakok és ajtók rámája körül (2. ábra). Néha az építmény, kivált a melléképületek, 
kerítések fala végleg így is marad. (L. az 1. ábra bal szélén.) Ma már a kőépítkezés
ben majdnem olyan mesterek, mint a sok évszázados nádmunkában, s első pilla
natra azt hinnők, hogy itt ezer év óta kőből építkeznek. Viszont kétségtelen, hogy 
az apátság és Tihanyvár építkezései, erődítései a kőtechnikában is sok példát nyúj
tottak már a sövényépítkezés általános divatja idején is, s valószínű, hogy a sze
rény nemesi kúriák egy része — ilyenek Tihanyban is voltak :— a múltban is kőből 
épült. Ilyen nagyobbszabású építményt, az apátsági szénatartót (pajta), mutatja 
3. számú ábránk. Mind a kő, mind a nád közel v o lt ; a kő a község kőbányáiban, 
a nád a Belsőtó nádasaiban. A nád — hogy a gyakran tűz miatt elpusztult 
fedelet pótolhassák és általában a fedél tatarozására, a telken rendszerint tartalék
ban volt s részben ma is így van (1. az 1. sz. ábrát), mint ahogy a nádfedélnek szánt 
primitív tűzoltó szerszámok is kéznél vannak (csáklya és pemet). A nádtechnika 
takaros, nagymultú gyakorlatra mutató példáját a házfedeleken kívül a 4. számú 
ábrán látható jégverem mutatja.

Ami a tihanyi ház alaprajzi elrendezését illeti, itt is, mint a Dunántúl nagy 
részében, még a közeli múltban i s a f ü s t ö s h á z  - típus volt általános. Ez olyan 
két vagy három helyiségü ház, melynek minden helyiségébe külön ajtó szolgált az 
udvarról, egymással azonban egyik helyiség sem közlekedett. (Ilyen az 5. ábrán lát
ható ház.) Az ilyen házat messziről elárulja kéménytelensége s a konyha ajtaja 
felett kívül is elfüstölt fala, amely füstös falrészt néhol sohasem is meszelték 
fehérre, még a tornác felől sem (mint ahogy a konyha belsejét sem), hanem sárgás, 
vagy szürkés színűre s krumpliból vagdalt korongalakú, egyik lapján derékszögben 
megárkolt patronnal mészből fehér csillagokat nyomkodtak rája. (Ilyen konyha 
látható pl. az apátsági magtár közvetlen közelében, egy cselédházban.) A helyisé
gek e teljes elkülönítésének célja a konyha melletti helyiségek füsttelenítése volt. 
Ilyen kéménytelen, füstös konyhát mutat 6. sz. ábránk. Viszont az olyan konyha, 
mely egy többé-kevésbbé alábocsátott fallal két részre oszlik, az elül lévő p i t a r r a 
(e szó régen a ház előtti ereszt, tornácfélét jelentette) s a hátsó tulajdonképpeni 
konyhára, mindég kéményes. A konyha ilyen kéményes volta azonban csak azt 
jelenti, hogy a tűzhely füstje nem az ajtón dűl ki, hanem a tűzhely fölött pendely- 
ként terpeszkedő szabad, nyitott kéménybe vonulhat, (ha az időjárás megengedi, 
hogy felfelé törekedjék). Ennek a szabadkéményes konyhának szép példáját látjuk 
a 7. sz. ábrán. Részben a füstös konyhák tökéletlen szellőzése, füstje, ételszaga, 
gőzei ellen való védekezésül állanak a tejesedények szárítására szolgáló ágasok
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kint az udvaron, (1. 8. sz. áb rá t); minthogy a tej tudvalévőén minden szagot gyor
san és tartósan abszorbeál. (Az ágas itt egyúttal virágtartó is.)

A ház helyiségeinek elkülönítettsége kívánta meg a ház hosszában húzott, ere
detileg piíarnak nevezett tornácfélét, amely a sövényház előtt csak szélesebb eresz

volt (később faoszlopokra 
támasztva), az azóta divatba 
jött kőházak hosszában pe
dig — esetleg ívekkel össsze- 
kötött -- négyszögű, hengeres, 
vagy ezekből kombinált osz
lopokon álló, szélesebb eresz
alatti tornáccá alakult át, 
csípő magasságig kívül is föl
falazva, de annyi bejáró nyí
lással, ahány ajtó volt a há
zon. (5. sz. ábra.) Ezekből az 
eredetileg végig nyitott torná
cokból később több-kevesebb 
részt elfalaztak, vagy már 

éppen csak egy nyílással építették meg (9. és 10. ábra). Végül a házak nagyobb 
részén már nyoma sincs tornácfélének. (1. ábra.)

A kéthelyiségű ház konyhára és házra oszlik, a háromhelyiségűnek ezenkívül 
kamarája is van. Az újabb házak kamarája az egykori tornác ( piiar) egy-egy részét 
foglalja el, vagy a konyha hátsó részéből nyílik, néha mindkét oldalon.

A konyhába lépve legelőbb a terjedelmes sütőkemence ötlik szemünkbe, mely 
búbos vagy lapos tetejű. Ha a 
ház háromhelyiségű, akkor a 
hátsó fal közepéhez van ra
gasztva. A főzés a kemence pad
káján, a tüszejen vagy ha a ke
mence lapos, a tetején történik ; 
néhol azon a padkán, amely a 
szobabeli kályha fűtésére szol
gáló nyílás alatt (a konyhában) 
van. A szobabeli kályhát ugyanis 
—• a szoba füsttelen fűtése vé
gett — a konyhából fűtik s bent 
a szobában a kályhának nincs is 
tüzelő nyílása. (Némely kályhán 
vasbádogajtós sütő is van, de a 
kályha ekkor is kívülről fűlik.) E kályhák jobbára homorú kályhaszemekből van
nak összerakva s ma már mind mázasak. (11. ábra.) Régen vörösre égett, mázat - 
lan szemekből készültek. Ahogy a konyhában a szabadtűzhely pótlására ma már j 
szinte mindenütt ott van a vastakaréktűzhely is, melynek füstjét bádogkürtő 
vezeti föl a kéménybe (7. ábra), hasonlóképpen a szobabeli kályhát is a legtöbb
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helyen mellőzik, lebontják, kályhaszemeit csirkeitatónak használják s helyébe vas
kályhát vagy gyakrabban takaréktűzhelyet állítanak.

A konyhai szabadtűzhelyek mellőzésével a padláson, kamrában vagy az udva
ron hányódnak a szabad tűzhely régi eszközei, a 
lábasedények, vasmacskák, nyársak, tűzgerjesztő 
vaseszközök stb. A cserépedények helyébe vas-, 
zománcvas- és bádogedények kerültek.

A szobai bútorok is átalakultak, elpusztultak 
s az egykori sarkos elrendezésű, barátságos és színes 
szobabelsők helyett a legsívárabb kép tárul a láto
gató elé. Az egész Tihanyban nehéz lenne egyet
len házra való régi, típusos berendezést össze
szedni. Nincsenek már módos sarokpadok, vaskos 
asztalok, falitékák, edénytartó fogasok, polcok, 
faragott tölgyfaszékek s maholnap az utolsó ház
beli díszes darab, a formás cserépkályha is vég
kép eltűnik. Ami maradék régi holmi van, 
megbecsületlen hányódik padláson, udvaron 
a pusztulásra ítélt lim-lom között.

Tihany múltja, egyre növekedő látogatott
sága megérdemelné, hogy legalább egy ősi sza
bású ház megmaradjon a bele és köréje illő 
hagyományos tárgyakkal egyetemben.

PEASANT HOMES IN TIHANY.

The present community of Tihany has originated of various sources, viz. the 
subordinates of the abbacy founded in 1055, the population of two medieval villages 
of the peninsula, being devastated later and the soldiers of the fort Tihany. The 
occupations of the inhabitants were mostly fishing but they were also 
ferry-men, soldiers, wine and fruit-producers. In contrary to other Hungarian villa
ges farming never has been their main concern. The present village, its grounds, 
tsreets and buildings resemble to a community of poor fishermen. The buildings 
are mostly made of stone found on the peninsula and of reed, in which the 
shores of Lake Balaton, and of the Inner-lake (formerly more than one lake are rich. 
In older times when more forests have been found in the vicinity, hedge-building 
has been the general method of building that is raddle-hedges have been constructed 
between wooden-posts, covered with mud and white washed later. Nowadays stone 
is the only material used for building.

Only a few decades till now the characteristical home in Tihany has been the 
so-called „smoky-house“ (füstház) with two or three rooms sometimes, the ent
rance of each being directly from the yard. The reasen for this peculiar arrangement 
was, that there was no chimney in connection with the hearth and the smoke had to

27*
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escape through the door, or in winter through the small window of the door, having 
not any other way of escaping. Therefore the rooms, to be protected against smoke, 
had no entrance to the kitchen which also serves as porch („pitar“)  as found in 
other peasant homes all through Hungary. Up to recent times the „smoky-house“ 
has been a very common type of home in Transdanubia, even now one may find 
them in great numbers. The rooms were heated by stoves covered with pretty 
earthen-tiles, the heat being furnished by the kitchen-hearth which is connected 
with the stoves.

Along the house there is a corridor (portico) proctected by a roof, into which 
the rooms open. As more and more kitchens became provided with chimneys the 
necessity of the „porticos“ became less significant, they were closed up by walls, 
and to-day one may find very seldom any remainders of them.

FIGURES.
!

1. Yard with cottage without a „portico“. — 2. A later stone-building of 
stone-walls and thatch-roof, plastered and whitewashed only around the windows 
and doors. — 3. Barn belonging to the abbacy, stone-building with thatch-roof. —■
4. A pretty reed-building (ice-house) showing very old technic. — 5. House with 
i„portico“ and columns. — 6. „Smoky-kitchen“ with the hearth in the front having 
no chimney. — 7. A more advenced form of a kitchen, showing the porch in the 
front, farther the kitchen proper with hearth in the rear, having a great open 
chimney and place for cooking. (Nowadays this is substituted by an iron-stove 
which is connected with the chimney.) — 8. Posts in the court-yard in front 
of the kitchen for placing milk-pots on to dry serving also as flower-rack. — 9. Old 
stone-building with „portico“ partly closed by wall. — 10. The „portico“ of this 
house is now merely a small open porch, typical and pretty in form. -— 11. Very 
typical oven of concave Dutch-tiles to heat the room, the heat being furnished by 
the kitchen-hearth.

m i  h  a n y
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Munkatársaink szives figyelmébe !
Kérjük munkatársainkat, hogy fölösleges nyomdaköltségek elkerülése és 

a szerkesztők munkájának megkönnyítése okából kézirataikat géppel csak egyik 
oldalra lapszámozolt kéziratokban juttassák Magyar biológiai Kutató Intézet, 
Tihany címére. Célszerű a kéziraton széles margót hagyni. Világosan, de rövi
den írjunk!

A szedésféleségek a következő aláhúzásokkal jelölendők meg
Személynevek, valamint a fajok neve után álló auctornevek 

=  Kapitälchen.
Fajok, génuszok nevei és általában rendszertani kifejezések _________

=  kurzív.
Fontos dolgok, megállapítások, eredmények kiemelésére, de csak a leg

indokoltabb esetekben, ritkított szedés alkalmazandó, m e ly _________ aláhú
zással jelölendő meg.

Címek, fejezetcímek = = = = =  =  kövér betűvel
Személynevekhez és rendszertani kifejezésekhez a ragok kötjellel kapcso

landók hozzá, a rag mindig a szöveg rendes betűjével szedendő, tehát nem húzandó 
alá. Módszerek és ábramagyarázat petittel szedendő.

Az idézett irodalom, a szerzők nevei szerint betűsorban rendezve és sor
számozva, mindig a dolgozat végén állítandó össze. A dolgozatok a szövegben 
mindig a zárójelbe te tt sorszámmal idézendők.

A dolgozat címe lehetőleg rövid és jellemző legyen. A címben foglalt állat- és 
növénynevek után zárójelben megjelölendő a rendszertani csoport, melybe az 
illető faj tartozik, pl. Leptodora kindtii Focke (Crustacea, Cladocera).

Oldal alján szedendő megjegyzések folytatólagos indexszámokkal jelölendők, 
a számozás az egész dolgozaton át folyamatos legyen, semmiesetre se kezdődjön 
oldalanként élűiről.

A dolgozatokhoz szükség szerint lehetőleg vonalas (tussal rajzolt) ábrák 
melléklendők mindig külön (nem a szövegbe ragasztva) s mindeniken megjelö
lendő a kicsinyítés mértéke. Az ábrák mérete a nyomtatott hasáb nagyságát nem 
haladhatja túl. Csak a legszükségesebb ábrákra szorítkozzunk.

Az ábrák magyarázata mindékor a kézirathoz csatolandó és lehetőleg teljes 
legyen, hogy az olvasó így az ábrák alá szedett részletes magyarázatból is kellő 
tájékozódást nyerhessen, ezzel szemben pedig a szövegben csak rövid utalással 
hivatkozzunk az ábrákra.

A szerzők dolgozataikból 40 különlenyomatot kapnak ; az ezen felül rendelt 
példányszámok költségeit, valamint a kiszedett szövegben eszközölt utólagos 
változtatások költségét is a szerző tartozik viselni

,,A Magyar Biológiai Intézet Munkáiban“ csak az intézetben készült dolgo
zatok közölhetők. Kivételt csakis közvetlenül a Balatonra és annak környékére 
vonatkozó dolgozatokkal tehetünk

Minden dolgozat lehetőleg két nyelven jelenik meg. Az idegennyelvű: 
német, angol, francia, vagy olasz szöveg a magyarral egyenlő terjedelmű, vagy 
pedig kivonatos is lehet. Az idegen szöveg nyelve hibátlanságáért a cikk szerzője 
felelős. Külföldiek dolgozatánál a magyar szöveg a rövidebb.

Ábrák és táblázatok egy dolgozatban csak egyszer közölhetők s ezért ezek 
szövege kétnyelvű legyen.

A szerkesztőség felhívja a munkatársak figyelmét a fontiek pontos betar
tására és csak olyan kéziratot fogad el, amely a fontiek tekintetbevételével készült.
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A REGENERATIO QUANTITATIV VIZSGÁLATA 
A DENDROCOELUM LACTEUMON.*

Irta: DR. SlVICKIS P. B. 
a kaunas-i egyetemen a zoologia m. tanára.

Az állati test belső organizációját csakis belső, vagy külső szervi differenciá
lódásnak a segítségével lehet felismerni. Az alacsonyabb rendű állatoknál, ahol 
nagyon is kevés ilyen szervi differenciálódás van, a test belső organizációjának 
megismerése nehézségekbe ütközik. A legfontosabb és legértékesebb eszközünk az 
ilyen alacsonyrendű állatok testszelvényei különértékűségének kimutatására a 
regeneratio.

A regeneratio quantitativ tanulmányozásának a segítségével sikerült kimutat
nom (1930), hogy a Pheretima benguetensisnél a test tengelye mentén levő serték 
elhelyezésének megfelelően, az egyes szelvényekben különértékű s meghatározott 
morphologiai és physiologiai organizáció van. A Platelminthákhoz tartozó Triclada- 
kon végzett megfigyelések él930a) pedig kimutatták, hogy a regeneratio segítségé
vel egyes variációkat sikerül elkülöníteni. A test tengelyirányában történő regene
ratio fokában fellépő különbség ugyanis teljesen megegyezik a regeneratiohoz 
szükséges idő különbségeivel.

Hasonló célból választottam a nagy regenerátiós képességet mutató 
Dendrocoelum ladeumot, melyet a test tengelyére merőlegesen egyforma nagy
ságú részekre vagdaltam (1. ábra). Mindegyik részből 50—50-et helyeztem Petri- 
csészébe s 16 nap múlva azt találtam, hogy csakis a pharinx előtti részek : A, 
B, C regenerálódott. A regeneratio mértéke is különböző v o lt: A 100, B  974 és C 
344 %-ban regenerálódott, amint ez az I. táblázatból kitűnik. Ugyancsak ezt 
szemlélteti a 2. ábra. Vagyis teljesen jogosan tételezhetjük fel egy ú. n. axiális 
grádiensnek a létezését, mert hiszen a test tengelye mentén különböző regene
rátiós képesség a megfelelő részek különböző differenciálódását bizonyítja.

Ha az egyáltalában nem regenerálódó részeket, vagyis D-F  közötti test
részt együtt hagyjuk, abban az esetben sem történik regenerálódás, amint ezt a
II . táblázat adatai mutatják. A D-F  rész sokkal nagyobb volt, mint a többi és 
sokkal tovább is élt, mint ugyanez a testtájék részekre osztva, de ennek ellenére 
egy esetben sem volt megfigyelhető regeneratio.

Annak a megállapítására, vájjon regeneratio révén történik-e valamiféle 
megifjodás, mely intenzívebb aktivitásban nyilvánulna meg, végeztük a követ
kező kísérletet. Normális állatokat a már említett módon feldaraboltunk és az

* Magyarra fordította Dr. Koller Pius.

(A Magyar Biológiai Kutatóintézet II. osztályának közleménye.)
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A  részeket regenerálódni hagytuk. A teljes regeneratio után ezeket az állatokat 
ismét feldaraboltuk A, B, C, D, E és F  részekre s figyeltük ezek regenerálódását. 
A I I I .  táblázat m utatja az eredményt s ugyanezt szemlélteti a 3. ábra is, ahol 
az abscisszan jelöljük a regeneratiohoz szükséges időt órákban, az ordinátán pedig 
a regenerálódott állatok százalékos számát. A folytonos vonal jelzi a normális 
állatok A, B, C részeinek regeneratioját, a szaggatott pedig az A részből regene
rálódott állatok A, B, C részeinek regenerátióját. Amint látjuk, ez utóbbiak 
regeneratioja lassabb és különösen a C résznél a százalék szám 35-5-ről 13-2-re 
csökkent. Az axialis gradiens azonban változatlanul megmaradt.

A fenntebbi megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a testnek 
különböző tájékai és részei mindannak ellenére, hogy külsőleg semmi differenciáló
dás nem látható, mégis különböző belső physiologiai aktivitással rendelkeznek. 
Azonkivül fel kell tételeznünk azt is, hogy a regenerálódás révén reorganizálódott 
szövetekben is vannak differenciák, melyek mind tényezői lesznek az újabb 
regenerationak.



A QUANTITATIVE STUDY OF REGENERATION 
IN DENDROCOELUM LACTEUM.

By: P. B. SlVICKIS.
V y ta u to  D id z io jo  U n iv e rs ite ta s ,  K a u n a s , L ith u a n ia .

1.

The intrinsic organization of the animal body is known only by the form and 
arrangement of its internal and external structures. Our knowledge of the intrinsic 
physiological arrangement or the pattern of the animal body is still very incomplete. 
Especially is this the case with such animals as have only a few recognizable 
differentiated organs. Here purely morphological investigation is of very little 
help and the analytical examination of the body pattern practically of all represen
tatives of the less differentiated phyla of the animal kingdom is possible only 
by means of physiological experiments. Where such experiments have been carried 
out it has been found that even in these so called lower groups of animals there is a 
very distinct physiological organization pattern and apparently a considerable 
amount of intrinsic differentiation. This pattern and the amount of differen
tiation may vary quite widely even in the groups which superficially appear 
very closely related to each other.

For some time by means of a quantitative study of regeneration and by. some 
other available physiological methods I have attempted to study body pattern 
of worms from the Platyhelminthes and the annelida groups. In this connection 
recently (1930) 1 have attempted to show that there is apparently a very definite 
organization in the intrinsic morphological and physiological pattern of the body 
of an earthworm, Pheretima benguetensis, as expressed by an arrangement and 
distribution of the setae along the main axis of the body. Somewhat later (1930a) 
I also intended to show that the intrinsic organization of the body pattern 
in the triclad group of Platyhelminthes though having a considerable amount of 
variation can be separated into several well-defined groups of species and that 
the body pattern as indicated by means of regeneration is very characteristic for 
a given group. Taking the results of the work on some fifteen species of triclads 
I was able to classify them according to their behavior into five distinct groups. 
This classification was based only upon a capability of different species of triclads 
for regeneration at different levels along the main axis of the body at the end of 
12—15 days for which they were kept under observation. In this place 1 wish to 
show that at least in some species the difference of the capability f o r  regeneration

(From the Hungarian Biological Research Institute, Department of Physiology, Tihany.)
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along the main axis of the body may be expressed on a chronological basis th a t 
is a difference of time required for regeneration. As a matter of fact the results 
obtained in this form appear to be more interesting and more instructive than 
those based on the final results of regeneration of the pieces. The experiments 
here presented according to my opinion give a better insight into a difference 
of the physiological organization of the animal body.

The data which are used in this paper were obtained while working in the 
Hungarian Biological Research Institute, Tihany, during the summer months of 
1930. Here I take an opportunity to express my thanks to the authorities of the 
Institute for the courtesy and the favors shown to me during my residence there 
and to Prof. J. Gelei for the identification of the material and other professional 
help.

2.

In this group of the experiments the material used is a well known triclad, 
Dendrocoelum lacteum which was collected from the Balaton lake, near the 
laboratories of the Hungarian Biological Research Institute. The collected material 

was kept for some time in the laboratory in the Balaton wa
ter. A lot of fifty adult individuals were selected and cut 
into six equal pieces as shown in the diagram (Fig. 1.) and 
after the cutting immediately they were placed into Petri- 
dishes so tha t the pieces from the same body region of dif
ferent individuals would fall into the same dish. The whole 
series was cut as quickly as possible and the actual time a t 
which the first half of the required number was cut was 
marked as the cutting time which is used for all calcula
tions. After the cutting the water was changed and the cut 
pieces recounted and if for some raeson a shortage was found, 
the missing piece was immediately replaced with a new piece 
from the same region of another animal. So at the beginning 
of the experiment the actual number of pieces was exactly 
fifty. The covered Petri-dishes were kept away from the direct 
sunlight and under the regular existing laboratory condi
tions. Usually once in twenty-four hours the water was 
changed and the regenerating pieces either counted or exa

mined under low power of the microscope for any observable changes if any, espe
cially for the first appearance of the eyes.

3.

There are several methods which are in use to estimate a completeness of 
regeneration in triclads. The oldest and probably the most reliable is the one 
by which the regeneration of all organs is observed for any possible change during 
a given time. This method has been used by many different investigators (Cf. 
Korschelt, 1927.). It is a good method to use with small numbers of individuals, 
under observation, but involves considerable difficulties with larger numbers of
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individuals and for comparative purposes with different species. The second method 
is the one which has been used by Child (1915) and by his students Xivickis (1923) 
and others. In this method five more or less distinct types of organization of the 
head are recognized; the normal, the teratophthalmic, the teratomorphic, the anaph- 
thalmic and the acephalic. This system of classification is possible only with living 
material and when working with triclads which have well developed cephalic 
ends or heads. There is however a considerable variation among the triclads in 
completness of the cephalization and therefore there is some doubt whether the 
all forms as they are enumarated can be strictly comparable in different groups, 
as they are supposed to be. The third method to judge the development of the 
head in regenerating pieces of triclads is tha t used by Rustia (1925) in which pow
dered carmine is placed in water around the regenerating pieces of the animal and 
the direction of the ciliary motion is observed as indicated by the direction of the 
flight of the particles. If the carmine particles fly in a certain direction in respect 
to the piece then the regenerating end is considered as head, if they fly in another 
direction it is tail. This is a nice method for certain purposes and when used on 
living material, but it is impracticable with dead animals which under certain con
ditions have to be used. The fourth method is the one which I have adopted for 
my work. In this method I consider the first appearane of the development of the 
eyes. In most of the triclads, at least in those th a t I have studied, the development 
of the eyes is followed by a development of other organs such as the pharynx, the 
mouth, etc. Though the regeneration of the eyes maynot mean exactly the same thing 
in all species of triclads, yet for practical purposes such as tha t under consideration 
here, the first appearance and the development of the eyes serves as a good index 
of the capability of a piece for regeneration. This method is applicable to all triclads 
which have eyes. In some cases an entire process of development of the eyes may 
be followed with interesting results. The data in this line of work are being prepared 
for publication.

4.

The capability for regeneration of eyes in the cut pieces of Dendrocoelum 
ladeum is limited to the region anterior to the pharynx. This fact has been noted 
by Lillie (1901) in his experiments with the animal which he considered as Dendro
coelum ladeum, but which probably was Procotyla fluviatilis (Cf. Hyman, 1928). 
Leaving aside the systematic discussion, the capability for regeneration in these two 
species as has been shown by the writer (Sivickis, 1930) runs on very similar lines. 
Though the regeneration of the eyes is limited to the prepharyngeal region, this 
capability is not uniformely distributed throghout the region. It has a definite 
axial gradient which runs in anterio-posterior direction. The first set of the experi
ments illustrates this point. One of the typical experiments from this set may be 
taken, Series XIII., which is reported in table 1. The main point of this set of 
experiments was to show how the capability for regeneration is distributed along 
the main axis of the body and what length of time is required for the development 
of eyes to reach a stable condition, th a t is, to come uo a practical completion. On 
Aug. 5. fifty adult specimens of Dendrocoelum ladeum were cut into six equal parts
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(Fig 1.) and were placed into Petri-dishes filled as usual with Balaton water. 
Aug. 6—8 the water was changed and the animals examined for presence of 
eyes, but none of them could be found. On Aug. 9 practically all A pieces had eyes 
while all of the others were eyeless. On Aug. 10 they were not examined and on Aug. 11 
it was found tha t all A pieces were with eyes, as well as most of the B pieces. 
A few individuals in the G pieces had eyes while the rest of the pieces were eyeless. On 
Aug. 14 it was found th a t there were 100% of A, 97-5% of B, and 34-4% of the 
C pieces with eyes, while the D, E, F pieces were eyeless. This ratio remained until 
these animals were examined for the last time on August 21. For the last seven 
days excluding differences due to death there were practically no changes in 
the numbers of individuals which had eyes. Some of the animals which 
had eyes moved around apparently in search of food while those without eyes 
were scattered in different parts of the dish showing very little motion if any at all.

This experiment is typical and together with others in this set illustrates 
tha t after a certain length of time the regeneration of the eyes is more or 
less complete and after this time changes in this respect are very slight. This 
time under the regular laboratory conditions may be taken as 9—10 days from the 
beginning of the experiment. The second point which is illustrated by this experi
ment is tha t there is a definite axial gradient along the main axis of the body, 
at least in the prepharyngeal region. This can be best seen in the curve (Fig. 2.) 
where the abscissae represent the levels of the body and the ordinates represent 
the individuals with eyes in percentages of all individulas which were found alive 
when examined on Aug. 14.

Fig. 2. Curve to show a capability for regeneration of eyes in Dendrocoelum lacteum 
in different regions along the main axis of the body if this regeneration is permitted to 
proceed to a reasonable lenght of time. The curve has been plotted using the results 
obtained in the series XIII on Aug. 14. (Cf. table 1.)
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Even in the experimental series XIII one may see tha t not only the final 
results indicate the axial gradient in capacity for regeneration of the eyes in Dendro- 
coelum lacteum, but also a more or less definite gradient in respect of the time 
required for regeneration at different levels of the prepharyngeal region. This 
difference of the time required for regeneration of pieces taken from different 
levels of the body is better shown in series XVI which though observed for 
a shorter time was planned for this purpose and a special attention was paid to 
the earlier stages of development. The usual number of fifty animals was cut 
into A, B, C and D-F pieces. The D-F was left uncut in one piece and really

5.

Fig. 3. Curves showing the relationship of progress of regeneration at different levels 
of the body Dendrocoelum lacteum to time. The dots represent the A, the circles with 
dots represents the B and the crosses represent the C pieces. The pieces from normal 
individuals (Series XVI) are represented by continous line an the pieces which were 
activated by regeneration before cutting (Series X il) by a broken line. Ordinates indi
cate the percentage of individuals with eyes and the abscissae represent the time in hours. 
Further explanation in the text.

represents D, E, F of the other series. The actual summary of the obser-: 
vations at different times during the process of regeneration is best seen in 
table 2. and in the curves (Fig. 3). Here we see that on Aug. 15-th the first 
eyes appear in the A pieces and on the following days their number increa
ses until Aug. 20 when 100 % is reached. The following day, tha t is Aug. 
16, the first eyes in B pieces begin to appear and they keep on appearing until 
the experiment has been discontinued (Aug. 21) and until 95-3 % of all surviving
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pieces have developed eyes. Then on the third day after the appearance of 
the first eyes in the A pieces, tha t is on Aug. 17, the first regenerated eyes began 
to  appear in the C pieces and they continue to appear at much slower rate than 
those in the. A and B pieces. At the end of the experiment the C pieces reached 
only 35-5.% of the total number of pieces surviving which were taken from this 
region. The D-F pieces, in spite of their excellent survival and in spite of their 
unusually large size never developed any eyes at all. Only the healing of the wound 
a t the anterior end and some fusion of two lateral branches of gut in the anterior 
end of the pieces indicate attempts at regeneration. Beyond this usually no progress 
of regeneration in these pieces can be seen though they may survive the anterior 
pieces which are much smaller in size and more sensitive to action of the external 
surroundings. If A, B, and C pieces had been kept longer the difference in regene
ration probably would not have changed much as shown by the experimental 
series XIII.

6 .

In the experiments which are represented by the series XIII and XVI as 
reported in 4. and 5., normal adult animals were used. These animals 
were fully grown, active, uninjured, and in all respects as normal as one can get. 
The question naturally arises what would be the results if some abnormal anim
als were used. Especially what would be the effect on regeneration if the animals 
were activated in some way or the other. Since the process of regeneration itself 
may be considered always to be associated with an increase of activity in the 
entire piece of the regenerating individual, therefore the simplest means to induce 
such activity would be to „rejuvenate“ the animals by means of regeneration. 
Acting on this principle, sixty animals as normal as can be obtained were selected 
and on Aug. 2 they were decapitated and placed into three Petri dishes, twenty 
in each, for regeneration. This decapitation was performed in such a way 
th a t the heads were separated just posterior to the eyes and under 
these conditions the regeneration of these worms progressed as usual. After ten 
days they appeared practically as old animals. At the end of ten days, tha t is on 
Aug. 12, fifty of these regenerated animals were cut into six pieces in the usual 
manner. On the same day, tha t is on Aug. 12, another series of normal animals 
were cut in a similar manner as controls. —  It so happened that 
this control series is the series XVI which has been discussed above (Cf. 5) and 
the experimental series is the series XII. These two experimental series were 
treated under exactly similar conditions and therefore the results obtained by the 
observation on both of them are comparable. The summary of the observations 
on series XVI is given in table 2 and a similar summary of series XII— XIII 
is given in table 3. Both series are also summarized in the curves of Fig. 3. 
where the abscissae represent the time in hours and the ordinates the individuals 
with eyes in percentages of the total number of the individuals which survived. The 
difference in results of the two series is very clear and striking. All pieces which 
potentially could regenerate in the activated series lag considerably behind the 
control series in their developmental time.
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On examination of the above data especially as shown by the 
curves we see a very interesting regularity in respect to the capability of regene
ration at different levels of the body of Dendrocoelum ladeum. In all cases the 
regeneration of the eyes is limited to the region anterior to the pharynx. This 
prepharyngeal region has a definite axial gradient in respect to regeneration of 
eyes. This axial gradient is evident not only in the final results, tha t is, at the 
end of a certain length of time, or ten days in this case, but also in respect to 
the length of time required for the regeneration. The pieces from the most anterior 
region (A), that is, just posterior to the eyes, are able to produce new eyes earlier 
than those posterior to this region. In the more posterior pieces the production of 
eyes is still more retarded. Beyond the pharynx, apparently, the pieces are 
incapable of developing eyes at any time. If the pieces are activated by regene
ration and then cut for regeneration, the rate of regeneration in respect to time 
is never attained in comparison to the normally regenerating pieces from the same 
region of the body. This so regular and so constant phenomenon indicates if 
anything a definite physiological pattern in the structure of the entire body of 
the animal.

To account for all the regularity in regeneration at least two factors should 
be taken into consideration. First tha t of the material and second tha t of the 
stimulus under which this material can act. The question of the material which 
is involved in regeneration is still unsettled. There seems to be a considerable 
evidence tha t such material comes from parenchyma and especially th a t certain 
undifferentiated cells, the formative cells are involved (Curtis, 1928). This however 
leads to the question of how to account for the presence of the axial gradient in 
this physiological pattern, especially th a t which in indicated by its relationship 
in respect to time required for the pieces taken at different levels for regeneration. 
There must be either an axial gradient in distribution of these undifferentiated 
cells, or some differentiation of these cells, or else some other elements involved 
which are differentiated and must dedifferentiate before they tan be used for 
the production of new tissues which are involved in regeneration. The longer time 
required in certain regions for regeneration certainly may mean tha t there is a 
higher differentiation of the tissues involved. Neither histological methods, nor 
those of irradiation, especially by the radium salts as used by Weigand (1930) 
at present give us a satisfactory answer. Weigand in his fine series of experiments 
has shown that a marked depression is produced by irradiation which may be 
interpreted as caused by the destruction of the cells concerned in the process of 
regeneration, but similar depression results from a simple activation by allowing 
the animals to regenerate before cutting for the experimental regeneration. Possibly 
similar results could be obtained by other suitable methods as well and therefore 
the activity of the radium salts may be more complicated than we are inclined 
at first to admit. It may act as a destructive agent for the formative cells or other 
elements involved in regeneration but also it may act as a stimulating agent

7.
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which acts upon the body as a whole in a similar way as the activation by regene
ration.

The second question is that of a stimulus which activates the piece for rege
neration. Even if the question of materials be satisfactorily answered still there 
remains the question what makes this material organize itself to produce required 
organs. What is this stimulus ? At present we can see only one and that is the sti
mulus produced by cutting, or the wound stimulus. If the wound has been entirely 
closed as found Weigand (1930) and others no regeneration is possible. While on 
the other hand if localized stimulus is produced by some other methods as with the 
experiments ol grafting different tissues in triclads as shown by Santos (1931) an 
activating „organizer“ is produced which determines production of a new head 
practically in any part of the body of such triclads as Planaria dorotocephala and 
Planaria maculata. This stimulus, however, must be strong enough to counteract 
the physiological activity of the rest of the piece. We do not know the exact nature 
of the activity involved, but tha t there is a rise in the rate of metabolism after 
cutting has been shown on different animals by means of the oxygen consumption, 
carbon dioxide production, susceptibility to poisons, dyes, violet rays etc. The 
relationship of the wound activity to th a t of the rest of the piece often has been 
expressed as the rate X  : rate Y (Cf. Child, 1915a). If the rate X  is a physiological 
activity at the cut surface of the piece and the rate Y that of the rest of the piece, 
the former must be high enough to overcome the latter in order to assume a leader
ship for reorganization of the new individual from a given piece. If the rate X is 
not high enough to overcome the rate Y  there would be no organizer and it would 
mean a failure to produce an organized individual. The failure of the cut surface, 
in this case the region X, to act as organizer may be due to two causes : the rate 
of the activity of the X region may not be strong enough, or the rate of activity 
of the Y region may be too strong to be taken under control by the X. The 
strength of the activity of the X  and the Y regions depends upon the position of the 
piece in the body as a whole, that is, upon the intrinsic organization or differenti
ation of a given region of the body. It does not matter much whether this differen
tiation is found in the formative cells or some other elements but certainly it must 
be there, otherwise it is impossible to account for the axial gradient in respect to 
time required for regeneration of the pieces taken at different levels of the body. The 
morphological data on this point is still lacking and it would be very useful to have. 
The physiological data obtained by means of experiments with different animals 
using various available methods confirm the presence of this psysiological gra
dient (Cf. Child, 1928) This physiological gradient must involve differentiation in 
some at present still unknown form.

8 .

The summary. The regeneration of Dendrocoelum lacteum has been studied 
and it has been found that the development of individuals with eyes from the cut pie
ces is limited to the region anterior to the pharynx, that there is a definite antero
posterior axial gradient in respect to the development of individuals with eyes
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and in respect to time of their development along the main axis of the body. It has 
been also found that if the animals are decapitated and their heads allowed to rege
nerate and then cut into pieces for regeneration, the rate of regeneration 
in respect to time is lowered though the general direction of the axial gradient 
mains unchanged. The underlying causes which are responsible for such behavior 
are thought to be found in the difference of the intrinsic physiological activity in 
the different regions of the body and in a differentiation of the tissues which take 
part in the reconstitution and reorganization of the individual from the cut pieces.
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Table 1. Táblázat.
Regeneratios folyamat a Dendrocoelum lacteumndl. — Process of regeneration of Dendrocoelum

lacteum. Tihany, 1930. Series XIII.

A testrészek
The level of the body (Cf. Fig. 1 . ) ................. .... . . . A B C D E F

Aug. 5.
A feldarabolt állatok száma 

9-5 hr. Animals cut into pieces . . . . . 50 50 50 50 50 50

Aug. 6 .
Túlélő részek száma 

9-0 hr. Number survived......................... . . 45 46 43 44 47 40

Aug. 8 . 9-0 hr. ,, ., ......................... . . 44 41 38 40 47 40

Aug. 9. 16-0 hr. ., „ ......................... . . 44 41 38 40 47 39

Szemmel bíró részek száma 
Number with e y e s ..................... . . 43
A szemmel bírók százalékszáma 
Percentage with e y e s ................. . . 97-7 —. — — —

Aug. 11.
Túlélő részek száma

10-5 hr. Number survived......................... . . 44 41 38 40 47 39
Szemmel bírók száma 
Number with eyes ................. . . 44 34 8 __ _ __
Szemmel bírók százalékszáma . 
Percentage with e y e s ................. '. ’. 100 82-9 21-0 — — —
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Túlélő részek száma
Aug. 12. 11-5 hr. Number survived.............................

Szemmel birók száma
44 41 37 40 47 39

Number with e y e s ......................... 44 39 10 -- - — __
Szemmel birók százalékszáma 
Percentage with e y e s ..................... . 100 95-1 27-1 — — —

Túlélő részek száma
Aug. 14. 11-0 hr. Number survived............................. 44 41 32 39 46 39

Szemmel bírók száma
Number with e y e s .........................
Szemmel bírók százalékszáma . .

44 40 11 — — —
Percentage with e y e s ..................... . 100 97-5 34-4 — — —

Túlélő részek száma
Aug. 18. 10-0 hr. Number survived............................. 44 38 32 33 46 37

Szemmel bírók száma
Number with e y e s ......................... 44 37 11
Szemmel bírók százalékszáma 
Percentage with e y e s ..................... . 100 97-4 34-4 — — —

Túlélő részek száma
Aug. 21. 18-0 hr. Number survived............................. 44 38 32 33 46 47

Szemmel bírók száma
Number with e y e s ......................... 44 37 11
Szemmel bírók százalékszáma 
Percentage with e y e s ..................... . 100 97-4 34-4 __ __ _

Table II. Táblázat.
Regeneratios folyamat a Dendrocoelum lacteum-nál. — Process of regeneration of Dendrocoelum

lacteum, Tihany, 1930. Series XYI.
A testrészek
The level of the body (Cf. Fig. 1 ) ......................... . . A B C D—]

A feldarabolt állatok száma
Aug. 12 . 18-0 hr. No. of animals cut.......................

Túlélő részek száma
. . 50 50 50 50

Aug. 13. 9-5 hr. Number survived......................... . . 50 48 46 50

Aug. 14. 10-0 hr. ......................... . . 46 44 46 50

Aug. 15. 12-0 hr. . . 46 44 46 50
Szemmel bírók száma
Number with e y e s .....................
Ugyanez %-ban

. . 4 — — —
Percentage with e y e s ................. . . 8-7 — — —
Túlélő részek száma

Aug. 16. 12-5 hr. Number survived.........................
Szemmel bírók száma

. . 46 43 46 50

Number with e y e s ..................... . . 25 6 — —

Ugyanaz %-ban
Percentage with e y e s ................. . . 54-3 13-9 — —
Túlélő részek száma

Aug. 17. 12-0 hr. Number survived......................... . . 46 43 46 50
Szemmel bírók száma
Number with e y e s .....................
Ugyanez %-ban

. . 41 21 1 —
Percentage with e y e s ................. . . 89-1 48-8 2-2 —

Túlérő részek száma
Aug. 18. 12-0 hr. Number survived......................... . . 46 43 46 50

Szemmel bírók száma
Number with e y e s .....................
Ugyanez %-ban

28 4 —
Percentage with e y e s ................. . . 97-8 65-1 8-7 —
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Túlélő részek száma
Aug. 19. 16-5 hr. Number survived.................................. 46 43 45 50

Szemmel bírók száma
Number with e y e s ..............................  45 38 8 —
Ugyanez %-ban
Percentage with e y e s .........................  97-8 88*4 17-8 —

Túlélő részek száma
Aug. 20. 15-5 hr. Number survived................................... 46 43 45 50

Szemmel bírók száma
Number with e y e s .............................. 46 40 11 —
Ugyanez %-ban
Percentage with e y e s .......................... 100 93-0 25-5 —

Túlélő részek száma
Aug. 21. 15-5 hr. Number survived................................... 46 43 45 50

Szemmel bírók száma
Number with e y e s .............................  46 41 16 —
Ugyanez %-ban
Percentage with e y e s .........................  100 95-3 35-5 —

Table III. Táblázat.
Regenerációs folyamat a Dendrocoelum lacteum-n&l. (Magyarázatát lásd a szövegben.) — 
Process of regeneration of Dendrocoelum lacteum. Tihany, 1930. Series XII. This is the series 
in which the animals were allowed to regenerate for ten days and then cut in̂  pieces 
in a usual manner. The control for this series is series XVI for which see table 2.

A testrészek
The level of the body (Cf. Fig. 1 ) .................................. A B C D E F

A levágott fejű részek száma
Aug. 2. 17-0 hr. The heads were c u t .........................

A regenerálódott állatok feldarabolása
60 — — — — —

s ezek száma
Aug. 12. 10-0 hr. No. of animals c u t ............................. 50 50 50 50 50 50

Túlélő részek száma
Aug. 13. 90 hr. Number survived................................. 45 42 46 47 50 40

Aug. 14. 12-5 hr. Í) » .................................. 45 40 39 40 48 40

Aug. 15. 18-0 hr. 45 33 39 40 48 40
Szemmel bírók száma
Number with e y e s .............................
Ugyanez %-ban

2 — — — — —

Percentage with e y e s ......................... 4-4 — — — — —

Túlélő részek száma 
Aug. 16. 12-0 hr. Number survived . .

Szemmel bírók száma 
Number with eyes . 
Ugyanez %-ban 
Percentage with eyes
Túlélő részek száma 

Aug. 17. 11-5 hr. Number survived . .
Szemmel bírók száma 
Number with eyes . 
Ugyanez %-ban 
Percentage with eyes
Túlélő részek száma 

Aug. 18. 14-0 hr. Number survived . .
Szemmel bírók száma 
Number with eyes . 
Ugyanez %-ban 
Percentage with eyes

45 32 39 40 48 40

16 1 — — — —

35-5 31 — — — —

45 32 39 40 48 40

26 9 — — — —

57-7 28-1 — — — —

45 32 39 40 48 40

38 17 — — — —

84-4 531 __ — — —



Túlélő részek száma
Aug. 19. 18-0 hr. Number s u r v ie d ..................................  45 32 38 40 48 40

Szemmel bírók száma
Number with eyes . . . . . . . .  40 27 3 — — ' —
Ugyanez %-ban
Percentage with eyes .  ................. 87-8 84-4 7-7 — —- —

Túlélő részek száma
Aug. 20. 16-5 hr. Number survived..................................  45 32 38 40 48 40

Szemmel bírók száma
Number with eyes . . . . . . . .  42 30 4 — — —
Ugyanez %-ban
Percentage with eyes . . . . . . .  93-3 93-7 10-5 — — —

Túlélő részek száma
Aug. 21. 17-0 hr. Number survived . . . .....................  45 32 38 40 48 40

Szemmel bírók száma
Number with eyes . . . . . . . .  44 30 5 — — —
Ugyanez %-ban
Percentage with e y e s ..........................  97-7 93-7 13-2 — — —



KOLLOIDVÁLTOZÁSOK SIMA IZMOKON INGERANYAGOK
HATÁSÁRA.

írta: JENDRASSIK LORÁND DR. (Pécs), 
az Erzsébet Tudományegyetem magántanára.

A síma izomzat jellemző sajátsága, hogy müködésállapotát bizonyos anyagok
nak (szervetlen sóknak, szerves bázisoknak) már kis mennyiségei is nagy mérték
ben képesek befolyásolni. E jelenségek vizsgálásában a figyelem, egészen a leg
utóbbi időkig, a kérdés morfológiai oldalára irányult, amennyiben a kutatók azt 
a szövetelemet igyekeztek meghatározni, amellyel a vizsgált anyag közvetlenül 
kapcsolódik. Bizonyos kísérletek alapján arra következtettek, hogy egyes 
alkaloidák hatása elektív módon a vegetatív idegek végződésével összefüggő készü
lékre szorítkozik (amely fiziológiásán az ideg hatását az izomra közvetíti), még
pedig egyesek a parasympathicus ily végapparatusaira, mások a sympathi- 
cuséira, miközben mindkét méregcsoport tagjain belül ott egyesek ingerlő, mások 
gátló hatást létesítenek. Más anyagok hatását a perifériás idegplexusok sejtjein, 
megint másokét magukon az izomsejteken vélték megállapíthatni. Érdekes, hogy 
az ionok hatásait — melyek megjelenésükben az organikus mérgekéhez mindenben 
hasonlók — e sémák legtöbbje meg sem kísérelte értelmezni. Az ionhatások 
vizsgálóinak elszórt állásfoglalásai pedig egymástól lényegesen eltérők.

A sokat vizsgált morfologiás probléma jogosultsága nem tagadható, hiszen 
e hatásoknak kétségkívül, az idegsejt-izom láncának egy (vagy több) szakaszát 
kell illetniök. Nyilvánvaló az is, hogy a hatásoknak ma még elterjedt elképzelés
módja didaktikailag alkalmas lehet. Bizonyos azonban, hogy e magyarázat számos 
pontban gyökeres revízióra szorul, mint azt a legtöbb újabb szerző is elismeri. 
Elsősorban a végkészülékre gyakorolt hatások elektív voltában kell kételkednünk. 
A parasympathicus-mérgek ugyanúgy hatnak oly szerven, a méhen is, mely
nek egyáltalán nincs parasympathicus beidegzése. A minden idegelemet nélkülöző 
amnion-izom, amely mint azt Verzár (1), vizsgálatai óta tudjuk, spontán rit- 
musos összehúzódások végzésére képes, a vegetatív pharmakák ugyanoly kon
centrációira reagál mint plexussal biró sima izmok, mindenben azokhoz hasonló 
módon. (Baur eredményei, szintúgy saját, még nem közölt kísérleteink bizonyítják 
ezt.) Ez utóbbi körülmény arra mutat, hogy a vegetatív idegek hatásait utánzó 
szerek magára a sima izomra is hatással lehetnek. Ily alapon lehetségesnek kell 
tartanunk, hogy az izomsejt közvetlen befolyásolása idegapparátus jelenlétében, 
akár érinti azt is a vegyi hatás, akár nem, ugyancsak létrejön.

(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)
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A múltban kevés figyelem fordult azonban e hatások magyarázására ké
miai és fizikokémiai tekintetben. Eldöntetlen még a kérdés, hogy a sejt mily anya
gai lehetnek azok, melyekre a jellegzetes hatások irányulnak, hogy az ingeranyag
gal mily természetű vegyi vagy fizokokémiai összeköttetésbe lépnek, szintúgy, 
hogy e reakció rajtuk, kolloidállapotukban milyen változást okoz.

E kérdések lanyha kutatása a múltban feltűnő, mert pharmakologiai jelentősé
gük mellett általános élettani fontosságuk is nagy, hisz az ingerületi folyamat 
lényegébe ígérnek betekintést. Érdekességüket fokozza, hogy e szerveken a serkentő 
hatások mellett a működés gátlása is hasonló intenzitással mutatkozik, amely 
ellentétnek a kémiai-fizikai mechanismusban is kifejezésre kell jutnia. A fizioló
gia újabb eredményei pedig a vegyi ingerhatások fontosságát mindinkább aláhúz
zák. A Loewi-effektus bizonysága szerint az ideg hatása (legalább is a vegetatív 
idegeké) vegyi hatás. S a távolható hormonok mellett így hatnak a szervezetben 
a mind nagyobb számban felismert szöveti hormonok is, melyek rövid elneve
zésére a „chemon“, vagy „lokret“ szókat ajánlottam.

A vegyi ingerhatások kémiai-fizikai létrejöttét általában három úton lehet 
vizsgálat tárgyává te n n i:

a) Magán a szerven keresni oly változást, melyből a hatás mechanizmusára, 
esetleg kolloidos változásokra következtethetünk.

b) A szervek extraktumain nézni a változást ingeranyagok hatására. E mód 
főként az izomra irányuló hatásoknál ígér sikert.

c) Különböző, tisztán előállított, a sejtekben előforduló vegyületeken, ezek
nek keverékein vagy hozzájuk hasonló más anyagokon, mint modelleken keresni 
az ingeranyagok befolyását.

E három kísérletsor egymást szorosan kiegészíti s hacsak a véletlen nem adja 
idő előtt kezünkbe a kulcsot, mindhárom úton nagyszámú lehetőség vizsgálása 
szükséges. Jelen dolgozat e munkaterv néhány kezdőeredményét tartalmazza.

Az e téren eddig elért, az irodalomban található eredmények a fenti felosztás
a) és c) csoportjaiba illeszthetők.

Sima izmok vízfelvételét és vízleadását különböző összetételű oldatokban 
az amerikai Meigs vizsgálta, s eredményei, minthogy mások nem ellenőrizték, 
sem ki nem egészítették, hosszú ideje egyeduralmat élvez az irodalomban. Kísérleteit 
békának a nyálkahártyától megfosztott gyomorizomzatán, szintúgy egy kagyló
nak (venus mercenaria) adductorán végezte, s ezek szerint a síma izom viselkedése 
a harántcsikosétól lényegesen eltérőnek mutatkozik. Egyrészt rajta a sejthártyá
nak diffúziót akadályozó hatása nem mutatható ki, s a sejtalkatrészek a tápláló 
folyadékba akadálytalanul kiléphetnek. Az izom súlya izotoniás oldatban éppen 
úgy folytonos emelkedést mutat, mint hypotoniásban. Emellett rajta, látszólag 
a tónusváltozástól függésben, jellemző súly változások figyelhetők meg, melyeket 
a szerző kolloidos duzzadással járó vízfelvételnek, illetve az ellenkező változásnál 
leadásnak tulajdonít. Az összehúzódás (pl. KCl-oldatban) általában vízleadással, 
az elernyedés (nádcukor, szőlőcukor, alaninoldatban) vízfelvétellel jár, s az izmon 
savak is vízleadást okoznak. Meigs szerint a síma izom összehúzódását fizioló
giásán is hasonló folyamatok idézik elő. Ez eredmények szerint a síma izom visel
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kedése a harántcsikoséval ellentétes, mert azt éppen a működés, összehúzódás 
hajlamosítja vízfelvételre és duzzadásra.

Amíg síma izmokon Meigs óta ily vizsgálatok nem történtek, szív és váz
izmokon számos adat bizonyítja a pharmakák hatása s a sejtkolloidok duzzadás
állapota közötti összefüggést. Kochmann szerint narkotikumok hatásos koncen
trációi mind izmon, mind fibrinen duzzadásgátlók (fonnyasztók).* Bélák, Pietr- 
kovsky, Schott szerint viszont az izom coffein, digitalisglykosidák, után vizet vesz 
magába. Az izommérgek kolloidhatása Kiesser és Neuschlosz szerint gelatinamodellen 
viscositásméréssel is kimutatható. Lambrechts sz. acetylcholin, valamint a szívvagus 
ingerlésénél felszabaduló vagusanyag fokozzák a harántcsíkos izom duzzadóképessé
gét hypotoniás folyadékkal szemben. Lapicque szerint általában a vázizom minden 
ingerlékenységet fokozó anyaga (veratrin, plysostigmin, ionok) egyúttal a duzzadó
képesség fokozója is. A duzzadóképesség minimuma viszont az ingerlékenység 
minimumával és a chronaxia maximumával jár együtt.

Sima izmok extraktumaiban kolloidok változását eddig tudomásunk szerint 
nem vizsgálták. Érdekessége van azonban Kumagai kísérleteinek, aki szerint 
alkoholos agykivonatok vizes hígításaiban a kolloidrészecskék negatív töltését 
és kataforezises vándorlását mérgek jellemző módon módosítani képesek. 
Nagyobb hígításban alkalmazva az „izgatok“ (strychnin, atropin stb.) fokozzák 
ezt, a „bénítok“, mint morfin, chinin csökkentik.

A modellkísérletek csoportjába egyrészt oly próbálkozások tartoznak, 
melyek a fiziológiáshoz hasonló ionhatásokat, tehát az ionantagonizmus jelenségét 
keresik kolloidokon, másrészt azok, melyek a vegetatív pharmakákkal reagáló 
vegyületeket igyekeznek megtalálni.

Az utóbbiak közül megemlítjük E. Frey vizsgálatait, aki szerint alkaloidasók 
fehérjék hőérzékenységét módosítani képesek. Petrunkin A. és M. gelatina és agyi
fehérje alkaloidakötését quantitative is meghatározták. Zain, Labes szerint 
alkaloidák, fehérjék, lecithinszolok kicsaphatóságát, izoelektromos pontját vál
toztatják meg.

Florkin kísérleteiben oly anyagok, melyek sima izmokon kontrakturákat 
szoktak előidézni, mintKCl, BaCl2, epesavak, fibrinfonalakat, sőt gummiszalagot 
is rövidülésre bírnak, míg ily élettelen objektumokon acethylcholin hatni nem 
képes. Megemlítjük Beutner érdekes kísérleteit, aki a fiziológiás nyugalmi áramot 
utánzó olajláncokban (ha mind az olaj-, mind a vízfázis zsírsavat tartalmazott) 
alkaloidák révén az elektromotoros erő jelentékeny megváltozását tapasztalta. 
Különböző ily anyagok befolyása quantitative igen különböző mértékű lehet,de 
egyirányú, úgyhogy antagonista hatások utánzása e modellen nem sikerül.

Az ionantagonizmus jelenségét kolloidokon demonstráló kísérletek régebbjei 
(pl. Linder és Picton) hiányosak, mert csak azt mutatják, hogy egy- és kétvegy- 
értékű sók hatása quantitative nem összegeződik. Neuschlosz lecithinszolos kísérletei 
többet értek el ennél. Egyrészt a hatások teljes megszüntetését, láthatni bennük, 
másrészt az egyvegyértéküek közötti antagonizmust, ami az élőn kétségkívül 
megvan. Leírt eredményeinek reprodukálása egyébként — mint arra többen

* A syneresis és Entquellung fordítására zsugorodás helyett a rövidebb és kifejezőbb 
„fonnyadás“ szót ajánlom.

2
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rámutattak -— nehézségekbe ütközik, ami az általa használt lecithin-készítmény 
kellően nem tisztított voltában leli magyarázatát. Fenn, Labes fehérjéken talál
tak antagonizmust mutató ionhatásokat.

Dresel és Strenheimer-nek a lecithin és cholesterin keverésével oly szolt sike
rült előállítani, amely kitünően megfelel mindannak, amit az alkaloidok és ionok 
hatását demonstráló modelltől egyáltalán elvárni lehet. A bizonyos arányban ké
szült keverékek felszínfeszültségét a parasympathicus- és sympathicus-mérgek 
ellentétes értelemben módosítják, ugyanígy antagonista módon a különböző 
kationok, H-és OH-ionok is. Szerintük a parasympathicus-érzékenységet a lecithin, 
az adrenalinnal szemben mutatkozót a cholesterin adja meg a keveréknek. In 
vivo is a sejthártya ezen anyagai teszik a szubsztrátumot, amelyre a méreg-, ill. 
hormonhatás irányul. Ezen eredmények nagy jelentőségűek, még kisebb technikai 
fogyatkozások dacára is, minthogy a rosszul pufferezett oldatokban a mindig 
savanyú alkaloidasók savi hatása nincsen kicsatolva. Emellett egyes jelenségek 
rosszul is reprodukálhatók. E szerzőkkel ellentétben a cholesterin kicsaphatóságát 
adrenalinnal (úgy Porges—Neubauer szerint, mint közvetlen eldörzsöléssel nyert 
oldatokban) nem tudtuk megtalálni. Ennek dacára e klinikusoktól kapott adato
kat irányjelzőknek tartjuk és továbbvizsgálásra érdemesnek.

Itt közlendő kísérleteink két irányúak. Egyrészt síma izmok vízfölvételét, 
tehát súlyváltozását vizsgáltuk egyes ingerek, ill. ingeranyagok hatására, másrészt 
ezek extraktumaiban kerestünk kolloidos állapotváltozásokat a ható anyagok 
jelenlétében.

A sima izom súlyváltozásának mérése

nehézségekkel jár, minthogy izolált túlélő izmot fiziológiás folyadékban kell tar
tani, a súly lemérésénél pedig az oldat pontos eltávolítása az izom felületéről nem 
lehetséges. A sima izom puhasága folytán, itatóssal szárítva le a felületet, még a 
legenyhébb nyomás mellett is jön ki szövetnedv az izom belsejéből, amely azonban 
a mérés után csak részben pótlódik. így az egymás után végzett egyszerű mérések 
— úgy béka, mint nyúl gyomorizmán —, valamint kagylók (anodonta és unió) 
lábizmán nem vezethetnek megbízható eredményekhez. Már az első kísérletek 
arra mutattak, hogy a keresett változások nem sokkal nagyobbak az így fellépő 
hibaforrásnál.

Egy másik kísérleti berendezésben a bél izomzatát próbáltuk objektumként hasz
nálni olyan módon, hogy hosszabb nyúl-bélkacsot csekély mennyiségű, kolloidos festékkel 
Tyrodeoldat-ban tartottunk és mérgek hozzáadása után e festék koncentrációjának válto
zását vizsgáltuk koloriméterrel. Minthogy azonban a bélből az oldatba kerülő anyagok a 
festékkel kötődve, annak színárnyalatát észrevehető mértékben módosítják, ezen eljárás 
pontossága sem bizonyult kielégítőnek.

Végül nyúlgyomor nyálkahártya nélküli izmát használván, úgy jártunk el, hogy a 
súlymérést kombináltuk koloriméteres kontrollal. E kísérletek egyik részében az izmot 
rendes Tyrodeoldatban tartottuk, torziós-mérlegen mértük s a mérés után lemért mennyiségű 
isotoniás nádcukoroldatban mártottuk meg. Ennek chloridkoncentrációját mikro-Volhard- 
eljárással meghatározva, kiszámítottuk és levonóba vettük az izomra tapadt Tyrode meny- 
nyiségét.

Tekintettel a nádcukor-oldatnak (bár rövid idő alatt nem jelentékeny) izgató hatá
sára, később rhodantartalmú Tyrodeoldatban tartottuk a preparátumot (melyben a NaCl 
5—10%-nyi mennyiségét egyenértékű NaSCN helyettesítette) s a mérés után (ismert mennyi
ségű 2, 5. v. 10 ccm.-nyi) rendes Tyrodebe vittük az izmot néhány másodpercre. Később 
ennek aliquod részében végzett koloriméteres rhodán-meghatározás adta meg az izomra
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tapadt folyadék mennyiségét. A rhodán-kimutatás céljára a vizsgálandó folyadék 1-5 ccm.-ét 
0-5 ccm.-nyioly reagenssel elegyítettük, mely 10% ferriammoniumsulfát mellett 5 térfogat-% 
kénsavat tartalmazott. Standardként hasonló Tyrode-rhodanos Tyrode keverékkel úgyanígy 
készült reakció-elegy szolgált. Egyes kísérletekben a készítményt Tyrode-oldatban tartot
tuk s mérés előtt csak megmártottuk a rhodanos folyadékban. Más methodikai különbség 
viszont abban állott, hogy egyes kísérletekben a mérést torziós mérlegen (Hartmann—Braun), 
másokban analitikai-mérlegen (Zier f. automatás súlyfelrakóval) végeztük.

Ez utóbbiakban a szerv mérése levegőn történt, (így jártunk el mindég a szoba- 
hőmérséken végzett kísérletekben), míg a 37°-on végzettekben mérés alatt is folyadékban 
volt az izom éspedig azon Tyrodemennyiségben, amelyből a reá tapadt rhodanos oldat meny- 
nyiségét meghatároztuk.

A használt Tyrodeoldat összetétele a szokásos volt (0-8% NaCl, 0-02% KC1, 0-02% 
CaCl2, 0-01% MgCl2, 0-1% NaHC08, 0-1% glucose), de a fölösleges I. foszfát nélkül. Mint
hogy a nyálkahártya levonása csak kellő melegben, testhőmérséken végezhető, e preparálást 
mindig bőséges oxigénellátás mellett végeztük. Maga a kísérlet is, úgy szobai, mint test
hőmérséken, természetesen mindig kellő oxigenátáramoltatás mellett történt. Az egyes 
kísérletek céljára a vékonyabb fundusrész 1-5—8 cm2-nyi darabját vágtam ki. Minthogy a 
gyomorizom rétegei többirányú rostozatot tartalmaznak, várható, 
hogy általános kontrakció alkalmával a szövetrészekből víz szo
rul ki, ami a kísérletben lényeges vízvesztést, tehát hibát okoz
hat és amit kísérleteinkben közvetlenül is tudtunk igazolni.
Valószínű, hogy e hiba Meigs eredményeibe is belejátszott. E 
hiba lehető redukálása végett az izom megrövidülését meg kellett 
akadályo znunk, amit a legjobban fogazott szélű, négyzetes alu- 
miniumke retre feszítéssel érhettünk el. (1. ábra.) Az izom egyes 
részeinek r övidülése így sem akadályozható meg teljesen, mint
hogy a va stagabb, tehát erősebb részek bizonyos mértékben 
mégis össze húzódhatnak a vékonyabbak rovására.

A súlyméréses kísérlettel párhuzamosan az állatok nagyobb 
részénél kymograf-kísérletet is végeztünk, melyben a használt ké
szítmény mellől vett izomdarabon, izo to niás registrálás mellett az 
alkalmazott ingereknek hosszváltoztató hatását is követhettük 
s a súlymérés eredményével összehasonlíthattuk.

Egy ily kísérlet menete a következő :
14. sz. 1700 gr. nyúl. Rhodanmódszer. Mérés automat, anal, mérlegen, 

levegőn. Fundusizom 80 ccm rhodanidos Ty-ban (TyR) = 5 %  Rhodanidtyrode. 
Szobahőmérséklet (24°). Keret =  276 mg.

Összes súly (mg) Reátapadt folyadék mg. Korrigált súly mg. Izom súlya
1 h 11’ 790 94 696 420
1 h 16’ 818 95 713 437
1 h 17%’ + 5 mg. Pilocarpin. HG1
1 h 19’ 790 82 708 432
1 h 22’ 790 72 718 442
1 h 29’ 760 78 682 406
1 h 30’ friss TyR-be téve
1 h 35’ 770 55 715 439
1 h 38’ friss TyR
4 h 20’ 825 113 712 436
5 h 13’ 798 94 704 428
5 h 15’ -f4 mg. Pilocarpin HG1
5 h 24’ 752 123 629 353
5 h 31’ 750 180 570 294
5 h 32’ friss TyR
5 h 39t 731 148 583 307
5 h 42’ 741 170 571 295

2*
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Új fundusrészlet. U. úgy.
Összes súly mg. Reátapadt folyadék mg. Korrigált súly mg. Izom súlya mg.

5 h 54’ 751 101 650 374
6 h 03’ 790 136 656 380
6 h 06’ : Oxygen 5 percre elzárva
6 h 12’ 850 129 721 445
6 h 17’ 870 110 760 484
6 h is  y2’ + 5  mg. Pilocarpin HCl
6 h 24’ 905 154 751 475
6 h 28%’ 865 89 776 500
6 h 34’ 885 78 807 531
6 h 35’ : Friss TyR-be
6 h 38%’ 873 123 750 474
6 h 43’ 875 110 765 489
6 h 46%’ +0.5 ccm cone. Ammoniumhydroxid-oldat
6 h 48%’ 895 194 701 425
6 h 53%’ 845 160 685 419
6 h 57%’ 895 174 721 445
6 h 58%’ friss TyR
7 h 02’ 880 158 722 446
7 h 17’ 915 188 727 451

17. 2.0 kg. c? nyúl. Rhodan-módszer, mint az előbb. A keret súlya =
742 mgr. — Szobahőmérséken (27°).

összes súly mg. Reátapadt: folyadék súlya Korrigált súly Izom súlya.
6 h 21’ 1300 200 1100 358
6 h 24’ 1314 202 1112 370
6 h 26’ + 5  mg. Pilocarpin HCl
6 h 31’ 1310 206 1104 362
6 h 36’ 1338 234 1104 362
6 h 43’ 1320 248 1072 330
6 h 44%’ frisss TyR
6 h 51’ 1315 206 1109 367
6 h 53’ friss TyR
6 h 58’ 1320 223 1097 355
7 h 05’ Hömérsék ( vízfürdőben) 38°-ra emelve:
7 h 12’ 1290 237 1053 311
7 h 30’ 1260 225 1035 293
7 h 32’ + 4  mg. Pilocarpin. HCl
7 h 35%’ 1250 241 1009 267
7 h 39’ 1260 206 1054 312
7 h 43’ Izom a kereten meglazítva úgy, hogy összehúzódhat
7 h 44%’ 1200 190 1010 268
7 h 51’ friss TyR
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összes súly mg. Reátapadt folyadék súlya Korrigált súly Izom súlya
7 h 56’ 1200 193 1007 265
8 h 00’ tiszta TyR
8 h 03’ 1260 260 1000 258
8 h 10’ 50%-osan hypotoniás TyR-be téve, az előbbivel egyező rhodan-

tartalommal
8 h 13’ 1235 213 1022 280
8 h 17’ 1210 160 1050 308
8 h to o + 5  mg. Pilocarpin. HC1
8 h 221/2’ 1200 206 994 252
Kísérleteink, melyekben összesen 17 nyálon, főként a pilocarpin hatását 

vizsgáltuk, a következőket m utatják :
Ha az izmot nem, vagy nem eléggé feszítjük ki a kereten, az minden kontrak- 

turája alkalmával jelentékeny súlyesést mutat, ami részben a szövetnedv kiszorí
tásának következménye. Ezt bizonyítja a fent közölt kísérlet is (17. sz., 7 h 43’), 
melyben az előzetesen kifeszített izmot pilocarpincontrakturája folyamán (mely
ben súlyesés nem, ill. csak múlóan jö tt létre) a keretről felszabadítva össze- 
huzódni engedtük. Az így létrejövő súlycsökkenés 15 %-ot te tt ki. Az alábbiakban 
ezért csak a feszítőkerettel kapott engedményeket soroljuk fel.

A Pilocarpin oly koncentrációkban, melyek a kymografos kontroliban erős 
kontrakturát eredményeznek (100 cm3-re 2—6 mg. hydrochlorid) kimutatható 
mértékben változtatja a gyomorizom súlyát. Érdekes azonban, hogy a hatás 
iránya nem egységes, hanem egyes esetekben folyadék, illetőleg vízfölvételre, 
másokban leadásra utal. A testhőmérséken végzett kísérletekben rendszerint 
gyarapodás mutatkozik, avagy változatlan marad a súly. A kis süllyedés is kivételek 
közé tartozik. Hét kísérletben a súlyváltozás, az eredeti érték százalékaiban 
kifejezve a következő v o lt:

0, + 9 ,  + 5 ,  +  10, -f- 15, — 9, 0.
Érdekes módon egy nyolcadik esetben nagyfokú súlyesés mutatkozott 

testhőmérséken pilocarpinra, midőn a kísérletet erősen hypotoniás, felényi osmosis- 
nyomású oldatban végeztük, mikor is a preparátum 17 %-nyival lett könnyebb. 
Négy szobahőmérséken (22—28°) végzett kísérlet mindegyikében (egy alább emlí
tendőtől eltekintve), súlyesés mutatkozott, mégpedig a következő %-ok értéké
ben: — 5, —30, —12, —9. Egy pilocarpinos kísérlet, melyben 10 % emelkedés m utat
kozott, közvetlenül egy oxygén-elzárásos kísérlet után történt. Eltérő eredményét az 
előző változással hozhatjuk kapcsolatba.

A pilocarpinos kísérletet ugyanazon készítményen csak igen korlátolt szám
ban, rendesen csak egy-kétszer végezhettük, mert a méreg kimosása a gyomor
izomból igen hosszú időt vesz igénybe, s kontraktura, a kimograf-kísérlet tanúsága 
szerint, rendesen még egy óra elteltével sem szűnik meg teljesen.

Bariumchlorid (4—8 mg 100 ccm-re) és adrenalin (Richter f. tonogen 0 1 — 0-3 
ccm) 2—2 kísérletben lényeges változást nem m utatott. Érdekes, hogy nyúl- 
gyomron az adrenalin a parasympathicus-mérgekkel egyirányban izgató hatású.

Ammoniumhydroxyd a fentebb közölt (14. sz.) kísérletben kontrakciót okozó 
adagban (szobahőmérsékleten) kifejezett súlyesést hozott létre.
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Lényeges súlyváltozást okoz a hőváltoztatás. A tápláló folyadék hőmérséké- 
nek felemelése szobahőmérsékről testhőmérsékre erős eséssel jár (—17, —16, -—20%) 
a lehűtés emelkedéssel (+8% ).

Ha az oxygenellátást nehány (3-—6) percre megszüntetjük, ugyancsak 
súlyváltozást kapunk, csakhogy ellenkező értelemben, amennyiben szobahőmér- 
séken is emelkedés mutatkozik (+27, +7, +11%).

Egy kísérletben súlyemelkedést ( +  15%) okozott pár perc alatt (testhőmér- 
séken) az 50%-osan hypotoniás Tyrode is.

E változások értelmezésében tekintettel kell lennünk arra, hogy a szövet
nedv kipréselését a kontrakció folyamán a keretrefeszítéssel sem tudjuk teljes 
mértékben kiküszöbölni. A kapott eredmények, különösen némely súlyemelkedés 
magas volta, arra mutatnak azonban, hogy a súlyváltozást elsősorban sejten belüli 
folyadék felvétel- és leadás hozza létre. Ebben viszont elsősorban kolloidos vízkötés
nek (duzzadásnak és fonnyadásnak) kell a lényegesnek lennie, minthogy az igen nagy 
permeabilitású sima izmon az osmozisos jelenségeknek csak alárendelt szerep juthat.

A pilocarpin eltérő viselkedését a hőmérsék szerint részben magának az 
izomnak a hőmérséktől függően eltérő víztartalma magyarázhatja. A pilocarpin- 
hatás alacsonyabb hőmérséken, mikor az izom víztartalma nagyobb, vezet inkább 
vízvesztésre. Kísérleteinkből tudjuk azonban azt is, hogy maga a pilocarpin- 
hatás (nyúlbélen) a hőmérséktől függően, különböző intenzitással jelentkezik. 
Elképzelhető volna, hogy a pilocarpin két különböző anyagra hat, az egyiket 
duzzasztja, a másikat fonnyasztja, s az első reakció hőkoefficiense negatív, a másiké 
positiv. Mai ismereteink szerint a magyarázatban csak feltevésekre támaszkod
hatunk.

Az oxygénhiány hatásában szerepe kell hogy legyen az anoxaemia által 
előidézett kémiai változásoknak, talán savak felszaporodásának is. A meleg okozta 
folyadékvesztés létrehozásában az ilyenkor mutatkozó tónusemelkedés is részt- 
vehet.

Sima izom exlraktumának vizscjálása.

Ha a vegyi ingeranyagok a sejt kolloidjainak állapotában okoznak változást, 
remélhető, hogy ez az extraktumokban is észrevehető lesz. E kísérletek tárgyaként 
a macska vékonybelét használtuk, a nyálkahártya levonása után, minthogy ennek 
mérgekkel szemben nagyobb az érzékenysége, mint a nyúlgyomornak, s a hatások 
rajta kimosásra reverzibilisek.

A vizes extraktumokat ezen első kísérletekben Tyrodeoldattal, (de rendesen K, Ca és 
Mg nélkül) készítettük, miután az izmot s az eldörzsölésre használt mozsarat és tisztított 
tengerihomokot, jég-sókeverékben lehűtőttük. Az extrahálás kis részletenként, a bélizom 
centiméterére 2—4-szeres cm3-nyi oldattal történt. Az extraktumot centrifugáltam, utána 
ráncfilteren szűrtem. A diszperzitás változásának megállapítására a nephelometert, a Bürker 
(Leitz) f. eszközt használtam fel. Az extraktumok 3-5—3-5 ccm-ét a két edénybe helyezvén, 
a két látóteret színegyenlőségre állítottam s a vizsgált hatóanyagot egyik oldalon hozzá
elegyítve (a másik oldalon ugyanannyi tyrodeoldatot nyújtva) a fényegyenlőséget ismét 
helyreállítottam. (A keverés spirálisvégű rézdróttal történt.) A kapott eltérés az okozott 
diszperzitásváltozás kifejezője. Az alábbi példákban a fellépő hatást a Tyndall-fény erős 
ségének változásában adjuk meg azon szám (faktor) föltüntetésével, amely mutatja, hogy a 
fényerősség az eredeti értéknek hányszorosára emelkedett, (és pedig az utoljára adott anyag 
után), zárjelben jelölvén az elegyítés után eltelt percek számát.
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Sav és lúg egyirányban hatottak, amennyiben mind n/10 NaOH, mind 
n/10 HC1 a fényerősséget fokozták. Ecetsav (n/10) a sósavval quantitative egyenlő 
mértékben hatott,

0-1 cm3 n/10 ecetsav ( y2—4’) : 230
0-1 „ n/10 HC1 (2—3’) : 204
0-2 „ n/10 NaOH (5’) :  1-29

A vegetatív mérgek közül a cholinnak, acetylcholinnak és pilocarpinnák 
hatását vizsgáltuk. Mindezen anyagok sóik, chloridjaik ill. hydrochloridjaik alakjá
ban nem vizsgálhatók közvetlenül, minthogy a hydrolysis folytán szabadon levő 
jelentékeny savmennyiségek maguk észrevehető hatást okozhatnak. Ezért neutrális 
oldatokat használtunk, az oldatokat 10% NaHC03-al, lakmuszra közömbösítve. 
Az acetylcholin a fényerőt gyengén, de észrevehetően csökkentette, a pilocarpin 
fokozta, míg cholinnal, ha az oldat pontosan neutrális volt, nem tudtunk sem
milyen hatást előidézni.

0-2 cm3 1% Pilocarpin-HCl, neutr. (%—4’) : 1-08
0-4 ,, 1% Pilocarpin-HCl, neutr. (1%) P12
0-2 „ 0-25% Acetylcholinchlorid neutr. (1—6’) : 0’90
0-3 ,, 0-3 % Acetylcholinchlorid neutr. (2—3’) : 0-96

Kellő adagban alkohol is fényerőt fokozó hatású.
0-3 cm3 aethylalkohol (96%) (3’) : P27.

A fontosabb sók közül neutralizált Na-acetat (5% 0-1—0 6 ccm.) teljesen 
hatástalannak bizonyult. Annál hatásosabbak a kálium, calcium, magnesium és a 
barium chloridjai, de különböző módon és mértékben. Legintenzívebb hatása a calci- 
umnak volt. Közőmbösítetlen, avagy natrium-hydroxiddal neutralizált chloridjának 
már igen kis mennyisége a fényerőt jelentékenyen fokozta. Nagyobb mennyiségek 
alkalmazása már szabad szemmel látható zavarodást okozott, később csapadék
képződéssel. A bariumchlorid, melyet előzetesen Tyrodeoldattal elegyítvén szintén 
közömbösítettem, ugyancsak fokozta a fényerősséget, csakhogy sokkal kisebb mér
tékben. A magnesiumchloridnak (szintén közömbösített) kisebb adagai a fényerőt 
fokozták, tehát a calciummal egyező értelemben hatottak, míg nagyobb adagok 
(1. alább) ellenkező értelmű változásra vezettek. Érdekes módon ezen macska
bélen a Mg-hatást kymográfos kísérletben vizsgálva, ugyancsak e hatásfordulás
sal találkoztunk. Kisebb adagok egész 0-5 ccm-éig (az 5%-os oldatnak, 70 ccm. 
Tyrodére) gátlóan, a calciumhoz hasonlóan hatottak, míg tovább folytatva az 
adagolást, ismét kontrakciók jelentkeztek. A calcium ugyané preparátumon minden 
adagjában gátlónak mutatkozott.

A kálium hatása intenzitás tekintetében a calciumé mögött marad, vele 
ellentett irányú s a Tyndall-fényt csökkenti. Bizonyos koncentráció fölött a 
további adagok hatástalanok maradnak. Az ellentétesség a calciummal meg
nyilvánul akkor is, ha e sókat egymás után alkalmazzuk. Kisebb calciumhatásokat 
(1. alább) kellő káliumadaggal teljesen meg lehet szüntetni. Nagyobb Ca-adagok 
hatását pedig részben egyensúlyozza a kálium. A kálium hatását viszont kisebb
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Ca-adag is semlegesíti. Hasonlókép antagonizálja a kálium kisebb Mg-adagok 
hatását.

0-3 cm3 5% CaCl2, neutr. (%-—2% ’): 3-30.
0-12 cm3 5% MgCl2, neutr. (1’) :  1-22, (11’) :  1-43.

+0-18 „ 5% MgCl“, neutr. (% ’) : 0-91, (9’) : 0-84
+0-30 „ 5% MgCla, neutr. (1 i/2—3’) : 0-87.

0-2 cm3 5% BaCl2 (aa Ty-vel =  2-5%) (1 %—2’) :  111 
0-4 cm3 5% BaCl2 (aa Ty-vel =  2-5%) ( iy 2—2’) :  1T9.
0-1 cm3 5% MgCl2, neutr. (2’) : 1-60, (12’) : 2-48.

+0-3 cm3 5% KC1 (%*) : 0-78, (6’) : 0-88.
0'04 cm3 tömény KC1 : (1’) : 088, (10’) : 0-73.

+0-2 cm3 tömény KC1: (% ’) : 1-04, (3’) : 103.
0-03 cm3 5% CaCl2, neutr. (%—2’) :  1-09 

+ 0T  „ töm. KC1 (i/2—5’) :  0,915
+0-03 ,, 5% CaCl2 neutr. (2—3’) : 1T4

0T „ töm. KC1 ( 1/2—2’) 1-00 
+0-3 „ 5% CaCl2 neutr., (% ’) : E56, (3—4’) : 2 02.

így e kísérletben közvetlenül tudjuk demonstrálni magából a szervből vett 
kolloidokon az ionantagonizmus jelenségét. Közvetlenül nem bizonyítható ugyan, 
ha az ionoknak in vivo ill. a túlélő szerven előidézett hatásai a nephelometerben 
található kolloidhatással azonosak. Mindaddig azonban, míg az ellenkezőjére 
bizonyíték nincs, e lehetőséget szem előtt kell tartanunk s a további vizsgálatokat 
erre irányítanunk. Ha mesterségesen előállított szolokon talált ionantagonismusnak 
bizonyító ereje van az ionhatás magyarázása tekintetében, mindenesetre foko
zottabb mértékben áll ez a szervből közvetlenül előállított anyagokra nézve. 
A káliumhatásnak quantitative gyöngébb voltát azon körülmény magyarázhatja, 
hogy az extrahálás alkalmával az izom nagy káliumtartalma felszabadul s így a 
kolloidok állandóan káliumhatás alatt vannak. A kísérletben nyújtott kálium
mennyiség ezért relatíve csak kis többletet jelent. A befolyásolt kolloid, illetőleg 
csapadék anyagi természetét a további kísérleteknek kell tisztáznia. A calcium 
esetében természetesen lipoidokra és zsírsavakra, emellett foszforsavra kell 
gondolnunk.

Az organikus bázisok hatását ezen kivonat nem demonstrálja. Ennek oka 
lehet, hogy a kivonás és a sejtek elroncsolása alkalmával változik meg, kötődik 
más anyagokkal a hatás szubsztrátuma. Az is lehet, hogy e hatások nem is járnak 
dispersitásváltozással s nephelometerrel nem követhetők. Az is lehet azonban, 
hogy másként (pl. más kémhatású oldattal stb.) végezve a kivonást, ezeknek a 
hatása is észrevehető lesz.

Eddig csak egy más kivonási móddal tettünk kísérletet. A hidegben fel
aprított és homokkal eldörzsölt izomzatot meleg légfürdőben megszárítottuk és 
porítva (1 cm. izomra 10 ccm-nyi) aetherrel kiráztuk. Az aether elpárologtatása 
után a maradékot enyhe melegítéssel Tyrodeoldatban vettük fel, ami egyen
letesen opálos szolt eredményezett. Ezen „lipoidextraktum“ viselkedése a vizes 
extraktuméhoz nem mindenben hasonló. A Ca és Mg hatása quantitative gyengébb, 
a káliumé viszont irány szerint is fordított : a calciuméval egyezik. Az alkohol
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hatásos, a nátrium nem. Észrevehető, fényerőt fokozó hatást m utat azonban 
(neutrálisán is) az adrenalin. (Richter f. tonogénből 0’2 cm3 (y2—3’) : 142, 
0-4 cm3 (2’) :  148.)

ÖSSZEFOGLALÁS.

A gyomor és bél izmának kolloidjain, mind túlélő állapotban, mind vizes 
extraktumokban vegyi (és egyéb) ingerek hatására jellemző változások m utat
koznak.

Nyúl túlélő gyomorizomzatának víztartalma a hőmérséklet és a környező 
oldat összetételétől függően lényeges ingadozásokat mutat. Eljárást dolgoztunk 
ki a súly pontosabb kiszámítására, a felületre tapadt folyadék mennyiségének 
meghatározásával, kémiai úton.

Az izom súlya, tehát víztartalma testhőmérséken 10—20%-kal kisebb, mint 
25° körüli szobahőmérséken. Oxygénhiány vízfelvételre vezet. Pilocarpin kon
tra k tu s t  okozó adagokban testhőmérséken a súlyt kissé növeli, szobahőmérséken 
rendesen csökkenti.

Sima izom vizes extraktumainak nephelometerrel vizsgált opálosságát 
alkaloidasók nem, vagy alig befolyásolják. Sav és lúg, valamint alkohol a Tyndall- 
fény erősségét fokozzák. Calcium a fényerőt fokozza, ugyancsak, de kisebb mér
tékben a barium és magnesium. Kálium a fényerőt csökkenti. Calcium hatását 
kálium, káliumét viszont a calcium szüntetni, vagy csökkenteni képes. Hasonlókép 
antagonistája a kálium a magnéziumnak is.

Az ionantagonizmus jelensége lehál síma izomból vett kolloidokon közvetlenül 
demonstrálható.

Aetherrel kivont anyagok vizes kolloidoldata némileg eltérő viselkedést 
mutat.

(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen'Forschungsiustitutes.)

KOLLOIDALE ÄNDERUNGEN AN GLATTEN MUSKELN 
WÄHREND CHEMISCHER REIZWIRKUNGEN.

Von: L. JENDRASSIK.
Privadozent der k. Erzsébet Universität, Pécs.

Es mehren sich die Beweise, laut welchen die vegetativen Gifte ihre Wirkung 
nicht elektive an den Nervenendapparaten der glatten Muskeln entfalten, sondern 
die Muskelzelle selbst angreifen können. Die parasympathischen Gifte sind ja auch 
am Uterus ohne jede parasympathische Innervation wirksam und sie lösen 
typische erregende und hemmende Wirkungen auch an dem überlebenden Amnion
präparat aus, welches jeder Innervation völlig entbehrt, und dessen Automatic das 
wichtigiste Beispiel der reinen myogenen Spontantätigkeit (nach Verzár) darstellt. 
Dies beweisen neben Baur auch unsere eigenen, bisher unveröffentlichten Er
gebnisse.

Sind diese Gifte an grösseren Teilen der Zelle wirksam, so scheint es lohnend, 
an der Muskulatur nach physiko-chemischen Änderungen zu suchen, welche die
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Wirkungen begleiten könnten, und welche vielleicht die eigentliche Grundlage 
dieser Wirkungen bilden.

Der Mechanismus der Giftwirkung wurde in der Vergangenheit eher von der 
morphologischen Seite aus erforscht. Die oben erwähnten Untersuchungen deuten 
auf die Möglichkeit, dass es gelingt auch zum biochemischen und physikoche
mischen Teile der Frage näherzutreten. Um zu erforschen, mit welchen Zellbes
tandteilen diese Substanzen (Alkaloide, Ionen, usw.) reagieren und welche Ände
rungen diese Zellbestandteile während der Wirkung erleiden, kann man Versuche 
in drei Richtungen ausführen :

a) Untersuchungen am Muskel selbst, bezüglich Erscheinungen, welche 
Rückschlüsse auf kolloidale Änderungen ermöglichen.

b) Prüfung der physikalisch-chemischen Änderungen in den Exrakten der 
glatten Muskeln (und anderen vegetativen Organen) nach Einwirkung der 
Reizsubstanzen.

c) Erforschung der Wirkungen dieser Stoffe an Modellen, welche von 
bekannten, auch in den Zellen vorkommenden Verbindungen zusammengesetzt 
sind.

Die Versuche von Meigs, Bélák, Kochmann, Pietrkowsky, Schott, Lambrechts 
gehören in die erste, die von E. Frey, Neuschlosz, Riesser und Neuschlosz, Labes, 
Zain, Kumagai, Beutner, ebenso die höchst wichtigen Befunde von Dresel und 
Sternheimer, in die dritte Gruppe.

Die hier muzuteilenden Versuche bilden meine ersten Schritte am Wege 
zur Lösung der erwähnten Aufgabe. Sie bewegen sich in zwei Richtungen.

Die Wasseraufnahme des flatten Muskels

habe ich an einem Warmblüterorgan, am Kaninchenmagen untersucht, 
dessen mucosafreie Stücke in handlicher Weise für Gewichtsbestimmungen ver
wendet werden können.

Da bei Kontrakturen eine Gewichtsabnahme schon durch das Auspressen von Gewebs- 
saft zu erwarten ist, so hielt ich die Muskelstücke auf kleinen quadratförmigen Aluminium
rahmen mit gezähnten Rändern ausgespannt, (s. Fig.)Da die an der Oberfläche haftende Nährlö
sung nicht genügend genau entfernt werden kann, so verzichteten wir hierauf, und bestimmten 
die Menge dieser Flüssigkeit auf chemischem Wege. In einem Teile der Versuche geschah dies 
derart, dass die Muskelstücke nach Bestimmung des Gewichts (auf einer Torsionswage, oder 
analytischen Wage) für einige Sekunden in eine abgemessene Menge isotonischer Rohrzucker
lösung getaucht wurden, von welcher in einem aliquoten Teile durch eine Mikro-Titrierung 
nach Volhard, das Chlor und so die Tyrodelösung bestimmt wurde. In anderen Versuchen 
senkten wir den Muskel vor dem Abwägen (ebenfalls für einige Sekunden) in eine rhodan
haltige Tyrodelösung, in welcher 5% bzw. 10% des NaCl mit aequivalenter Menge NaSCN 
ersetzt war. Nach der Abwägung wurde der Muskel in eine abgemessene Menge (2, 5, oder 
10 cm3) normaler Tyrodelösung eingetaucht und darin das Rhodan kolorimetriscli ermittelt, 
ln vielen Versuchen wurde der Muskel ständig in Rliodan-Tyrode gehalten, und nach der 
Abwägung mit normaler Tyrodelösung abgespült. Als das beste Reagens hiezu fanden wir 
eine Lösung, welche neben 10% Ammoniuinferrisulfat 5 Volumprozent Schwefelsäure ent
hielt. Zu 1 -5 cm3 der zu untersuchenden Lösung wmrden 0,5 dieses Reagens gefügt. Als Stan
dard diente je ein gleichzeitig hergestelltes Reaktionsgemisch aus Tyrode-Rhodantyrode- 
Lösungen von ähnlicher Zusammensetzung, wie die zu untersuchende Lösung. Bei der Berech
nung wurde auch die schwache Eigenfarbe des Reagens in Betracht gezogen. Durch Sub- 
straktion des Flüssigkeits- und Rahmengewichtes vom Gesamtgewicht, ergibt sich das Netto
gewicht des Muskels. Parallel mit den meisten Versuchen wurde auch eine kymografische 
Prüfung des Präparates vorgenommen, um die Wirkung der angewandten Reize kontrol
lieren zu können.
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Die an insgesamt 17 Kaninchen ausgeführten Versuche ergaben nun Fol
gendes :

Pilocarpin (als Hydrochlorid) ergibt in Konzentrationen, welche starke 
Kontrakturen erzeugen (2-—6 mg auf 100 cm3 Lösung), fasst immer nachweisbare 
Gewichtsänderungen des Muskels. Diese sind aber nicht einheitlich. Bei Körper
temperatur (37—38°) ist eine Senkung des Gewichtes eine Ausnahme, meistens 
erfolgt ein mässiges Steigen. In Prozenten des Anfangsgewichtes ausgedrückt 
betrug dies in 7 Versuchen : 0, +9, +5 , +10, +15, —9, 0. Auch bei Körper
temperatur konnte es aber zu einem starken Abfall (—17%) kommen, wenn der 
Versuch in stark hypotonischer Lösung (50%-ige Hypotonie) ausgeführt wurde.

In Versuchen bei Zimmertemperatur (22-—28°) kam aber auf Pilocarpin 
immer eine Gewichtsabnahme zustande (—5, -—30, —12, —9%). Der Pilocarpin
versuch war an jedem Präparat in der Regel nur 1—2-mal ausführbar, da dieses 
Gift aus dem Magenmuskel sich nur schwer auswraschen lässt und die Kontrakturen 
nur nach längerer Zeit völlig reversibel sind.

Bariumchlorid (4—8 mg auf 100 ccm), Adrenalin (als Tonogen Richter,.
0.1—0.3 cm3 auf 100) ergaben in 2— 2 Versuchen keine wesentlichen Ausschläge. 
Es ist interessant, dass am Kaninchenmagen das Adrenalin mit dem Pilocarpin 
gleichgerichtet erregend wirkt. Ammoniumhydroxid verursacht in einer Kontrak
turerzeugenden Gabe von 0, 5 cm3 (auf 100) eine ausgesprochene Gewichtsabnahme.

Es kommen starke Gewichtsänderungen als Folgen von Temperatur
unterschieden vor. Bei Körpertemperatur ist der Muskel immer leichter als bei 
Zimmerwärme (—17, —16, —20%). Beim Abkühlen setzt wieder eine Gewichts
zunahme ein.

Wird die Sauerstoffzufuhr auf einige Minuten unterbrochen, dann wird der 
Muskel merklich schwerer (+27, +7, +11%). In einem Versuch führte die halbe 
Hypotonie auch zu einer Gewichtszunahme ( +  15%).

Alle diese Gewichtsänderungen können nur durch Wasseraufnähme und. 
Abgabe Zustandekommen. Da das Heraustreten der Gewebsflüssigkeit am ausge- 
pannten Muskel nur eine untergeordnete Rolle spielen kann, so sind als Erklärung 
in erster Reihe kolloidale Änderungen der Muskelbestandteile anzunehmen. 
Eine osmotische Flüssigkeitsbewegung kann bei den stark permeablen glatten 
Muskeln nur zu geringeren Gewichtsänderungen führen.

Die von der Temperatur abhängende verschiedene Reaktionsweise auf 
Pilocarpin wäre auf Grund des verschiedenen Wassergehaltes des Muskels erklärbar. 
Das Pilocarpin führt dann zu einer Wasserabgabe, wenn der Wassergehalt des 
Muskels von vornherein gross ist. Auch andere Erklärungen sind denkbar. Eine 
Entscheidung können nur nähere Untersunchungen bringen.

Die Wasserauf nähme bei der Anoxaemie ist wahrscheinlich die Folge der 
durch die angehäufte Säuren verursachten Quellung.

Extrakte von glatten Muskeln
wurden nephelometrisch, mit dem Istrument von Bürker (Leitz) untersucht, 

um darin Dispersitätsänderungen unter chemisch-pharmakologischen Einflüssen 
zu finden.
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Die benutzten Extrakte wurden aus mucosafreien Dünndärmen von Katzen, bei Eis- 
Salz-Kühlung, durch Verreiben mit Sand, und nachheriger Aufnahme in K-, Ca- und Mg- 
freier Tyrodelösung hergestellt (auf 1 ccm Darmmuskel 2—4 ccm dieser Lösung.) Die Klärung 
erfolgte durch Zentrifugieren und darauffolgende Filtration mittels Faltenfilter.

In die Nephelometergefässe wurde beiderseits 3-5 ccm des Extraktes gegossen, auf 
Lichtgleichheit eingestellt, sodann auf die eine Seite die untersuchte Lösung, auf die andere 
die gleiche Menge Tyrodelösung gegeben, sodann die Gleichheit der Helligkeit wieder ein
gestellt. Aus den abgelesenen Zahlen konnte die Änderung des Tyndall-lichtes berechnet werden. 
Sie wird im Folgenden durch die Zahl gekennzeichnet, welche angibt, wievielmal die Lich
tintensität gesteigert wurde, (u. zw. durch die zuletzt gegebene Substanz) Daneben wird 
in Klammem die Zeit angegeben, in der die betreffende Änderung erfolgte.

Säure und Lauge wirken in gleichem Sinne, die Opalescenz verstärkend. 
n/10 Essigsäure gibt m itn/10 Salzsäure gleichstarke Wirkung. (z .B .O l ccm n/10 
Säuren : 2.04—2.30.)

Alkaloidsalze (zwecks Ausschaltung der Säurewirkung mit NaHC03 genau 
neutralisiert) konnten keine bedeutende Wirkung hervorrufen. Acetylcholin hat 
die Lichtstärke etwas geschwächt (0,2 ccm 0.25% : 0, 90 (1—6’), Pilocarpin hat sie 
verstärkt (0, 2 ccm 1% (1 %—4’) : 1.08; 0.4 ccm (1%’) : 1-12). Mit Adrenalin und 
Cholin waren keine Wirkungen erreichbar. Aethylalkohol ergibt in geeigneter 
Menge eine Lichtverstärkung: 0.3 ccm 96%, (3’) =  1.27.

Von den Salzen anorganischer Kationen war Natriumacetat (5%, 0.1— 
0.6 cm3) in neutralisiertem Zustande völlig unwirksam.

Stark wirksam erwiesen sich aber Kalium-, Calcium-, Magnesium-, und 
Bariumsalze. Calcium (als neutralisiertes Chlorid), war schon in ganz kleinen 
Gaben stark lichstärkend. (Ohne ein Neutralisieren ist die Wirkung etwas noch 
stärker.)

0.3 cm3 5% CaCl2, neutralisiert (%—2%>’) =  3.30
0.04 cm3 5% CaCl2, neutralisiert, (1’) : 1.63—(7’) : 2.20.

Magnesium wirkte im gleichen Sinne und zwar in kleinen Gaben. Beim Steigern 
der Konzentration schlug die Wirkung ins Gegenseitige um.

0.12 cm3 5% MgCl2, neutr. (1’) :  1.22, (11’) :  1.43.
+0.18 cm3 5% MgCl2, neutr. (i/2’) : 0.91, (9’) : 0.84 
+0.30 cm3 5% MgCl2, neutr. (1 y2—3’) :  0.87.

Eine ähnliche Umkehr zeigte interessanterweise der Darm dieses Tieres auf 
grössere Dosen von Magnesium auch bei der graphischen Begistrierung seiner 
Bewegungen (nach Magnus). Kleinere Gaben wirkten rein hemmend, grössere 
aber erregend.

Die Wirkung des Bariums war auch immer verstärkend, sie blieb aber hinter 
der des Calciums stark zurück.

0.2 cm3 5% BaCl2 (aa mit Tyrode =  2.5%) (1%—2’) =  1.11.
0.4 cm3 5% BaCl2 (aa mit Tyrode =  2.5%) (1 %>—2S) =  1.19.

Das Kalium wirkt entgegen dem Calcium. Allein verabfolgt setzt es die Licht
stärke herab. Nach Calcium gegeben kann es kleinere Ca-Wirkungen völlig rück
gängig machen. Umgekehrt, ist die Wirkung des Kaliums schon mit geringen 
Gaben des Calciums ausgleichbar. Kalium kann auch die entgegengesetzte Wir
kung kleinerer Magnesiumdosen aufheben. In jedem Falle kommt die Wirkung 
des Kaliums nur bis zu einer gewissen Grenzkonzentration zustande, oberhalb 
welcher die weitere Gaben wirkungslos sind.
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0.04 cm3 ges. KCl (1’) : 0.88, (10’) : 0.73
0.2 cm3 ges. KC1 (% ’) : 1.04 (3’) : 1.03.
0.1 cm3 5% MgCI2, neutr. (2’) : 1.60 (12’) : 2.48 

+0.3 cm3 5% KC1 (% ’) :  0.78, 6’ : 0.88

0.03 cm3 5% CaCl2 neutr. (i/2—2’) :  1.09 
+0.1 cm3 ges. KC1 (%—,5’) :  0.915 
+0.03 cm3 5% CaCl2 neutr. (2—3’) : 1.14 
+0.1 cm3 ges. KC1 (i/2—2’) :  1.00 
+0.3 cm3 5% CaCl2 neutr. (i/2’) : 1.56, (3—4’) :  2.02

Wir finden dieses Yersuchsresultat bemerkenswert, da darin der Ionenan
tagonismus an Substanzen, welche unmittelbar aus den Zellen extrahiert sind, de
monstriert werden konnte. Unserem Wissen nach liegt bisher ein deratriger 
Ergebnis nicht vor.

Ich untersuchte auch den aetherischen Extrakt des Katzendarmes. Die 
Muskulatur wurde in dem Kältegemisch mit Sand verrieben, sodann an warmer Luft 
getrocknet und mit Aether ausgezogen. Nach Filtrieren wurde der Aether ver
dampft, der Rückstand in warmer Tyrode aufgenommen. Es entstand eine 
gleichmässig trübe Lösung.

Auf diese Lösung wirkten Calcium und Magnesium wie auf die wässerige, 
jedoch schwächer, Kalium auch in demselben Sinne, hier also mit Calcium 
synergistisch, Barium antagonistisch. Adrenalin gab einen schwachen, jedoch 
deutlich nachweisbaren lichstärkenden Effekt: Tonogen Richter 0.2 (x/2— 3’)
1.12; 0.4 ccm (2’): 1.18.

Was die Deutung dieser Versuche betrifft, so möge nur daran erinnert 
werden, dass die Stärkung der Opalescenz einer Vergrösserung der Teilchen, also 
einer Fällung entsprechen muss. Was die von den einzelnen Agenzien betroffene 
Substanz ist, müssen noch weitere Versuche zeigen. Im Falle des Calciums muss 
natürlich mit Phosphatiden, Fettsäuren und Phosphorsäure gerechnet werden. Vor
derhand können wir noch nicht behaupten, dass die Wirkung dieser Ionen auch in 
vivo und im überlebenden Zustande durch die hier erfasste Kolloidveränderung 
zustandekommt. Dies ist aber möglich, und — solange ihre Unrichtigkeit nicht 
bewiesen ist — möchten wir diese Erklärung als Arbeitshypothese festhalten.

Die relative Schwäche der Kaliumwirkung erklärt sich leicht dadurch, dass 
bei der Extraktion aus den Zellen viel Kalium austritt, also die betreffenden 
Kolloide von vornherein unter einer Kaliumwirkung stehen. Die zugefügten 
Mengen bedeuten desshalb nur eine relativ geringe Vermehrung.

Die Wirkung der Alkaloide konnte auf diese Weise kaum nachgewiesen 
werden. Die gegenüber ihnen empfindlichen Zellbestandteile könnten bei der 
Extraktion leicht eine Änderung (Zersetzung, oder Bindung durch andere Zell
bestandteile) erfahren und dadurch ihre Reaktionsfähigkeit einbüssen. Ande
rerseits könnten unter den Kolloidänderungen auf Alkaloidsalze eben Disper
sitätsänderungen überhaupt nicht Vorkommen. Es ist aber auch wohl möglich, 
dass durch andere Extraktionsverfahren (vielleicht bei abgeänderter Saürezahl 
usw.) empfindlichere Produkte erhältlich werden.
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ZUSAMMENFASSUNG.

Es lassen sich an den Kolloiden der Magen- und Dannmuskulatur, ebenso 
im Organe selbst, wie in seinen Extrakten, auf Wirkung chemischer Reizstoffe 
karakteristische Änderungen nachweisen.

Der überlebende Magenmuskel des Kaninchens ändert sein Gewicht 
(durch Wasseraufnahme und -Abgabe) während Änderungen der Zusammen
setzung und der Temperatur der Nährlösung. Es wird ein Verfahren angegeben 
zwecks genaueren Nachweises dieser Erscheinung, auf Grund chemischer Bestim
mung der von aussen anhaftenden Flüssigkeitsmenge.

Das Gewicht des Muskels beträgt bei Körperwärme 10—20% weniger, als 
bei Zimmertemperatur (22—28°). Sauerstoffarmut führt zu Gewichtszunahme. 
Kontrakturerzeugende Gaben von Pilocarpin steigern das Gewicht nur bei Kör
pertemperatur, während bei Zimmerwärme unter denselben Umständen ein 
Gewichtsabfall eintritt.

Die nephelometrisch bestimmte Opalescenz wässeriger Darmmuskelextrakte 
wird durch Alkaloidsalze nicht, oder nur kaum beeinflusst.

Säuren, Laugen, Alkohol verursachen infolge einer Vergröberung der 
Teilchen eine Verstärkung des Tyndall-lichtes. Calcium wirkt stark in gleichem 
Sinne, weniger ausgeprägt Magnesium und Barium. Kalium wirkt entgegengesetzt : 
die Lichtstärke verringernd. Kleine Calcium- und Magnesiumwirkungen können 
durch zufügung von Kalium antagonisiert werden, und umgekehrt.

Die Erscheinung des Ionenantagonismus wird hiedurch an direkt aus den 
Zellen entnommenen Substanzen demonstriert.

Das Verhalten aetherischer Muskelextrakte weicht in mehreren Punkten 
von dem der wässerigen Auszüge ab.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A POLARIZÁCIÓ HATÁSA A PERIFÉRIÁS IDEGEK 
KÁLIUMTARTALMÁRA.

írták: DR. MÉHES GYULA és DR. CSIK LAJOS.

Intézetünkben a múlt év folyamán Barta1 kimutatta, hogy a perifériás 
idegekben (Rana esculenta ischiadicusa) a kálium polározóáram hatására 
nem tolódik el. Ő a polározást 6 voltos accumulátor áramával végezte 14, 
illetve 1 órán át és a káliumot a középen kettévágott idegnyalábrészle- 
tekből határozta meg. Vizsgálatai ezek szerint azt mutatnák, hogy a kálium az ideg
ben elektromos áram hatására nem tud vándorolni, holott Müller nek2 intézetünk
ben végzett diffúziós kísérletei után ez elképzelhető lett volna. Müller ugyanis 
kimutatta, hogy az ideg káliuma nem kötött, hanem diffuzibilis formában van jelen.

Ezen egymásnak részben ellentmondó adatok indokolttá tették, hogy a kér
déssel tovább foglalkozzunk annál is inkább, mert ismeretes, hogy a kálium ionok
nak nagy szerepe van az ingerlékenység megváltozásában és feltehető, hogy lénye
ges szerepet játszik az ingerületi folyamatban is.

METHODIKA.

Kísérleteink egy részében, — melyekhez mi is Rana esculenta ischiadicusait 
használtuk — teljesen a Barta methodikája szerint jártunk el. Nevezetesen 
kipraeparáltuk 2 béka ischiadicusait s a négy ischiadicust egymás mellé fektettük 
platinelektródokra, mindig úgy, hogy az ugyanazon békából származó egyik ideg
nek a proximális, másik idegnek a distális vége volt egymás mellett. Az elektródok 
egymástól való távolsága 4 cm volt. A polározás vízgőzzel telített zárt edény
ben történt. A polározási idő letelte után anélkül, hogy az áramkört megszakítottuk 
volna, ollóval középen kettévágtuk az idegnyalábot, torziós mérlegen lemértük 
és elhamvasztás után a hamuban határoztuk meg a káliumot Kramer és Tisdall 
methodusa szerint. Kísérleteink másik részében pedig káliummeghatározáshoz 
nem használtuk fel az egész idegnyalábot, hanem csak a sarkok körüli részt.

KÍSÉRLETI RÉSZ.

Annak eldöntésére, hogy egyáltalán lehet-e az idegben káliumeltolódást 
látni polározó áram hatására, úgy az áram erősségét, mint a polározás idejét 
lényegesen növeltük a Barta által alkalmazott áramerősség és polározási időhöz 
képest. Barta ugyanis 6 voltos árammal fél-, illetve egy órán órán át végezte a po-
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lározást, mi pedig 10 voltos árammal 6 óráig polároztuk az ideget. Az I. sz. táblá
zat ezen kísérleti eredményeket tünteti fel. Ezen késérleti adatok mutatják, hogy 
10 voltos árammal való 5—6 órai polározás után lényeges káliumeltolódás mutat
ható ki. Természetesen az ideg ilyen erős árammal való hosszú ideig tartó keze
lés alatt egész biztosan elhal, amit nemcsak az ingerlékenység teljes megszűnése, 
hanem a strukturális elváltozás is bizonyít. De még bizonyosabb az ideg elhalása 
azon esetekben, ahol az ideget tömény chloroform-, illetve aethergőzben tartottuk, 
vagy a polározás előtt forró 0-65 %-os NaCl-oldatba mártottuk. Ezek a kísérletek 
tehát az elhalt ideg káliumának a vándorlását mutatják.

Egy következő sorozatban — melynek részletesebb közlését mellőzzük — 
a polározás idejét ugyancsak 6 órának hagytuk, de a polározó áram 
erősségét 10 voltról 6 voltra csökkentettük. Ezen esetben a normális ide
geknél csak a hibahatáron belül eső eltolódásokat láttunk, ellenben lénye
ges (0-134—0-167%) eltolódást kaptunk akkor, ha az idegnyalábot, úgy mint 
előbb tömény chloroformgőzzel biztosan elöltük. Néhány kísérletben azt is vizs
gáltuk, hogy a biztosan elhalt idegben, 6 voltos árammal %—1 óráig polározva, 
kimutatható-e a káliumeltolódás. Az elölést aether, illetve chloroformgőzzel végez
tük, vagy pedig a kimetszett ideget egy napig állani hagytuk. Mindenik esetben 
csakis olyan különbségeket láttunk, melyek a hibahatáron belül esnek. Ezek az, 
eredmények azt mutatják, hogy ilyen methodikával dolgozva, káliumeltolódást 
6 voltos árammal még az elhalt idegben is csakis több, 5—6 óráig tartó polározás 
után lehet kimutatni.

Tudva azt, hogy elektromos áram hatására elsősorban a sarkok közvetlen 
környékén történnek változások, ion-eltolódások, -— önként adódott az a gondolat, 
h°gy gyengébb áram hatására, vagy kisebb polározási idő alatt azért nem találunk 
káliumeltolódást, mert mi aránylag nagy idegdarabban határozzuk meg a káliu
mot, mikor is a sarkok körüli esetleges eltolódás a nagy idegdarab káliumtartal
mában nem jut kifejezésre. Azért további kísérleteinkben úgy jártunk el, hogy nem 
feleztük az idegnyalábot, hanem csak a sarkok körüli részeket vágtuk ki és ezekben 
határoztuk meg a káliumot.

Mindenekelőtt meg kellett természetesen győződnünk arról, hogy ilyen kis 
idegrészletekben meghatározható-e elég pontossággal a kálium. E célból úgy jár
tunk el, hogy az idegnyalábot y2—1 óráig a polározó készülékben hagytuk, — po
lározás nélkül, — és azután az elektródok körüli részekből vágtunk ki 18—30 mg. 
súlyú részleteket káliummeghatározás végett. Miként a II. sz. táblázat mutatja, 
a két sarok melletti rész különbsége középértékben 0-010% és az idegrészek szá
zalékos káliumtartalma általában megfelel az egész idegnyalábban talált százalékos 
káliumtartalomnak. (L. I. táblázatot.) Tehát a meghatározás még ilyen kis ideg
darabkákban is kellő pontossággal lehetséges.

A különböző erősségű áramokkal és különböző ideig tartó polározások után 
nyert eredmények a III. sz. táblázatban vannak összefoglalva. A táblázatban 
feltüntetett különbségek azt mutatják, hogy a negatív sarok körüli idegrészletben 
mennyivel több a kálium a positiv sarok körüli idegrészlet százalékos káliumtartal
mához viszonyítva.

Ha összehasonlítjuk a táblázat eredményeit az I. sz. táblázattal, feltűnik,
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hogy ezen methodikával dolgozva 6 voltos árammal már 1 óráig tartó polározás 
után is nagyobb különbségeket találunk a sarkok körüli idegrészletek százalékos 
káliumtartalmában, mint előbb, 6 órai polározás után. Kitűnik továbbá a táblázat
ból, hogy még 4 voltos árammal való 15 percig tartó polározás után is számbavehe- 
tően több káliumot találunk, a negatív sarok mellett, mint a positiv sarok melletti 
részekben. 2 voltos árammal 5—60 percig tartó polározás után csak a hiba
határokon belül mozgó eltéréseket kaptunk.

Vizsgálataink főcélja egyelőre az volt, hogy Barta negatív eredményeivel 
szemben igyekezzünk az áramerősség, vagy a polározási idő, illetve a methodika 
megváltoztatásával biztos választ adni arra vonatkozólag, hogy polározó áram 
hatására történik-e, illetve kimutatható-e káliumeltolódás az idegben. Eredmé
nyeinkből nyilvánvalóan kitűnik, hogy Galvan-áram hatására megfelelő áramerős
ség és polározási idő esetén ezen methodikával dolgozva, a sarkok körüli részben 
káliumeltolódás kimutatható.

Arra vonatkozólag, hogy van-e valamilyen összefüggés az idegingerlékenység 
változása, az elektrotonus és az idegrészlet káliumtartalma között, kísérleteinkből 
választ adni nem tudunk. Ezirányú vizsgálataink folyamatban vannak.

(Aus der II. Abteilung des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

EINFLUSS DER POLARISATION AUF DAS KALIUM DES NERVEN.
Von DR. J. V. MÉHES und DR. L . CSIK.

Im vorigen Jahre wurde von Barta1 in diesem Institut nachgewiesen, dass 
das Kalium unter dem Einfluss des elektrischen Stromes in den periferen Nerven 
nicht verschoben wird. Die Polarisation wurde unter Anwendung von 6 Volt in 
dem Ischiadicus von Rana esculenta vorgenommen und das Kalium in dem in der 
Mitte zerschnittenen Nervenbündel bestimmt. Die Versuche zeigten, dass das 
Kalium im Nerven nicht wandert, obwohl die Diffusionsversuche von Müller2 
diese Möglichkeit nicht ausschliessen. Angesichts dieser Tatsachen setzten wir 
diese Untersuchungen fort.

METHODIK.

In einem Teil unserer Versuche haben wir die Methodik von Barta ange
wendet. Wir haben nämlich die Ischiadici zweier Frösche herauspräpariert und 
die 4 Nerven in der Weise auf Platinelektroden gelegt, dass das proximale Ende 
des einen Nerven neben dem distalen des anderen lag, also in umgekehrter Richtung. 
Der Elektrodenabstand betrug 4 cm. Die Polarisation erfolgte in einem mit Wasser
dampf gesättigten, geschlossenen Glasgefäss. Nach der Versuchszeit wurde das 
Nervenbündel in der Mitte durchgetrennt, ohne den Stromkreis zu unterbrechen, 
auf der Torsionswaage abgewogen und das Kalium nach Kramer und Tisdall in 
der Asche bestimmt. In dem anderen Teil unserer Versuche wurde nicht das ganze 
Nervenbündel zur Kaliumbestimmung benutzt, sondern nur die an den Elektro
den liegenden Teile.

3
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VERSUCHE.

Um zu sehen, ob in den Nerven der elektrische Strom das Kalium überhaupt 
zu verschieben vermag, wurde die Stromstärke wie auch die Polarisationszeit 
gegenüber den Versuchen von Barta gesteigert. Barta arbeitete bei einer halbe, 
bzw. eine Stunde dauernden Spannung von 6 Volt, wir polarisierten dagegen 6 Stun
den lang mit 10 Volt. Die Angaben der Tabelle I. zeigen, dass nach 5 bis 6 Stun
den eine erhebliche Kaliumverschiebung nachweisbar i s t ; es ist aber dabei zu 
bemerken, dass nach solch langer Zeit und bei diesem starken Strom der Nerv 
sicherlich abstirbt, was nicht nur an dem vollständigen Rückgang der Erregbarkeit, 
sondern auch an strukturellen Veränderungen wahrnehmbar ist. Tötet man den 
Nerven mit Chloroform, Aether oder heisser Kochsalzlösung ab, so sieht man 
ebenfalls dieses Wandern.

In einer anderen Versuchsreihe, —  die hier nicht ausführlich mitgeteilt 
ist, —  setzten wir die Spannung auf 6 Volt mit Beibehaltung der Versuchs
dauer. Bei normalen Nerven erfolgten Verschiebungen, die innerhalb der 
Fehlergrenzen sind; erheblichere Verschiebungen konnten aber nachgewiesen 
werden, wenn die Nervenbündel mit Chloroformdämpfen abgetötet wurden. 
Wir haben auch Versuche in der Richtung ausgeführt, ob eine Kalium Ver
schiebung in sicher abgestorbenen Nerven bei 6 Volt Spannung nach einer 
Polarisationsdauer von y2—1 Stunde nachzuweisen ist, und dabei gefunden, dass 
die Verschiebung auch in diesen Nerven erst nach mehreren, 5—6 Stunden, nach
weisbar ist.

Da unter dem Einfluss des elektrischen Stromes die Veränderungen, Ionen 
Verschiebungen in erster Reihe unmittelbar bei den Elektroden auftreten, war 
der Gedanke nahe liegend, dass die Verschiebung bei schwacher Spannung oder 
kurzer Polarisationsdauer deshalb nicht nachweisbar ist, weil wir ein verhält
nismässig sehr grosses Nervenstück zur Analyse anwenden, wo dann die eventuelle 
Verschiebung in den Nerventeilen nicht zum Ausdruck kommt. Wir haben also 
nicht das ganze Nervenbündel, sondern nur die an den Elektroden gelegenen 
Teile analysiert. Wir haben uns vor allem vergewissert, dass das Kalium auch 
in kleineren Nervenstückchen mit genügender Genauigkeit bestimmbar ist.

Wie die Tabelle II. zeigt, entspricht der prozentuelle Kaliumgehalt der 
Nervenstückchen dem des ganzen Nervenbündels mit einer Fehlergrenze von 
+  0-01 %.

Die Ergebnisse der Polarisationsversuche, wenn nur an den Polen liegende 
kleine Nervenstückhchen analysiert wurden bei verschiedenen Spannungen 
und Versuchsdauer sind in der Tabelle III. zusammengefasst. Wenn man diese 
Tabelle mit Tab. I. vergleicht, so zeigt sich, dass bei dieser Methodik auch mit 
einer Spannung von 6 Volt schon nach 1 Stunde, ja sogar nach 2 Minuten, 
Differenzen zwischen den beiden Enden auftreten, und auch bei 4 Volt nach 
15 Minuten wahrzunehmen sind. Bei Polarisation mit einer Spannung von 2 Volt 
konnten wir auch nach 50—60 Minuten keine Verschiebung feststellen.

Unser Hauptziel war, mit der Variierung der Spannung, bzw. der Versuchs
zeit, wie auch der Methodik eine sichere Antwort darauf zu bekommen, ob der
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Polarisationsstrom eine Kaliumverschiebung bewirken kann. Unsere Versuche 
veranlassen uns diese Verschiebung als bewiesen anzusehen.

Ob ein Zusammenhang zwischen der Erregbarkeitsveränderung, dem Elek- 
trotonus und dem Kaliumgehalt des Nerven besteht, konnten wir vorläufig nicht 
ermitteln. Versuche in dieser Richtung sind im Gange.

IRODALOM. — LITERATUR.

1 Barta: Arbeiten des Ung. Biolog. Forschungsinstitutes Yol. III. 312. 1930.
2 Müller: Ibidem Vol. II. 215. 1929.

3*



456

Tabelle I. Táblázat.
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mg K % K

1 10 V 51» 45 Normális . . positiv 50 0-0604 0-121 +0-236 98 0-322 0-236
negativ 48 0-1716 0-357

2 10 V 6h 00 positiv 85 0-0894 0-105 +  0-193 171 0-346 0-2023
negativ 86 0-2566 0-298

3 10 Y 6h 00 positiv 70 0-0826 0-118 +  0-187 145 0-311 0-214
negativ 75 0-2287 0-305

4 10 V 5h 35' CH Cl3 positiv 70 0-0632 0-091 +0-140 146 0-239 0-164
negativ 76 0-1758 0-231

5 10 V 6h 00 CH Cl3 positiv 59 0-0576 0-098 +0-280 120-7 0-290 0-240
negativ 61-7 0-2330 0-378

6 10 V 6h 30' positiv 73 0-0697 0-095 +  0-229 139 0-283 0-204
negativ 66 0-2140 0-324

7 10 V 4h 00 Aether positiv 77 0-0929 0-120 +  0-181 163 0-352 0-216
negativ 86 0-2594 0-301

8 10 V 2h 15' Aether positiv 71 0-0977 0-137 +  0-175 146 0-331 0-227
negativ 75 0-2338 0-312

2-ig 45° C, azután
9 10 V 5h 0 0 ' 2Mg 55° G, 2’-ig 

70° G 0'65%NaCl positiv 77 0-0625 0-081 +  0-114 167 0-238 0-142
oldatba mártva*) negativ 90 0-1760 0-195

10 10 V 5h 00' 4’-ig 75°-os 0-65 % positiv 80 0-0720 0-090 +0-115 164 0-244 0-148NaCl oldatba 
mártva**) negativ 84 0-1722 0-205

* Auf 2' in 45 °C, 2' in 55 °C, 2 in 70 °C. 0-65% Na CI Lösung getaucht. 
** Auf 4' in 75 °C 0-65% NaCl-Lösung getaucht.

Tabelle II. Táblázat.

s
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CO
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Ideg
Nerv

mg
mg K % K

Különbség
Differenz

+
Megjegyzés
Bemerkung

c / 6  Z

1. 290 0-0596 0-205 0-003 Norm. ideg.
300 0-0624 0-208 Norm. Nerv.

2. 17-7 0-0528 0-310 0-005 Ideg kissé beszáradt.
17-0 0-0558 0-315 Nerv, ein wenig eingetrocknet.

3. 18-5 0-0552 0-298 0-017 Norm. ideg.
24-5 0-0690 0-281 Norm. Nerv.

4. 32-4 0-0651 0-201 0-015 t t

29-3 0-0632 0-216
Közáp;+  0-010Mittel: —
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Tabelle III. Táblázat.
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Differenz

positiv . . . 32 0-0661 0-2066
1 . 6 V lh 00 ’ negatív . . . 34 0-1832 0-5389 +0-3323

positiv . . . 28 0-0615 0-2200
2 . 6 Y lh 05’ negatív . . . 33 0-1745 0-5288 +0-3088

positiv . . . 22-5 0-0507 0-2250
3. 6 V 30’ negatív . . . 17 0-0629 0-3700 +0-1450

positiv . . . 22 0-0691 0-3140
4. 6 Y 30’ negatív . . . 23 0-0942 0-4100 + 0-1000

positiv . . . 25 0-0862 0-3448
5. 6 V 15’ negatív . . . 25 0-0868 0-3472 +0-0024

positiv . . . 42 0-0876 0-2085
6 . 6 V 15’ negatív . . . 36 0-0976 0-2711 +0-0626

positiv . . . 32 0-0622 0-1946
7. 6 V 15’ negatív . . . 20 0-0552 0-2761 +0-0815

positiv . . . 30 0-4940 0-1647
8 . 6 V 15’ negatív . . . 34 0-0745 0-2190 +0-0543

positiv . . . 20-3 0-0404 0-1990
9. 6 V 15’ negatív . . . 20-3 0-0552 0-2720 +  0-0730

positiv . . . 26-5 0-0385 0-1450
10 . 6 V 15’ negatív . . . 20 0-0552 0-2760 +0-1310

positiv . . . 30 0-0310 0-1033
11 . 6 V 15’ negatív . . . 30 0-0796 0-2654 +0-1621

positiv . . . 29-6 0-0321 0-1080
12 . 6 V 15’ negatív . . . 27-6 0-0475 0-1720 +0-0640

positiv . . . 18-5 0-0629 0-3400
13. 6 V 15’ negatív . . . 19-5 0-0847 0-4410 +  0-1010

positiv . . . 24-0 0-0655 0-2670
14. 6 V 15’ negatív . . . 15-7 0-0661 0-4410 +  0-1740

positiv . . . 27-5 0-0636 0-2310
15. 6 V 15’ negatív . . . 26-5 0-0782 0-2950 +0-0640

positiv . . . 29 0-0513 0-1770
16. 6 V 6’ negatív . . . 35-4 0-0931 0-2630 +0-0860

positiv . . . 19-3 0-0436 0-2260
17. 6 V 6’ negatív . . . 16 0-0513 0-3200 +0-0940

positiv . . . 33-5 0-0852 0-2541
18. 6 V 2 ’ negatív . . . 19-3 0-0572 0-2960 +0-0419
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positiv . . . 25 0-0623 0-2490
19. 6 V 2 negatív . . . 16 0-0419 0-2620 +  0-0130

positiv . . . 43 0-0890 0-2070
2 0 . 6 V 2’ negatív . . . 32-4 0-0763 0-2360 +0-0290

positiv . . . 34 0-0857 0-2520
2 1 . 4 V 30’ negatív . . . 30 0-0960 0-3200 +0-0680

positiv . . . 40 0-0846 0-2110
22 . 4 V CO O negatív . . . 39 0-1074 0-2750 +0-0640

positiv . . . 27 0-0594 0-2200
23. 4 Y 35’ negatív . . . 34 0-0924 0-2710 +0-0510

positiv . . . 41 0-1154 0-2810
24. 4 Y 30’ negatív . . . 41 0-1200 0-2920 + 0-0110

positiv . . . 29-5 0-0642 0-2170
25. 4 V 15’ negatív . . . 28 0-0732 0-2610 +0-0440

positiv . . . 34 0-0804 0-2350
26. 4 V 15’ negatív . . . 35 0-0960 0-2740 +0-0390

positiv . . . 36-5 0-0702 0-1920
27. 4 V 15’ negatív . . . 36 0-0792 0-2200 +  0-0280

positiv . . . 30 0-0642 0-2140
28. 4 V 15’ negatív . . . 25 0-0516 0-2064 —0-0076

positiv . . . 37 0-1092 0-2950
29. 2 V 1 h negatív . . . 34 0-0999 0-2930 —0-0020

positiv . . . 20-4 0-0852 0-4110
30. 2 V 45’ negatív . . . 23-07 0-0971 0-4100 —0-0010

positiv . . . 18-2 0-0566 0-3110
31. 2 V 30’ negatív . . . 24-8 0-0661 0-2660 —0-0450

positiv . . . 27 0-0666 0-2470
32. 2 V 30’ negatív . . . 38 0-0972 0-2550 +0-0080

positiv . . . 27 0-0732 0-2710
33. 2 V 30’ negatív . . . 25 0-0672 0-2680 —0-0030

positiv . . . 25 0-0708 0-2830
34. 2 V 30’ negatív . . . 23 0-0672 0-2920 +0-0090

positiv . . . 20-5 0-0738 0-3600
35. 2 V 15’ negatív . . . 19-5 0-0706 0-3620 +  0-0020

positiv . . . 24-3 0-0433 0-1780
36. 2 V 15’ negatív . . . 18-7 0-0503 0-2680 +0-0900

positiv . . . 32 0-0937 0-2930
37. 2 V 5’ ! negatív . . 33 0-0963 0-2920 —0-0010



(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

GÁZANYAGCSERE VIZSGÁLATOK BEKAPORONTYOKON.
írták: DR. MÉHES GYULA és SZEŐKE KÁLMÁN.

A gázanyagcsere vizsgálati módszerek az utóbbi évek folyamán jelentékenyen 
leegyszerűsültek. Ma már általában, — úgy a nagyobb állatoknál, mint az ember
nél végzett gázanyagcsere vizsgálatokhoz, valamint az isolált szervek, szervrész
letek, vagy szövettenyészetek gázanyagcseréjének a vizsgálatához a térfogatos 
gázmeghatározási módszert használják, ahol az 0 2 fogyasztást közvetlenül le lehet 
olvasni. Kisebb állatok, mint rovar, hernyó, békaporonty stb. gázanyagcseréjének 
a vizsgálatánál ilyenfajta methodust alig használnak, — éppen azért indokoltnak 
tartottuk, hogy kis állatok gázanyagcseréjének a vizsgálatára megfelelő módszert 
dolgozzunk ki, illetve a már ismert módszert alkalmazni próbáljuk. Igen alkalmas
nak látszott erre a célra, — az eredetileg vérgáz meghatározására szolgáló .Bar
em//-féle kompensatiós készülék, a Verzár és Vásárhelyi1 által leírt módosításban. 
A módositott készülék alapelve, hogy méri a légzés következtében beálló térfogat
csökkenést és egy kompenzációs edénynek a rendszerbe való kapcsolása által ki
küszöböli a hőmérsékleti viszonyok változásának a befolyását. Az eredeti Bar- 
croft-féle készülékkel ellentétben, itt  a gáztérfogatot nem a nyomáskülönbségből 
mérjük, hanem állandó nyomásra hozzuk és a térfogatcsökkenést köbcentiméterek
ben leolvassuk. Éppen ezért a készüléket nem kell kalibrálni és hozzá faktort 
számítani, mert a térfogatváltozás köbcentiméterekben direkt leolvasható.

A készüléket szemlélteti a mellékelt sematikus 
ábra. (1. ábra.) Az A) és B) egymással teljesen 
egyenlő ürtartalmú üvegedény, mely egymással ma- 
nometerrel van összekötve. A manometerben a 
nyomáskülönbség jelzésére szekfűolaj van. A mano- 
méter két szára, a megfelelő a és b csapok elfordí- 
tásával a külvilággal közlekedik. Az A) edénybe 
tesszük a vizsgálandó állatot és egy kis D) edénykét 
KOH-val megtöltve, a termelt C02 elnyeletése vé
gett. A B) kompenzációs edénynek teljesen egyenlő 
térfogatúnak kell lennie az A )  edénnyel, azért víz 
beöntésével a térfogatot kiegyenlítjük. A manometer
2. sz. szárába egy 0-3 cm3 térfogatú kapillarpipetta 
(3.) van bekapcsolva, melynek alsó vége szekfüolaj- 
jal megtöltött reservoirral van összekötve. A reser- 
voirból a szekfűolaj a reászerelt gummitoldalék (C.)

r >

c .

^ /
Abb. 1. sz. ábra.
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összeszorítása által átnyomható a pipettába, miáltal onnan levegő szorul ki az A) 
edénybe, illetőleg a 2. sz. csőbe. Ezáltal a szekfűolaj niveauja az 1. és 2. számú 
csőben bármikor egyenlőre állítható.

Kísérlet alkalmával az A )  és B) edényt vízfürdőbe helyezzük, mikor is az 
a) és b) csapok úgy vannak beállítva, hogy a manometer a külvilággal közlekedik, 
így hagyjuk a készüléket kb. fél óráig, — hogy az a vízfürdő hőmérsékletét telje
sen felvegye és azután úgy fordítjuk el a csapokat, hogy a manometer és az A) 
edény a külvilágfelé zárt legyen. Ekkor kezdődik voltaképpen a kísérlet, az 0 2 
fogyasztás meghatározása. Hogy a termelt C02 elnyeletése tökéletes legyen, célszerű 
a D) edénykébe üveggyapotot tenni, ezáltal az elnyelő felületet nagyobbítjuk, — 
s a készüléket időközönként kissé felrázni, természetesen nagyon ügyelve arra, 
hogy a D) edénykében lévő KOH ki ne loccsanjon.

A készülék a következő fizikai törvények szerint működik. Az A) és B) 
edényben kísérlet kezdetén egyenlő gáztérfogat van az éppen uralkodó barometer- 
nyomás és hőmérséklet mellett. Ha az A) edényben lévő állat 0 2-t használ el, ott 
a gáztérfogat, illetve nyomás csökken, — következéskép a manometer 2. sz. szárá
ban a szekfűolaj emelkedik. Egy bizonyos kísérleti idő múlva, amikor az 1.. és 2. 
számú csőben elég nagy niveau különbség van, az A) edénybe annyi gázt nyomunk 
á t a pipettából, hogy ott a nyomás ismét egyenlő legyen a B) edényben uralkodó 
nyomással, vagyis az 1. és 2. sz. csőben az olajszint ismét egyenlő legyen. Az átnyo
mott gáz mennyisége a 3. sz.pipettán rögtön leolvasható, — ez megfelel az elfogyasz
to tt 0 2 mennyiségének. Hogy közben a hőmérséklet és barometerállás változik, 
az befolyás nélkül marad. Természetesen az egyes periódusok alkalmával leolva
sott 0 2 fogyasztás csak relatív érték, hogy absolut értékeket kapjunk az elhasznált 
0 2 mennyiségét 0° Celsiusra és 760 m/m Hg. nyomásra kell redukálnunk, azért az 
egyes leolvasások alkalmával a hőmérsékletre és a barometerállásra is figyelemmel 
kell lennünk.

Kísérleti állatul békaporontyot használtunk, melynek 0 2 fogyasztása elegendő 
nagy ahhoz, hogy 30 perces periódusokban olvashasssuk le az elfogyasztott 0 2 
mennyiséget. Azt, hogy az 0 2 fogyasztás 30 perces periódusokban is már mérhető 
legyen, azért tarto ttuk fontosnak, mert a normális állatok gázanyagcseréjének 
vizsgálatával kapcsolatban vizsgáltuk azt is, hogy hogyan változik a gázanyag
csere bizonyos gyógyszerek adagolása után. Ezen methodikával dolgozva, sikerül 
már egy poronty gázanyagcseréjét is vizsgálat tárgyává tenni, ami nagy előny 
az ilyenfajta v izsgálatokat végző más szerzők methodikájával szemben, ahol 
egyszerre több, 10—15 állat (poronty) gázanyagcseréjét mérték.2 Az ilyen „tömeg
kísérlet“ soksz°r téves eredményeket adhat.

A kísérletre használt békaporontyokat hűvös laboratóriumban tartottuk, 
mindenik porontyot külön edényben. Egyszerre négy készülékkel dolgoztunk és 
ugyanazt a porontyot mindig ugyanabba a készülékbe tettük. Minthogy a poron
tyok kopoltyúval lélegzenek, a készülékek A ) edényébe 5 cm3 vizet tettünk. — 
(Ugyanannyit te ttünk természetesen a B) edénybe is, s azonkívül még a poronty 
térfogatának és a C 02-ot elnyelő edényke térfogatának megfelelően kiegyenlít- 
te ttük  a B )  edény volumenét.) Délelőtt rendszerint 3—4 periódust vizsgáltunk 
csak, s mintegy 2—3 órás megszakítással folytattuk délután. A megfigyelési idő
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ilyenformán délelőtt 1 1/2—2 óra, majd 2—3 órás szünet után ismét 2 óra volt. 
Ezáltal elértük azt, hogy a 24 órára átszámított 0 2 fogyasztás értéke a valóságot 
jobban megközelíti, mintha csak délelőtt, vagy délután végeztünk volna vizsgá
latot, másrészt az adagolt gyógyszer esetleges későbbi hatását is megfigyelhettük. 
Minden kísérlet után az állatokat analytikai mérlegen lem értük; külön-külön 
mindenik állatot 500 cm3 vezetékvízbe helyeztük és adagoltuk az egyforma meny- 
nyiségű, — szívizomporból álló, — táplálékot. Kísérlet alatt az állatok nem táplál
koztak, így a különböző behatásokra előálló gázanyagcsere változások összehason
lításra alkalmasak, a táplálék specifikus hatása szerepet nem játszik.

Kísérleteink célja volt, megfigyelni azt, hogy a növekedéssel és az átalakulás
sal, a metamorphosissal kapcsolatban hogyan változik a porontyok gázanyagcseréje, 
továbbá, hogy egyes gyógyszerek, mint adrenalin és ephedrin hogyan befolyásol
ják a porotyok gázanyagcseréjét.

NORMÁLIS PORONTYOK GÁZANYAGCSERÉJE.

Ezen vizsgálatok több, mint egy hónapig tarto ttak  azért mindenekelőtt 
ki kellett zárni azt a befolyást, amit különböző táplálékok esetleg okozhattak volna 
a hosszú megfigyelési idő alatt. Mi az állatok táplálásánál úgy jártunk el, hogy 
kísérleteink kezdetén egyszerre nagymennyiségű szívizomport készítettünk, hogy 
a táplálék kezdettől fogva egyforma legyen. Vezeték vizünk, amelyben poron
tyaink éltek, s amelyben a gázcsere vizsgálatok alatt voltak, a porontyok által 
használható táplálékot alig tartalmaz. Bacteriumok, algák számbavehető módon 
nem szaporodhattak el, hiszen a porontyok minden nap friss vizet kaptak, s edé
nyük minden nap gondosan ki volt tisztítva. A táplálék mennyisége úgy volt 
megszabva, hogy azt az állat egyik kísérleti naptól a másikig el ne fogyaszthassa. 
A táplálék felvételt tehát maga az állat szabályozta szükséglete szerint. Ezért azt 
hisszük, hogy a táplálék minősége és mennyisége által esetleg befolyásolt gáz
anyagcsere változásról kísérleteinkben nem igen lehet szó. Ami változást a 30 per
ces egyes periódusokban, továbbá az 1 gr. testsúlyra és 24 órára átszámított érté
kekben kapunk, azt főleg azzal magyarázhatjuk, hogy a poronty a különböző napo
kon és egyes periódusokban különböző, kisebb-nagyobb fokban volt nyugodt, 
vagy nyugtalan. A teljesen nyugodt, mozgást nem végző állat gázanyagcseréje, 
minden bizonnyal más, mint a nyugtalan, mérsékeltebb, vagy erősebb izommun
kát végző porontyé. Ezt a faktort természetesen csak akkor lehetne kiküszöbölni, 
ha az állatot narcotikumokkal teljesen mozdulatlanná tennénk, de a narcoticum 
viszont specifikusan befolyásolhatja a gázanyagcserét. Éppen ezek miatt a rend- 
szertelen mozgások miatt, sem az egyes 30 perces periódusokban, sem az 1 gr test
súlyra és 24 órára átszámított értékek között nem találunk teljes egyezést, —- 
sem ugyanazon porontynál, sem a többi porontyok gázanyagcseréjének az össze
hasonlításánál. Mindazonáltal olyan óriási eltérések nincsenek az egyes normális 
értékek között, hogy egy akármilyen ok folytán létrejövő változást megítélni ne 
lehessen.

Ha az egyes 30 perces periódusokban mért 0 2fogyasztást koordináta rend
szerben ábrázoljuk, egy paraboloid görbét kapunk. A kezdeti érték fokozatosan



nő, majd egy bizonyos maximum után süllyed. Természetesen kivételek vannak min
den irányban, de az esetek legnagyobb részében ez szabályszerűleg bekövetkezik. 
Ez talán azzal lenne magyarázható, hogy az 0 2 fogyasztásnak ilyenforma kialakulá
sában szerepet játszik az éj folyamán bekebelezett táplálék feldolgozása, áthaso- 
nítása is, a poronty kiszámíthatatlan nyugtalanságán kívül. Az egyes 30 perces 
periódusok közötti különbségek akkor is fennállnak a legtöbb esetben, a légzési 
görbe alakja akkor is paraboloid, ha a 24 órára és 1 gr. testsúlyra átszámított érté
kek között nagy különbségek vannak. Éppen ezért, jelen kísérleteinkre vonatkoz
tatva, — a paraboloidot a normális porontyok légzési görbéjének tekinthetjük. 
Lásd 3. és 4. sz. ábrát.

0, fogyasztás az átalakulás a la tt: 

tgr/3operc.

Ä M  _

0, fogyasztás: tg r/ít óra. a „

Abb. 2. sz. ábra. Abb. 3. sz. ábra.

Ha az egymásutáni napokban mért, 1 gr. testsúlyra és 24 órára átszámított 
0 2fogyasztást egymással összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy az egy bizonyos ideig 
alig változik, s egyszerre csak gyorsan csökken. Ez a csökkenés összeesik a poronty 
átalakulási idejével, a metamorphosissal. A 2. sz. ábrán az 1 gr. testsúlyra és 24 
órára átszámított cm3 0 2fogyasztás van feltüntetve, a megfigyelés különböző ide
jében. Az első oszlop az 1930 VII. 7-én mért 0 2 fogyasztást tünteti fel, mely egyenlő 
7-93 cm3-rel. Nyolc napi megfigyelés alatt lényegesebb változás az 0 2 fogyasztás
ban nem volt. A poronty hátsó lábai, mint kialakuló testrészek látszanak ugyan, 
de lábformájuk nincs. VII. 15-én elkezdenek a lábak nőni, végleges formájukat 
felveszik, ugyanakkor a z 0 2 fogyasztás csökken, VII. 17-én 6-43 cm3 pro gr./24 
óra. VII. 22-én már ismét emelkedett 7-93 cm3-re, VII. 25-én 7-70 cm3. VII. 25-től
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kezdve állandóan esik. VIII. 1-én 6-56, VIII. 4-én 4-51 és VIII. 6-án 3-88 cm* 
az 0 2 fogyasztás pro gr./24 óra. VIII. 4-én reggelre előtör a bal első láb, két nap 
múlva, VIII. 6-án már mindkét első láb előtört, s a farok kezd visszafejlődni.

A 3. sz. ábrán ugyanezen poronty 0 2 fogyasztása van feltüntetve, a megfigye
lés különböző idejében.

Az abscissára a 30 perces periódusok vannak felvéve, — a III. és IV. perió
dus között 2 órás megszakítás, — míg az ordinátára a 30 perces periódus alatt 
elfogyasztott, 1 gr. testsúlyra átszámított 0 2 mennyisége cm3-rekben. Az egyes 
görbék mellett a megfigyelés napja van feljegyezve. Látjuk, hogy a görbék lefutása

I .  SZ. ö N á t.

Abb. 4. sz. ábra.

nagyjából egyező, a metamorphosis bekövetkeztével az 0 2 fogyasztás absolút 
értékben csökken.

Arra a kérdésre, hogy miért csökken az 0 2 fogyasztás a metamorphosis alatt, 
kísérleteinkből biztos választ adni nem tudunk. Lehetne arra gondolni, hogy az 
0 2 fogyasztás csökkenése csak azért következik be, mert az állat az átalakulás 
alatt nem táplálkozik.

Hogy tényleg az éhezés miatt beálló 0 2 fogyasztás csökkenéséről van itten 
szó, azt biztosan csak akkor lehetne eldönteni, ha a C02 termelést és a N kiválasz
tást ismernénk. A RQ viselkedése bizonyos felvilágosítást adhatna arról, hogy 
milyen elégések történnek az állat szervezetében.

Sokkal valószínűbbnek látszik az, hogy a csökkent 0 2 fogyasztás valamilyen
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regulatios folyamatnak a következménye. A szervezet mintegy védekezik a túl
ságos oxydatios folyamatok ellen, éppen azért, hogy a test átépítésére elegendő 
anyag álljon rendelkezésre, hiszen az egész átépítés, végtagok, tüdők, stb. kikép
zése a lárva test saját anyagából történik. (Abelin u. Scheinfinkel.)

Hasonlítható volna ez az állapot a lepkebáb állapotához. A hernyó begubó- 
zás után nem vesz fel táplálékot, hanem a testében felhalmozott tápanyagot hasz
nálja el, illetve testét építi át teljesen.

Ez az állapot bizonyára különbözik a közönséges értelemben vett éhezési 
állapottól, mint ahogy különbözik a téli álmot alvó állatok éhezése és gázanyag
cseréje a nem táplálkozás miatti éhezéstől és éhezési anyagcserétől.

Abelin és Scheinfinkel2 békaporontyok és axolotl lárvák gázanyagcseréjét 
vizsgálták a thyreoideával megindított és gyorsított metamorphosis alatt. Ők ellen
tétben a mi vizsgálatainkkal a poronty C02 termelését határozták meg. Kísérleteik
ben ők is azt találták, hogy a metamorphosis alatt a C02 produkció csökken, 
átlagban 50 %-kal. Összevetve ezt az eredményt a mi eredményeinkkel, ahol szintén 
50% körüli csökkenés van az 0 2 fogyasztásban,— következtethetjük,hogy az anyag
csere absolut értékben csökken a metamorphosis alatt, anélkül, hogy a RQ változna. 
Ez a tény is amellett szólna hogy a bekövetkezett gázanyagcsere csökkenés nem 
az éhezési állapottal összefüggő változás.

ADRENALIN ÉS EPHEDRIN HATÁSA A BÉKAPORONTY GÁZANYAG-
CSERÉJÉRE.

Múlt év folyamán egyikünk kimutatta, hogy az adrenalin a békaporontyok 
növekedésére és fejlődésére semmiféle hatással sincs, míg az ephedrin úgy a növe
kedést, mint a fejlődést gátolja.3 Az ephedrinnek ezen hatását nem tarto ttuk 
specifikus növekedést és fejlődést gátló hatásnak, hanem azzal próbáltuk magya
rázni, hogy — mint nehezen bomló, erős érszűkületet okozó anyag, — főleg a peri
fériás ereket tartósan összehúzza, miáltal a szervek vérellátása, nedvkeringése 
csökken, a szövetek táplálkozása gátolt. Ezen feltevésünket megerősíteni látszott 
az a tény, hogy abban az esetben is gátolta az ephedrin és ephetonin a növekedést 
és fejlődést, ha vele egyidejűleg thyreoidea-, vagy hypophysis - kivonatot adtunk, 
amely szerek tudvalevőleg gyorsítják a fejlődést, metamorphosist, illetőleg 
fokozzák a növekedést. Felmerült az a kérdés is, hogy talán az anyagcserének 
a befolyásolása az, aminek következménye a növekedésben és fejlődésben való 
visszamaradás. Részint ezen okból, részint methodikai szempontból vizsgáltuk 
tehát kísérleteink folyamán, hogy ezen két szer miképpen befolyásolja a békapo
ronty 0 2 fogyasztását.

Mielőtt adrenalin, vagy ephedrin-ephetonin oldatot alkalmaztunk volna, 
több napon át normális meghatározást végeztünk, sőt normális meghatározást 
végeztünk a gyógyszeres kezelés utáni napokban is, hogy az esetleges változást kellő
képpen értékelhessük; —  így az adrenalin, vagy ephedrin-ephetonin alkalmazása 
után beálló változást biztosan az illető szer specifikus hatásának kell tulajdoní
tanunk. Az adrenalin, illetve ephedrin és ephetonin oldatot vezeték vízzel hígí
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tottuk a szükséges koncentrációra és ebből tettünk 5 cm3-t az A )  edénybe. A továb
biakban úgy jártunk el, mint a normális kísérleteknél.

Míg azok a kísérletek, amelyek az adrenalinnak a gázanyagcserére való hatá
sát ismertetik, általában anyagcsere fokozódásról, az 0 2 fogyasztás növekedéséről 
számolnak be, — addig mi vizsgálatainkban meglepően, állandóan az 0 2 fogyasztás 
csökkenését láttuk 1 : 5.000,000 -nál töményebb oldatok alkalmazása után. Néhány 
esetben 1 : 10.000,000 hígítást alkalmaztunk, mikor is kimutatható növekedés 
is állt be az 0 2 fogyasztásban.

Az adrenalin ezen kétirányú hatását szemlélteti a 4. sz. ábra, melyen a III. 
számú poronty három egymást követő napon észlelt 0 2 fogyasztása van feltüntetve. 
Az abscissán a 30 perces periódusok, az ordinátán az egyes periódusok alatt fogyasz
to tt cm3 0 2 van felrajzolva. (A III. és IV. periódus között 2 órás szünet.)

1930 VIII. 4-én a poronty 0 2 fogyasztása 1 gr. testsúlyra és 24 órára szá
mítva 7-28 cm3 volt. Az egyes 30 perces periódusokban mért fogyasztás csaknem 
teljesen egyenlő a grafikonon feltüntetett VIII. 6-iki fogyasztással. VIII. 5-én 
1 : 50,000 hígítású adrenalin oldat hatását vizsgáltuk, mikor is 47-66% 0 2 fogyasz
tás csökkenést láttunk az előző- és következő napi normálishoz viszonyítva. VIII.
6- án normális kísérlet; az 1 gr. testsúlyra és 24 órára számított 0 2 fogyasztás
7- 31 cm3. A következő napon, — VIII. 7-én, 1 : 10.000,000-os hígítású adrenalin. 
Az 0 2 fogyasztás 10-26 %-kal nő, az előző napi normálishoz képest.

Az ephedrin, illetve ephetonin oldatot 1 : 50,000—1 : 300,000 koncentráció
ban alkalmaztuk. Azt láttuk ugyanis az előző évi poronty kísérletekben, hogy az
1 : 25,000 oldat már annyira mérgező, hogy benne a porontyok 1-—2 nap alatt 
biztosan elpusztulnak, míg az 1 : 200,000-nél alacsonyabb koncentrációjú oldatok 
hatástalanok.

Az ephedrin és ephetonin alkalmazása után is állandóan csökkent a poronty
0 2 fogyasztása. Könnyebb áttekinthetőség végett az egyes porontyokkal végzett 
vizsgálatok eredményét táblázatba foglaltuk, mely feltünteti a kísérlet idejét- 
az állat súlyát és az 1 gr. testsúlyra és 24 órára átszámított 0 2 fogyasztást. Meg, 
jegyezni kívánjuk, hogy ephedrin, ephetonin alkalmazása után az egyes 30 per
ces periódusok 0 2 fogyasztásában, a normálishoz képest semmi feltűnő nincs, 
mint, hogy az értékek általában kisebbek. A légzési görbe nagyjából ugyanolyan, 
mint amilyent normális kísérletekben láttunk.

A táblázatokból kitűnik, hogy úgy az adrenalin, mint az ephedrin, illetve 
ephetonin a békaporonty 0 2 fogyasztását gátolja.
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VII. 13. 238 7-64
VII. 14. 239 — — — 5-30 —31-61 1 : 100,000
VII. 15. 240 — — — 6-95 -1 0 -3 2 1 : 200,000
VII. 16. 243 7-14 — — — — --- --- ---
VII. 17. 248 7-96 — — — --- --- --- ---
VII. 18. 253 8-20 — — — — --- --- ---
VII. 22. 294 7-80 — — — — —

Közép . . 
Mittel . . 7-75

VII. 24. 370 9-00
VII. 25. 385 10-76 — — — — --- --- ---
VII. 26. 391 — 7-53 —25-37 — — 1 : 250,000
VII. 28. 399 — 8-99 —10-90 — — 1 : 2.500,000
VII. 29. 425 — 9-02 —10-60 — — 1 : 1.000,000
VII. 30. 480 10-52 — — — — ------- —

Közép . . 
Mittel . . 10-09

VIII. 1. 530 7*39 .
VIII. 2. 558 7-76 — — | --- — --- --- ---
VIII. 4 574 5-95 — 19-47 — — 1 :100,000
VIII. 5. 586 3-86 — 46-14 1 — — 1 : 50,000 (VIII. 6. + ).

Közép . .
Mittel . . — 7-39 — ' — — ------- ----

1
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VII. 7. 238 7-69
VII. 8. 239 7-94 — — — — —
VII. 9. 238 6-86 — — — — —
VII. 11. 241 7-65 — — — — --- --- ---
VII. 12. 239 6-65 — — — — —
VII. 14. 240 — Í --- — 5-94 —17-61 1 : 50,000
VII. 15. 246 — — — 5-47 —24-13 1 : 50,000
VII. 16. 247 6-27 — — — — --- --- ---
VII. 17. 252 6-43 — — — —
VII. 18. 253 — — 4-77 33-84 —
VII. 22. 291 7-93 — __ — — —
VII. 23. 307 7-21 — — — — --- --- ---
VII. 24. 317 7-70 — — — --- --- ---
VII. 25. 319 7-70 — — — — --- --- ---
VII. 26. 325 — 6-15 -1 4 -7 — — 1 : 250,000
VII. 27. 339 — 6-11 —13-86 — — 1 : 500,000
VII. 28. 345 — 6-75 — 6-38 — — 1 : 500,000
VII. 30. 390 — 5-90 -18-17 — — 1 :100,000

VIII. 1. 430 6-56 — — — — ------------
VIII. 2. 452 — 3-98 -44 -8 0 — — 1 : 100,000
VIII. 3. 460 — 5-80 -19 -5 5 — — 1 : 500,000

Közép . .
Mittel . . — 7-21 — — — — —

1
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cm3 0 2 fogyasztás pro 1 gr/24 óra 
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VII. 7. 350 6-25 _ _
VII. 8. 351 5-18 — — — — --- --- ---
VII. 9. 354 5-44 — — — — --- --- ---
VII. 10. 355 5-32 — — — — ------- ----
VII. 11. 357 5-33 — — — — —
VII. 12. 360 5-19 — — — — --- --- .--
VII. 14. 360 — — — 3-53 -3 4 -1 4 1 : 100,000
VII. 16. 367 — — — 4-21 -2 1 -4 5 1 : 100,000
VII. 17. 367 5-04 — — — — --- --- ---
VII. 18. 368 — — — 3-96 —26-30 1 : 100,000
VII. 22. 383 512 — — — — --- --- ---
VII. 23. 394 — — — 4-71 -11-00 1 : 200,000 (VII. 25. + .

Közép . . 5-36
Mittel . . —

Nr. SZ.

VII. 7. 234 7-33
VII. 8. 235 6-86 — — — — —
VII. 9. 234 608 — — — — —
VII. 10. 236 7-48 — — — — —
VII. 11. 236 6-18 — — — — —
VII. 12. 235 — — — 5-57 —16-62 1 : 50,000
VII. 14. 240 6-16 — — 3-89 —41-76 1 : 50,000
VII. 15. 236 — — — — — —

Közép . .
Mittel . . — 6-68 — — — — —

VII. 17. 238 5-73 _
VII. 18. 241 — — — 5-92 +  4-05 1 : 100,000
VII. 22. 240 5-94 — — — — —

VII. 24. 242 6-70 — — — — —

VII. 25. 240 5-86 — — — — —

VII. 26. 240 — 2-83 -5 0 -2 6 — — 1 : 250,000
VII. 27. 242 6-80 — — — — —

VII. 28. 244 — 3-92 —31-11 — — 1 : 500,000
VII. 29. 246 — 4-83 —16-87 — — 1 : 10,000,000

VIII. 1. 248 — 5-99 +  5-27 — — 1 : 10.000,000
VIII. 2. 256 — 2-57 -54-83 — — 1 : 100,000
VIII. 4. 260 5-18 — — — — ------- ----
VIII. 5. 270 — 3-16 -44 -4 6 — — 1 : 50,000
VIII. 6. 280 5-06 — — — — —

VIII. 7. 285 — 3-77 -33 -7 6 — — 1 : 100,000
VIII. 8. 288 5-22 — — — — —

VIII. 9. 294 — — — 2-71 -5 2 -3 6 1 : 50,000
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VII. 25. 214 7-76 _ _ __ _______
VII. 26. 217 — 6-55 —11-60 — — 1 : 5.000,000
VII. 28. 222 — 6-05 -18-92 — — 1 : 500,000
VII. 29. 230 — 6-31 -15-30 — — 1 : 500,000

VIII. 1. 282 — — — — — —

VIII. 4. 304 7-28 — — — — —

VIII. 5. 311 — 3-83 —48-59 — — 1 : 50,000
VIII. 6. 314 7-31 — — — — —

VIII. 7. 312 — 8-06 +  7-77 — — 1 : 10.000,000
VIII. 9. 314 7-48 — — — — —

Közép . .
Mittel . . — 7-45 — — — — --  --- ---

Összefoglaló táblázat. 
Zusammcnfasscnde Tabelle.

Változás Ephedrin-EphetoninAdrenalin Aenderung
%

Aenderung
%

1 : 10.000,000 .................................. +  7-77 1 : 200,000 ...................................... —11-00
—16-87 
+  5-27

—10-32

1 : 5.000,000 .................................. —11-60 1 : 100,000 ...................................... -34 -15
—21-45

1 : 2.500,000 .................................. —10-90 —26-30
—31-61

1 : 1.000,000 ................................. —10-60 —11-83 
+  4-05

1 : 500,000 ...................................... —18-92 1 : 50,000 ...................................... —17-61
—15-30 —24-13
—13-86 —33-84
— 6-38 —16-62
—19-55 —41-76
—31-11 —52-87

1 : 250,000 ...................................... —25-37
—14-70
—50-26

1 : 100,000 ...................................... —19-47
—18-17
— 44-80 
—54-83 
—33-76

1 : 50,000 ...................................... —48-59
—46-14
—44-46
—52-36

4
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Ha az adrenalin, ephedrin, illetve ephetonin alkalmazása után kapott gáz
anyagcsere változásnak a normálishoz viszonyított százalékos különbségeit táblá
zatba foglaljuk, — feltűnik, hogy az adrenalin és ephedrin, illetve ephetonin gátló 
hatása, — a poronty 0 2 fogyasztását illetőleg, — úgy aránylik egymáshoz, mint
1 : 1—1-5-hez. Az adrenalin és ephedrin, illetve ephetonin hatását összehasonlító 
vizsgálatokban állandóan nagy különbségeket találtak a két szernek ugyanazon 
effektust létrehozó koncentrációja között. Az adrenalin minden esetben, — több 
százszorosán erősebben hat, mint az ephedrin, vagy ephetonin. Különösen kifeje
zett a két szer hatása közti különbség az anyagcserére való hatásban. Nyúlnál 
az adrenalin már a milligramm törtrészeiben is kifejezetten emeli a vércukrot, 
míg az ephedrin, ephetonin, — az adrenalinhoz viszonyítva csak többszázszorosan 
nagyobb dosisban hat. Itten mégis azt látjuk, hogy az adrenalin és az ephedrin, 
illetve ephetonin hatás csaknem teljesen egyenlő, az egyenlő koncentráció alkal
mazása után. 1 : 50,000 hígítású adrenalin középértékben 47-88%, 1 : 50,000 
hígítású ephetonin pedig középértékben 31-14 %-os csökkenést idéz elő a poronty
0 2 fogyasztásában. (Lásd az összefoglaló táblázatot.) Ezek csaknem egyforma hatá
sának nyilván az lehet az oka, hogy itt magára az anyagcserére, — elsősorban a máj 
és izomzat glykogenjére, — egyik sem hat, illetve, ha hat is, az nem jut kifejezésre. 
A poronty légzése a kopoltyúkon és a bőrön át történik. Ügy az adrenalin, mint az 
ephedrin, illetve ephetonin igen erős érösszehúzódást csinálnak a bőr- és a kopol- 
tyúk capillárisaiban és praecapillárisaiban, következéskép a légzési felület nagy
mértékben csökken, tehát a gázanyagcserének szükségképpen még akkor is csök
kennie kell, ha ezen, — egyébként 0 2 fogyasztást fokozó szerek eljutottak a máj
hoz és izmokhoz is és a sympathicus végek izgatása révén ki is fejtették az anyag
cserére való hatásukat. Az 0 2 igény, szükséglet növekedett, de a felvétel akadályo
zott ! Abban az esetben, ha az adrenalin koncentrációja alacsony (1 : 10.000,000) 
a perifériás érhatás nem oly kifejezett, mint töményebb oldatok alkalmazása 
után, — a kopoltyúk és a bőr vérkeringése élénkebb, következéskép az 0 2 felvétel 
kedvezőbb. Ekkor már kifejezésre jut a szervezetbe ju to tt adrenalin gázanyagcse
rét fokozó hatása. Azt látjuk a táblázatból, hogy amint az adrenalin oldat tömény
sége csökken, az 0 2 fogyasztás csökkenése is mind kevesebb és kevesebb lesz, 
1 : 10.000,000-os hígításnál egyes esetekben már az 0 2 fogyasztás növekedését 
is látjuk. Az adrenalin tehát töményebb oldatban, — minden valószínűség szerint — 
nem specifikusan, hanem csak közvetve gátolja a porontyok gázanyagcseréjét, 
azáltal, hogy a kopoltyúk és a bőr capillárisainak megszűkítése által a légzési 
felületet tetemesen megkisebbíti.

Ugyanezt lehet mondani az ephedrin, illetve ephetoninra is. A perifériás 
érhatás ephedrin-ephetonin alkalmazása után általában sokkal kifejezettebb, 
mint a szénhydrát anyagcserére való hatás. Bár feltételezhető, hogy az ephedrin- 
ephetonin, az alkalmazott koncentrációban már az anyagcserére is hat, az az előbb 
mondottak alapján nem nyilvánulhat meg. De mindenesetre kitűnik a táblázatból, 
hogy az oldat koncentrációjának a csökkenésével az 0 2 fogyasztásban mutatkozó 
százalékos csökkenés is kisebbedik, ami feltevésünk helyessége mellett szól.

Az ephedrinnek és az ephetoninnak a békaporontyok növekedésére és meta- 
morphosisára irányuló gátló hatását ezek szerint joggal magyarázhatjuk azzal,
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hogy ezen szerek a perifériás erek megszűkítése által a szervek táplálkozását tar
tósan gátolják. Hogy az adrenalin a békaporonty növekedését és fejlődését nem 
gátolja, — bár az ephedrin-ephetoninhoz hasonlóan az 0 2 fogyasztást csökkenti, 
azzal magyarázhatjuk, hogy az adrenalin hatás nem olyan tartós, mint az 
ephedrinhatás.

ÖSSZEFOGLALÁS.

1. A Verzár és Vásárhelyi által módosított Barcroft-ié\e kompenzációs készü
lék igen alkalmas kisebb állatok (békaporonty) légzési anyagcseréjének vizs
gálatára.

2. Kísérleteink folyamán meghatároztuk a békaporonty oxygénfogyasztását 
a metamorphosis előtt és metamorphosis alatt, továbbá vizsgáltuk, hogy a szén- 
hydrat anyagcserére ható adrenalin és ephedrin miképpen befolyásolja a békapo
ronty oxygénfogyasztását.

3. A békaporontyok oxygénfogyasztása a metamorphosis alatt lényegesen 
csökken. Ezt a csökkenést nem lehet csak az éhezési állapottal összefüggésbe 
hozni, hanem minden valószínűség szerint ez egy belső regulációs folyamatnak 
a  következménye. A szervezet védekezik a túlságos oxydációs folyamatok ellen, 
hogy a test átépítésére minél több anyag álljon rendelkezésére.

4. Az adrenalin 1 : 10.000,000-nál töményebb oldatban a poronty oxygén
fogyasztását csökkenti, 1 : 10.000,000 hígítású oldat már alig okoz csökkenést, 
egyes esetekben inkább növeli az oxygénfogyasztást.

5. Az ephedrin, illetőleg ephetonin az alkalmazott 1 : 50,000 — 1 : 200,000 
hígításban csökkenti a békaporonty oxygénfogyasztását. Az ephedrin és az ephe
tonin hatását illetőleg különbséget nem találunk.

6. Úgy az adrenalin, mint az ephedrin ,illetőleg ephetonin hatása arányos 
az oldat töménységével, minél koncentráltabb az oldat, annál nagyobb az oxygén- 
fogyasztásban mutatkozó csökkenés.

7. Az adrenalin és ephedrin, illetve ephetonin-nak ezen hatása minden 
valószínűség szerint azáltal jön létre, hogy a kopoltyúk és bőr hajszálereit tartósan 
összehúzzák, miáltal a légzőfelület tetemesen megkisebbedik.

(A us d e r  II. A b te ilu n g  des U n g a risc h en  B io log ischen  F o rsc h u n g s in s titu te s .)

GASSTOFFWECHSEL-VERSUCHE AN KAULQUAPPEN.

V on D R . J .  V . M É H E S  u n d  K .  S Z E Ő K E .

Heute wird im allgemeinen zu Gaswechselversuchen die volumetrische 
Bestimmungsmethode angewendet, bei welcher der 0 2-Verbrauch unmittelbar abge
lesen werden kann. Bei Bestimmung des Gaswechsels von kleineren Tieren (wie 
z. B. Käfer, Würmer oder auch Kaulquappen) wird jedoch eine derartige Methode 
bisher kaum angewendet, trotzdem dieselbe gegen andere Methoden manche Vor
teile aufweist. Bei Versuchen mit kleineren Tieren stösst man insofern auf Schwierig

4*
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keiten, dass der 0 2-Verbrauch wie auch die C02-Produktion gering ist und eben
deshalb werden in der Regel zu Gaswechselversuchen mehrere, 10—15 Exemplare 
genommen. Diese „Massen-Versuche“ können jedoch sehr leicht falsche Resultate 
ergeben, weil unter den Tieren bedeutende individuelle Unterschiede bestehen 
können. Wir haben unsere Gasstoffwechselversuche an Kaulquappen ausgeführt 
und benutzten zur Gaswechselbestimmung den von Verzár und Vásárhelyi1 modi
fizierten Barcroft’schen Kompensationsapparat. Die Anwendung dieses Apparats 
ermöglichte uns den Gasstoffwechsel stets bei einem einzelnen Exemplar zu bestim
men, in Perioden von 30 Minuten. (S. Abb. 1.)

Die Kaulquappe wurde in ein Rezipiens des Apparates in 5 ccm Leitungs
wasser gebracht; in dasselbe Gefäss wurde eine kleine Röhre mit KOH eingeführt 
um die produzierte C02 zu binden. Den 0 2-Verbrauch haben wir halbstündlich 
abgelesen. Es war unser Zweck die Aenderungen des Gasstoffwechsels im Zusam
menhänge mit dem Wachstum und der Metamorphose der Kaulquappen zu beo
bachten und zu erfahren inwiefern gewisse Pharmaka, namentlich Andrenalin. 
und Ephedrin, bezw. Ephetonin den Gasstoffwechsel beeinflussen.

GASSTOFFWECHSEL DER NORMALEN KAULQUAPPEN.

Diese Versuche dauerten einen Monat lang ; wir mussten während dieser 
Zeit gleichmässige Lebensbedingungen schaffen, damit nicht eventuell durch 
unerwünschte Einflüsse das Resultat gestört werde. Wir hielten insbesondere 
vor Augen, dass die Nahrung der Tiere im Laufe der ganzen Versuchszeit dieselbe 
sei. Zur Fütterung der Tiere benutzten wir Herzmuskelpulver, welches wir zu 
Beginn der Versuchszeit auf einmal in grösserer Menge herstellten. Ausser Versuch 
lebten die Tiere in Wannen mit 500 ccm Leitungswasser. Zur Ernährung wurde 
ihnen nach den Gaswechsel-Versuchen stets eine solche Menge Herzmuskelpulver 
verabreicht, dass sie dieses während der Nacht nie vollständig aufzehren konnten. 
Auf diese Weise wurde die Nahrungsmenge von den Tieren selbst im Verhältnis ihres 
Bedarfes reguliert. Während des Gaswechselversuches haben die Tiere gehungert. 
Nach den einzelnen Versuchen wurden die Tiere auf einer analytischen Waage 
stets gewogen. Die auf 0°C und 760 mm Hg Druck reduzierten Werte haben wir 
auf 1 gr Körpergewicht umgerechnet.

Wenn wir den in einzelnen 30 Minuten Perioden bestimmten 0 2-Verbrauch 
in ein Koordinatensystem übertragen, ergibt sich eine Paraboloidkurve. Der 
Anfangswert zeigt bis zu einem bestimmten Punkt einen Anstieg wonach er sich 
senkt. (S. Abb. No. 3. u. 4.) Selbstverständlich können Abweichungen nach jeder 
Richtung Vorkommen. Diese Gestaltung der Kurve dürfte wohl mit dem 
unruhigen Verhalten der Kaulquappen in Verbindung sein.

Die auf 1 gr Körpergewicht und 24 Stunden umgerechneten Werte bleiben 
bis zu einer gewissen Zeit annähernd gleich, dann beginnen sie plötzlich zu sinken. 
Diese Senkung steht mit der Metamorphose des Tieres in Zusammenhang. Dies 
wird durch die Abb. 2. u. 3. veranschaulicht. Abb. 2. stellt den 0 2-Verbrauch auf 
1 gr Körpergewicht und 24 Stunden umgerechnet zu verschiedenen Zeitpunkten 
der Beobachtung dar. In Kolonne 1. ist der am 7. /7. 1930 bestimmte 0 2-Ver-
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brauch angegeben, welcher 7-93 ccm beträgt. Während einer Beobachtungs
periode von 8 Tagen hatten wir in dem 0 2-Verb rauch keine wesentliche Aenderung 
zu verzeichnen. Am 15. /7. beginnen die Beine zu wachsen, sie nehmen ihre endgül
tige Form auf, gleichzeitig nimmt der 0 2-Verbrauch ab. Am 17./ 7. beträgt er 
■6-43 ccm pro gr /24 St. Am 22./ 7. stieg er bereits wieder auf 7-93 ccman, am 25. 
/7. war er 7-70 ccm. Vom 25./ 7. an sinkt er ständig, die Kaulquappe ist auffallend 
ruhig. Am 1. /8. war der Verbrauch 6-56, am 4./ 8. 4-51, und am 6. /8. 3-88 ccm 
pro gr/ 24 St. Am 4. /8. morgens dringt das linke vordere Bein vor, zwei Tage 
später, am 6./ 8. sind beide Vorderbeine sichtbar und die Rückbildung des Ruder
schwanzes beginnt.

In Abb. 3. ist der 0 2-Verbrauch derselben Kaulquappe in verschiedenen 
Perioden der Beobachtung angegeben. Auf der Abscisse sind die 30 Minuten Perio
den vermerkt, — zwischen der III. und IV. mit einer Unterbrechung von 2 Stun
den, -— wogegen auf die Ordinate die in den 30 Minuten-Perioden verbrauchte 
0 2-Menge auf 1 gr Körpergewicht umgerechnet in ccm eingetragen ist. Neben den 
•einzelnen Kurven ist der Tag der Beobachtung angegeben. Wir sehen, dass der 
Ablauf der einzelnen Kurven im grossen und ganzen gleich ist, mit E intritt der 
Metamorphose nimmt der 0 2-Verbrauch ab.

Es ist bekannt, das sich die Kaulquappen während der Metamorphose nicht 
ernähren. Es dürfte daraus geschlossen werden, dass die Senkung des 0 2-Verbrauchs 
auf dieses Hungern zurückzuführen ist. Es ist aber wiel wahrscheinlicher, dass die 
Abnahme des 0 2-Verbrauchs im Verlauf der Metamorphose die Folge irgend 
einer inneren Regulationsfunktion sein kann. Der Organismus schützt sich gegen 
einen grösseren Oxydationsvorgang, damit zur Umbildung des Körpers genügende 
Stoffe zur Verfügung stehen. Derselben Auffassung sind auch Abelin und Schein- 
finkel2, die die C02-Produktion der Kaulquappen während der durch Thyreoidea 
hervorgerufene Metamorphose bestimmt haben. Sie fanden in ihren Versuchen, 
dass während der Metamorphose die C02-Produktion um 50% abnimmt. Wir 
haben gefunden, dass der 0 2-Verbrauch während der normalen Metamorphose 
um 50% sinkt, woraus man schliessen könnte, dass sich der RQ während der 
Metamorphose nicht ändert, — der Gasstoffwechsel der Kaulquappen nimmt 
während der Metamorphose in absoluten Werten ab.

EINFLUSS DES ADRENALINS UND EPHEDRINS AUF DEN GASSTOFF
WECHSEL DER KAULQUAPPEN.

Im vorigen Jahre hat einer von uns3 gezeigt, dass Adrenalin auf das Wachs
tum  und Metamorphose der Kaulquappen keinen Einfluss hat, dagegen wirkt 
Ephedrin sowohl auf das Wachstum als auch auf die Metamorphose hemmend. 
Wir haben diese Wirkung des Ephedrins nicht als einen spezifischen das Wachstum 
und die Metamorphose unmittelbar hemmenden Einfluss aufgefasst, sondern 
die Wirkung damit erklärt, dass durch die andauernde Kontraktion der peri- 
feren Gefässe die Zirkulation und somit der Stoffwechsel der Organe nachteilig be
einträchtigt wird. Dass das gefässverengernde Adrenalin nicht die gleiche Wirkung 
ausübt, wäre dadurch zu erklären, dass sich das Adrenalin in der Nährflüssig-
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keit der Kaulquappen (pH über 8) ziemlich rasch zersetzt, während das Ephedrin 
im Laufe der ganzen Yersuchszeit seine Wirkung beibehalten hat. Viel mehr stu
diert und bekannt ist der Einfluss des Adrenalins und Ephedrins auf den Stoff
wechsel. Sowohl das Adrenalin als auch das Ephedrin steigern den Blutzucker 
und erhöhen den 0 2-Verbrauch. Der Einfluss des Adrenalins auf den Stoffwechsel 
überwiegt mehrere hundertfach diese Wirkung des Ephedrins. Wir haben in unse
ren Versuchen gesehen, dass sowohl das Adrenalin als auch das Ephedrin den 
0 2-Verbrauch bedeutend herabsetzt, wenn wir von Adrenalin eine Lösung von 
höherer Konzentration als 1 : 5.000,000 und von Ephedrin 1 : 300,000 nehmen. 
Eine Adrenalin-Konzentration von 1 : 10.000,000 senkt den 0 2-Verbrauch bereits 
nicht mehr, ja es wird denselben in manchen Fällen sogar erhöhen.

Abb. 4. zeigt die Wirkung des Adrenalin bei demselben Tier an drei auf einan
der folgenden Tagen der Beobachtung. Am 4./8. 1930. war der 0 2 Verbrauch 
auf 1 gr Körpergewicht und 24 St. umgerechnet 7-28 ccm. Am 5./8. vermindert 
eine Adrenalinlösung von 1 : 50,000 den 0 2 Verbrauch um 47-66%. Am 6./8. Nor
malversuch, 0 2-Verbrauch auf 1 gr Körpergewicht und 24 St. 7-31 ccm. Am näch
sten Tag, 7./8. Adrenalin 1 : 10.000,000. Der 0 2-Verbrauch steigt gegen den Nor
malversuch des vorhergehenden Tages um 10-26%. (S. Abb. 4.)

Die Ephedrin- bezw. Ephetoninlösung wurde in Konzentrationen von 1:50,000 
bis 1 : 300,000 angewendet. Unsere vorjährigen Versuche zeigten nämlich, dass 
in Lösungen von 1 : 25,000 die Tiere in einem Tag eingingen und eine Lösung 
von niedrigerer Konzentration wirkungslos blieb. Einen Unterschied zwischen 
der Wirkung des Ephedrin und des Ephetonin haben wir nicht wahrgenommen.

Von den beiliegenden Tabellen kann die Wirkung des Adrenalin und des 
Ephedrin abgelesen werden. Wir sehen überall, dass sowohl das Adrenalin als auch 
das Ephedrin den 0 2-Verbrauch herabsetzte, mit Ausnahme von jenen Fällen, wo 
wir Adrenalin in einer Konzentration von 1:10.000,000 anwendeten. Aus der zusam
menfassenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Wirkung des Adrenalins zum Ephedrin, 
den 0 2-Verbrauch der Kaulquappen betreffend, im Verhältnis von 1:1-5 steht, 
während sonst jene Versuche, bei welchen die Wirkung des Adrenalins mit 
der des Ephedrins verglichen wurde stets dafür sprachen, dass der Einfluss des 
Adrenalins die Wirkung des Ephedrins vielfach übersteigt. Es fä lt ferner ins Auge, 
dass die Abnahme des 0 2-Verbrauchs umso grösser ist, je mehr konzentrierte 
Lösungen angewendet wurden. Hieraus darf gefolgert werden, dass hier nicht 
von einer Wirkung auf den Stoffwechsel, sondern bloss von der periferen 
gefässverengernden Wirkung gesprochen werden kann. Die Kaulquappen atmen 
mit den Kiemen und durch die Haut. Sowohl das Adrenalin als auch das Ephedrin 
verursachen in den Kapillaren der Kiemen und der Haut eine starke Verengerung, 
wodurch die Atmungsfläche bedeutend verkleinert wird.

ZUSAMMENFASSUNG.
1. Der durch Verzár und Vásárhelyi modifizierte Barcroft’sche Kompen

sationsapparat eignet sich vorzüglich zur Untersuchung des Gasstoffwechsels von 
kleineren Tieren (Kaulquappen).
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2. Im Laufe unserer Versuche haben wir den 0 2-Verbrauch der Kaulquappen 
vor und während der Metamorphose bestimmt und ferner untersucht, in welcher 
Weise der 0 2-Verbrauch der Kaulquappen durch das auf den Kohlenhydrat- 
Stoffwechsel wirkende Adrenalin und Ephedrin beeinflusst wird.

3. Der 0 2-Verbrauch des Kaulquappen sinkt während der Metamorphose 
beträchtlich. Diese Senkung kann nicht ausschliesslich mit dem Hungerzustand 
in Zusammenhang gebracht werden, sondern sie ist aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Folge eines inneren Regulationsvorganges. Der Organismus schützt 
sich gegen einen grossen Oxydationsvorgang um zum Umbau des Körpers hinrei
chende Stoffmengen bereit zu haben.

4. In höherer Konzentration als 1 : 10.000,000 setzt das Adrenalin den 
0 2-Verbrauch der Kaulquappen herab, eine Lösung von 1 : 10.000,000 verursacht 
kaum mehr eine Senkung, ja in einzelnen Fällen wird der 0 2-Verbrauch gesteigert.

5. Ephedrin resp. Ephetonin bewirken in der angewendeten Konzentration 
von 1 : 50,000 bis 1 : 200,000 Abnahme des 0 2-Verbrauchs. Zwischen der Wir
kung des Ephedrins und des Ephetonins haben wir keinen Unterschied zu 
verzeichnen.

6. Sowohl die Wirkung des Adrenalins, als auch die des Ephedrins, resp. Ephe
tonins steht zu der Konzentration der Lösung in geradem Verhältnisse konzentrie- 
ter die Lösung, umso grösser die Senkung des 0 2-Verbrauchs.

7. Diese Wirkung des Adrenalins und Ephedrins, resp. Ephetonins kommt 
höchtswahrscheinlich dadurch zustande, dass sie die Kapillaren der Kiemen und 
der Haut dauernd kontrahieren, wodurch die Atmungsfläche wesentlich verklei
nert wird.
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A NYUGVÓ ES MŰKÖDŐ IZMOK GUANIDIN TARTALMA.
í r t a : B E Z N Ä K  A L A D Á R  d r.

Mint ismeretes, a parathyreopriv tetániás tünetek keletkezését kétféleképpen 
igyekeznek magyarázni. Az egyik felfogás szerint a tetánia azért áll elő, mert a 
parathyreoidea-hormon hiánya következtében a vérnek az a képessége, hogy 
Ca-ot oldatban tartson, csökken. A Ca a vérből kicsapódik és valószínűleg a cson
tokban rakódik le. [Greenwald (1), Beznák (2, 3., 4.]. Mivel pedig így a vérben a

viszony a K* -f- Ná javára eltolódik, az izomzat ingerlékenysége nőni
> Ga

fog. Loeb (5) a Ca-nak e fontos szerepét az izomzat ingerlékenységének a meghatá
rozásában így fejezte ki : ,,Wir verdanken es also dem Ca Gehalt unseres Blutes, 
dass unsere Muskeln nicht fortwährend zucken“.

A másik felfogás szerint a parathyreoideák a szervezet méregtelenítő be
rendezésének részét képezik és különösen az anyagcsere folyamán keletkező guani- 
din és methylguanidin felszaporodását akadályozzák meg. Ha tehát funkciójuk 
kiesik, felszaporodik a guanidin, amely az idegvégfácskák működésére fokozólag 
hat és így beállnak a tetániás görcsök. (Paton, Findlay 6.), (Pálon, Findlay és 
Watson 7.), ( Burns és Sharpe 8.), (Burns 9).

A két felfogás között a döntés még mindig nem történt meg. A parathyreopriv 
tetániás tüneteket Ringer oldatnak (Luckhard és Rosenhloom 10.) az injekciója, 
valamint tejnek az etetése ( Dragstedt és Peacock 11) megszüntetik. Tehát elegendő 
a vér Ca tartalm át normálisra emelni és ez már magában is megszünteti a tetániát. 
A parathyreoidea hormon izolálása a Ca csökkenés fontosságát végleg biztosítani 
látszott. Collipnak ugyanis sikerült a parathyreoideákból egy olyan anyagot elő
állítania, amely a tetániás tüneteket megszünteti; ilyenkor egyidejűleg mindig 
emelkedik a vérsavó Ca tartalma is. (Collip 12). Ha hozzávesszük, hogy Green- 
waldnak (13) nem sikerült parathyreopriv tetániás állatok vérében toxint ki
mutatni, arra a következtetésre kellene jutnunk, hogy a guanidin méregtelenítése 
nem szerepel a parathyreoideák funkciója között.

Azonban Ellis (14) újabb kisérletsorozatában mindenekelőtt bebizonyította, 
hogy ha kísérleti állatoknál guanidin tetániát vált is ki, a guanidin nem az állat 
vérében, hanem annak szerveiben, főként agyában, izmában és májában szaporo
dik fel. Hasonlóképpen azt találta, hogy parathyreopriv állatoknál is a guanidin 
nem az állat vérében, hanem annak a szerveiben szaporodik fel, teljesen úgy, mint 
a guanidin injekciókkal okozott tetániánál. így Greenwaldnak a kísérlete bizonyító 
erejét vesztette és a kérdés ismét megoldatlanná vált.
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A három jelenségnek : a guanidinnak az izomban való felszaporodásának, 
a tetániás görcsöknek és a vérsavó Ca csökkenésének egységes, experimentális 
magyarázatát kell tehát megkísérelni.

A Ca csökkenés és ezzel a viszony eltolódása a velejáró ingerlékeny-
Ca

ség fokozódással együtt bizonyítottnak látszik, úgy, hogy a tetániás izomkontrak
ciónak a guanidin felszaporodása nélkül is kielégítő okául szolgálhat. Azonban, 
mint újabb vizsgálatokból (Eggelton és Eggelton 15, Fiske és Subbarow 16, Embden 
17) kitűnt, a kreatinnak az izom kontrakció folyamán fontos szerepe van. Az 
izomban levő kreatin-phosphorsav ugyanis elbomlik kreatinra és szervetlen phos- 
phatra. Feltehetjük továbbá, hogy az ilyen módon felszaporodó kreatin azután 
tovább bomolhatik és a guanidin kiindulási anyagául szolgálhat a közöttük levő 
ismert szerkezeti hasonlóság révén.

CH3 CHa
N-CHj-COOH NH

NH : G

\ n h ,
k re a t in

m e th y lg u a n id in  e c e ts a v

N H : C

\ n h ,
m e th y lg u a n id in

Ha ez igaz, akkor a parathyreopriv tetánia folyamán a guanidin felszaporo
dása magyarázatát abban találná, hogy a kontrakció következtében szaporodnék 
fel a guanidin.

Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez kívántam kísérleti adatot szolgáltain1 
olyan módon, hogy nyugalomban levő és kontrahálódó izomban határoztam meg 
a guanidint annak a kérdésnek az eldöntése végett, hogy vájjon a kontrakció 
következtében valóban változik-e az izom guanidin tartalma.

MÓDSZEREK.

Kísérleti állatul Rana esculentat használtam. A dekapitált béka két hátsó 
végtagját anélkül, hogy megnyúztam volna, a hasüri szervek eltávolítása után a 
gerincoszlopnál fogva állványba fogtam. Mindkét plexus ischiadicust indukált 
árammal egyidejűleg ingereltem úgy, hogy minden egyperces ingerlés után két perc 
szünet következett. Midőn az izomzat már az ideg felől ingerelhető nem volt, a 
direkt ingerlésre tértem át az izomzat teljes kimerítéséig.

Az ingerelt békával egyidejűleg egy vele egyenlő súlyú másik békát is de- 
kapitáltam, hasüri szerveit eltávolítottam. De míg a másik állatot ingereltem, 
addig ez a kontroll az ingerlési idő alatt nyugodtan állt.

Ezután mindkét állat hátsó végtagját megnyúztam s az egész izomzatot a 
guanidin meghatározására használtam fel, mindenben teljesen párhuzamosan 
járva el. A guanidint Marsion (18) szerint határoztam meg. Magát a guanidin 
extrakciót Ellis (19) módszere szerint végeztem. Az eljárás illusztrálására egy 
kísérlet jegyzőkönyvét részletesen közlöm.
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28-57 g. n y u g o d t iz m o t, 200 cm 3 abs . a lk o h o lb a  te t te m .  O llóva l ap ró , 2 x 2 x 2  m m -es  
d a ra b o k ra  fe lv á g ta m . A z abs . a lk o h o lb a n  m á sn a p  reggelig  á lln i h a g y ta m . M ásn ap  ab s . 
a lk o h o lla l S o x h le tb e n , p a p írh ü v e ly  n é lk ü l 24 ó rá ig  e x t ra h á l ta m . K ö v e tk e z ő  reggel az  a lk o 
ho los e x tra k tu m ró l  az  a lk o h o lt r e d u k á lt  n y o m á so n  le d e sz tillá lta m . A m a ra d é k o t fo rró  v ízzel 
á tm o s ta m  és 100 cm 3-re  fe ltö ltö tte m . A d ta m  h o zz á  20 cm 3 2/ 3 n  H 2 S 0 4-e t és 14 cm 3. 1 0 % -o s  
N a  O H -t. K é t  ó rá n  á t  á lln i h a g y ta m . H a j to g a to t t  szű rő n  sz ű rte m . A  s z ű r le te t 1 g. M erck 
szén n e l 5M g rá z ta m , B u c h n e ren  sz ű rte m . A  s z ű r le te t  5 n  N a  O H -v a l la k m u sz h o z  m eg lúgo- 
s í to t ta m  és 5’-ig 1 g M erck szénne l r á z ta m . B u c h n e r- tö lc sé ren  sz ű rte m . E z t  az  e l já rá s t  
h á ro m sz o r ism é te lte m  m eg. A z e g y e s íte tt  sz e n e k e t 25 c m 3 9 6 % -o s  a lk o h o lb a n  szu szp en d á l-  
ta m . H C l-el k o n góhoz  g y en g én  m e g s a v a n y íto tta m  és 12 ó rá n  á t  g y ak o r i rá z á s  m e lle tt  á lln i 
h a g y ta m . B u c h n e r- tö lc sé ren  sz ű rte m . A  s z ű r le te t  c s ö k k e n te t t  n y o m á so n  b e s z á r íto tta m , 
10 c m 3 d e sz ti llá l t  v iz e t a d ta m  h ozzá  és e z t ism é t le p á ro lta m . A  sz ín te len  m a ra d é k o t h á ro m -, 
szór 3— 3 cm 3 fo rró  d e sz ti llá l t  v ízzel e x t ra h á l ta m . A z e g y e s íte tt  e x t r a k tu m o k a t  5 n  N a- 
O H -v a l la k m u sz h o z  ép p e n  m e g lú g o s íto tta m  és a  k o n tro lla l eg y id e jű é n  2 cm 3, m in d e n  a lk a 
lo m ra  frissen  k é s z íte tt ,  15’-n y i idős, M a rs to n  re a g e n s t a d ta m  h ozzá . A  le o lv a s á s t a  L e itz —  
B ü rk e r  k o lo r im é te rb e n  v ég ez tem .

KÍSÉRLETI e r e d m é n y e k .

A fenti eljárással nyugalomban levő és kifáradt izmokban az I. táblázatban 
összeállított guanidin értékeket találtam.

Meg kell állapítani, hogy a fenti eredmények csak relatívek. A guanidinnak 
az extrakciója a szövetből tökéletes nem lehet. A savanyú közegben szénnel való 
kirázás, ami elengedhetetlen, mert a színreakciót zavaró szennyeződéseket távolít 
el, guanidint is ragad magával. Végül a szénről való alkoholos lemosás is vesztesé
gekkel jár. Ilyen módszerrel relatív eredményeket lehet csak elérni és azt is csak 
akkor, ha a módszert mind a két kísérleti sorozatban hajszálnyi pontossággal egy
formán alkalmazzuk. Ezt a szabályt az egész eljárás alatt betartottuk. Ilyen körül
mények között, bár azt, hogy mennyi a békaizomban a guanidin tényleges meny- 
nyisége, biztosan nem tudhatjuk, de az kétségtelen, hogy ez a mennyiség a kontrak
ció folyamán nem változik. A középértékekből ugyan csökkenésre lehetne gon
dolni, de figyelembe véve az egyes meghatározások eredményeinek a nagy szóró
dását, ez a következtetés minden alapját elveszíti.

ÖSSZEFOGLALÁS.

Párhuzamos kísérletekben, nyugvó és kimerített békaizmokon, nem lehetett 
kimutatni, hogy a munka által az izom guanidin-tartalma növekednék. A parathy- 
reopriv tetániánál tehát a guanidin állítólagos felszaporodása nem lehet a rángások 
következménye.

(A us d e r II. A b te ilu n g  des U n g a r isc h e n  B io log ischen  F o rs c h u n g s in s t i tu te s .)

UBER DEN GUANIDINGEHALT VON RUHENDEN UND 
ERMÜDETEN MUSKELN.

Von D r . A. VON B e ZNÄK.

Wie bekannt, gibt es gegenwärtig für die Symptome der parathyreopriven 
Tetanie zwei Erklärungen. Nach der ersten Auffassung entsteht die Tetanie, weil 
bei Mangel des Parathyreoidea-Hormons das Blut seine Fähigkeit, Ca in Lösung
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zu halten, einbüsst. Das Ca fällt aus dem Blute aus, um sich wahrscheinlich in den 
Knochen abzulagern. ( Greenwald 1, v. Bezndk 2, 3, 4.) Da dabei das Verhältnis 
K-+Na-
— — zugunsten des K* -j- Na- verschoben wird, erhöht sich die Erregbarkeit 
der Muskeln. (Loeb 5.)

Nach der anderen Auffassung bilden die Parathyreoideae einen Teil der 
entgiftenden Einrichtung des Organismus und verhindern in erster Linie die An
häufung von Guanidin oder Methylguanidin, das im Laufe des Stoffwechsels gebildet 
wird. Fällt also ihre Funktion aus, so wird sich Guanidin anhäufen, was die Erreg
barkeit der Nervenendingungen erhöht und dadurch tetanische Krämpfe verur
sacht. (Paton, Findlay 6., Paton, Findlay und Watson 7., Burns und Sharpe 8., 
Burns 9.)

Welche von den zwei Auffassungen richtig ist, kann noch nicht endgültig 
entschieden werden. Die tetanischen Symptome können durch Injektion von 
Ringer-Lösung (Luckhard und Rosenbloom 10J oder durch Verfütterung von Milch 
(Dragstedt und Peacock 11J  geheilt werden. Es genügt also, das Ca im Blut auf 
das normale Niveau zu bringen. Die Isolierung des Parathyreoideahormons schien 
die Bedeutung der Ca-Erniedrigung endgültig zu beweisen. Collip gelang es be
kanntlich aus den Parathryeoiden einen Stoff herzustellen, welcher die teta
nischen Symptome aufhebt. Dabei erhöht sich gleichzeitig auch der Ca-Gehalt 
des Blutserums ( Collip \2.) Da Greenwald (13) im Blute von parathyreopriv teta
nischen Tieren kein Toxin nachweisen konnte, so müsste gefolgert werden, dass 
die Entgiftung des Guanidins nicht zu den Funktionen der Parathyreoideae gehört.

In einer Reihe von Versuchen bewies aber Ellis (14) neuerdings, dass bei der 
experimentellen Guanidin-Tetanie das Guanidin sich nicht im Blut, sondern 
in den Organen, hauptsächlich im Gehirn, in der Leber und in der Muskulatur 
anhäuft. Eine folgende Versuchsreihe über die Verteilung von Guanidin bei der 
parathyreopriven Tetanie führte zu demselben Ergebnis; das Guanidin wird auch 
in diesem Falle in den Organen konzentriert. Dadurch verlieren Greenwalds Ver
suche ihre Beweiskraft und die Frage steht neuerlich offen.

Es muss also für die drei Hauptsymptome der parathyreopriven Tetanie, 
das Anhäufen von Guanidin in den Organen, die tetanischen Krämpfe und die 
Senkung des Ca-Spiegels im Blutserum eine einheitliche, experimentelle Erklärung 
gesucht werden.

Der Abfall der Ca-Konzentration im Blut und die dadurch bedingte Erreg
barkeitserhöhung scheint bewiesen zu sein und kann die tetanischen Krämpfe 
genügend erklären, auch wenn man die Anhäufung des Guanidins nicht mit in 
Betracht zieht. Neuere Versuche von Eggelton und Eggelton (15), sowie von Fiske und 
Subbarow (16) und von Embden (17) konnten aber zeigen, dass während der Kontrak
tion dem Kreatin eine wichtige Rolle zukom m t; die Kreatin-Phosphorsäure zerfällt 
nämlich in Kreatin und anorganisches Phosphat. Auch kann angenommen werden, 
dass das Kreatin sich nun weiter spaltet und infolge der Konstitutionsähnlichkeit 
als Ausgangsmaterial des Guanidins dienen kann.

Ist diese letztere Annahme richtig, so kann die Anhäufung des Guanidins
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einfach so erklärt werden, dass es während der Kontraktion in den Muskeln entsteht.
/Folgenden wollte ich zur Entscheidung dieser Frage beitragen und zwar 

dadurch, dass ich den Guanidingehalt von ruhenden und kontrahierenden Muskeln 
bestimmte, um festzustellen, wie sich die Menge des Guanidins während der Kontrak
tion in der Muskulatur verhält.

METHODISCHES.

Zu den Versuchen wurde Rana esculenta verwendet. Die zwei Hinterbeine 
des dekapitierten Frosches wurden nicht enthäutet und nach Entfernung der 
Organe der Bauchhöhle mit der Wirbelsäule an einem Stativ befestigt. Die beiden 
Plexi ischiadici wurden durch induzierten Strom gleichzeitig und immer eine 
Minute lang gereizt. Nach jeder Reizperiode folgte eine Pause von zwei Minuten. 
Nachdem die Muskulatur vom Nerven aus nicht mehr gereizt werden konnte, 
ging ich zur direkten Reizung über, bis die Muskulatur vollständig erschöpft war.

Mit diesem Versuche gleichzeitig wurde ein anderer Frosch von gleichem 
Gewicht, wie oben behandelt, wurde aber während der Reizung des ersten Frosches 
liegen gelassen.

Danach wurde von den Hinterbeinen beider Tiere die Haut entfernt und in 
der ganzen Muskulatur derselben die Guanidinbestimmung parallel vorgenommen. 
Die Bestimmung wurde nach Marston (18) ausgeführt, die Extraktion des Guani
dins aus dem Gewebe geschah aber nach den Vorschriften von Ellis (19). Zur Illus
trierung meines Vorgehens führe ich hier ein Versuchsprotokoll ausführlich an.

28-57 g ruhende Muskeln wurden in 200 ccm abs. Alkohol gelegt, mit einer Schere in 
kleine ( 2 x 2 x 2  mm) Stücke zerschnitten und in Alkohol bis zum nächsten Morgen liegen 
gelassen. Am anderen Tage wurde der Muskelbrei ohne Papierhülse im Soxhletapparat mit 
absolutem Alkohol 24 Studen lang extrahiert. Am nächsten Morgen wurde der Alkohol unter 
vermindertem Druck abdestilliert, der Rückstand in heissem Wasser gelöst und auf 100 ccm 
aufgefüllt. Nach Zugabe von 20 ccm 2/3 n H2S04 und 14 ccm 10%-iger Na OH wurde die 
Lösung 2 Stunden lang stehen gelassen und nachher durch ein Faltenfilter filtriert. Das 
Filtrat wurde mit 1 g Merckscher Tierkohle 5 Minuten lang geschüttelt, durch ein Buchner- 
trichter filtriert, mit 5 n Na OH Lakmus-alkalisch gemacht und mit 1 g Tierkohle wiederum 
5 Minuten lang geschüttelt und filtriert. Dieses Verfahren wurde dreimal wiederholt. Die 
abfiltrierten Kohlenmengen wurden vereinigt, in 25 ccm 96%-igem Alkohol suspendiert, 
mit H CI zu Congo schwach angesäuert und 12 Stunden lang unter häufigem Schütteln stehen 
gelassen, danach abfiltriert. Das Filtrat wurde unter vermindertem Druck eingetrocknet, in 
10 ccm Wasser aufgenommen und wieder eingetrocknet. Der Rückstand wurde dreimal 
nacheinander mit 3—3 ccm heissem Wasser extrahiert, die vereinigten Extrakte mit 5 n 
Na OH zu Lakmus eben alkalisch gemacht und mit 2 ccm , zu jeder Bestimung frisch berei
tetem, 15 Minuten altem Marston—Reagenz versetzt. Gleichzeitig wurde die Kontrolle in 
derselben Weise behandelt. Die Ablesungen wurden in einem Leitz-Bürkerschen Kolorimeter 
vorgenommen.

VERSUCHSRESULTATE.

Mit der geschilderten Methode erhielt ich für den Guanidingehalt von ruhen
den und Arbeit geleisteten Muskeln die in der Tabelle angegebenen Werte.

Vor Allem muss betont werden, dass die erhaltenen Werte nur relativ sind. 
Die Extraktion des Guanidins aus den Geweben kann nicht vollständig ausgeführt 
werden. Auch nimmt die Kohle beim Ausschütteln der Lösung bei saurer Reaktion 
Guanidin mit sich, jedoch ist diese Behandlung der Lösungen unvermeidlich, da
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sonst Yerunreinungen in der Lösung bleiben, welche die kolorimetrische Reaktion 
stören könnten. Endlich geht auch die alkoholische Extraktion der Kohle mit 
Verlusten einher. Mit der beschriebenen Methode können also nur relative Werte 
erhalten werden und diese selbst nur dann, wenn man die Methode in allen Bestim
mungen peinlichst identisch anwendet. Diese Regel wurde von mir stets vor Augen 
gehalten. Unter diesen Umständen kann der tatsächliche Gehalt an Gunaidin in 
den Muskeln also nicht bestimmt werden, die Ergebnisse zeigen aber zweifellos, 
dass die Menge des Guanidins während der Kontraktion sich nicht verändert. Ein 
Vergleich der Mittelwerte könnte zwar den Gedanken an einer Verminderung 
erwecken, jedoch ist die Streuung der einzelnen Bestimmungen so gross, dass diese 
Differenz ohne Bedeutung ist.

ZUSAMMENFASSUNG.

Auf Grund der Bestimmung des Guanidingehaltes von ruhenden und ermüde
ten Muskeln scheint es zweifellos zu sein, dass der Guanidingehalt der Muskeln 
durch Kontraktion nicht erhöht wird. Die Konzentrationserhöhung des Guanidins 
bei der parathyreopriven Tetanie kann daher mit den tetanischen Zuckungen nicht 
erklärt werden. Gibt es überhaupt ein solche Erhöhung, so muss sie irgend eine 
andere Ursache haben. Mit einer anderen diesbezüglichen Möglichkeit beschäftigt 
sich eine meiner späteren Mitteilungen.

I. Táblázat. — Tabelle I.
Nyugalomban levő és elfárasztott békaizmok guanidintartalma. — Guanidingehalt von

ruhenden und ermüdeten Froschmuskeln.

Sorszám
Nr.

Guanidin tartalom mg %
Guanidingehalt in mg %

nyugalomban
im Ruhezustand

munka után
nach der Kontraktion

í 0-58 0-72

2 1-19 115

3 1-25 0-73

4 1-70 0-65

5 0-83 0-48

6 0-86 0-39

7 0-52 0-65

8 0-72 0-44

9 0-54 0-34

10 0-30 0-57

Középérték
Mittelwert

0-85 0-61
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(Az edinburghi Animal Breeding Institute és a Magyar Biológiai Kutató Intézet
II. osztályának közleménye.)

A CORPUS LUTEUM BETA-HORMONJA (KYTHIN)
ÉS ENNEK KIMUTATÁSA.*

írta: DR. PATEL S. J.

Az a tény, hogy terhesség idején a corpus luteum jelen van a szervezetben 
s ha eltávolítjuk az ovariumból, abortus következik be, továbbá, hogy a női ivar- 
vezetékekben fellépő bizonyos szövettani elváltozásoknak a jelenlevő corpus 
luteum-mal szoros összefüggése van, arra a feltevésre vezetett, hogy a corpus 
luteumnak, mint belső szekréciós szervnek jelenléte szükséges a terhességhez, 
illetve álterhességhez (pseudo-pregnancia).

Csak legújabban sikerült néhány kutatónak olyan feltételeket létrehozni, 
melyek a valódi és álterhességre egyaránt jellemzők. A corpus luteum hatékony 
kivonatának elkészítésénél tapasztalt sok sikertelenség legfőbb oka, hogy nem 
volt megfelelő kísérleti bizonyítékunk a corpus luteum actív hatóanyagának 
kimutatására. A „vagina kaparék“ módszer alkalmas az oestrin kimutatására, 
nem valószínű azonban, hogy ez a módszer alkalmas lenne egyúttal a Beta-hor- 
mon, vagyis a corpus luteum hormonjának kimutatására is. Ugyanis az egér 
és patkány vagina kaparékjaiban a terhesség és a dioestrus fázisa alatt nincsen éles 
különbség.

A KYTHIN JELENLÉTÉNEK BIZONYÍTÁSA.

Mivel egyes állatoknál, így pl. az egérnél s patkánynál a luteális szövet csak 
akkor kezd működni, amikor a párosodás már megtörtént, esetleg arra lehetne 
gondolni, hogy normális, ováriummal rendelkező állatokat használhatnánk a 
kythin jelenlétének kimutatására. Azonban néhány placenta kivonat ( Wiesner 
és Crew, Zondek és Aschheim), sőt bizonyos corpus luteum kivonatok is, álterhes
ségre jellemző változásokat idézhetnek elő ováriummal rendelkező állatoknál, 
azért ilyeneket nem alkalmazhatunk a kythin jelenlétének kimutatására. Csak 
ovariectomizált állatokat tudunk használni, hogy megállapítsuk a corpus luteum 
extractumának kythin tartalm át. Jelenleg négy különböző módszer ismeretes, 
melyet a kythin jelenlétének kimutatására használunk.

(1) A ligamentum pubicum szétválása.
Tengeri malacnál terhesség alatt a ligamentum szétválik. Ezt a jelenséget 

használta fel Hisaw a kythin hormon jelenlétének bizonyítására. Ehhez, még nem 
párosított s meg nem termékenyített tengeri malacokat használunk, mert hiszen 
terhesség után a ligamentum szétszakad. Ha ovariectomizált, de még nem párosí
to tt állatokat alkalmazunk, akkor őket előbb oestrin-nel kell injiciálni s a bekövet-

* Magyarra fordította Dr. Koller Pius.
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kező oestrus fázis után kezelhetjük csak a corpus luteum hormonnal. Ha a relaxa- 
tió, vagy szétszakadás idejét ki akarjuk tolni, akkor a kythin injectiójával egy
idejűleg oestrint is adagolunk. E 1 ythin-próbának előnye a többi módszerrel szem
ben, hogy nagyon csekély mennyiségű hormon elégséges a ligamentum szétválasz
táshoz. Azonban kérdéses, vájjon használható-e ez a módszer minden kritika 
nélkül, mert hiszen egyidejűleg oestrin is injiciáltatik s így nemcsak a kythin,. 
de oestrinnek a jelenlétét is bizonyítja.

(2) A decidua reactió.
Ezt a módszert Weichert használta. Ovariectomizált állatot oestrinnel kezelt, 

utána corpus luteumot injiciált s ezzel előidézte a decidua, vagy anyai placenta 
megjelenését.

(3) A progestacionális sejtszaporodás.
Corner és Allen 18 óra múlva a párosítás után kivette a nyúl mindkét ováriu- 

mát s progestin, (mely ugyanaz, mint a kythin) injectióval előidézte az uterus 
hyperaemiá-ját, továbbá a superficialis és a glandularis szövetek gyarapodását. 
Szükséges azonban kiemelni, hogy itt is, mint az előbbiekben, a két hormonnak 
bizonyos együttes hatása nyilvánul meg.

(4) Mucificatió. A vagina váladékával való bizonyítás.
Az említett módszerektől teljesen függetlenül indult meg a kythin jelenlé

tének kimutatása a vaginában található elváltozások segítségével. Az egér s pat
kány uterusa ugyanis álterhesség idején nem m utat olyan határozott különbsége
ket, mint a nyúl uterusa. Ovariectomizált egereket oestrinnel oestrus állapotba 
ju tta ttunk  s utána corpus luteum extractumot injiciáltunk az állatokba hat na- 

„ pon keresztül. Az eredmény az volt, hogy az uterusok élénk pirosak lettek, emlé
keztettek a terhes egerek uterusára, a szövettani vizsgálatok azonban nem 
m utattak semmi érdemleges eltérést az ilyen és a prooestrus periódus uterusa 
között. Ez is egy ok volt, ami m iatt az uterust nem lehetett felhasználni 
a kythin kimutatására. A Weichert-ié\e decidua reactiót is mellőzni kellett, mert 
ez három tényezőt kom plikál: az oestrin s kythin egyidejű injectióját és bizo
nyos mechanikai ingerlést.

A terhes egerek vaginájának hámját könnyen meg lehet különböztetni az 
oestrus és dioestrus periódus vaginájától (1., 3., 4., 5. kép). A terhesség 
ötödik napján a vagina epitheljét széles oszlopszerű hengeres sejtek alkotják, 
melyeknek magja nagy vagy kicsiny aszerint, hogy milyen mértékű a kariolysis. 
Long és Evans ilyen sejteket talált a pseudo-pregnáns, Hisaw és Weichert pedig 
az ovariectomizált s corpus luteum hormonnal kezelt patkányoknál, de ők nem 
vették tudomásul ennek a jelenségnek a nagy fontosságát. Wiesner és Patel az em
lített vaginalis epithel elváltozást mucificationak nevezte el. Ilyen elváltozást 
sem ivar érett, de nem párosított, sem pedig ovariectomizált egereknél nem lehet 
találni. A vagina mucificatiója éppen ellentéte az oestrus periódusra jellemző 
elszarusodásnak s döntő bizonyíték az ivari cyklus szaporodási fázisának jelenléte 
mellett. Ovariectomizált állatoknál csakis a kythint is tartalmazó kivonatok 
injiciálása idézte elő a vagina hámjának mucificatióját (2. kép).

Amíg a fentebb említett három módszernél előbb oestrinnel kellett kezelni 
ovariectomizált állatokat, hogy a kythin injiciálására reactiót kapjunk, addig
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módszerünkkel ovariectomizált egereknél oestrin hozzáadása nélkül is elő tudunk 
idézni mucificatiót. Ivarilag még nem érett 3 hetes egerek ováriumát eltávolítot- 
tuk s az operáció után két nap múlva kythinnel injiciáltuk. A vaginában mucifi- 
catió lépett fel, mint pozitív reactió, vagyis a vagina, noha sohasem volt oestrin 
hatása alatt, mégis reagált a kythinre.

Egerek sokkal alkalmasabbak laboratóriumi kísérletekre s az ovarium kivéte
lének technikája összehasonlítva a nyállal, nagyon is egyszerű, éppen ezért mód
szerünk előnyösebb a kythin jelenlétének kimutatására, mint a már említettek. 
A vagina epitheljében történő szerkezetbeli elváltozást könnyen megfigyelhetjük, 
ha az epithel egy kis darabkáját kivágjuk s szövettani vizsgálatnak vetjük alá. 
Ha a kivágást óvatosan végeztük, akkor a vagina vérzését is elkerültük s az állatot 
nem kell feláldoznunk. Mivel a patkány s egér uterusa nem igen érzékeny szövet
tani elváltozásokra, mint pl. a nyúlé s mivel náluk a medence széles, ezért a két első 
próba alkalmazásának a lehetősége nagyon is kicsiny. A deciduát előidéző technika 
komplikáltsága m iatt a harmadik módszert sem lehet nagy mértékben alkalmazni.

Szükséges megemlíteni, hogy ivarilag nem érett egereknek erősen hígított 
oestrinnel való kezelése is kiváltotta az ivar érett terhes egerek vaginájára jellemző 
mucificatiót (Wiesner és Mirskaia). Ennek a jelenségnek magyarázatát adni 
egyelőre nem tudjuk. Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy a mucificatió 
sohasem jelenik meg kasztrált nőstényekben és nem párosított ivar érett állatok
nál. Ez is bizonyítja, hogy a mucosus sejtek jelenléte a corpus luteum jelenlétéhez 
van kötve. Arra vonatkozóan, hogy mi is a mucificatió működésbeli jelentősége, 
jelenleg nem adhatunk magyarázatot.

Avégett, hogy bebizonyítsuk a mucificatión alapuló próba megbízhatóságát, 
Corner módszerével készített kivonatokat injiciáltunk ovariectomizált állatokba. 
A Corner-féle progestin, mely teljesen megfelel a mi kythinnek nevezett kivona
tunknak, az ovariectomizált állatok uterusában progestacionális sejtszaporodást 
idézett elő, a vaginában pedig mucificatiót hozott létre. A kísérleteket többször 
megismételtük részben ivarérett, részben ivarilag nem érett, de minden esetben 
ovariumától megfosztott állatokon s az említett mucificatiót mindig megfigyeltük.

KÍSÉRLETI BIZONYÍTÉKOK.

A következő módszert használtuk a corpus luteum kivonatának az elő
állítására. Vágóhídról szerzett fagyasztott friss ovariumokat szobahőmérsékleten 
megolvasztva, eltávolítottuk belőlük a corpus luteumot s ezeket azonnal meg
őrültük. Minden kivonat elkészítéséhez ilyen őrölt corpus luteumot használtunk. 
Többféle képpen előállított kivonatokat használtunk, de csak a 7. A. és 7. B. 
adott mucificatiót. Ezek előállítása a következő módon történt :

7. A. 150 gramm őrölt corpus luteumhoz 300 c. c. víztelenített aethert 
adtunk, tíz percig ráztuk s utána az aethert leöntöttük, hogy újjal pótoljuk. 
Ezt addig ismételtük, amig az aether színtelen nem maradt. Az összegyűjtött 
aethert átszűrtük Buchner-szürőn s azután ledesztilláltuk. Ami a desztillálásból 
visszamaradt, azt 150 cc. aethylacetatban feloldottuk s ehhez adtunk még 0-5 
grm. tertiártrichlorbutyl-alkoholt. A keveréket huzamosabb rázás után 2 órán

5



486

keresztül állni hagytuk, majd átszűrtük jénai cella-szűrőn. A visszamaradt csapadé
kot aethyl-acetat-tal lemostuk és a szüredéket elpárologtatva vízben oldottuk.

7. B. Az előbbi módszerrel készített s a cella szűrőn visszamaradt csapa 
dékot aetherben oldottuk és faolajat adtunk hozzá. Az aethert 56° C-on elpárolog
ta ttuk  s a visszamaradt olajos extractumot injiciáltuk.

A kythin jelenlétének bizonyítására legjobbnak bizonyult a 7. B. kivonat. 
Különböző állatok különböző mértékben reagáltak annak ellenére, hogy egyidejű
leg s egyenlő mennyiségben kapták a corpus luteum kivonatot. Az alábbi táblázat 
mutatja, hogy három-három egyformán kezelt egér mucificatiója különböző volt, 
am it: + , + + ,  +  +  +  jellel tüntetünk fel. Minden egyes kísérletnél ugyanazt 
a kivonatmennyiséget alkalmaztuk s az injiciálás ideje is ugyanaz volt.

Kísérlet Mucificátió foka
no. + +  + +  +  +
181 1 2
182 1 1 1
202 1 2
253 1 1
223 1 2
254 1 1

A reactió különbségek oka vagy a felszívódás különböző mértékében kere
sendő, vagy esetleg abban a tényben, hogy a vagina egyénenkint eltérően visel
kedik. Corner s Allen is megfigyelte az utóbbi jelenséget, amikor progestint injici- 
ált. Ugyancsak hasonló tapasztalataink vannak az oestrinnel kapcsolatban is. 
A terhes egerek vaginája különböző fokú mucificatiót m utathat a terhesség ugyan
azon állapotában, pl. egyiknél a terhesség 6. napján már olyan mucificatió jele
nik meg, mint másiknál csak a 10. napon. Sőt még azt is meg kell említeni, hogy 
a vagina sem egyforma mértékben mucificálódik. Rendesen egyik oldala nagyobb 
fokban m utatja ezt, mint a másik (3. kép). A proximális tájékon mindig nagyobb 
mértékű a mucificatió, mint a caudalis részen.

A reactió első megjelenése az első injectió utáni negyedik napon történik. 
A mucificatió maximuma pedig az első adagolás utáni ötödik napon van. A leg
kisebb adag, mely mucificatiót tud előidézni: 0-2 cc. kivonatnak kétszeri injec- 
tiója. A következő tábla szemlélteti kísérleti megfigyeléseinket.

Kísérlet
no.

Injectió száma és mennyisége

1 2 3 4 5 6

No. 1. 0-2 X
No. 6. 0-2 0-2 X
No. 5. 0-2 0-2 0-2 X
No. 4. 0-2 0-2 0-2 X X
No. 3. 0-2 0-2 0-2 +  +  +

X-al jelöljük az állatok leölését, — jellel a mucificatió kimaradását, 
-f 4—el annak megjelenését.
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A KYTHIN KÉMIAI TULAJDONSÁGAI.

A módszerünkkel készített corpus luteum hormonját 100° C-ra való fel
forralással nem roncsoljuk el. Csakis akkor veszti hatását, ha KOH-val elszappano- 
sítjuk. Aetheres oldata nem oxidálódik. Oldani lehet víztelen alkoholban, aether- 
ben, aceton s aethyl-acetat-ban. A kivonat emulsiót alkot H 20-ban, ha ahhoz 
NaH C03-t adunk, de ugyanerre a célra megfelel a faolaj is. Kythinben nincsen 
cholesterol. A készített kivonatunk tulajdonságaival megegyező tulajdonságokat 
m utat Allen progestin-je. Ez is oldható aetherben, acetonban, alkoholban, nem 
oxidálható aetherben, a 100° C-ra való forralásnak ellenáll. Ellenkező megfigyelé
seket szerzett Hisaw a tőle készített kivonat tulajdonságait illetőleg. Szerinte a 
kythint nem lehet aetherrel, acetonnal, petroleum-aetherrel, vagy chloroform
mal kivonni. Azonkívül a hormont tartalmazó szövetnek, vagy kivonatnak a 
beszáradása inactiválja a kythint. Hasonlóan 60° C-ra való felmelegítés is elron
csolja.

A KYTHIN ELOSZTÓDÁSA.

Corner, Allen és Hisaw a sertés ovariumának corpus luteumából készítette 
kythint tartalmazó kivonatait. Kísérleteinkben mi tehén corpus luteumát hasz
náltuk s abból a már leírt, saját módszerünkkel készítettük az extractumot. 
Hisaw megtalálta a kythint terhes nyúl, sertés, kutya, macska és ló vér szérumá 
ban is. Azonban terhes tehén és nő szérumában nem volt kimutatható, ami vár
ható is volt, mert a terhesség alatt az utóbbi két esetben oestrin is kiválasztódik, 
még pedig nagy mennyiségben. A kivonatkészítés jelenlegi technikája mellett 
nem lehetséges oestrinmentes kythint kapni, de viszont előállíthatunk kythin- 
mentes oestrint, mert a kythint elroncsolhatjuk, ha elszappanosítjuk. Az oestrin 
és kythin közötti egyetlen kémiai különbség úgy látszik abban van, hogy a kythin 
alkaliákkal szemben kevésbbé ellenállóbb, mint az oestrin.

ÖSSZEFOGLALÁS.

A tehén corpus luteumának hormonja : a kythin, álterhességi tüneteket 
idéz elő ovariectomizált állatoknál. A kythin jelenlétének kimutatására új mód
szert írtunk le. A kythin ugyanis az ovariectomizált egér vaginájában előidézi 
nagy hengeres sejtek megjelenését, mely jelenséget mucificatiónak nevezzük. 
A kythin zsíroldó szerekben oldódik és el nem szappanosítható.

A KÉPEK MAGYARÁZATA.
1. A terhesség 5. napján megölt egér vaginája. X. 500.
2. Ovariectomizált egér uterusa kythinnel való injectió után. X. 500.
3. Ä terhesség 8. napján megölt egér vaginája. X. 500.
4. A terhesség 9. napján megölt egér vaginája, mutatja a különböző mértékű muci- 

ficatiót. X. 500.
5. A terhesség 10. napján megölt egér vaginája. X. 500.
(A metszeteket Bouin fixálóban rögzítettem s paraffin beágyazás után, Mayer-féle 

haematoxylin-eosin-ben festettem meg.)
5*
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(From the Animal Breeding Institute, Edinburgh, and the Hungarian Biological 
Research Institute, II. Department. Tihany.)

T H E  BETA -H O RM O N E OR K Y T H Y N  OF T H E  CORPUS 
LU TEU M  AND ITS TEST.

By. J. S. PATEL, M. SC., PH. D.

The presence of the corpus luteum during pregnancy, the abortion following 
the removal of the corpus luteum from the ovary and the absence of certain histo
logical changes in the genital tract (progestational proliferation of the rabbit's 
uterus, mucification on the vagina of the mouse, etc.) associated with the absence 
of the corpus luteum, have lead the physiologists to believe that the corpus luteum, 
which acts as an organ of internal secretion, is necessary for the phenomena of 
pregnancy and pseudo-pregnancy.

It is only very recently tha t some workers have met with success in produ
cing one or many of the conditions existing during true or false pregnancy. One 
of the main causes of the delay and failure in preparing an active extract of the 
corpus luteum, was the absence of a suitable test for detecting the presence of the 
active principle of the corpus luteum. The development of the vaginal smear 
technique has expedited the work on oestrin. It does not seem probable that vaginal 
smear technique could be utilised in assaying the Beta-hormon or kythin, since 
there is no clear-cut difference between the smears of mice and rat during pregnancy 
and dioestrus.

THE TESTS OF KYTHIN.
In the animals like rat and mouse where the luteal tissue does not function 

until the mating has occurred, one might be tempted to use non-ovariectomised 
animals for the assay of kythin. But the knowledge of the fact, that some extracts 
of placenta, (Wiesner and Crew, Zondek and Aschheim) and even some extracts 
of the corpus luteum, produce pseudo-pregnant changes in the non-ovariectomised 
animals, precludes the possibility of using non-ovariectomised animals as test 
material for kythin. It is necessary to use ovariectomised animals in determining 
the kythin content of the extracts. So far, four different methods of testing kythin 
have been utilised by various workers.

(1) Relaxation of the pubic ligaments.
Hisaw has utilised the relaxation of the pubic ligaments of guinea-pigs found 

during pregnancy, as a test for this hormone. The test cannot be carried out on 
non-ovariectemised animals as stated above, and it must be carried aut on vir
gin guinea-pigs, because after pregnancy the pubic ligaments are already relaxed. 
Before the ovariectomised virgins can react, they must be brought, artifi ally, 
in heat, and injections should be made soon after oestrus. In order to produce 
prolonged relaxation associated with the connective tissue growth of the pelvic 
ligaments, charateristic of late pregnancy, the animals must also be given oestrin 
during the time of corpus luteum treatm ent, This test has an advantage over 
others in th a t even very minute quantities of the hormone (1 c. c. single dose, equal
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to  1 gr. of tissue), are sufficient to relax the pubic ligaments. But it is questionable 
whether this test can be utilised since it involves the simultaneous injection of 
oestrin and thus does not represent a test merely for kythin.

(2) Deciduomata reaction :
The production of deciduomata or the maternal part of the placenta in ova- 

riectomised animals, previously brought in oestrus with oestrin before the injections 
of the corpus luteum hormone, has been utilised by Weichert.

(3) Progestational proliferation :
Comer and Allen used the presence of progestational proliferation (enlarged 

hyperemic uterus with its epithelium both superficial and glandular undergoing 
proliferation, crypts and glands increase their complexity of ramification), in rab
bits deprived of both ovaries at the 18th hour of pregnancy, as a criterion of pro
gestin (Kythin). They have further shown that implantation may occur at this 
stage, when the uterus is fern-like in appearance. When the animal is ovariecto- 
mised 18 hours after mating, the uterus is still under the influence of oestrin, and 
therefore it seems th a t it may be necessary to have the uterus under the influence 
of oestrin before it can react to the stimulus of the progestin.

(4) Mucification. A vaginal test.
When this piece of research was undertaken, the tests of Hisaw, and Corner 

and Allen were not published, and the search for the vaginal test similar to corni- 
fication was made. The uterus of the pseudopregnant mouse or rat does not show 
clear histological differences, as shown by uterus of the pseudopregnant rabbit. An 
experiment was carried out to show this. The ovariactomised mature mice were 
first brought in oestrus with the injections of oestrin, and then corpus luteum 
extract was administered for a period of six days. At autopsy, the uteri were pur
plish in colour, resembling the uteri of pregnant animals, but on histological exami
nation, sufficient outstanding differences between these uteri and pro-oestral 
uteri were not revealed, to make uterus a test organ for kythin. Deciduomata 
reaction was abandoned, because of its lack of simplicity in requiring correlated 
injections of oestrin and kythin and mechanical stimulus.

From the study of the vagina of the pregnant mouse, it was observed that 
the vaginal epithelium shows a picture which is neither found during oestrus nor 
occurs during dioestrus. On the fifth day of pregnancy, vaginal epithelium shows 
large, columnar, cylindrical cells with large or small nuclei depending on the degree 
of kariolysis. The presence of such cells has been described in pseudopregnant rat 
by Long and Evans, and Hisaw and Weichert report such cells in the vaginas of 
ovariectomised rats treated with the coprus luteum hormone, but they fail to 
realize the significance of this phenomenon. Figs. 1, 3, 4 and 5. show these cells 
during various stages of pregnency. To this phenomenon (lining of the vaginal 
wall with high, columnar cylindrical mucous cells), Wiesner and Patel give the 
name of mucification. This condition of the vagina is not observed in the 
unmated mature mice or in the ovariectomised mice. Mucification of the vagina is 
exactly opposed to the cornification of the vagina, and signifies the presence of the 
reproductive phase of the sex cycle. So far, only the extracts containing Kythin 
are able to produce this phenomena in ovariectomised animals. Fig. 2.
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Unlike the above mentioned tests (deciduomata reaction, progestational 
proliferation, and relaxation of the pubic ligamentes) which operate in ovariecto- 
mised animals after they have been brought in heat, before the corpus luteum 
treatment, mucification can be produced in ovariectomised mice without the 
previous treatment with oestrin. The immature mice ovariectomised when 3 
weeks old and injected two days after the operation, gave positive reaction indi
cating th a t even the vagina tha t has never been under the influence of oestrin, can 
react to kythin.

As mice are more available for the laboratory use and the operative tech
nique is much simpler than in the rabbits, this test has been found very useful. 
The structural changes in the vagina can be ascertained, by the excision of a small 
piece of vaginal epithelium and histological examination could be made within 
a few hours. If the excision is made carefully there is no bleeding in the vagina, 
and the animal used need not be sacrificed. In animals like rats and mice, where the 
sensitivity of the uterus is not manifested by the histological changes, and 
where the pelvis is large, the feasibilty of using any other test is very small. The 
elaborate technique required in producing deciduomata, precludes the use of 
deciduomata reaction on a large scale.

The presence of mucification in the vagina, in immature animals treated with 
dilute injections of oestrin (Wiesner and Mirskaia) though always associated with 
the pregnancy changes in mature animals, is at present unexplainable. But as 
previously stated, it never appears in normal castrated females or unmated mature 
females. Regarding the functional importance of the mucification, nothing can be 
said a t present.

In order to ascertain the reliability of this test, the extracts, prepared accor
ding to Corner’s method, were injected in ovariectomised animals. The experi
ments were repeated three times and always the mucification of the vaginas of 
immature and mature ovariectomised animals was observed. Corner and Allen’s 
progestational proliferation test was sucessfully carried out on a rabbit with 
injections of the mucification producing extract.

THE EXPERIMENTAL EVIDENCE.

The following methods of extraction were used. The ovaries frozen within 
three hours of collecting were obtained from slaughter-house. The fresh corpora 
lutea were squeezed out from the ovaries after they were thawed at room tempera
ture, and the corpora lutea were immediately minced. This minced corpus luteum 
was used in all preparations of extracts.

7. A. To 150 grams of corpora lutea, 300 c. c. anhydrous ether wTas added. 
After shaking for ten minutes, the ether was decanted off and the fresh ether 
was added. The process was repeated until the ether remained colourless. The 
ether was filtered through a buckner. The filtrate was distilled off in vacuo. The 
residue was taken up in 150 c. c. ethyl acetate, to this the 0-5 gr. of trichlortertiary 
butyl alcohol was added. The mixture was shaken and left standing for two hours.
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It was filtered through the cella filter and the residue was washed with the ethyl 
acetate. The filtrate was evaporated and taken up in water.

7. B. The residue of 7 A was taken up in ether and olive oil and the ether 
was driven off at 56° C.

Many other extracts were tried, which gave negative results.
The following table shows tha t there is considerable variation in response 

of different animals to the same dose. For the sake of convenience, the various 
degrees of mucification were graded from low to high (+ , + + ,  +  +  +)• The 
amount and the length of injection were the same in all the animals of any one 
experiment. In some of the experiments where the length of the injections was 
seven days or more and strong extracts were given, this variation was not observed.

Exp. Degrees of Mucification
NO : + +  + +  +  +
181 1 2
182 1 1 1
202 1 2
253 1 1
223 1 2
254 * 1 1

This difference in response may be due either to the differential absorption 
or to the differential response on the part of the vagina. Individual differen
ces in response have been recorded for progestin by Corner and Allen, and for 
oestrin by various workers. It should also be remembered that the vaginas of 
different mice of the same stage of pregnancy, differ considerably in the height 
of the mucous cells. (Fig. 5, 7, 8 and 9.) Moreover the two sides of the 
vagina differ considerably in the degrees of mucification. Usually one side of the 
vagina shows a higher degree of mucification than the other. The proximal part 
of the vagina shows a higher degree of mucification than the caudal portion of 
the vagina.

The time when the stimulus of the hormone becomes manifested in the 
vagina, is the fourth day after the first injection and the maximum degree of 
mucification is exhibited on the fifth day after the first injection. The minimum 
dose required to produce mucification is two injections of 0-2 c. c. each, of the 
undiluted extract. The following table supports the above observations :

Experim. 
No :

Days of injection and amount injected

1 2 3 4 5 6

No. 1. 0-2 X
No. 6. 0-2 0-2 X
No. 5. 0-2 0-2 0-2 X
No. 4. 0-2 0-2 0-2 X X
No. 3. 0-2 0-2 0-2 + + +

X =  killed. — =  no effect. +> + + >  +  +  +  =  low to high mucification-
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THE CHEMICAL PROPERTIES OF KYTHIN.

The kythin is not destroyed by boiling to 100° C. It is destroyed by saponifi
cation with KOH. It is not oxidized in ether solution and is soluble in anhydrous 
alcohol, anhydrous ether, acetone, and ethyl acetate. The extract can be taken 
up in H 20  to which NaH C03 is added, or can be dissolved in olive oil. Kythin 
is free from cholestrol. Allen also reports th a t the progestin is soluble in ether 
acetone and alcohol, is not oxidised by ether, can withstand boiling to 100° C, 
and is non-saponifiable. Hisaw, on the contrary, reports that it cannot be extracted 
with ether, acetone, petroleum ether or chloroform, and it is rendered inactive 
if the tissue or extracts containing the substance were dried, or exposed to tempera
ture of about 60° C, for 24 hours.

THE DISTRIBUTION OF KYTHIN.

Corner and Allen and Hisaw, have extracted it from the corpus luteum 
of the sow, and throughout the present research, the corpus luteum of the cow 
was used. Hisaw found it in the blood serum of the pregnant rabbit, sows, dogs, 
cats and mares ; while the blood of the pregnant cows and women gave negative 
results; since in cows and women, oestrin is secreted in large quantities during 
pregnancy, this is what would be expected. With the present technique of extrac
tion, it is not possible to get kythin free from oestrin, while it is possible to get 
oestrin free from kythin, because kythin is destroyed by saponification. The 
only difference in the properties of oestrin and kythin, is the low resistance of 
kythin to alkalis.

SUMMARY.

A hormone of the corpus luteum of the cow — kythin — causing pseudo
pregnancy changes in ovariectomised animals, is reported on. A new test for the 
assay of this hormone in mice is described. The kythin produces in the vaginas 
of ovariectomised mice large cylindrical mucous cells — a phenomena called 
mucification. The kythin is soluble in fatty solvent and is non-saponifiable.

EXPLANATION OF FIGURES.
Fig. 1. Vagina of a mouse killed on the 6 th day of pregnancy X. 500.
Fig. 2. Vagina of an ovariectomised mouse injected with kythin, showing variations 

in the degree of mucification in the same animal X. 500.
Fig. 3. Vagina of a mouse killed on the 8 th day of pregnancy, showing variations in 

the degree of mucification in the same animal X. 500.
Fig. 4. Vagina of a pregnant mouse killed on the 9 th day of pregnancy. Compare with 

Figs. 3 and 5. X. 500.
Fig. 5. Vagina of a pregnant mouse killed on the 10 th day of pregnancy. Compare 

with Fig. 4. X. 500.
(All the sections were fixed in Bouins fluid, paraffined and stained with Mayers Hae- 

matox-Eosin.)
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A MORPHIUM HATÁSA NAGYAGYKEREGNELKÜU
MACSKÁKNÁL.

írták :

D r . Mé h e s  Gy u l a  és Dr . Lusztig Jőzsa.

Ismeretes tény, hogy a morphium a hódító hatás előtt általában izgalmi álla
potot hoz létre, amely különböző állatfajoknál különböző hatásban és mértékben 
nyilvánul. Néhol egyszerűen csak hárnyást, defecatiós-, vagy vizelési ingert, másutt 
viszont kisebb-nagyobbfokú nyugtalanságot látunk. Legkifej ezettebb az izgalmi 
állapot macskáknál, melyet mint iskolapéldáját írják le a morphin adagolása után 
bekövetkezett izgalmi állapotnak és azzal magyarázzák, hogy a morphium a macs
káknál a nagyagykéreg motoricus centrumait izgatja.

Starkenstein1 szerint a macskák morphium utáni izgalma azonban csak lát
szólagos izgalom, mely azáltal jö tt létre, hogy a morphium bénította a nagyagy
kéreg magasabbrendű gátló központjait, így az alacsonyabbrendű központok mű
ködése lép előtérbe. Hasonló volna az állapot az alkoholhatás kezdeti stádiumához, 
ahol szintén bénítva vannak a magasabbrendű gátló központok. Szerinte a mor
phium utáni állapot a macska természetes, vad állapotának felel meg, melyet a 
domestisatio alatt, a szelídítés folyamán kifejlődött gátlások elnyomtak, ezek a 
gátlások azonban morphiumadagolás után megszűnnek. Ezen lehetőség feltevése 
inkább csak bölcseleti okoskodás, az izgalmi tüneteknek subjectív magyarázatá
ból indul ki. Bizonyára az a helyzet, hogy individuális és faji sajátságok azok, 
amelyek meghatározzák azt, hogy egyik esetben kifejezettebb, másik esetben csak 
alig nyilvánul meg a morphium izgató hatása. Macskánál is látunk igen sokszor a 
morphiumhatás kezdetén olyan tüneteket, amelyekről alig tehető fel, hogy csak a 
magasabbrendű gátló központnak a bódítása miatt jö tt létre és amelyeket más 
állatfajnál egyszerűen izgalmi jelenségnek fogunk fel. Ilyen például a hányinger, 
defecatiós és vizelési inger. Alt2 ugyan a morphin-adagolás után bekövetkező öklön- 
dözést, hányást perifériás eredetűenek tartja, de ezzel szemben Eggleston és Hatcher3 
minden kétséget kizáróan kimutatták, hogy a morphium utáni öklöndözés akkor is 
bekövetkezik, ha az állat egész gyomor-bélrendszerét kiirtják.

Az bizonyos, hogy macskánál is nemcsak izgató, hanem centrális bénító 
hatása is van a morphiumnak, de az izgató hatás annyira felülmúlja a bénító 
hatást, hogy utóbbi nem is jöhet tekintetbe. Ha egészen kicsi adag morphiumot, 
kilogramm testsúlyra 0.1—0.5 mgr-ot fecskendezünk be, izgalmi tüneteket a leg
többször nem látunk, hanem inkább az állat somnolens állapota tűnik fel, míg ha



496

nagyobb adagot fecskendezünk be (kilogramm testsúlyra 2—5 mgr.), akkor az 
izgalmi tünetek mindinkább fokozódnak, nagyfokú motorikus nyugtalanság, 
tonicus-cloricus görcsök léphetnek fel.

Jelen dolgozatban vizsgálat tárgyává tettük, hogy abban az esetben, ha a 
nagyagykérget pharmakológiai vagy műtéti úton kiírtjuk, lesz-e az adagolt mor- 
phiumnak izgató hatása ? A nagyagykéreg működésének a kikapcsolását előzetes 
brómadagolásával gondoltuk kivihetőnek, éppen azért, mert a bróm Albertoni4, 
Januschke5 és mások vizsgálatai, továbbá számos klinikai tapasztalat szerint a 
nagyagykéreg izgalmát csökkenti, anélkül, hogy mélyebb bódulatoz okozna.

KÍSÉRLETI RÉSZ.
Kísérletekre olyan macskákat használtunk, melyeket közvetlenül kísérle

teink előtt szereztünk be a falusi lakosoktól, a laboratóriumi környezetet, állat
istállót stb., tehát kísérleteinkig meg nem szokhatták. Ennek a megismétlését azért 
tartjuk fontosnak, mert éppen a macska az az állat, amelyik megszokott környe
zetében a legtöbbször teljesen nyugodtan viselkedik, sokat bóbiskol, ha valami 
különösebb ingerek nem érik, könnyen elalszik. S abban az esetben, ha valamelyik 
alkalmazott szer nem kimondottan mély bódulatot, narcosis-szerű alvást okoz, 
hanem csak megnyugtatólag hat, könnyen megeshetik, hogy az alkalmazott szer 
által előidézett somnolentiát nem fogjuk a szer hatásának minősíteni. De ha egy 
olyan állatnál látunk valamilyen szer alkalmazása után nyugodt, somnolens álla
potot, amelyik a meg nem szokott környezetében minden zajra élénken felfigyel, 
sokkal nagyobb joggal és biztossággal tulajdoníthatjuk a bekövetkezett változást 
az alkalmazott szer hatásának. Éppen az ilyen hatások megítélésében nagyon sok 
subjectívitás van, mert nincs olyan módszerünk, amelyikkel pontosan mérhetnénk 
a hatásfokot a normális állapot és a mély bódulat között.

A bróm hatásának megítélésére Albertoni azt a módszert választotta, hogy 
trepanált állat agykérgén elektromosan ingerelte a regio cruciatat brom adagolása 
előtt és után. Mi elegendőnek tartottuk a hatás kifejezésére megállapítani azt, hogy 
az állat a normális állapotához mérten gnyugodtabban viselkedik-e, aluszékony 
lesz-e, vagy sem, viszont kerültük az olyan adag alkalmazását, amelyik már mély, 
narcosis-szerü bódulatot okoz. Miként az alábbi kivonatos jegyzőkönyvekből ki
tűnik, a kg. testsúlyra adott 0.7—1.0—1.5—2-0 gr. NaBr kifejezett nyugalmat, 
a normálishoz hasonló, könnyen felébreszthető elalvást hoz létre, mely 24—36 
óráig is eltarthat.
1. sz. macska, 2050 gr.
1930 VII. 8. l lh  30’ 0-7 gr. NaBr p. kg. s. c.

12h 30’ Nyugodt.
14h 30’ Ketrecében nyugodtan fekszik, a környezettel nem törődik.
16h 30’ Status idem.

VII. 9. 10h 00’ Normális.
2. sz. macska, 2210 gr.
1930 VII. 8. l lh  30’ l'OO gr. NaBr p. kg. s. c.

12h 30’ Nyugodtan fekszik, nem alszik.
14h 30’ Bóbiskol, de nem alszik.
16h 30’ Alszik, de erősebb zajra felébred.
10b 00’ Normális.VII. 9.
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3. sz. macska, 2015 gr.
1930 VII. 8. l lh  30’ 1-50 gr. NaBr p. kg. s. c.

12h 30’ Nyugodtan fekszik, bóbiskol.
14h 30’ Alszik, de alvása felületes, erősebb zajra, vagy érintésre felébred.. 
16h 30’ Az alvás mélyült, de ingerekre felébred.

VII. 9. 10h 00’ Táplálékhoz alig nyúlt, bóbiskol.
4. sz. macska, 3140 gr.
1930 VII. 8. l lh  30’ 2-00 gr. NaBr p. kg. s. c.

12h 30’ Kényelmesen elnyúlva bóbiskol.
14h 30’ Oldalt elnyúlva alszik, ingerekre rögtön ébred, hasára fordul, majd 

magárahagyva 5’ múlva ismét elalszik.
14h 30’ Mélyen alszik. Kisebb zörejre nem, de erősebb hangra felébred. 

VII. 9. 10h 00’ Igen somnolens most is, ételhez nem nyúlt. Könnyen elalszik, de
könnyen fel is ébreszthető.

16h 45’ A bágyadtság még most is kifejezett.
VII. 10. 9h 30’ Normális.

Miként ezen jegyzőkönyvekből is kitűnik, az általunk alkalmazott Br meny- 
nyiségek után főleg megnyugvást, somnolentiát és a természetes alváshoz hasonló 
mély alvást kaptunk. Ezen alvásból az állat bármikor felébreszthető volt, ami a 
normális alvásnak egyik fő kritériuma. Az állatkisérletek és a klinikai tapsztala- 
tok is azt mutatják, hogy bróm adagolása után mély, narcosis-szerű bódulatot 
csak egészen nagy, a halálos adagot megközelítő adag után kapunk. így Januschke 
tengeri-malacoknál nagy adag brómmal, kg. testsúlyra 3.5—5.00 gr. NaBr., mély, 
2—3 napig tartó alvást idézett elő, ez az adag azonban igen sok esetben halálos 
volt. Mi fontosnak tarto ttuk azt, hogy egészen mély bódulatot, olyan alvást, mely
ből az állat fel nem ébreszthető, ne idézzünk elő, hogy a későbben adott morphium 
hatását kellőképpen tudjuk értékelni.

Mielőtt a brómmal együtt adtuk volna a morphiumot, megállapítottuk min- 
denik állatnál azt a morphium mennyiséget, amelyik egészen biztosan a typicus 
izgalmi állapotot hozza létre.

Minthogy a morphium adagolása után beálló izgalmi jelenségek közismertek, 
mellőzzük a jegyzőkönyvek kivonatos közlését is, csupán csak azt tüntetjük fel, 
hogy az egyes állatok milyen adagot kaptak, hogy később, amikor brómmal együtt 
adjuk a morphiumot, az adagot és a kifejtett hatást összehasonlíthassuk.

Az 1. sz. macska kapott p. kg. 0.0025 gr.-mot, izgalmi jelenségek bekövet
keznek 1 óra múlva. 2. sz. macska 0.004 gr. p. kg. izgalmi jelenségek 37 perc múlva.
3. sz. macska 0.025 gr. p. kg., izgatott lesz 80 perc múlva. 4. sz. macska 0.003 gr. 
p. kg., kifejezett izgalom 1 óra 30 perc múlva. A morphium utáni izgalom általában 
mindeniknél egyforma tünetekben nyilvánult. Megjegyezni kívánjuk azonban, 
hogy a 4. sz. macskánál minden egyes esetben a morphium befecskendezése után
1—3 perc múlva öklöndözés és hányás, a 2. sz. macskánál defecatio és vizeletürítés 
következett be. Másnap rendszerint bágyadtak, levertek voltak az állatok, ami 
minden valószínűség szerint kifáradással magyarázható, de ugyanolyan adag mor- 
phiumra éppen olyan szabályszerűséggel bekövetkezett újból az izgalmi állapot.

Ezek után előzőleg brómmal kezeltük állatjainkat és, ha a bróm hatás bizto
san beköyerkezett, fecskendeztük be a morphiumot. A bróm hatása tudvalevőleg 
igen későn áll be, azért mi a bróm adás után mindenik esetben legalább 5 órát vár-
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tunk a morphium befecskendezésig, akkorra állatjaink már rendszerint elaludtak, 
biztos jeléül annak, hogy elegendő mennyiségű bróm szívódott fel.

Ezen vizsgálatainkra vonatkozó jegyzőkönyvek közül csakis egy kísérleti 
jegyzőkönyvet közlünk, minthogy a másik három macskánál is teljesen ugyanazok 
a tünetek fordultak elő. Ismertetjük azonban összehasonlítás végett az alkalmazott 
bróm és morphium mennyiségeket.

1. sz. macska. Lásd részletes jegyzőköynvet. 2. sz. macska kap 1.80 gr. 
NaBr-t, p. kg., 5. és % óra múlva 0.006 morphiumot p. kg. 3. sz. macska kap 
2.00 gr. NaBr-t, p. k.g, 5 és x/2 óra múlva 0.004 gr. morphiumot p. kg. 4. sz. macska 
kap 2.00 gr. NaBr-t p. kg., 5 és x/2 óra múlva 0.006 gr. morphiumot. Vagyis min- 
denik csaknem kétszerannyi morphiumot, mint amennyi a normális macskáknál 
a typicus morphin izgalmat kiváltotta.
1. sz. macska, 2000 gr.
1930 VII. 16. 12h 00’ V5 gr. NaBr. p. kg. s. c.

15h 30’ Mélyen alszik, felébreszthető, járása normális.
15h 35’ 0-004 gr. morp. hydrochlor. p. kg. s. c.
16h 15’ Pupillái tágak. A bódulat még fokozódott, sokkal nehezebben 

ébreszthető fel, mint előbb.
16h 35’ Ébren van. Szemét kinyitja, fejét, lábait mozgatja, de nem kél fel. 

Hangok iránti érzékenysége nem fokozott.
17h 20’ Oldalt elnyúlva fekszik, lábaival cél nélküli mozgásokat végez, úgy 

néz ki, mintha játszana lábaival.
17h 45’ Status idem.
18h 15’ Az állat oldalt elnyúlva fekszik, lábait ritkábban mozgatja. Hátsó 

lábai kissé flectálva, mellső lábai mereven extendálva vannak, 
fejét mereven hátrahajlítja (opisthotonus). Hangra, erősebb 
fényre, csípésre nem reagál.

19h 30’ Status idem.
21h 45’ Teljes nyugodtság ; a végtagmerevség megszűnt, időnként mozgatja 

lábait. Csípésre csak a lábainak a mozgatásával reagál. Lábaira 
állítva, összeesik s néhány perc múlva elalszik.

VII. 17. Egész napon át oldalt elnyúlva fekszik, mélyen alszik. Hangra nem
reagál. Erősebb csípésre felébred, fejét, lábait mozgatja, de fel 
nem áll. Lábára állítva, néhány lépést próbál tenni, de csakhamar 
összeesik. Ügy néz ki, mintha a végtagjai bénultak volnának, bár 
reflexek kiválthatók.

Azt látjuk e jegyzőkönyvből, hogy a bróm előzetes adagolása után a typicus 
morphin-izgalom elmaradt, holott most csaknem kétszerannyi morphiumot ad
tunk, mint amennyi előzőleg typicus izgalmi állapotot hozott létre. Ugyanezt 
láttuk a másik három macskánál is.

Megemlítendőnek tartjuk még, hogy azok a macskák, amelyeknél a 
morphium a befecskendezés után 2—3 perc múlva hányást, illetve defecatiot 
idézett elő, azok most is ugyanúgy reagáltak, dacára annak, hogy előzőleg brómot 
kaptak (2. és 4. sz. macska). Azt látjuk továbbá a közölt jegyzőkönyvből, hogy a 
morphium, bár nem okozott olyan tipikus izgalmi tüneteket, mint a brómmal való 
kezelés előtt, hatástalan mégsem maradt. A befecskendezés után x/2—1 óra múlva 
felébredtek az állatok, bár előzőleg csak erősebb zajra, vagy csípésre tértek maguk
hoz. De nemcsakhogy felébredtek, hanem oldalt fekve, lábukkal szabályos járó,
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vagy más célnélküli mozgásokat végeztek hosszú időn át. Legfeltűnőbb volt azon
ban, hogy most hang és fényingerekre nem reagáltak úgy, mint mikor csak mor- 
phiumot kaptak, holott éppen ez a jelenség egyik legpraegnánsabb tünete a mor- 
phium utáni izgalomnak. Hiányoztak azok a tünetek, melyeket összhatásuk alap
ján mint „hallucinációs stádiumot“ szoktak említeni. Most csakis mérsékelt moto- 
ricus nyugtalanság uralta a kórképet. Az izgalmi szak a brómozott állatoknál is 
6—10 óráig is eltarthat, melyet egy egészen mély bódulat követ, amely sokkal mé
lyebb, mintha a brámot egymagában adtuk volna. Az állatok még 24 óra múlva is 
mély narcosis-szerű bódulatban elnyúlva fekszenek, hangra, csípésre nem reagál
nak, amellet légzésük nyugodt, szabályos, szívműködésük jó.

Összegezve a tüneteket, elmondhatjuk, hogy a morphium macskáknál akkor 
is okoz izgalmat, ha előzőleg nagy adag brómmal kezeltük az állatot. Az izgalom 
tünetei azonban lényegesen eltérnek azoktól a tünetektől, amelyeket normális, 
előzőleg brómmal nem kezelt macskáknál látunk. Utóbbiaknál az izgalom nagy
fokú psychicus és motoricus nyugtalanságban, görcsökben nyilvánul, míg az elő
zőleg brómmal kezelt állatoknál csak egészen kisfokú motoricus nyugtalanságot 
s enyhe merevgörcsszerű állapotot (Morphinstarre) látunk. Az izgalmi jelenségek 
előtt és után a morphium a bróm bódító hatását jelentékenyen mélyíti.

NAGYAGYKÉREGNÉLKÜLI MACSKÁK.

A nagyagykérget chloroform narcosisban távolítottiuk el. A műtéti techni
kánk általában az volt, amelyet a Magyar Orvosi Arcivum 1927. évi 5. füzetében 
leközöltünk.6 Most mindössze azt a változást tetettük, hogy a sinus sagittális 
superior lefutásának megfelelően egy kb. 5—8 mm. széles csonthidat meghagy
tunk, a sinus megsértésének elkerülése végett; továbbá, hogy a trepanatio előtt 
mindkét carotist ideiglenesen lekötöttük. Ezzel sikerült kikerülnünk a műtéti 
nagyobb vérzést, mely igen sokszor oly nagyfokú, hogy halálhoz vezet. A carotisok 
lekötése miatt sem a légzésben, sem a szívműködésben zavar nem állott be. A kéreg 
kiirtása és a fej seb ellátása után, felszabadítottuk a carotisok kötelékét és megvizs
gáltuk, hogy a lekötés következtében nem lépett-e fel trombosis ?

A nagyagykéregnélküli macskák, a narcosis megszűnte után, rövid idő múlva 
erős merevgörcsös rohamot kapnak (Enthirnungsstarre), mely több óráig is el
tarthat. Időközönként szűnik a merevgörcs, az állat nyugodtan fekszik, vagy járó, 
menekülő mozgásokat végez ; ingerekre azonban ismét beáll a merevgörcs. Az 
ilyen állatokat természetesen nem lehet kísérletre felhasználni, mert sohasem lehet 
biztosan tudni, hogy a görcsös rohamok a műtétnek a következményei-e, vagy az 
adagolt szer hatására jöttek létre.

A jól operált állatok a merevgörcsös rohamok lezajlása után hosszabb ideig 
teljesen nyugodtak, mintha aludnának, majd felébredve, a normálishoz hasonlóan 
viselkednek. Hőmérsékletüket rendesen regulálják, spontán ürítenek széket és 
vizeletet. Ennivalóhoz nem nyúlnak, de gyakran végeznek rágómozgásokat és, ha 
szájukba folyadékot töltünk, azt le is nyelik. Fekvő helyzetükből spontán, vagy 
ingerekre felkelnek és szabályos járó mozgásokkal mennek addig, míg valamilyen 
tárgyba, vagy a falba nem ütköznek. Gyakran nyávognak spontán is, vagy fáj da-
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lom-ingerekre. Ha utálagos sebfertőzés, vagy vérzés nem következik be, a m űtétet 
hosszú ideig túlélik. Mi két operált állatot használtunk kísérleteinkhez, melyek a 
nagyagykéreg kiirtását 10, illetve 4% nappal élték túl.
8. sz. macska, 2145 gr.

1930 VII. 18. 9h 30’ Műtét. Műtét előtt kap az állat 2-00 gr. urethant subcutan és 
0-5 mg. atropint. A narcosist chloroformmal mélyítjük. A carotisok temporär lekötése után, 
hosszanti bőrmetszéssel hatolunk be, a csonthártya és izomréteg letolása után, a parietalis 
lemezen trepanáljuk a koponyát mindkét oldalt. A trepanátiós nyílást csontcsípővel tágítjuk, 
A dura mater lefejtése után az occipitális lebenyt kissé oldalt és előrehúzzuk, az agykérget 
késsel lefejtve, megyünk előre a parietális, frontális lebeny felé, vigyázva arra, hogy a nagy
dúcokat meg ne sértsük. A még bent maradt kéregrészleteket éles kanállal távolítjuk el, 
A kéreg kiirtás után a koponyaüreget lazán tamponáljuk. Műtét vége 10h 30’. Hőmérséklet 
műtét után 38° C.

l lh  20’ Hőmérséklet 36-5° G. Légzés szapora, szívműködés jó. Spontán székel. Fejét 
emelgeti, fel akar állani, de visszaesik. Mérsékelten melegítjük.

13h 15’ Nyugodtan alszik. (?) Reflexérzékenysége megvan.
15h 00’ Hőmérséke 35'6° C. Melegítjük. Melegítésre nyugtalan lesz, fel akar kelni, de 

visszaesik. Elülső lábait mereven előrenyujtva tartja, hátsó lábaival járómozgásokat végez. 
A végtag merevség nem kifejezett, opisthotonus nincs.

16h 00’ Nyugodt. Légzés szabályos, szívműködés jó.
17h 00’ Nyugodtan fekszik. Hőmérséklet 36-5° C. Érintésre hátsó lábaival járómoz

gásokat végez, mellső lábait mereven előrenyujtva tartja. Melegítjük.
20h 30’ Nyugodt. Légzés szabályos, szívműködés jó.
23h 00’ Merevgörcsroham. Mellső lábait mereven előrenyujtja, hátsó lábait kissé 

flectált helyzetben tartja. Opisthotonus. A görcsös roham rövid ideig tart, utána oldalt 
elnyúlva fekszik, hőmérőzésre újabb rohamot nem kap. Hőmérséklet 36-8° C.

1930 VII. 19. Hőmérséklet 38° C. Hőmérőzés után spontán székelés. Merevgörcs
roham semmiféle ingerre nem jelentkezik. Az állat fejét felemeli, nyávog. Segítséggel feláll, 
mellső lábait kissé hasfelé hajlítva tartja, miért is orrára esik.

l lh  00’ Gyomorszondán át kap tojás, tej és cukorkeveréket. Hőmérséklet 37-6° C.
18h 00’ Mindezideig nyugodtan feküdt, lábait és fejét többször mozgatta, most feláll. 

Ügy mellső, mint hátsó lábait kissé a test középpontja felé helyezi, miáltal az egyensúly 
nem tökéletes, előre-hátrafelé kis kilengésű, ingó mozgásokat végez. Többször nyávog.

20h 00’ Nyugodtan alszik, néha lábait mozgatja. Hőmérséklet 37-2° C.
1930 VII.  20. 10h 00’ Nyugodtan alszik. Alatta formált széket találunk. Érintésre 

felébred, feláll és menekülő mozgásokat végez. Fejét a ketrec egyik sarkába nyomja és teljes 
erőlködéssel ki akar törni. Hőmérséke 38° C. Gyomorszondán át kap 100 cm3 tejet, melyben 
egy tojást eldörzsöltünk. Napközben sokat alszik, illetve nyugodtan fekszik. Lábaival több
ször végez járómozgásokat. Többször feláll és ketrecéből ki akar törni. Szabadon eresztve, 
elindul és megy addig, míg a falba nem ütközik.

1930 VII. 21. 9h 00’ Sokat nyávog. Ketrecében ide-oda mászkál, folyton ki akar 
törni. Hőmérséklet 38° C. Megetetjük ; gyomorszondán át májpépet kap. Etetés után fel
áll és menekülni igyekszik. A végtagok tartása most is olyan, hogy az első lábakat kissé 
hátra, a hátulsóakat előre tartja, ezért az állása bizonytalan, de, ha korrigáljuk a hibás tar
tást, azt megtartja, sokáig megáll egyhelyben is. Ha elindul, a járása egészen normális. 
Hőmérséklet d. u. 4 órakor 37-2° C. Hőmérőzés után leugrik az asztalról. Utána sokáig tel
jelsen mozdulatlanul fekszik.

1930 VII. 22. 9h 00’ Igen elesettnek látszik. Csípésre nyávog, de nem kél fel. Hőmér
séklet 37° C. Lábait sokat mozgatja, nyitottfedelű ketrecéből kétszer is kimászik. A fejbőr 
alatt az éj folyamán puhatapintatú, fluctuáló duzzanat keletkezett. Megcsapoljuk ; véres 
savó ürül. Utána az állat ketrecében nyugodtan hasonfekve ül. Csípésre feláll és menekülni 
igyekszik. Hőmérséklet este 6 órakor 36-8° C.
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1930 VlI.  23. 9h 00* Hőmérséklet 36-7ó G. Az állat ketrecében áll, testtartása kissé 
bizonytalan, ami annak a következménye, hogy lábait nem helyezi el megfelelően. A hibát 
korrigálva, testtartása jó, járása a normálishoz hasonló. Ingerekre jól reagál. A műtéti terület 
duzzanata eltűnt.

1930 VII. 24. lOh 00’ Hőmérséklet 36-5° C. Etetés közben igen erősen védekezik a 
manipulációk ellen. Oldalfekvés ellen küzd, legszívesebben a félig fekvő, félig ülő helyzetet 
tartja meg, miközben kissé előrehajolva, nyakát mereven kinyújtva tartja. Fejét jobbra- 
balra sokat mozgatja. Csípésre nyávog, igyekszik felkelni és menekülni. Ha oldalt fektetjük, 
mind a négy végtagjával menekülő mozgásokat végez.

16h 30’ Kap 0'01 gr. morphium hydrochlor. s. c. (0 007 gr. p. kg.)
16h 35’ Nyugtalan, sokat nyávog, majd széket ürít. Légzése szaporább. Székelés után 

megnyugszik, félig fekvő helyzetét sokáig megtartja.
17h 00’ Egészen nyugodt. Oldalfekvést, hátonfekvést tűri. Fejét néha felemeli. — 

Csípésre nem reagál úgy, mint előbb, nem nyávog. Végtagjait mereven kinyújtva tartja, azok 
passive könnyen mozgathatók, az ellenállás igen csekély. A pupillák tágak.

17h 30’ Nyugodtsága megszűnt. Sokat mozgolódik. Fejét minden irányban sokat 
mozgatja. Lábaival folytonosan menekülő mozgásokat végez.

18h 00’ Igen izgatottnak látszik. Földön fekve hossztengelye körül többször meg
fordul, majd ketrecében körben forog. Elülső lábaival a ketrec rácsába kapaszkodva, fejét 
erősen a ketrec oldalához szorítja. Merevgörcszerű rohamok. Mellső lábait mereven előre- 
nyujtja, a hátsókat mérsékelt flexióban hasa alá húzza. A végtagok passzív mozgatása csak 
nagyobb ellenállás legyőzésével lehetséges.

20h 00’ Az izgatott állapot még mindig kifejezett, bár látszólag nem olyan nagymérvű, 
mint előbb volt.

1930 VII. 25. 8h 15’ Hőmérséklet 37° C. Az állat igen élénk, ketrecéből kivéve, ide- 
oda mászkál, sokszor oldalt dől, majd kisebb-nagyobb kínlódás után ismét felkél.

Kap 0-02 morp. hydrochlor. s. c. (O'Olá gr. p. kg.)
8h 45’ Bágyadt. Lábait mereven kinyújtva oldalt fekszik. Ha erősebb ingerekre 

feláll, nehezen tud megállani, folyton jobbra-balra dülöngőzik. Járása is dülöngőző, sokkal 
bizonytalanabb, mint morphiumozás előtt. Oldalt fektetve, igen hosszú ideig úgymarad.

9h 10’ Ha lábaira állítjuk, rögtön oldalt dől. Lábait folyton mozgatja, fejét kapkodja.
10h 00’ Mellső lábait mereven extendált helyzetben tartja, az izomtónus fokozott. 

Opisthotonus.
l lh  00’ Status idem.
12h 30’ Az izommerevség csökkent, lábait néha mozgatja, egyébként oldalt fekve, 

teljesen nyugodtan viselkedik. Tej, tojás, májpép és caseinkeveréket kap, gyomorszondán át.
16h 00’ Teljesen nyugodtan fekszik. A végtagok merev tartása megszűnt. Ingerekre 

jól reagál, de nem olyan élénken, mint előbb.
17h 00’ Ketrecéből ki akar törni. Fejét erősen egyik sarokba nyomja. Ezen mozgások 

közben a fejvarrat felszakad, a nyitott seben át híg barnás-vörös szagtalan folyadék ürül. 
A varratot eltávolítjuk, mire kb. evőkanálnyi folyadék ürül. A folyadék a koponya 
arci- és halántéki tájékáról ürült, a koponyaüregben macroscoposan semmi különöset nem 
látunk. A laza tamponok eltávolítása után a bentmaradt agyirészeken gyulladásos, gennyes 
elváltozást nem látunk. A sebet ismét zárjuk és gézcsíkkal drénezzük.

VII. 26. 9h 00’ Az állat bágyadt. Hőmérséke 37-8° C. Lábain állani nem tud úgy, 
mint tegnap, de azért nagynehezen feláll és az álló, vagy félig ülő helyzetet igyekszik meg
tartani. Csípésre menekülő mozgásokat végez.

VII. 27. és 28-án scopolaminnal kezeljük az állatot, melynek eredményéről egy másik 
alkalommal fogunk beszámolni.

VII. 28-án estére a fejbőr alatt ismét folyadék-gyülem. A seb feltárása után látjuk, 
hogy a folyadék-gyülem gennyes, miért is az állatot halálig narcotizáljuk. A bentmaradt 
nagyagy részt, a nyultvelővel együtt kivesszük. Az agykéreg legnagyobb részt eltávolítva, 
az occipitális lebenyek alsó gyrusaiból maradt vissza valami, de ezek is nagyrészt roncsolva,

6
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ú g y , h o g y  n em  v a ló sz ín ű , h o g y  ezen  g y ru so k  se jt je i m ű k ö d é sre  k ép esek  le t te k  v o ln a . S z ö v e tta n i 
v iz sg á la to t  n em  v é g e z tü n k .

Másik macskánk — melyről a jegyzőkönyv közlését mellőzendőnek tartjuk — a mű
tétet nappal élte túl. Ötödik nap reggelén dögölve találjuk. Morphiummal kezeltük a 
műtét után 53 óra múlva, kg. testsúlyra 0-006 gr.-ot adtunk. Ügy a morphiummal való 
kezelés előtt, mint után a tünetek nagyrészt olyanok voltak, mint a részletesebben közölt 
esetnél.

Látjuk e jegyzőkönyvből, hogy macskánk a nagyagykéreg kiirtása után még 
10 napig élt. Bizonyára élt volna még néhány napig, — amíg a gennyes gyulladás a 
megmaradt agyrészeket is el nem pusztítja —, ha chloroformmal meg nem öltük 
volna. De minden bizonnyal sokkal több ideig élt volna, ha a seb fertőzése be nem 
következik.

Morphiummal csak a műtét utáni 6-ik napon kezeltük az állatot, amikor már 
minden olyan tünet, amit az operációra vezethetnénk vissza, egész biztosan lezajlott. 
Itt elsősorban a műtéti shockra, a rendszeresen bekövetkező merevgörcsös roha
mokra (Enthirnungsstarre) gondolunk. Esetünkben a merevgörcsös rohamok nagy
részt elmaradtak, amit annak tulajdonítunk, hogy a műtét előtt urethannal is 
kezeltük az állatot, melynek az egész központi idegrendszerre irányuló bénító 
hatása sokáig megmaradt.

Röviden összefoglalva a tüneteket, mondhatjuk, hogy a morphium befecs
kendezése után néhány perc múlva nyugtalan lesz az állat. Légzése szaporább, 
sokat nyávog, forgolódik, majd széket ürít. Ezen kezdeti izgalom után hosszabb 
ideig megnyugszik; oldalfekvést, hátonfekvést eltűri, azt sokáig megtartja, csí
pésre nem reagál úgy, mint előbb. Határozottan az a benyomása a szemlélőnek, 
hogy a morphium kisfokú bódulatot okozott. Ezt a körülbelül y2—  1 óráig tartó 
bódulatot izgalmi jelenségek követik, melyek nagyrészt olyanok, mint amilyeneket 
az előzőleg brómmal kezelt macskáknál láttunk. I tt is hiányzik az úgynevezett 
„hallucinációs stadium“ : az izgalmi szakra csakis a merevgörcsös rohamokból és a 
motoricus nyugtalanságból következtethetünk.

*

Ha összehasonlítjuk azokat a tüneteket, amelyeket morphium adagolása 
után, egyrészt az előzőleg brómmal kezelt, másrészt a nagyagykéregnélküli macs
káknál látunk, megállapíthatjuk, hogy a tünetek mindkét esetben csaknem teljesen 
ugyanazok. Mindkettőnél a morphium — közvetlenül a injiciálás után —- néhány 
percig tartó, kisfokú izgalmat okoz, melyet enyhe, mintegy 1 óráig tartó somnolens 
állapot követ. Ezen somnolentia különösen az előzőleg brómmal kezelt macskáknál 
ju t kifejezésre, mikoris a morphium a bróm bódító hatását fokozza. A kifejezett 
izgalmi tünetek a befecskendezés után körülbelül 1 óra múlva lépnek fel. A nor
mális macskák morphium-izgalmával szemben itt mindkettőnél hiányoznak azok a 
tünetek, amelyeket főleg psychicum izgalmaknak tulajdonítunk és keletkezési 
helyökül a nagyagykérget jelöljük meg. így hiányzik a fény- és hangingerek érzéki 
észrevevésének kóros fokozódása. Hiányoznak továbbá a clonicus-görcsszerű rán- 
gások is, amelyeknek eredési helyét szintén a nagyagykéregben kell keresnünk. 
A nagyagykéreg eltávolítása után ezek a tünetek természetszerűleg nem is jelent
kezhetnek, ott pedig, ahol előzőleg brómmal csökkentettük kisebb nagyobb mérték
ben a nagyagykéreg működését, szintén nem jelentkezhetnek olyan mértékben,
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mintha a nagyagykéreg teljesen működésképes volna. A merevgörcsös rohamok 
és kisebb-nagyobbfokú motoricus nyugtalanság azonban akkor is megvan, ha 
hiányzik a nagyagykéreg, vagy ha előzőleg brómmal csökkentettük annak műkö
dését, sőt a merevgörcsös roham a legtöbbször gyorsabban, és már kisebb dosis 
morphium után is bekövetkezik, mint normális macskánál.

Az a tény, hogy a morphium utáni izgalmi tünetek akkor sem szűnnek meg 
teljesen, ha a nagyagykérget kiirtjuk, vagy működését brómmal kikapcsoljuk, azt 
mutatja, hogy a macskák morphium izgalmának csak egy része van a nagyagy
kéreggel kapcsolatban, az izgalmi tünetek többi részének eredetét a központi ideg- 
rendszer subeorticalis, mélyebben fekvő részeiben kell keresnünk.* Mivel pedig 
ezen részeken magasabbrendű gátló központok létezése nem valószínű, mondhat
juk, hogy mindazok a tünetek, melyeknek eredési helye nem a nagyagykéreg, a 
morphium valódi izgató hatására jöttek létre.

A kéreg-eredetű izgalmi tünetek mechanizmusát kisérleteinkből magyarázni 
nem lehet, de az izgalmi szak kórképéből, továbbá azon tényből, hogy a subeorticalis 
eredetű izgalmi tünetek direkt ingerlés következménye, jogosultnak látszik az, 
hogy a macskák morphium utáni izgalmát valódi izgalomként fogjuk fel.

ÖSSZEFOGLALÁS.
1. Macskáknál a morphium akkor is okoz izgalmi tüneteket, ha a nagyagykéreg 

működését előzetes NaBr adagolásával (0.7—1.5 gr. p. kg.) kikapcsoljuk, vagy a 
nagyagykérget műtéti úton eltávolítjuk.

2. Az izgalmi szak tünetei az előzőleg brómmal kezelt és a nagyagykéreg- 
nélküli macskáknál azonosak; a normális macskák morphium izgalmával szemben 
hiányoznak azok a tünetek, amelyeknek eredési helyéül a nagyagykérget jelöl
hetjük meg.

3. Vizsgálatainkból jogosan következtethetünk arra, hogy az előzőleg bró- 
mozott és a nagyagykéreg nélküli macskák morphium-izgalma nem a gátló köz
pontok bénítása útján jön létre, minthogy a központi idegrendszer subeorticalis, 
mélyebben fekvő részeiben ilyen irányú gátló központok feltételezése nem jogo
sult, hanem az izgalom a morphium direkt izgató hatásának a következménye.

(Aus der II. Abteilung des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

DIE WIRKUNG DES MORPHINS BEI GROSSHIRNLOSEN KATZEN.

V on: J. V. MÉHES und J. LUSZTIG.

Das Morphin ruft bei Katzen bekanntlich einen hochgradigen Erregungs
zustand hervor. Diese Erregung ist nach Starkenstein eine nur scheinbare, die durch 
eine Lähmung der Hemmungszentren der Grosshirnrinde entsteht. Aeltere Autoren 
sprechen jedoch von direkter Reizung der motorischen Zentren. Wir sehen nämlich

* Joel és Arndts7 vizsgálatai szerint a morphium decapitalt macskáknál sem kicsiny, 
sem nagy adagban (5—50 mg. p. kg.) görcsöket sohasem okozott, jóllehet ezek az állatok 
a mesterséges légzés megszűnte után jellemző fulladási görcsöket kaptak. A görcsre való 
képessége a praeparátumnak meg volt tehát, csak hiányzott az inger, ami azt kiváltsa. 
A macskák morphium utáni görcse nem lehet tehát gerincvelői eredetű.

6*
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am Anfänge der Morphinwirkung sehr oft Erscheinungen, die kaum durch eine 
Lähmung der Hemmungszentren erklärt werden können, wie Erbrechen, De- 
fäkation, Urinieren. Es wurde nun in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob bei 
Ausschaltung der Grosshirnrinde auf pharmakologischem oder operativem Wege, 
ein Erregungszustand durch Morphin noch hervorgerufen werden kann. Die phar
makologische Ausschaltung wurde mit Brom ausgeführt, das nach Albertoni, 
Januschke usw. fast ausschliesslich auf die Rinde einwirkt.

VERSUCHE AN MIT BROM VORBEHANDELTEN KATZEN.
Es wurde den Katzen 0.7—-1.5 gr Bromnatrium pro kg verabreicht, das 

einen leichten Schlafzustand bewirkt, aus welchem die Tiere ohne Mühe erweckt 
werden können ; eine tiefere Narkose wurde nicht beobachtet. Salzsaures Morphin, 
0.004—0.006 gr pro kg gegeben (welche Dosis bei normalen Katzen einen typischen 
Erregungszustand auszulösen vermag) konnte bei den brombehandelten Katzen nur 
Nüchternheit, bzw. schwache motorische Unruhe hervorrufen. Die Erscheinungen, 
die auf Grund ihrer Gesamtwirkung als „Halluzinationszustand“ bezeichnet wer
den, blieben völlig aus ; die „Morphinstarre“ (Streckung der Endglieder) tr i tt da
gegen auch hier ein. Die Erregung dauert auch bei den brombehandelten Katzen 
6—10 Stunden, auf welche eine 16—-24 Stunden lange Narkose folgt, die viel 
tiefer ist, als bei Katzen, die nur mit Bromnatrium behandelt wurden. Das Morphin 
löst also die Erregung auch dann aus, wenn die Grosshirnrinde durch grosse Dosen 
Bromnatrium gelähmt wird.

VERSUCHE AN GROSSHIRNLOSEN KATZEN.
Es wurden, mit Rücksicht auf das Auftreten der „Enthirnungsstarre“ und 

anderer, die Beurteilung der pharmakologischen Wirkung erschwerenden Erschei
nungen, nur Tiere untersucht, die die Operation mehrere Tage überlebten und 
keine Lähmungen aufgewiesen haben. So wurden zwei Katzen verwendet, von 
denen die eine die Enthirnung 10, die andere 4 y2 Tage überlebte. Die 
Tiere wurden nach 6 Tagen, bzw. 53 Stunden nach erfolgtem Eingriff mit Morphin 
behandelt. Die Morphinwirkung war bei den beiden Tieren die gleiche, u. zw. nach 
Injektion von 0.006—-0.014 gr. pro kg x/2—1 Stunde Ruhe, ja sogar eine leichte Nar
kose, die von Erregung gefolgt wird. Der „Halluzinationszustand“ der normalen 
Katzen fällt auch hier vollständig aus und die Erregungsperiode wird nur durch 
motorische Unruhe und Starrkrämpfe angezeigt.

ZUSAMMENFASSUNG.
Das Morphin ruft sowohl bei mit Brom behandelten,wie auch bei grosshirnlosen 

Katzen Erregung hervor. Aus dem Erregungsbilde fallen jedoch die, mit der Gross
hirnrinde zusammenhängenden Erscheinungen aus. Es kann aus den vorliegenden 
Versuchen gefolgert werden, dass die Morphinwirkung eine wirkliche Erregung 
ist, denn es ist recht unwahrscheinlich, dass in den tiefer gelegenen, subkortikalen 
Gegenden noch Hemmungszentren anzutreffen wären und erst solche gelähmt wer
den müssen, um die Erregung auch bei meinen Versuchen in Erscheinung treten 
zu lassen.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A PARATHORMON HATÁSA RACHITISES PATKÁNYOK 
CA- ANYAGCSERÉJÉRE.

(Vitaminok és inkreció XIV. közi.)

Irta : SoŐS JÓZSEF orvostanhallgató.

(Közli : Dr. Verzár Frigyes egyet. ny. r. tanár)

A Ca-anyagcserét két tényező szabályozza és pedig a Gl. parathyreoideák 
inkreciója és a táplálék D-vitamintartalma. Ezen két tényező hatásában, illetve 
a parathyreoideák kiesése és a D-vitamin hiánya köpött igen sok párhuzamot 
vonhatunk. Igaz ugyan, hogy mélyreható különbségek is vannak, de nincs ki
zárva, hogy e különbségek onnan származnak, hogy a parathyreoideák inkreciójá- 
nak momentán kimaradása nyomban erős hatást vált ki, míg ezzel szemben a 
D-avitaminozis csak lassan fejlődik.

Felmerül tehát az a kérdés, vájjon nem forog-e fenn mindkét esetben lénye
gileg azonos állapotváltozás, s hogy D-avitaminozis esetében is nem-e a Gl. parathy
reoideák inkretikus tevékenységének kimaradásáról van-e szó ?

Ezt a lehetőséget klinikai téren ismételten figyelembe vették. Bennünket 
speciálisan abból a szempontból érdekel a kérdés, hogy vájjon a vitaminhatások 
általában nem hormonhatások-e ? Lehetséges, hogy a D-vitamin arra kell, hogy 
a Gl. parathyreoideák normális funkcióját biztosítsa. Szükség lehet reá azért, hogy 
a parathormon felépítésében résztvegyen, vagy pedig azért, meit nélkülözhetetlen 
e mirígysejtek működéséhez.

Nincs okunk feltételezni azt, hogy a D-vitamin és a parathormon azonosak 
lennének, de ezzel szemben fennállhat a kettő között genetikai rokonsági, vagy 
oly összefüggés, hogy egymást helyettesíthetnék.

A kérdés megoldásához két úton közeledhetünk. Először úgy, hogy meg
kíséreljük a parathyreoideák kiesését, azaz a tetaniát D-vitaminnal kompen
zálni. Másodszor pedig ellenkezőleg, megpróbáljuk a kísérleti D-avitaminózist, 
a rachitist, parathormonnal gyógykezelni.

Az első u ta t ■— bár a kérdésnek nem szerintünk való formulázásával — 
Demolle és Christ (1.) próbálták ki szép kísérletekkel. Kimutatták, hogy a kísérleti 
tetania, amely a parathyreoideák exstirpaciójából ered, nagy mennyiségű besugár
zott ergosterinnel, tehát D-vitaminnal, gyógyítható. A görcsök mindaddig ki
maradnak, amíg az anyagot beadják és a parathyreoidektomia után lecsökkent 
vércalcium ismét emelkedik, épúgy, mint a normális állatnál is emelkedni szokott.
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Épúgy bizonyította Boothby és munkatársai (2.), hogy az embernél a posto- 
peratív parathyreoidea-elégtelenség csukamájolajjal, illetve ergosterinnel javul, 
esetleg gyógyítható.

Fentebb felvetett kérdésünkre ezek a kísérletek nem adnak még végleges 
választ, bár mindenesetre azt mutatják, hogy a D-vitamin hatása nem a parathy- 
reoideákon át érvényesül, mert a D-vitamin ezeknek hiánya esetén is hat.

Hogy tehát közelebb jussunk a belső kapcsolat megállapításához, a második 
módot választottuk és azt vizsgáltuk — éppen megfordítva, mint azt az említett 
szerzők tették -—, hogy vájjon a D-vitamin hiánya parathyroidea-hormonnal, 
a Collip-féle parathormonnal megszüntethető-e. Legújabban ez a probléma is fel
színre került, amidőn a mi kísérleteink már igen előrehaladott stádiumban voltak.

Bischoff  (3.) két kísérletsorozatban kimutatta, hogy rachitises kutyáknál hosz- 
szú időn át beadott parathormon által a Ca-egyensúly pozitív irányban eltolódik, ami 
annyit jelent, hogy több calciumot vesznek fel. Hangsúlyozza, hogy semmi esetre 
sincs a csontrendszerből való Ca-elvonásról szó. I tt  tehát a D-vitaminnal kimondott 
párhuzamosságot vélünk látni. A másik, ,,Nebenschilddrüsenhormon und Ergos- 
terin-Hypercalcämie“ című munkájában a következőkről számol be. Azt tapasz
talta, hogy bár mindkét anyag a szérum — Ca-t szaporítja, ha mindkettőt egy
szerre nagy mennyiségben adjuk be, a parathormon a nagymennyiségben beadott 
D-vitamin által okozott hypercalcaemiat nem emeli, hanem csökkenti. Igaz ugyan, 
hogy P egyébként is mindkét hatást váltja ki, melyek olykor egymást követik. 
Bischoff azt a nézetet vallja, hogy a mellékpajzsmirigyeknek a Ca-anyagcsere 
körül nincs meghatározott, hanem csak általánosan szabályozó szerepük. Másfelől 
azonban Greenwald és Gross (4.) megfigyelte, hogy a parathormonnak a normális 
állatoknál Ca-kiválasztó hatása van.

Hoff  és Hamann (5.) foglalkoztak továbbá azzal a kérdéssel, hogy hogyan 
befolyásolja a D-vitamin és az epitheltestecskék hormonja a Ca-anyagcserét. Egy
részről párhuzamos, másfelől teljesen ellentétes hatásokat találnak. Mindkettő 
növeli a vércalciumot, de a szerzők arra utalnak, hogy ennek a párhuzamosságnak 
egészen különböző okai lehetnek. A parathormonnál a csontmész fokozott elvoná
sát, a D-vitaminnál a táplálék-Ca fokozottmérvü bevitelét tapasztaljuk. Ellentétes 
hatások továbbá, hogy a parathormon mésztelenít, D pedig elmeszesít. A parat
hormon csökkenti a szerűm phosphat-tartalmát, míg a D-vicamin növeli a z t; 
a parathormon acidosist, a D-vitamin alkalosist idéz elő. Különösen kiemelték azon
ban azt is, hogy ezeknek az anyagoknak magas koncentrációja nem ellenhatást, 
hanem parallelizmust mutat. Hiszen feltűnő az is, hogy a tetania és rachitis, tehát 
ennek a két anyagnak hiánya, oly gyakran együtt fordul elő. Továbbá rámutatnak 
arra is, hogy a parathormon hiánya épúgy a csontok elmésztelenedésére vezet, 
mint ennek az anyagnak a túladagolása. Kimutatják aztán, hogy D-vitamin túl
adagolása által a legkülönbözőbb szervekben fellépő elmeszesedés parathormon 
egyidejű beadásával nem szüntethető meg, hanem az a legnagyobb mértékben 
fokozódik. Utóbbi nagy dózisokban adva mészteleníti a csontrendszert és a Ca 
a belső szervekben rakódik le. Mindkét anyagnak túladagolása esetén a csontokban 
ellentétes, a szervekben azonban egyirányú hatás mutatható ki.

A hatás hasonlóságának kérdését a Ca-egyenleg kísérletekkel eddig még nem
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vizsgálták. Ezért fontosnak tarto ttuk  az összefüggés tisztázására olyan kísérle
teket végezni, melyekben rachilikus állatoknak hosszabb időn át parathormont adtunk 
és figyeltük annak hatását a Ca-anyagcsere egyensúlyára.

1. Meghatároztuk a Ca-egyensúlyt normális, rachitikus és olyan ra Jhitikus 
patkányoknál, amelyeket parathormonnal kezeltünk.

2. A parathormon hatását rachitikus patkányok élettartamára, összehason
lítva a D-vitamin azonos hatásával.

3. A parathormon hatását a vércalcium mennyiségére normális és rachitikus 
állatoknál.

A kísérleteket két csoportban, július—augusztusban, illetve november— 
decemberben végeztük. A kísérleti módszer a következő v o lt:

MÓDSZEREK.

Kísérleteinkhez kb. 50 gr. súlyú fehér patkányokat használtunk. Minden 
állatot külön-külön üvegedényben helyeztük el egy-egy dróthálón. A dróthálón 
áthulló excretumokat három naponként gyűjtöttük össze. Ügy ebben, mint 
az állat táplálékában meghatároztuk a Ca-t. Minthogy a dróthálón a táplálék 
maradványai is áthullanak, egyszerűen a táplálékként felhasznált és az üveg 
tartalmából visszás* ármazó Ca mennyisége közötti különbség adja meg az állat 
által felvett mennyiséget. Az állatokat sötét helyen tartottuk. Az alaptáplálék 
a következő : 33 gr. búza, 33 gr. tengeri, 15 gr. zselatin, 15 gr. gluten, 1 gr. NaCl 
3 gr. CaC03. A táplálékot 4 napra való mennyiségben kevertük össze, fénytől óvtuk 
és jégszekrényben helyeztük el. A zselatint vízzel kevertük, finomra feldaraboltuk 
és úgy kevertük a többi anyaghoz. Ez a táplálék 8-5-—9-6% Ca-t tartalmazott.

Ha azt akartuk, hogy valamelyik állat ne legyen rachitikus, még csuka
májolajat kevertünk a táplálékához, melyhez 10% Ergosterint adtunk. Ebből 
az állatok naponta 1 cseppet kaptak.

A Ca meghatározása a következőképpen történt. Az üvegnek a drótrács 
alatti tartalm át átöntöttük egy másik üvegbe és 20%-os trichlorecetsavval három
szor átmostuk. A durva anyagmaradványokat szétnyomkodva forrásig melegí
tettük  és néhány óra hosszat állni hagytuk. Akkor egy mérőlombikot 100 cm3-nyire 
feltöltöttünk vele és két cm3-ben meghatároztuk a Ca-t Kramer és Tisdall szerint.

A Ca-meghatározáshoz kivett 2 cm3 próbához hozzáadunk 5 cm3 desztillált 
vizet és 5 cm3 5%-os ammoniumoxalat oldatot, majd az egészet ammóniával 
alkalizáljuk és 24 óráig állni hagyjuk. Azután lecentrifugáljuk és a csapadékot 
5 cm3 nH2S04-ben oldjuk. Most addig adunk hozzá 0-1 nK M n04 oldatot, míg 
annak színe megmarad és a Ca-ot alkalikus reakció mellett ammonium-oxalattal 
kicsapjuk. Végül titráljuk n/100 KMnó4-al. A táplálék, valamint a vér Ca-tartal- 
mának meghatározása ugyanilyen módon történik.

A használt parathormon Lilly-féle praeparatum volt, melynek 1 cm3-je 20 
egységet tartalmazott. Egy egység megfelel azon kivonatanyag 1/100 részének, 
amelyik 20 kg. súlyú kutyánál 15 óra után a vérszérum Ca-tartalmát 1 mg-al 
emeli.



KÍSÉRLETEK.

I. Kísérletsorozat.
I. Táblázat. A parathormon hatása rachitikus állatok vérsavó Ca-jára.
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mg 7 .  vérsavó Ca Rachitis D-vitaminnal Parathormonnal

1. kísérletsorozat 
nyári állatok

Sorszám 17 18 20 19 23 14 15 10

Vérsavó 
Ca mg % 9-5 14-0 12-5 11-4 11-5 15-5 16-0 14-0

2. kísérletsorozat 
téli állatok

Sorszám 31 27 28 30 33

Vérsavó 
Ca mg % 8-7 9-7 10.3 14-0 13-2

Közép : (8-7—14-0) 
11-2

4 kísérlet.

(9-7—11-5) 
10-7

4 kísérlet.

(13-2—10-0) 
14-5

5 kísérlet.

Az első kísérletsorozatban azt vizsgáltuk, hogy hogyan befolyásolja a parat
hormon rachitikus állatoknál a vérsavó Ca-tartalmát. Rachitikus állatjaink széru
mának Ca-tartalma nem tért el lényegesen azon állatokétól, amelyeket D-vitamin- 
nal (illetve ergosterinnel) és egyébként ugyanazzal a diétával tápláltunk. (A 18. 
számú állat vérsavó calciumának számértéke oly magas, hogy az valószínűtlennek 
látszik és ezért talán ezt az adatot mellőzhetjük.) 
mg

Adatainkból azonban világosan látszik, 
hogy a parathormon rachitikus állatok 
vérsavójának Ca-tartalmát épúgy emeli, 
mint normálisan etetett állatokét. Eszerint 
úgy, ahogy D-vitamin emeli a vér Ca-ot 
parathyreoidea hiány esetén (Demolle és 
Christ)  úgy fordítva, a parathormon 
emeli a Ca-tartalmat D-avitaminotikus álla
toknál. A viszonyokat az első ábra is jól 
mutatja. Megjegyzendő azonban, hogy ezek
ben a kísérletekben mindig csak annyi D-vita
mint adagoltunk, hogy a vér-Ca normális 
magasságon maradt és rachitis nem fejlő
dött ki. Az ergosterinnek a vérsavó Ca-ját 
emelő hatása csak lényegesen nagyobb 
mennyiségeknél jön létre. (A paiathormon 
adagolását 1. a következő kísérleti sorozat
ban.)

1. ábra.
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II. Kísérleti sorozat.

Ezen kísérleti sorozatban a parathormon befolyását a D-vitaminmentesen 
etetett rachitikus állatok általános állapotára vizsgáltuk. Két naponként történő 
súlymérésekkel meghatároztuk, hogy a D-hiányával bekövetkező súlycsökkenést 
parathormonnal meg lehet-e akadályozni. Amint a 2—4. sz. ábrákból kitűnik, 
ez valóban sikerült is. A kísérletek azonkívül még a II. sz. táblázatban is össze 
vannak foglalva. A tabella 1. csoportjában, illetőleg a 2. ábrában ábrázolt 8 
rachitikus patkánynál a testsúly egy kezdeti emelkedés után 3-—4 hét múlva csök
ken. Összehasonlításul szolgáljon a tabella 2. csoportjában, illetőleg a 3. ábrában 
látható négy állat testsúlygörbéje, amelyek D-vitaminnal is etetve voltak. Ezek
nek a testsúlya állandóan nőtt a kísérleti periódus alatt és végül majdnem duplája 
a D-vitamin nélkül etetett testvérállatok súlyának.

II. Táblázat.

Ál
la

t

Max. súly Min. súly Parathor • 
mon után

Változás
na

p
m

úl
va g nap g nap g

I.

17 R a ch itis ........................................................... 63 72 69 67 —5
18 43 77 70 70 —7
20 30 78 70 63 —15
22 27 67 60 56 —10
26 21 54 53 44 —10
29 30 65 81 56 —9
31 27 65 81 45 —20
32 18 52 45 40 —12

II.

19 D-vitaminnal . . . .  u. a., mint N r 17 69 102 +35
27 29f f  f f  f f  f f 81 96 +  40
28 f f  f f  f f  f f 81 99 +  54
23 f f  f f  f  f  f f  20 79 106 +43

III.

30 Parathormonnal kezelve napi 15 egységgel 34 64 65 46 81 55 +  11
33 >> » 12 ,, 27 67 45 49 81 58 +  9
24 4 28 58 76 24 —34
16 4 30 75 43 69 69 75 +  6
15 4 21 67 27 59 79 65 +6
14 „ „ 4ill.l0egys. 30 87 45 74 79 87 +  13

A 3. csoportban, mint a 4. ábrából látható, 5 D-vitamin nélkül etetett állat
nál parathormon injekciók hatására a testsúly újra emelkedett. (Egy állatnál 
[24. sz.] ez az emelkedés nem jö tt létre.) Az emelkedés azonban távolról sem éri el
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ezen állatoknál a normális testsúlyt, mindamellett világosan látható. Valamennyi 
testsúlygörbéből kitűnik, hogy a súly az első napokon még tovább csökken, és 
csak a hormon több napos adagolása után nő. Nehéz volna eldönteni, hogy a test
súlynak ezen növekedését úgy foghatjuk-e fel, mint a rachitis gyógyulását. Ezt 
még későbbi kísérleteknek tartjuk  fenn. Kitűnik azonban a kísérletekből, hogy men
nél nagyobb a parathormon mennyiség amit adunk, annál kifejezettebb a test
súlynövekedés. A legkisebb hatást a 15. és 16. kísérletekben láttuk, amelyekben 
egy hónapon keresztül naponta csak négy egységet adtunk. Már kifejezettebb 
a hatás a 14. számúnál, melyben a kísérlet 50-ik napján az adagot napi tíz egységre 
emeltük. Hasonlóképpen erősebb emelkedést m utat a 33-ik számú állat testsúly-

10 ZO 3 o  10 SO Co. o’ to . Z9 10. HO CO 60  jf W ZO iO «0 SO So <0 ZO SO to . SO 6 0

görbéje, (napi 12 egység) és 30-ik számúé (napi 15 egység). Lehetségesnek látszik 
azért, hogy még nagyobb parathormon mennyiségek adagolásával még tekintélye
sebb súlyemelkedést és a rachitis gyógyulását is el lehetett volna érni, amit azon
ban technikailag nem tudtunk megvalósítani. III.

III. Kísérleti sorozat.

Kísérleteink tulajdonképpeni magvát a Ca-egyenleg anyagcsere-kísérletek 
képezték. A fentebb leírt módszerekkel, hosszas előzetes munkálatok után, tudtuk 
őket keresztülvinni. Hasonlítsuk össze itt is a már többször említett három külön
böző állatcsoportot.
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A 3-ik ábra m utatja normális állatoknál a Ca-egyenleget egy kéthónapos 
anyagcserekísérlet alatt. Az itt használt 4 állat, mint említettük, testvérállatja 
a 2. ábrában tárgyalt rachitikus állatoknak, amelyeknek tápláléka csak abban 
különbözött ezektől, hogy belőle a csukamájolaj hiányzott. A 3-ik ábrának nor-

N<\/> 10 20. 20. <i0. s o .  ÍQ . f o .  0. IO. ZO. 3 0 '

Abb. 3. ábra.
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mális állatjai egynek a kivételével, mely interkurrens betegség által elpusztult, 
69—31 napig voltak kísérlet alatt, mely idő alatt súlyuk 50-ről 100 gr.-ra emel
kedett. Ca-felvételük kb. napi 20 mg. volt és meglehetősen állandó a kísérlet egész 
tartam a alatt.

A-D-vitamin nélkül etetett rachitikus állatokCa-egyenlegét a 2. ábra mutatja. 
A 4 nyári állatnál (17., 18., 20., 22.) a Ca-felvétel a 45. és 54. nap között közel 
0-ra sülyed. A téli állatoknál (26., 29., 31., 32.) a Ca-felvétel csökkenése sokkal 
rohamosabb. Már a 20—25-ik nap között jóval alacsonyabb értékeket találunk, 
mint az előbbieknél, mindamellett csekély Ca-felvétel még a 70-ik napig megmarad. 
Mindezeknek az állatoknak röntgenologiailag is ellenőrzött, kifejezett rachitisük 
volt.

III. Táblázat. — Ca rcsorptio mg-ban.

Periódus 14. sz. 15. sz. 16. sz. 24. sz. 30. sz. 33. sz. Megjegyzés

I.
12 nap +  24-6 +  15-2 +  20-7 +  12-4 +  13-1 +  19-3 Teljesen kifejlett 

rachitis

II. ,, +  23-8 +  11-0 +  13-8 +  5-1 —4-2 +  14-5
A parathormon 

injekciók megkez
dése után

III. „ +  22-7 +  7-5 +  19-3 +  7-6 +5-9 +  9-4
Mintegy 10—20 
nappal a parat
hormon injekciók 
kezdete után

Azon rachitikus állatok Ga-egyenlege, amelyek parathormont kaptak, 
a 4-ik ábrában láthatók. Két lehetőség van. A parathormon a Ca-resorptiot fokoz
hatná és ezzel emeli a vér Ca-tartalmát, vagy a parathormon több Ca-t mobilizál 
a testben, mint amennyi köthető és akkor a felesleges még kiürül. Előre tehát nem 
sejthettük, hogy a Ca-egyenleg ezeknél az állatoknál milyen irányban fog eltolódni. 
Mint fentebb említettük, ezek az állatok napi 4—15 egység parathormont kaptak 
mintegy 30 napon keresztül. Az egész idő alatt meghatároztuk a Ca-felvételt. 
Az eredmények egyik irányban sem meggyőzőek. Ha a görbéket összehasonlítjuk 
azokkal, amelyeket rachitikus állatokon nyertünk, akkor úgy látszik, mintha 
a Ca-felvétel bizonyos emelkedési tendenciát mutatna. Ezt azonban csak három 
napos periódusok összehasonlításánál lehet sejteni és ha hosszabb periódusokat 
veszünk, akkor ezek a különbségek egészen eltűnnek. A III. táblázatban három 12 
napos periódusban hasonlítjuk össze a Ca-egyenlegeket. Az első periódus az in
jekciók előtt, a második az injekciók kezdetén, a hariííadik a harmadik hétben 
mutatja a Ca-egyenleget. Ha így hasonlítjuk össze a különböző periódusokat, 
akkor a 14., 15., és 33. sz. állatnál csekély csökkenést, a 16., 24. és 30. számúnál 
pedig kezdeti csökkenés után a Ca-resorptio fokozódását látjuk. Ez a kísérleti 
eredmény tehát legfeljebb azt a következtetést engedi meg, hogy a parathormon 
hatására a Ca-resorptió nem lesz rosszabb, illetőleg kiürítés sem mutatható ki.
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Abb. 4. ábra.

MEGBESZÉLÉS.

Kísérleteink szerint tehát a parathormon nem hat úgy, hogy rachitikus állat
nál a D-vitamint pótolni tudná, amiből arra kell következtetnünk, hogy a két anyag 
támadási pontja a Ca-anyagcserében különböző. D-vitamin fokozza a Ca-kötést 
a vérben és a szövetekben is, parathormon pedig csökkenti ezt. A vér-Ca-ra vonat
kozólag tehát mindkét anyag egyformán hathat, bár a szövetekre ellentétesen 
hatnak. Olyan jelenségek szempontjából tehát, amelyek közvetlen következményei 
a vérsavó »alacsony Ca-tartalmának, a két anyag egymást pótolhatja (tetánia). 
Az 5. ábra m utatja ezeket a viszonyokat.

Parathormon > Thrathgreoideae

D- v i t a m i n  * besugárzóit ergos t é r in .

5 . á b r a .
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Az következik ebből, hogy a parathormonnal nem pótolhatjuk a D-vitamin- 
nak a táplálkozással szerzett Ca-ra való hatását. Egy kismérvű antagonismus 
azáltal lehetséges, hogy a parathormon szöveti Ca-t mobilizál és az általunk észlelt 
súlyemelkedések talán ezeknek a tartalékoknak a felhasználásából magyarázhatók.

Kísérleteinkből arra kell következtetni, hogy parathormon és D-vitamin 
egészen különböző támadási ponttal bírnak a Ca-anyagcserében és a két anyag 
között genetikai összefüggés nincs. Mindamellett bizonyos más összefüggések lehetsé
gesek. Fel lehet tételezni, hogy egyrészt a D-vitamin felvétel és a Ca-kötés a szövetek
ben, másrészt a parathormon-produkció és Ca-mobilizálás a szövetekből bizonyos 
egyensúlyban áll egymással. A két anyag közötti viszony tehát nem az, hogy 
parathormon csak D jelenlétében keletkezik, hanem ennél sokkal komplikáltabb.

ÖSSZEFOGLALÁS.

1. Parathormon nem változtatja meg rachitikus patkányok Ca-egyenlegét.
2. Fokozza a vérserum Ca-tartalmát rachitikus állatoknál .is.
3. Rachitikus állatok testsúlycsökkenését legalább átmenetileg meg tudja 

gátolni.

(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

DER EINFLUSS VON PARATHORMON AUF DEN CA-STOFF- 
WECHSEL VON RACHITISCHEN RATTEN.

(Vitamine und Inkretion XIV. Mitt.)

von stud. med. JOSEF SOÓS 

(mitgeteilt von Prof. F. VERZÄR)

Der Ca-Stoffwechsel wird von zwei Faktoren reguliert, der Inkretion der 
Parathyreoideae und dem D Vitamin-Gehalt der Nahrung. Es giebt sehr viele 
Parallelen in der Funktion dieser beiden Faktoren, bzw. dem Ausfall der Parathy
reoideae und dem Mangel an D-Vitamin. Allerdings giebt es auch tiefgreifende 
Unterschiede, die aber dadurch bedingt sein könnten, dass der momentane Ausfall 
der Inkretion der Parathyreoideae im Tierexperiment sogleich schwere Wirkungen 
hat, die D-Avitaminose sich dagegen langsam entwickelt. Es könnte sein, dass 
deshalb nach der Exstirpation der Parathyreoideae sich akute Folgen, die Abnahme 
des Blutcalciums und ihre Folge die Tetanie zeigen, während bei dem D-Vitamin- 
Mangel sich die Rachitis entwickelt. Beide Fälle könnten ein Ausdruck dafür sein, 
dass die Gewebe, die Fähigkeit Ca zurückzuhalten, verloren haben.

Wir werfen nun die Frage auf, ob es sich nicht in beiden Fällen um in ihrem 
Wesen gleiche Zustandsänderungen handelt, ob nicht auch bei der D-Avitaminose 
ein Ausfall der inkretorischen Funktion der Parathyreoideae vorliegt?
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Auf klinischem Gebiet ist hieran ja wiederholt gedacht worden und die oben 
erwähnten Analogien sind in dieser Richtung verwertet worden. Uns interessiert 
die Frage speziell von dem Gesichtspunkt aus, der in verschiedenen Arbeiten 
unseres Laboratoriums behandelt wurde, ob Vitaminwirkungen nicht ganz allge
mein Hormon-Wirkungen sind. Es ist — um die Frage noch strenger zu fassen —- 
möglich, dass D-Vitamin dazu nötig ist, damit die Gl. parathyreoideae normal 
funktionieren. Es könnte dazu nötig sein Parathormon — das Inkret dieser Drüsen 
— aufzubauen, entweder dadurch, dass es ein Baustein desselben ist, oder dass 
es zu jener Funktion der Drüsenzellen nötig ist, die dieses Hormon aufbaut.

Daran zu denken, dass D-Vitamin und Parathormon identisch wären, be
steht keine Ursache, dagegen könnte ein genetischer, eventuell aber auch ein 
verwandschaftlicher Zusammenhang zwischen beiden bestehen, so dass sie sich 
vertreten könnten.

Es wäre noch möglich, dass Parathormon nur bei Gegenwart von D-Vitamin 
gebildet werden kann. Das würde also heissen, dass D allein auch schon den Ca- 
Stoffwechsel reguliert, dass aber iin normalen Tier D zuerst auf die Parathyreoideae 
wirkt und seine Wirkung über diese entfaltet. Es ist freilich auch noch eine ganz 
andere Möglichkeit vorhanden. Vielleicht entsteht diese Kompensation ohne 
jegliche Verwandschaft zwischen diesen beiden Substanzen, einfach dadurch, 
dass die Verminderung des Blut-C a, welche die Ursache der Tetanie zu sein scheint, 
durch die Erhöhung das Ga durch D-Vitamin kompensiert wird.

Der Lösung dieser Frage kann man auf zweierlei Weise näher kommen. 
Erstens so, dass man versucht den Ausfall der Parathyreoideae mit D-Vitamin zu 
kompensieren, d. h. die Tetanie mit D-Vitamin zu heilen. Zweitens so, dass man 
umgekehrt versucht die experimentelle D-Avitaminose, die Rachitis mit Parat
hormon zu heilen.

Den ersten Weg haben — allerdings nicht mit der von uns gestelltenFragestel- 
lung — Demolle und Christ (1.) in schönen Versuchen begangen. Sie zeigten, dass 
die experimentelle Tetanie, die nach Exstirpation der Parathyreoideae entsteht, 
durch grosse Gaben von bestrahltem Ergosterin, also D-Vitamin, geheilt werden 
kann. Die Krämpfe bleiben so lange aus, als die Substanz gegeben wird und der 
nach der Parathyreoidektomie gesunkene Ca-gehalt des Blutes geht wieder hin
auf, ebenso wie er auch am normalen Tier steigt.

Ebenso haben auch Boothby und Mitarb. (2.) gezeigt, dass beim Menschen 
die postoperative Parathyreoidea-Insuffienz durch Lebertran und bestr. Ergos
terin gebessert wird, evtl, geheilt werden kann.

Für unsere oben aufgeworfene Frage sind diese Versuche nicht eindeutig. 
Sie zeigen jedenfalls, dass die Wirkung von D-Vitamin nicht über die Parathyreo
ideae geht, denn auch bei ihrem Mangel wirkt D-Vitamin.

Um also der Frage nach einem inneren Zusammenhang noch weiter näher 
zu kommen, haben wir den zweiten Weg begangen und untersucht ob — umge
kehrt wie in den Versuchen der erwähnten Autoren — der Mangel an D-Vitamin 
durch Parathyreoidea-Hormon, das Collipsche Parathormon kompensiert, aufge
hoben werden könne. Auch diese Frage ist in jüngster Zeit schon berührt worden, 
als unsere eigenen Versuche bereits weit fortgeschritten waren :
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Bischoff (3.) zeigte in zwei Versuchsreihen, dass bei floridrachitischen Hunden 
lange Zeit gegebenes Parathormon die Ca-Bilanz nacli der positiven Richtung 
hin verschiebt. Das heisst, es wird mehr Ca aufgenommen. Er betont, dass keines
falls eine Ca-Ausschwemmung aus dem Knochensystem zustande kommt. So 
scheint also hier ein ausgesprochener Parallelismus mit D Vitamin zu bestehen. 
In seiner zweiten Arbeit, betitelt : „Nebenschilddrüsenhormon und Ergosterin- 
Hypercalcämie“ wird über das Folgende kurz berichtet. Er fand, dass trotzdem 
beide das Serum-Ca vermehren, wenn man beide gleichzeitig in grossen Quanti
täten gibt, Paiathormon (P) die Hypercalcaemie durch grosse Gaben von D nicht 
vermehrt, sondern senkt. Allerdings gibt P auch sonst beiderlei Wirkungen, die 
manchmal auf einander folgen. Bischoff vertritt die Anschauung, dass die Neben
schilddrüsen im Ca-Haushalt nicht eine bestimmte, sondern eine ganz allgemein 
regulierende Wirkung haben. Andererseits wird von Greenwald und Gross (4.) beo
bachtet, dass Parathormon bei normalen Tieren eine Ca-ausscheidende Wir
kung hat.

Hoff und Hamann (5.) bearbeiten dann weiter die Frage wie Vitamin D und 
Epithelkörperchenhormon den Ca-Haushalt beeinflussen. Auf der einen Seite be
stehen Parallelen, auf der anderen Seite aoer ganz entgegensetzte Wirkungen. Beide 
steigern das Blut-Ca, aber die Autoren weisen darauf hin, dass dieser Parallelismus 
ganz verschiedene Ursachen haben kann. Beim Parathormon findet man vermehrte 
Ausfuhr des Knochenkalkes, beim D-Vitamin vermehrte Einfuhr des Nahrungs-Ca. 
Gegensätzliche Wirkungen sind ferner : Parathormon entkalkt, Vitamin D ver
kalkt. Parathormon setzt den Phosphatgehalt des Serums herab, D-Vitamin steigert 
ihn, Parathormon macht Acidose, D-Vitamin Alkalose. Sie heben aberbe sonders 
auch hervor, dass grosse Konzentrationen dieser Stoffe keinen Antagonismus, son
dern einen Parallelismus zeigen. Auch ist ja auffallend, dass Tetanie und Rachitis, 
also der Mangel an beiden Substanzen so oft zusammengeht. Ferner wird darauf 
hingeweisen, dass Mangel an Parathormon ebenso Entkalkung der Knochen 
macht wie Überfluss an dieser Substanz.

Sie zeigen, dass die durch Überdosierung von Vitamin D in den verschiedenen 
Organen auftretenden Verkalkungen durch gleichzeitige Verabreichung von Parat
hormon nicht aufgehoben, sondern im höchsten Grade verstärkt werden. Grosse 
Dosen des letzteren entkalken das Skelett und das Ca wird in den inneren Organen 
abgelagert. Bei gleichzeitiger Überdosierung von beiden ist im Knochen ein Anta
gonismus, in den Organen aber bezüglich der Verkalkung eine gegenseitige Ver
stärkung der Wirkung nachweisbar.

Die Frage der Ähnlichkeit der Wirkung ist in Versuchen mit Stoffwechsel- 
Bilanz des Ca bisher an Ratten nicht geprüft. Es schien uns deshalb zur Klärung 
der Frage nach diesem Zusammenhang wichtig solche Versuche durchzuführen, 
in welchen bei rachitischen Tieren längere Zeit Parathormon gegeben wurde um 
dessen Einfluss auf die Ca Bilanz zu beobachten.

Um das zu prüfen wurde das folgende untersucht:
1. Die Wirkung von Parathormon auf die Höhe, des Blut-Ca bei normalen 

und rachitischen Tieren.
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2. Die Wirkung von Parathormon auf die Lebenszeit rachitischer Ratten 
im Vergleich mit derselben Wirkung \on  D-Vitamin.

3. Die Ca-Bilanz wurde bestimmt von normalen Ratten, von rachitischen 
und von rachitischen, die mit Parathormon behandelt wurden.

Die Versuche sind in zwei Grippen im Juli—August, bzw. im November— 
Dezember 1930 ausgeführt worden. Die Methodik war die folgende :

METHODIK.

Zu unseren Versuchen wurden etwa 50 gr. schwere weisse Ratten benützt. 
Jedes Tier befand sich allein in einem Glasgefäss auf einem Drahtnetz. Die durch 
das Drathnetz fallenden Exkrete wurden in dreitägigen Perioden gesammelt. 
Sowohl in diesen, wie in der Nahrung der Tiere, wurde das Ca bestimmt. Nachdem 
durch das Drathnetz auch Nahrungsreste durchtallen, so giebt einfach die Differenz 
zwischen dem verfütterten Ca und dem aus dem Gefäss zurückgewonnenen die 
Aufnahme des Tieres.

Die Grundnahrung ist die folgende : 33 gr. Weizen, 33 gr. Mais, 15 gr. Gelatine, 
15 gr. Gluten, 1 gr. NaCl, 3 gr. CaC03. Die Nahrung wurde in Mengen für vier 
Tage zusammengemischt und vor Licht geschützt in einem Kasten aufbewahrt. 
Die Gelatine wurde mit Wasser gemischt, fein zerkleinert und so zu den übrigen 
Substanzen gemischt. Diese Nahrung enthielt 8,5—9,6 °/00 Ca.

Sollte ein Tier nicht rachitisch werden, so erhielt es hierzu noch täglich 
einen Tropfen Lebertran, mit 10°/0 Ergosterin.

Die Bestimmung des Ca geschah folgendermassen. Der Inhalt des Glases 
unterhalb dem Drahtgitter wurde in ein Becherglass übergegossen und m it20% - 
iger Trichloressigsäure noch dreimal nachgewaschen. Grobe Substanzreste 
wurden zerpresst und bis zum Kochen erwärmt und einige Stunden stehen gelassen. 
Dann wurde in einem Messkolben auf 100 cm3 aufgefüllt und in 2 cm3 das Ca be
stimmt. Zu diesen 2 cm3 Flüssigkeit geben wir 5 cm3 destilliertes Wasser, dann 
5 cm3 5 % Ammoniumoxalat; das Ganze wird mit Ammoniak alkalisiert und 
24 Stunden stehen gelassen. Dann wird zentrifugiert und der Niederschlag in 
5 cm3 nH2S04 gelöst. Nun wird n/10 KMn04 hinzugegeben und mit NH4- 
oxalat das Ca bei alkalischer Reaktion ausgefällt. Schliesslich wird mit KMn04 
titriert. Die Ca-Bestimmung in der Nahrung geschah auf ähnliche Weise. Das 
Blutserum-Ca wurde nach Kramer und Tisdall bestimmt.

Das benützte Parathormon war das Präparat von Lilly, mit einem Gehalt 
von 20 Einheiten pro ccm wobei eine Einheit 1 /100 jener Extraktmenge ist, welche 
eine Erhöhung von 1 mg °/o Ca im Blutserum eines 20 kg schweren Hundes 
verursacht, 15 Stunden nach der Injektion.
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I. Versuchsreihe. 

Tabelle I.
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mg %, Blutserum-Ca bei Rachitis mit D-Vitamin mit Parathormon

1. Sommertiere
Tier Nr. 17 18 20 19 23 14 15 16

Blutserum 
ca in mg % 9-5 14-0 12-5 11-4 11-5 15-5 16-0 14-0

2. Wintertiere
Tier Nr. 31 27 28 30 33

Blutserum 
ca in mg % 8-7 9'7 10-3 14-0 13-2

Mittel: mg % Ca (8-7 — 1- 
11

4 Versuche

fO)
L-2

(9'7 — 1 
1(

4 Versuche

ip O |

(13-2 — 1 
1

5 Versuche

6-0)
4‘5

In unserer ersten Versuchsreihe untersuchen wir die Frage, wie Parathormon 
bei rachitischen Tieren den Gehalt des Blutserum Ca beeinflusst. Der Gehait 
an Ca im Serum unserer rachitischen Tiere weicht nicht wesentlich vom Ca-Gehalt 
jener Tiere ab, die mit D-Vitamin und sonst derselben Diät ernährt worden waren 
wie das aus Tabelle I hervorgeht. (Der Blut-Ca Wert von Tier Nr 18 ist so hoch, 
dass er n äh t wahrscheinlich ist und vielleicht vernachlässigt werden könnte.)
mg
16

15

14

13

12

11

10

0//o Seruui-Ca Abb. I. Recht überzeugend geht aber aus un
seren Zahlen hervor, dass Parathormon den 
Blutserum-Ca-Gehalt der rachitischen Tiere 
ebenso erhöht, wie von normal gefütter
ten Tieren. Die Ca-Werte sind in dieser 
Versuchsreihe wesentlich höher. Ebenso wie 
also D-Vitamin in grossen Dosen den Ca- 
Gehalt des Blutes bei Mangel der Parathy
reoideae hebt (Demolle und Christ), so hebt 
Parathormon den Ca-Gehalt bei D-avita- 
minösen Tieren. Beide Substanzen benehmen 
sich also gleichartig. (S. Abb. 1.) Um Miss
verständnissen zu begegnen, sei hervor 
gehoben, dass in unseren Versuchen nur 
solche D-Vitaminmengen gegeben sind, um 
das Blutserum Ca auf normaler Höhe zu 
halten. Die Blutserum Ca steigernde Wir 
kung von Ergosterin ist erst bei wesentlich 
höheren Dosen vorhanden.

(Die Dosierung des Parathormon siehe in der nächsten Versuchsreihe. Tab. II.)
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II. Versuchsreihe.

Hier wurde der Einfluss von Parathormon auf den allgemeinen Zustand 
der rachitischen D-Vitamin frei ernährten Tiere studiert, indem durch zweitägige 
Gewichtsmessungen bestimmt wurde, ob die bei D-Mangel eintretende Gewichts
abnahme durch Parathormon gebessert werden kann. Wie aus den Gewichts
kurven Abb. 2—4. hervorgeht, ist das tatsächlich geglückt. Die Resultate sind 
ausserdem noch in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle II.

Ti
er

Gewicht
Max.

Gewicht
Min.

Nach
Parathor

mon

Än
de

ru
ng

g-

nach
Tage g- nach

Tage g-' nach
Tage g-

17
18 
20 
22 
26 
29
31
32

I.

R achitis ....................................................... 63
43
30
27
21
30
27
18

72
77
78 
66 
54 
65 
65 
52

69
70 
70 
60 
53 
81 
81 
45

67
70
63
56
44 
56
45 
40

— 5
— 7
— 15
— 10
— 10
—9
— 20
— 12

II.

19 Mit D-Vitamin Dasselbe Tier wie Nr 17 69 102 +35
27 29 81 96 +40
28 81 99 +54
23 99 99 99 99  20 79 106 +43

III.
Mit Parathormon behandelt

30 täglich 15 Einheiten 34 64 65 46 81 55 +  11
33 12 „ 27 67 45 49 81 58 +  9
24 4 28 58 76 24 —34
16 4 „ 30 75 43 69 75 69 +  6

I 15 4 „ 21 67 27 59 79 65 +  6
14 4 bzv. 10 ,, 30 87 45 74 79 87 +13

In der Tabelle ist in der ersten Gruppe (Abb. 2.) an 8 rachitischen Ratten 
zu sehen, dass ihr Gewicht nach einem anfänglichen Ansteigen bald, meist schon 
nach 3—-4 Wochen sinkt. Man vergleiche mit dem Körpergewicht dieser Tiere 
jenes der gleich alten und gleich grossen mit D-Vitamin gefütterten Tiere am Ende 
der Versuchszeiten, wie es in der zweiten Gruppe zusammengefasst ist (Abb. 3.) 
und man sieht dann, dass die rachitischen Tiere kaum y9— 2/3 des Körpergewich
tes ihrer mit D-Vitamin gefütterten Geschwister-Tiere haben.

In der dritten Gruppe (Abb. 4.) sieht man nun an 5 ohne D-Vitamin ernährten 
Tieren, (gegenüber einem Versager), dass als Folge der Parathormon-Gaben das Kör
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pergewicht wieder ansteigt. Freilich haben die Tiere bis zum Ende des Versuches 
nicht das normale Körpergewicht erreicht; der Anstieg ist aber sehr charakteris
tisch ausgeprägt. In allen Kurven zeigt sich, dass zuerst das Körpergewicht einige 
Tage weiter abnimmt, oder nicht zunimmt. Erst wenn das Hormon einige Zeit 
lang gegeben worden war, begann das Körpergewicht zuzunehmen.

Ob diese Zunahme des Körpergewichtes als Heilungserscheinung der Rachi
tis aufgefasst werden darf, ist wohl wahrscheinlich ; jedoch könnte ein Beweis 
nur dann gebracht werden, wenn man röntgenologisch und an den Knochen mittels 
,,line-test“ ein Zurückgehen oder Ausheilen der Rachitis konstatieren könnte. 
Dafür liegen uns aber bisher keine genügenden Untersuchungen vor.

Dagegen scheint aus den Versuchen hervorzugehen, dass je grössere Dosen 
Parathormon gegeben wurden um so ausgesprochener dieser Gewichtsanstieg 
wurde. Das geht besonders aus den Gewichtskurven der Tiere hervor. Die Tiere 
erhielten täglich die in der Tabelle angegebene Menge Parathormon bis zu ihrer 
Tötung, also während einem Monate. Die geringste Wirkung innerhalb drei Wo
chen war in jenen Versuchen zu sehen, (15., 16.) in welchen täglich nur vier Ein
heiten gegeben wurden. Sehr viel stärker W'ar bereits die Wirkung bei No. 14. als 
plötzlich (am. 50. Versuchstag) auf 10 Einheiten übergegangen wurde und ebenso 
steigen die Gewichtskurven bei No 33 (täglich 12 Einheiten) und No. 30 (mit täg
lich 15 Einheiten) steiler an.

Es scheint mir desshalb wahrscheinlich zu sein, dass, wenn wir noch viel 
grössere Parathormon-Mengen hätten geben können (was aus finanziellen Grün
den unmöglich war), dann noch bedeutend stärkere Gewichtsanstiege zu erreichen 
gewesen wären und es ist möglich, dass erst dann die Heilungserscheinungen der 
Rachitis an den Knochen auch deutlich sichtbar geworden wären. Leider waren 
aber solche Versuche für uns -— wie erwähnt — unmöglich. III.

III. Versuchsreihe.

Ca-Bilanz.
Diese Versuche bildeten eigentlich den Kern unserer Untersuchungen und 

waren mit vielen technischen Vorarbeiten verbunden, bis sie anstandslos nach der 
oben angegebenen Methodik und mit den Resultaten, wie sie aus den Kurven 
ablesbar sind, durchgeführt werden konnten. Wir vergleichen auch hier zuerst die 
drei Tiergruppen untereinander.

Zuerst sei des Vergleiches halber und um zu zeigen, wie sich bei unserer 
Methodik die normalen Tiere verhalten an fünf normalen Tieren die Ca-Bilanz 
dargestellt. Diese waren Geschwistertiere der Tiere der nächsten Versuchsreihen 
und erhielten unsere Versuchsdiät mit Vitamin D (Lebertran). Diese Tiere sind, 
abgesehen von einem, das interkurrent einging (Nr. 21.), 69—81 Tage lang beo
bachtet worden. (Abb. 3.) Während dieser Zeit nahm ihr Gewicht von etwa 50 
auf etwa 100 gr zu. Ihre Ca-Aufnahme betrug etwa 20 mg Ca täglich und war 
recht konstant.

In der zweiten Gruppe erhielten die Tiere dasselbe Futter aber ohne D-Vita-
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min. Acht Tiere wurden untersucht. (Abb. 2.) Bei den vier Sommeitieren (17, 18, 
20, 22) sinkt die Ca-Aufnahme zwischen 45-—50. Tag auf etwa 0. Bei den Winter
tieren (26, 29, 31, 32) ist der Abfall viel steiler. Schon zwischen 20-—25. Tag sind 
sehr niedrige Werte, nahezu 0, erreicht. Aber eine ganz geringe Ca-Aufnahme 
bleibt trotzdem noch lange bestehen bis etwa zum 70. Tage. Diese Befunde ent
sprechen den allgemeinen Erfahrungen über den Ablauf der Ca-Aufnahme bei 
experimenteller Bachitis der R atten durch Mangel an Vitamin D. Alle dies Tiere 
hatten ausgesprochene Rachitis, was röntgenologisch kontrolliert wurde.

Wie verhalten sich nun jene Tiere, die durch D-Mangel rachitisch waren 
und denen noch Parathormon gegeben wurde. Die folgenden Möglichkeiten 
wären denkbar : Parathormon erhöht den Ca-Gehalt des Blutes. Wenn das dadurch 
geschieht, dass es die Löslichkeit des Ca steigert, dann wird mehr Ca resorbiert, 
bzw. zurückgehalten werden. Andererseits ist es möglich, dass Parathormon mehr 
Ca-mobilisiert, als gebunden werden kann und dann wird das überflüssige aus- 
geschieden. Es könnte also durch Parathormon eventuell noch die Ca Ausschei
dung, die negative Bilanz, gefördert werden. Apriori konnte man sich also kein 
Bild über die zu erwartende Wirkung machen.

Die Versuche sind in Abb. 4. dargestellt. Es wurden — wie oben erwähnt
täglich 4—15 Einheiten Parathormon gegeben und der Ca-Stoffwechsel bis zu 
30 Tage nach dem Beginn der Injektionen weiter untersucht. Das Resultat war 
in keiner Richtung überzeugend. Trotzdem gewinnt man beim Betrachten dieser 
Kurven und wenn man sie mit denen der rachitischen Tiere vergleicht den Ein
druck, dass die Ca-Aufnahme nicht weiter sinkt, sondern eine gewisse Tendenz 
zum Steigen zeigt. Dies äussert sich jedoch nur beim Vergleich einzelner 3 Tage 
Perioden. Dann kommen wieder Rückschläge und vergleicht man längere Perio
den vor und während den Parathormon-Injektionen, so verwischen sich alle Unter
schiede. So giebt der Vergleich (Tabelle III.) von einer 12 Tage Periode I. vor 
den Injektionen, II. sogleich nach Beginn und III. in der dritten Woche die fol
genden Werte :

Tabelle III.

Ca-Aufnahme.

Periode Nr 14 15 16 24 30 33 Anmerkung

I.
12 Tage +  24-6 +  15-2 +  20-7 +  12-4 +  13T +  19-3 Rachitis voll ent

wickelt

II. „ +  23-8 +  11-0 +  13-8 +  5-1 — 4-2 +  14-5
Nach Beginn der 

Injektionen von 
Parathormon

III. „ +  22-7 +  7-5 +  19-3 +  7-6 +  5-9 +  9-4
Nach etwa 10— 20 

Tagen der Injek
tionen von Parat
hormon



523

Wie man sieht, ist bei Nr 14, 15 und 33 eine geringe Abnahme, bei 16, 24 
und 30 dagegen nach anfänglichem Sinken eine Zunahme der Ca Resorption zu 
sehen. Die Befunde lassen also keine weitere Folgerung zu, als dass trotz der Parat
hormon-Injektionen die Ca-Resorption sich nicht verschlechterte, besonders fand 
auch keine Ausschüttung von Ca statt.

DISKUSSION.

Parathormon wirkt also nicht so, dass es das D Vitamin beim rachitischen 
Tier ersetzen könnte. Es fördert also nicht die Bindung und die Resorption des Ca. 
Es geht hieraus wohl hervor, dass der Angriffspunkt im Ca-Stoffwechsel ein ganz
anderer ist, als der des D-Vitamins.

D-Vitamin steigert die Ca-Bindung im Blut und Gewebe, Parathormon 
dagegen mobilisiert Ca aus den Geweben ; macht also Bindungen frei. In Bezug 
auf das Blutserum-Calcium wirken also beide Substanzen gleichartig, nicht aber 
bezüglich der Bindung des Ca. Denn D-Vitamin vermehrt das Blut Ca dadurch, 
dass es mehr zur Resorption bringt, während Parathormon das Ca von gewissen 
Reservoiren frei macht und in die Zirkulation bringt. Auf beide Weisen wird das 
Serum-Ca erhöht und Erscheinungen, die Folgen des akuten Ca-Mangels bei Pa- 
rathyreoidectomie sind, werden desshalb durch beide günstig beeinflusst. 
(Tetanie.) Die folgende Abbildung kann diese Annahmen erläutern. V-

<----------  Párái hormon - Verathyreoic/eae V-

V- vitamin ■ bestr. Ergosterin»

Abb. 5. ábra.

Von beiden Orten aus wird also das Blutserum-Ca gesteigert. 
Fehlt eines der beiden, so sinkt das Blutserum Ca. Giebt man Parathormon, so 
steigert es das Blutserum Ca. Ebenso, wenn man D-Vitamin giebt. Dagegen ist 
keine Möglichkeit vorhanden durch Parathormon auf das Ca der Nahrung zu 
wirken bzw. D-Vitamin damit zu ersetzen. Es scheint, dass Parathormon in gerin
gem Grade, durch Ca-Mobilisierung aus den Geweben, antagonistisch wie 
D Vitamin wirken kann. Nachdem aber diese Reserven gering sind, äussert sich 
das nur in der Erhöhung des Blut-Ca-Gehaltes, nicht aber in einer Heilwirkung 
auf die Rachitis.

Wir kommen desshalb zu dem Schluss, dass Parathormon und D-Vitamin 
ganz verschiedene Angriffspunkte im Stoffwechsel haben und desshalb in keinem 
genetischen Zusammenhang untereinander stehen. D-Vitamin dürfte also keine 
Rolle bei der Bildung des Parathormon spielen.
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Trotzdem werden gewisse Zusammenhänge zu erwarten sein. Es muss ein 
Gleichgewicht zwischen D-Yitamin-Aufnahme und der Ca-Bindung in den Gewe
ben mit Hilfe von Parathormon entstehen. Fehlt es an resorbiertem Ca durch 
D-mangel, so wird eine vermehrte Parathormon-Produktion dafür sorgen, dass 
mehr Ca in die Zirkulation gelangt.

Die Frage, ob also D-Yitamin die Grundsubstanz für Parathormon bildet, 
ist negativ entschieden, es ist kein genetischer Zusammenhang vorhanden. Die 
Bedeutung des D-Vitamins für die Ca-Bindung und die Wirkung der Parathyreoi
deae auf den Blutserum Ca-Gehalt ist viel komplizierter zu erklären.

ZUSAMMENFASSUNG.

1. Parathormon ändert die Ca-Bilanz rachitischer Ratten nicht.
2. Es erhöht das Blutserum-Ca und hat
3. möglicherweise einen vorübergehend günstigen Einfluss auch für das 

Wachstum rachitischer Tiere.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A. MELLEKVESE-HYPERTROPHIA SZEREPE R-YITAMIN
HIÁNYNÁL.

(Inkrecio és avitaminosis XYI. közlemény.) 

írták; DR. CSIK LAJOS és DR. MÉHES GYULA.

A vitaminok hatásmechanizmusának tisztázására végzett kísérletek ismétel
ten a belső secretios systemával való összefüggésre utaltak. (Verzár és munkatár
sai.1) A B-vitamin hatására vonatkozólag először Mc. Carrison2 állapította meg, 
hogy B-vitamin hiányánál a mellékvese hypertrophisál. Beznák3 a debreceni 
egyetemi élettani intézetben végzett vizsgálataiban ezt megerősítette, de a hyper- 
trophisált mellékvesében adrenalintartalom növekedést nem talált. Ezzel kapcso
latban Verzár és Péter4 kimutatták, hogy a mellékvese hypertrophisáló rés. e 
B-avitaminosisnál nem a velő, hanem a kéregállomány. Hogy mi a jelentősége 
ennek a hypertrophiának, az még nincs eldöntve.

A mellékvesekéreg szerepéről még keveset tudunk. Több támpontot találunk 
azonban arra, hogy ez a szervezet oxydációs folyamatainál szerepet játszik. így 
Árvay,5 kimutatta, hogy patkányoknál mellékvese-exstirpátió után a gázanyag
csere 26%-kal száll alá és a specifikus dynamiai hatás is lényegesen, a normális 
értéknek mintegy felényire csökken. Másrészt azonban tudjuk azt is, hogy 
B-vitaminmentesen táplált állatoknál az oxygénfogyasztás és a specifikus dynamiai 
hatás megkisebbedett, amint azt többek között Zih6 és Árvay7 is látták. Tehát 
bizonyos parallelizmus mutatkozik az oxygénfogyasztás és a specifikus dynamiai 
hatás változásaiban a mellékvese kiesés és B-avitaminosisnál. Hogy a mellékvese- 
kéregnek a szervezet oxydációs folyamatainál valamilyen szerepe van, azt Koehler,8 
valamint Szent-Györgyi9 vizsgálatai is valószínűvé teszik. Koehler egy az alapanyag
cserét erősen emelő anyagot izolált belőle.

A kérdést ebből a szempontból vizsgálva gondolhatnánk arra, hogy a mellék
vesekéreg hypertrophiája B-vitaminhiány esetén kompenzatorikus hypertrophia, 
amely egy anyagnak, -— mely többek között az oxygénfogyasztás és a specifikus 
dynamiai hatás nagyságát befolyásolja, — a kiesését kompenzálja. A hypertrophia 
mechanizmusa tehát hasonló volna ahhoz, amely a thyreoideanál jódhiány esetén 
következik be.

Ha ez a hypothezis helyes, akkor a hypertrophisált mellékvesék exstirpatioja 
B-avitaminotikus állatoknál súlyosabb következményekkel járna, mint normális
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(vitamindúsan táplált) állatoknál. Hogy ez tényleg így van, bizonyítják később 
felsorolandó vizsgálataink.

A mellékvese kiirtásával kapcsolatos vizsgálatokra a patkányok különösen 
alkalmasak, mert ezeknek legnagyobb része, — amint az már ismeretes, — a mel
lékvesék kiirtását túléli. A patkányoknál ugyanis a kompenzatórikus szervek 
hypertrophisálnak és így az állatok akár hónapokkal is túlélik a mellékvesék 
kiirtását. Ezeknél az állatoknál az oxygénfogyasztás s a specifikus dynamiai hatás 
ismét normális lesz, mint azt Árvát/ említett kísérleteiből szépen látjuk. Csik9 
kísérletei viszont amellett szólnak, hogy a szénhydrat anyagcserét illetőleg ezen 
állatoknál egy latens insuffitientia mégis csak fennáll, mert izommunkánál hypo- 
glykaemia fejlődik ki és gyorsabb az elfáradás.

Verzár professzor ajánlatára azt vizsgáltuk, hogy a mellékvesék hypertrop- 
phiája a B-vitaminmentesen táplált állatokra fontos-e és hogy mi történik akkor, 
ha patkányoknál a mellékveséket kiírtjuk s azután azonnal B-vitaminmentesen 
tápláljuk őket. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy egy bizonyos ideig B-vitamin- 
mentes diétán ta rto tt állatoknál a mellékvesék exstirpatioja súlyosabb következ
ményekkel jár-e, mint normális állatoknál. A kérdés megoldásához számos előkísér- 
letet kellett végeznünk.

METHODIKA.

A mellékvesék eltávolítása a következőképpen történt. Az állatokat aether- 
rel narkotizáltuk. A mellékveséket a hátizmokon ejtett seben keresztül, és pedig 
mindkettőt egyidejűleg, sterilen eltávolítottuk. A műtét legfeljebb 15 percig tar
to tt. Megjegyezzük, hogy ezen kísérleti sorozat megkezdése előtt a mellékvesék 
eltávolításában már kellő gyakorlattal bírtunk, s így a IV. és VI. sorozatban fel
tüntetett állatoknak röviddel az operáció után történt elpusztulása nem tudható 
be műtéti hibának.

A B-vitaminmentesen táplált patkányok a következő összeállítású ,,Mc. Col
lum diétát“ kapták :

C ase in ..............................................................18-0%
S ó k e v e ré k ................................................  4-0%
Amylum t r i t i c i ............................................. 56-0%
D iszn ó zs ír ..................................................... 20-0%
Csukamájolaj ........................................  2-0%

A caseint előbb alkoholban felfőzzük, majd ebben 24 órán át állani hagyjuk, aztán 
leszűrjük és szárítjuk. Ajánlatos a disznózsírt is előbb kiolvasztani, aztán üveggyapoton 
átszűrni.

A sókeverék összetétele : Natriumchlorid 8-75 gr., Natriumdihydrophosphat 17-35 gr., 
Calcium lacticum 65-0 gr., Calciumphosphat monobasic. 27-0 gr., Ferrum citricum 5-9 gr., ■— 
Magnesium sulf. 13-3 gr., Dikalium-hydrophosphat 47-9 gr. ; az egész porítva és jól össze
keverve.

A normális táplálék kukorica, árpa, tej, kenyér, ételmaradék és víz volt.
Állataink a B-vitaminmentes táplálékot is szívesen ették, sőt a normális 

állatok eleinte súlyban gyarapodtak is és csak később veszítettek súlyokból a 
B-avitaminosis lefolyásának megfelelően. Az összes állatokat ugyanabban a meleg 
Mállóban, hasonló életkörülmények között tartottuk.
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KÍSÉRLETI RÉSZ.

I. Kísérletsorozat (I. Táblázat).

Normálisan táplált patkányoknak eltávolítottuk a mellékveséit és vizsgál
tuk, hogy az állatok a műtétet mennyi idővel élik túl. 18 állat közül, melyeket úgy 
a műtét előtt, mint a műtét után normális táplálékon tartottunk, 13 (72%) több, 
mint 50 nappal élte túl a mellékvesék kiirtását.

II. Kísérletsorozat (II. Táblázat).
Ezen kísérleti sorozatban vizsgáltuk, hogy átlagban mennyi ideig élnek az 

állatok az általunk adott B-vitaminmentes táplálékon. 6 állatunk, melyeket a fent 
leírt B-vitaminmentes táplálékon tartottunk, átlag 36 nap múlva pusztult el az 
avitaminosis következtében.

III. Kísérletsorozat (III. Táblázat).

Elvégeztük a következő kontrolikísérletet is. Aethernarkozisban megejtettük 
a mellékvesék eltávolításánál szokásos bőr- és izommetszéseket, miáltal a mellék
vesék láthatóvá váltak, azonban nem a mellékveséket, hanem mellőlük egy velük 
azonos nagyságú zsírszövetdarabkát távolítottunk el (vakműtét). Utána B-vita
minmentes kosztra fogtuk az állatokat. Az ezen sorozatba tartozó 11 állat körül
belül ugyanannyi ideig élt, mint a II. csoport állatai, azaz átlag 39 napig, a közvet
lenül előbb kiállott műtét tehát nem gyengítette ellenállóképességüket.

A II. és III. kísérletsorozatot összevonhatjuk és így megállapítjhatjuk, hogy 
17 B-vitaminmentesen táplált mellékvesével biró állat átlag 37 napig élt.

Miután eldöntöttük, hogy kísérleti körülményeink között a B-avitaminozis 
mellékvesével biró állatoknál 37 napon belül halálhoz vezet, másfelől megállapítot
tuk, hogy mindkét mellékvese eltávolítását patkányaink normális táplálék mellett 
72%-ban túlélik, áttértünk tulajdonképpeni problémánkra. Célunk volt eldönteni, 
hogy ha patkányoknak mindkét mel ékveséjét eltávolítjuk és őket nyomban, — 
tehát még mielőtt a mellékszervekben a kompenzatorikus hypertrophia beáll, — 
B-vitaminmentes kosztra fogjuk, megváltozik-e az avitaminosis tartam a ? IV.

IV. Kísérletsorozat (IV. Táb ázat).

14 állatot a mindkét oldali mellékvese kiirtása után rögtön B-vitaminmentes 
táplálékra fogtunk. Ezek az állatok átlagosan csak 12 y2 napig maradtak életben. 
Ezzel szemben normális koszton tarto tt I. kísérletsorozatbeli állataink 72%-a több, 
mint 50 nappal élte túl a mellékvesék kiirtását. A II. és III. kísérletsorozat állatai 
pedig, — ahol a mellékveséket nem távolítottuk el, csak B-vitaminmentesen 
tápláltuk őket, — a B-vitaminmentes táplálékon átlag 37 napig éltek.

Ez a kísérleti sorozat tehát világosan beigazolja, hogy mellékvesék nélkül 
aB-avitaminosis lefolyása igen gyors, úgyannyira, hogy az állatok egyharmadrésznyi
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idő alatt pusztultak el a mellékvesével biró állatok elpusztálási idejéhez viszonyítva. 
E megállapítással szemben azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy az állatok gyor
sabb elpusztulásának nem csupán a gyorsabban kifejlődő avitaminosis az oka, 
hanem a súlyos műtéti beavatkozás. Ámde a III. kísérleti sorozatban rámutattunk 
arra, hogy a B-avitaminosis a normális időtartamnál nem rövidebb lefolyású, 
ha az állatokon egy, —  a mellékvesék kiirtásának megfelelő súlyos beavatkozást 
(vakműtétet) végzünk, de a mellékveséket bennhagyjuk. Tehát csak a mellék
vesék eltávolítása lehet az oka a B-avitaminosis gyorsabb lefolyásának, nem 
pedig a súlyos operatív beavatkozás. Ezt a tényt bizonyítják a következő 
kísérleti sorozataink is.

V. Kísérletsorozat (V. Táblázat).

Ebben a kísérleti sorozatban állatainkat 25—26, illetőleg 15 napig B-vitamin- 
mentes táplálékon tartottuk, azután a már előbb leírt vakműtétet végeztük rajtuk, 
s műtét után tovább B-vitaminmentesen tápláltuk őket. Célunk volt ezzel eldönteni, 
hogy a márkifejlődött, illetve kifejlődőben lévő B-avitaminosisnál egy ilyen be
avatkozás minő befolyással van állataink élettartamára. Táblázatunk szerint ezt 
a vakműtétet a B-vitaminmentes táplálás 25—26-ik napján végezve, 6 állat közül 
4 csak 2-—3 nappal, 2 pedig 9, illetőleg 12 nappal éli azt túl. Állataink nagyobb- 
része (66%), tehát a B-avitaminosis folytán ekkor már oly gyenge volt, hogy egy 
vakműtét is károsan befolyásolta életük tartam át. Azon két patkánynál, melyek 
a 25 napi B-vitaminmentes táplálást követő vakműtétet 9, illetve 12 nappal élték 
túl, a B-avitaminosis lefolyásának tartam a nagyon megközelíti azt az időtartamot 
(átlag 37 nap), mely alatt B-vitaminmentes diétánk mellékvesével biró ál'atoknál 
is halálhoz vezet.-— 5 állatnál a vakműtétet a B-vitaminmentes táplálás 15-ik napján 
hajtottuk végre. A műtéti beavatkozás ezeknél az állatoknál a B-avitaminosis 
lefolyását egyáltalán nem rövidítette meg. Ezek az állatok a műtét utáni 25., 30-ik, 
s a B-vitaminmentes táplálás 40., 45-ik napján pusztultak el. Ennek jelentősége 
kitűnik, a következő kísérleti sorozatból. VI.

VI. Kísérlet sorozat (VI. táblázat).

Adatainkat itt is, úgy m n t az előző sorozatban, a műtét előtt és a műtét 
után B-vitaminmentesen tápláltuk. 6 állatnál a B-avitaminosis 24—26-ik napján 
a mellékveséket eltávolítottuk. Ezek az ál’atok a műtét után 1—2 nappal mind 
elpusztultak. Ez a műtét utáni korai elpusztulás nem bizonyít sokat, mert az előző 
sorozatban láttuk, hogy a B-avitaminosis 24—26-ik napján végrehajtott vakműtét 
is az állatok a/3 részénél 2—3 napon belül halálhoz vezet. Bizonyító azonban ennek 
a kísérleti sorozatnak azon része, midőn a B-avitaminosis 15-ik napján exstirpál- 
tuk a mellékveséket. Ezt a kísérletet 5 állaton végeztük, melyek a műtét után 
1—5 nappal, a B-vitaminmentes táplálás 16—20-ik napján mind elpusztultak. 
Ezen állatoknál a műtét utáni korai halál oka csak a mellékvesék eltávolítása lehe
te tt, mert az előző sorozatban láttuk, hogy a B-avitaminosis ezen napján végre
hajto tt vakműtét az állatok élettartamát, illetve a B-avitaminosis lefolyását 
nem rövidítette meg.
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Mindezek a kísérleti sorozatok (II., III., IV., V., VI.) azt mutatják, hogy 
a mellékveséknek, — amint az a hypertrophiájukban megnyilvánul, — valamilyen 
kompenzatorikus szerepe van, amely a B-vitaminhiány ellen hat. Ha a mellékvesék 
hiányzanak, úgy a B-vitaminhiány hatása sokkal gyorsabban érvényesül.

VII. Kísérlctsorozat (VII. Táblázat).

Árvái) kísérleteiből tudjuk, hogy a mellékvese exstirpatioja után normálisan 
táplált állatoknál a mellékszervek hypertrophiája által hogyan fejlődik ki a kom
penzáció. Ö kim utatta ugyanis, hogy a műtét utáni lecsökkent oxygénfogyasztás 
lassan ismét emelkedik, s az operáció utáni 20-ik napon eléri a normális értéket. 
Azoknál az állatoknál tehát, amelyek a mellékvesék exstirpátioját ezen időnél 
hosszasabban, sőt több, mint 50 nappal túlélték, a kompenzatorikus szervek már 
annyira hypertrophisálódtak, hogy a mellékvesék szerepét átveszik.

Ha tehát ilyen állatoknak B-vitaminmentes táplálékot adunk, akkor előre
láthatólag ugyanannyi ideig fognak életben maradni, mint a mellékvesével biró 
állatok. A VII. kísérletsorozat ennek igazolására szolgál. 7 patkányt, amelyeknek 
mellékveséit eltávolítottuk és amelyek ezt a műtétet mormális koszton 50 nappal 
túlélték, B-vitaminmentes táplálékra fogtunk. Ezek átlag 42 nap múlva pusztultak 
el, tehát ugyanannyi idő múlva, mint a 21 B-vitaminmentesen táplált, azonban 
mellékvesével bíró állatunk (II., III., kísérletsorozat és az V. kísérletsorozatból 
a 102., 104., 107. és 108. sz. állat). A kifejlődött kompenzáció tehát elegendő arra, 
hogy a B-avitaminosis ugyanolyan hosszú lefolyású (és ne gyorsabb) legyen, mint 
azoknál az állatoknál, amelyeknek mellékveséjét nem távolítottuk el.

Eredményeinket az alábbi összefoglaló táblázatban összesítjük : IV. * VI.

A B-AVITAMINOSIS TARTAMA :

II. Kísérletsorozat
Beavatkozás

Normális á lla to k ................................

Állatok
száma

6

Állatok élet
tartam

36 nap
III. 99 Vakműtét a B-avitaminosL' elején 11 37 „
V. 99 Vakműtét a B-avitaminosis 15. napj. 4 43 „

VII. 99 Mellékvesék exstirpátioját hosszasab
ban túlélt á l l a to k ........................

Összesen

7

28 állat 36

42 „ 

—43 nap

IV. Kísérletsorozat Mellékvesék exstirpatioja a B-
avitaminosis elején.............. 14 állat 12% naP

VI. „ Mellékvesék exstirpatioja a B-
avitaminosis 15-ik napján . 5 ,, 18% ,,

Összesen 19 állat 12%—18% nap
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Kísérleteink eredménye tehát a következő :
Ha patkányok mellékveséit eltávolítjuk és nem várjuk meg, amíg a mellék

szervek megfelelő kompensatorikus hypertrophiája létrejön, hanem azonnal B-men- 
tesen tápláljuk, akkor az állatok csak rövid ideig tudnak megélni. Átlag 12% nap 
alatt elpusztulnak, míg a mellékvesével bíró állatok 36—43 napig bírják ki a B-vita- 
minmentes táplálékot. Ha a mellékveséket a B-vitaminmentes táplálás 15-ik napján 
távolítjuk el és az állatokat tovább is B-vitaminmentesen tápláljuk, akkor műtét 
után 1—5 napon belül elpusztulnak, ezek tehát B-vitaminmentes táplálékon 
összesen átlag 18% napig élnek. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a mellék
vese a B-vitamin elvonását valahogyan kompenzálja. Ez lehet a magyarázata 
a mellékvese hypertrophiájának. Minthogy már előbb rám utattunk arra, hogy 
B-avitaminosisnál a mellékvesekéreg hypertrophisál, így a kompenzáló szerepet 
a kéregnek kell tulajdonítani. Ezek alapján joggal felállíthatjuk azt a munka- 
hypothezist, hogy a mellékvesekéreg azért hypertrophisál, hogy inkreciója útján 
a B-vitaminhiány folytán lecsökkent alapanyagcserét ismét a normálisra emelje. 
Ezért vezet gyorsabb halálhoz a B-vitaminhiány, ha a mellékvesék hiányzanak.
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T a b elle . —  I. T á b lá za t.

Kétoldali mellékvese exstirpatio. — Előtte és utána normális táplálék. 
Doppelseitige Nebennieren-Exstirpation. — Vor und nachher normale Nahrung.

Á
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Az operáció 
időpontja 

Zet der 
Operation

Túlélte
nappal
Über
lebte
Tage

M e g j e g y z é s e k
A n m e r k u n g

(  Ezután még 32 napig élt B-vitaminmentes tápiá-
1 lékon.

26 d" 1930 V. 26. > 6 0 \  Nachher lebte es noch 32 Tage auf B-vitamin-
( freier Nahrung.
( Ezután még 23 napig élt B-vitaminmentes tápiá-

O I lékon.
27 cf 1930 V. 26. > 6 0 }  Nachher lebte es noch 23 Tage auf B-vitamin-

Q< ( freier Nahrung.
28 cf +->ca

1930 V. 26. 15

29 cf XO) 1930 V. 26. 14
(  Ezután még 3 napig élt B-vitaminmentes tápiá-
1 lékon.

30 cf C 1930 V. 26. > 6 0 1 Nachher lebte es noch 3 Tage auf B-vitamin-p0) ( freier Nahrung.
Ä
V (  Ezután még 61 napig élt B-vitaminmentes tápiá-

z ) lékon.
31 9 0) 1930 V. 26. > 6 0 \  Nachher lebte es noch 61 Tage auf B-vitamin-

ap ( freier Nahrung.
f Ezután még 44 napig élt B-vitaminmentes tápiá-

J A 1 lékon.
56 9 <D

Q , 1930 VIII. 23. > 6 3 \  Nachher lebte es noch 44 Tage auf B-vitamin-
Q, f freier Nahrung.
Q f Ezután még 40 napig élt B-vitaminmentes tápiá-

1 lékon.
57 9 1930 VIII. 23. > 6 3 1 Nachher lebte es noch 40 Tage auf B-vitamin-4-»

a ( freier Nahrung.
P. , Még 120 nap múlva is életben van.

79 cf *43 1930 X. 24. > 5 0 j Lebt noch nach 120 Tagen.i/j
X . Még 120 nap múlva is életben van.

80 cf <v 1930 X. 24. > 5 0 ( Lebt noch nach 120 Tagen.
a> < Még 120 nap múlva is életben van.

81 cT OÍ 1930 X. 24. > 5 0 i Lebt noch nach 120 Tagen.
82 cf 1930 X. 24. 10

, Még 120 nap múlva is életben van.
83 rf 1930 X. 24. > 5 0 j Lebt noch nach 120 Tagen.
95 cf s 1930 X. 24. 11

íp , Még 120 nap múlva is életben van.
96 cf T3 1930 X. 24. > 5 0 | Lebt noch nach 120 Tagen.
97 cf O 1930 X. 24. 8

‘<ü . Még 120 nap múlva is életben van.
98 cf * 1930 X. 24. > 5 0 { Lebt noch nach 120 Tagen.

f Ezután még 47 napig élt B-vitaminmentes tápiá-
1 lékon.

41 9 1930 II. 3. >172 1 Nachher lebte es noch 47 Tage auf B-vitamin-
( freier Nahrung.
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Tabelle II. Táblázat.
Normális patkányok B-vitaminmentes táplálékon. 
Normale Ratten auf B-vitaminfreier Nahrung.
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36 cf 39

37 9 31

38 9 26

39 9 62

40 cf 16

14 cf 25

Tabelle III. Táblázat.
Mellékvese exstirpationak megfelelő műtét a mellékvesék bennhagyásával, utána B-vitamin-

mentes táplálék.
Scheinoperation, darnach B-vitaminfreie Nahrung.
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Zeit der
Operation

2 cf 1930 V. 24. 35

3 cf 13 1930 V. 24. 47
'Cd

4 $ C/7
'Cd 1930 V. 24. 40
>>

5

49
cf
9

cd

c £§.2
1930 V. 24. 

1930 VIII. 22.

39

39

50 9 M Í-,

=5 g. 1930 VIII. 22. 47
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Tabelle IV. Táblázat.

Kétoldali mellékvese exstirpatio. Közvetlen utána B-vitaminmentes táplálék. 
Doppelseitige Nebennierenexstirpation. Darnach sogleich B-vitaminfreie Nahrung.
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Mellékvese exstirpationak megfelelő műtét a mellékvesék bennhagyásával, előtte és utána
B-vitaminmentes táplálék.

Scheinoperation, vor und nachher B-vitaminfreie Nahrung.

Tabelle V. Táblázat.
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Kétoldali mellékvese exstirpatio, előtte és utána B-vitaminmentes táplálék. 
Doppelseitige Nebennierenexstirpation, vor und nachher B-vitaminfreie Nahrung.

Tabelle VI. Táblázat.
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Tabelle VII. Táblázat.
Kétoldali mellékvese exstirpatio. Miután az állatok normális táplálék mellett a műtétet hosszú 

idővel túlélték, B-vitaminmentes táplálékra fogtuk őket. (L. I. táblázatot is.) 
Doppelseitiqe Vebennierewexstirpation. Nachdem die Tiere bei normaler Nahrung die 
Operation lange überlebten, werden sie auf B-vitaminfreie Nahrung gebracht (S. auch

Tabelle I.).
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(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

DIE ROLLE DER HYPERTROPHIE DER NERENNIEREN BEI
MANGEL AN VITAMIN B.

(Inkretion und Avitaminose. XVI. Mitteilung.)

Von DR. L. CSIK und DR. J .  v . MÉHES.

Die Untersuchungen über den Wirkungsmechanismus der Vitamine haben 
immer wieder auf Zusammenhänge mit dem inkretorischen System hingewiesen.1

Bezüglich der Wirkung von B-Vitamin hatte zuerst Mc. Carrison2 behauptet, 
dass die Nebenniere dabei hypertrophisiere. Beznák* hat das bestätigt, aber 
keine Vermehrung des Adrenalingehaltes gefunden und daran anschliessend 
haben dann Verzár und Péter* gezeigt, dass der hypertrophisierende Teil die 
Rinde und nicht das Mark der Nebenniere ist. Es ist noch nicht entschieden, 
welche Bedeutung dieser Hypertrophie zugeschrieben werden soll.

Man weiss ja über die Funktion der Nebennierenrinde noch sehr wenig.
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Immerhin finden sich Anhaltspunkte dafür, dass ihr auch eine Rolle bei den 
Oxydationen des Körpers zukommt. So hat Árvay5 im obigen Institut im 
Zusammenhang mit den erwähnten Untersuchungen gezeigt, dass bei Ratten 
nach Nebennierenexstirpation der Gaswechsel bis zu — 26% sinkt und auch die 
spezifisch-dynamische Wirkung sehr wesentlich, bis auf die Hälfte des Normal
wertes, abnimmt. Andererseits wissen wir aber auch, dass der 0 2-Verbrauch 
und die sp. d. W. von R-vitaminfrei gefütterten Ratten ebenfalls sinkt, wie das 
unter anderen auch Zih6 und Árvay1 gesehen hatten. Es bestehen also bezüglich 
der Aenderungen von Grundstoffwechsel und der sp. d. W. gewisse Parallelen zwi
schen Nebennierenausfall und R-Avitaminose. Von der Nebennierenrinde haben 
auch Koehler und Eichelberger8 sowie Szent-Györgyi9 auf ganz anderem Wege 
neuerdings festgestellt, dass sie mit den Oxydationsvorgängen irgendwelchen 
Zusammenhang hat. Koehler isolierte eine Substauz aus ihr welche den Grund
stoffwechsel erhöht.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet könnte man daran denken, dass 
die Hypertrophie der Nebennierenrinde bei R-Vitaminmangel eine kompen
satorische Hypertrophie ist, die den Ausfall irgend einer Substanz, die unter anderem 
auch das Sinken des Gr. St. W. bedingt, zu kompensieren hat. Der Mechanismus 
der Hypertrophie wäre also ein ähnlicher wie jener der Thyreoidea bei Jodmangel.

Besteht diese Hypothese zu Recht, so müsste eine Exstirpation der hyper- 
trophierten Nebennieren bei B-Avitaminose die Tiere mehr schädigen, als nor
mal (vitaminreich) ernährte Tiere. Dies wird durch unsere später anzuführenden 
Versuche bestätigt.

Zu diesen Versuchen sind Ratten besonders geeignet, denn bekanntlich 
kann man bei diesen Tieren die Nebennieren exstirpieren ohne, dass sie, wenigstens 
in einem grossen Prozentsatz, sterben. Es hypertrophieren kompensatorische 
Organe und die Tiere überleben viele Monate lang. Ihr 0 2-Verbrauch und ihre 
sp. d. W. wird dabei wieder normal, wie das in den erwähnten Versuchen von 
Árvay sehr schön zu sehen war. Allerdings scheint eine latente Schwäche dieser 
Tiere dennoch vorhanden zu sein, wie das aus den Arbeitsversuchen von Csik9 her
vorgeht ; es tr itt nämlich bei Muskelarbeit dieser Tiere Hypoglykaemie auf und 
die Tiere ermüden rasch.

Um zu zeigen, ob die Hypertrophie der Nebenniere wichtig für B-vitamin- 
frei ernährte Tiere ist, haben wir auf Anregung von Prof. Verzár einen anderen 
Weg gewählt, indem wir untersuchten, was geschieht, wenn man Ratten die Neben
nieren exstirpiert und sie dann auf eine B-vitaminfreie Kost stellt. Wir haben 
ferner untersucht ob bei einige Zeit auf B-vitaminfreier Kost gehaltenen Tieren 
die Exstirpation der Nebennieren von mehr nachteiliger Wirkung ist, als bei nor
malen Tieren. Um diese Frage zu lösen musste zuerst eine Reihe von Vorunter
suchungen gemacht werden.

METHODIK.

Die Methode der Operation war die folgende. Die Tiere wurden mit Aether 
narkotisiert, auf den Bauch aufgebunden und in Rückenschnitt beide Nebennieren 
gleichzeitig steril entfernt. Die Operation dauerte höchstens 15 Minuten.
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Bezüglich unserer Methodik sei noch das Folgende erw ähnt: wir begannen 
diese Serien erst, als wir grosse Übung in der Entfernung der Nebennieren hatten. 
Es sei deshalb bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das verschiedene Sterben in 
Versuchsreihe IV. und VI. demnach nicht auf Fehler und Verschiedenheiten 
unserer operativen Technik zurückgeführt werden kann.

Die B-vitaminfreie Nahrung war nach Mc. Collum zusammengestellt u. zw.

Casein................................................................18-0%
S a lzg em isch ............................................  4-0%
Amylum t r i t i c i ............................................. 56-0%
S chw einefett................................................. 20-0%
Oleum jecoris a s e l l i ................................  2-0%

Man bringt das Casein in Alcohol zum Kochen und lässt es darin 24 St. lang stehen, nachher 
wird es filtriert und getrocknet. Das Schweinefett soll auch vorerst geschmolzen und durch 
Glaswolle filtriert werden.

Zusammensetzung des Salzgemisches: Natriumchlorid 8-75 gr., Calciumphosphat 
monobasic. 27-0 gr., Ferrum citricum 5-9 gr., Magnesium sulf. 13-3 gr., Dikaliumhydrophos- 
phat 47-9 gr. ; das Ganze pulverisiert und gut vermischt.

Die normale Nahrung bestand aus Mais, Gerste, Milch, Brot, Speisereste und Wasser.

Unser Resultat kann auch dadurch nicht beeinflusst werden sein, dass die 
Tiere nach der Nebennierenexstirpation nicht gefressen hätten. Sie nahmen die 
Nahrung gern und normale Tiere nahmen zuerst an Gewicht zu und erst später, 
enstprechend dem Verlauf der B-Avitaminose wieder ab.

Alle Tiere befanden sich im selben warmen Stall unter gleichen Verhält
nissen.

VERSUCHE.

Versuchsreihe I. (Tabelle I.)

Es wurde normal gefütterten Ratten die Nebenniere entfernt und an einem 
grösseren Material geprüft, wie lange die Tiere überleben. Wenn wir normal gefüt
terten Ratten beide Nebennieren exstirpierten, so blieben von 18 Stück 13 (72%) 
länger als 50 Tage am Leben.

Versuchsreihe II. (Tabelle II.)

Dann wurde als Vorversuch untersucht, wie lange bei unserer B-vitamin- 
freien Ernährung die Tiere durchschnittlich leben.

Es zeigte sich, dass wenn wir normale Ratten B-vitaminfrei ernährten, so 
starben alle 6 Tiere durchschnittlich nach 36 Tagen an den Folgen der Avitaminose.

Versuchsreihe III. (Tabelle III.)

Wir haben auch noch den folgenden, hierher gehörenden Kontrollversuch 
gemacht. Es wurde in Aethernarkose eine „Scheinoperation“ ausgeführt mit 
Freilegung beider Nebennieren, ebenso wie zur Nebennierenexstirpation. Anstatt 
der Nebenniere wurde aber nur etwas Fettgewebe aus unmittelbarer Nähe der
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Nebennieren entfernt. Noch am selben Tag kamen diese Tiere auf B-vitaminfreie 
Kost. Sie lebten ebenso lange, wie die Tiere der vorigen Gruppe, nämlich 11 Tiere 
durchschnittlich 39 Tage.

Wir können Gruppe II. und III. zusammenfassen und demnach sagen, dass 
17 Ratten ohne B-Vitamin gefüttert durchschnittlich 37 Tage lang lebten.

Nachdem somit festgestellt war, dass unter unseren Verhältnissen die 
B-Avitaminose in 37 Tagen zum Tode führt, wenn die Tiere Nebennieren haben, 
und, dass andererseits nach doppelseitiger Nebennierenexstirpation unsere Ratten 
in 72% überleben, gingen wir an den eigentlichen Versuch. Dieser sollte zeigen 
ob die Dauer der Avitaminose sich ändert, wenn man Ratten beide Nebennieren 
exstirpiert und sie dann zugleich —- also noch ehe eine kompensatorische Hyper
trophie an Nebenorganen aufgetreten ist —, auf B-vitaminfreie Diät stellt.

Versuchsreihe IV. (Tabelle IV.)

In 14 Fällen haben wir deshalb sogleich nach der doppelseitigen Nebennieren
exstirpation die Tiere auf B-vitaminfreie Diät gestellt. Die durchschnittliche Lebens
dauer dieser Tiere war 12 y2 Tage, während bei normaler Diät (Vers. Reihe I.) 
72% der Tiere länger als 50 Tage überlebten, und aus Versuchsreihe II. und III. 
geht hervor, dass mit Nebenniere die Tiere 37 Tage ohne B-Vitamin leben.

Diese Versuchsreihe scheint uns also schlagend zu beweisen, dass ohne 
Nebennieren der Verlauf der Avitaminose ein sehr rapider ist und in einem drittel 
der Zeit zum Tode führt, als bei den Tieren die ihre Nebennieren besitzen.

Man könnte dagegen einwenden, dass es ja nicht erstaunlich sei, dass nach 
einer so schweren Operation die Tiere nicht überleben, aber wir haben ja eben 
gezeigt, dass der Verlauf der B-Avitaminose durchaus die normale Länge behält, 
wenn man eine ebenso schwere „Scheinoperation“ ausführt (Versuchsreihe III.). 
Es kann also nur der Ausfall der Nebennieren die Ursache dafür sein — nicht 
die Schwere des Eingriffes — dass die Dauer der Avitaminose so abgekürzt ist. 
Diese Tatsache wird auch durch unsere folgenden Versuche unterstützt.

Versuchsreihe V. (Tabelle V.)

In dieser Versuchsreihe haben wir unsere Tiere 25—26, bzw. 15 Tage lang 
auf B-vitaminfreier Nahrung gehalten und dann die schon früher beschriebene 
Scheinoperation ausgeführt; nach der Operation wurden die Tiere weiter 
B-vitaminfrei ernährt. Damit wollten wir entscheiden, welchen Einfluss ein solcher, 
im Verlauf der B-Avitaminose vorgenommener Eingriff auf die Lebensdauer der 
Tiere ausübt. Wurde der Eingriff am 25—26. Tag der B-vitaminfreien Ernährung 
ausgeführt, so bleiben von 6 Tieren 4 nur mehr 2—3 Tage lang am Leben und 
2 Tiere haben mit 9, resp. 12 Tagen die Scheinoperation überlebt. Unsere Tiere 
waren daher überwiegend (66%) durch die B-Avitaminose in solchem Masse 
geschwächt, dass sogar eine Scheinoperation ihre Lebensdauer schädlich beein
flusste. Bei den beiden Ratten, welche die auf die 25 tägige B-vitaminfreie Ernäh
rung folgende Scheinoperation um 9, resp. 12 Tage überlebt hatten, kommt die
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Dauer des Verlaufs der B-Avitamiuose jener Zeitspanne (37 Tage) ziemlich gleich, 
in welcher unsere B-vitaminfreie Diät auch bei Tieren mit Nebennieren zum Tode 
führt. Bei 5 Tieren haben wir die Scheinoperation am 15. Tag der B-vitaminfreien 
Ernährung ausgeführt. Der operative Eingriff hat bei diesen Ratten den Verlauf 
der B-Avitaminose überhaupt nicht verkürzt. Diese Tiere sind am 25, 30. Tag 
nach der Operation, resp. am 40, 45 Tag der B-vitaminfreien Ernährung einge
gangen. Die Wichtigkeit dieses Resultats geht aus den folgenden Versuchen 
hervor.

Versuchsreihe VI. (Tabelle VI.)
Die Tiere wurden auch in diesem Falle sowohl vor als nach der Operation 

B-vitaminfrei ernährt. 6 Tieren haben wir am 24—26 Tag der B-Avitaminose die 
Nebennieren entfernt. Diese Tiere sind ohne Ausnahme 1—2 Tage nach der Opera
tion eingegangen. Es wird wohl dieser frühzeitige Tod nach der Operation nicht 
sehr ausschlaggebend sein, da wir auch in der vorangehenden Versuchsreihe gese
hen haben, dass sogar eine Scheinoperation am 24—26. Tag der B-Avitaminose 
ausgeführt, bei 2/3 der Tiere binnen 2—3 Tagen zum Tode führte. Es sind aber 
jene Fälle dieser Versuchsreihe beweisbringend, wo am 15. Tag der B-Avitaminose 
die Nebennieren exstirpiert wurden. Diesen Versuch führten wir an 5 Tieren aus, 
welche am 1. — 5. Tag nach der Nebennierenentfernung, am 16. — 20. Tag der B- 
Avitaminose, alle eingingen. Bei diesen Ratten konnte die Ursache des frühen Todes 
speziell nur die Entfernung der Nebennieren sein, weil wir in der vorangehenden 
Versuchsreihe gesehen haben, dass eine an diesem Tag der B-Avitaminose aus
geführte Scheinoperation die Lebensdauer, den Verlauf der B-Avitaminose, nicht 
verkürzt hat.

Alle diese Versuchsreihen (IT, III., IV., V., VI.) weisen darauf hin, dass die 
Nebennieren, — wie sich das ja in ihrer Hypertrophie äussert, -— irgendeine kom
pensatorische Wirkung haben, die gegen den B-Vitaminmangel wirkt. Sind keine 
Nebennieren vorhanden, so wirkt der B-Vitaminmangel rascher.

Versuchsreihe VII. (Tabelle VII.)

Aus den Respirationsversuchen von Árvay ging schon hervor, wie sich bei 
den normal gefütterten Ratten nach der Nebennierenexstirpation die Kompen
sation durch Hypertrophie von Nebenkörpern entwickelt. Er zeigte wie der 0 2- 
Verbrauch nach anfänglichem Fallen wieder anstieg und am 20. Tag nach der Ope
ration wieder eine normale Höhe hatte. Bei Tieren, welche die Exstirpation der 
Nebennieren länger als diese Zeit, sogar länger als 50 Tage überlebt haben, ist also 
bereits genügend hypertrophierendes Nebennierengewebe vorhanden um die Funk
tion der Nebennieren zu übernehmen.

Wenn wir also solchen Tieren eine B-vitaminfrei Diät geben, so ist zu erwar
ten, dass sie ebenso lange am Leben bleiben wie Tiere mit Nebennieren. Versuchs
reihe VII. zeigt, dass das tatsächlich so ist. 7 Tiere, deren Nebennieren exstirpiert 
waren, die aber länger als 50 Tage überlebt hatten, wurden dann auf B-vitamin
freie Diät gestellt. Sie starben durchschnittlich nach 42 Tagen, also etwa nach
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derselben Zeit wie die 21 B-vitaminfrei ernährten Tiere mit Nebennieren (Ver
suchsreihe II., III. und aus Versuch reiche V. die Tiere No. 102., 104., 107. und 108.). 
Die ausgebildete Kompensation gewährt also genügenden Schutz um die Avita- 
minose ebenso lang zu machen, wie wenn Nebennieren vorhanden sind.

Die folgende zusammenfassende Tabelle zeigt unsere Resultate :

DAUER DER B-AVITAMINOSE.

überlebten
Versuchsreihe II. Normale T ie re .....................................  6 Tiere 36 Tage

„ III. Scheinoperation zu Beginn der B-Avi-
ta m in o s e ......................................... 1 1  „ 37 „

,, V. Scheinoperation am 15. Tag der B-
A vitam inose....................................  4 „ 43 „

„ VII. Nebennierenexstirpation, nachher norm.
Kost (>50 Tage) hierauf B-freie
D iät........................................ .... . . 7 „ 42

Zusammen 28 Tiere 36—43 Tage

Versuchsreihe IV. Nebennierenexstirpation zu Be
ginn der B-Avitaminose . . .  14 Tiere 12 % Tage

„ VI. Nebennierenexstirpation am 15.
Tag der B-Avitaminose . . .  5 „ 18 % „

Zusammen 19 Tiere 12%—18% Tage

Das Resultat unserer Versuche ist also das Folgende: Wenn man Ratten die 
Nebennieren exstirpiert und nicht wartet bis eine ausgiebige kompensatorische 
Hypertrophie der Nebenorgane bereits eingetreten ist, dann halten die Tiere eine 
B-vitaminfreie Diät sehr schlecht aus. Sie gehen bereits durchschnittlich nach 
12% Tagen ein, während sonst unsere Tiere erst sterben, wenn sie 36—43 Tage 
ohne B-Vitamin ernährt waren. Wenn wir die Nebennieren am 15. Tag der 
B-Avitaminose entfernen und die Tiere auch weiterhin B-vitaminfrei ernähren, 
so gehen sie 1—5 Tage nach der Operation ein ; diese Tiere können also durch
schnittlich nur 18% Tage auf B-vitaminfreier Nahrung am Leben erhalten werden.

Das beweist, dass die Nebenniere den Ausfall des B-Vitamins irgendwie 
kompensiert und das ist die Erklärung für ihre Hypertrophie. Nachdem wir früher 
gezeigt hatten, dass bei der Avitaminose nur die Nebennierenrinde hypertrophi- 
siert, so kommt also diese kompensatorische Wirkung wohl der Rinde zu. Man 
könnte die Arbeitshypothese aufstellen, dass die Rinde deshalb hypertrophisiert, 
um durch ihre Inkretion den durch B-Vitaminmangel sinkenden Grundumsatz 
wieder zu steigern. Ist keine Nebenniere da, so führt deshalb der B-Vitaminmangel 
viel rascher zum Tod.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának és a debreceni egyetem orvosi vegytani
intézetének közleménye.)

ADATOK
A GOLYVA JO D H IÁ N Y E L M E L E T E N E K  H E L Y E SS É G É H E Z .

írta: D r . STRAUB JÁNOS
a debreceni Tisza István Tudományegyetem orvosi vegytani intézetének adjunktusa.

A csonkamagyarországi ivóvizek jódtartalmára vonatkozó vizsgálataim1 
szerint az endemiás golyvás helyek (Tatabánya, Komárom-Üjváros, Magyaróvár, 
Salgótarján, Miskolc stb.) ivóvizeire jellemző, hogy kivétel nélkül igen kevés jódot 
tartalmaznak (a legmagasabb jódtartalom 1 liter vízben 2.1 7 (1 7 =  0.001 mg) 
avagy teljesen jódmentesek. Ez a tapasztalat a jódhiányelmélet hetyessége mellett 
bizonyít.

Az ország golyvamentes helyeiről származó ivóvizek, így elsősorban a Nagy
alföld ártézi és mélyfúrású ivóvizei jelentékeny mennyiségű jódot (középértékben 
a jódtartalom 1 liter vízben 76.8 7) tartalmaznak. Ezzel szemben vannak olyan 
golyvamentes helyek is (Szombathely, Győr, Pápa, Veszprém, Badacsonyhegy- 
község, Szeged, Szolnok stb.), ahol az ivóvizek igen kevés, vagy semmi jódot 
nem tartalmaznak. Ez a körülmény —• vagyis, hogy az ivóvíz jódszegény és a 
lakosság mentes a golyvától — még nem bizonyít a golyva jódhiányelmélete ellen, 
mert feltételezhető, hogy fenti helyek lakossága az élelmiszerek utján fedezi jód- 
szükségletét. A golyva — jódhiányelmélet helyességének szempontjából —- amint 
arra először Bodnár prof. m utatott rá — különös fontossággal bír afelől biztos 
tájékozódást szerezni, hogy a golyvamentes és jódban szegény ivóvízzel biró 
helyek lakossága az élelmiszerekkel megkapja-e azt a jódmennyiséget, amelyre 
a szervezetnek okvetlenül szüksége van ahhoz, hogy a golyva kifejlődése meg- 
akadályoztassék. A szervezet napi jódszükséglete kb. 40—50 7-ra tehető, ha 
tehát az élelmiszerek jódtartalomra való megvizsgálásából az adódnék ki, hogy 
fenti helyeken az élvezett napi élelmiszermennyiség jódtartalma 40 7 alatt van, 
akkor ez a megállapítás nyomós bizonyíték volna a jódhiány elmélet ellen. A jód
hiányelmélet szerint ugyanis ott lép fel a golyva, ahol a szervezet nem juthat 
elegendő jódhoz, tehát ahol jódhiány van, ott feltétlenül golyvának is kell lenni, 
ha nincs, akkor a jódhiányelmélet nem nyugszik helyes alapokon.

A különböző élelmiszerek jódtartalmának a meghatározása körülményes és 
hosszadalmas, de erre nincs is szükség, mert az élelmiszerekkel (ivóvízzel) a szerve
zetbe kerülő jódmennyiségről egyszerűbben is tájékozódást szerezhetünk. Feilenberg2 
kim utatta ugyanis, hogy jódegyensúly esetén a szervezet annyi jódot választ ki,
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amennyit rezorbeál, ilyen módon tehát a kiválasztott jódmennyisége megadja 
az ivóvízzel és tápszerekkel a szervezetbe felvett jódmennyiséget. A szervezetbe 
kerülő fiziológiás jódmennyiségek a vizelettel, bélsárral és izzadsággal ürítetnek 
ki; a jód javarészben a vesén keresztül választódik ki, tehát a vizelet jódtartal- 
mának meghatározásával a szervezet jódfelvételéről jól felhasználható relatív 
adatok birtokába juthatunk és megállapíthatjuk, hogy a szervezet szenved-e 
jódhiányban. Ezek szerint, ha a napi vizelet jódtartalma 40 y alatt van, akkor 
ebből arra lehet következtetni, hogy az illető szervezet jódellátása nem kielégítő.

Az említett golyvamentes és jódszegény ivóvízzel bíró helyek közül Veszprém, 
Badacsonyhegyközség, Szeged és Szolnok voltak azok, ahonnan sikerült összesen 
13 egészséges felnőtt egyéntől megbízhatóan gyűjtött vizeletet szerezni. Fontos 
ezeknél a vizsgálatoknál annak a biztosítása, hogy olyan egyénektől származ
zanak a vizeletek, akik jódos gyógyszereket, jódtinkturát (sebdezinficiálásra) nem 
használtak. A vizsgálatok eredményeit az egyes helyeken élvezett ivóvizek jód- 
tartalmának feltüntetésével az alábbi táblázatban foglaltam össze.

Sorszám 
L aufende Nr.

Vizsgálati hely
Ort der U ntersu ch ung

Vizsgált egyén 
életkora 

A lter der u n ter
su ch ten  P erson

Használt ivóvíz 
jódtartalma 

1 literben
J od geh a lt des g e 

brauchten
T rinkw assers per L it-y

Napi vizelet 
jódtartalma

Jod geh a lt des tä g 
lich en  H arnes

*/t

1 42 90-0
2 V eszprém ......................... 35 1-5 84-0
3 28 (vízvezeték) 105-0
4 30 (Wasserleitung) 80-0

0-5, 0-7
5 Badacsonyhegyközség 45 (ásott kutak) 81-0
6 40 (Ausgehobene 157-5

Brunnen)

1-2
7 16 (vízvezeték) 147-0
8 Szeged ............................. 46 (Wasserleitung) 113-0
9 21 0-0, 0-0 161-0

10 54 (mélyfúrású kutak) 205-0
Tiefbohr-
brunnen)

11 42 1-25 336-3
12 Szolnok ......................... 45 (vízvezeték) 184-8
13 36 (Wasserleitung) 300-0

A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a vizsgált golyvamentes helyeken 
lakó s jódszegény vagy jódmentes vizet élvező egyének távolról sem szenvednek 
jódhiányban, mert a napi vizelet jódtartalma minden esetben jóval felette van a 
40 y-nak. Ezek szerint adva van annak a lehetősége, hogy azokon a helyeken, 
ahol az ivóvizek jódban szegények, a lakosság az élelmiszerek utján fedezhesse 
a jódszükségletét, ilyen módon tehát a vizek jódszegénysége és a golyvamentesség 
nem bírhat bizonyító erővel a jódhiányelmélet ellen.

A lakosság jóddal való ellátásának a megismerésére általában elegendőnek 
szokták tartani az ivóvizek jódtartalmának a meghatározását. Az általam vizs-
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gált esetek azt bizonyítják, hogy az ivóvizek jódszegénységéből nem lehet azt a 
következtetést levonni, hogy a lakosság jódhiányban szenved, hanem feltétlenül 
szükséges az élelmiszerek, illetve vizeletek jódtartalmának az ismerete is.

Ha a jódhiányelmélet helyes, akkor azokon a helyeken, ahol jódszegény az 
ivóvíz és golyva van, az élelmiszerek sem tartalmazhatnak elegendő jódot, illetve 
a vizeletek jódtartalma alatta kell legyen a 40 Y-nak. Ilyen esetnek szép példáját 
szolgáltatja a bodahegyközségi golyvaelőfordulás. Bodnár professzorral végzett 
vizsgálataink3 szerint Bodahegyközség területén nem csak az ivóvizek, hanem 
az élelmiszerek is szegények jódban és az iskolaköteles gyermekek napi vizelete 
középértékben össze-vissza csak 8 y jódot tartalmaz.

E helyen is őszinte köszönetét mondok Dr. Orsós Imre kórházi főorvos 
(Szolnok), Dr. Kőszegi Dénes egyetemi adjunktus (Szeged) uraknak és a veszprémi 
közkórház igazgatóságának a vizeletminták összegyűjtése körül te tt szíves fára
dozásaikért.

(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes und dem medizinisch—  
chemischen Institut der Univerität in Debrecen.)

BEITRÄGE ZUR RICHTIGKEIT DER JODMANGELTHEORIE DES
KROPFES.

von D r . J o h a n n  St r a u b

Adjunkt des medizinisch—chemischen Institutes der Universität in Debrecen.

Laut meinen Untersuchungen1 bezüglich des Jodgehaltes ungarischer 
Trinkwasser ist es charakteristisch für die Trinkwasser von Gegenden mit endemisch 
auftretendem Kropf (Tatabánya, Komárom-Újváros, Magyaróvár, Salgótarján, 
Miskolc usw.) dass sie ausmahmslos sehr wenig Jod enthalten (der höchste Jod- 
gehalt beträgt 2.1 y (1 Y =  0.001 mg) per Liter) oder auch völlig jodfrei sind. Diese 
Erfahrung spricht für die Richtigkeit der Jodmangeltheorie.

Die aus den kropffreien Orten des Landes stammenden Trinkwasser, so in erster 
Reihe die Trinkwässer von artesischen Brunnen und Tiefbohrbrunnen der grossen 
Tiefebene enthalten bedeutende Jodmengen (im Mittel 78.8 y per Liter). Man 
findet aber zuweilen auch kropffreie Gegenden (Szombathely, Győr, Pápa, Veszprém, 
Badacsonyhegyközség, Szeged, Szolnok usw.), wo das Trinkwasser sehr wenig 
oder gar kein Jod enthält. Dieser Umstand — dass also das Trinkwasser jodarm 
und die Bevölkerung kropffrei ist — spricht noch nicht gegen die Jodmangel
theorie des Kropfes, denn man kann annehmen, dass der Jodbedarf der Bevölke
rung in den letzterwähnten Gegenden durch die Nahrungsmittel besorgt wird. 
Vom Gesichtspunkte der Richtigkeit der Jodmangeltheorie des Kropfes — 
worauf zuerst Prof. Bodnár hinwies — ist es von besonderer Wichtigkeit, sich 
mit Sicherheit darüber zu orientieren, ob die Einwohner kropffreier Ortschaften 
mit jodarmem Trinkwasser durch die Nahrungsmittel zu jener Jodmenge gelangen, 
welche der Organismus unbedingt benötigt um die Entwickelung des Kropfes 
verhindern zu können. Der tägliche Jodbedarf des Organismus kann auf cca
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40—50 7 geschätzt werden; wenn also der Jodgehalt der täglich genossenen 
Nahrungsmittel in den obigen Gegenden unter 40 7 bleibt, so wäre dieser Befund 
ein bedeutender Beweis gegen die Jodmangeltheorie. Nach der Jodmangeltheorie 
tr itt der Kropf dort auf, wo der Organismus nicht zur genügenden Jodmenge 
gelangt; wo also ein Jodmangel besteht, dort muss unbedingt auch Kropf Vor
kommen ; kommt er nicht vor, so ruht die Jodmangeltheorie auf unrichtigen 
Voraussetzungen.

Die Bestimmung des Jodgehaltes in den verschiedenen Nahrungsmitteln 
ist umständig und langwierig, ist aber auch nicht notwendig, denn man kann 
sich über die mit den Nahrungsmitteln (Trinkwasser) in den Organismus einge
führten Jodmengen auch einfacher orientieren. Feilenberg2 wies nämlich nach, 
dass im Falle des Jodgleichgewichtes der Organismus so viel Jod ausscheidet, 
wie eben resorbiert wird. Die in den Organismus eingeführten physiologischen 
Jodmengen werden im Harne, Kot und Schweiss en tleert; der grösste Teil des 
Jods wird durch die Nieren ausgeschieden, mit der Bestimmung des Jods im 
Harne gelangen wir also zu gut brauchbaren relativen Daten über die Jodaufnahme 
de Organismus und können somit einen eventuellen Jodmangel des Organismus 
feststellen, wenn der Jodgehalt des täglichen Harnes unter 40 7 gefunden wird.

Von den erwähnten kropffreien Ortschaften mit jodarmem Trinkwasser 
ist uns in Veszprém, Badacsony hegy község, Szeged und Szolnok gelungen von ins
gesamt 13 gesunden, erwachsenen Personen zuverlässig gesammelte Harn
proben zu erhalten. Es ist bei diesen Untersuchungen, darauf zu achten, dass 
die Harnproben von solchen Personen entnommen werden, die keine jodhaltigen 
Heilmittel, Jodtinktur (zur Desinfektion) usw. gebrauchen. Die Ergebnisse sind 
mit Angabe des Jodgehaltes der genossenen Trinkwasser in der im ungarischen 
Text mitgeteilten Tabelle zusammengestellt.

Durch die Daten der Tabelle wird bewiesen, dass bei den auf den unter
suchten Orten wohnenden und jodarmes, oder jodfreies Trinkwasser geniessenden 
Personen bei weitem kein Jodmangel besteht, da der Jodgehalt des täglichen 
Harnes in jedem Falle 40 7 bedeutend übertrifft. Es ist daher die Möglichkeit 
gegeben, dass in Gegenden mit jodreien Trinkwassern die Bevölkerung durch die 
Nahrungsmittel ihren Jodbedarf besorgen kann. Die Kropffreiheit spricht also 
auch bei Jodarmut der Trinkwasser nicht gegen die Jodmangeltheorie.

Zur Ermittlung des Jodbedarfes der Bevölkerung hält man es gewöhnlich 
für genügend, den Jodgehalt der Trinkwasser zu bestimmen. Die von mir unter
suchten Fälle beweisen, dass aus der Jodarmut der Trinkwasser nicht die Fol
gerung geschlossen werden kann, dass ein Jodmangel besteht, da hierzu die 
Kenntnis des Jodgehaltes der Nahrungsmittel bzw. des Harnes auch unbedingt 
nötig ist.

Ist die Jodmangeltheorie richtig, so dürfen in Gegenden, wo das Trink
wasser jodarm ist und Kropf besteht, nicht einmal die Nahrungsmittel genügenden 
Jod enthalten, bzw. soll der Jodgehalt des Harnes un ter40 y bleiben. Ein schönes 
Beispiel eines solchen Falles findet man beim Vorkommen des Kropfes in Boda- 
hegyközség. Laut unseren mit Prof. Bodndr gemeinsam durchgeführten Unter
suchungen* sind in Bodahegyközség nicht nur die Trinkwasser, sondern auch die
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Nahrungsmittel arm an Jod und der tägliche Harn von schulpflichtigen Kindern 
enthält im Mittel insgesamt nur 8 y Jod.

Ich möchte auch an dieser Stelle den Herren Dr. Emerich Orsós Spitals
oberarzt (Szolnok) und Dr. D. Kőszegi, Adjunkt an der Universität Szeged, 
sowie der Direktion des Gemeindespitals in Veszprém für ihr freundliches Ent
gegenkommen beim Sammeln der Harnproben meinen aufrichtigsten Dank 
aussprechen.
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(A cambridgei School of Biochemistry és National Institute of Poultry 
és a tihanyi Biológiai Intézet II. osztályának közleménye.)

AZ ’IN H IB IT O R ’ FA K TO R O K  ES MORGAN 
F A K T O R -H Y PO T H E SISE .

írta: DR. KOLLER K. PlUS adjunktus.

Bertrand (1908) és Chodat (1912) szerint a pigmentkeletkezés mechanizmusa 
az, hogy az állatok és növények színét egy oxidáló fermentumnak, vagy enzymának 
a színtelen choromogenre való hatása váltja ki. Gortner (1911), Przibram, Dem- 
bowsky és Breecher (1915), Shultz (1925) s mások pedig azt m utatták ki, hogy az 
oxidasenak (pl. tyrosinase) jelenléte feltétlenül szükséges a pigment keletkezéséhez. 
L. Kaufmannak (1923) sikerült is tyrosinase injiciálásával melanin pigmentet 
létrehozni.

A pigmentformálódás kémiai bázisának ismerete lehetővé teszi, hogy kémiai 
alapon végezzünk színre vonatkozó öröklési analizist. Onslow (1915) ilyen alapon 
m utatta ki, hogy kémiai különbségek vannak a nyúl, egér, patkány kétféle fehér 
színű változatánál s ez a kémiai különbség teljesen megfelel az öröklési visel
kedésükben tapasztalható különbségeknek. Az egyik fehér szín dominánsan 
öröklődik, viszont a másik, melyet albínónak nevezünk, recessziven viselkedik 
más színekkel szemben. K im utatta Onslow, hogy a domináns fehér színben jelen 
van a színképzéshez szükséges choromogen és oxidas, ezek azonban nem tudnak 
egymásra hatást gyakorolni, mert Onslow szerint egy „inhibitor“ anyag ezt meg
akadályozza. Ha ezt az inhibitort pl. felfőzéssel elroncsoljuk, amit termolabilis 
volta megenged, akkor a szín létre is jön. Az albínó fehér színben nem találta meg 
Onslow az inhibitor anyagot s ezért a fehér szín keletkezését azzal magyarázza, 
hogy a pigment létrehozó tényezők valamelyike hiányzik.

Onslow módszere, mellyel a különböző bőrökből készült kivonatok pigment
képző tényezőit igyekezett kimutatni, jelenlegi ismereteink alapján nem bizonyul 
teljesen megbízhatónak. Ezért szükséges volt az újabban Bloch-tó\ (1917, 1924) 
ismertetett s nagyon elterjedten használatos d i o x y p h e n y l a l a n i n  amino- 
sav-nak a bevezetése. Hasonlóan az a tény is, hogy újabban több, a szín-öröklésben 
fellépő jelenség magyarázata nehézségbe ütközött, részletesebb kémiai analizist 
kívánt.

METHODIKA.
Kísérleteinkhez 2—3 napos nyulakat és tengeri malacokat használtunk fel. 

Ezeknek genetikai konstitucióját keresztezések segítségével analizáltuk s a fel
használt utódok öröklésbeli adottságait minden esetben ismertük. Az állatokat
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chloroformmal öltük meg és a bőrt eltávolítottuk. Nagyon gondosan megtisztí
to ttuk minden kötőszövet és vérér résztől, mert ez utóbbiak jelenléte zavarta a 
reakciók jellegzetes megjelenését. A bőrt a megtisztítás után darabokra vagdaltuk, 
tiszta homokkal szétdörzsöltük. Az így kapott pépet vászonba tettük és 3—4 
atmoszféra nyomás alatt kipréseltük. Ezután 10—15 peccig centrifugáltuk a 
préselés után nyert sűrű folyadékot.

A nyert kivonatokat négy egyenlő részre osztottuk el és kínai porcellán 
lemez vájulataiba helyeztük. Ugyanazon kivonat első adagjához nem adtunk 
semmit, ez szolgált kontroll gyanánt kísérleteink folyamán. A második adaghoz 
Bloch Dopa-ját, vagyis a dioxyphenylalanin-t adtuk hozzá nagyon finom por alak
jában. A Dopa mennyisége 2—4 gramm volt. A harmadik adaghoz a Dopa-n 
kívül még 2—3 csep vizet is öntöttünk. A negyedik adaghoz adtunk Dopa-t és
2—3 cseppet abból az extraktumból, melyet vagy a domináns fehér, vagy pedig 
az agouti színű nyúl színtelen hasi tájékáról nyertünk a fenntebbi módszerünk
kel. Ez utóbbi kivonat természetesen világosabb, mint a színes bőrrészek bár
melyikéből készült kivonat s ezekhez hozzáadva kissé világosabbá is teszi a rendes 
bőr extraktumait. Ezért vezettük be a harmadik sorozatot, ahol a domináns 
fehér színű bőrből, vagy agouti nyúl hasi részéből készített s az „inhibitor“ anyagot 
tartalmazó kivonat helyett, csak vizet adtunk a Dopa-val kezelt kivonathoz.

A kínai porcellán lapot nagy Petri-csészébe helyeztük, melybe előzőleg 
nedvesített vattát tettünk. Az edényt 4 órán keresztül 37° G-on tartottuk, utána 8 
óráig szobahőmérsékleten hagytuk s ekkor jegyeztük fel a reakciókat.

A) Kísérletek nyulakon.

Nyúl bőréből készült kivonataink elkészítéséhez a következő fajtákat hasz
náltunk fe l:

(1) agouti, (5) recessziv, vagy albino fehér,
(2) recessziv vagy normális fekete, (6) csokoládé, vagy hígított fekete,
(3) domináns, vagy D-fekete, , (7) agouti-holland.
(4) domináns fehér,

1. Az agouti színű bőr kivonata.

Az agouti színű nyúl színes bőréből készítettük az extractumot s mint 
„inhibitort“, ugyancsak az agouti nyúl hasi tájékáról nyert kivonatot használtuk. 
E tájék színe fehéres, erősen elüt a jellegzetes agouti színtől.

Kivonat A Reakció :
E ....................................................................................  —
E - fD o p a ........................................................................  +  +  +
E + D o p a+ H 20 ............................................................  +  +
E + D opa+ in h ib ito r ....................................................  - f - f

1 E — kivonat a bőr színes részéből.
+  =  pozitív reakció, fekete színű csapadék keletkezett.
■— =  negatív reakció, a színben nem történt változás.

a
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A Dopa-val és vízzel vegyített kivonatnál a reakció pozitív, de nem olyan 
sötét, mint víz nélkül; valószínűen a víz felhígította a csapadék színét. A kapott 
eredmény mutatja, hogy az agouti színben jelen van az összes pigmentképző 
tényező, míg a hasi rész inhibitor anyagot tartalmazhat, mely azon a tájékon nem 
engedi a szín kialakulását.

2. A recesszív, vagy normális fekete színű bőr kivonata.

K ivonat: Reakció :
E ..................................................................................... —
E + D o p a ........................................................................  +  +
E + D o p a+ H 20 ............................................................  +  +
E + D o p a + in h ib ito r ....................................................  —

Kétféle inhibitort használtam : egyiket az agoutiból, a másikat a domináns
fehér nyúlból. Mind a kettő negatív reakciót adott. Ha agoutit recessziv feketével 
kereszteztem az F t nemzedékben minden utód hasi tájéka, az agouti színtelenségét 
örökli. Hasonlóan, ha domináns fehérrel keresztezzük ezt a feketét, minden első 
nemzedékbeli utód fehér színű lesz. Az agouti s a domináns fehér az inhibitort 
bejuttatja az utódokba.

3. A domináns, vagy D-fekete színű bor kivonata.

K ivonat: Reakció :
E ............................................................................................. —
E + D o p a ........................................................................  +  +  +
E + D o p a+ H 20  ........................................................  +  +
E + D o p a+ in h ib ito r....................................................  +  +

A fennti eredmény mutatja, hogy az inbitor nem tudja megakadályozni a 
szín keletkezését. Punnett (1915) felveszi annak a lehetőségét, hogy a D-fekete 
nyálban olyan enzyma van jelen, mely megakadályozza a színt gátló másik inhibitor 
hatását. Punnett ezt a faktort az inhibitor inhibitorának nevezte el. Újabban 
(1930) azonban ama nézet felé hajlik, hogy vagy a chromogen, vagy az oxidase 
hatása eliminálja az inhibitort. Mikor agoutit ilyen D-fekete nyállal keresztezett, 
az F j nemzedékben nem jelent meg a fehérszínü hasi tájék s az utódok egészen 
feketék lettek. Amint látjuk, a kémiai eredmények teljesen igazolják a genetikus 
konstitucióra vonatkozó magyarázatunk helyességét.

4. A domináns fehér színű bőr kivonata.

K ivonat: Reakció :
E ..............................................................................................—
E + D o p a ................................................................................. —
E + D o p a+ H 20   —
E+D opa+inhibitor ..................................................... —
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A reakció Dopa hozzáadásával negatív volt, kivéve azt az esetet, amikor 
a kivonatot nagyon rövid ideig forraltuk s utána adtuk hozzá a Dopát. Feltehető, 
hogy ebben az esetben az inhibitor activitását elpusztította a hő s így a kivonat 
többi összetevője Dopa kombinálásával pigmentet tudott létrehozni.

5. A recessziv, vagy albino fehér bőr kivonata.

K ivonat: Reakció :
E ............................................................................................. —
E + D o p a ................................................................................. —
E + D o p a+ H 20 ..................................................................... —
E + D o p a + in h ib ito r ............................................................. —

Evvel a kivonattal Dopa nem tudott melanint képezni, még akkor sem, 
ha az extraktumot felfőztük. De ha a kivonathoz utólag fekete bőr kivonatot 
adtam, pozitív reakció jelent meg. Ez azt bizonyítja, hogy a recessziv fehér bőr
ből a pigmentet létrehozó kémiai sorozat egy, vagy több tagja hiányzik, amit 
pótoltunk a „fekete“ extractum hozzáadásával. Ha albino nyulat normális fekete 
színűvel keresztezzük, az F x nemzedék minden tagja fekete lesz, mert a fekete 
szülő a pigmentképzőket beleviszi a keresztezésbe.

6. A csokoládé-barnás színű bőr kivonata.
K ivonat: Reakció :

E ...................................................................................................................................................  —

E + D o p a .........................................................................  +  +
E + D o p a+ H 20 ................................................................  +
E + D o p a + in h ib ito r ........................................................ —

A csokoládé szín valóságban nem más, mint fekete, mely színt azonban 
valamilyen faktor felhígítja. Keresztezésben s a kémiai vizsgálatnál éppen úgy 
viselkedik, mint a normális, vagy recessziv fekete.

7. Az agouti-holland nyúl bőrének kivonata.
Háromféle kivonatot készítettem : E x-et az agouti színű részekből, E 2-őt a 

gerezna fehér tájékairól s E 3-at a színtelen hasi részből.
E 2 éppen úgy viselkedett, mint az agouti: Dopával pozitív reakciót adott. 

E 2 nem adott ugyan melanin csapadékot, de nem is tudta megakadályozni a pig
ment keletkezést, vagyis úgy viselkedett, mint az albino. E 3 olyan volt, mint az 
agouti hasi részéből nyert kivonat, inhibitorként tudtam  alkalmazni.

B) Kísérletek tengeri malacon.
A tengeri malac négy fajtáját használtam fel kísérleteimhez :

(1) normális fekete,
(2) domináns fehér,
(3) albino, recessziv fehér,
(4) fekete-fehér tarka.

9*
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1. A fekete színű bőr kivonata.
K ivonat: Reakció :

E ....................................................................................  —
E - fD o p a ..............................................................................+  4-
E + D o p a+ H 20 ............................................................  +  +
E + D o p a + in h ib ito r .................................................... .............

A domináns fehér tengeri malac bőréből készült kivonatot használtam fel, 
mint inhibitor faktort. A kémiai eredmény teljesen összhangban van a keresztezés! 
eredményekkel; a fekete recesszívként viselkedik a domináns fehérrel szemben s 
az ilyen keresztezésnél az F x minden egyéne fehér.

2. A domináns fehér bőr kivonata.
K ivonat: Reakció :

E ............................................................................................. —
E+D opa .................................................... , . . . . —
E + D o p a+  H20  . . . ........ ............................................... —
E + D o p a + in h ib ito r .............................................................—

Az extraktum kémiai viselkedése megmagyarázza a genetikai dominánciát. 
Feltételezhetjük, hogy a pigmentképzők jelenléte mellett még ezek működését 
megakadályozó inhibitor is van. Ez az inhibitor anyag ellenállóbbnak bizonyult, 
mint a nyúlnál, mert felfőzve az extraktumot, nem kaptunk melanin csapadékot.

3. Az albino bőr kivonata.

K ivonat: Reakció :
E ............................................................................................. —
E + D o p a ................................................................................. —
E + D o p a+ H 20 ..................................................................... —
E +Dopa + in h ib i to r .............................................................—

Csak „fekete“ kivonat hozzáadásával produkált Dopával együtt melanin 
csapadékot. A keresztezési eredményeink azt sej tetik, hogy a színtelen chromogen 
hiányzik a pigmentképző rendszerből.

4. A fehér-fekete tarka bőr kivonata.

Kétféle kivonatot készítettem : 1+ a fehér színű részekből, E 2 a fekete színű 
tájékról. Az első úgy viselkedett, mint a domináns fehér, vagyis a feltételezett 
inhibitor lépett akcióba s megakadályozta a pigment képződését. E 2 nem volt más, 
mint a fenntebb említett fekete bőr kivonat.

** *
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Az inhibitor faktort Bateson (1913) vezette be az örökléstanba. Ennek a 
tényezőnek felvétele szükséges volt, ha a tőle körvonalozott „ P r e s e n c e  a n d  
A b s e n c e “ elméletet a genetika újabb eredményeivel összhangba akarta hozni. 
Bateson szerint ugyanis „evidently simpler to imagine that the dominant character 
is due to the p r e s e n c e  of something which in the case of the recessive is a b- 
s e n t . “ Az ő gondolatát Punnett (1918) építette tovább. A P r e s e n c e  a n d  
A b s e n c e  theoria értelmében valamely bélyegpár két tagja közül a domináns 
dominanciáját olyan faktornak köszöni, mely benne megvan, de nincs meg a 
recesszívben. Ily módon nem szükséges, hogy valamely bélyegpár tagjainak ellen
tétes jellegét, két különböző tényezőnek tulajdonítsuk, hanem a különbséget 
-csupán egy ugyanazon faktor két lehetséges állapotából magyarázhatjuk, abból: 
hogy jelen van-e az a faktor vagy nem. Bateson s Punnett az adott faktorok jelen
létét nagybetűkkel, míg hiányukat a megfelelő kis betűkkel jelöli. Az ugyanazon 
állat s növényfajoknál fellépő azonos jellegek különböző módon és fokban való 
öröklésnek nehézségét az elmélet azzal igyekezett kiküszöbölni, hogy felvette a 
faktorok quantitativ szétdarabolódását s bevezette az inhibitor faktorok fogalmát. 
Pl. a „ p i c o t e e “ variáció abban különbözik a Lathyrus odoratus rendes 
virágjától, hogy a picotee virágnak csak a szegélye piros. Ez úgy történhetett, 
az elmélet szerint, hogy az egész virág piros színét okozó faktor, mennyiségileg meg
fogyatkozott. A holland nyúl forma gazdagsága úgy jöhetett létre, hogy vagy 
a chromogen, vagy pedig az oxidase fermentum mennyisége csökkent. Ha pl. a 
ehromögen teljesen eltűnik, akkor teljesen színtelen, illetve fehérszínű formát 
kapunk. Vagyis a fehérszín a megfelelő tarka színt okozó faktorok elvesztéséből 
jönne létre.

Ámde a keresztezési kísérletek azt bizonyítják, hogy a fehér szín egyszer 
recesszív, máskor pedig, mint domináns jelleg öröklődik. Sőt recesszív s domináns 
fehérek egymásközött történő keresztezéséből színes utódokat is kaphatunk.

E látszólagos zavar eliminálása végett hozta be Bateson és Punnett az öröklés 
mechanismusába az inhibitorok szerepét. A fenntebb adott eredményeinket már az 
inhibitor faktor felvételével fejtettük ki, mert ezáltal könnyen s egyszerűen érthe
tőkké válnak. Ugyancsak a P r e s e n c e  a n d  A b s e n c e  elmélet segítségével 
a  következő módon tudjuk szemléltetni az öröklődő színek alap konstitucióját.

A színes pl. fekete nyúl genetikei összetétele : A A B B ii, vagy AaBBii eset
leg AaBbii. A-val jelezzük a színtelen chromogen jelenlétét, a-val annak h iányát; 
B-we 1 az oxidase, vagyis a pigmentképződés másik fontos tényezőjének jelenlétét, 
s á-vel annak hiányát. Az i jelenti az A  és B  együttes működését akadályozó „in
hibitor“ hiányát. Persze meg kell jegyeznünk, hogy ez az adott formula csak az 
általános konstitució feltüntetésére szolgál, mert a valóságban még sok más tényező 
is járulhat hozzá pl. színt mélyebb árnyalatúvá tevő faktor, foltokat lokalizáló 
faktor etc.

Az albino, azaz recesszíven öröklő fehér szín összetétele : aabbii, AAbbii, 
aaBBii esetleg Aabbii, aaBbii lehet. Vagyis hiányzik a pigment képző faktorok 
egyike vagy mindkettője. Az ilyen összetételű egyének csírasejtjei: abi, Abi, aBi, 
faktorokat fogják tartalmazni. Ha abi csírasejtek találkoznak : csak albino utó
dokat kapunk; ha azonban Abi csirasejt aBi-\él termékenyíttetik meg, akkor
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annak ellenére, hogy mindkét szülő albino fehér volt, utódaik között színes alakok 
is megjelennek, mert a két szín-faktor : az A  és B  ismét összekerül az AaBbii 
konstitúciójú egyénben. Ez utóbbi eredmény amellett bizonyít, hogy az albínóban 
nincs ok feltételezni inhibitor faktor jelenlétét. A kémiai kísérletek is bizonyítják 
ezt, mert hiszen amikor ,,fekete‘‘ bőr kivonat hozzáadásával a pigment képző A és 
B faktorokat bejuttattuk: szín keletkezett, ami nem történt volna, ha még az al
bino extractum inhibitort is tartalmazott volna.

A dominánsan öröklődő fehér szín genetikus konstitúciója: A A B B II , 
A aB B II, A a B b ii vagy AaBbii lehet. Megjegyezzük, a keresztezések azt m utat
ják, hogy az I  faktor a három első formánál nemcsak homozygota, de heterozy- 
gota módon is jelen lehet. Ha az I  faktort, mely az inhibitort jelzi, bevisszük egy 
fekete nyállal való keresztezésbe, akkor a keletkezett hybrid összetétele ( A B I x  
A B i) A A B B Ii, vagyis az phaenotypusa a fehér szín lesz. A kémiai analízis 
is azt m utatta, hogy domináns fehér bőrök kivonata fekete bőr extraktumával 
nem adott színes csapadékot.

A Púiméit kísérleteiben feltűnt D, vagy domináns fekete, genetikus konsti
túciója : A A B B iiV V  ; amikor az V az 1-nek inhibitorja, vagy pedig A ’A ’BBii 
esetleg A A B ’B ’ii, ahol az A, illetve B  faktorok quantitativ differenciát mutatnak 
az előbbi formák e két tényezőjével szemben. Annyi bizonyos, hogy A A B B II  
fehérrel való keresztezésből kapott hybridek az F x nemzedékben feketék lesznek 
mindannak ellenére, hogy az I  jelen van bennük. A kémiai viselkedés, melyet 
a D-fekete bőr kivonat m utatott, azt tanúsítja, hogy az I  hatálytalaníttatott, 
akár egy másik inhibitorral: V  ; vagy pedig az A, illetve B  faktorok quantitativ 
változásával.

A P r e s e n c e  a n d  A b s e n c e  elmélet inhibitor faktorok felvételével 
a fenntebbi módon magyarázza meg az egyes színre vonatkozó öröklési jelensé
geket. Maga Bateson se lát azonban ebben az elméletben mást, mint egy segítő 
eszközt, mely a komplikáltnak látszó esetekben eligazít bennünket. S valóban úgy 
látszik, hogy kémiai eredményeinket egyszerűen s érthetően tudjuk megmagyar- 
rázni ennek az elméletnek segítségével. Vannak azonban olyan esetek, amikor 
a P r e s e n c e  a n d  A b s e n c e  theoria nem alkalmazható. Sőt az is lehetséges, 
hogy ezzel az elmélettel magyarázott tényeket, Morgan faktor-hypothesise is 
elfogadhatóan magyarázza.

Morgan (1923) szerint fontos a faktorok s a hozzájuk kapcsolt jellegek 
közötti helyes viszonynak szem előtt tartása. Vannak faktorok, melyek ugyanarra 
a bélyegre vonatkoznak, annak a létrejövéséhez mind szükségesek. A Droso
phila melanogester-nél pl. a rendes hosszú szárnyat létrehozó faktorok száma 
legalább is 12, ugyanis ennyi szárny mutáció ismeretes. Mindegyik faktor 
specifikus hatást idéz elő, a rendes szárnyat az összes, azaz a 12 faktor normális 
allelomorphjainak együttes hatása okozza. Másik fontos sarkköve a faktoriális 
hypothesisnek, hogy vannak faktorok, melyek nem egy bélyeget érintenek, hanem 
azok egész sorozatára kihatnak. Ilyen pl. ugyancsak a Drosophilánál a club fak
tor. Ennek hatása látható a szárnyakon, sertéken, fejen, szemen, thoraxon és pot- 
rohon is. Éppen ezért De Vries a mutációról adott meghatározásában feltételezi, 
hogy az elemi-faktor (unit-factor) változása kihat az egész szervezetre. A faktort-
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hypothezis szerint az elemi bélyeg sok esetben csak egyik hatás a sok közül, melyet 
az elemi faktor előidézhet.

Morgan hypothesise nem ugyanazon faktor vagy faktorok quantitativ csök
kenésével magyarázza pl. az albino szín keletkezését, hanem egyszerűen felveszi, 
hogy itt egy, esetleg a többi színformáló faktortól független tényezőben változás 
történt. A Drosophilánál a fehér szemszín nem azért jö tt létre, mert a piros színt 
okozó faktor elveszett, vagy ha több volt, számbelileg megke\esbedett vo lna; 
hanem azért, mert a normális szemszínt előidéző 25 faktor közül egy változott 
meg.

A faktor-hypothesissel is kielégítően tudjuk magyarázni a színek öröklődését 
s ugyancsak okát tudjuk adni kémiai analízisünk eredményeinek is. Nem szükséges 
feltételeznünk, hogy az albino, vagyis a recesszíven öröklődő fehér szín a pigment 
képző faktorok egyikének vagy esetleg mindkettőjének elvesztésével jö tt volna 
létre. Az a felfogás, hogy m i n d e n  recesszív bélyeg a megfelelő domináns bélyeg 
faktorának hiánya lenne, ma már úgysem vallható fenntartás nélkül, éppen ezért 
feltételezhetjük, hogy az albino szín képződésénél nem valaminek a hiánya a 
lényeges ok, hanem ezt valamelyik, esetleg mindegyik színképző faktorban történt 
fundamentális elváltozásban kell keresnünk. Nagyon is lehetséges, hogy mondjuk 
az A  faktor mutál, átváltozik biológiai s biochemiai összetételében és már nem 
is egyszerűen a-val jelölhetjük, hanem C-vel; s tulajdonképpen ez a C idézné elő 
az albino tulajdonságának megjelenését. Az ilyen albino bőrből készített kivonat 
természetesen negatív Dopa reakciót ad, mert hiszen az egyik színképző faktor 
alapjában változott meg. Ha pedig olyan albinokat keresztezünk, ahol az egyikben 
A, másikban B  faktor mutált, akkor meg is magyaráztuk az ilyen keresztezés
ből származó tarka formák keletkezésének a lehetőségét.

A domináns fehér szín, öröklésnél tanúsított viselkedésének megértéséhez 
sem szükséges felvenni az A és B  faktorok mellett még egy I  tényező létezését. 
Keresztezéseink eredményeit megmagyarázza, ha a B  faktor mutációját tételezzük 
fel. Ez a változás természetesen más irányú s hatású, mint az albinonál az A  
faktorra vonatkozó változás. Az ilyen domináns fehér bőrkivonat negatív reakciót 
ad Dopaval, de nem azért ,mert az A s B  színképző faktorok közé egy harmadik 
tényező az I  lépett volna be gátoló hatással, hanem mivel a B-ben a mutáció 
lényeges változást idézett elő. Ha az ilyen kivonathoz a normális fekete bőr extrac- 
tum át adjuk, ez utóbbinak B  faktora a másik kivonat alapjában megváltozott 
B  tényezőjének hatását nem tudja kiegyensúlyozni s így melanin képződés nem 
jelenhet meg. Az a tény, hogy a hő lerombolta a megváltozott B  faktor hatását, 
azt sejteti, hogy a mutáció esetleg egy reversibilis kémiai folyamat lenne.

A domináns vagy D-fekete szín keresztezésekben tanúsított viselkedése 
sem bizonyítja, hogya bőrben egy, az I  faktor hatását elimináló „inhibitor enzyma‘‘ 
lenne jelen. Még Punnett is inkább hajlik ama felfogás felé, hogy a pigmentképző 
faktorokban történt változás, melyek kompensálni képesek a domináns fehérrel való 
keresztezésnél a fehér színt okozó, esetleg negatív irányú elváltozásokat. A máso
dik inhibitor felvétele túlságba vinné az öröklési jelenségek mechanizálását.

Amint a fennt adott fejtegetés bizonyítja, mind a szín öröklődés jelenségei, 
mind pedig a genetikus konstitúció kémiai analízisének eredményei világosan meg
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magyarázhatók Morgan faktor-hypothesisével is. Igaz, hogy a P r e s e n c e  a n d  
A b s e n c e  theoria követelte inhibitor faktor bevezetésével szemléltetőbbé s 
könnyebben érthetővé tehetjük magyarázatunkat, de vannak jelenségeink, melyek 
az előbbi hypothesis alkalmazását sürgetik.

Legelső sorban is ki kell emelnünk, hogy kémiai analízisünk nem bizonyítja 
inhibitor enzymának a létezését, hanem csak azt, hogy a pigmentképző faktorok 
egymásközötti viszonya a kémiai viselkedésükből visszakövetkeztetve, nagyon 
is megváltozott. A reláció differenciákat okozhatta az egyes faktorokban történt 
konstitúciós eltolódás is,

Transplantációs kísérletek, melyeket Danforth (1927) csirkéken, én pedig 
tengeri malacokon végeztem, azt bizonyítja, hogy a bőr nem tartalmaz ilyen sa
játságos inhibitor enzymát. Danforth domináns fehértollú baromfira, feketetollú- 
nak bőrdarabkáját plántálta át s amikor az insertálódott, fekete tollakat produkált. 
Ha a bőrben inhibitor lett volna jelen, ez a vér áram útján feltétlenül éreztette volna 
hatását. A fekete tengeri malacok bőre hasonlóan fekete maradt a domináns 
fehér környezetben. Szövettenyésztési kísérletekkel igyekeztem (1930) kimutatni 
ilyen enzyma létezését, de negatív eredménnyel. A barna Leghorn baromfi kötő
szöveteiben keletkező pigmentsejteket tenyésztettem, s ezek fejlődését igyekeztem 
meggátolni a fehér Leghorn extractumával. Míg a keresztezés alkalmával a pig
mentképződés kimaradt, addig az in vitro végzett kísérlet alatt a pigment meg
jelent a tenyészkultúrákban.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az inhibitor helyett megfelelőbb, 
ha a színképző faktorokban történő mutációs változásokban keressük a színek 
genetikai s kémiai analízissel kimutatott különbségeinek okát.

ÖSSZEFOGLALÁS.

1. Az agouti, agouti-holland, recesszív fekete és csokoládé színű nyúl szi- 
nes bőrrészéből készített kivonatok Dopa-val csapadékot adtak, ami bizonyítja, 
hogy bennük jelen vannak a pigmentképződéshez szükséges alkotóelemek.

2. Az albino s az agouti-holland nyúl fehér részéből készített kivonat Dopa- 
Val nem adott színes csapadékot, ezekben a színképző tényezők egyike, esetleg 
mindegyike hiányzik, vagy annyira megváltozott, hogy pigmentet nem tud létre
hozni.

3. A domináns fehérszínű bőrkivonat Dopa-val negatív reaktiót adott, s az
1. alatt jelzett kivonatokhoz adva, a pigment kicsapódást megakadályozta. Fel
tételezhetjük egy inhibitornak jelenlétét, de elfogadhatjuk azt is, hogy a színképző 
tényezőkben történt fundamentális változás. Az agouti hasi tájékáról készített 
kivonat hasonlóan viselkedett.

4. A domináns fekete bőr kivonata Dopával színes csapadékot képezett 
s a 3. pontban említett kivonatok nem tudták megakadályozni a melanin kelet 
kezést. Valószínű, hogy a pigmentképző tényezők változása okozza ennek a szín
nek dominanciáját.

5. Tengeri malac megfelelő fajtájának bőréből készített kivonat éppen 
úgy viselkedett, mint a hasonló genetikus összetételt tanúsító nyúlbőr extraktuma.
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6. A kémiai analízis világosságot derít a különböző színű nyálak s tengeri 
malacok belső öröklési összetételére s ugyanazon színek különböző viselkedésének 
kémiai okára.

7. A kémiai analízis nem bizonyítja inhibitor enzymának a létezését, csak azt, 
hogy a pigment létrehozó tényezők között levő viszonyban változás tö r té n t; és 
Morgan faktor-hypothesise alapján is magyarázhatjuk eredményeinket.

(Aus der genetischen Abteilung des National Institute of Poultry und der School 
of Biochemistry von Cambridge und der II. Abt. des Ungarischen Biologischen

Forschungs-Institutes.)

DIE HEMMUNGSFAKTOREN UND MORGAN’S 
FAKTOR-HYPOTHESE.

Von DR. P . CH. KOLLER.

Bertrand (1908), und Chodat (1912) haben den Mechanismus der Pigmentbil
dung erläutert und dabei bewiesen, dass die Farbe der Pflanzen und Tiere dadurch 
ausgelöst wird, dass ein oxydierendes Ferment oder Enzym auf das farblose 
Chromogen einwirkt. Gortner (1911), Przibram, Dernbowskg-Breecher (1915), und 
Schultz (1925) zeigten, dass die Gegenwart der Oxydase zur Bildung des Pigments 
unbedingt nötig ist. L. Kaufmann (1923) ist es gelungen durch Tyrosinase-Injektion 
Melanin-Pigment zu erhalten.

Die Kenntnis der chemischen Grundlage der Pigmentbildung ermöglicht 
uns die Farben-Yererbungsanalyse von diesem Standpunkte aus durchzuführen. 
Onslow (1915) hat bewiesen, dass zwischen den beiden weissen Varianten von 
Kaninchen, Mäusen und Ratten chemische Unterschiede bestehen, ferner dass diese 
chemischen Unterschiede auch den genetischen Unterschieden vollkommen 
entsprechen. Er hat sogar die beiden pigmentbildenden Substanzen in den Formen, 
die die weisse Farbe dominant vererben, nachgewiesen, doch nimmt er noch die 
Mitwirkung eines „inhibitor“ (hemmenden) Enzyms an. Bei der recessiven oder 
albino-weissen Farbe wirkt nach seiner Auffassung kein „Inhibitor“ mit, sondernes 
ist hier das pigmentbildende System mangelhaft.

Die in der Vererbungs-Literatur mitgeteilten neueren Ergebnisse einerseits, 
der in die Pigmentbildung gewonnene tiefere Einblick andererseits, wie auch die 
Ergebnisse der Untersuchungen von Bloch ermöglichten uns nun, eine noch weiter 
vervollkommnete Analyse vorzunehmen.

METHODIK.

Als Versuchstiere dienten uns 2—3 Tage alte Kaninchen und Meerschwein
chen, deren genetische Konstitution bekannt war. Das Tier wird mit Chloroform 
getötet und die Haut sorgfältigst entfernt, wobei man Sorge dafür trägt, dass 
kein Bindegewebe noch Blutgefässe haften bleiben. Dann wurde die Haut in 
kleine Stücke zerschnitten und mit feinem Sand in einem Mörser verrieben.
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Der auf diese Weise gewonnene Brei wurde in ein Leinentüchlein gebunden 
und in einer Presse scharf abgepresst. Die gewonnene dicke Flüssigkeit wurde 
10—15 Minuten lang zentrifugiert.

Als Inhibitor diente ein Extrakt, der aus der weissfarbigen Bauchgegend der 
agoutifarbenen und aus den weissen Hautteilen der dominant vererblichen hollän
dischen Rasse hergestellt wurde. Der Extrakt wurde in vier Teile geteilt und in 
die Vertiefungen einer zweckentsprechenden Porzellanplatte gegossen, zu drei 
Extrakten gleichen Ursprungs wurde feingepulvertes Dopa (1—3, 4 Dioxyphenyl- 
alanin) zugesetzt. Eines von diesen wurde ausserdem noch mit ein paar Tropfen des 
Inhibitor-Extraktes vermischt. Zur Kontrolle der farbenverdünnenden Wirkung 
des Inhibitor-Extrakts wurde zu dem verbleibenden vierten Hautextrakt die 
gleiche Menge Wasser und Dopa zugesetzt.

Die erwähnte Porzellanplatte wurde in eine Petri-Schale gebracht und feuchte 
Baumwolle zugelegt, dann das Gefäss 4 Stunden lang zunächst bei 37° C, nacher 3 
Stunden bei Zimmertemperatur aufbewahrt und dann erst die Reaktion ermittelt.

Zur Herstellung der Extrakte aus Kaninchenhaut wurden folgende Rassen 
benutzt :

1. agouti,
2. recessiv oder normal-schwarz,
3. dominant oder D-schwarz,
4. dominant weiss,
5. recessiv oder albino-weiss,
6. Schokolade oder verdünnt schwarz,
7. agouti-holländische.
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No Rassen F.1 E + D E+D+ h2o W Gekreuzt mit Farbe der 
Nachtkommen Remerkungen

1 a g o u t i .......................... _ +  + +  + _ dominant weiss weiss
I =  Extrakt aus der Haut 
der Bauchgegend des Agouti.

2 recessiv schwarz . . . _ +  + +  + __ dominant weiss weiss

3 dominant schwarz . . __ +  +  + +  + +  + dominant weiss schwarz Faktor I aufgehoben.

4 dominant weiss . . . — — — __ recessi schwarz weiss
Nach Erhitzen, mit Dopa 
Niederschlag, I. aufgehoben.

5 rec. oder albino . . . — __ _ __ recessiv schwarz schwarz
Auch nach Erhitzen kein 
Niederschlag.

6 Schokolade schwarz __ +  + + __ dominant weiss weiss
Schokolade schwarz ist verdünnte 

schwarz.

7 Agouti-holländisch . .

E l _ +  + +  + __ Extrakt aus der Haut des Agouti- 
teilen.

E8 _ __ __ 1 __ rec. oder albino Extrakt aus den weissen Teilen.

E3 _ __ __ __ dom. weiss Extrakt aus der Bauchgegend.

M
ee

rs
ch

w
ei

nc
he

n 8 normal schwarz . . . __ +  + +  + __ dominant weiss weiss

9 dominant weiss . . . __ , - __ __ normal schwarz weiss

10 rec.'oder albino . . . __ __ __ __ normal schwarz schwarz Kein Niederschlag, wirkte aber auch auf 
die Pigmentbildung nicht hemmend.

11 schwarz fleckige . . .
E1 __ +  + + __ Extrakt aus der farbigen Haut.

E3 _ __ __ __ =  enthält I Extrakt aus den weissen Teilen.

*E =  Extrakt aus der Haut.
+  =  positive Reaktion mit Niederschlag. 
— =  negative Reaktion ohne Niederschlag. 6S

S
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BESPRECHUNG.
Den Inhibitor-faktor hat Bateson (1913) in die Vererbungslehre eingeführt. 

Die Annahme dieses Faktors ist nötig gewesen um seine „Presence-Absence“ 
Theorie mit neueren Ergebnissen der Genetik in Einklang zu bringen. Bateson 
sagt nämlich, dass „evidently simpler to imagine tha t the dominant character 
is due to the presence of something which in the case of recessive is absent“. Sein 
Gedanke wurde von Punnett weiter ausgebaut. Im Sinne der „Presence-Absence“- 
Theorie verdankt das Dominant zweier antagonistischer Merkmale einem Faktor 
seine Dominanz, der im recessiven fehlen soll. Bateson und Punnett bezeichen die 
Gegenwart der gegebenen Faktoren mit grossen und ihr Fehlen mit kleinen Buch
staben. Die Schwierigkeiten der Deutung der verschieden auftretenden Vererbungen 
bei einer und derselben Tier- und Pflanzenart versucht diese Theorie durch die 
quantitative Zerstückelung des Faktors und Einführung von sog. Inhibitor-Faktoren 
zu beseitigen. Das Formenreichtum bei dem holländischen Kaninchen könnte so 
erklärt werden, dass entweder die Menge des Chromogens oder die des Oxydasefer- 
mentes abnahm. Wenn z. B. das Chromogen vollständig verschwindet, so erscheint 
eine farblose bzw. ganz weisse Form, d. h. die weisse Farbe kommt durch den 
Verlust der die entsprechende bunte Farbe bewirkenden Faktoren zustande. Die 
Einführung des Inhibitor-Faktors würde die Erklärung der Erfahrung geben, 
dass die weisse Farbe bald die dominante bald die recessive Rolle übernimmt. 
Unsere obigen Resultate wurden bereits mit Berücksichtigung dieser Theorie 
erklärt. Mit Hilfe der „Presence-Absence“-Theorie sind wir in der Lage die Grund
konstitution der vererblichen Farben folgenderweise zu veranschaulichen.

Die genetische Konstitution des farbigen, z. B. schwarzen Kaninchens wäre : 
A A B B ii, oder AaB Bii eventuell AaBbii. Mit „A “ wird die Gegenwart des farb
losen Chromogens bezeichnet, mit „a“ das Fehlen desselben ; „B“ dient zur Bezeich
nung der Oxydase, d. h. zur Bezeichnung der Gegenwart des anderen wichtigen 
Faktors der Pigmentbildung, „b“ bedeutet seine Abwesenheit, „ i“ soll das Fehlen 
des die Gesamtwirkung von A und B  hemmenden Inhibitors ausdrücken. Wir 
müssen selbstverständlich erwähnen, dass die gegebene Formel nur zur Veranschau
lichung der allgemeinen Konstitution dient, da in Wirklichkeit noch viele andere 
Faktoren dazukommen können, z. B. Faktoren, die der Farbe eine tiefere Nuance 
verleihen oder solche, die die Flecken lokalisieren. (S. Tabelle. No. 2.)

Die Zusammensetzung der albino-weissen Farbe w äre : aabbii, AAbbii, 
aaBBii oder Aabbii, aaBbii; d. h. es fehlt einer oder beide der pigmentbildenden 
Faktoren. Die Keimzellen von Individuen dieser Konstitution enthalten die 
Faktoren: abi, Abi, aBi. Wenn sich abi Gameten kreuzen, so erhalten wir nur 
albino Nachtkommen, falls aber Abi Gameten mit aBi befruchtet werden, erschei
nen unter den Nachkommen auch farbige, da die beiden Farbenfaktoren A und 
B  bei dem Individuum AaBbii wieder Zusammentreffen. Dieses letztere Resultat 
deutet dahin, dass kein Giund vorliegt im Albino die Gegenwart des Inhibitor- 
Faktors vorauzuzetzen. Dies lässt sich auch experimentell beweisen indem man 
durch Zufügen von schwarzem Hautextrakt die pigmentbildenden Faktoren A 
und B  mitwirken lässt. Die Folge ist, dass ein Farbstoff entsteht, was nicht gesche
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henwäre, wenn der Albinoextrakt auch Inhibitor enthalten hätte. (S. Tabelle. 
No. 5.)

Die genetische Konstitution der dominant vererblichen weissen Farbe wäre : 
A A B B II , A aB bll, oder AaBbli. Wir bemerken, dass, wie die Kreuzungen zeigen 
der Faktor I  bei den drei ersten Formen nicht nur als Homozygot, sondern auch 
als Heterozygot auftreten kann. Wenn wir ein Kaninchen mit dem Faktor I  
(der Inhibitor bezeichnen soll) mit einem schwarzen Tier kreuzen, so ist die Konsti
tution des entstandenen Bastards : ( A B I  X A B i)  : A A B B Ii, d. h. der Phänotyp 
von F x wird die weisse Farbe sein. Auch die chemische Analyse zeigte, dass der 
Extrakt der dominant weissen Haut mit dem Extrakt der schwarzen Haut keinen 
Niederschlag ergab. (S. Tabelle. No. 4.)

Die im Laufe der Versuche von Punnett enstandenen D- oder dominant 
schwarzen Tiere zeigten folgende genetische Konstitution : A A B B iiF F , wo das 
F der Inhibitor von /, oder A ’A ’BBii eventuell A A B ’B ’ii, wo die Faktoren A 
und B  sich quantitative veränderten. Es steht fest, dass die aus der Kreuzung 
mit weissen erhaltenen Bastarde in der Nachkommenschaft F x schwarz sein werden, 
trotzdem I  in ihnen vorhanden ist. Die chemische Eigenschaft, welche das 
D-schwarze Hautextrakt zeigte, beweist, dass I  ausser Wirkung gesetzt wurde, 
und zwar entweder durch einen Inhibitor F oder durch die quantitative Verände
rung der Faktoren A bzw. B. (S. Tabelle. No. 3.)

Die „Presence-Absence“-Theorie erklärt durch Annahme des Inhibitor- 
Faktors die Farben-vererbungs-Erscheinungen. Bateson selbst sieht jedoch in 
dieser Theorie nichts anderes als ein Hilfsmittel, welches uns in den kompliziert 
erscheinenden Fällen den Weg weist. Und es scheint wahrscheinlich auch so zu 
sein, dass wir unsere chemischen Resultate mit Hilfe dieser Theorie einfach und 
verständlich erklären können. Es gibt jedoch Fälle, wo die „Presence-Absence“- 
Theorie nicht anwendbar ist. Es ist sogar möglich die mit dieser Theorie erklärten. 
Tatsachen auch mit der Faktor-Hypothese von Morgan hinreichend zu erklären.

Morgan (1923) macht darauf aufmerksam, dass es ratsam ist das richtige 
Verhältnis zwischen den Faktoren und den anknüpfenden Merkmalen vor 
Augen zu halten. Es gibt Faktoren, die sich auf ein und dasselbe Merkmal beziehen 
und um dies hervorzurufen unbedingt nötig sind. Bei Drosophila melanogaster 
st die Anzahl der die normalen langen Flügel hervorufenden Faktoren mind- 

enstens 12, es sind nämlich so viel Flügelmutationen bekannt. Jeder Faktor 
ruft eine spezifische Wirkung hervor und der normale Flügel ensteht durch die 
Gesamtwirkung der normalen Allele von sämtlichen 12 Faktoren. Ein anderer 
wichtiger Standpunkt der Faktor-Hypothese ist es, dass manche Faktoren nicht 
bloss ein Merkmal betreffen, sondern eine ganze Reihenfolge vonFaktoren berühren, 
so z. B. bei Drosophila der c/uä-Faktor. Dessen Wirkung ist an den Flügeln, 
Borsten, Kopf, Augen, Thorax und Abdomen wahrzunehmen. De Vries nimmt in 
seiner Definition über Mutation demzufolge an, dass die Aenderung des Einheits- 
Faktors (unit-factor) den ganzen Organismus beeinflusst. Im Sinne der Faktor- 
Hypotese repräsentiert das Einheits-Merkmal (unit-character) bloss eine der 
mannigfachen Wirkungen, welche durch den Einheits-Faktor hervorgerufen 
werden können.
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Die Hypothese von Morgan erklärt die Enstehung der Albino-Farbe nicht, 
nur die quantitative Abnahme dieses Faktors oder dieser Faktoren, sondern sie 
nimmt einfach an, dass hier in einem von den übrigen Farb-Faktoren wahr
scheinlich unabhängigen Faktor, eine Mutation zustande gekommen ist. Bei dem 
Drosophila melanogaster wäre die weisse Augenfarbe nicht durch das Aus
fallen oder Verminderung des die rote Farbe bewirkenden Faktors entstanden, 
sondern durch die Mutation einer der 25 Faktoren, welche die normale Augen
farbe bewirken.

Die Vererbung der Farben ist au ch mit der Faktor-Hypothese genügend 
erklärlich, und damit die Ergebnisse unserer chemischen Analysen begründbar. 
Wir brauchen nicht anzunehemen, dass die albino- oder recessive weisse Farbe 
durch den Ausfall von einem oder beiden pigmentbewirkenden Faktoren zustande
gekommen ist. Die Auffassung, dass sämtliche recessive Merkmale den Mangel des 
Faktors des entsprechenden dominanten Merkmals darstellen würden, kann heute 
bedingungslos schon nicht mehr behauptet werden. Wir können ebendeshalb 
annehmen, dass bei Enstehung der Albinofarbe nicht ein Mangel den wesentlichen 
Grund darstellt, sondern dass dieser in irgend einer grundlegenden Mutation zu 
suchen ist, welche in einem oder vielleicht in sämtlichen Farben-Faktoren 
zustandegekommen konnte. Es ist z. B. wohl möglich, dass der Faktor A  mutiert, 
sich in seiner biologischen und biochemischen Zusammensetzung umgestaltet, 
und wir ihn deshalb gar nicht mehr mit ,,a“ sondern mit ,,C“ bezeichen müssten. 
Die Erscheinung der Albinoeigenschaften wäre dann eigentlich durch C hervor
gerufen. Aus solcher Albino-Haut hergestellte Extrakte geben natürlich nur nega
tive Dopa-Reaktion, nachdem ja der eine Farben-Faktor eine grundlegende Umge
staltung erlitt. Wenn wir aber Albinoformen kreuzen, wo in der einen ausschliess
lich Faktor A, in der anderen dagegen nur B  mutierte, so haben wir bereits die 
Möglichkeit die Entstehung der aus dieser Kreuzung resultierenden bunten Formen 
erklären zu können.

Zur Erklärung des Verhaltens der dominant-weissen Farbe bei der Verer
bung ist es unnötig ausser den Faktoren A und B  auch noch die Gegenwart des 
Faktors I  anzunehemen. Die Resultate unserer Kreuzungen werden durch Voraus
setzung der Mutation des Faktors B  erläutert. Diese Mutation ist selbstverständ
lich eine andere als es bei dem Albino betreffs des Faktors A der Fall ist. Dieser 
Hautextrakt aus dominantweiss ergibt mit Dopa eine negative Reaktion, aber nicht 
deshalb, weil zwischen den farbenbildenden Faktoren A und B  ein dritter Faktor 
I, mit hemmender Wirkung auftritt, sondern, weil im Faktor B  die Mutation 
eine wesentliche Aenderung hervorruft. Wenn wir diesem Extrakt das Extrakt 
von normal-schwarzer Haut zusetzen, wird dessen B  Faktor nicht imstande 
sein die Wirkung des von grundaus umgestalteten B  Faktors in dem ersteren 
Extrakte auszugleichen und so kann eine Melaninbildung auch nicht erfolgen. 
Die Tatsache, dass die Hitze die Wirkung des mutierten B  Faktors eliminierte, 
lässt uns vermuten, dass die Mutation vielleicht ein reversibiler chemischer Vorgang 
sein dürfte.

Das Verhalten der dominanten oder D-schwarzen Farbe in den Kreuzungen 
beweist nicht, dass in der Haut ein Inhibitor-Enzym zugegen sei, welches die
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Wirkung des I  Faktors aufheben soll. Sogar Punnett neigt zur Auffassung, dass 
in den pigmentbildenden Faktoren eine Aenderung stattgefunden hat, welche die 
weisse Farbe hervorrufenden eventuell negativ gerichteten Mutationen bei der 
Kreuzung mit dem dominant-weiss kompensieren konnte. Die Annahme eines 
zweiten Inhibitors würde die Mechanisierung der Vererbungserscheinungen über
treiben.

Wie obige Erläuterung beweist, sind sowohl die Erscheinungen der Farben
vererbung, als auch die Resultate der chemischen Analyse der genetischen Kon
stitution, auch mit Morgan’s Faktor-Hypothese gut erklärlich. Es ist wohl sicher, 
dass wir mit Einführung des durch die „Presence-Absence“-Theorie erforderli
chen Inhibitor-Faktors unsere Erklärung anschaulicher und leichter verständlich 
machen können, einige Erscheinungen verlangen aoer die Anwendung der Hypo
these von Morgan.

Wir müssen in erster Linie hervorheben, dass unsere chemische Analyse 
nicht für das Vorhandensein eines Inhibitor-Enzyms spricht; sie zeigt bloss, dass 
das Verhältnis der pigmentbildenden Faktoren untereinander nach ihrem chemi
schen Verhalten verändert ist. Die Verhältnisdifferenzen dürften auch auf kon
stitutionelle Verschiebung einzelner Faktoren zurückzuführen sein.

Die Transplantationsversuche, welche Danforth (1927) an Hühnern und ich 
an Meerschweichen ausführten, beweisen, dass die Haut ein Inhibitor-Enzym nicht 
enthält. Danforth hat Hühnern mit dominant-weissen Federn Hautstückchen von 
schwarzgefiederten Hühnern eingesetzt und konstatiert, dass diese Hautstück
chen sodann nach erfolgtem Verwachsen schwarze Feder produzierte. Wenn in der 
Haut ein Inhibitor zugegen gewesen wäre, hätte derselbe durch den Blutkreislauf 
seine Wirkung unbegingt zur Geltung bringen können. Die Haut der schwarzen 
Meerschweinchen blieb in der dominant-weissen Umgebung gleichfalls schwarz. 
Ich war bestrebt das Vorhandensein eines solchen Enzyms auf dem Wege der 
Gewebezüchtung (1930) zu beweisen, konnte jedoch nur negative Erfolge erzielen. 
Ich züchtete die in dem Bindegewebe des Braunleghorns enstehenden Pigmentzellen 
und suchte die Entwicklung dieser durch den Extract von Weissleghorn zu 
hemmen. Indem bei den Kreuzungen die Pigmentbildung ausblieb, erschien bei 
den in vitro geführten Versuchen das Pigment in der ganzen Gewebezüchtung.

Diese Ergebnisse beweisen, dass man statt Einführung des Inhibitor-Faktors 
den Grund der chemisch und genetisch nachgewiesenen Unterschiede der Farben 
eher in einer Mutations-Veränderung zu suchen hat die in den farbenbildenden 
Faktoren vor sich geht.

ZUSAMMENFASSUNG.

1. Die aus den farbigen Hautteilen von Agouti, Agouti-Holland, Reeessiv- 
Schwarz und Schokolade-Schwarzen Kaninchen hergestellten Extrakte ergeben 
mit Dopa einen Niederschlag, zum Zeichen, dass in ihnen die zur Bildung des 
Pigments nötigen Elemente vorhanden sind.

2. Das Extrakt, welches aus dem Albino und den weissen Hautteilen der 
Agouti-Holland Kaninchen, hergestellt wurde, ergab keinen farbigen Niederschlag,
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in diesem dürfte einer oder eventuell jeder der farbebildenden Faktoren fehlen, 
oder in solchem Masse umgestaltet sein, dass sie nicht mehr imstande sind Pigment 
zu produzieren.

3. Der dominant-weisse und das aus der Bauchgegend des Agouti gewonnene 
Hautextrakt ergab mit Dopa eine negative Reaktion und verhinderte, den unter
1. erwähnten Extrakten beigemengt, das Ausfällen des Pigments. Man könnte 
zwar so die Gegenwart eines Inhibitors annehmen, es kann aber ebenso gut ange
nommen werden, dass in den farbenbildenden Faktoren eine Veränderung erfolgte.

4. Dominantschwarze Haut ergab mit Dopa einen farbigen Niederschlag 
und die unter 3. erwähnten Extrakte waren nicht fähig die Enstehung des Melanins 
zu verhindern.

5. Die chemische Analyse erläutert die innere genetische Zusammensetzung 
der verschiedenfarbigen Kaninchen und Meerschweinchen und erklärt auch den 
chemischen Grund des verschiedenartigen Verhaltens von ein und derselben Farbe.

6. Die chemische Analyse beweist die Gegenwart eines Inhibitor Enzyms 
nicht, sie zeigt nur, dass in dem Verhältnis der pigmentbildenden Faktoren eine 
Aenderung erfolgte. Unsere Resultate können also auch mit Morgan’s Faktor- 
Hypothese erklärt werden.

7. Der aus der Haut einer bestimmten Meerschweinchenrasse hergestellte 
Extrakt verhielt sich dem Extrakt von Kaninchenhaut der ähnlichen Rasse 
völlig gleich.
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POSITIO ELTOLÓDÁSOK, DUPLICATIO ES „ANALOG“ GÉNEK 
HATÁSA A DROSOPHILA MELANOGASTER BAR LOCUSA-ÁBAN.

Irta : DR. KOLLER K. PlUS adjunktus.

Tice (1914) írta le először Drosophila melanogaster ,,bar“ mutációját. 
E mutációnál a normális kerek szem (1. kép) elkeskenyedik, a facetták 
száma nagymértékben redukálódik. Amíg a normális kerek szemnél ezek száma 
Sturtevant (1925) szerint 779-4, addig a bar mutációnál, ha az homozygóta, csak 
68-1 facetta van (2. kép). Ezt a könnyen felismerhető domináns bélyeget, az X 
chromosoma jobb oldalán, 57-0 Morgan-egységnél lokalizált gén okozza.

A bar mutációval végzett kísérletek folyamán több érdekes jelenség lépett 
fel. May (1917) és Zeleny (1919, 1920, 1921) többször megfigyelte, hogy a bar 
mutáció ismét átalakult normális kerek szemmé. Ezt a jelenséget ők r e v e r s i ó -  
nak nevezték el. Ugyancsak Zeleny találta meg a bar locus-ban : az ú. n. ultra-bart. 
Ez utóbbi mutációnál a szem facettáinak száma még erősebb fokban redukálódott, 
homozygóta állapotban 25-0. A szem alakja is eltért a bártól (3. kép). Sturtevant 
az ultra-bar elnevezést d o u b l e - b a r - r a  változtatta, mert kim utatta, hogy 
ez a mutáció a bar locus-ban történt „egyenlőtlen crossing over“-nek követkéz, 
ménye, amikor az apai és anyai eredetű chromosomák bar génje egy s ugyanazon 
homológ chromosómába ju t bele s így a két bar gén elhelyezésében történt változás 
okozta a facetták még nagyobb redukcióját. Sturtevant (1925) találta meg az infra- 
bar mutációban a bar igazi allelomorphját. Az infra-bar gén helye ugyanaz, mint 
a báré, de nem okoz olyan nagy reductiót, mint ez (4. kép). Az infra-bar ugyanúgy, 
mint a bar, az egyenlőtlen crossing over által positio eltolódásoknak lehet alá
vetve.

A bar mutációnál tapasztalt reversio jelenségek és az egyenlőtlen crossing 
overrel kapcsolatos „positio“ hatások alapos ismerete lehetővé teszi, hogy az 
„analóg“ vagyis ugyancsak a szem facetta számait módosító géneknek a bar s ennek 
ismeretes kombinációira való quantitativ hatását tanulmányozhassuk. I. I.

I. „ANALÓG“ GÉNEK-NEK HATÁSA A BAR ÉS ALLELOMORPH
MUTÁCIÓIRA.

1. Az echinus recesszív mutációt (jele : ec, a gén helye az X chromosoma 
bal oldalán 5-5 Morgan-egység) hoztam kombinációba a barral. Az echinus-ra 
jellemző, hogy a szem nagyobb, mint a normális typusnál s a szem felülete érdes.

(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)
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Amíg a bar bizonyos értelemben a normális alaktól negatív irányban való eltoló
dás, addig az echinus pozitív irányban való elváltozást jelent. Ezt a bélyeget 
vittem bele homozygóta bar törzsbe, melyet a módosító faktorok eliminálása 
végett 9 generation keresztül „belső tenyésztéssel“ szaporítottam. Mivel Krafka 
(1920, 1924) megfigyelései azt bizonyítják, hogy a hőmérsékleti ingadozások 
befolyásolják a bar jelleget, azért a tempera tú rát igyekeztem mindig 25°—26° C-on 
tartani. A kísérletnél használt echinus Drosophilák még a- cut6 mutációt is hor
dozták. A cut6 (c/6) recesszív, nemhez kötött jelleg, szárny mutáció. A helye 20-0 
Morgan-egység. A cl6 bevezetése a crossing over alaposabb megfigyelését teszi 
lehetővé.

A — homozygóta nőstényeket ec c t6 hímekkel keresztezve, heterozygóta 
nőstényeket kaptam, melyeknek genetikus konstitucióját a következőképpen 
jelölhetjük :

5.5 20.0
ec ct8 +

A heterozygóta bar alakja s facettáinak száma nem változott, noha az ec 
is jelen volt, de ez recessziv lévén, nem tudta befolyásolni a domináns bar jelleget 
(5. kép). Az ^  ĉ 8 *  ■ nőstényeket visszakerezteztem bar hímekkel s a z F 2-ben 
sajátságos a normális megjelenésű bar-tól eltérő alakok léptek fel. A legyek szárnya 
ci6 volt, vagyis a cut s bar között crossing over történt, melyben valószínű több
ször az echinus gént tartalmazó chromószóma rész is szerepelt. A bar hímek facetta 
száma 84-4, de ezeknél a facetták száma 110—115 volt. Jogosan feltehetjük, hogy 
az echinus gén jelenléte növelte a szem-facetták számát. A szem alakja azonban 
nem változott.

Az + + g legyeket párosítottam a crossing over által kapott ec ct6 B  
hímekkel. E keresztezésből nyert utódok között homozygóta ec ct6 B  forma is volt. 
Ezeket alaposabb vizsgálattal jól meg lehetett különböztetni a csak cut6 és barß
jellegben homozygóta alakoktól. Az előbbieknél a facetták száma nem a —-ra 
jellemző 68-1 volt, hanem 84—95 között ingadozott s a szem alakja is megváltozott 
kissé (6. rajz). Utólagosan végzett keresztezések kimutatták, hogy ezek a nőstény 
Drosophilák csakugyan hordozták az ec ct6 s B  géneket mindkét homológ chro- 
moszómájukban.

Az Drosophiláknál a szem nagysága s alakja megváltozott. (Lásd 7. 
rajzot.) A facetták száma 400—410 volt, eltért a heterozygóta bar 358.1 facetta 
számától.

2. A második mutáció, mely a szem nagyságát s alakját módosítja a II. 
chromosoma 72-0 Morgan-egységénél lokalizált lobe2 volt. Jele L2, domináns jelleg, 
homozygóta állapotban teljes szem-nélküliséget okozhat (8—9. rajz). Rendesen 
a curly-ve 1, egy másik szintén domináns, homozygóta állapotban azonban letális 
hatású génnel kombinálva használjuk. A curly (jele : Cy, helye II. Chromosoma 
45—48) a jellegzetes erősen felfelé görbülő szárny mutációt okozza. Mivel homozy-
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gótának letalis hatása van, ezért alkalmas arra, hogy kiegyensúlyozó faktor 
gyanánt használhassuk.

A Drosophilákat bar alakokkal s az F x utódokat egymással keresztezve, 
a második nemzedékben sajátságos szem alakot s facetta számot mutató formák 
jelentek meg. Ezek utólagos keresztezési kísérletek alapján részben homozygota 
bar s lobe-nak, vagy homozygota bar s heterozygota lobe-nak bizonyultak. A szem 
alakja nagy variációt m utatott, a legjellegzetesebb formákat a 10., 11. kép szem
lélteti. Homozygota bar s lobe kombinációban a facetták száma 18—24 volt.

3. A III. chromosoma baloldali végén lokalizált roughoid mutáció génje 
volt a harmadik analóg gén, amit barral kombinációba hoztam. A roughoid 
(jele : ru) recesszív bélyeg ; a szem keskenyebb, kevesebb a facetták száma, mint 
a normálisnál s a szem felülete durva. Hasonló módon, mint a lobe* 2 és bar keresz
tezéseknél, homozygota bar s roughoid formákat kaptam az F 2-ben. Ezeknél a 
typusoknál a facetták száma 60-0 volt. A ru csökkentette a facetták számát. 
A variáció nem volt nagy ; a szám rendesen 57—65 között ingadozott. Az ilyen 
facetta számú legyek utólagos keresztezéssel mindig ru-nak is bizonyultak.

Összegezve eddigi megfigyeléseinket, azt látjuk, hogy az ec felemelte, a L2 
■és ru csökkentette a facetták számát.

A 37/b jelzésű kultúrában Sturtevant double-bar mutációjára hasonlító szem
formák jelentek meg. Valószínűnek látszott, hogy itt  egyenlőtlen crossing over 
történ t. A törzs homozygota bar s forked -volt. Ez utóbbi bélyeg génje csak 
0-2 egységnyi távolságban van Sturtevant szerint a bar-tól. Jele : /  s jellemzi a 
serték villaszerű deformálódása. A ,keskenyebb' szemű legyek egyúttal a forked 
jelleget is mutatják, vagyis a recesszív / mindkét homológ chromosomában jelen 
volt. Az fB  hímekkel való keresztezés azonban olyan hím utódokat adott, ahol 
vagy csak a forked, vagy csak a nagyon is keskeny bar mutáció jelent meg. Ez az 
•eredmény kétségen felül eldöntötte, hogy itt  egyenlőtlen crossing over történt s 
a két bar gén egymás mellé került. Az alábbi rajz mutatja a fenntebb említett 
nőstények genetikus konstitucióját.

Az ilyen összetételű Drosophilákból sikerült a következő formákat kom- 
.binalm: —  ; — ; — .

4. A double-bar Drosophilákat ec ct3 * 5 hímekkel kereszteztem s az nősté
nyeket visszapárosítottam ec cta B ; illetve ec d 6 hímekkel. Ilyen módon kaptam

t  ^ p" és -ec ct— B összetételű Drosophilákat.ec ct í  B  B  ec ct f B  B  r

A -r-r--nál a facetták száma : 45-ről felemelkedett 52-re, a ---- s-nál 35-ről+ +  B ’ b
39—40-re, a — —-nél változás nem volt észlelhető.

ü  13
5. A Lobe2 és a double bar kombinációk a szem alakját és a facettáknak a 

számát erősen befolyásolták. Nagyon gyakran csak néhány facetta maradt meg
s a szem helyzete is nagyon eltolódott a fej oldalának felső részére,

10*
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6. A ru és double bar csoportosítás nem a facetták számát, mint inkább az 
alakját változtatta meg (12. kép). A nagyszámú leolvasás mutatta, hogy Jy-|--nál

B B ‘a facetták száma 45-4-ről 40—41-re csökkent; a ——-nál 36-4-ről 33-ra s aB
B B— 7-nál nem volt változás.o  B

Hasonló kombinációkat hoztam össze a bar allelomorph infra-bar (B  ) mutá
ciójával is. Az infra-bar crossing over értékei azonosak a bar értékeivel. Ennél is 
megjelenik az egyenlőtlen crossing over jelenség épúgy, mint a bar-nál. A B l 
homozygota Drosophilák szemfacettáinak a száma Sturtevant szerint a homozy- 
gotáknál: 320, heterozygotáknál: 716. A B ‘ alakja kissé hasonlít a heterozygota 
bárrá, bár ez utóbbi facettáinak száma sokkal kevesebb. (4. kép.)

1. Echinus és infra-bar kombinációban az ec előidézte a facetták számának
a növekedését. A -^--nál a szem egészen normális nagy lett. Alakja is megegyezik
a rendes kerek szemalakkal. Első látszatra úgy tűnt fel, hogy itt  a normális alak
hoz visszamenő reversio jelenséggel állunk szemben, azonban az utólagos keresz
tezés kimutatta az infra-bar gén jelenlétét az egyik X choromosomában. Ebből 
joggal következtethetjük, hogy a változást csakis a keresztezés alkalmával bevitt
ec gén okozta. A homozygota infra-bar : ^y-nál az eltolódás 30—40 között volt. 
A szemeknek az alakja megmaradt.

2. A lobe2 jelleg az infra-bar mutáció-nál igen nagy variációt okozott a 
facetták számában s alakjában. Nagyon változatos formák léptek fel úgy, hogy 
hasonló alakok megjelenése szinte ritka volt.

3. A ru gén is éreztette hatását a B ' legyek facetta számára, a heterozygota 
alaknál 716-ról 640—650-re s a liomozygotánál 320-ról 280—290-re csökkentette. 
A szem formájában azonban nem történt változás.

A double infra-bar (1. 13. kép) az említett mutációkkal csoportosítva, többé 
kevésbbéhasonló elváltozáson mentkeresztül,mint ezt a double bar-nál tapasztaltuk.

4. Az echinus Charakter ugyanolyan mértékű facetta szám eltolódást okozott,
mint a double barnái. A crossing over útján létrejött — — testvérek keresz
tezése olyan alakokat is adott, ahol az echinus jelleg homozygota volt, míg a 
double infra-bar heterozygota, illetve BBf  . Az ilyen alaknak szeme 140 facet- 
tából áll, ezt azonban a homozygota ec felemelte 170-re. A ——  s ec kombiná
ciónál a gyarapodás 12 facetta volt, 38-2-ről 50-re emelkedett. Az ec B B  Drosophilák 
echinus hímekkel való keresztezéséből —— legyeket is. kaptunk. Ezeknél
az alakoknál inkább csak a szem formája változott, a facetták száma 200-ról 
220-ra emelkedett (14. kép).

2. A lobe2 és double infra-bar nagy variációt okozott a szem alakjában és 
a szem nagyságában is. Voltak alakok teljesen szemnélkül. Voltak olyanok, 
amelyeknél csak a lobe2-ra emlékeztető köralakú, de nagyon kevés facettából álló 
szem maradt meg. Míg a ----—-nál a fenntebbi elváltozás volt észlelhető, addig
B* B" ■'B. --nál inkább csak a szem helyzete tolódott el, deformálta sokszor az egész



569

szem struktúráját s a fej oldalsó tájékát. 4 facetták száma nagyon kevéssel 
csökkent. Az elég nagyszámú leolvasás mindössze 10—15 maximális eltolódást 
m utatott fel (15. kép).

3. A ru génnek s az infra-bar kettőzött génjének kombinációja szintén 
facetta csökkenést idézett elő. A homozygota roughoid s a B-~_- formáknál 
200-ról 184-re ; a b‘bb' Drosophiláknál 140-ről 135-re csökkent míg a B'. B|--nál 
redukció nem volt megfigyelhető.

Ha összehasonlítjuk a bar s az infra-bar egyszerű, illetve kettős kombi
nációinak facetta szám ait; tekintetbe véve a velük kapcsolatos echinus, lobe2 
s roughoid mutációkat, érdekes megállapítást tehetünk. Sturtevant szerint a facetta 
számok a következők :

358-4, ^  : 68-1, ^ 4 5 - 4 ^ - :  36-4B
B  B 
B B

25 0

Az infra-bar allelomorphnak kombinációinál a facetta szám :

+ : 716-4, B'
Bi : 320-4, Bi Bi

4“ + : 200-2 ,
Bi Bi : 38-3, Bi Bi 

Bi Bi
27-9

Ezek az adatok azt mutatják, hogy itt a bar gének bizonyos helyzeti, azaz 
positio hatását is tekintetbe kell vennünk. A fenntebbi Drosphiláknál a szem 
facetta számait illetőleg nagy eltérést találunk, amit semmiesetre sem az illető
gének számbeli, hanem azok helyzeti változása okozott. így a — -nál 68-1, a - ~
nál 45-4 ; mind a két esetben csak két bar gén van jelen, azonban a második 
Drosophilában a két gén a homológ chromosomának egyikében egymás mellett 
fekszik.

A kísérleteinkben használt mutációk-nak a bar s allelomorp-jára gyakorolt 
hatása amellett bizonyít, hogy a Sturlevant-tói feltételezett positio változás okozza 
a  differenciákat. Ha összehasonlítjuk a megfigyelt kombinációkat, azonnal ki
tűnik, hogy a double-typusok aránylagosan kisebb mértékben módosultak az 
„analóg“' gének hatására, mint a normális géncsoportosítás formái.

B GO—;— és ----  alakoknál a 358'4 facettaszám felemelkedett 400—410-re.+  ec
B cc— s k o n s t i t u c i ó - j ú  Drosophiláknál 68-1-ről 84—95-re változott, 

és alakoknál a szám 45-ről csak 52-re emelkedett.
+  +  ec

s legyeknél az eltolódás még kisebb v o lt: 35-ről 39—40-re csökkent 
a facettaszám.
B s Drosophiláknál változás nem volt észlelhető.

Az infra-bar s echinus mutációk csoportosítása hasonló jelenséget mutat. 
A s Drosophiláknak facetta száma 716-4-ről a normális kerek szem 779-4 
számára emelkedett.
A s kombinációnál 320-4-ről 350—360-ra emelkedett.Bi ec

A Bí B‘ s alakoknál a facettaszám 200-2-ről 220-ra változott.
+  +  ec

B

+  '
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A és legyeknél 140-ről 170-re emelkedett.

A s homozygota alakok facetta száma 38-2-ről 50-re emelkedett.
Az echinus gén a bar s infra-bar mutációra pozitív irányban hatott, emelte 

a facetták számát. A double typusoknál az elváltozás aránya nagyon is függött 
a bar s az infra-bar gének helyzetétől. Vannak formáink két bar, illetve infra-bar 
génnel. Egyik typusnál e két gén külön van a homolog apai s anyai eredetű chro- 
mosomák-ban, a másiknál azonban az egyenlőtlen crossing over következtében 
a két gén ugyanabba a homológ chromosomába került. Nem quantitativ csök
kenés, illetve gyarapodás történt, hanem csakis helyzetbeli változás. A leolvasott 
facettaszámok azt bizonyítják, hogy az egymás mellett levő két gén sokkal ellen- 
állóbb volt analóg gének módosító hatásának, mintha normális helyzetben maradtak 
volna.

A Lobe2 s bar, továbbá infra-bar kombinációkat quantitativ összehasonlí
tásra nem tudjuk felhasználni, mert nagy variációs különbségek lépnek fel, ugyanis 
a Lobe2 olyan bélyeg, amely maga is elég erősen variál.

Annál, inkább alkalmas quantitativ összehasonlításra a ruoghoid character, 
mely negatív irányba változtatja meg a facetta számokat.

A homozygota-bar s homozygota ruoghoid legyeknél a 68-1-es facettaszám 
60-0 csökkent. A heterozygota bar s homozygota ruoghoidnál a facetta veszteség 
57—65 között ingadozott.

A double bar formák - + typusai s a homozygota ru Drosophiláknál a 

facettaszám 45-4-ről 40—41-re csökkent. A s kombinációnál nem voltB B ru
semmi változás a facetták számában.

Az infra-bar s ru mutáció egyszerű s double alakjainak csoportosítása azt 
mutatja, hogy ez utóbbi formák, vagy egyáltalában nem, vagy legalább is kisebb 
mértékben változtak meg a ru gén hatására, mint az egyszeri infra-bar typusok. 
Homozygota egyszerű infra-bar s roughoid szem facetta száma 280—290 volt, 
az eredeti 320-ból 30—40 facettát veszített. A double infra-bar s homozygota ru 
Drosophiláknál 200-ról 184-re csökkent, a veszteség csak 16 facetta volt.

Az I. és II. táblázat részben a bar s az infra-bar gének minden lehetséges 
kombinációjának facetta számát mutatja, ahogyan ezt Sturtevant megállapította, 
részben pedig a fenntebbi kísérleteink eredményeit szemlélteti.

Már Zeleny (1921) rám utatott arra, hogy a szem facettáinak számát meg
határozó factorok okozzák. Ezeket a factorokat azonban módosíthatják más gének 
is, úgyhogy végső eredményben egy factor komplexum egységesített hatása adja 
meg a facettaszámot. A több generáción keresztül belső tenyésztéssel homogénné 
lett törzsekkel végzett kísérleteknél Zeleny feltételezett módosító faktorait kikü
szöbölhetjük. Kísérleteinkben használt Drosophila kultúrák ilyen „homogén“ 
törzsek voltak, éppen ezért eredményeinket nem lehet a módosító factorok fel
vételével magyaráznunk.

Érdekesebb Hersch (1919, 1927) megfigyelése, aki kimutatta, hogy egyes 
chromosoma sectióknak negatív vagy pozitív irányban hatásuk van a bar mutáció 
facetta számára. A mínusz és plusz módosulások összegeződhetnek is. Ez az eset
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az X choromosoma echinus s cut6 sectiójával. Az echinus növeli a facetta számokat, 
amit a mi kísérletünk is megerősített, a cut6 sectió pedig negatív irányban vál
toztatja a facetták számát. Hersch eredménye fontos abból a szempontból, hogy 
a facetták száma a bar mutációnál befolyásolható s mi ezt a jelenséget használtuk 
fel a „positió“ hatás bebizonyítására.

A kísérletek kimutatták, hogy a „positio“ változás differenciákat hoz létre 
az egynemű, vagy helyesebben az egy irányba történő facettaszám eltolódásában. Csakis 
a gének helyzetében történt változással tudjuk megfelelően okát adni fentebb 
kapott eredményeinknek, melyek ilymódon a Sturtevant-tói feltételezett „positio 
effect“ létezése mellett bizonyítanak.

II. EGYENLŐTLEN CROSSING OVER ÉS REVERSIO.

A 37/b kultúrában jelentek meg a double-bar Drosophilák. A törzs homo- 
zygota bar s forked volt. A double bar legyek egyenlőtlen crossing over által kelet
keztek és a kultúrában feltűnő kerekszemü hímek megjelenése hívta fel erre a rend
ellenesen fellépett crossing overre a figyelmet. A hímek a forked mutációt hor
dozták, de nem m utatták a bar bélyeget. Az ilyen hímek X chromosomája termé
szetesen nélkülözi is ezt a gént, melyet a szülőinek mindegyike kétségen felül hor
dozott. Sturtevant s Morgan szerint a bar gén „elveszett“ az egyik X chromoso- 
mából s a másikba ju to tt bele. Az előbbi chromosomát tartalmazó hímek a kerek- 
szemüek.

Az ilyen módon létrejött kerekszemű alakok azonban különböznek a nor
mális „kerekszemüektől“ . Amazokat reversio-s alakoknak hívjuk, s az őket létre
hozó folyamatot reversio-nak nevezzük. Ez valószínűen bizonyos mértékű defi- 
ciencia, azaz a chromosoma megfelelő részének az elvesztése, mely darabka kétsé
gen felül tartalm azta a bar gént is. Ennek a sectiónak nagyon kicsikének kell lenni, 
mert nem hat letálisan s odatapadt a másik homolog chromosomához. Míg 
tehát a normális kerekszeműeknél a bar megfelelő normális allelomorphja okozza 
többek között a kerek alakot, addig a reversio-s alakoknál a bar gén helyén kelet
kezett „hiány“ váltja ezt ki. Tehát keletkezésüket tekintve mélyreható alapos 
különbséget kell feltételeznünk.

Annak ellenére, hogy belső különbség van a normális és a reversio-s formák 
között, ennek a kimutatása nagy nehézségbe ütközik s kísérleteink nem bizo
nyítják, hogy az egyenlőtlen crossing overen kívül a belső eltérésnek látható más 
külső megnyilatkozása is volna. A szem facettáinak a száma és a szem alakja semmi 
különbséget sem tüntet fel. Sturtevant szerint sincs eltérés a normális és a rever
sio-s kerekszem között.

Abból a sejtésből indulva ki, hogy a reversio-s legyek X chromosomája a 
bar deficiencia m iatt megrövidült s a double bar jelenléte m iatt a forked s a 
bar gén közötti távolság csökkent; a reversio-s és egyenlőtlen crossing overt mutató 
legyeknél crossing over reductiónak kell jelentkezni.

A 37/b kultúra homozygota fB  legyeknél a forked s bar gén közötti crossing 
over érték 0.3 volt. Az eddigi adataink szerint a következő értékeket kaptam :
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crossing
overes

vizsgált
legyek 0/

legyek száma /o
Morgan s Bridges 1 9 1 6 .  . . . . . 8 1 7 0 6 0 .5
Bridges, 1 9 1 7 .............................................. . . 5 9 8 0 0 .5
Sturtevant, 1 9 2 5 ..................................... . . 8 2 3 4 ,3 6 9 0 .2
Koller, 1 9 3 1  . . . . . . . . . . 3 7 9 2 0.3

Az egyenlőtlen crossing overtól előidézett reversio-s choromosoma között 
a következő crossing over értékeket kaptam :

crossing overes vizsgált legyek 0 /
legyek száma /O

2 652 0.3
4 1266 0.3
2 853 0.2

A fentebbi eredmények mutatják, hogy a reversio-s chromosoma s normális 
chromosoma között, a forked s bar távolságban az egyenlőtlen crossing over nem 
okozott észlelhető quantitativ eltolódást. Valószínű az elveszett chromosoma darabka 
csak magára a bar génre van korlátozva s ez észrevehető módon nem okoz egyéb elválto
zást a crossing over jelenségekben. Bridges (1917—19) s Mohr (1923) kim utatta, 
hogy a crossing over értékben nem történik változás, ha a heterozygóta nőstények
ben a deficiencia, chromosomahiány, nem okoz letalis hatást.

A reversio tulajdonképpen feltételezi a bar normális allelomorphjának a 
távollétét. Azt hinnők, hogy ennek következtében épen az ellenkező fog történni 
a reversios alakoknál, mint történt a bar gént tartalmazó legyeknél. A bar redu
kálja a facetták számát, következőleg a reversio-s typusnál a szám emelkedni fog. 
Ez a várt gyarapodás azonban nem következett be. Ami kis változást tapasztalt 
Sturtevant, az részben a ki nem küszöbölt módosító factorok, részben a környezet 
behatásának tulajdonítható, amint ezt ő maga is elismeri. III.

III. „TRIPLE BAR“ ÉS POSITIOHATÁS.
A keresztezések folyamán a forked s bar legyek között feltűnt néhány, mely

nek sertéi normálisak voltak, de a szem alakja s nagysága sajátságosán elütött az 
ismert typusoktól. (16. ábra.). A kultúra úgy keletkezett, hogy az fB  nőstények 
s bar hímek keresztezéséből származott heterozygóta forked s homozygóta bar 
utódokat forked és bar hímekkel kereszteztük vissza. A „keskenyszemű“ bar legyek 
forked nélküli nőstények voltak.

Első gondolat az volt, hogy itt  egyenlőtlen crossing over történt, s így e 
legyek ^  b bb konstitucióval rendelkeznének. A facetták száma a három „kes- 
kenyszemű“ nősténynél 49 volt. Amikor ezeket fB  hímekkel kereszteztük ; kettő 
közülök csakis fB  hímeket és nőstényeket adott, ami bizonyította, hogy az anya 
mindkét X chromosomája tartalm azta a forked gént, annak ellenére, hogy nem 
is jelent még láthatóan ez a jelleg. Ez m utatta, hogy a feltételezett konstitució 
nem felel meg a valóságnak.

A harmadik nőstény keresztezéséből kapott utódok meglepő jelenséget mu
tattak. Összesen kaptunk 87 nőstényt s 56 hímet. A nőstények közül 81 fB  volt,
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az utóbbiaknál 47 volt fB . 6 nőstény és 9 hím azonban nem volt forked, a szem 
pedig épen olyan volt, mint a fentebb említett „keskenyszemű“ három nőstény 
szeme. A fecetták száma a nőstényeknél 51 s a hímeknél 39.

A hat „keskenyszemű“ nőstény légy közül négyet kereszteztünk fB  Droso
philával s kettőt „keskenyszemű“ fitestvérrel. Az utóbbi keresztezés eredmény
telen volt, utódokat nem kaptunk. A négy előbbi keresztezés közül kettő csak fB  
hímeket s nőstényeket adott, a másik két keresztezés elpusztult.

A keresztezés eredményei azt mutatják, hogy a „keskenyszemű“ bar legyek 
genetikus konstituciója más, mint az eddig ismert bar kombinációké. A facetta-
szám nagyobb, mint a -^ --n á l, de kisebb, mint a ^ - 4: legyeknél. Azonkívül a 
forked jelleg, noha homozygóta, de ennek ellenére se ju t kifejezésre.

A „keskenyszemű“ legyek összetételét megmagyarázzuk, ha felvesszük, 
hogy itt  duplicatio történt. Ebben részt vett az X chromosoma jobboldali része, 
mely tartalmazta a normális forked allelomorphot s a bar gént. Ilyen módon a nős
tényeknek három bar génje volt, ezért „triple bar“-nak nevezzük, azonban a bar gének 
mind más chromosomában, vagyis nem egymás mellett helyezkedtek el. Ezért a facetta 
szám a fentebb említett két typus között van. Felvázolhatjuk a triple bar (hár
mas bar) legyek X chromosomáját s azonnal érthető lesz ez a látszólagos rend
ellenes megjelenés.

Ha ezt a feltevést elfogadjuk, akkor egyúttal ismét van egy bizonyítékunk, 
mely megerősíti a Sturtevanttól megállapított positio-s hatást. A három bar gén 
fentebbi elhelyezkedése erősebb mértékben redukálja a facetta számot, mint a 
homolog chromosomában egymás mellett fekvő 2 bar, de viszont kevesebb az ereje 
a bar s double bar kombináció 3 bar génjénél.

EREDMÉNYEK.
1. Az echinus, lobe* 1 2 3 s a roughoid mutációk módosítják a bar s infra-bar bélye

geket. Az echinus növeli a facetták számát, a lobe2 s a roughoid pedig csökkenti. 
A lobe2 s bar, illetve infra-bar egyszerű s kettős kombinációi olyan nagyfokú variá
lást mutatnak, hogy quantitativ összehasonlításra a lobe2 bélyeget ezért nem 
használhatjuk.

2. Az echinus nem egyformán növeli a bar s infra-bar Drosophilák facetta- 
számát, ez függ attól, vájjon az utóbbiak mint homozygota vagy heterozygota 
bélyegek vannak-e jelen, s függ attól, vájjon egyszerű vagy double formákkal 
kombinálódott-e az echinus ? Ugyanezen feltételektől függ, hogy a roughoid milyen 
mértékben csökkenti a bar s infra-bar facetták számát.

3. A double bar s double infra-bar aránylagosan kisebb fokban módosul, 
mint az egyszerű typusok. Ez a tény a Sturtevanttól feltételezett positio-hatás léte
zése mellett bizonyít.
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4. A reversio révén kapott kerekszemü Drosophilák teljesen hasonlóak a 
normálisakhoz annak ellenére, hogy bizonyos értelemben a bar deficientiájából 
jöttek létre, vagyis nagy genetikai különbség van közöttük.

5. Bar gént tartalmazó chromosoma rész duplicatioja folytán három bar 
génnek jelenléte erősebb mértékben befolyásolja a facetta redukciót, mint a'

; de nem úgy, mint a ahol a három bar közül kettő ugyanabban 
a homolog chromosomában van. A „triple-bar“ viselkedése szintén megerősíti a 
„positio“ hatás létezését.

(From the Hungarian Biological Research Institute, Department of Physiology. Tihany.)

THE EFFECT OF ’ANALOGOUS’ GENES UPON THE BAR OF 
DROSOPHILA MELANOGASTER COMBINED WITH THE POSITION

EFFECT AND DUPLICATION.

B y  P. Ch . K o l l e r  P h . D.

SUMMARY.
The effect of analogous genes upon bar and infra-bar was studied. The sex- 

inked recessiv^ echinus, lobe2 in II., and roughoid in III. chromosome, affect 
lthe eyeshape, changing the facet number either in a plus or in a minus direction. 
They were introduced into the single and double bar, or infra-bar Drosophila. 
The following tables I. and II. show the data obtained-from the experiments.

RESULTS.
1. Echinus, lobe2 and roughoid modified bar and infra-bar. Echinus increased, 

lobe2 and roughoid diminished the facet number of bar or infra-bar. Lobe2, in con
nection with single or double types of bar and infra-bar entirely changed the form 
and shape of the eyes, therefore it was impossible to use the lobe2 for quantitative 
comparison.

2. Homozygous echinus and roughoid do not alter the facet number of bar 
and infra-bar in the same degree: it depends upon the homo- or heterozygous and 
single or double condition of bar and infra-bar.

3. Homozygous echinus and roughoid altered the facet number of double 
bar and infra-bar in a less degree than tha t of the single types. The observation 
proves tha t the „position effect“ suggested by Sturtevant exists a t the locus.

4. Reversions were found more often than double types, the latter being 
probably much less easily detected. The reverted types are not different from wild 
types, in spite of the difference in their origin.

5. „Triple bar“ found its origin in the reduplication of the right end of the 
X chromosome, which contained the bar gene. Its effect upon the facet number 
was between double bar over round and double bar over bar.
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Table I. Táblázat.
Bar és infra-bar kombinációk facetta számai. — The facet numbers of bar and infra-bar

combinations.

BB BBi Bi Bi B Bi +

Double b a r .................................. B B
+  +

25-0 24-0 26-7 36-4 41-8 45-4

Bar-infra-bar ......................... B iB
+  +

24-1 26-7 27-9 37-0 37-8 50-5

Double infra-bar......................... Bi Bi
+  +

26-7 27-9 38-2 38-3 138 + 200

B a k .............................................. B
+

36-4 37-6 38-3 68-1 73-5 358-4

Infra-bar...................................... Bi
+

41-8 37-8 138 + 73-5 320-4 716-4

Normális k e r e k ......................... +
+

45-4 50-5 200-2 358-4 714-4 779-4

H ím ek .......................................... 29-6 29-7 46-6 84-4 478-1 738-8

Table II. Táblázat.
Bar és infra-bar gének kombinációja „analog“ génekkel. — The facet numbers of bar and 

infra-bar combined with analogous genes.

ec
ec

diffe-
rency

ru
ru diffe rency

Heterozygóta bar . . . . B
+

358-4 400—410 41-6—51-6 — ’ —

Homozygóta b a r ................. B
B

68-1 84—95 15-9—26-9 60 —8-1

Heterozygóta double bar . B B
+  +

45-4 52 6-6 40—41 —5-4

Double bar és bar . . . . B B 
B

36-4 39—40 2-6—3-6 33 - 3 - 4

Kettős double bar . . . . B B 
B B

25-0 — — — —

Heterozygóta infra-bar . . Bi
+

716-4 779-4 63-0 640— 50 75-6—65-6

Homozygóta infra-bar . . . Bi
Bi

320-4 350—300 29-6—39-6 280—290 - 59-6—69-6

Double in fra-bar................. Bi Bi
+  +

200 220 20 184 —16

Double infra-bar és infra-bar Bi Bi 
Bi

138 + 170 32 135 —3

Kettős double infra-bar . . Bi Bi 
Bi Bi

38-2 50 11-8 — —



A KÉPEK MAGYARÁZATA.
1. Normális kerekszem.
2. Homozygóta bar.
3. Double bar.
4. Homozygóta infra-bar.
6. Homozygóta bar és echinus.
7. Heterozygóta bar és homozygóta echinus.
8. 9. Lobe.2

10. 11. Bar és lobe2 kombináció.
B B12. Homozygóta ruoghoid és - g ’-

13. Double infra-bar.
14. Double infra-bar és homozygóta echimus.
15. B'liBI- és lobe2 kombináció.
16. „Triple bar“.

LIST OF PLATES.
1. Normal round eye.
2. Homozygous bar.
3. Double bar.
4. Homozygous infra-bar.
5. Heterozygous bar.
6. Homozygous bar and echinus.
7. Heterozygous bar and homozygous echinus.
8. 9. Lobe.

10. 11. Bar and lobe combinations.
12. Homozygous roughoid with double bar over bar.
13. Double infra-bar.
14. Double infra-bar and homozygous echinus.
15. Double infra-bar over infra-bar with lobe.
16. „Triple bar“.
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I. tábla. Table I.
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II. tábla. Table II.

16



(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

ÖRÖKLÉSTANI VIZSGÁLATOK A DROSOPHILA ORSCURA
KÉT RASSZÁN.

Irta : ÜR . KOLLER K. PiUS adjunktus.

A Drosophila obscura Falién (1. ábra) örökléstanával D. E. Lancejield 
foglalkozott részletesen. Ebben a Drosophila fajban két rasszt (A és B) talált, 
melyeket a szisztematikus nem tud megkülönböztetni egymástól. A két rassz

c? 9
1. ábra. Fig. 1.

A Drosophila obscura Falién hímje és nősténye.
The male and female of Drosophila, obscura Falién.

közötti különbség csak örökléstani és sejttani (2. ábra). Amíg az A-nak nevezett 
rassznál az Ychromosoma pálcika alakú, addig a B-nél ennek alakja teljesen hasonló 
az X chromosomához, azaz v-alakú. Lancefield kimutatta, hogy egymással, ha bizo
nyos nehézséggel is, de lehet keresztezni a két rasszt. A kapott hybridek nőstényei 
fertilisek, hímjei azonban terméketlenek. Ugyancsak Lancefield hívta fel a figyel
met arra a tényre, hogy az X chromosoma bizonyos génjei közötti crossing over 
értékek igen nagy mértékben redukálódnak az A/B hybridek nőstényeiben. Való-



581

színűnek látszott, hogy a két jelenségnek egy oka van s ennek kiderítésére vállal
koztam, amikor professzor Lancefield erre felszólított s anyagot adott a kísérletek 
elvégzésére.

I. A HYBRID NŐSTÉNYEK CROSSING OVER ÉRTÉKEINEK REDUKCIÓJA.

D rosophila m e/anogast,

Mielőtt rátérnénk a kísérleti eredmények ismertetésére, szükséges kiemelni 
azt, hogy a rassz A és B keresztezésénél kapott nőstények crossing over értékei

valóságban csak rekombinációs érté
kek. Ezek csak abban az esetben 
lennének valóságos crossing over ér
tékek, ha a kettős crossing overek 
gyakoriságát részletesen ismernők a 
hybrid nőstényekben. Ezért amikor 
mi crossing over értékekről beszélünk, 
csak Lancefield terminológiáját hasz
náljuk, de mindig rekombinációs ér
tékeket értünk. *

1. A rassz A három, nemhez kö
tö tt  mutációval rendelkező nősté
nyeit használtuk fel keresztezéseink
hez. E három tulajdonság : Pointed 
szárny ; a normáistól erősen eltérő 
hosszú és hegyesen végződő szárny, 
melyet létrehozó gén helye az X chro- 
mosoma bal végén van elhelyezve, 
jele : P. A második jelleg a yellow vagy 
sárga testszín, melynek génje 62-0 
Morgan-egység távolságban van a 

Pointed géntől. A sárga testszín jele y. A harmadik nemhez kötött tulajdonság a vermi
lion, erősen élénk téglapiros szemszín, jele v. Távolsága a Pointed-tői 76-0 Morgan- 
egység. Ezt a három mutációt tartalmazó, rassz A nőstényeket párosítottuk a 
rassz B vad típusú hímjeivel. Az első generációban a hímek Pointed yellow és ver
milion tulajdonságokat m utatták, míg a nőstények csak a Pointed jelleget, mert 
ez domináns és heterozygota állapotban is látható lesz, míg a yellow és vermilion 
tulajdonságok recesszív természetük m iatt a hybrid nőstényekben nem fognak 
láthatóan megjelenni. A hímek sterilek voltak annak ellenére, hogy a narancs- 
színű testis-ük normális nagyságú volt.

Az F x Pyv és összetételű nőstényeket visszakereszteztük az
eredeti rassz A Pyv hímjeivel. Kaptunk 292 nőstényt és 220 hímet, melyeknek 
különböző csoportjait az alábbi táblázat mutatja.

Drosophila obscura. 
Race A,

Drosophila obscura. 
Race B .

2. ábra. Fig. 2.

A Drosophila melanogaster és obscura két rasszá- 
nak ehromosomái.

The chromosomes of Drosophila melanogaster 
and those of two races of Drosophila obscura.

Nem crossoveres 1. regio 2. regio

Vad-tipus
Pointed
yellow

Vermilion
Pointed yellow

Vermilion
Pointed
yellow Vermilion

105 87 4 2 10 12

*

li
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Ezekből a kapott adatokból a következő crossing over értékeket nyertük :
P / y ......................................................................................... 2-7
P / v ....................................................................................... 12-7
y / v ....................................................................................... 10-0

Lancefield a következő adatokat kapta kísérletei folyamán :
P / y ............................................................................. 3-0 (2-3)
P / v ........................................................................... 12-7 (11-5)
y / v .............................................................................9-7 (11-4)

Zárójelben jelezzük Lancefield legelső adatait, melyeket később javított.
A tiszta rassz A, X chromosoma térképén megállapított távolságokat a 

következő adatok mutatják :
P / y ......................................................................................... 62-0
P /v ......................................................................................... 76-0
v / y ...............................................................  140

Látható ebből az, hogy az X chromosoma középső regiója, mely a yellow 
és vermilion között van, nem nagyon változott. Azonban igen nagy redukció történt 
a P  és y gének közötti távolságban.

2. Az X chromosoma jobb oldalát s az ott fellépő esetleges redukciónak 
megfigyelése végett egy negyedik mutációt is bevezettünk, ez volt a short: a 
rövid szárnyvéna. Recesszív tulajdonság, genetikai jeles, távolsága a Pointed géntől 
170 Morgan-egység.

A yvs összetételű rassz A nőstényeket párosítottunk vad-típusú rassz B 
hímekkel s a kapott A/B nőstényeket yvs hímekkel kereszteztük vissza. Három 
megtörtént párosodás a következő eredményt adta :

Nem crossoveres 1. regio 2. regio

összes száma a 
hímeknekyellow

vermil.
short

vad-tipus yellow vermilion
short

yellow
vermilion

1

short

76 56 52 42 15 21 252

Vagyis az A/B nőstények X chromosoma térképén a távolság, illetve a cros
sing over érték y és v között 14-2, v és s között 37-3, y és s között 51-5. A y/v és 
vjs értékekhez hozzáadva 2-7, vagyis a Pointed és yellow közötti távolságot, meg
kaptuk a P  és s közötti távolságot, mely 54-2 Morgan-egység. Lancefield adatai 
szerint a P/s távolság 48-7, ugyanis nála a crossing over érték vjs-ra vonatkozóan 
36-0, y/s-ra vonatkozóan 45-7. Valószínű, hogy a kapott különbségnek oka egysze
rűen abban keresendő, hogy Lancefield a mi gén-kombinációnktól eltérő csopor
tosítást használt. Lancefield többi adatait is tekintetbe véve, azonnal szembetűnik, 
hogy a crossing over redukció csakis az X chromosoma jobb végén következett 
be : a fused és short mutációk génjei között. A fused mutációra jellemző, hogy a 
negyedik szárny véna meg van törve ; genetikai jele fu, s a gén 28-0 Morgan-egység 
távolságra van a vermilion-tói.
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Az eddig kapott eredményeinket legjobban szemlélteti az alábbi kép, mely 
Lancefield adatainknak megfelelően módosított térképe az A/B-nőstények 
X chromosomájának.

P
0.0

l  o f Race "

X o f AB hybrid. " "  , \ 
P y

25

33.5 t i
3. ábra. Fig. 3.

Rassz A chromosoma-térképe összehasonlítva az A/B hybrid X chromosomájával. 
The chromosome map of a pure race A and of the A/B hybrid.

3. A crossing over redukció helyének még pontosabb megjelölése végett 
két másik nemhez kötötten öröklődő, de rassz B-ben található mutációt vezettünk 
be további keresztezéseinkhez. Az egyik a singed, recesszív jelleg : a scutellum 
és thorax szőrei csavarszerüen deformálódtak. Ez a jelleg mind a két rasszban 
megvan, de rassz A-ban 74-0, a rassz B-ben pedig 35-0 Morgan-egységben álla
pítta to tt meg ennek a génnek a helye. Genetikai jele e tulajdonságnak : sg. A másik 
jelleg a bubble, a szárny felülete nem mereven kifeszített, hanem fodrozott. Ez is 
recesszív nemhez kötött mutáció, de eddig csak a rassz B-ben találtuk meg, jele 
bu s távolsága 53-0 Morgan-egység.

Különböző párosítások a következő eredményeket adták :

Regio A keresztezés Összes légy Crossoveres
légy

Crossover
%-ban

Crossover %-ban 
Lancefield szerint

y/sg Í r !  ?  x  <R )  <? sg bu (B )
432 32 7'4 8-0

sS/bu Pyv (A) 5  x (B) ji 
b u s g (B )¥ 284 83 34-2 32'6

v /bu P y V  (A  $  X (B) c? sg bu (B) ¥ 432 148 32-4 30-6

A könnyebb összehasonlítás m iatt nagyon alkalmas, ha a crossing over 
értékeket a singed mutációval hozzuk relációba. Ezen az alapon a következő chro- 
mosoma térképet készíthetjük el (4. ábra).

Világosan látható, hogy a crossing over redukció a bubble és short gének 
között vagyis az X chromosoma végén lépett fel, ezzel ellentétben a singed és 
bubble közötti távolság megnagyobbodott, a crossing over érték közöttük emel
kedett.

íi*
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U  z í 31.4

X o f AB hybrid

( o f  RaceB

V' b o

-t—
V

1
I / \

X
5 3 .0

t ___________
bu

18 0 4 4 .S

A genetikai kutatás 
felfedett már több ténye
zőt, melyek megváltoztat
ják a crossing over értéke
ket. Vannak gének, melyek 
csökkentik a crossing overt 
s a chromosoma deficien- 
ciák pedig nagyon sokszor 
teljesen kiküszöbölik. —
Azonban e két tényező 
egyike se játszhat szerepet 
a fenntebb leírt crossing 
over redukcióban. Ha ilyen 
gének akadályoznák meg 
az X chromosoma két vé
gén a crossing over-t, akkor nemcsak a két rassz hybridjében, hanem az egyes 
rasszokban is meg kellene találni ezeket a géneket. Hasonlóan ugyanez áll a 
deficienciára is. Lancefield szerint az egyik rassz X chromosomájának az inversions. 
váltaná ki a crossing over redukciót. Mivel ez utóbbi azonban rendszeres jelen
ség gyanánt de mindig megtalálható a hybrid nőstényekben, az inversio pedig 
rendellenes genetikai jelenség, éppen ezért más okot kell keresni, amivel kielé
gítően magyarázhatjuk a crossing over redukciót.

4. ábra. Fig. 4.

Rassz B chromosoma térképe összehasonlítva az A/B hybrid 
X  chromosomájával.

The chromosome map of a pure race B and of the A/B
hybrid.

II. A HYBRID HÍMEK TERMÉKETLENSÉGÉNEK PROBLÉMÁJA.

Az F x nemzedék hybrid hímjei minden esetben terméketlenek. Ha az F r 
nemzedék nőstényeit visszakeresztezzük a két rassz bármelyikének hímjével, 
abban az esetben kétféle hímutódokat kapunk : olyanokat, melyek fertilisek s  
olyanokat, melyek nem termékenyek, hanem hasonlóak az első nemzedék hímjei
hez. A fertilitas és sterilitás az ivarchromosomák összetételétől függ. Ha a két rassz 
keresztezéséből kapott nőstények is sterilisek lennének, akkor az ivarchromo- 
somákon kívül a többi, vagyis a somaticus chromosomáknak. is lenne szerepe. 
Az a tény, hogy csakis a hímek sterilisek, azt bizonyítja, hogy az ivarchromo- 
somákban kell keresni a sterilitás okát.

A nemi chromosomákban levő mutált gének ismerete még azt is lehetővé 
teszi számunkra, hogy megállapítsuk, melyik chromosoma s ennek is melyik 
része játszik döntő szerepet a sterilitás, illetve a fertilitas problémájában. Ezért 
a következő kísérleteket végeztük el, melyekkel az egyes rasszok chromosomái- 
nak sorsát és szerepét követni tudtuk.

1. Pointed yellow és vermilion rassz A-nőstényeket párosítottunk rassz B 
vad-típusú hímjeivel s az így kapott F x nőstényeket visszakereszteztük a rassz 
A Pointed yellow és vermilion hímjeivel. A második nemzedék nőstényei négy 
csoportba voltak oszthatók : (1) Pointed, (2) Pointed yellow, (3) Pointed yellour 
vermilion, (4) Pointed vermilion. Az első és harmadik csoportba crossoveres és nem. 
crossoveres legyek is tartoznak. A negyedik csoport lehetséges, hogy kettős erős-
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sing over eredménye. Ennek megállapítása végett az ilyen Pointed vermilion nős
tényeket a rassz A vad-típusú hímjeivel kereszteztük. Az utódok között kétféle 
hímek jelentek meg : fertilis Pointed yellow vermilion és sterilis vermilion. Ez utóbbi 
csoport azt mutatja, hogy az anya, mely Pointed vermilion volt, csak a vermilion 
jellegre nézve volt homozygota, míg a Pointed és yellow gének heterozygoták voltak. 
Vagyis a vermilion hímek X chromosomájának bal oldala rassz B eredetű, míg 
a többi része a vermilion géntől a chromosoma jobb oldali végéig a rassz A-ból 
származott. Az ilyen hímek X chromosomája egy crossoveres chromosoma volt, 
egyik része rassz A, másik része a rassz B-ből, Y chromosomája pedig a rassz A-ból 
származott.

2. A Pointed s yellow jellegre nézve heterozygota s a vermilion tulajdon
ságban homozygota hybrid nőstényeket vad-típusú rassz B-hímekkel kereszteztük 
Az utódok eloszlását a következő tábla m utatja :

Nőstények , Hímek

összes
légy

vad
típus Pointed összes

légy
Pointed 

yell. verm, 
sterilis

vermilion
sterilis

Pointed
vermilion

sterilis

yellow
vermilion

sterilis

172 97 75 157 95 59 2 1

Az 59 vermilion hím közül 9-nek a testis-e teljesen normális nagy volt, 
azonban amikor párosítani akartuk hybrid nőstényekkel, steriliseknek bizonyultak. 
A többi hím testis-e rendellenes kicsiny volt s ezek természetesen terméketlenek

is voltak. A megismételt visszakeresz- 
tezéseknél a crossing over értékek nagy 
eltéréseket és szabálytalanságokat mu
tattak , úgy, hogy nem is vehettük 
őket figyelembe. Ugyanezt tapasztalta 
Lancefield is.

Ez utóbbi nemzedék ivarchromo- 
somáinak rassz-beli összetételét az5. ábra 
m utatja.1 Látható, hogy a rassz B, Y 
chromosomája társulhat (11 egy rassz A, 
X chromosomával, (2) egy olyan X-el, 
melynek bal oldala rassz A, jobboldala 
rassz B-ből származott, (3) X-el, mely 
kivéve a yellow tájékot teljesen rassz A 
eredetű, (4) végül olyan X-el, mely a 
Pointed tájékot kivéve rassz A szárma

zású. Ezek a kombinációk azonban mind sterilitást eredményeztek.
3. A fenntebbi F3 nemzedéknek a vad-típusú nőstényeit rassz B ugyancsak 

vad-típusú hímjeivel kereszteztük. Az utódok nőstényei mind vad-típusúak, a

1 A íehér chromosomák a rassz A a feketék a rassz B chromosomáit jelzik. Kis 
horoggal vannak jelezve az Y chromosomák.

f  f  s t  U  S t  t t

5. ábra. Fig. 5.
Az F3 nemzedék ivarchromosomáinak össze

tétele.
The sex chromosomes of F3 generation. (Black 
rods indicate the chromosomes of race B, 

the white of race A.The rods with hooks indicate 
the Y chromosome.
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hímek kétfélék: (1) vad-típusúak hasonlóak a nőstényekhez s (2) vermilionok, de 
nagyon kicsike testis-sel. Ez utóbbiak sterilisek voltak.

Bizonyos az, hogy a sterilis vermilion hímek Y chromosomája a rassz B-ből 
származott, az X jobboldali része egészen a vermilionig rassz A, míg a v géntől 
a chromosoma bal oldali végéig rassz B eredetű volt. Arra vonatkozóan, hogy itt 
kettős crossing over történt volna, semmi bizonyítékunk nincs.

4. A következő keresztezéssel olyan X chromosomát igyekeztünk felépíteni, 
melynek baloldala lenne a rassz A, jobboldala pedig a rassz B-ből.

Yellow vermilion és short rassz A-nőstényeket vad-típusú rassz B-hímekkel 
párosítottunk s az nőstényeit yellow vermilion short rassz A-hímekkel keresz
teztük vissza. E nemzedék yellow vermilion nőstényeit yellow vermilion short rassz 
A-hímekkel kereszteztük. A párosításból kétféle hímeket kaptunk : (1) yellow 
vermilion short fertilis s (2) yellow vermilion, de sterilis hímeket. A kapott két
féle hímek azt mutatják, hogy anyjuk homozygota volt a yellow és vermilion jel
legekben s heterozygota a short tulajdonságban. Vagyis az egyik X chromoso- 
májuk baloldala rassz A, jobboldala rassz B eredetű volt. A sterilis yellow vermilion 
hímek X chromosomája az említett crossoveres chromosoma volt.

Ebből a párosításból azt látjuk, hogy a rassz A Y chromosomája s olyan 
X, melynek bal fele rassz A, jobb fele rassz B eredetű : sterilis hybrid hímeket 
hoz létre.

5. A következő lépés az volt hogy kombináljunk olyan X chromosomát, 
melynek mind a két vége hasonló eredetű, míg a középső tájéka a másik rasszból 
való, azaz legyen az X chromosoma A-B-A, vagy B-A-B felépítésű.

A fenntebb említett F 2 nemzedék yellow vermilion nőstényeit vad-típusú 
rassz B-hímekkel párosítottuk. A megkísérelt 21 párosításból kettő adott u tódokat:

Nőstények Hímek

vad-tipus yellow-vermilion vermilion-short

168 84 76

A kétféle hímeket jellemezte az, hogy egyiknek X chromosomája teljesen 
rassz A, míg a másiknak X chromosomája részben rassz B eredetű volt. Meg
kíséreltük a testvérek keresztezését: azonban minden fáradozás hiábavalónak 
bizonyult, utódokat nem kaptunk.

6. Az F3 vad-típusú nőstényeit a rassz B vad-típusú hímjeivel kereszteztük. 
Három kultúra a következő öt fajta hímet s egyféle nőstényt eredményezte.

Nőstények Hímek

vad-tipus
yellow

vermilion
short

sterilis

yellow
vermilion

sterilis
yellow
sterilis

vermilion
fertilis

vad-tipus
fertilis

194 45 41 9 13 67
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A yellow és vermilion hímeknek jelenléte azt bizonyítja, hogy az F 3 nősté
nyében crossing over lépett fel a yellow és vermilion gének között. Az ily módon 
kapott F 4 nemzedék ivarchromosomáinak összetételét a 6. ábrán láthatjuk. Az 
F4 testvéreket keresztezve csakis a vad és vermilion hímek bizonyultak fertilisek- 
seknek.

Látjuk tehát, hogy olyan him is, mely
nek ivarchromosmája nem azonos rosszból szár
mazik, lehet fertilis, ha az X  chromosoma két vége 
azonos eredetű, mint az Y  chromosoma.

7. Az F 4 vermilion hímek-et vad-típusú 
nővérekkel párosítottuk s csak vadtípusú utó
dokat kaptunk. Ez viszont amellett bizonyít, 
hogy a keresztezésben használt nőstények mind
két X chromosomája rassz B eredetű volt. Az is 
lehetséges, hogy a yellow és vermilion jellegek
ben heterozygota nőstényekkel a párosodás 
nem vezetett sikerre, az utódok elpusztulhat
tak. Számunkra azonban az a legfontosabb, 
hogy az F4 nemzedékben kapott vermilion hímek 
párosodtak s utódokat is hoztak létre.

8. Megkíséreltük a rassz B-ből átvinni rassz A-ba a bubble gént tartalmazó 
X chromosoma részt.

A rassz B sg és lm hímeket yellow vermilion rassz A-nőstényekkel keresztez
tük s az utódokat visszakereszteztük single és bubble rassz B-nőstényekkel. Az 
F 2 bubble nőstényeit yellow vermilion rassz A-hímekkel párosítottuk és a következő 
legyeket kaptuk :

6. ábra. Fig. 6.

Az F4 nemzedék ivarchromosoma 
összetétele.

The sex chromosome composition 
of F4 generation.

Nőstények Hímek

vad-típus yellow
vermilion összesen

yellow-ver- 
milion bubble 

sterilis

singed
bubble
sterilis

összesen

67 56 123 45 56 101

A yellow vermilion bubble hímek azt mutatják, hogy az F 2 bubble nőstény
nek volt egy X chromosomája, melynek baloldala rassz A-ból való volt s vitte 
a y és v géneket; a jobboldala pedig rassz B-eredetü s tartalmazta a bubble gént. 
Az utóbbi jellegben homozygota, az előbbiekben pedig heterozygota volt.

9. A yellow vermilion nőstényeket a rassz A vad-típusú hímjeivel kereszteztük 
s a következő eredményt k ap tu k :

Nőstények Hímek
sterilisek fertilisek

vad-típus yellow vermilion yellow összesen
bubble vermilion

135 48
•

65 113
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A yellow vermilion hímeknek testise rendes nagyságú volt s a párosítás alkal
mával a következő F 2 legyeket kaptuk : fertilis vad-típusú és yellow vermilion 
nőstényeket, sterilis yellow vermilion bubble, fertilis yellow vermilion és vad-típusú 
hímeket. Kísérletünk, mely arra irányult, hogy a bubble X chromosoma regiót 
átvigyük rassz B-ből rassz A-ba, mint a fennteobiekből kitűnik, eredménytelennek 
bizonyult, mert a bubble gént magában foglaló chromosoma rész egyúttal sterilitást 
is okozott.

** *

A fenntebbi kísérleteink azt mutatják, hogy az egyetlen fertilis hybrid hím 
a vermilion volt, melyet a 6. és 7. pontban írtunk le. Ennek a vermilion hímnek 
volt egy X-chromosomája, melynek baloldala rassz B-eredetű, a közepe rassz A, 
a jobboldala pedig rassz B-eredetű volt. Ügy látszik, hogy a hímek fertilitása 
valami módon összefüggésben van az Y-chromosoma s az X-chromosoma azonos 
származásával, legalább is az X két oldalsó régióját tekintve. A középső rész lehet 
különböző eredetű, nem szükséges, hogy ugyanolyan rasszból származzon, mint 
az Y megfelelő része.

Ezért teljesen logikus feltételezni, hogy a Drosophila obscurában vannak 
genetikai tényezők, melyek a fertilitas létrehozói; s ezek a faktorok az X chromo- 
somában vannak elhelyezve, még pedig ennek a két végén ; továbbá feltehetjük, 
hogy e tényezők különböznek a rassz A és a rassz B-ben.

Négy jelenséget kell megvitatnunk s magyaráznunk :
1. A hybrid nőstények fertilitása.
2. A hybrid hímek sterilitása.
3. A vermilion hímek fertilitása.
4. A crossing over-ben fellépő redukció.
Amikor az X chromosoma fertilitás-faktorairól beszélünk, nem szabad szem 

elől téveszteni az Y-ban levő hasonló természetű tényezőket sem. Az Y is szük
séges a fertilitáshoz, Bridges (1916) és C. Stern (1929) kimutatta, hogy Y nélküli 
hímek sterilisek, sőt az utóbbi szerző bebizonyította, hogy a Drosophila melano- 
gaster-ban az Y chromosoma Végei különösen is fontosak a fertilitás kérdésében.
C. Stern adta először az Y-chromosoma térképét és m utatta ki a chromosoma 
egyes részeinek qualitativ különértékűségét.

Kísérleteink alapján azt mondhatjuk, hogy a Drosphila obscura fertilitásá- 
hoz szükséges, a hímben az Y  és legalább is az X-chromosoma két végének azonos ere
dete ; amint ez az eset a vermilion hímeknél. Feltételezhetjük, hogy az X-chromo
soma fertilitás faktorai csakis az Y chromosomán keresztül, illetve ennek közre
működésével tudnak csak termékenységet előidézni, vagyis az a viszony van a 
kettő között, mint a kulcs és a zár között.

Meg kell említeni, hogy Lancefield kapott pár Pointed vermilion fertilis hyb
rid hímet is. Lehetséges, hogy ezekben az esetekben kettős crossing over lépett 
fel s így a Pointed és vermilion között levő fertilitás faktorok valóságban nem vál- 

, toztak.
Más az eset a nőstényekben. Itt, ha egyik chromosoma rassz A, a másik rassz 

B-eredetű is, azért a legyek fertilisek. Sőt, ha crossing over következtében az
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X-chromosomák többféle részből is vannak összetéve, ennek ellenére is fertilisek 
maradnak. Eredményeink alapján jogosan feltehetjük, hogy az egyes X-chromo
somák faktorai közvetlenül hatnak, míg a hímben ezek működését ellenőrzi az 
Y-chromosoma.

A hybrid nőstények s hímek közötti ily módon magyarázott különbség termé
szetesen gyengíti az előbb adott magyarázatunkat. Ezért más úton is megpróbál
kozhatunk valami módon értelmezni eredményeinket. Goldschmidt hypothezisének 
alkalmazása bizonyos értelemben érthetően s világosan megmagyarázza nehézsé
geinket.

Feltételezhetjük, hogy a fertilitás faktorainak számában történt változás 
idézi elő a sterilitást. Könnyebb érthetőség kedvéért vegyük fel, hogy a rassz 
A X és Y chromosomájában ezek összege 10—10, (4 a végeken s 2 a közepén), 
a rassz B X-chromosomájában csak 8, (3 a végén s 2 a középen); az Y-ban ellen
ben 12, (5 egyik-egyik végén s 2 a közepén). Vagyis a hímeknél a fertilitás fakto
rainak a száma mind a két rassznál 20, a rassz A-nőstényeinél 20, a rassz B-nél 
pedig 16. (7. ábra.)

Racp A RaceB

7. ábra. Fig. 7.

Az Fx hybrid nőstényénél a faktorok 
összege 18, a hímeknél vagy 22 vagy 18, 
aszerint, melyik rassz adja az X-chromoso- 
mát. A nőstények fertilisek minden esetben, 
mert 18 : a 16 és 20 között van. Az utóbbi 
számok az egyes rasszok fertilitás faktorai
nak mennyiségei.

A fertilis vermilion hímeknek az ese
tében az X-chromosoma középső része 
crossoveres darabka volt, ahol feltevésünk 
szerint mind a két rasszban a fertilitás fak
torainak a száma 2. Ily módon a crossing 
over nem változtatott a faktorok mennyi
ségén, az a crossing over ellenére is a régi ma
radt. Ezzel megmagyarázhatjuk, miért is a

A hybrid hímek sterilitásának és a nős- fertilisek a vermilion hímek?
ténsek fertilitásának magyarázata. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a

The « r Ä S f i X ” yWd,sUr“ ' y fenntebbi hypothecs csakis a hybrid nősté-
nyék s hímek fertilitásának okát akarja 

magyarázni, s nem terjeszkedik ki a tiszta rasszokra. A sterilitás kérdése nagyon 
is komplikált, amint ezt C. Stern eddigi eredményei is bizonyítják. C. Stern ki
m utatta, hogy az Y-chromosoma fertilitás faktorai qualitative is különböznek 
egymástól s a chromosoma részei külön értékűek. Az általunk adott elmélet, ha 
nem is teljesen, de bizonyos mértékig megmagyarázza a fertilitás és sterilitás 
mechanizmusában fellépő nehézségeket.

Arra vonatkozóan, mi okozza a crossing over redukciót, nem vehetünk 
fel semmi más magyarázatot, minthogy ez szoros kapcsolatban van a fertilitás 
problémájával. A crossing over „redukáló“ faktorok az X-chromosoma végein 
vannak lokalizálva: Pointed-yellow, fused-short, bubble-short, beaded-singed kö



590

zötti régiókban. Az A/B nőstények X-chromosomájában a Pointed és yellow kö
zötti crossing over redukció igen nagy : 62-ről 2-7-re csökkent, fused és short kö
zött 66-ról 3-8-re ; bubble és short között 44-5-ről 5-1-re. A crossing overben fellépő 
módosulást avval a feltevéssel lehet magyaráznunk, hogy ugyanazoknak a ténye
zőknek, melyek a sterilitást okozzák, kell okozni ezeket a redukciókat is, mert 
hiszen az X-chromosoma ugyanazon részében vannak elhelyezve.

A rassz A-nőstény és rassz B-hímek keresztezéséből kapott hybrid hímek 
testise normális nagyságú volt, de ennek ellenére is a párosításnál sterilisnek bizo
nyult. A második nemzedékben, amikor az Fx nőstényeket a hím szülővel keresz
teztük, kétféle hímeket kaptunk : normális és nagyon kis testissel. Ez utóbbiak 
mindig sterilisek voltak, azonban a rendes nagyságú testist mutató hímeket, csak 
párosítási kísérlet után lehetett fertiliseknek vagy steriliseknek nyilvánítani. 
A többszörösen megismételt visszakeresztezések alkalmával a testis nagysága 
a normálishoz tér vissza. Ez azt mutatja, hogy e jelenségnél az autosom chromoso- 
máknak is van szerepe.

Eredményeink azt bizonyítják, hogy nincsen összefüggés a sterilitás és a 
zygota cytoplazmáj a között. A keresztezésekből kapott utódok között voltak sterilis 
hímek, melyeknek sejtjében a cytoplazma azonos eredetű volt az Y-chromosomá- 
val, míg voltak fertilisek, ahol a cytoplazma más rasszból származott, mint az Y.

Lancefield szerint a Drosophila obscura két rasszánál a lényeges különbség 
abban van, hogy az egyik X-chromosomájának megfelelő részei invertálódtak 
s ezek okoznák a fertilitás faktoraiban azokat az eltéréseket, melyek a fenntebb 
leírt jelenségeket okozzák.

Legfontosabb azonban ama tény, hogy a Drosophila obscura e két rassza 
betekintést nyújt új fajok keletkezésének a mikéntjébe. Lancefield és C. Stern 
szerint az első lépés új faj keletkezéséhez legnagyobb valószínűség szerint az ivar 
meghatározó mechanizmusban fellépő változásokban keresendő. Ez okozza 
azt, hogy olyan hímek keletkeznek, melyek a szülőkkel való keresztezésben steri
lisek. Ugyanezt a jelenséget megfigyelte H. Harrison is a Bistoniae-fa] varie- 
tásain.

ÖSSZEFOGLALÁS.

A Drosophila obscura rassz A és B keresztezésből kapott Fx hybrid hímek 
sterilisek, a nőstények fertilisek. Az F x nőstények X-chromosomájának a 
végein nagy crossing over redukció történik, összehasonlítva a tiszta rasszokkal.

A nemhez kötötten öröklődő mutációk segítségével kimutattuk, hogy csakis 
az a hybrid hím volt fertilis, amelyiknek Y-chromosomája rassz B-ből, X-chromo- 
somája szintén rassz B-ből származott, azonban a középső regiója crossing overrel 
a rassz A-ból helyettesíttetett.

Elméletünk szerint az X-chromosoma végein vannak elhelyezve azok a fak
torok, melyek physiologiai hatásukban eltérően viselkednek s okozói a crossing 
over redukciónak és a sterilitásnak.
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GENETIC STUDIES OF THE CROSSES OF TWO RACES OF 
DRSOSOPHILA ORSCURA.

byP. Ch . K o l l e r  P h . D.

D. E. Lancefield has discovered (1922) and described (1925, 1929) two dis
tinct races (A and B) of Drosophila obscura Falién (Fig. 1.) which, while they are 
not to be distinguised by the taxonomist, differ one from the other genetically and 
cytologically, (Fig. 2.) He has shown that the races themselves are mutually fertile, 
but that of the hybrid offsprings the males are sterile, the females partially 
fertile. Lancefield also has shown that the crossing over values between certain 
loci in the X-chromosome of race A are remarkably reduced in the case of Hybrid 
A/B female. The present writer was encouraged by Professor Lancefield to examine 
the nature of the chromosomal interchanges connected with fertility or sterility, 
and he wishes to express his sincere gratitude and thanks to Professor Lancefield 
for the material and for his help.

I. REDUCTION IN THE CROSSING OVER VALUES IN THE RACIAL
HYBRID FEMALE.

Regarding the crossing over values, obtained from interracial matings, 
it has to be accentuated, that these values are really „recombination values“ 
according to Bridges and Oldbrycht (1925), which could be transformed into real 
crossing over values only after a study of the frequency of double crossing over. 
Therefore when we are using the term : crossing over values in agreement with 
Lancefield, it means recombination values.

1. Females of race A with the dominant Pointed (0-0, wing mutation), yellow 
(62-0, body colour), and vermilion (76-0, eye colour) sex-linked characters, were 
mated with wild type males of race B, and Pointed yellow vermilion male and 
Pointed female offspring resulted. The males were all sterile, though their orange- 
coloured testes, to be seen through the abdominal wall, were of normal size.

The F1 females (Pyv) and ( ^ ^ ) .  showing Pointed only of the mutant 
characters involved, were then backcrossed to Pointed yellow vermilion males 
of race A and the following results were obtained. There were 292 females and 
220 males. Of the males there were the followimg classes:

No crossovers 1. regio 2. regio

Wild type
Pointed
yellow

vermilion
Pointed yellow

vermilion
Pointed
yellow vermilion

105 87 4 2 18 12
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From these figures the following map distances were constructed :
P / y ................................................................................  2-7
P / v ..................................................................................... 12-7
y/v ..................................................................................100

Lancefield had previously obtained from different experiments the following 
distances :

P/y. . . .  3-0 i 2-3
P/v. . . . 12-7 in his earlier experiment . . . < 1F5
v/y . . .  9-7 ( 11-4

Now the map distances based on crossing over values obtained from the 
use of pure race A females heterozygous for Pointed yellow vermilion were as 
follows (see Lancefield).

P / y ......................................... 62-0
P / v ......................................... 76-0
y / v ..........................................14-0

It is seen th a t the crossing over in the region of the middle of the X chro
mosome, i. e. in the region of y and v is not markedly different, whereas the cros
sing over a t the left end of the chromosome i. e. between P  and y is greatly reduced.

2. To follow the other end of the X chromosome another mutation was in
troduced. This is the recessive short wing-veins with a locus at the right end of the 
X of race A, 170 units from Pointed and 94-5 from vermilion.

yvs females of race A were mated with wild type males of race B and the 
resulting racial female hybrids backcrossed to yvs males of the original race A. 
Three succesful matings yielded the following crossing over values :

yellow
vermilion

short

1. regio 2. regio

wild
yellow

vermilion
short

yellow
verm. short

total number 
of males

76 56 52 42 15 21 252

Whereas the map distances are for y/v 14-2, between v and s 37-3, for yjs 
51-5. To the value of y/v and v/s was added 2-7, the distance between P  and y to 
obtain 54-2, the distance between Pointed and short. Lancefield located the same 
gene a t 48-7 in the hybrid. For v/s Lancefield obtained the figure 36-0, for y/s 45-7. 
Possibly the difference between the results is to be explained either by the smallness 
of the numbers, or more probably by the fact, th a t Lancefield was using a dif
ferent gene combination. Reference to the data obtained by Lancefield showed that 
the reduction has not affected the region between vermilion and fused, which is 
28 units to the right of vermilion, but only th a t between fused and short. This 
point is illustrated best by the use of modification of Lancefield’s figure. (Fig 3).



593

The locus of vermilion is taken to be fixed and the lineal relationship of 
this to the rest is shown.

It may be seen from the data thus displayed tha t the great reduction in 
crossing-over affected only the regions near to the right and left ends of the 
chromosome respectively, and that the middle region was relatively unaffected. 
In point of fact as proved by Lancefield the crossing over value between v and 
fu is actually increased, whilst th a t between y and v is only slightly reduced.

3. Two sex-linked mutations of race B were introduced into the interraciae 
crossing to locate more accurately the region of reduction in crossing overvalues. 
One of them is singed (sg) the recessive m utant character common to both 
races, but whilst its locus in race A is a t 74-0, in race B it is tentatively placed by 
Lancefield a t 35-0 (i. e. the distance from beaded 0-0 of X chromosome of race B), 
The second one bubble (bu), another sex-linked recessive, is peculiar to race B 
only, its locus is a t 53*0.

From different matings the following results were obtained :

Region Nature of cross Total Number of 
crossovers

Percent of 
crossovers

Percent of 
crossovers by 

Lancefield

y/sg S'buTO  s * ® ' ?
432 32 74 8-0

sg/bu 284 83 342 32-6

v/bu S u ®  9 * < B > = 7
432 148 32-4 30-6

For the purpose of the discussion it is convenient to refer all map distances 
to the fixed locus of singed. This being done, the above map was made. (Fig. 4.)

It is to be seen tha t in the hybrid the crossing over between sg and bu is 
increased, whilst tha t between bu and s is greatly diminished.

Genetic factors affecting crossing over are known. There are genes which 
decrease the crossing over values, whilst deficiency sometimes entirelly obliterates 
it. Neither of these can be responsible for the marked differences in map distances 
exhibited by the hybrid A/B female and by the racially pure heterozygous female 
respectively. If specific genes preventing crossing over were a t work, then surely 
they must have operated in both races. The same argument applies to deficiency. 
Lancefield assumes th a t two inverted sections, one of each end of X chromosome 
are concerned in the reduction of crossing over. Our explanation is different from 
th a t of Lancefield, it will be discussed when the problem of infertility has been 
dealt with.

B. THE PBOBLEM OF INFEBTILITY IN THE BACIAL HYBBID MALE.
The racial hybrid male of Fj generation is invariably infertile. The males 

produced by the mating of the F x females to P 2 males of either race fall into two 
groups : those tha t are fertile and those tha t are infertile. It will be shown that fer
tility  and infertility in these stocks are definitely related to the constitution of the
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sex chromosome as determined by racial origin. If F x females obtained from inter
racial crossing were infertile as the males, it would be certain, tha t not only the 
sex chromosomes but the somatic chromosomes were concerned with infertility. 
The constitution of the X chromosomes in terms of racial origin may easely be 
determined by the use of the m utant sex linked characters : Pointed, vermilion, 
yellow, short, singed and bubble, since all interchanges of racial chromatin can 
be followed by the distribution of these characters.

The following experiments were planned so, that by building up X chromo
semes composed of different portions of the X-s of race A and of race B respec
tively, the genetic cause of infertility could be regionalised.

1. Pointed yellow vermilion females of race A were mated with wild males 
of race B, and the resulting F x females were then backcrossed to Pointed yellow 
vermilion males of race A. Of the females of this generation, four classes were to 
be distinguished : (1) Pointed, (2) Pointed yellow, (3) Pointed yellow vermilion, 
(4) Pointed vermilion. The third class includes both crossover and non-crosso- 
rev flies, so does the first class, some of them being heterozygous for Pointed, 
as was seen, when they were mated with yellow vermilion males of race A. From 
these crossings appeared males with yellow and vermilion, but without Pointed.

The Pointed vermilion class might possibly have resulted from a double 
crossing over, and to test this, some of them were mated to wild type males of 
race A, when two kinds of son appeared : fertile Pointed yellow vermilion and 
infertile vermilion. The second class of males shows tha t the females used were 
homozygous for vermilion and heterozygous for Pointed and yellow ; that is to 
say, tha t of one of their X chromosomes the left half was of race B, the right half 
probably was of race A. The vermilion males received the crossovered X chro
mosome, its left half of race B, the right portion was of race A. The Y chromosome 
was of race A origin.

2. Certain specimens of these females heterozygous for Pointed and yellow 
and homozygous for vermilion were then mated to wild type males of race B. The 
resulting offsprings are shown in the following table :

Females Males

total wild Pointed total
Pointed
yellow

vermilion
infert.

vermilion
infertile

Pointed
vermilion

infertile

yellow
vermilion

infert.

172 97 75 157 95 59 2 1

7 out of the 59 vermilion males had testes of normal size. The male with 
abnormally small testis is invariably sterile. These 7 males were tested for fertility, 
but all of them proved to be infecund.

As was found by Lancefield, the crossing over values were in such repeated 
backcrosses, distinctly variable.

The composition of the sex chromosome of the individuals of this generation
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in respect of racial origin is observed by means of crossing over data. It is seen 
in figura 5. tha t a Y chromosome of race B, associated with f f j a n  X chromosome 
of race A ,f2 Jan  X with the left half of race A and the right of race B, (3 )  an X all 
of race A save for the region including yellow, or (4 )  an X all of race A save for 
the region including Pointed is associated with infertility.

3. Certain examples of the wild type females of F 3 were mated next with 
wild type males of race B, and the following offsprings were obtained : fertile wild 
type females and males, and also vermilion males with abnormally small testis. 
The latter were sterile. F 4.

It is possible that in the X chromosome composition of the infertile vermilion 
male there was a race B, Y chromosome and an X the left half probably of which 
was of race B, the right half including the gene for vermilion of race A. There was 
no evidence tha t there had been crossing over involving the X chromosome of 
the female parent.

4. Next it was attempted to build up an X chromosome with its left half of 
race A and its right of race B.

Yellow vermilion short females of race A were mated with wild type males 
of race B and the F x females backcrossed to yellow vermilion short males of race A. 
From this F 2 yellow vermilion females were mated with yellow vermilion short 
males. The mating yielded in F 3 two kinds of males : yellow vermilion short fer
tile, and yellow vermilion infertile. This result shows tha t the female parents were 
homozygous for yellow vermilion and heterozygous for short and th a t one of their 
X-s had a left half of race A and a right of race B. The infertile yellow vermilion 
males were such as had received this latter X chromosome.

It is seen tha t a Y chormosome of race A in association with an X, the left 
half of wich is race A, the right of race B yields an infertile male.

5. Next it was attempted to build up an X chromosome of which the two 
ends were of the same racial origin, whilst the middle portion was of a different 
origin, i. e. to build up a chromosome : A-B-A or B-A-B.

The same yellow vermilion females as those of the F 2 above, were backcrossed 
to wild type males of race B. Of the 21 matings two were successful and gave:

females males

wild types yellow vermilion 
infertile

vermilion short 
infertile

168 84 76

The characterisation of the two kinds of males showed that one possessec 
an X completely of race A, while the other’s X was composed of a left end of race 
A and a right and of race B. The Y of both kinds being of race B. The brothers and 
sisters of this F 3 were then mated ; in some vials a male and female were placed 
together, in other numerous males and females, but all the matings were fruitless.
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6. The wild type female of F 3, obtained from the above mentioned matings 
were mated to wild type males of race B. Three succesful cultures gave five 
types of males and one type of female:

females male

wild type
yellow
verm.
short

infert.

yellow
verm.
infert.

yellow
infert.

verm.
fertile

wild
fertile

194 45 41 9 13 67

The peresence of yellow and vermilion males showed that crossing over 
between the loci of yellow and vermilion in the case of the F3 mother had occured. 
The male sex chromosome composition of these types in the F 4 are shown in fig. 6. 
Brother and sister matings were then carried out, but of all of the males excluding 
the wild type, the vermilion alone proved to be fertile in mating.

It is seen therefore th a t a male whose sex chromosomes are not completely 
of one race, can be fertile, when the two ends are of one race, in this case of race B, 
the middle of the other, in this case of race A.

7. The vermilion males of F 4 were then mated with the wild type sisters. Only 
wild type offspring appeared. This shows that though it was known that there were 
two kinds of wild type females in F 4, one with both X-s of race B, and the other 
with one X of A carrying yellow-vermilion-short and with one X chromosome of 
race B, in spite of this fact all of the male offsprings were only wild type. To explain 
this one may assume, tha t either no mating occured between vermilion male and 
hybrid female heterozygous for yellow' and vermilion, or the yellow vermilion 
males by some lethal effect were obliterated. The most important fact for us to 
realize is tha t the vermilion males of F 4did produce offspring, i. e. they were com
pletely fertile.

8. Next it was attempted to transfer that position of the X chromosome 
of race B carrying bubble ( bu) to race A.

Singed bubble males of race B were mated with yellow vermilion females 
of race A and the hybrid females were backcrossed to singed bubble males of race 
B. The bubble females of F 2 were mated next with yellow vermilion males of race 
A. Three succesful cultures gave :

females males (infertile)

wild type yellow,
vermilion total

yellow
vermil.
bubble

singed
bubble total

67 56 123 45 56 101
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The existence of the yellow vermilion bubble males showed that the bubble 
females of F2 had a chromosome with its left end of race A, carrying yellow and 
vermilion, and its right end of race B, carrying bubble, being homozygous for the 
latter and heterozygous for yellow vermilion and singed.

9. The yellow vermilion females were then mated with wild type males 
of race A and the following classes were obtained :

females males

infertile fertile

wild type yellow
vermilion

bubble
yellow

vermilion
total

135 48 65 113

The yellow vermilion males had testes of normal size and when mated with 
their wild sisters gave an F 5 as follows : fertile wild type and yellow vermilion 
females, infertile yellow vermilion bubble males, fertile yellow vermilion and wild 
type males. It is seen, tha t the attem pt to transfer tha t portion of X of race B, 
carrying bubble was unsuccesful for only an X with the right half and not me
rely the end piece, carrying bubble of race B was secured.

DISCUSSION.
The only hybrid male in the whole of the above experiments, which was 

fertile in mating, was the vermilion male described in 6 and 7 above. This vermilion 
male had an X of the following composition : left end of race B, middle of race A, 
right end of race B, in association with a Y chromosome of race B ; it would seem 
that fertility is associated with and conditioned by similarity in the racial origin 
of the Y and a t least the two ends of the X, the middle of X can be of racially 
different origin from the Y. It is reasonable to postulate therefore th a t there are 
genetic factors affecting fertility in the end of the X chromosome of Drosophila 
obscura and tha t these are different in the two races A and B.

Four matters demand further discussion :
1. The fertility of the racially hybrid female.
2. The infertility of the racially hybrid male.
3. The fertility of the vermilion male.
4. The modifications of crossing over.
These postulated fertility factors resident in the ends of the X, cannot be 

discussed without reference to others in the Y. The Y chromosome in the male is 
essential to fertility, a male without Y is sterile, as stated by Bridges (1916) and 
C. Stern (1929) who gave the first chromosome map of the Y chromosome and has 
shown, tha t in the Drosophila melanogester the ends of the Y chromosome are 
specifically concerned with fertility.

For fertility in Drosophila obscura it is necessary tha t in the male a Y and
12
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an X wih ends of the same racial origin as the Y, be present, as was the case on our 
vermilion male. One must assume therefore, that the genes affecting fertility, 
which are resident in the ends of X, can produce their effects only, when they 
can operate in conjunction with or through fertility genes in the Y ; that is to say 
th a t their relation is, as th a t of the key and the lock.

Lancefield found some Pointed vermilion males, which were fertile in spite 
of the presence of a racially different Y. I t is not impossible tha t in these ca
ses by double crossing over the racially similar fertility genes remained unaltered.

The case of the female is different, for the female with one X chromosome 
from each race is fertile, as is also the female with racially compound X-s. In the 
case of racially hybrid female we must assume, tha t the fertility factors of each X 
operate directly, while their work is controlled by factors of the Y  in the male.

The necessity to postulate difference between male and female must 
necessarily weaken the attempted explanation of the facts observed, and so another 
interpretation was sought. An appeal to the hypothesis of Goldschmidt is helpful. 
One may assume, that the change either in plus or in minus direction in the quan
tity  of factors for fertility produce sterility in the hybrid. For better understan
ding let us assume, that there are e. g. 10 factors for fertility in the X and Y of race 
A. (4 a t both ends and 2 in the middle) ; 8 in the X of race B and 12 in the Y 
(3 a t both ends and 2 a t the middle in X, and 5 a t each end and 2 in the middle 
of Y). In this case, for fertility in the male there must be a sum of 20 factors in 
both races, for fertility in the female 16 in race B and 20 in race A.

The racial hybrid female of F x will have 18, the male will have either 22 or 
18 according to the racial origin of the X. The female will therefore be fertile, be
cause the sum of factors (18) is between 16 and 20 — the totals of fertility factors 
in each pure races. The male with 22 and 18 will be infertile, the number of fertility 
factors being more or less than 20, the sum in both races. The situation of factors 
in race A and B and in the hybrid is shown in fig. 7.

In the case of the fertile vermilion male the crossover middle portion, where 
vermilion is located contained 2 factors for fertility. The same part of X of race B, 
which was replaced by the portion carrying vermilion, bore also 2 factors for fertility 
and therefore the number of fertility-factors remained unchanged. Hence the flies 
were fertile.

It must be accentuated tha t the above hypothesis was introduced to explain 
the sterility and fertility in the racial hybrid and not in the pure race A or B. The 
problem is a very complicated one as it may be seen from the work of C. Stern. 
He has shown th a t even the male fertility factors in the Y are of different quali
ties. However the above suggested hypothesis is helpful in a certain degree to ex
plain the difficulties in the mechanism of fertility and sterility.

At present it is impossible to offer any suggestion, that will explain the modi
fication in crossing over, save that the factors responsible for the crossing over reduc
tion are also concerned with fertility. The crossing over „reducers“ are situated 
in the ends of the racially compound X chromosomes, i. e. between Pointed-yel
low, fused-short, bubble-short and beaded-singed as it was pointed out by Lance
field. The crossing over reduction in A/B female between Pointed and yellow is
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enormous, from 62 to 2.7; between fused and short from 66.0 to 3.8 ; between 
bubble and short from 44.5 to 5.1. These modifications in crossing over, tha t were 
observed in our experiments, are to be explained on the assumption tha t in 
these regions of the X chromosomes of the two races are the causes for sterility 
too and therefore one may conclude tha t similar causes exist responsible for both; 
the crossing over reduction and for the sterility in the hybrid males.

The hybrid male produced by the mating of race A female and a race B male, 
has testes of normal size yet is sterile. In the F 2 produced by mating the F x females 
to P x males, the males are of two classes in respect of testis size : (1) normal and 
(2 )  abnormally small. The male with small testis is invariably sterile in mating, 
but it is impossible to assume without actual test, tha t the male with testes of 
unexceptional size is fertile. In the repeated backcrosses there was a tendency to 
return to normal size. This would be expected if testis size was a character deter
mined by genes in both sex and autosomal chromosomes. For the ordinary processes 
of chromosome distribution together with crossing over, would yield a range of size.

There is no relation between sterility and fertility on the one hand and the 
composition of the zygote in respect of racial chromatin and racial cytoplasm 
on the other. In the latter generations described, there were all possible combina
tions of íacial chromatin and cytoplasm and it was impossible to relate any of 
these with sterility.

In the present state of our knowledge of the genetics of Drosophila obscura 
it is reasonable to agree with Lancefield, who suggests tha t possibly the signifi
cant difference between races th a t is portion of the sex chromosomes in one race 
have, in comparison with the equivalent portions in the other race, become inver
ted. It is possible th a t this inversion is responsible for the reduction in crossing over 
and alters deeply the situation of factors concerned with fertility.

The real interest of this material lies in the fact, that it furnishes a possible 
example of the method of origin of a new species. Lancefield and Stern have argued, 
tha t an early step in such an origin might well be genetic modifications affecting 
the sex determining mechanism, whereby males are produced, which are infertile 
with the parental stock. The same phenomenon was commonly observed by 
H. Harrison in his work on the Bistoniae varieties.

SUMMARY.

(1.) The F x racial hybrid male of Drosophila obscura is infecund, the female 
partly fecund. There is a remarkable reduction in crossing over in the regions 
of the ends of the X chromosome in the F x racial hybrid female, when compared 
with th a t which occurs in the racially pure.

(2.) Experiments involving the use of several sex linked characters and 
crossing over showed, tha t the only fertile male racial hybrid was one with a Y 
chromosome of race B and a racially compound X, ends of which were race B 
and a middle of race A.

(3.) It is suggested tha t there are genes affecting fertility and crossing over, 
located in the ends of the sex chromosomes and dissimilar in their physiological

12*
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action in the two races, and th a t this is the explanation of reduced crossing over, 
and also of the fact th a t for fertility the Y  and a t least two ends of the com
panion X must be of similar racial origin.

(4.) Support is given to Lancefield’s suggestion, th a t the relation of the 
two races is a study in the origin of species.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

ÚJABB VIZSGÁLATOK AZ OXYANTHBACHINONOK CUKOR- 
FELVETELEBÖL ES AZ OXYANTHRACHINON—GLUKOSIDOK 
NITROGENTABTALMU SZÁBMAZÉKAINAK SZERKEZETÉRŐL.

Irta : MÜLLER SÁNDOR.

Az oxyanthrachinonok cukorfelvételét illetőleg kb. egy évvel ezelőtt sikerült 
azt megállapítani, hogy az anthrachinon-mag a-hydroxyljai csupán abban az eset
ben kötnek le cukrot, ha a magban nincsenek egyidejűleg ß-hydroxylok is jelen. 
Feltűnő volt azonban, hogy a chrysazinnál ebben az esetben is csak az egyik 
a-hydroxyl reagált, ami a ß-hydroxyl „védőhatására“ vonatkozó feltevést nem 
látszott igazolni.1

A jelenség bizonyos mértékig magyarázható a Pfeiffer—Dimroth-féle elmé
lettel, mely szerint az a-hydroxylok a szomszédos ketoncsoporttal mellékvegyértékek 
útján intermediär gyűrűt képeznek, ami által a hydroxyl elveszti eredeti reakció- 
képességét.

Minthogy ilyen gyűrű csak egy oldalon lehet
séges, érthető, hogy a chrysazin másik “-hydroxyÍja 
reakcióképes marad.2 Miért marad akkor azonban 
reakcióképes az erythro-oxyanthrachinon, a Chini
zarin és az oxyanthrarufin «-hydroxyÍja, jóllehet 
itt volna alkalom arra, hogy az intermediär gyűrű 
ezeket teljesen inaktiválja?

Ennek a kérdésnek az eldöntésére folytattam 
kisérleteimet és iparkodtam megállapítani, hogy mi

től függ az a-hydroxylok reakcióképessége, minthogy mind valószínűbbnek lát
szott, hogy a ß-hydroxj'lók „védőhatása“ nem magyarázza meg teljesen az akti
vitás megszűntét, illetve újrafellépését. Ezért több új oxy-anthrachinon-glukosidot 
állítottam elő. Az eddig nyert glukosidokat az áttekinthetőség kedvéért a mellé
kelt táblázatban állítottam össze, melyben a jelen vizsgálatok alkalmával nyert 
vegyületek csillaggal vannak megjelölve :

Monoxy-anthrachinon-glukosidok.

Erythrooxyanthrachinon- 1 -glukosid m-Oxyanthrachinon- 2 -glukosid
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Dioxy-anthrachinon-glukosidok.

Alizarin- 2 -glukosid 
*Xanthopurpurin- 1, 3 -diglukosid 
Chinizarin- 1, 4 -diglukosid 
Anthrarufin- 1, 5 -diglukosid 
* m-Benzdioxyanthrachinon-1,7

-diglukosid

Chrysazin- 8 -glukosid 
Chrysophansav- 8 -glukosid3 
*Hystazarin- 2, 3 -diglukosid 
Anthraflavinsav- 2, 6 -diglukosid 
Isoanthraflavinsav- 2, 7 

-diglukosid

Trioxyanthrachinon-glukosidok.
Anthragallol- 1, 2, 3 -triglukosid 
Purpurin- 2 -glukosid 
Flavopurpurin- 2, 6 -diglukosid

Anthrapurpurin- 2, 7 -diglukosid 
* 1 ,2 ,  8-Trioxanthrachinon- 2 -glukosid 
* 1, 4, 8-Trioxyanthrachinon-8 -glukosid

Tetraoxyanthrachinon-glukosidok.

Rufiopin- 2, 6 -diglukosid Chinalizarin- 2 -glukosid
1, 2, 7, 8-Tetraoxyanthrachinon- 2, 7 

-diglukosid.

Ezen kísérleti anyag világosan mutatja, hogy az intermediär gyűrű, melyet 
nevezzünk Dimroth-féle gyűrűnek, ha teljesen egyedül áll, nem elég erős arra, hogy 
a cukor belépését megakadályozza, hanem reakció alkalmával, éppen úgy, mint 
az alkylezésnél, vagy acylezésnél egyszerűen szétesik.

Ha azonban más hydroxylok is jelen vannak, a viszonyok megváltoznak, 
de nem a g-hydroxylok „védőhatása“ folytán, amit eddigi kísérleti eredmények 
alapján feltételezni okunk volt. Nem vesztik el u. i. az aktivitásukat a xantho- 
purpurin és a m-benzdioxyanthrachinon a-hydroxyljai, ellenben elvesztik mind
azon oxyanthrachinonok a-hydroxyljai, melyekben az új hydroxyl valamelyik 
a -hydroxylhoz 2 vagy 8 . helyzetben foglal helyet. Fel kell tehát tennünk, hogy az 
1, 2, illetve 1, 8 helyzetű hydroxylok komplexet alkotnak, melynek csak az egyik 
tagja aktív, a másik ellenben nem.

Egyetlen, de csak látszólagos ellentmondás az anthragallol viselkedése, mely 
régebbi vizsgálataim alapján 3 molekula cukorral reagál.1 Itt azonban az a tény 
kerül élesebb megvilágításba, amelyet valamennyi glukosylezett 1, 2 . és 1, 8. kom
plexszel biró oxyanthrachinonnál lehet tapasztalni, nevezetesen hogy a reakció
képes tag cukorral való lekötése bizonyos mértékben aktiválja az inaktív komplex- 
párt. Ezzel magyarázható az, hogy az oxyanthrachinonglukosidok sói jóval állan
dóbbak, mint az oxyanthrachinonoké. Az anthragallolnál az 1. helyzetű hydroxyl 
szomszédságában két hydroxyl került glukosyl-kötésbe és így nem lehet meglepetés, 
hogy az a-hydroxyl a komplexkötés dacára is olyan mértékben aktiválódott, hogy 
a cukorbelépés oda is megtörténhetett.

A chinalizaringlukosid, az 1, 2, 8-trioxyanthrachinon stb. cukorfelvétele 
viszont azt mutatja, hogy az 1, 2. komplex glukosylezése révén a kompexen kívüli 
a -hydroxyl Dimroth-féle kötése megerősödik, mert ez nem kényszeríthető többé
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cukorfelvételre. Tekintettel azonban arra, hogy a sóképzés nem bontja meg a 
Dimroth-iéle gyűrűt, \árható  volt, hogy a gyűrűben levő a-hydroxylok alkaliákkal 
reagáljanak, ami tényleg simán ki is mutatható.

Hogy a komplex-képzésben a szomszédos ketoncsoportnak is szerepe kell, 
hogy legyen, az kiderül abból, hogy a hystazarinnak mindkét szomszédos hydroxylja 
aktív, minthogy nincsenek a ketoncsoport szomszédságában és így ez a vegyület 
két molekula cukorral reagál. De az ammóniával szembeni viselkedés is valószínűvé 
teszi azt, hogy ezekben a vegyületekben (9) -1, 2,- illetve 1- (9), -8-komplexekkel 
állunk szemben.

Ismeretes ugyanis, hogy az alizaringlukosid képes az ammóniát megkötni, 
miközben egy szép, karminvörös tűkben kristályosodó vegyület keletkezik, mely
nek szerkezete a múlt évi vizsgálatok folyamán még nem vált ismeretessé, csupán 
annyi, hogy a vegyület nem az, mint aminek a felfedezői tartották. A jelen kísér
letek azt mutatták, hogy a vegyület több molekula kristályvizet tartalmaz, amelyet 
csak fokozatosan ad le és hosszasabb szárítás után az alizaringlukosid ammonium- 
sójának megfelelő összetételt mutat. Ezzel szemben már régebben megjegyeztük, 
hogy a vegyület ecetsavval szemben meglehetősen ellenálló, míg az alkalisók rögtön 
felbomlanak, tehát nem látszik valószínűnek, hogy a nitrogéntartalmú származék 
egyszerű só legyen. További vizsgálatok arra vezettek, hogy az ismeretlen szerke
zetű vegyület az 1- oxy-2 -glukoxyanthrachinon-9-imonium hydratja, melyből a 
hydrat-víz nem távolítható ugyan el, de az analog felépítésű chrysazin-vegyületben, 
éppen úgy, mint más oxyanthrachinonok analog vegyületeiben hiányzik.

Minthogy csak az 1, 2-, illetőleg
1, 8. konstellációjú, glukosylezett oxy- 
anthrachinonoknál sikerült ezt a ve- 
gyületetet előállítani (alizarin, anthra- 
purpurin, rufiopin, chinalizarin, chry- 
sazin, 1, 4, 8- trioxyanthrachinonf, 
feltehető, hogy ez a konstelláció 
szükséges ahhoz, hogy a carbonyl- 
csoport carbiminné alakulhasson, sőt 

szükséges az is, hogy a komplexpár aktív tagja glukosylezve legyen, minthogy ellen
kező esetben a reakció elmarad, vagy más irányban folyik le.

Elképzelhető lenne ugyan, hogy az ammóniát nem a carbonyl-csoport vette 
fel, hanem az 1. helyzetben levő hydroxyl alakult át amino-csoporttá, de ezt a fel
tevést az 1- amino- 2- oxy-anthrachinon acetoglukosidjának előállításával sikerük 
megdönteni, amennyiben ez a vegyület a fentebbi származékok acetatjaival semmi
féle hasonlóságot nem m utat fel.

A glukosylezett oxyanthrachinoniminek igen érdekes acetyl-vegyületeket ad
nak, melyeket az alizarin- és a chrysazinsorozatban vizsgáltam részletesebben, mint 
a (9)- 1,2- és az 1- (9)- 8 komplex-típusok képviselőit, ahol a glukoxy-csoport az 
egyik esetben ß-, a másikban pedig »-helyzetben van. Hogy ez a különbség mily 
befolyást gyakorol a vegyület viselkedésére, azt a következő paralell összeállítás 
mutatja.

Alizarin-surozat. A vegyület hydratvizet tartalmaz, mely szárítással nem
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távolítható el. Natriumacetát jelenlétében megacetylezve egy nem kristályosodó, 
292°-on olvadó, sötétzöld vegyület keletkezik, mely a legtöbb organikus oldószer
ben nem oldódik. Pyridin-ecetsav anhydrides kezeléssel ezzel szemben szobahőmér
sékleten egy színtelen tűkben kristályosodó acetatot kapunk, melyben a cukor- 
hydroxylokon kívül az imin-csoport hydrogenje is acetylezve van és hangyasavval 
való lebontáskor acetoglukosyl-acetylalizarint ad, amivel tehát a nitrogen helyzete 
a 9-es szénatomon bizonyítva van. Bizonyítva van ezzel az is, hogy az imin-csoport 
mellett levő és sóképzés mellett additionált »-hydroxyl acetylezhető. Ha ezt a 
vegyületet magasabb hőmérsékleten tovább acetylezzük, egy világoszöld színű, a 
fentebbi zöld anyaggal nem azonos, kristályos termék keletkezik, mely hangyasav
val kezelve az előbbi vegyületbe visszavihető, energikusabb bontással acetoglukosyl- 
acetylalizarinná átalakítható, de szerkezete még nem teljesen bizonyított. Való
színű, hogy a színtelen acetattól abban különbözik, hogy a nitrogen teljesen acety
lezve van.

Chrysazinsorozat. Az itt nyerhető oxyanthrachinoniminglukosid szárításkor 
a hydratvizet könnyen leadja Közös jellemvonás a fentebbi sorozattal, hogy ener
gikus acetylezérre itt is egy nagymértékben oldhatatlan, nem kristályosodó, sötét
zöld színű termék keletkezik. Ezzel szemben az enyhe, szobahőmérsékleten végbe
menő acetylezés egy vörösbarna tűkben kristályosodó acetylvegyülethez vezet, 
mely a legóvatosabb lebontás mellett is acetoglukosylchrysazint ad, ami arra mutat, 
hogy a nitrogénhez kötődött hydroxyl nincsen acetylezve. Ez annak tulajdonít
ható, hogy az acetoglukoxy-csoport ortho-helyzetben lévén a carbimino-csoporthoz, 
ezt bizonyos mértékben negativálja. Mert, hogy a nitrogen itt. eltérően az alizarin- 
sorozattól, az 1. helyzetben lenne, azt kizárja az, hogy energikus továbbacetyle- 
zéssel egy világos zöld vegyület keletkezik, mely a szokásos savas lebontással 
acetoglukosyl-acetylchrysazint ad. A zöld vegyület nitrogént már nem tartalmaz 
és szerkezetére vonatkozólag eddig még nem sikerült pontosabb támpontokat 
szerezni, de az tény, hogy az 1. helyzetű amino-csoport sokkal stabilabb, minthogy 
ennél a reakcióban úgy lehasadjon, mint a nitrogen azt a jelen helyzetben teszi.

Mindezen kisérletek világosan mutatják, hogy a glukosylezési kisérletek folya
mán felfedezett 1, 2- és 1, 8- hydroxyl-komplexekben a karbonylcsoport is részt vesz 
és hogy ezen komplexek glukosylezése az egész molekula viselkedését megváltoz
tatja.

L. még : Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft 64. (1931.) 5. és 6. 
számát.
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(Aus II. der Abteilung des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

DIE GLUKOSYL-AUFNAHME DER HYDROXYLE IM 
ANTHRACHINONKERN UND DIE STRUKTUR DER 

STICKSTOFF-HALTIGEN ARKÖMMLINGE DER 
OXYANTHRACHINONGLUKOSIDE.

von: A l e x a n d e r  Mü l l e r .

Die «-Hydroxyle im Anthrachinonkern reagieren mit Acetobromzuckern 
nicht einheitlich.1 Die Untersuchung einer grösseren Anzahl von Oxyanthrachinonen 
(die Zusammenstellung siehe im ungarischen Text) zeigte, dass die «-Hydroxyle 
vollkommen inaktiviert werden, wenn zwei Hydroxylgruppen die Konstellation 
1, 2 bzw. 1, 8 einnehmen. Die Reaktionsfähigkeit bleibt dagegen erhalten, wenn das 
« -Hydroxyl nicht flankiert wird. Diese Erscheinungen werden damit erklärt, dass 
die zwischen dem «-Hydroxyl und dem benachbarten Carbonyl schon früher ange
nommene innerkomplexe Bindung (hier Dimroth’scher2 Komplex genannt) zu 
schwach ist, die Zuckeraufnahme verhindern zu können, bei 1 ,2 -bzw. 1, 8 . Konstel
lation der Hydrexyle dagegen ein neuer Komplex entsteht, der sämtliche »-Hydro- 
xyle zu inaktivieren imstande ist.

Dass in diesen Komplexen ausser den Hydroxylen in den Stellungen 1, 2 
bzw. 1, 8 auch das Carbonyl eine Rolle spielen muss, wird an den Ammoniakver
seifungsprodukten der acetylierten Anthraglucoside4 gezeigt, deren Konstitution 
bisher trotz eingehender Untersuchungen unaufgeklärt geblieben war.5 Es konnte 
nun ermittelt werden, dass diese Yerseifungsprodukte intermediäre Salze der 
ß -glukosylierten «, ß-Oxyanthrachino-9-imine (z. B. II.) sind, die beim Alizarin- 
und ChrysaTnglukosid näher studiert wurden. Die erstere Verbindung gibt bei 
milder Acetylierung ein farbloses Acetat, das das Acetoglukosid des N-acetylierten 
Imoniumsalzes darstellt, welches bei energischerer Acetylierung in ein grünes, 
peracetyliertes Derivat übergeht. Beide Acetate geben beim Abbau mit konz. 
Ameisensäure Acetoglukosyl-acetylalizarin. In der Chrysazinreihe ensteht bei mil
der Acetylierung ein braunrot-gefärbtes Acetat, das am Stickstoff nicht acetyliert 
ist, bei Behandlung mit Ameisensäure Acetoglukosylchrysazin gibt und bei enei- 
gischer Weiteracetylierung ein ebenfalls grünes, aber stickstoff-freies Produkt 
liefert, dessen Konstitution noch nicht ermittelt werden konnte. Diese letztere 
Verbindung wird durch die Ameisensäure-Behandlung in Acetoglukosyl-acetyl- 
chrysazin überführt. Es wurde auch das Acetoglukosid des 1- Amino 2- oyx-anthra- 
chinons hergestellt.

Die Originalmitteilungen siehe : Berichte der Deutschen chemischen Gesell
schaft, 64. (1931), Heft 5. und 6.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A ß-METHYLGALAKTOSID GYŰRŰ SZERKEZETE.

írta: MÜLLER SÁNDOR.

C. S. Hudson a galaktosénak és a methylgalaktosidoknak fúróid gyűrű- 
szerkezetet tulajdonít, minthogy ezeknek forgatása eltér a superpositiós szabály 
segítségével számított elméleti forgatástól.1 Magyarázata több oldalról talált 
ellenvetésre és újabban Freudenberg és W. Kuhn részletesen és kimerítő elméleti 
és gyakorlati adathalmaz alapján megpróbálták kimutatni, hogy az eltérések 
csak látszólagosak és így a fúróid szerkezet feltételezésének alapja nincsen.2

A jelen munkában a galaktose és a galaktosidok gyűrűszerkezetét a ß-methyl- 
galaktosidon vizsgáltam.

A methylezett származékok pyroid szerkezetét Pryde 1923-ban bebizonyí
to tta ,3 de Hudson ezt csak a methylezett származékokra tartja  érvényesnek.4 
A jelen esetben tehát a methylezési eljárás kikerülésével kellett a gyűrű ívtávol
ságát meghatározni.

A közvetlen meghatározáshoz Helferich módszere5 látszott a legalkalmasabb
nak. Itt a galaktosid 5. és 6. szénatomjainak hydroxyljaiból egy molekula víz 
lehasításával kettős kötés létesül és az új vegyület viselkedése Fehling-oldattal 
szemben, választ ad a gyűrűszerkezetre vonatkozólag. U. i. a telítetlen galaktosid- 
származék a következő kétféleképpen lehet felépítve :

Ha a vegyület szerkezete I, azaz fúróid gyűrűje van, akkor a Fehlingoldatot, 
mint oxy-enolnak, redukálnia kell, ha II, azaz pyroid, akkor a redukció elmarad.

A kívánt vegyülethez a ß-methylgalaktosid tritylezése, a kapott származék 
benzoylezése, a trityl-csoportnak toluolsulfo-csoporttal, majd ennek jóddal való 
kicserélése, a keletkezett jodhydrinből jodhydrogén lehasítása révén jutunk e :

c h 3o -c -h
HC-OH 

I. HOC-H
O--------C-H

C-OH
c h 2

c h 3o -c -h
HC-OH 

II. HO-C-H 
HO-C -H

C— O
c h 2



6 0 7

HO-C-H Bz. O-C-H Bz. O-C-H

H-C----- 0

CH2OC(C6H 5)3

-  H-C-----0

CH2OC(C6H 5)3

^  HC-----O -
c h 2o s o 2c 6h 4c h 3

Bz O-C-H BzO-C-H

- H-C----- 0 -  C----- 0

CHaJ CH2
Bár az első vegyületek jól kristályosodó anyagokat adnak, a telítetlen 

végtermék nem kristályosodik. Minthogy azonban az elemzési adatok tiszta ter
mékre vallanak és az elméleti számokkal megegyeznek, a termék így is felhasz
nálható a redukciós vizsgálathoz.

Elszappanosítva a vegyületet, ez a Fehling oldatot nem redukálja ! Ennél
fogva a ß-methylgalaktosid pyroid gyűrűszerkezete bebizonyítottnak tekinthető. 
Ha előzetesen savhydrolysist alkalmazunk, úgy a redukció természetesen meg
jelenik.

Ha még megjegyezzük, hogy néhány évvel ezelőtt Helferich és Bredereck 
a melibiosét közönséges acetobromgalaktose felhasználásával állították elő,6 ami 
tehát nagyon valószínűtlenné teszi, hogy a galaktosetartalmú oligosaccharidokban 
a galaktose fúróid legyen, mint Hudson szintén feltételezi,1 akkor a galaktose 
és az egyszerű galaktosidok szerkezetére vonatkozólag a Hudson-féle szempontokat 
el kell vetnünk, csatlakozva Freudenberg és Kuhn álláspontjához. Lásd. Bér. Dtsch. 
ehern. Ges. 64. (1931) Heft 7.

(Aus der II. Abteilung des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

DIE RINGSTRUKTUR DES ß-METHYLGALAKTOSIDS.
von: A l e x a n d e r  Mü l l e r .

Auf Grund rechnerischer Abweichungen von der Superpositionsregel wies 
Hudson unlängst u. a. auch der Galaktose und den Methylgalaktosiden die 1, 4 
Ringstruktur zu.1 Die pyroide Struktur ist bei den methylierten Derivaten von 
Pryde schon bewiesen,3 wird aber von Hudson nur für diese anerkannt.4 In der 
vorliegenden Arbeit wurde also versucht, den Beweis unter Vermeidung des 
Methylierungsverfahrens zu erbringen und wurde so nach der Methode von Helfe- 
rich5 (siehe die Formelbilder im ungarischen Text) das 2, 3, 4 Tribenzoyl — ß-methyl- 
galaktoseenid — A 5, 6 hergestellt. Diese Verbindung ist nicht imstande die Fehling- 
sche Lösung ohne vorherige Säurehydrolyse zu reduzieren, muss also, wie auch 
ihre Muttersubstanz, 1, 5 Ring besitzen. Demnach müssen die Hudsonschen Folge
rungen für die Galaktose und die einfachen Galaktosiden im Sinne der Freudenberg- 
Kuhnschen Ansichten2 abgelehnt werden.

Originalmitteilung siehe : Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft 
64. (1931), Heft 7.
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(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A MERCUROCHLORID (KALOMEL) ÉRTÉKMEGHATÁROZÁSÁ
NAK OJ MÓDJA.

írta: DR. KŐSZEGI DÉNES.

A kálóméit, valamint a mercurochlorid többi féleségeit kiterjedten alkal
mazza a therapia s ennek megfelelően a legkülönbözőbb gyógyszerkészítmények 
formájában szerepel, ú. m. porok, kenőcsök, pastillák, pilulák, injekciók, szap
panok stb. alkatrésze gyanánt. Ezzel szemben feltűnő, hogy sem a magyar gyógy
szerkönyv, sem a külföldi gyógyszerkönyvek, az Amerikai Egyesült-Államok 
gyógyszerkönyvének kivételével, nem közölnek olyan analytikai eljárást, amely 
a kálóméi mennyiségének gyors megállapítását lehetővé tenné, sőt a nagyobb 
speciális gyógyszerchemiai szakmunkákban pl. Hager Handbuch der Pharmazeuti
schen Praxis című lexikonszerű művében, valamint a Schmidt, Pharmazeutische 
Chemie nagy háromkötetes munkában sem találunk ilyen módszert.

Valószínűnek tartom, hogy a hiány oka a mercurochlorid oldhatatlansága, 
ami az ismert közvetlen és gyors térfogatos higanymeghatározási módszereket 
kizárja, mert csak előkészítő műveletek után lehet a vegyületet a térfogatos meg
határozásra alkalmassá tenni. A pontos gravimetrikus és elektrolytikus mód
szereket pedig körülményes, vagy hosszadalmas voltuk miatt elvből kerüli a leg
több gyógyszerchemiai szakmunka.

Ez a körülmény indított arra, hogy egy olyan gyors és emellett gyakorlati 
szempontból elég pontos közvetlen térfogatos eljárást dolgozzak ki, amely úgy 
egyszerűségénél, mint olcsóságánál fogva nagyobb elterjedtségre tarthasson 
számot.

A mercurochlorid térfogatos tartalmi meghatározásával már ifj. Bayer 
Antal foglalkozott s ,,A hivatalos gyógyszerek vizsgálata“ című 1917-ben meg
jelent füzetében közli módszerét, mely arra van alapítva, hogy a KBr03 sósav 
jelenlétében oxydálja a mercurochloridot mercurichloriddá. Két-három órai állás 
után — amely idő szükséges a teljes átalakításhoz -— a fölöslegben alkalmazott 
KBr03 el nem használt mennyisége KJ hozzáadása után 0,1 n natriumthiosulfattal 
visszatitrálható.

Ez az eljárás, amellett hogy hosszadalmas, vizsgálataim szerint állandóan 
magasabb értékeket ad a ténylegesnél.

Úgyszintén az Amerikai Egyesült Államok gyógyszerkönyve közöl — az 
elektrolytikus eljárás mellett — egy jodometrikus térfogatos módszert, amely
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azonban vizsgálataim szerint a ténylegesnél alacsonyabb értékeket ad s azonkívül 
drága is, mert egyetlen meghatározáshoz 5 gr. KJ-ot használ fel.

Magam a mercurochlorid következő ismert reakciójára alapítom a meg
határozást :

Hg2Cl2+ 2  NaOH =  Hg20  +  2 NaCl +  H 20.
Ez a folyamat már hidegen quantitative zajlik le s ha ismert mennyiségű 

ölös n NaOH-ot alkalmazunk a meghatározáshoz s a reakcióelegyet mérőlombik
ban határozott térfogatra töltjük fel, szűrés után a felemennyiségű szüredékben 
a fölös NaOH megtitrálható s így az erre elhasznált n HC1 kétszeres mennyisége 
és a lemért n NaOH mennyisége közötti különbség adja a Hg2 Cl2 átalakítására 
felhasznált n NaOH mennyiségét, amiből a Hg2Cl2 a 0,236 faktor segítségével 
kiszámítható.

Jóllehet a reakció 4—5 perc alatt quantitative lezajlik, mégis bizonyos 
gyakorlati fogásra van szükség, hogy ez tényleg bekövetkezzék ; a mercurochlorid 
ugyanis rendkívül nehezen nedvesedik át s emellett finom eloszlású pora csomókká 
tapad úgy, hogy, ha minden további nélkül adjuk hozzá a lúgot, ez nem tud a 
részecskék közé hatolni s az egész anyagmennyiséget nem nedvesíti át. Szükséges 
tehát, hogy lúg hozzáadása előtt kevés destillált vízzel, vagy magával a lemért 
lúggal kis porcellánmozsárban eldörzsöljük a lemért anyagot s csak ezután mossuk 
be a mérőlombikba.

A mennyiségi összefüggések a fenti reakcióegyenletből következnek. Mint 
látjuk 1 mól. Hg2Cl2-nak az elbontására 2 egyenértéksúlynyi NaOH szükséges, 
azaz 1 1. n NaOH 236.0 gr. Hg2Cl2-nak felel meg, tehát az 1 ccm. n NaOH-nak 
megfelelő Hg2Cl2 mennyiség, vagyis a mercurochlorid faktora n NaOH-ra vonat
koztatva : 0,2360.

A meghatározás gyakorlati keresztülvitele a következőkép történik. Lemérünk 
a légszáraz mercurochloridból kb. 2.5 gr.-ot s ezt egy pár csepp vízzel egy kisebb 
porcellán mozsárban egyenletes, sűrű péppé dörzsöljük, majd hozzá mérve 20—25 
ccm. n. NaOH-ot, ezzel elkeverjük s veszteség nélkül belemossuk egy 100 ccm-es 
mérőlombikba, 5—6 percig rázogatjuk, majd a jelig való feltöltés és ismételt össze- 
rázás után száraz, redős szűrőn, száraz lombikba szűrjük.

így járva el, a mérőlombikba való átmosáshoz használt mosóvíz nem szapo. 
rodik fel annyira, hogy esetleg a 100 ccm-t túllépjük, mert a lúg hatására kép
ződött mercurooxyd sokkal könnyebben mosható át a mérőlombikba, mint maga 
a változatlan mercurochlorid.

A szüredékből 50 ccm-t kipipettázunk és methylorange, vagy methylvörös 
indikátor alkalmazása mellett n. HCl-al titráljuk. Az elhasznált n HC1 ccm-einek 
kétszerese és a lemért n NaOH mennyisége közötti különbségnek a 0,2360 fak
torral való szorzata adja a lemért anyag Hg2Cl2 tartalm át gr-okban. Ezt az értéket 
%-os értékre számítjuk át.

Ha a gyógyszerkönyv szellemében akarunk eljárni, amely minden hosszabb 
számítást kiküszöbölni törekszik, célszerű pontosan 2.3600 gr. anyagot mérni le, 
amely 10 ccm. n NaOH-nak felel meg s ebben az esetben a lemért anyag elbontá
sára tényleg felhasználódott n NaOH ccm-ei számának tízszerese adja a %-os 
értéket.



611

Meghatározásaimhoz különböző eredetű mercurochlorid-féleségeket hasz
náltam fel, többek között sajátkezűleg előállított, mercuronitrátból nátriumchlo- 
riddal lecsapott mercurochloridot is.

A meghatározások adatait az alábbi táblázatban foglaltam össze :

Sor
szám A készítmény megnevezése Na OH-os el

járással ered
mény %

KBrOs-os
módszerrel

0//o

Jodometri- 
kusan 

kapott %

Gravimetri-
kusanCl-ból

számítva

i Calomel, gyógyszertárból 
b eszerze tt.........................

í 99-8 
j 99-8

1 105-0 
| 103-5

97-5 99-5

2 Calomel (Kahlbaum) . . . ( 99-5 
I 99-5

104-5 98-2 99-9

3 Hg2 Cl2 vapore paratum . . i 100-5 
| 100-0

i 101-5 
\ 104-5

97-7 —

4 Hg2 Cl2, saját készítmény . f  100-0
| 100-5

— 97-9 99-8

5 Calomel (1. sz.) 50-0% 
NaCl-al keverve . . . .

i 49-6 
\ 49-4

— — —

Eredményeim helyességét a mercurochlorid chlorjának gravimetrikus meg
határozásával őriztem ellen. Evégből úgy jártam el, hogy a lemért anyagot (1.0 gr.) 
fölös NaOH-al elbontottam s a forróvízzel átmosott szüredékben AgCl alakjában 
határoztam meg a chlort.

A 2. sz. praeparatumban pl. a theoretikus 15.02 % Cl helyett, két pár
huzamosan végzett meghatározás középértéke gyanánt 15.00 %-ot kaptam, ami 
Hg2Cl2-ra átszámítva 99.9 %-nak felel meg. A táblázatban látható összes ilyen 
módon kapott értékek jól egyeznek a térfogatos úton kapott értékekkel s a módszer 
megbízhatósága tekintetében teljes megnyugtatást nyújtanak.

(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes.)

EINE NEUE WERTBESTIMMUNGSMETHODE DES 
MERCUROCHLORIDS (KALOMELS.)

v o n : D r . D é n e s  k ő s z e g i .

In der pharmazeutisch-chemischen Fachliteratur findet man keine Angaben 
über eine schnelle, genaue und billige massanalytische Wertbestimmungsmethode 
des Mercurochlorids. Dieser Umstand veranlasste den Verfasser zur Ausarbeitung 
eines entsprechenden Verfahrens. Das Prinzip der neuen Methode wurzelt in dem 
Verhalten des Mercurochlorids Laugen gegenüber, auf deren Einwirkung es in 
Mercurioxyd übergeht. Wenn man diese Reaktion mit einer gemessenen Menge 
überschüssiger n Natronlauge ausführt, kann die in Überschuss unverändert 
gebliebene Lauge acidimetrisch ermittelt werden.
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Die praktische Ausführung der Methode geschieht nun folgendermassen : 
Man wiegt vom Hg2Cl2 ca. 2.5 gr und zerreibt dieses in einem kleinen Porcellan- 
mörser mit einigen Tropfen Wasser zu einem dicken, einheitlichen Brei. Dieser 
wird nun mit 20—25 ccm n NaOH vermischt und das Reaktionsgemisch quanti
tativ in einen 100 ccm-Messkolben hineingewaschen. Nach 5—6 Minuten langem 
Schütteln füllt man den Messkolben bis zur Marke auf und filtriert — nach wieder
holtem Schütteln — durch ein trockenes Faltenfilter, wobei das Filtrat in einem 
trockenen Kolben angesammelt wird. Aus dem Filtrat werden nun 50 ccm aus
pipettiert und in Gegenwart von Methylrot oder Methylorange, mittels n HCl 
titriert. Die Differenz zwischen der Kubikcentimeterzahl des angewandten n 
NaOH und der doppelten Kubikcentimeterzahl der verbrauchten n HCl multip
liziert mit dem Faktor 0,2360 ergiebt den Hg2Cl2-Gehalt in gr ausgedrückt. Dieser 
Wert wird schliesslich in Prozente umgerechnet.



(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

A BROM IDIÖN JO D O M ETR IÄ S M EGHATÁROZÁSA.

írta : SZABÓ ZOLTÁN, Budapest.

A bromidiónnak a többi halóidtól való elválasztására és meghatározására 
az analitikai irodalom számos módszert ismer. Ezek legnagyobb részben a követ
kező elveken alapulnak :

A legrégibb pontos módszer a bromidiónnak a chloridióntól való elválasz
tására a Bugarszky-féle. Ez a két ión különböző oxidációs potenciálján alapul. 
Meghatározott savkoncentrációnál ugyanis a bromidión káliumjodáttal szabaddá 
téve kiforralható, míg a chloridión változatlanul marad.

Egy másik meghatározási mód a Winkler Lajos eljárása. A brómot savanyú 
közegben káliumpermanganátoldattal szabaddá tesszük és elforraljuk. A titrálás 
befejezését halvány rózsaszín jelzi. Ha jodidión is van jelen, akkor először ez válik 
ki és ez forralható el először. Ezen az alapon a haloidok egymástól elválaszthatók.

A harmadik bromidión meghatározási elvét E. Rupp és E. Berg munkáiban 
találjuk. A szerzők a bromidiónt savanyú káliumcianid oldatban káliumbromáttal 
oxidálják, mikor az brómciánná alakul. A káliumbromát feleslegének eltávolítása 
után az oldathoz káliumjodiot adnak és a brómcián által felszabadított jódot 
thiosulfáttal mérik. A savkoncentráció és a hőmérséklet változtatásával a halogének 
egymástól elválaszthatók.

Ezen eljárások közös tulajdonsága, hogy a chlorid-bromid-arány nem vál
toztatható tetszés szerinti határok között és hogy a brómot az egy-vegyértékű 
alakjában határozzák meg. Ezért meglehetősen nagy egyenértéksúllyal kell szá
molnunk. Ekkor pedig a kísérleti hibák lényegesebben befolyásolják az ered
ményt, különösen a leggyakrabban előforduló vízvizsgálatoknál, hol általában igen 
kevés brómmennyiségekkel dolgozunk.

Sokkal előnyösebbnek látszik egy olyan eljárás, melynél a brómot nem az 
egy, hanem mint a Winkler-féle módszernél a jódot, ötvegyértékü alakjában hatá
rozzuk meg. Kérdés, hogy a jódnál a

J ’+3C12T 3H 20  =  6H- +  J 0 '3 +  6 Cl’ 

egyenlet alapján lefolyó reakció nem alkalmazható-e a bromidiónra is a 
Br’ +  3 Cl2 +  3H20  6H- +  BrO’s +  6 Cl’

egyenlet szerint.
Ha egy bromidoldathoz chloros vizet adunk, a bróm szabaddá válik, majd 

a chlor feleslege a brómot chlorbrómmá alakítja (BrCl), mely vízben halványsárga
13
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színnel oldódik. A chloros víz további hozzáöntése legfeljebb csak a színárnyalat 
intenzitását csökkenti, de el nem tünteti, ami pedig azt jelentené, hogy a bróm, 
mint fentebb a jód, brómsavvá volna oxidálva.

Ennek a jódétól eltérő viselkedésnek az az oka, hogy a reakció a bromid és 
a chlor, illetőleg a bromát és a chlorid között savanyú közegben megfordítható.

Reakciókinetikai elgondolások alapján azonban arra Következtethetünk, 
hogy ha a bromátnak a chloridra való hatását a közeg semlegesítésével meg
szüntetjük, akkor a fenti reakció a felső nyíl irányában fog lefolyni. Kísérleteim 
tényleg azt m utatták, hogy a brómidión lúgos közegben chlorral símán bromáttá 
oxidálható. Ezzel meg volt a lehetőség a bromidion jodometriás meghatáro
zására.*

Ezen folyamat kísérleti feltételei a következőkben foglalhatók össze :
Az oxidációhoz szükséges chlor lúgos közegben könnyen chloráttá alaku l; 

ez a reakció csökkenti a hatásképes chlor mennyiségét. Mivel ez az átalakulás 
párhuzamosan halad a bromid-bromác-oxidációval, igen nagy chloríelesleg szük
séges a brómidión teljes eloxidálásához. Kisebb brómmennyiségeknél az elméletileg 
számított chlor százszorosa, több bróm esetén pedig az ötven-húszszorosa szük
séges. Az oxidáció megfelelő mennyiségű chlor alkalmazása esetén is csak kon
centrált oldatokban teljes. Ezért nagy befolyást gyakorol az eredményre a chloros 
víz töménysége. Általában kielégítő eredményt csak friss chloros vízzel érünk el, 
melynek egy köbcentiméterében legalább 4.5—5.0 mg. Cl2 van. Az alábbi táblázat 
m utatja azokat a küszöbértékeket, melyeknél a brómidión oxidációja friss chloros 
vizet feltételezve még teljes volt.

I. Táblázat. — Tabelle I.

Alk. Br. mg 
Verw. Br. mg

Alkalmazandó Cla mg 
Nötige Cls mg

o-i 30
0-2 40
0-3 55
0-4 70
0-5 80
0-7 100
1*0 140
2-0 180
3-0 200
5-0 220

10-0 270
20-0 370

Melegítéskor az oxidáció sebessége nő és már körülbelül egy óra alatt is, ha 
megfelelő mennyiségű chlort alkalmaztunk, befejeződik. Egyrészt, hogy az eset
leges chloros víz koncentrációváltozások miatti különböző eredményeket elkerül

* A Zts. f. anal. Chemie 1900. évfolyamában (85. o.) Weszelszky Gyula írt le egy 
eljárást, melynél a brómot lúgos közegben chlorral bromáttá oxidálja. Én azonban ezen 
metódus szerint nem kaptam reprodukálható eredményeket, ezért vizsgálataimat Weszelszky 
előírásától függetlenül végeztem. L. még : Term. Tud. Közlöny 1904. 250. o. — Kováid 
E m il: Jód és bróm meghatározásának újabb módja. Disszertáció. Budapest, 1908.
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jem, másrészt, hogy a feles chlornak nagy részét elűzzem, az elegyet mindig szárazra 
pároltam.

A bepárolás kis láng felett aszbesztes dróthálón igen símán megy végbe. 
Kb. akkora lángot alkalmazunk, hogy a folyadék élénken párologjon, de ne forrjon.

Még néhány szót a közeg lúgosságáról. Leggyorsabban folyik le az oxidáció 
bicarbonátlúgosságú közegben. Ekkor szabad hypochlorossav hat, mely erősebben 
oxidál, mint a sói. A lúgosításhoz pro analysi (Merck) káliumhidrocarbonátot 
alkalmaztam. A nátriumbicarbonát hasonló eredményt ad, azonban mégis előny
ben részesítettem a káliumbicarbonátot, mert ezzel az elegy beszárítása simábban 
megy végbe. Egyáltalábannem használhatók az alkalihidroxidok. Attól is eltekintve 
hogy itt nem szabad hypochlorossav hat és az oxidáció csak kb. 80—85 %-ra 
teljes, az alkalihidroxidok alkalmazását az a körülmény is kizárja, hogy a teljes 
szárazra párolás a legnagyobb nehézséggel jár. Az oldat felületén egy összefüggő 
hártya keletkezik, mely az elpárolgást megnehezíti. Az oldat végül frecseg és az 
üvegpohár legtöbbször elpattan, vagy legalább is a töménylúg megtámadja.

A feles chlor eltávolítása volt a legnehezebb a megoldandó feladatok közt. 
Ha az elegyet szárazra pároljuk a hypochlorossav chlorátra és chloridra bomlik el, 
azonban ez a bepárlás nagyon kényes művelet. Teljes beszáradás esetén ugyanis 
az elegy könnyen olyan hőfokra hevülhet, mikor a bromát már elbomlik.

Az alábbi táblázatban azon kísérletek eredményeit foglaltam össze, melyek
nél a beszárítást addig folytattam, míg az anyag biztosan nem tartalm azott már 
hatásképes chlort.

II. Táblázat. — Tabelle II.

Sorsz.
Nr.

Számított Br. 
Berechn. Er.

Talált Br. 
Gefund. Br.

Különbség
Differenz

í 0-351 mg 0-318 mg — 0-033 mg
2 0-451 „ 0-318 „ —  0-133 „
3 0-552 „ 0-473 „ — 0-079 „
4 0-702 „ 0-527 „ —  0-175 „
5 2-011 „ 1-858 „ — 0-153 „
6 4-956 „ 4-840 „ —  0-116 „
7 4-956 „ 2-511 „ — 2-045 „

Látjuk, hogy a hevítés íokának megfelelően több-kevesebb bromát bomlott 
el. Ha pedig a főzőpoharat abban a pillanatban, mikor az egész elegy megszilárdult, 
levesszük a dróthálóról, nem lehetünk elég biztosak afelől, hogy minden hypochlorit 
elbomlott-e. Erre mutatnak az alábbi táblázatban feltüntetett kísérletek, melyek
nél a beszárítást abban a pillanatban szakítottam félbe, mikor a pohár tartalma 
már teljesen megmerevedett. Lehetetlen azt a pontot eltalálni, amikor már az 
összes hypochlorit elbomlott, de a bromátból nem redukálódott semmi.

III. Táblázat. — Tabelle III.

Sorsz.
Nr.

Számított Br. 
Berechn. Br.

Talált Br. 
Gefund. Br.

Eltérés
Differenz

í 0‘501 mg 0-680 mg +  0-179 mg
2 1-007 „ T172 „ +  0-165 „
3 0-201 „ 4-131 „ +  3-930 „

1 3 *
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Ezért más úton kerestem a feles chlor eltávolításának módját. Tudvalevő, 
hogy az aromás vegyületek halogenizálása sokkal simábban folyik le lúgos közeg
ben, mint savanyúban, vagy semlegesben. Valószínű volt tehát, hogy egy lúgos 
halogénoldatot fölös aromás vegyülettel elegyítve, az a halogént teljesen megköti.

A kísérleteimhez 5 % os fenololdatot használtam, mivel ez bizonyult leg
kényelmesebbnek.

Azonban ez a halogén megkötés nem egyforma erősségű minden halogénnél.
Legtökéletesebb a megkötés a brómnál. Ennél nehány másodperc elég, 

hogy a fenol a brómot brómfenollá alakítsa, melyből a jódhidrogén egyáltalában 
nem tud brómot leválasztani.

Hypojoditet azonban a fenol nem, vagy csak igen kis mennyiségben köt 
meg. Ez szerencsés körülmény, mert ellenkező esetben, mint később látni fogjuk, 
a lúgos brómátoldat megsavanyításánál kiváló jód, mikor még nincs az egész 
folyadék teljesen átsavanyítva, a lúgos folyadékrétegben esetleg megkötődhetne.

A hypochlorit megkötését tanulmányozandó egy 300 cm3-es lombikban 
5 g. KHCOg-t 150 cm3 vízben oldottam, majd jeges vízben hűtve hozzá 25 cm3 
friss (5.6 mg. Cl2/cm3) chloros vizet csurgattam. Ebből 5 cm3-t kivéve 50 cm3-re 
hígítottam, a továbbiakban pedig a mellékelt táblázatban (IV. táblázat) leírt 
módon jártam el. A kivált jódot mindig 5 perc múlva titráltam. A megtitrált 
lombikokat bedugtam és negyedórára sötét helyre tettem. Ekkor utánkékülést 
nem észleltem.

IV. Táblázat. — Tabelle IV. V. Táblázat. — Tabelle V.

Sorsz.
Nr.

Alk. fenol 
Verw. Phenol

Időtart.
W artezeit

F ogyott 0 01 n 
thios.

Verbr. 0 0 l  n 
Thios.

Sorsz.
Nr.

Alk. fenol 
Verw. Phenol

Időtart.
W artezeit

F ogyott 0 01 n 
thios.

Verbr. 0 01 n 
Thios.

í 1 3 ’0 3  c c m í 1 0  c c m 15'
2 1 0  c c m í ' o - i i  „ 2 1 0  „ 15' 0 -0 1  c c m
3 10 „ í ' 0 -1 1  „ 3 2 0  „ 15' —

4 1 0  „ 5' o - i o  „ 4 1 0  „ 15' —

5 1 0  „ 5' 0 -0 5  „ 6 2 0  „ 15' 0 -0 2  c c m
6 1 0  „ 5' 0 -0 5  „ 6 1 0  „ 1 5 ‘ 0 -0 6  „
7 1 3 -0 3  „ 7 1 0  „ 15' 0 -0 4  „

Az elsőízben kivált jód mennyisége is elenyészően csekély és ez is az esetleges 
szennyezésektől származik. Erről úgy győződtem meg, hogy egy későbbi kísérlet
sorozatban csupa pro analysi vegyszereket alkalmaztam és a lombikokat előbb 
chromkénsavval, majd jódhidrogénsavval kifőztem. A kísérleti eredmények a 
mellékelt táblázatban találhatók. I tt mindenik próbához külön mértem le 5 cm3 
chloros vizet a híg (5 %-os) káliumbicarbonatoldatba (100 cm3), kivéve a 7. sz. 
próbát, melyhez kontrolképpen nem adtam chloros vizet. (V. táblázat.)

A fentiek szerint tehát az eredményt abban foglalhatjuk össze, hogy a fenol 
híg oldatban és bicarbonatlúgosságú közegben a szabad chlort kvantitative megköti.

Ezen az alapon a fölös chlor eltávolítása a reakcióelegyből sikerült. Miután 
az elegyet szárazra pároltam a még fennmaradó 1—2 cm3 n/10 thiosulfátoldatnak 
megfelelő chlor lekötéséhez tökéletesen elég volt 10 cm3 5 %-os fenololdat. A fenol 
hozzáadása után mindig 5 percet várunk.
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A fölös chlor eltávolítása után következett a képződött bromát mérése. 
E célból az oldatba 1 g. káliumjodidot szórtam, 25 illetve 40 cm3 20 %-os kén
savval savanyítottam, a kivált jódot 5 perc múlva n/100, illetve n/20 thiosulfáttal 
mértem. A titrálás vége felé kevés keményítő-oldattal indikáltam. A kísérletek 
azt m utatták, hogy a jódkeményítő a fenolos közegben kissé lassabban színtele- 
nedik el a thiosulfát hatására. Ezért az utolsó cseppeket lassabban engedtem a 
folyadékhoz.

A reakcióelegy savanyítása nem történhet sósavval. Ekkor ugyanis a jelen
levő különböző mennyiségű chlorátok is szabadítanak fel jódot és pedig a nagyobb 
hidrogéniónkoncentráció m iatt nagyobb mértékben, mint a kénsavval történő 
savanyítás esetén.

Hogy mekkora a chlorátok miatti korrekció nagysága, arra vonatkozólag a 
következő kísérleteket végeztem.

Lemértem különböző mennyiségű n/10 káliumchlorát oldatot, 100 cm3 vizet 
töltöttem hozzá, majd 1 g. káliumjodidot szórtam bele. Ezután különböző mennyi
ségű kénsavval illetve sósavval savanyítottam. Mindakettő 20 %-os volt. Az alábbi 
táblázatban (VI. táblázat) összefoglalt eredmények közül az 1—6-t kénsavval, 
a 7—12-t sósavval való savanyítással kaptam. A savanyítás után mindig 5 perc 
múlva titráltam keményítővel indikálva.

VI. Táblázat. — Tabelle VI.

Sorsz.
Nr.

Alk. KClOs old. 
Verwend. K C I O 3 Lös.

Alk. sav  
Verwandte Säure

Fogyott 0 01 n. thios. 
Verbr. 0 01 n. Thios.

i 1 ccm 2 5 ccm O'OO ccm
2 5 2 5 0 -1 4  „
3 1 0 2 5 0 -1 9  „
4 1 4 0 0 -0 8  „
5 5 4 0 0 -1 4  „
6 1 0 4 0 0 -1 9  „
7 1 2 0 0 ‘0 0  „
8 5 20 0 -1 4  „
9 1 0 2 0 0 -4 1  „

10 1 4 0 0 -4 8  „
11 5 4 0 1 -6 0  „
1 2 1 0 99 4 0 99 2 -9 0  „

A titrálás után a folyadék rendszerint visszakékül. Ennek az okát ponto
sabban nem vizsgáltam. Nagy valószínűséggel a jelenlevő chloráttól származik, 
melynek redukcióját a jelenlevő idegen anyagok még katalizálják.

Ezekután a meghatározás végleges alakja a következőképpen foglalható össze.
A 10—20 cm3 vizsgálandó oldatot, melynek brómtartalma 0.1—20.0 mg. 

között ingadozhat, egy 300 cm3-es főzőpohárba mérjük, hozzáadunk 1—2 g. 
(nagyobb brómmennyiségnél 2 g-ot) kristályos káliumbicarbonátot, majd a meg
felelő mennyiségű friss chloros vizet. Az oldatot aszbesztes dróthálón kis láng 
felett bepároljuk és a poharat abban a pillanatban, mikor a tartalma éppen meg
szilárdult, a lángról levesszük. Tanácsos a beszárítás vége felé a poharat moz
gatni, hogy a beszáradás a pohár egész fenekén egyenletesen történjen. Lehűlés 
után a beszáradt tömeget 100 cm3 vízben oldjuk és rázás közben 10 cm3 5 %-os 
fenololdatot csurgatunk hozzá. Befedjük, 5 perc múlva 1 g. káliumjoditot szórunk
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bele és 25—40 cm3 kénsavval (20 %-os) savanyítjuk. Célszerű a savanyítás közben 
a poharat mozgatni, hogy a gázfejlődés ne legyen heves. Az oldatot most újra 
befedjük és 5 perc múlva a kivált jódot n/100, illetve n/20 thiosulfátoldattal mérjük, 
keményítőt használva indikátorul.

A titrálás eredményekép kapott brómmennyiség azonban a számítottól 
bizonyos mértékben eltér. Ezt valószínűleg a chloros víz esetleges szennyeződése, 
a chlorátok jelenléte és a bromátión kissé lassúbb redukciója okozza. De ezek az 
eltérések állandóak és olyan kicsinyek, hogy korrekcióba vehetők. Az alábbi 
táblázat adja az egyes brómmennyiségeknél alkalmazandó korrekciókat.

V I I .  T á b l á z a t .  —  T a b e l l e  V I I .

Talá lt  Br. 
Gefund.  Br. m g

Korrekció  
Korrektion mg

0'1 —  0 -0 2 7
0-2 —  0 0 1 8
0 -4 —  0 -0 1 6
0 -5 —  0 -0 1 5
1-0 —  0 -0 1 4
2-0 —  0 -0 1 0
3-0 +  o-ooo
5-0 +  0 -0 6 0

ío -o +  0 - 1 2
20-0 +  0 -3 7

A meghatározáshoz egy 130° C-on szárított és calciumchloridos szárítóban 
őrzött káliumbromid pro analysi Merck készítményt használtam. A törzsoldat 
lemérése, mely cm3-ként 1.4942 mg. káliumbromidot, illetve 1.0033 mg. bromidiónt 
tartalmazott, beosztott és hasas pipettával történt. A mérések eredménye az alábbi 
táblázatban van összefoglalva.

V I I I .  T á b l á z a t .  —  T a b e l l e  V I I I .

Sorszám  
Versuche Nr.

A lkalm azot t  
Verwendete  
Br. m g

F o g y o t t  
thiosulf.  

Verbrauchte  
Thiosulf.  ccm.

Talá lt  
Gefundene  
Br. mg

Középérték
Mitte lwert

Különbség
Differenz

m g

Különbség
Differenz

%

í 0 - 2 0 1 1 - 6 2  0 - 0 1  n 0 - 1 9 8 — 0 - 0 0 2 — 1 0
2 1 - 6 4  0 - 0 1  n 0 - 2 0 0 0 - 2 0 0 , — 0 - 0 0 1 - 0 - 5
3 1 - 6 7  0 - 0 1  n 0 - 2 0 4 +  0 - 0 0 3 +  1 - 5
4 1 - 0 0 7 7 - 6 3  0 - 0 1  n 1 - 0 0 3 — 0 - 0 0 4 — 0 - 4
5 7 - 7 0  0  0 1  n 1 - 0 1 1 1 - 0 0 6 + 0 - 0 0 4 +  0 - 4
6 7 - 6 4  0 - 0 1  n 1 - 0 0 4 — 0 - 0 0 3 — 0 - 3
7 2 - 0 1 1 1 5 - 1 2  0 - 0 1  n 2 - 0 0 5 — 0 - 0 0 6 — 0 - 3
8 1 5 - 2 6  0 - 0 1  n 2 - 0 2 2 2 - 0 1 2 6 +  0 - 0 1 1 +  0 - 5
9 1 5 - 1 7  0 - 0 1  n 2 - 0 1 1 0 - 0 0 0 0 - 0

1 0 2 - 9 5 8 2 2 - 1 1  0 - 0 1  n 2 - 9 5 1 — 0 - 0 0 7 — 0 - 2
11 2 2 - 1 4  0 - 0 1  n 2 - 9 5 5 2 - 9 5 7 , — 0 - 0 0 3 — 0 - 1
1 2 2 2 - 2 4  0 - 0 1  i i 2 - 9 6 7 +  0 - 0 0 9 +  0 - 3
1 3 4 - 9 5 6 3 6 - 8 4  0 - 0 1  n 4 - 9 7 6 +  0 - 0 2 0 + 0 - 4
1 4 3 6 - 6 6  0 - 0 1  n 4 - 9 5 3 4 - 9 5 7 — 0 - 0 0 3 0 - 0
1 5 3 6 - 5 9  0 - 0 1  n 4 - 9 4 4 — 0 - 0 1 2 — 0 - 2
1 6 1 0 - 0 2 4 1 4 - 8 7  0 - 0 5  n 1 0 - 0 2 4 0 - 0 0 0 - 0
1 7 1 4 - 8 6  0 - 0 5  n 1 0 - 0 1 2 1 0 - 0 3 2 — 0 - 0 1 — 0 - 1
1 8 1 4 - 9 4  0 - 0 5  n 1 0 - 0 6 o +  0 - 0 4 + 0 - 4
1 9 1 9 - 9 2 4 2 9 - 4 6  0 - 0 5  n 1 9 - 9 8 s +  0 - 0 6 + 0 - 3
2 0 2 9 - 3 0  0 - 0 5  n 1 9 - 8 8 3 1 9 - 9 1 , — 0 - 0 4 — 0 - 2
2 1 2 9 - 3 8  0 - 0 5  n 1 9 - 9 3 5 +  0 - 0 1 0 - 0
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A közölt adatokból látható, hogy a 0.5—20.0 mg. közötti brómmennyiség 
néhány tized százalékos hibával határozható meg. Ez elsősorban annak köszön
hető, hogy a számítási faktor, a bróm egyenértéksúlya jelen esetben igen kicsi. 
1 cm. n/100 thiosulfátoldat =  0.1332 mg. Br.

Az eljárásnál a chloridión akármilyen nagy mennyiségben van is jelen, nem 
zavar. Határozhatunk meg brómot a fentiek szerint akkor is, ha jodidión is van 
jelen. Kísérleteim szerint, ha a jodid mennyisége tízszerese a bromidnak, ez utóbbi 
még változatlan pontossággal meghatározható. Az eljárás ekkor annyiban vál
tozik, hogy először a jódot salétromossavval szabaddá tesszük és vagy főzéssel, 
vagy levegő átszívatással elűzzük Ezért az oldathoz, mely legalább 30—40 cm3, 
1 cm3 20 %-os kénsavat és annyi 1 %-os nátriumnitritoldatot adunk, míg a nitrit 
további hozzácseppentésére már nem válik ki több jód. A jód elűzése után az 
oldatot szilárd káliumbicarbonáttal semlegesítjük és mint fentebb eljárunk.

*

Megjegyzem még, hogy eleinte sok nehézséget okozott az n/100 thiosulfát
oldat titerének változása. Ezért konzerválnom kellett az oldatot. Erre két út 
kínálkozott. Az egyik a Winklertől ajánlott mercuricianidos eljárás, mely nálam 
az n/100 thiosulfát esetén szépen bevált. Az oldat titere egy-két hét után beállt 
és egy egész hónapon át, míg az oldat ki nem fogyott, semmit sem változott.

A másik mód, amikor az amilalkohollal már konzervált n/10 thiosulfátoldatot 
hígítottam. Itt kétféleképpen jártam el. Egyrészt a n/10 oldatot csak vízzel hígí
tottam, mikor is az eredeti amilalkoholkoncentráció is a tizedére csökkent, más
részt a hígítást vízzel és annyi amilalkohollal végeztem, hogy az eredeti alkohol
koncentráció maradjon meg. Mindkét esetben titerállandó oldatokat kaptam. 
Azonban, hogy a titrálás közben az amilalkoholnak sokak számára kellemetlen 
szaga, kényelmetlenséget ne okozzon, inkább ajánlhatom a n/10 oldatnak csak 
tiszta destillált vízzel való hígítását, vagy a mercuricianidos konzerválást.

A kísérleteket a tihanyi Biológiai Kutató Intézet physiologiai osztályán 
végeztem. Dr. Verzár Frigyes professzor úrnak, az intézet igazgatójának itt is 
őszinte köszönetét mondok sokoldalú segítségéért és szíves érdeklődéséért, miáltal 
számomra lehetővé vált a jelen vizsgálatok elvégzése.
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(Aus der II. Abt. des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes in Tihany.)

ÜBER EINE JODOMETRISCHE BESTIMMUNG DES 
BROMID—JONS.

-Von Zo l t á n  Sz a b ó , Budapest.

Kurze Zusammenfassung.

Es wurde versucht das Prinzip der jodometrischen Bestimmung des Jodid- 
Jons (nach L. W. Winkler) auf das Bromid-Jon zu übertragen. Nach den Versuchen 
ist die Reaktion zwischen Brom und Chlor bezw. zwischen Bromat- und Chlorid- 
Jon in sauerem Milieu zwar umkehrbar, man kenn aber das Brom in bicarbonat- 
alkalischem Milieu mit Chlor oxydieren. Dazu ist eine recht erhebliche Chlormenge 
nötig. Zur Beseitigung der Unterschiede in der Konzentration des Chlorwassers kocht 
man das Reaktionsgemisch zur Trockne. Im Augenblick, wo der ganze Inhalt 
eben erstarrt, wird die Erwärmung unterbrochen. Der grösste Teil des vorhan
denen Chlors verflüchtigt sich inzwischen. Das übrig bleibende, meistens sehr wenige 
Chlor fängt man mit Phenollösung ab. Das Reaktionsgemisch kann nur mittels 
Schwefelsäure (nie aber durch Salzsäure) angesauert werden. Das ausgeschiedene 
Jod wird mit 0.01 oder 0.05 n Thiosulfatlösung titriert und Stärkelösung als 
Indikator zugesetzt

Es wurden die zu den gefundenen Brommengen gehörigen Korrektionswerte 
bestimmt. Nach den Versuchen (Tabelle VIII.) sind die Brommengen von 0.5— 
20.0 mg. mit einem Fehler von einigen Zehntel Prozenten bestimmbar. Chlorid 
stört den Gang der Bestimmungen nicht. Das Verfahren eignet sich auch dann 
zur Brombestimmung, wenn etwas Jodid-Jon vorhanden ist. In diesem Falle wird 
zuerst das Jod durch salpetrige Säure frei gemacht. Nach dem Verjagen desselben 
verfährt man weiter wie oben.

Der analytische Teil der Abhandlung erscheint in der „Zeitschrift für analy
tische Chemie“ . (Zts. f. a. Ch. Bd. 84. 24. 1931.)



(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

MEGFIGYELÉSEK A BALATONVlZ OXYGENTARTALMÁNAK ES 
HYDROGÉNIONKONCENTRÁCIÖJÁNAK NAPI INGADOZÁSÁRÓL.

írta: D r . Ma LDURA C. M. 
a római Hydrobiologiai Intézet adjunktusa.

Thienemann \  2 osztályozása alapján a Balatont sajátságai folytán az 
eutrophikus típusú tavakhoz sorolhatnánk.

Az ilyen tavak vize még az egyes napszakokban is chemiai sajátságokkal 
járó változásoknak van alávetve, melyeket légióként a respiratorikus kicserélő
désnek és a víz alatti növényzet asszimilatorikus működésének kell tulajdoníta
nunk, amely nem nagymélységű tavakban, mint a Balaton, rendszerint meg
lehetősen nagyméretű.

Ezzel magyarázható, hogy az ilyen változások, azoktól eltekintve, melyek 
nem biológiai faktoroktól függnek, leginkább az oxygén - és szénsavtartalomban 
mutatkoznak, ami a carbonatok és bicarbonatok egyensúlyát és következésképpen 
a víz reakcióját befolyásolja.

Egyes növények (Potamogeton, Myriophyllum, Chara) hatását a Balaton 
vizének összetételére Verzár és Ludány 3 vizsgálták kísérletileg és megfigyelték 
a víz vezetőképességének változását a fény intenzitásával. Célszerűnek látszott 
ezeket a vizsgálatokat kiterjeszteni az oxygénnek a nap bizonyos óráiban észlel
hető ingadozására és vízpróbákat venni úgy a Balaton partjáról, melynek vege
tációja dúsabb, mint a nyílt vízből, ahol a növényzet úgyszólván teljesen hiányzik.

A Balaton partjának növényzete nagyrészt Potamogeton perfoliatus, Myrio
phyllum spicatum, Phragmites és Scirpus fajokból áll.

Mindenesetre érdekes, hogy a Balaton vize finom suspensio alakjában jelen lévő 
carbonatokban igen gazdag és ezek okozzák a víznek jellegzetes zavarosságát. 
A Müller 4 által vegyelemzett sedimentum a következő alkatrészekből á llo tt:

CaC03 3,57 mg/L
MgCOg 1,50
Si02 1,30

Az oxygént illetően Müller 6 megállapította, hogy az nem réteges eloszlású, 
hanem a felszínen ugyanolyan mennyiségben találjuk, mint a víz mélyén, amint 
azt egyébként az e tekintetben végzett meghatározások többszörösen megerő
sítenek.

Az oxygénmeghatározást Winkler szerint végeztük, míg a pH  meghatározásá
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hoz indikátorként thymolkéket és kreosolvöröset használtunk. Yízpróbákat a 
Ruttner-féle merítőpalackkal vettünk körülbelül 1 méter mélységből.

A táblázatban feltüntetett oxygénértékekből láthatjuk, hogy azok a nap 
folyamán hogyan emelkednek ; a maximumot a délutáni órákban érik el s hogy 
ez az emelkedés a hőmérséklet változásától független.

Mindez azt bizonyítja, hogy az asszimilatorikus működés a nap folyamán 
a fény intenzitásának arányában jelentkezik és ezzel a víz oxygéntartalmának 
fokozatos gyarapodását idézi elő, amely legmagasabb százalékszerű értékét a 
délutáni órákban éri el.

Éjjel, midőn ez a funkció majdnem teljesen megszűnik, a növények res- 
piratorikus működése ju t túlsúlyba és ekkor az oldott oxygéntartalom százalékos 
értékének lecsökkenését észleljük.

A hydrogénionkoncentráció a kora reggeli órákban éri el maximumát és a 
nap folyamán alábbszáll.

Mielőtt megfigyeléseinket összegeznők, tekintetbe kell vennünk, hogy a 
Balaton vize szabad szénsavat nem tartalmaz és ezért a növények C02-vel oly 
módon látják el magukat, hogy azt a Ca(HC03)2-ből vonják el mely így oldha
tatlan CaCOg-tá alakul át és kicsapódik. Verzár és Ludány a víz elektromos 
vezetőképességére vonatkozó kísérleteikkel igazolták, hogy mihelyt a napfény 
közvetlenül hat a növényekre, a fenti módosulás is megindul, amely addig tart, 
míg a nap süt. Az éj sötétjében a növények által kiválasztott C02 az ellenkező 
irányú módosuláson megy át, carbonatból bicarbonattá változik.

Ebből következik, hogy a víz alkalitása és így a hydrogénionkoncentráció 
a kora reggeli órákban magasabb, míg a nap folyamán alábbszáll és éjjel ismét 
emelkedik. Mint ezt a táblázat pH  értékeiből látjuk ugyanez történik a Balaton 
vizében is.

Nagy különbségeket a parti rész és a centrális zóna között, a parti rész dúsabb 
növényzete dacára sem észlelhetünk, ez pedig ahhoz a feltevéshez vezet, hogy a 
vízalatti növényeknek a phytoplanktonnal szemben, melynek leginkább tulaj
doníthatjuk az észlelt ingadozásokat, — csak alárendelt szerepe van.

Igen érdekes volna tehát a megfigyeléseket továbbfolytatva quantitativ 
kísérleteket végezni úgy a phytoplanktonra, mind a zooplanktonra vonatkozólag 
és a kísérleteket a különböző évszakokra is kiterjeszteni.

(Lavoro eseguito presso 1’ Istituto Ungherese per le ricerche biologiche di Tihany.)

ALCUNE OSSERVAZIONI SÜLLE VARIAZIONI GIORNALIERE 
DELL’OSSIGENO E DEL PH NELLE ACQUE DEL LAGO BALATON.

Nóta del D r. C. M. Ma LDURA.

II lago Balaton per le sue caratteristiche potrebbe essere ascritto al tipo 
uterofico, secondo la classificazione data dal Thienemann. \  2

Laghi di questo genere non di rado presentano déllé variazioni, anche durante 
il corso della giornata, di alcuni caratteri chimici déllé loro acque, variazioni dovute
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sopratutto all’attivitá degli scambi íespiratori e della funzione clorofilliana della 
vegetazione sommersa, che generalmente nei laghi poco profondi, come il Bala
ton, é piuttosto abbondante.

Da ciö ne deriva ehe tali variazioni, prescindendo da quelle non dovute a 
fattori biologici, dovranno verificarsi specialmente nel contenuto in ossigeno e 
in anidride carbonica, la quale a sua volta influisce sull’equilibrio dei carbonati 
e dei bicarbonati e quindi sulla reazione dell’acqua.

Ricerche sulPazione di alcune piante (Potamogelon, Myriophyllum, Chara) 
sulla composizione dell’acqua del Balaton sono state eseguite dal Prof. Verzár e 
Ludány 3 osservando la variability della conducibilitá elettrica dell’acqua in 
rapporto alia intensity della luce, e quindi é stato ritenuto opportuno estendere 
tali osservazioni notando, in differenti ore del giorno, le oscillazioni del pH e 
dell’ossigeno ed operando su campioni di acqua prelevati presso le rive del lago, 
ove la vegetazione sommersa era piú abbondante, e a largo, ove mancava.

La vegetazione ehe cresce presso le rive del Balaton é sopratutto costituita da 
Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum, Phragmites e Scirpus.

E ’ interessante notare ehe le acque del Balaton sono particolarmente rieche 
in carbonati in fine sospensione, ehe conferiscono all’acqua una caratteristica tor- 
biditá. Tale sedimento analizzato dal Müller 4 é risultato costituito da :

CaC03 mg. 3,37 per 1.
MgC03 „ 1,50 „ „
Si02 ,, 1,30 ,, ,,

Riguardo all’ossigeno il Müller 5 ha potuto notare ehe esso non presenta 
una stratificazione e ehe si riscontra in uguale proporzione tanto in superficie 
ehe in profonditá, e questo ci é stato confermato da ripetute determinazioni 
eseguite in tal senso.

Ledeterminazioni dell’ossigeno sono state eseguite secondo il metodo di Wink
ler, mentre per il pH sono stati adoperati come indicatori il bleu timolo e il rosso 
creosolo. I campioni sono stati prelevati con una bottiglia di Ruttner ad un metro 
circa di profonditá.

Dai valori ottenuti per l’ossigeno si puö vedere come questo aumenti durante 
la giornata, presentando dei massimi di solito nelle ore pomeridiane, e come sia 
indipendente dalia temperatura.

Tutto ciö viene a confermare ehe l’attivitá della funzione clorofilliana si 
manifesta durante il corso della giornata in rapporto all’intensitá della luce e della 
temperatura, provocando un graduale arricchimento dell’acqua in ossigeno, ehe 
quindi raggiunge le massime percentuali nelle ore pomeridiane.

Invece durante la nőtte, venendo quasi ad annullarsi la funzione suddetta, 
il fenomeno della respirazione della piante viene ad avere la prevalenza provocando 
cosi una diminuzione della percentuale dell’ossigeno sciolto.

Riguardo al pH si puö notare come questo presenti de massimi nelle prime 
ore del mattino e come gradatamente diminuisca nel corso della giornata.

Prima di passare a considerare queste variazioni bisogna ricordare ehe 
l’acqua del Balaton, come si é detto, non contiene anidride carbonica libera, e
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quindi le piante si riforniscono di C02 sottraendola dal Ca(HC03)2, il quale viene 
cosi trasformato in CaC03 insolubile ehe precipita. Verzár e Ludány 3 hanno, 
dimostrato, con le loro osservazioni sulla conducibilitá elettrica dell’acqua, ehe 
iniziandosi l’azione diretta della luce solare sulié piante, si inizia anche la suddetta 
trasformazione, la quale continua costantemente finché dura la luce solare. Durante 
l’oscuritá della nőtte si ha la trasformazione inversa, per la C02 emessa dalle 
piante, dei carbonati in bicarbonati.

Da ciö ne viene di conseguenza ehe l’alcalinitá dell’acqua, e quindi il pH, 
dovrá essere piu alta nelle prime ore del mattino, diminuire gradatamente durante 
la giornata e aumentare nella nőtte. Come si puó vedere dai valori ottenuti per 
il pH, ció appunto si verifica nelle acque del Balaton.

Forti differenze tra la ríva, dove la vegetazione é piú abbondante, e la zóna 
centrale non si possono notare, e ciö farebbe supporre ehe le piante sommerse 
abbiano un ruolo piuttosto limitato rispetto al fitoplancton, al quale si dovrebbero 
attribuire in massima parte le variazioni viste.

Sarebbe perciő interessante proseguire le presenti osservazioni comparandole 
con ricerche quantitative tanto sül fitoplancton ehe sül zooplancton ed estenderle 
alle diverse stagioni dell’anno.

IRODALOM. — BIBLIOGRÁFIA.
1 Thienemann A., Die Gewässer Mitteleuropas in Demoll-Maier Handbuch der Bin

nenfischerei Mitteleuropas, Bd. I. Stuttgart, 1924.
2 Thienemann A., Der Sauerstoff im Eutrophen und Oligotrophen See. Stuttgart, 1923.
3 Verzár F. und Ludány v. G., Die Leitfähigkeit des Balatonwassers. II. Teil. Ibidem.
4 Müller A., Die chemische Analyse des Balatonwassers. Arb. des Ung. Biol. For- 

schungsinsitutes, Vol. II. 2. 1929.
5 Müller A., Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt des Balatonwassers. Ibidem.

Zona Centrale. — Nyiltszini zóna.
(500 m. circa a largo deli’ Istituto Biologico di Tihany.) — (Körülbelül 500 m-re a Biológiai

Kutató Intézettől.)

Datum Óra
Idő

t° acqua 
A víz hő
mérséklete

o 2
cc/1.

0 2 sat. % 
0 2 telí

tettség %
pH Osservazioni

Megjegyzés

6/V. 17,15 18°,2 6,511 98,89 8,44
12/V. 8,0 15°,6 6,390 91,94 8,50 Lago legg. mosso e

99 19,0 16°,0 6,508 94,46 8,40 pioggia la nőtte
14/V. 8,0 13°,9 6,640 92,14 8,50 precedente. — El-

99 14,30 15°,6 6,621 95,26 8,45 múlt éji eső után
99 18,30 15°, 6 6,654 95,74 8,40 enyhe hullámzás.

16/V. 8,0 14°,0 6,711 93,34 8,45
99 11,0 15°,3 6,694 95,70 8,45
99 17,0 15°, 5 6,681 95,93 8,40

21/V. 9,0 13°,7 6,616 91,40 8,55
99 12,0 13°,8 6,515 90,21 8,50
99 16,0 13°,6 6,850 94,43 8,45
99 19,0 13°,9 6,811 94,52 8,45
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Riva. — Parti zóna.
(Presso il capo Sud della penisola di Tihany.) —- (A Tihanyi Félsziget déli részén a foknál.)

Datum Óra
Idő

t° acqua 
A víz hő
mérséklete

o 2
cc/1.

0 2 sat. % 
0 2 telí

tettség %
pH Osservazioni

Megjegyzés

6/V. 17,0 17°,6 6,071 91,15 8,38
14/V. 8,0 12°,9 6,645 90,20 8,45

14,30 13°,5 7,026 96,65 8,45
18,30 13°,7 6,985 96,50 8,40 Lago mosso. — Hűl-

16/V. 8,0
11,0

14°,4 7,204 101,14 8,55 lámzás.
16°,0 7,072 102,64 8,45

14,0 16°, 5 6,980 102,35 8,43
17,0 16°,8 6,830 100,77 8,45
20,0 16°,8 6,650 98,11 8,40

21/V. 9,0 13°,5 7,018
6,747

96,53 8,50 Questi campioni sono
12,0 15°,8 97,50 8,55 stati prelevati nel
16,0 14°, 8 6,854 96,94 8,45 golfo di Aszófő. —-

>> 19,0 14°,5 6,793 95,47 8,40 Ezeket a próbákat 
az Aszófői öbölnél 
vettük.



(A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának közleménye.)

AZ 1930. ÉVI IDŐJÁRÁSI FELJEGYZÉSEK TIHANYBAN.

Feldolgozta: BACSÓ NÁNDOR.

Meteorologische Beobachtungen in Tihany im Jahr 1931. von N. Bacsó.

A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet 1930. évi időjárási megfigyelései
nek idén is csak évi átnézetét közölhetjük. A táblázatok a mérések s megfigyelések 
havi és évi közép és szélső értékeit foglalják össze.

Az állomás felszerelésében az 1929. évhez képest csupán az a változás tör
tént, hogy napsugárzás-mérések nem történtek s a napfénytartam mérése műszer 
híjján szintén szünetelt. A többi műszer kifogástalanul működött.

Az állomás ellenőrzését és felügyeletét ez évben is Méhes Gyula dr. adjunk
tus látta el. Észlelési idő a szabályszerű 7, 2, 9 órai helyi középidő volt s ezen ter
minusokban az abszolút műszerekkel történt észlelések adatai az öníró műszerek 
feljegyzéseivel is ellenőriztettek.

Az 1930. év Tihanyban is feltűnően meleg volt, évi középhőmérséklet 11.8 G°; 
csapadékban elég gazdag (706 mm.). Uralkodó szél a déli (S) szél volt, az összes 
feljegyzések 20%-ában. A radiációs minimum adatok természetesen magasak az 
1929-es adatokhoz képest, aminek magyarázata az 1930-as magasabb hőmérséklet
ben s nagyobb felhőzetben kereshető. A párolgás évi összege, annak ellenére, 
hogy az év aránylag nedves volt, a tavalyihoz képest növekedett; ez szintén a 
magasabb hőmérséklet következménye.*

* Az 1929. évi feljegyzések közlésébe sajtóhiba csúszott bele. A december havi 
párolgás összege 34*6 m/m. volt, az évi összeg pedig 1018*1 m/m.



T erm . a l t .  1 ’85 m . O m b r : a l t  TOO m . G c =  + 0 T 3

Mensis
H um i-
ditas

Humiditas rel. 0//o Nubes
Me-

Praecipitatio mm D i e s c u in Evaporatio
abs.

mm. 7h 14h 21h Me
dium

dium
Summa Max Dies > o - i > 1 0 * ▲ PZ Sum m a Max Dies

Januarius . . 4-2 95 88 91 91 8-2 17 6 12. 8 4 i 0 0 0 13-2 2-1 3.

Februarius . 4-3 89 79 86 85 5-7 49 11 2. 11 10 2 0 0 0 27-1 2-3 20.

Martius . . . 5-7 80 66 75 74 6-2 49 9 11. 11 8 0 0 0 1 75-6 5-8 27.

Április . . . 7-9 80 67 77 75 6-9 79 20 4. 17 4 0 l 2 1 73-8 6-1 25.

Maius . . . 9-1 76 55 69 67 5-5 50 14 26. 9 6 0 0 2 0 132-9 10-2 17.

Junius , . . 13-3 72 56 69 66 4-5 2 2 7 16. 7 5 0 0 6 1 162-2 12-0 27.

Julius. . . . 13-3 77 61 69 69 5-7 36 8 30. 10 8 0 0 2 0 184-8 11-0 18.

Augustus . . 13-8 83 71 80 78 5-7 55 24 8. 15 8 0 0 2 0 136-6 8-9 28.

Septembris . 12-9 89 77 85 84 6-5 91 30 7. 11 9 0 0 2 0 100-8 8-5 2.

Octobris . . 8-9 90 81 88 8 6 7-4 123 21 6. 14 14 0 0 1 0 58-7 5-8 9.

Novembris . 6-9 86 75 85 82 6-1 53 30 4. 10 7 0 0 1 0 53-6 4-4 3., 12.

Decembris. . 4-8 94 91 93 93 9 0 82 21 10. 14 11 7 0 0 0 16-8 1-7 2.

Annus . . . 8-8 84 74 79 79 6-4 706 30 IX. 7. 
XI. 4.

137 94 10 1 18 3 1036-1 12- VI.
27.

/



A n n u s  1930 T ih a n y .  <p =  4 6°54-9 ’N  X =  17°53-7’G rw . E . A l t ’ A =  106-5 m.

Mensis
Pressio atmospherae (700+ mm.) T e m p e r á t  u r a  a t  m o s p h e r a e C° Medium

absoluti Radiatio C°

Me
dium

Term.
max. Dies Term.

min. Dies 7h 14h 21h Me
dium

Ter.
min.
max.

Dies
Ter.
min.
max.

Dies Max. Min. Med. Min. Dies

Januarius . . 756-2 769-0 18. 741-8 30. -—0-9 0-9 0-3 0-1 7-4 3. —4-7 23. 1-6 —1-8 -2 -8 —8-5 19.
Februarius . 55-3 67-8 10. 35-9 3. —0-3 2-9 1-2 1-3 8-9 4. —7-4 9. 3-9 —1-4 —3-5 -10-1 10.
Martius . . . 50-5 64-0 3. 33-2 12. 5-4 9-7 7-5 7-6 16-4 18. —0-1 13. 10-9 4-3 2-0 —4-6 7.
Április . . . 46-1 54-4 1. 31-4 15. 10-1 14-6 11-9 12-2 . 23-2 26. 4-0 2. 15-7 8-6 6-0 —1-3 1., 3.
Maius . . . 50-7 56-4 29. 41-6 8. 13-9 18-7 15-4 .16-0 28-0 30. 9-0 10. 18-9 11-5 8-5 ,29 11.
Junius . . . 52-4 59-7 5. 46-4 3. 20-4 25-3 21-7 22-5 30-2 27. 13-5 6. 26-5 17-6 14-8 6-7 7.

Julius. . . . 49-7 54-2 27. 37-5 18. 19-5 24-8 21-4 21-9 31-0 6. 14-4 13. 26-4 17-1 14-6 6-5 13.
Augustus , . 52-8 62-0 26. 43-4 14. 17-9 23-2 19-8 20-3 28-1 5. 14-2 14. 24-6 16-1 13-7 8-8 19.
Septembris . 52-7 59-5 3. 47-4 26. 16-0 20-7 17-3 18-0 25-6 14. 13-2 22. 21-8 14-5 11-7 6-7 5.
Octobris . 52-1 68-0 3. 33-1 ' 26. 10-1 13-5 11-4 11-7 . 20-6 9. 5-3 27. 14-5 8-2 6-9 — 1-5 4.

Novembris . 53-0 67-1 13. 35-2 5. 6-8 10-5 7-8 .8-3 16-4 27. 0-2 18. 11-7 4-8 2-0 —5-6 19.

Decembris. . 54-4 69-5 20. 39-2 12. 10 1-9 1-4 1-4 9-8 1. —4-4 24. 2-7 —0-2 —0-4 —6-7 24.

Annus . . . 752-2 769-5 XII. 731-4 IV. 10-0 13-9 11-4 11-8 31-0 VII. - 7 - 4 II. 9. 14-9 8-3 6-1 -10-1 II. 10.
20. 15. 6.
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Mensis
D i r e c t i o n e s  v e n t o r u m T e m p ,  a q u a e  C°

N N E E SE s s w w N W M alacia Medium M ax. D ies M in. Dies

Januarius . . . 11 13 12 18 7 4 1 7 20 0-2 10 1., 14. o-o —

Februarius . . 13 28 3 5 5 1 1 8 20 1-6 3-0 28. o-o l-

Máécius . . . . 26 11 2 1 26 0 1 2 24 6-9 10-0 31. 3-6 l.

Április................. 7 11 5 4 27 0 1 11 24 12-9 17-0 29. 10-0 1—3.

M ájus................. 24 10 4 5 19 0 1 11 19 17-5 22-0 30. 13-3 20.

Június . . . . 12 22 8 2 16 0 0 8 22 25-1 28-0 14. 22-0 7.

Ju liu s................. 16 6 6 2 35 1 1 11 15 23-5 27-0 5., 6. 20-0 12.

Augustus . . . 24 5 3 1 20 0 0 5 35 22-0 25-5 5. 18-0 10., 11.

Septembris . . 23 9 1 1 15 2 5 11 23 19-3 23-5 15. 16‘5 24., 25.

Octobris . . . 18 9 4 3 24 0 3 12 20 13-4 17-0 1. 6*5 29.

Novembris . . 4 1 1 3 24 1 8 18 30 6-8 8-0 5—6. 5-0 19.

Decembris . . . 8 27 12 5 7 0 6 11 17 2-5 7-0 l. 0-2 16—31.

Annus . . . . 186 152 61 50 225 9 28 115 269 12-6 28-0 VI. 14. 0-0 I., II.



(A Debreceni M. Kir.Tisza István Tudományegyetem Közegészségtani Intézétének közleménye.
Igazgató : Dr. Bélák Sándor egyetemi ny. r. tanár.)

BALATONI NAPSUGÁRZÁSMERESEK 1930-BAN.

írták : DR. HüLIK SÁMUEL és DR. PÁTER JÁNOS 
egyetemi tanársegédek.

Eltekintve attól, hogy a napsugárzás tanulmányozása önmagában is igen 
érdekes stúdium, biológiai hatásainak részletesebb megismerése és főként egészség- 
ügyi szempontok voltak azok, amelyek három évvel ezelőtt intézetünk programm- 
jába iktatták a napsugárzásméréseket. Ezek a vizsgálatok Tihanyban, Debrecenben, 
Balatonszabadin végeztettek. így dolgozatunk tulajdonképen folytatása az eddigi 
észleléseknek és bekapcsolódik abba a munkafolyamatba, amelynek célja az, hogy 
a magyar nap sütésének viszonyairól áttekintő képet nyújtson, annál is inkább, 
mert azt, hogy valamely hely sugárzó kiimájától milyen hatásokat várhatunk, 
csak akkor mondhatjuk meg pontosan, ha azt úgy qualitative, mint quantitative 
vizsgálat, mérés tárgyává tesszük. Legfontosabb lenne ez természetesen azokon a 
helyeken, amelyeken éppen a nap sugárzó erejét akarjuk értékesíteni, pl. üdülő
nyaraló-telepeken, tuberkulotikusok szanatóriumában, mert így az eddigi empirikus 
adagolás helyett számszerűen megszabott adagban tudnánk nyújtani a nap ingyen 
gyógyító sugarait.

Méréseinket július (Holik), augusztus és szeptember (Páter) hónapokban 
végeztük. Méréseink helye júliusban és augusztusban Balatonszabadi (,. =18°07’ ;

=  46°56’ ; Hb =  110 m.), közelebbről a Zsófia Gyermekszanatórium udvara,* 
tehát pontosan az a hely, ahol az 1929. évi észlelések eszközöltettek. Szeptember
ben a tihanyi biológiai intézet meteorologiai állomása szolgált megfigyelő helyül 
(X =  17°53’ ; © =  46°55’ ; Hb =  114.92 m.), vagyis pontosan az 1928. évi meg
figyelések helye. Ez utóbbi helynek az a hátránya, hogy méréseket csak délután 
5h-ig végezhettünk, amennyiben a nap sugarait később a tihanyi hegyen lévő 
apátsági épület elfogja.

Michelson-Marten bimetall aktinométerrel mértük a sugárzás összintenzitá- 
sát, filter segítségével a vörös +  ultravörös intenzitást s e kettő különbségéből 
nyertük a látható +  ultraibolya sugárzás intenzitását. Egyébként pedig az alap-

* E helyen is köszönetünket fejezzük ki az Országos Zsófia Gyermekszanatórium 
Egyesület Igazgatóságának, elsősorban Dr. Fodor Oszkár egészségügyi főtanácsos, főigazgató 
úrnak, ki a legnagyobb szívességgel látott a szanatórium vendégeiül bennünket, megértésével 
biztosította e vizsgálatok továbbfolytatását s a szanatórium orvosi karával együtt mindenben 
segítségünkre volt.
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vető fogalmakat s a mérési módszer részletezését illetőleg utalunk az előző években 
megjelent dolgozatokra, minthogy mi is ugyanezen szellemben végeztük vizsgá
latainkat.

Eredményeinket táblázatokban foglaljuk össze.
Az I. táblázatban az összintenzitások középértékei vannak feltüntetve : 

a) órák szerint merőleges felületre b) órák szerint vízszintes felületre c) nap
magasság szerint.

A merőleges felületre eső összintenzitás maximumát
B.-szabadin júliusban 29-én 12h-kor 59-0° napmagasságnál 1-391 grcal/min. cm.2-ben 
B.-szabadin augusztusban 4-én 2h-kor 49-5° „ 1-420 „ „
Tihanyban szeptemberben 9-én lh-kor 46-0° „ 1-428 ,, „

mértük s ez utóbbi maximum egyszersmind a három hónapos időszakban észlelt 
legnagyobb intenzitás.

Ezen maximumok a Balaton partján eddig mért maximumokkal összehason
lítva a következő képet mutatják :

1928 Tihany augusztus—-szeptember 1.395 grcal/min. cm.2
1930 Tihany s z e p te m b e r ................  1.428 ,, ,,
1929 B.-szabadi augusztus.................... 1.313 ,, ,,
1930 B.-szabadi augusztus.................. 1.420 ,, ,,

Tehát a korábbi értékekhez képest a maximumok kifejezett emelkedését ész
leltük azokban az esetekben, amelyekben módunkban állott összehasonlítást tenni. 
Júliusra vonatkozó adat az előző évekről nincs. Itt említjük meg eddigi összes ész
leléseink legnagyobb maximumát, melyet Debrecenben 1930 május 2-án l l h-kor, 
55.5° napmagasság mellett 1.460 grcal/min. cm.2-ben Nagy G. Ferenc mért. Ter
mészetesen a magaslati helyek maximuma mögött ezek az intenzitások is eléggé 
elmaradnak, mert pl. a svájci Muottas-Muraigl-ben 2456 m. magasságban 1923-ban 
a július—augusztusi maximum 1.564 grcal/mir. cm.2 volt.

A déli intenzitás középértékei:

B.-szabadiu júliusban 12h-kor 1.312 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 12h-kor 1.309 „ ,,
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 1.233 „ ,,

Ezek a déli intenzitások is általában emelkedtek az előző évekéhez képest, 
mert míg

Tihanyban 1928 augusztus—szeptemberben
Tihanyban 1930 szep tem berben ................
B.-szabadin pedig 1929 augusztusban . . 
B.-szabadin 1930 augusztusban . . . .

1.292 grcal/min. cm.2-t, addig 
1.233 „
1-198 „
1.309 ,, „ mértünk.

S zí mszerűleg ugyan a tihanyi adatok összehasonlítása ezen állítás ellen szól, 
de meggondolandó, hogy az 1928-as adat augusztusi és szeptember eleji közép-

1 4 *



632

értéket jelent, míg az 1930-as egész szeptemberi középértéket, így tehát az elsőt, 
az augusztusi általában nagyobb intenzitásiok növelik, utóbbit a szeptember végi 
általában kisebb intenzitások csökkentik. Más helyekkel való összehasonlítás ked
véért megemlítjük Muottas-Muraigl 1923. évi július—augusztusi jóval magasabb 
1.536 grcal/min. cm.2 és Potsdam 1907—1923. évek júliusi : 1.196 grcal/min. cm.2, 
augusztusi: 1.169 grcal/min. cm.2és szeptemberi 1.220 grcal/min. cm.2általában 
alacsonyabb déli intenzitásait. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy adatainknak 
más mérési helyek más évekből származó adataival való összehasonlítása csak 
hozzávetőleges tájékoztatást nyújthat, mert mint a mi balatoni adataink m utat
ják, ugyanazon hely sugárzó kiimája a különböző években bizonyos ingadozást 
m u ta t; pontos felvilágosítást az egyidejű észlelések összehasonlítása adna.

A vízszintes felületre egy nap alatt leeső energia (Q-normal) középértékek a 
következők voltak :

B.-szabadin júliusban 837.78 grcal.
B.-szabadin augusztusban 859.50 ,,
Tihanyban szeptemberben 705.66 „

A tihanyi jóval alacsonyabb érték oka abban a már említett körülményben 
van, hogy a napsütés 5 órakor már nem észlelhető s így kb. egy órával kevesebb 
ideig ju t le a sugárzó energia, mint más helyen.

A Q-normal középértékek szintén magasabbak, mint az előző évi észlelések
ben voltak.

Tihanyban 1928 augusztus—szeptemberben Q-normal 694.88 grcal.
Tihanyban 1930 szeptemberben Q-normal . . . .  705.66 „
B.-szabadin 1929 augusztusban Q-normal . . . .  737.55 „
B.-szabadin 1930 augusztusban Q-normal . . . .  859.50 „

A vízszintes felületre eső intenzitás maximumát
B.-szabadin júliusban 15-én 12h-kor 63-0° napmagasságnál 1-215 grcal/min. cm.2-nek 
B.-szabadin augusztusban 4-én 12h-kor 58-5° „ 1-184 „ „
Tihanyban szeptemberben 4-én 12h-kor 41-0° „ 1-065 „ „

találtuk, legmagasabb tehát a júliusi maximum.

A középértékek e tekintetben a következők voltak :

B.-szabadin júliusban 12h~kor 1.151 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 12h-kor 1.078 „ „
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 0.869 „ „

Ezek az értékek is általában magasabbak az előző évek mérési adataihoz
képest, úgyszintén a vízszintes felület 1 cm2-ére egy nap lejutó energia mennyisége 
is (Q-horizontal), mely ebben az időszakban a következőképen a laku lt:

Q -h o r iz o n ta l B .-sz a b a d in  jú l iu s b a n  548 .76  g rca l.
Q -h o r iz o n ta l B .- s z a b a d in  a u g u s z tu s b a n  505 .50  „
Q -h o riz o n ta l T ih a n y b a n  sz e p te m b e rb e n  359 .04  „
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A napmagasság szerinti összeállításból az tűnik ki, hogy ugyanazon napmagas
ság mellett B.-szabadin augusztusban több energia jut le, mint ugyanitt júliusban, 
a  tihanyi szeptemberi értékek pedig az első kettő között állanak. A délutáni ugyan
azon napmagasságnál mért intenzitások általában valamivel a délelőttiek mögött 
maradnak. Itt is látható, hogy 1930 nyarán erősebb volt a sugárzás, mint az 1928. 
és 1929. években, amit különben a következő ugyanazon napmagasság mellett mért 
intenzitások összehasonlítása is megvilágít:

Tihany 1928 augusztus—szeptember 45.0°-nál d. e. 1.228 grcal/min. cm.2
Tihany 1930 szep tem ber.........45.0° „ „ 1.351 „ „
Tihany 1928 augusztus—szeptember 45.0° ,, d. u. 1.220 „ „
Tihany 1930 szep tem ber.........45.0° „ „ 1.290 „ ,,
B.-szabadi 1929 augusztus . . . .  45.0° „ d. e. 1.114 „ „
B.-szabadi 1930 augusztus . . . .• 45.0° „ „ 1.365 „ „
B.-szabadi 1929 augusztus . . . .  45.0° „ d. u. 1.127 „ „
B.-szabadi 1930 augusztus . . . .  45.0° „ „ 1.355 ,, „

Muottas-Muraigl-ben 1923 júliusban szintén 45° napmagasságnál d. e. 1-438 grcal/min. cm / 
Mouttas-Muraigl-ben 1923 júliusban szintén 45° „ d. u. 1-439 „ „
B.-szabadin pedig 1930 júliusban ugyanezen „ d. e. 1-330 „ „
B.-szabadin pedig 1930 júliusban ugyanezen „ d. u. 1-300 „ „

volt az intenzitás középértékben.

A II. táblázatban a vörös +  ultravörös intenzitások középértékeit foglaltuk 
össze szintén külön a merőleges és vízszintes felületre esőt, valamint napmagasság 
szerint. A napspektrum ezen részének merőleges felületre eső sugárzási maximumát

B.-szabadin júliusban 18-án l h-kor 59-0° napmagasságnál 0-933 grcal/min. cm.*-ben 
B.-szabadin augusztusban 1-én l l h-kor 52-0° „ 0-902 ,, „
Tihanyban szeptemberben 9-én 12h-kor 47-0° „ )
Tihanyban szeptemberben 9-én l h-kor 46-0° „ ) ” ”

m értük.

A merőleges felületre eső déli intenzitások középértékének alakulása a 
következő :

B.-szabadin júliusban 12h-kor 0.846 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 12h-kor 0.871 „ ,,
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 0.806 ,, ,,

A merőleges felület 1 cm2-ére egész nap lejutó energia mennyiségei közép
értékben a következők voltak :

Q-normal B.-szabadin júliusban 563.94 grcal.
Q-normal B.-szabadin augusztusban 573.66 ,,
Q-normal Tihanyban szeptemberben 489.90 „
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A vízszintes felületre eső vörös +  ultravörös intenzitás maximumai :
B.-szabadin júliusban 18-án l>'-kor 59-0° napmagasságnál . . 0-800 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 2-án 12h-kor 59-0° „ . . 0-771 „ „
Tihanyban szeptemberben 5-én 10h-kor 41-5° „ . . 0-777 „ „

A vízszintes felületre eső déli intenzitások középértékei :
B.-szabadin júliusban 12h-kor 0.744 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 12h-kor 0.704 ,, ,,
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 0.556 ,, ,,

A vízszintes felület egy cm.2-ére egész nap lejutó energia mennyisége közép
értékben :

B.-szabadin júliusban ....................  363.90 grcal.
B.-szabadin augusztusban ................... 330.60 ,,
Tihanyban szeptemberben . . . .  244.68 „

Ügy ezek a számok, mint a napmagasság szerinti összeállítás ugyanazt 
m utatják, amit az összintenzitásra vonatkozólag mondottunk, hogy itt az előző 
évek megfelelő adataival szemben kifejezett emelkedés van. Ezenkívül különbség 
van a balatonszabadii és tihanyi értékek között a helyek fekvésénél fogva. B.-sza
badin a délutáni nap sugarai haladnak át a Balaton tükre feletti párás légrétegen 
s itt a délutáni sugárzás vörös -f ultravörös sugarakban gazdagabb, mint a dél
előtti ; Tihanyban viszont fordítva áll a dolog, azért itt délelőtt nagyobb a vörös +  
ultravörös sugárzás.

II I .  táblázatunkban a látható +  ultraibolya sugárzás intenzitásainak közép
értékeit szemléltetjük ugyanolyan módon, mint a két első táblázatban. A merő
leges felületre eső maximumot
B.-szabadin júliusban 29-én 12h-kor 59-0° napmagasságnál 0-514 grcal/min. cm.2 -nek 
B.-szabadin augusztusban 18-án ll*>-kor 48-5° „ 0-536 „ „
Tihanyban szeptemberben 19-én l h-kor 41-0° „ 0-553 „ „
találtuk.

A merőleges felületre eső déli intenzitások középértékei:
B.-szabadin júliusban 12h-kor 0.466 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban l h-kor 0.474 ,, ,,
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 0.427 ,, ,,

Az egész napi mennyiséget illetőleg pedig :
Q-normal B.-szabadin júliusban 273.84 grcal.
Q-normal B.-szabadin augusztusban 285.42 ,,
Q-normal Tihanyban szeptemberben 215.76 ,,

A vízszintes felületre eső intenzitások maximumai :
B.-szabadin júliusban 19-én 12h-kor 62-0° napmagasságnál . . 0-446 grcal/min. cm.2
B.-szabadin augusztusban 4-én 12h-kor 58-5° ,, . . 0-443
Tihanyban szeptemberben 9-én l h-kor 46-0° „ . . 0-373 „ „
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A vízszintes felületre eső déli intenzitások középértékei :

B.-szabadin júliusban 12h-kor 0.407 grcal/min. cm.*
B.-szabadin augusztusban l h-kor 0.377 ,, ,,
Tihanyban szeptemberben 12h-kor 0.313 ,, „

Q-horizontal B-szabadin júliusban 184.86 grcal.
Q-horizontal B.-szabadin augusztusban 173.70 ,,
Q-horizontal Tihanyban szeptemberben 114.36 ,,

Ezek az intenzitások is magasabb nívón mozognak, mint az előző évek meg
felelő eredményei.

A IV . táblázatban napmagasság szerint a napsugárzás vörös +  ultravörös 
tartalmát adjuk meg, oly módon számítva, bogy a megfelelő összintenzitásokat 
1-nek vesszük, vagyis százalékosan fejezzük ki a spektrum ezen részére eső sugárzás 
nagyságát. Ez a táblázatunk is kifejezője annak a törvényszerűségnek, hogy a 
nagyobb hullámhosszúságú sugarak alacsony napállásnál, tehát nagyobb lég
rétegen keresztül jutnak le hozzánk nagyobb százalékban. így míg B.-szabadin 
délelőtt 15° napmagasságnál, 3.80 légrétegnél a sugárzásnak 73.8 %-a a vörös -f 
ultravcrösre esik, addig ugyanitt és ugyanebben a hónapban 60° napmagasságnál 
és 1.15 légrétegnél csak 63.5 %-ot tesz ki a vörös +  ultravörös sugárzás, még 
kifejezőbb a következő két a d a t : Tihanyban szeptemberben 5° napmagasságnál 
10.80 légrétegnél 92.9 % esik a vörös -f ultravörös sugárzásra, míg 45° nap
magasságnál és 1.42 légrétegnél már csak 64.8 %.

V. táblázatunk középértékben a transzmissziós koefficienseket tartalmazza a 
2.00 és 1.31 légrétegekre számítva, külön az összsugárzásra, a vörös +  ultravörös 
sugárzásra és a látható +  ultraibolya sugárzásra. Legnagyobb a vörös +  ultra
vörös sugarak transzmissziós koefficiense, megfelelően -— az atmosphaerát ille
tőleg — nagy áthatoló képességüknek, a legkisebb a látható -f ultraibolya suga
raké, melyek legérzékerryebbek a különböző extinkciós hatásokkal szemben ; az 
összsugárzásé természetszerűleg a kettő között áll.

VI. táblázatunkban a) alatt órák szerinti összeállításban a Linke-féle homá- 
lyosodási együtthatók (HE) középértékei szerepelnek. A minimumokat

B.-szabadin júliusban 19-én 7h-kor 25-0° napmagasságnál 1-90-nek,
B.-szabadin augusztusban 15-én 6h_kor 8-5° „ 1-53-nak,
Tihanyban szeptemberben 9-én 3h-kor 34-0° „ 1-37-nek találtuk.

Maximumok :
B.-szabadin júliusban 9-én 9h-kor 44-0° napmagasságnál 5-71
B.-szabadin augusztusban 23-án 12h-kor 53-0° „ 4-24
Tihanyban szeptemberben 12-én 4h-kor 23-0° „ 4-24.

A havi átlagok :
B.-szabadin jú l iu s b a n ..................................... 2.85,
B.-szabadin augusztusban.................................2.37,
Tihanyban szeptem berben.............................2.52.
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tehát mind kisebbek a múlt év augusztusában B.-szabadin észlelt 3.19-es havi átlag
nál s ez összhangban is van az ez évi nagyobb sugárzási intenzitásokkal.

Azt a törvényszerűséget, hogy a HE értéke a felmelegedés okozta nagyobb 
párolgással a déli órák felé nő, csak az augusztusi sor mutatja, de ez szinte ideálisan 
hódol ennek a szabálynak. A júliusi és szeptemberi értékek látszólag rendszer
telenül ingadoznak, de ez sem a véletlen dolga, csakhogy oka mélyebben kere
sendő. A HE értékének változásában nem lehet csupán órák szerinti ingadozásról 
beszélni, hanem tekintetbe kell venni a napi középértékeket is és így kiadódik, 
hogy ugyanazon a napon a HE értéke csak bizonyos határok között ingadozik, 
ami alatt az értendő, hogy ha valamely napon reggel 6 órakor a HE pl. 3.614, akkor 
nem várható, hogy értéke e nap folyamán pl. 1.537 legyen, hanem nagyjában 
megmarad ezen a magasabb értéken. Lesznek olyan napok, amelyeken a HE 
nagy s a mérés éppen ilyenkor nem végezhető el a nap minden órájában. A látszó
lagos rendszertelenség tehát úgy érthető meg, hogy a nem teljes napok magas 
HE-i egyes órák középértékeit növelik.

Ugyanezen táblázatban b) alatt a 7 és 2 órai HE-kat összetevőire bontjuk 
fel. Abból indulunk ki, hogy a HE komponensei: az ideális homályosodás, ennek 
értéke mindig 1.000; a vízgőzre eső homályosodás, amely egyenlő a Hg. mm.-ben 
kifejezett páranyomásnak és 0.037-nek a szorzatával; a többit pedig mint lebegő 
részecskékre eső homályosodást tekintik. Megjegyezzük, hogy a júliusra és augusz
tusra vonatkozó páranyomásokat észlelési helyünktől 5 km.-re fekvő siófoki 
meteorologiai állomás mérte.* Nem valószínű, hogy észlelési helyünkön a lebegő 
részecskék olyan nagy mértékű változásokat szenvednének, mint azt a táblázat 
adatai szemléltetik. Ügy gondoljuk, hogy a HE eme komponensének tulajdonított 
homályosodást tulajdonképpen csak kis részben okozzák maguk a lebegő részecskék, 
nagyobb részben pedig azok a páratorlódások, turbulenciák, amelyek az atmos- 
phaera magasabb, észlelésünk számára hozzáférhetetlen rétegeiben lefolynak. 
Feltevésünket támogatja az a tapasztalat, hogy a HE a csapadék előtti napokon 
különösen magas, amikor tehát ezek a felső atmosphaerában végbemenő párasürü- 
södések és kavargások a legnagyobbak, míg ezeknek csapadék alakjában való 
kiegyenlítődése az atmosphaera feltisztulásához, a sugarak számára való nagyobb 
átjárhatóságához, a HE értékének csökkenéséhez vezet. Július 9-én a HE napi 
középértéke 3.823, 10-én 4.030,11-én 4.245 volt s a 11-i 2.6 mm.-es és 12-i 2.2 mm.-es 
csapadék után 13-án 2.549-re csökkent. Kellő számú további megfigyelés esetén 
valószínű, hogy a HE viselkedése az időprognózis szempontjából is értékesíthető 
lesz. Itt említjük meg, hogy a havi középhőmérséklet júliusban : 18.4° C, augusztus
ban : 16.5° C, szeptemberben : 18.5° C volt.

(Ez a dolgozat Bélák professzor úr vezetésével a Magyar Természettudományi 
Kutató Alap támogatásával készült.)

* Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Dr. Réthly Antal egyet. m. tanár, főmeteorolo- 
gus úrnak és Bacsó Nándor meteorologus úrnak az adatok szíves átengedéséért és megkül
déséért.
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«

(Aus dem Hygiene Institut der K. Ung. Tisza István Universität in Debrecen.
Direktor : Prof. Dr. A. Bélák.)

STRAHLUNGSMESSUNGEN AM BALATON IM JAHRE 1930.

Von DR. S. HOLIK und DR. J. PÁTER. 
Assistenten.

Als Fortsetzung von früheren Strahlungsmessungen (Bélák u. Gärtner 1928, 
Gärtner 1929) würden unsere vorliegenden Messungen in Balatonszabadi (X =  
18°07‘ ; 3 =  46°56’ ; Hb. =  110 m.) im Juli und im August und in Tihany (X =  
17°53‘ ; 0 =  46°55’ ; Hb =  114.92 m.) im September 1930. vorgenommen.

Die Strahlungsmessungen wurden mit dem Bimetallaktinometer nach Michel- 
son-Marten ausgeführt. Das Instrument wurde zufolge Liebenswürdigkeit der 
Herren Direktoren Lindholm bzw. Mörikofer im Mai-Juli 1929. in Davos geeicht. 
Ausser der Gesamtstrahlung (Tab. I.) haben wir noch den Rot-ultrarot anted der 
Sonnenstrahlung (Tab. II.) mit Hilfe des Schottfilters No. F. 4512. gemessen. Der 
sichtbare und ultraviolette Spektranteil (Helligkeit der Sonnenstrahlung, (Tab. III.) 
wurde aus der Differenz der gesamten und der roten-ultraroten Intensität berech
net. In den Tabellen sind die auf die senkrechte und auf die horizontale Fläche 
auffallende Energiemengen in grcal/min. cm.2 nach Tageszeit geordnet und auf 
die senkrechte Fläche gefallene Intentsitäten nach der Sonnenhöhe bzw. Luftmasse 
angegeben. Ausserdem sind in den Tabellen auch die Tageswerte der Strahlung, 
d. h. die in einem normalen, wolkenlosen Tage auf 1 cm.2 senkrechte bzw. horizon
tale Fläche auffallende Energiemengen in grcal angegeben (Q-normal und Q-hori- 
zontal). Die Stunden bedeuten in den Tabellen die wahre Sonnenzelt.

Durch diese Messungen wurden folgende auf die senkrechte Fläche bezogene 
Zahlen erhoben :

Maximum der Gesamtstrahlung:
in B.-szabadi am 29. Juli 12h bei 59-0° Sonnenhöhe : 1-391 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi am 4. August 2h bei 49-5° „ 1-420 „ „
in Tihany am 9. Sept. l h bei 46-0° „ 1-428 „ „

Gesamtstrahlung, Mittagsintensität im M ittel:

in B.-szabadi im Juli 1.312 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi im August 1.309 ,, „
in Tihany im Sept. 1.233 „ „

Maximum der Rot +  Ultrarotintensität :
in B.-szabadi am 18. Juli l h bei 59-0° Sonnenhöhe : 0-933 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi am 1 August l l h bei 52-0° „ 0-902 „ „
in Tihany am 9. Sept. 12h bei 46-0° „ 0-911 „ „
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Mittagsintensität der Rot +  Ultrarotintensität im M ittel:

in B.-szabadi im Juli 0.846 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi im August 0.871 „ „
in Tihany im Sept. 0.806 „ „

Maximum der Sichtbar +  U ltraviolettintensität:

in B.-szabadi am 29. Juli 12h bei 59-0° Sonnenhöhe : 0-514 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi am 18. August 11h bei 48-5° „ 0-536 „ „
in Tihany am 19. Sept. l h bei 41-0° „ 0-553 „ „

Mittagsintensität der Sichtbar +  Ultraviolettintensität im Mittel :

in B.-szabadi im Juli 0.466 grcal/min. cm.2 
in B.-szabadi im August 0.474 „ ,,
in Tihany im Sept. 0.427 „ „

Q-normal, Gesamtstrahlung (Tagesmittel) :

in B.-szabadi im Juli 837.78 grcal. 
in B.-szabadi im August 859.50 „
in Tihany im Sept. 705.66 ,,

Q-normal, Rot +  Ultrarotintensität (Tagesmittel) :

in B.-szabadi im Juli 563.94 grcal. 
in B.-szabadi im August 573.66 ,,
in Tihany im Sept. 489.90 „

Q-normal, Sichtbar +  Ultraviolettintensität (Tagesmittel):

in B.-szabadi im Juli 273.84 grcal. 
in B.-szabadi im August 285.42 ,,
in Tihany im Sept. 215.76 „

Q-horizontal, Gesamtstrahlung (Tagesmittel) :

in B.-szabadi im Juli 548.76 grcal. 
in B.-szabadi im August 505.50 ,,
in Tihany im Sept. 539.04 ,,

Q-horizontal, Rot +  Ultrarotintensität (Tagesmittel):

in B.-szabadi im Juli 363.90 grcal. 
in B.-szabadi im August 330.60 „
in Tihany im Sept. 244.68 „
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Q-horizontal, Sichtbar +  Ultraviolettintensität (Tagesmittel):

in B.-szabadi im Juli 184.86 grcal. 
in B.-szabadi im Auguct  173.70 ,,
in Tihany im Sept. 114.36 ,,

Die Werte des Q-normals und Q-horizontals sind beträchtlich kleiner in 
Tihany, da hier wegen den Ortsverhältnissen die Messungen nur bis 5h ausgeführt 
werden konnten.

Tab. IV. enthält den Rot +  Ultrarotanteil des Sonnenspektrums nach 
Sonnenhöhen berechnet. Aus ihr geht deutlich hervor, dass bei niedriger Sonnen
höhe die roten und ultraroten Strahlen einen viel grösseren Prozentsatz der Ge
samtstrahlung ausmachen, wie bei höherem Sonnenstände. Ausserdem ist der 
Unterschied zwischen Balatonszabadi und Tihany zu bemerken. Am erstgenannten 
Orte, welcher am südlichen Ufer des Sees liegt, ist die Nachmittagsonne am Rots
strahlen reicher; demgegenüber in Tihany, am Nordufer des Sees weist der Vor
mittag höhere Rotwerte auf. Der Einfluss des etwa 12 Km breiten Wasserspiegels 
ist somit deutlich wahrzunehmen.

Die Transmissionskoeffizienten (Tab. V.) sind für die Gesamtstrahlung und 
für den Rot — bzw. Helligkeits — Anteil für Luftmassen 2.00 und 1.31 berechnet 
Es zeigt sich übereinstimmend mit den Befunden des vorigen Jahres, dass die 
kleine Luftmasse eine geringere Transmission aufweist, als die grössere ; dieses 
Ergebniss rührt von Verhalten der kürzeren Strahlengattung her, für welche die 
Atmosphaere gegen den Mittagsstunden (kleine Luftmasse) trüber erscheint, als 
am Vor- oder Nachmittage.

Der Trübungsfaktor (Linke) (Tab. VI.) hat im allgemeinen hohe Werte (Juli 
2.85, August 2.37, Sept. 2.52) jedoch kleinere als im Jahre 1929. an derselben 
Beobachtungstelle (3.15). Dies hängt mit der grösseren Strahlung laufenden Jahres 
zusammen. Eine Gesetzmässigkeit des Tagesverlaufes ist nur im August vorzufin
den, wo der Trübungsfaktor von den Morgenstunden bis zum Mittag ständig 
wächts, um nachher wieder abzufallen. Die Atmosphaere ist wahrscheinlich zu
folge der Wasserdunstung in dem Mittagsstunden trüber als sonst. In den Monaten 
Juli und September ist so ein Zusammenhang nicht wahrzunehmen. Die Minimal 
des Trübungsfaktors (Juli : 1.90, August : 1.53, Sept. : 1.37), welche zur Beschrei
bung der besten, überhaupt erreichbaren Atmosphaerenverhältnisse geeignet sind, 
zeigen dass die Möglichkeit einer maximalen Aufhellung im Sept. eine günstigere 
ist, als im August bzw. Juli. Was die auf seine Komponenten aufgespaltenen Werte 
des Trübungsfaktors anbelangt (Tab. VI. b.), °o zeigt sich, dass der grösste Ein
fluss durch den sogenannten Dunst ausgeübt wird. Dieser Anteil ist im August 
auffallend klein, was wahrscheinlich auf die niedrigere August temperatur zurück
zuführen ist, wodurch die Turbulenzwirkungen zurückgedränkt werden.

(Diese Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. Bélák 
mit Unterstützung des ungarischen naturwissenschaftlichen Forschungfondes 
ausgeführt.)
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Tabelle I. táblázat.

A  n a p s u g á r z á s  ö s s z in te n z i tá s a .  — G e s a m tin te n s i tä t  der S o n n e n s tr a h lu n g   ̂ ■ c m  a

a )  Órák szerint merőleges felületre eső intenzitás. -— Intensität der senkrecht auffallenden Strahlung nach Tageszeit.

Megfigyelés órái. — Stunden. 6h 7h 8h 9h 10h U h 1 2 h lh 2h 3h 4h 5h 6h I. max. Q normal 
great

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

Balatonszabadi | JaÛ ztus' ] ; 0 -7 0 1 0 -8 9 0 1 -0 2 3 1 -1 5 0 1 -204 1 -2 8 3 1 -3 1 2 1 -2 8 3 1 -2 7 1 1 -1 7 6 1 -0 9 4 0 -9 1 3 0 -6 6 3 1-391 8 3 7 -7 8
0 -7 5 0 0 -9 0 9 1 -1 3 3 1 -2 5 6 1 -3 0 4 1 -3 0 6 1 -3 0 9 1 -2 9 8 1 -2 6 5 1 -1 9 8 1 -0 7 2 0 -9 2 8 0 -5 9 7 1 -420 8 5 9 -5 0

Tihany szeptember . . 0 -2 8 9 0 -6 7 3 0 -9 7 5 1 -0 9 5 1-121 1 -2 0 0 1 -2 3 3 1 -2 0 4 1 -1 6 9 1 -1 1 2 0 -8 8 2 0 -8 0 8 — 1 -4 2 8 7 0 5 -6 6

b) Órák szerint vízszintes felületre eső intenzitás. —- Auf die horizontale Fläche entfallende Intensität.

Megfigyelés órái. •— Stunden. 6h 7h 8h 9h 10h U h 1 2 h lh 2h 3h 4h 5h 6h I. max.
Q hori
zontal
great.

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

Balatonszabadi ( ]aí ^ ztus' | | 0 -1 8 2 0 -3 6 3 0 -5 6 8 0 -8 0 4 0 -9 4 9 1 -1 0 9 1 -1 5 1 1 -111 1 -0 1 3 0 -7 7 7 0 -6 0 2 0 -3 6 6 0 -1 5 1 1 -2 1 5 5 4 8 -7 6
0 -1 4 7 0 -2 7 4 0 -5 4 9 0-776 0-950 1-038 1-078 1-035 0-923 0-758 0-521 0-293 0-083 1-184 505-50

Tihany szeptember . . 0 -0 2 0 0-139 0-319 0-519 0-682 0-792 0-869 0-820 0-715 0-563 0-311 0-235 1-065 359-04

c) Napmagasság szerint. — Abhängigkeit von der Sonnenhöhe.

Napmagasság. — Sonnenhöhe. 5° 10° 15° 20° 25° 30« 35° 40» 45« 50° 55« 60«

Légréteg. — Luftmasse. 10-80 5-70 3-80 2-92 2-46 2-00 1-77 1-56 1-42 1-31 1-22 1-15

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

i _ | a. m. . 0-837 0-951 1-055 1-100 1-176 1-278 1-330 1-340 1-356 1-385JUUUS
B.-szabadi

augusztus
p. m. . — — 0-831 0-943 1-038 1-115 1-175 1-243 1-300 1-325 1-340 1-360
a. m. . — 0-755 1-040 1-160 1-212 1-245 1-275 1-346 1-365 1-385 1-400 —

p. m. . 0-546 0-816 0-963 1-052 1-108 1-179 1-246 1-320 1-355 1-388 1-394 —

Tihany szeptember a. m. . 0-406 0-703 0-958 1-072 1-185 1-210 1-230 1-280 1-351 — — —

p. m. . — — 0-824 1-040 1-120 1-175 1-220 1-270 1-290 — *--
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Tabelle II. táblázat,
V ö rö s  +  u ltra v ö rö s  in te n z i tá s . —  R o t  +  u ltra ro te  I n te n s i tä t  ( — ? r c a ‘̂

' m i n .  c m *
a )  Órák szerint merőleges felületre eső intenzitás. -— Intensität der senkrecht auffallenden Strahlen nach Tageszeit.

Megfigyelés órái. — Stunden- 6*» 7h 8h 9h 10h 111» 12»» 11» 21» 31» 41» 51» 61» I. m a x . Q norm al 
grcal.

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

0-547 0-639 0-660 0-768 0-783 0-825 0-846 0-842 0-819 0-774 0-769 0-643 0-484 0-933 563-94oaiaionszanaui j augusztus 0-572 0-654 0-764 0-824 0-841 0-845 0-871 0-824 0-821 0-733 0-707 0-644 0-461 0-902 573-66
Tihany szeptember . . 0-278 0-535 0-699 0-758 0-766 0-798 0-806 0-796 0-772 0-752 0-631 0-574 — 0-911 489-90

b) Órák szerint vízszintes felületre eső intenzitás. —-  Auf die horizontale Fläche entfallende Intensität.

Megfigyelés órái. —- Stunden. 6h 7h 8h 91» 10h 111» 121» 11» 2h 31» 41» 5>» 61» I.max.
Q hori
zontal
grcal

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

0-138 0-260 0-371 0-537 0-617 0-706 0-744 0-737 0-653 0-515 0-424 0-253 0-110 0-800 363-90eaiaronszanaui ( augusztus 0-111 0-196 0-370 0-504 0-613 0-664 0-704 0-658 0-600 0-490 0-331 0-203 0-066 0-771 330-60
Tihany szeptember . . 0-018 0-109 0-231 0-355 0-485 0-530 0-556 0-542 0-473 0-380 0-254 0-145 0-777 244-68

c) Napmagasság szerint. — Abhängigkeit von der Sonnenhöhe.
Napmagasság. — Sonnenhöhe. 5° 10° 15° 20° 25» 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Légréteg. —- Luftmasse. 10-80 5-70 3-80 2-92 2-46 2-00 1-77 1-56 1-42 1-31 1-22 1T5

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

I július i a. m. •
B.-szabadi i I m’ ’ 

augusztus ! a• m- • 
' °  1 p. m. .

0-618 0-670 0-723 0-748 0-777 0-820 0-855 0-860 0-870 0-880
— — 0-598 0-670 0-712 0-743 0-780 0-840 0-850 0-860 0-870 0-880

— 0-568 0-712 0-762 0-795 0-820 0-848 0-878 0-886 0-896 0-902 —

0-458 0-620 0-678 0-738 0-770 0-800 0-828 0-858 0-890 0-900 0-900 —
Tihany szeptember j 0-377 0-566 0-682 0-750 0-800 0-820 0-840 0-850 0-875 — — —

— — 0-623 0-731 0-760 0-785 0-812 0-840 0-845 —
-
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Tabelle III. láblázat.

a)  Órák szerint merőleges felületre eső intenzitás. — Intensität der senkrecht auffallenden Strahlung.

Megfigyelés órái. — Stunden. 6 h 7h 8h 9h 10h ' Uh 12h lh 2 h 3h 4h 5h 6h I. max. Q normá 
greal.

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

0-154 0-251 0-363 0-382 0-421 0-458 0-466 0-441 0-452 0-402 0-325 0-270 0-179 0-514 273-84
1 augusztus . . 0-178 0-255 0-369 0-432 0-463 0-461 0-438 0-474 0-444 0-465 0-365 0-284 0-129 0-536 285-42

Tihany szeptember . . 0-011 0-138 0-276 0-337 0-355 0-402 0-427 0-408 0-397 0-360 0-251 0-234 — 0-553 215-76

b)  Órák szerint vízszintes felületre eső intenzitás. — Auf die horizontale Fläche entfallende Intensität.

Megfigyelés órái. — Stunden. 6h 71, 8h 9h 10h 11 h 1 2 h lh 2h 3h 4h 5h 6h I.max.
Q hori
zontal
greal.

Megfigyelés helye és ideje. —
Ort und Zeit.

Balatonszabadi | ^ z |u s' ; ; 0-044 0-103 0-197 0-267 0-332 0-403 0-407 0-374 0-360 0-262 0-178 0-113 0-041 0-446 184-86
0-036 0-058 0-179 0-272 0-337 0-374 0-374 0-377 0-323 0-268 0-190 0-090 0-017 0-443 173-70

Tihany szeptember . . 0-002 0-030 0-088 0-164 0-197 0-262 0-313 0-278 0-242 0-183 0-057 0-090 0-373 114-36

c) Napmagasság szerint. — Abhängigkeit von der Sonnenhöhe.

Napmagasság. — Sonnenhöhe. 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Légréteg. —• Luftmasse. 10-80 5-70 3-80 2-92 2-46 2-00 1-77 1-56 1-42 1-31 1-22 1-15

Megfigyelés helye és ide 
Ort und Zeit.

1 július 
B.-szabadi l

| augusztus

je. —

a. m. 0-219 0-281 0-332 0-352 0-399 0-458 0-475 0-480 0-486 0-505
p. m. . — T— 0-233 0-273 0-326 0-372 0-395 0-403 0-450 0-465 0-470 0-480
a. m. — 0-183 0-328 0-398 0-417 0-425 0-427 0-468 0-479 0-489 0-498 —

p. m. . 0-088 0-196 0-285 0-314 0-338 0-379 0-418 0-462 0-465 0-468 0-490 —

Tihany szeptember a. m. . 0-029 0-137 0-276 0-322 0-385 0-390 0-390 0-430 0-476 ---- — —

p. m. .
~

0-201 0-309 0-360 0-390 0-408 0-430 0-445 — — — 0 5
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Tabelle IV. táblázat.

Napsugárzás vörös
, . . . /  Vörös +  ultravörös.\ .............. , , ,  /  Rot +  ultrarot. \

+  ultravórós tartalma. 1 össúntenzitás. )  ~  Rot +  Vltrarotg ehalt der Sonnenstrahlung \  GesamtinlensllüL )

Napmagasság. — Sonnenhöhe. 5° 10° 15° 20° 25° 30» 35» 40» 45» 50» 55» 60»

Légréteg. — Luftmasse. 10-80 5-70 3-80 2-92 2-46 2-00 1-77 1-56 1-42 1-31 1-22 1T5

Megfigyelés helye és ideje. —■
Ort und Zeit.

J iúlius I n m  •B.-szabadi a'
1 augusztus { P; m; ;

— — 0-738 0-705 0-685 0-680 0-660 0-642 0-643 0-642 0-642 0-635
—

0-752
0-720

0-685
0-710

0-657
0-686

0-656
0-666

0-659
0-664

0-665
0-676

0-646
0-654

0-649
0-649

0-647
0-649

0-644
0-647

0-839 0-760 0-704 0-702 0-695 0-679 0-665 0-650 0-657 0-648 0-646 —

Tihany szeptember | p ' 0-929 0-805 0-712 0-734 0-675 0-678 0-683 0-664 0-648 — — —

0-756 0-702 0-679 0-668 0-666 0-661 0-655

Tabelle V. táblázat.

Transzmissziós koefficiensek. — Transmissionskoeffizienten.

A.
összsugárzás. — Gesamtstrahlung.

B.
Vörös-f-ultra vörös. — Rot-j-utrarot.

c.
Látható+ultraibolya. — Helligkeit.

Légréteg. — Luftmasse. 2-00 1-31 2-00 1-31 2-00 1-31

Megfigyelés helye és ideje. —
Őrt und Zeit.

I  Í*lius ! p m •
I augusztus | p; m; ; 

Tihany szeptember j p •

0-755
0-760

0-803
0-772

0-791
0-771

0-743
0-750

0-762
0-778

0-837
0-834

0-876
0-866

0-876
0-857

0-848
0-848

0-875
0-878

0-638
0-656

0-701
0-662

0-673
0-673

0-615
0-623

0-648
0-626



Tabelle V. táblázat.

Órák szerinti értékek havi átlaga a szélsőségek kivételével. — Stundenwerte in Monatsmittel ohne Extremwerten.

Óra. — Stunde. 6—7 12—1 5—6

Megfigyelés helye és ideje. 
Ort und Zeit. E + E— n + n— Q P E+ E— n+ n— Q P E+ E— n+ 72— Q P

R -szabadi * július ’ • R. szabadi ( augusztus
Tihany szeptember

1-074
0-611
1-156

0-817
0-363
0-679

2252
1281
2423

1713
761

1423

1-31
1-68
1-70

62-9 V. 
49-2 V. 
46-5 V.

0-790
0- 766
1- 022

0-632
0-566
0-672

1656
1606
2143

1325
1187
1409

1-25
1-35
1-52

101-8 V. 
114-7 V. 

88-2 V.

0-722
0-833
0-901

0-516
0-584
0-610

1514
1746
1888

1082
1224
1279

1-40
1-43
1-48

98-9 V. 
94-3 V. 
56-5 V.

Tabelle VT. táblázat.

Havi középértékek a szélsőségek kivételével. — Monatsmittclwerte ohne Extremwerten.

Megfigyelés helye és ideje. 
Ort und Zeit. E+ E— n+ n— Q P

Balatonszabadi | ^ z t u s  ' ! 0.862 0.655 1807 1373 1.32 87.9 V.
0.737 0.504 1544 1057 1.49 86.1 V.

Tihany szeptember . . 1.026 0.654 2151 1370 1.57 63.7 V.



Tabelle VI. táblázat.

Homályosodási együtthatók helyi tényleges légnyomásra számítva. — Trübungsfaktor ohne Barometerreduktion.

a) Órák szerinti ingadozás. — Tagesgang.

Megfigyelés órái. — Stunden. 6i> 7h 8h 9h 10h l l h 121* l h 21* 31* 4h 51* 6h Mini
mum.

Átlag
Mittel.

Megfigyelés helye és ideje. —  
Ort und Zeit.

Balatonszabadi j ^ Ssztus‘ ; | 2 -7 9 2 -9 8 3-06 3 -0 9 2 -9 7 2-86 2 -7 2 2 -8 3 2 -7 2 2 -8 5 2 -7 5 2 -7 5 2 -7 0 1 -9 0 2 -8 5
2 -0 6 2-20 2-23 2 -2 6 2 -3 7 2-56 2-6 1 2 -5 8 2 -5 6 2 -5 6 2 -5 4 2 -2 7 2 0 5 1 -5 3 2 -3 7

Tihany szeptember . . . 2-01 2 -4 4 2-29 2 -3 9 2 - 7 9 2-73 2 -6 4 2 -7 4 2 -6 3 2 -3 9 2 -7 8 2 -3 8 1 -3 7 2 -5 2

b) A homályosodási együttható összetevői.* — Komponenten des Trübungsfaktors.*

Megfigyelés órái. — Stunden. 71, 21*

Pára
nyom ás. 
Dam pf
druck. 

Hg m/m.
HE H l HV HL

Pára
nyomás. 
Dampf

druck. 
Hg m/m

HE Hl HV HL

Megfigyelés helye és ideje. ■—
Ort und Zeit.

Balatonszabadi | ; ; ; 
Tihany szeptember . . .

12-4
12-8
11-2

2-981
2-205
2-437

1-000
1-000
1-000

0-459
0-474
0-414

1-522
0- 731
1- 023

16-2
18-1
15-0

2-723
2-558
2-627

1-000
1-000
1-000

0-599
0-670
0-555

1-124
0-888
1-072

* HE =  Homályosodási együttható. —  Trübungsfaktor.
HI =  Ideális atmosphaera egységnyi homályosítása. -— Einheitswert der Trübung in einer idealen Atmosphaere. 
HV =  HE vízgőzre eső értéke. ■— Dampfdruckanteil des Trübungsfaktors.
HL =  Lebegő részecskék és turbulencia értéke HE-ban. — Dunst +  Turbulenzanteil des Trübungsfaktors,



(A Debreceni M. Kir.Tisza István Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének közleménye 
Igazgató: Dr. Bélák Sándor egyetemi ny. r. tanár.)

LEV EG Ö ELEK TRO M O SSÄ G I M E R E S E K  A RALATON M ELLETT
1930-BAN.

írták : D r . H oLIK SÁMUEL és D r . PÁTER JÁNOS 
egyetemi tanársegédek.

Balatonszabadin július-augusztusban és Tihanyban szeptemberben végzett 
napsugárzásméréseinkkel kapcsolatban kiterjeszkedtünk még az athmosphaera 
néhány más tényezőjének vizsgálatára is. E dolgozatunkban a levegő elektromos 
állapotának meghatározására vonatkozó méréseink eredményeit foglaljuk össze. 
Ilyen irányú vizsgálatokról Bélák és Gärtner számolnak be, 1928-ban Tihanyban 
végzett kísérleteik alapján.1 Mi is ugyanazon eljárással és ugyanazon műszerrel 
dolgoztunk, tehát az egész kérdés lényegét, a műszer ismertetését és a mérések 
kivitelét illetőleg utalunk az említett dolgozatra.

A levegőelektromosság tanulmányozásával tulajdonképpen az a célunk, hogy 
megismerjül az atmosphaera ezen tulajdonságának és főként változásainak a 
szervezetre gyakorolt hatásait. Intézetünkben néhány év óta folynak erre a kér
désre irányuló biológiai vizsgálatok. Ezekben a kísérletekben zárt helyiségben 
mesterségesen befolyásoljuk a levegő elektromos állapotát2 s vizsgáljuk a lég
elektromos viszonyok változásának hatásait az emberi szervezetre. A kísérletek 
eredményei alapján talán sikerül következtetést vonni a szabad légkör elektromos 
viszonyainak hatásaira is és ez indokolja a szabadban végzett adatgyűjtésünket.

Ebért—Wulf-féle ionszámláló készülékkel meghatároztuk a levegő pozitív 
és negatív ionjainak számát s ugyanezen készülék elektrométerével és fecskendő
kollektor (Spritzkollektor) segítségével minden meghatározás előtt megmértük a 
levegő és a föld közti potential-különbséget. Készülékünk a Balaton tükrétől 
mindkét helyen (Balatonszabadin és Tihanyban) 10 m.-re, 130 cm. magas asztalon 
teljesen szabadon volt felállítva ; a földelést úgy eszközöltük, hogy az elektro- 
méter kamráját vezetőleg összekötöttük a Balaton medrébe levert 1.5m.-es vas
rúddal ; a fecskendőkollektor a készüléktől 1.5 m.-re szigetelő állványon nyugodott 
s nyílása a föld színétől 107 cm. magasan volt.

Meghatározásainkat, amikor ezeket az időjárási viszonyok lehetővé tették, 
naponta háromszor : reggel 6—7 óra között, délben 12—1 óra között és délután 
5—6 óra között végeztük.*

Eredményeinket táblázatokban foglaljuk össze.
* A meghatározásokat júliusban Holik, augusztusban és szeptemberben Páter végezte.

15*
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I—III. táblázatok összes mérési eredményeinket tüntetik fel hónapok, napok 
és órák szerint. Ezekben a táblázatokban nemcsak szigorúan a levegő elektromos 
állapotát meghatározó adatokat vertük fel, hanem a légkör többi viszonyainak 
jellemzőit is, amelyeknek befolyása a levegőelektromosságra kétségtelen. Meg
jegyezzük, hogy itt is, mint a napsugárzásméréseknél a hőmérsékletre és pára- 
tartalomra vonatkozó adatok a siófoki meteorologiai állomástól származnak* 
melyeket az Országos Meteorologiai Intézet bocsátott rendelkezésünkre.

A táblázatokban használt jelek értelmezése a következő :
E +  és E— a levegő egységnyi térfogatában (1 m 3-ben) foglalt összes pozitív* 

illetőleg összes negatív ionok töltése elektrostatikai egységben kifejezve;
n -f és n— a levegő 1 m3-ében foglalt pozitív, illetőleg negatív ionoknak a 

száma ;

Q =  —  vagyis azt fejezi ki, hogy melyik ionféleség van túlsúlyban, pozitív 

vagy negatív unipolaritás van-e ?
Potentialkülönbség (P) alatt az atmosphaera 107 cm.-nyi magassága és a 

föld felszíne közötti potentialkülönbséget adjuk meg voltokban kifejezve.
A katatherométeres mérések eredményeinek jelentőségét és részletesebb 

ismertetését illetőleg utalunk egy másik dolgozatunkra.
Eredményeink értékelésénél határt kell vonnunk a teljesen szélsőséges 

adatok és az általában normálisnak tekinthető mérési eredmények között. Normális
nak tekintjük azon mérési eredményeket, amelyek felvételénél az atmosphaera 
elektromos viszonyai nem mutatnak feltűnő eltolódásokat; számszerűen kifejezve 
normális ingadozásról beszélünk, ha a Q értéke 0.50 és 3.00 között van. Ezen 
határon kívül álló értékeket kaptunk azokban az extrem esetekben, amikor az 
atmosphaera elektromos állapotában valamely oknál fogva egészen szélsőséges 
változások mentek végbe.

IV. táblázatunkban a fenti értelemben vett normális értékek maximumait 
és minimumait foglaljuk össze. Ebből az összeállításból csupán a potentialkülönbség 
változására vonatkozólag mondhatjuk ki azt a törvényszerűséget, hogy a maximu
mok a déli órákra, a minimumok pedig a délutáni órákra esnek. Ugyanez olvasható 
ki az V. táblázatunkból is.

V. táblázatunkba szintén csak az említett elhatárolás területére eső adatok 
középértékeit vettük fel, még pedig órák szerinti összeállításban a havi á tlago t; 
ebből a potential-különbség viselkedésére vonatkozó már említett törvényszerű
ségen kívül még az olvasható ki, hogy Balatonszabadin júliusban és Tihanyban 
szeptemberben az ionok száma reggeltől estig fokozatosan csökken, augusztusban 
pedig Balatonszabadin ezzel ellentétben emelkedik.

VI. táblázatunk szintén csak a normális értékek havi átlagát tartalmazza. 
Eszerint a levegőionok abszolút száma Tihanyban szeptemberben volt a leg
nagyobb. A Q értékek mindig 1.00 fölött állanak, vagyis általában mindig a pozitív 
ionok vannak túlsúlyban.

A fent megjelölt normálisnak nevezett határokon kívül eső extrem értékeket 
26 esetben mértünk (I—III. táblázatokban dűlt számmal nyomtatva). Ilyen pl. 
a július 26.-i 6—7 óra között mért eredményünk :
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E +  =  0.464 
E —=  7.615 
n + =  973
n—=  15964 
Q =  0.06
P =  156.2 V.

az a nagy aránytalanság, amely a pozitív és negatív ionok számában van, indokolttá 
teszi azt, hogy ezeket az eredményeket külön megítélés alá vesszük. Ilyen szélső
séges értékek sokszor egész hirtelen keletkeznek, amire példa a július 26.-án 12—1 
óra közötti mérésünk :

E +  =  4.208 
E —=  — 
n +  =  8822
n—=  —
Q =  —

P =  a meghatározás elején : 74.0 V.
„ végén : 213.6 V.,

tehát a meghatározás 40 percnyi ideje alatt a potentialkülönbség értékének erős 
emelkedését észleltük s a magas pozitív ionszám mellett a levegő negatív töltése 
éppen a negatív ionok meghatározása alatt oly hatalmasan fokozódik, hogy a 
pozitív töltésű elektrometer spontán esése nagyobb, mint ezt megelőzőleg az 
aspirációs meghatározás alatt volt, kétségtelen jeléül annak, hogy a változás ekkor 
volt a legintenzívebb ; ez végeredményben olyan irrealitást jelent, ami szintén 
nem iktatható a normális értékek közé, de érdekes, mint extremitas. Nagyon való
színű, hogy ez utóbbi esetben a légelektromos viszonyok összefüggésben voltak 
az egyidejű erős felhőtorlódásokkal (Ni. Cu. 92). A többi extrem esetekben is 
hasonlók a viszonyok s közülök mint legszélsőségesebbet megemlítjük a Balaton- 
szabadin augusztus 21.-én 5—6 óra között mért 30624 negatív ionszámot.

Eredményeinket a Bélák és Gärtner eredményeivel összehasonlítva, azt 
mondhatjuk, hogy általában mindig jóval magasabb ionszámot mértünk, mint az 
1928. éviek voltak. Pl. :

Tihanyban 1928-ban : Tihanyban 1930-ban :
E +  = 0.403 E +  = 1.026
E — = 0.300 E — = 0.645
n +  = 845 n + = 2151
n—= 629 n — = 1370
Q = 1.34 Q = 1.57

Azonban ezzel az összehasonlítással kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy 
az 1928. évi adatok július—augusztus—szeptemberi átlagok, míg az 1930. éviek 
csak szeptemberi átlagértékek.

Ezekből az eredményekből mindenesetre az látszik, hogy a levegő elektromos 
állapota különböző viszonyok között a legkülönbözőbb változásoknak van alávetve.

(Ez a dolgozat Bélák professzor úr vezetésével a Magyar Természettudományi 
Kutató Alap támogatásával készült.1
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IRODALOM.
1. Dr. Bélák Sándor és Dr. Gärtner István : Levegőelekl romossági vizsgálatok Tihany

ban. -— A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. osztályának munkái. 1929.
2. A Bélák, S Holik und St. Kelemen : Übt die Unipolarität der Luft physiologische 

Wirkungen aus ? — Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten Bd. I l l ;  H. 5.

(Aus dem Hygiene Institut der. K. Ung. Tisza István Universität in Debrecen.
Direktor: Prof. Dr. Bélák.)

LUFTELEKTRISCHE MESSUNGEN AM BALATONUFER IM
JAHRE 1930.

Von : D r . S. HOLiK UND D r . .1. PÁTER 
Assistenten.

Ausser den Strahlungsmessungen von welchen wir in diesem Heft berichten, 
haben wir den Monaten Juli und August in Balatonszabadi und im September in 
Tihany luftelektrische Messungen ausgeführt, welche sich an die im Jahre 1928. 
in Tihany ausgeführten ähnlichen Messungen von Bélák und Gärtner anschliessen.

Unser Ebert— Wulfscher Ionenzähler war am Ufer des Sees 10 m. vom Wasser
spiegel entfernt, auf einem 130 cm. hohen Tische im Freiem aufgestellt. Der zur 
Potentialmessung dienende Spritzkollektor war 1.5 m. vom Elektrometer entfernt 
auf einem isolierten Fusse aufgestellt so dass die Spritzöffnung in 107 cm. Höhe lag.

Die Ergebnisse der Einzelmessungen sind in den Tabellen I—III. mitgeteilt 
während die Maxima und Minima in Tabelle IV. zusammengestellt sind, die Monat
smittel finden sich in den Tabellen V. und VI. Dies bezüglich wollen wir jedoch 
bemerken, dass hier nur die als Normalwerte anzusehende Zahlen in Betracht 
gezogen wurden, namentlich solche, deren Q-werte zwischen 0.50—3.00 lagen. 
Ausserhalb diesen Werten liegende Beobachtungen haben wir als abnormal Extreme 
angesehen und diese den Tabellen I—III. mit schiefen Druck bezeichnet. Solche 
Extreme entstehen oft so rasch, wie z. B. am 26. VII. zwischen 12—1. Uhr, dass 
die Beurteilung des Ergebnisses unsicher wird.

Vergleicht man unsere Ergebnisse mit denen von Jahre 1928., so finden mir 
folgende Werte :

in Tihany im Jahre 1928. in Tihany im Jahre 1930.
E +  =  0.403 E +  =  1.026
E—=  0.300 E—=  0.645
n +  =  845 n +  =  2151
n—=  629 n—=  1370
Q =  1.34 • Q =  1.57

Demnach ist in 1930. eine Zunehme der Luftionisation zu verseichnen.
(Diese Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. Bélák 

mit Unterstützung des ungarischen naturwissenschaftlichen Forsuchungfondes aus
geführt.)

LITERATUR.
1. Dr. Bélák u. Dr. St. Gärtner: Luftelektrische Untersuchungen in Tihany. — 

Arbeiten der II. Abt. des ung. biolog. Forschunginstitutes, Tihany, 1929.
2. A Bélák, S. Holik u. St. Kelemen; Übt die Unipolarität der Luft physiologische 

Wirkungen aus? — Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten Bd. 111. H. 5.



Tabelle I. táblázat.
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V c° H g m/ ln % m l/sec .

8. ío—i i . ! 0.696 0.437 1459 916 1.59 69.0 2 2 .1 15.1 82 N W . 4.1 S t .  C u . 4 ‘
9. 8— 9. 0 .130 0.194 273 407 0.67 126.6 17.6 10.8 72 N . 4.9 C i. S t . 5 l 20.2 3 8 .8
9. 12— 1. 0 .440 0.644 922 1350 0.68 78 .6 24 .0 13.9 63 N W . 4.3 C u. C i. 32 8.8 27 .4
9. 5— 6. 0 .652 0.672 1367 1409 0.97 71.4 21 .6 13.5 71 N. 0.1 C u. 2 l 13,3 33.2

10. 6— 7. 0 .653 0,371 1369 778 1.76 99 .0 18.2 13.7 88 N W . 5.3 A lt. S t . Cu. 3 ‘ 12.2 42 .3
10. 12— 1. 0 .326 0.371 683 778 0.88 85 .0 23 .0 19.8 73 W . 3.2 C u . 4° 6.6 27 .4
10. 5 — 6. 0 . 6 0 1 0 . 1 3 1 1 2 6 0 2 7 5 4 . 5 8 9 1 . 7 2 0 .0 13.8 79 sw. 2.3 Cu. Ci. 6° 8.2 3 1 .0
11. 6— 7. 1.109 0.588 2325 1233 1.89 97.0 13.0 10.4 94 N . 4.1 S t . C i. Cu. 5" 12.9 3 8 .8
13. 12— 1. 0.602 0.504 1262 1057 1.19 139.0 21 .0 12.0 65 W . 3.5 Cu. Ci. 7 1 7.4 2 5 .8
14. 12— 1. 1.329 0.860 2786 1803 1.55 151.2 2 2 .6 12.9 63 N W . 5.0 Cu. C i. 71 10.6 3 8 .8
14. 5— 6. 0 .349 0.208 732 436 1.68 135.0 2 0 .0 13.2 76 N W . 0.7 Cu. C i. l i 9.1 21.1
15. 6— 7 . 0.835 0.549 1753 1151 1.52 16.3 16.6 11.7 83 .SW. 0.3 S t . C u. Ci. 7 ‘ 10.6 2 5 .8
15. 12— 1. 0.670 0.510 1405 1069 1.31 22.1 26 .6 14.4 56 s. 2.5 Cu. C i. 51 6.3 33.2
16. 6— 7. 0.917 0.889 1922 1864 1.03 17.1 16 .2 12.0 87 w. 2.5 — 0° 17.9 46 .5
16. 12— 1. 0.597 0.612 1252 1283 0.98 69.0 23 .0 14.2 68 w. 2.5 Cu. C i. 3 1 7.8 35.8
16. 5— 6 . 0.714 0.326 1497 683 2 .19 106.3 2 1 .2 13.4 73 w. 2.0 Cu. C i. 8 1 10.3 33.2
17. 6— 7. 1.070 0.730 2243 1530 1.47 41 .4 14.6 10.7 87 w. 1.4 C i. 7° 11.3 3 3 .2
17. 12— 1. 0.590 0.420 1237 880 1.41 137.0 27 .0 18.1 68 N W . 2.1 Ci. C u . 8° 7.4 3 3 .2
17. 5— 6. 0.507 0.447 1063 937 1.13 33 .8 25 .0 16.0 68 W . 2.2 C i. C u. 7 1 8.3 3 1 .0
18. 6— 7. 1.107 0.694 2321 1455 1.60 42.7 20 .4 14.2 80 S W . 3.1 —0° 12.6 4 2 .3
18. 12— 1. 0.405 0.461 849 966 0.88 17.5 30 .8 19.6 59 sw. 3.1 C u. C i. 6 l 4.2 3 1 .0
18. 5— 6. 0.509 0.399 1067 836 1.28 97 .0 28 .0 17.8 63 sw. 5.0 C u . I 1 6.2 3 5 .8
19. 6— 7 . 1.461 1.154 3062 2419 1.27 115.3 15.4 11.0 85 sw. 1.9 S t .  1» 14.1 3 3 .2
21 . 12— 1. 0.706 0.460 1480 964 1.54 125.0 20 .8 17.7 67 N W . 2.1 C u. 3 1 8.5 29.1
21. 5— 6. 0.655 0.322 1373 675 2 .03 145.0 24 .4 14.7 65 S W . 1.3 Ci. S t .  Cu. 6» 6.6 2 4 .5
22. 6— 7 . 1.427 0.685 2992 1436 2 .08 79.8 21 .0 15.1 82 N W . 2.4 C i. 1° 12.6 3 5 ,8
22. 12— 1. 1.561 0.754 3273 1581 2 .07 82 .8 26.2 18.5 73 N . 4.3 C u. Ci. S t . 10“ 8.9 3 1 .0
22. 5— 6. 1.155 0.741 2421 1553 1.56 70.5 23 .0 14.9 71 N . 3.1 Ci. S t .  N i .  9' 10.3 35.8
23. 6— 7 . 1.089 1.696 2283 3556 0 .64 57.2 2 0 .0 13.8 79 S W . 0.6 C u . S t .  8 1 9.3 3 1 .0
23. 12— 1. 0.814 0.444 1706 931 1.83 156.2 28 .0 19,7 70 N . 1.4 C u. C i. 9» 7.6 3 3 .2
23. 5— 6. 0.490 0.283 1027 593 1.73 39.6 25 .6 16.0 66 S W . 1.8 C u. S t . 71 5.5 3 5 .8
26. 6— 7. 0 . 4 6 4 7 . 6 1 5 9 7 3 1 5 9 6 4 0 . 0 6 1 5 6 . 2 14.6 11.8 96 S W . 2.1 Cu. C i. S t .  8" 14.1 4 2 .3
26 . 12— 1. 4 . 2 0 6 — 8 8 2 2 — — l i . O — 2 1 3 . 6 19.8 13.0 76 N W . 1.5 N i.  C u. 9 2 10.3 35.8
28. 12— 1. 0.518 0.534 1086 1119 0.97 42.4 29 .0 21.1 71 s. 1.8 Cu. C i. S t . 7 ‘ 4.2 24 .5
28. 5— 6 . 1.629 1.082 3415 2268 1.51 137.0 25 .0 19.3 82 sw. 0.4 S t. C u. Ci. 6 1 6.9 25 .8
29. 12— 1. 1.709 1.645 3583 3449 1.04 > 18.0 28 .0 17.8 63 w. 2.4 Cu. C i. 71 8.6 35.8
29 . 5— 6. 0 .560 0.682 1174 1430 0 .82 153 .0 22 .4 16.9 84 N . 0 . 1 C u. C i. 51 5.7 2 3 .3
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V C“ H gm /m % m // sec.

1. 6 — 7. 0 . 2 7 8 8 . 2 5 4 S 2 8 1 7 3 0 0 0 . 0  1 7 8 . 6 16.8 11.9 83 N W . 3.0 — 0' 12.8 37.1
1. 5— 6. 0.423 0.250 887 524 1.69 59.7 20.0 15.1 87 w . 0 .0 Cu. Ci. 7° 4.5 15 .9
2. 12— 1. 0.293 0.293 614 614 1.00 46 .3 23.8 14.4 66 s . 0.9 Cu. Ci. 1" 4.8 23 .9
2. 5— 6. 0 . 2 8 9 ft . 0 2 4 6 0 6 5 0 1 2 . 1 0 2 2 . 4 20.0 14.8 85 s . 1.2 Cu. Ci. S t. 62 6.4 24.9
4. 12— 1. 0 . 8 4 8 0 . 2 5 1 1 7 7 7 5 2 6 3 . 3 8 1 5 0 . 4 26.4 18.0 71 NW . 3.0 Ci. S t. Cu. 4 1 10.9 32 .5
4. 5— 6. 0.775 0.384 1625 805 2.02 113 .5 22.0 16.2 82 SW . 1.9 Ci. S t. 8° 8.1 29.0
5. 6— 7. 1 . '  9 1 0 . 3 2 4 2 2 8 7 6 7 9 3 . 3 7 9 3 . 4 14.8 10.9 87 N E . 0.1 Ci. S t. 1» 6.1 21 .8
5. 12— 1. 1.139 0.585 2388 1226 1 .95 111.3 27.4 18.5 68 N. 1.9 Cu. Ci. S t. 5 l 6.2 24 .3
5. 5— 6. 0.745 0.401 1562 840 1.86 42 .7 24.0 16.6 75 W. 0.4 Ci. Cu. S t. 3 ‘ 5.4 26 .3
6. 12— 1. 0.723 0.965 1516 2023 0.75 185.6 26.8 20.5 78 N . 3 .2 Ci. Cu. 3* 11.1 37 .8
6. 5-—6. 0.298 0.168 625 352 1.77 76 .7 19.0 15.1 92 N. 0 .0 Ci. Cu. 4 1 7.2 23 .6
7. 12— 1. 0.480 0.319 1006 669 1.50 8 4 .6 20.0 17.6 71 N . 1.9 (h i. Ci. 6 1 9.1 27 .8
7. 5— 6. 0.235 0.251 493 526 0.94 103 .5 20.0 14.8 85 N . 1.7 N i. S t. Cu. 8 2 9*4 27 .3
8. 6— 7. 0.493 0 .176 1033 36 9 2.80 4 3 .9 17.4 13.0 88 N. 3 .0 S t. Cu. N i. 102 19.8 45.1
8. 12— 1. 0.408 0.518 855 1086 0.79 5 0 .3 24.6 16.3 71 N W . 0.5 Cu. S t. 8 ‘ 6.5 26 .8
8. 5— 6. 0.441 0.585 924 1226 0.75 6 5 .0 20.2 15.3 87 N . 7.7 S t. 102 21.4 48 .9

12. 12— 1. 0 . 6 3 5 3 . 2 1 8 1 1 2 1 6 7 4 6 0 . 1 7 1 2 1 . 1 26.0 20.6 82 sw. 1.1 Cu. 2 1 9.1 25.7
12. 5— 6. 0.799 0 .330 1675 692 I 2.42 88 .5 23.0 18.7 90 SW . 1.5 Ci. Cu. 1" 7.1 24 .9
15. 12— 1. 0.912 0.841 1912 1763 1.08 49 .4 19.6 13.4 80 N. 1.3 Cu. S t. Ci. 7 ‘ 8.3 31 .0
15. 5— 6. 1.057 0.371 2216 777 2.85 186.2 16.0 12.9 96 NW . 2 .3 Cu. 3 ‘ 17.3 44 .3
16. 6— 7. 0.532 0.388 1115 813 1.37 56 .0 14.0 11.4 96 N E . 0.0 Cu. S t. 10* 10.3 30 .0
16. 12— 1. 0 . 2 8 8 0  9 4 9 6 0 4 1 9 8 9 0 . 3 0 1 3 8 . 2 17.4 13.0 88 N. 2.6 N i. S t. Cu. 102 14.0 27.7
16. 5— 6. 1.168 0.781 2448 1637 1.50 66.1 13.6 10.8 94 N. 3 .2 Ci. Cu. 5° 18.8 41 .2
18. 12— 1. 0.666 0.509 1396 1067 1.31 68 .5 21.0 14.8 80 SWT. 1.7 Cu. Ci. S t. 5 l 11.1 33 .0
18. 5— 6. 1.512 0.703 3169 1474 2.15 7 7 ,8 16.2 13.4 98 w. 0.3 Cu. 5° 5.9 20.1
19. 6— 7. 0 . 9 8 1 0 . 1 8 5 2 0 5 6 3 9 0 6 . 2 7 2 5 . 9 15.6 12.6 96 s. 0.1 Cu. 4° 16.7 25 .3
19. 12— 1. 1.330 0.881 2788 1847 1.51 149 .8 25.0 18.2 77 w. 0.1 Cu. 3 ° 5.7 21 .0
19. 5— 6. 1.354 0.808 2839 1694 1.67 107.8 17.0 14.3 98 w. 0.4 Cu. Ci. 1° 9.4 2 7 .5
21. 5— 6. 1 . 0 2 5 1 4 . 6 1 1 2 2 5 0 3 0 6 2 4 0 . 0 6 — 18.4 14.8 94 N. 0.0 Ci. Cu. 5» 5.6 16.2
22. 6— 7. 0 . 6 0 4 0 . 1 3 2 1 2 6 6 3 8 3 Í 3 . 3 0 — 17.0 14.2 96 s. 0.0 Cu. Ci. 6° 6.0 24.1
2 2 . 12— 1. 1.198 0.515 Í 2511 1079 2.33 — 28.0 21.7 77 N. 1.7 Cu. Ci. 5° 8.5 30 .8
2 2 . 5— 6. 1.124 1.517 2356 3180 0.74 — 23 .0 17.3 83 sw. 1.3 Cu. 1° 7.3 22 .4
2 3 . 6— 7. 0.502 0.598 1052 1254 0.84 — 23.0 19.0 91 w. 0 .5 Ci. T> . 7.9 21.7
23. 12— 1. 0.877 0.433 1839 908 2.03 — 27.6 21.5 79 w. 0.6 Ci. Cu. 9" 2.9 18.2
26. 6— 7. 0.697 0*363 1461 761 1.92 33.8 16.6 6.2 44 N. 0.7 — 0° 10.7 34.7
26. 12— 1. 0.515 0.357 1079 748 1.44 182.8 24.6 17.0 74 N. 0.1 Cu. 1° 11.3 37.2
26. 5— 6. 1 . 0 8 3 0 . 3 2 7 2 2 7 0 6 8 6 3 . 3 1 1 7 9 .  3 20.0 17.1 98 N . 3 .3 — 0° 13.7 36.9
27. 6— 7. 0.833 0.292 1757 612 2.87 19.1 14.0 11.7 96 s. 0.0 — 0° 8.5 29 .6
27. 12— 1. — 0 . 2 8 1 — 6 9 3 — 1 4 3 . 3 26.4 16.9 66 w. 0.3 — 0° 4 .8 20.9
27. 5— 6. 0.899 1.037 1885 2174 0.87 143.5 20.2 16.6 94 w. 0.0 — 0° 8.4 22 .8
28. 6— 7. 0 . 9 7 0 0 . 2 4 9 2 0 3 4 5 2 2 1 3 . > 9 1 1 9 . 9 18.2 14.0 90 N W . 1.2 — 0° 10.3 37 .2
28. 12— 1. 0 .654 0.578 1371 1212 1.13 > 218 .0 26.6 17.6 68 N . 6.1 Cu. 1" 9.2 45 .5
28. 5— 6. 0 . 7 0 7 0 . 1 1 2 1 4 8 2

|

2 3 5 6 . 3 1 1 3 5 . 8 19.8 15.9 92 N . 6.1 — 0» 15.1 46.5
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4. 6— 7. 0 .627 0.242 1314 507 2 .5 9 23.8 14 .6 10.2 83 N . 2.5 S t .  1° 22.2 46 .5
4. 12— 1. 0 .760 0.489 1593 1025 1.55 117.9 19.9 13.1 75 N . 2.7 Cu. Ci. 6 1 15.6 40.1
4. 5— 6. 0 .714 0.242  ! 1497 507 2 .9 5 50.8 16.2 10.5 76 N W . 0.6 S t . C i. 9 1 10.3 3 0 .6
5. 6— 7. 1 .352 0.618 2834 1296 2.19 17.0 14.6 10.4 84 N . 0.8 Gu. S t .  9 2 15.9 39 .7
5. 12— 1. 0.498 0.455 1044 954 1.10 37.5 19.9 13.1 75 S. 1.5 Cu. Ci. 5 l 10.2 26.1
5. 5— 6. 6 . 0 3 0 0 . 8 6 8 1 2 6 4 2 1 3 1 9 6 . 9 5 8 7 . 0 16.2 10.5 76 s. 0.0 Ci. Gu. 6 1 9.2 30 .6
6. 6— 7. 0.461 0.155 966 325 2 .97 99.0 15.2 11.3 87 E . 1.4 Ci. 1° 11.7 2 9 .4
6. 12— 1. 0.439 0.644 920 1350 0.68 > 218 .0 22.6 16.9 82 N . 0 .5 Gi. 1° 8.5 2 9 .8
6. 1.028 0.619 1298 1.66 157.7 19.0 13.7 83 N W . 0.0 Cu. Ci. 5 ‘ 7.3 2 5 .4
7. 6— 7. 0 .  ' 8 0 0 . 2 8 0 I S I S 5 8 7 3 . 1 4 1 4 . 7 16.9 12.4 86 N . 0.1 Ci. 8° 13.5 2 6 .6
7. 12— 1. 0 . 7 4 8 — | 1 5 6 8 4 4 . 5 24 .9 17.5 74 E . 0.1 Cu. C i. 8 1 4.8 20 .7
7. 5 — 6. 1.615 0.951 3386 1994 1.70 17.5 17.6 14.5 96 N . 0.0 Cu. S t . N i .  10 2 6.8 20.0
9. 12— 1. 1.172 0.807 2457 1692 1.45 18.4 22 2 11.7 38 sw. 0.4 Gu. 3 2 9.1 2 3 .6
9. 5— 6. 1.029 0.684 2157 1434 1.50 17.5 19.2 13.7 82 s. 0.8 S t. Gu. 9 2 8.3 26 .3

10. 6— 7. 0.831 0.373 1742 782 2.22 11.9 17.6 14.9 99 S. 1.0 Cu. S t .  N i .  82 14.7 3 3 .0
10. 12— 1. 1.416 0.759 2968 1591 1.86 97.0 24 .6 17.7 76 s 0.9 Gu. Gi. S t .  4 - 7.8 2 4 .2
10. 5— 6. 0 .713 0.403 1495 845 1.76 0.0 20.6 17.2 95 s. 0.0 Cu. S t . 102 8.3 2 4 .6
12. 12— 1. 0.889 0.427 1864 895 2 .08 97.0 24 .4 18.5 80 N . 1.9 Ci. Cu. l u 9.5 2 4 .6
12. 5 — 6. 0 .377 0.374 790 784 1.01 41.7 22 .4 17.5 86 s. 0.8 Cu. S t .  8 2 8.3 17.4
14. 12— 1. 0.679 0.586 1423 1228 1.16 110.8 25 .6 18.9 77 N . 2.7 St. Gu. Gi. 8 l 5.0 16 .0
14. 5 6. 0 . 2 6 2 6 4 9 ____ 1 6 . 9 21.2 17.6 93 S. 0.4 S t. Cu. 10 2 6.0 16 .6
15. 12— 1. 0.958 0.485 2008 1017 1.97 133.0 25.1 18.6 78 N . 0.6 S t . C u. 9 1 6.6 19 .3

5— 6. 2 . 5 0 7 0 . 3 1 1 5 2 5 6 6 5 2 8 . 0 6 0.0 17.6 13.8 92 N W . 3.9 St. Cu. Ci. 7 l 17.2 3 6 .8
16. 6— 7. 9 . 1 1 1 5 . 7 1 0 1 9 1 0 1 1 1 9 7 1 1 . 5 9 2 9 .  i 16.1 12.2 89 N . 3.3 S t . C u. 92 24.3 3 8 .3
16. 12— 1. 1.239 0.665 2597 1394 1.87 53.0 18.6 13.2 82 N W . 3.4 S t. Gu. 92 19.4 2 9 .4
17. 6— 7. 0.457 0.333 958 698 1.37 61.6 13.6 8 .4 72 N W . 2.3 Cu. 3 U 12.8 3 9 .0
17. 12— 1. 0.568 0.335 1190 702 1.67 69 .0 18.9 10.3 63 N . 4.5 Ci. 1° 19.0 45 .1
17. 0.911 0.331 1910 694 2 .75 76.6 15.8 9.3 69 W. 1.3 S t .  Ci. 4* 14.4 30  6
18. 12— 1. 1.367 0.896 2866 1878 1.53 126.8 24.7 15.2 65 s. 2.0 Cu. 8 2 14.4 32  3
1&. 5— 6. 0.578 0.491 1212 1029 1.20 81.7 20.8 14.1 76 s. 0.0 Cu. Ci. 7 1 10.4 3 1 .0
19. 12 1 1.581 0.534 3314 1119 2 .96 78.6 24.7 15.2 65 s. 2.3 Cu. Cl. 3 1 9.7 2 4 .8
19. 5— 6. 1.152 1.397 2415 2929 0 .82 65.0 20.8 14.1 76 s. 2.5 St. Cu. Gi. 7' 12.5 3 2 .3
20. 6— 7. 2 .704 1.841 5669 3859 1.47 66.1 17.4 12.9 87 s. 1.4 Gu. C i. 2° 16.5 3 3 .8
20. 12— 1. 0.602 0.580 1262 1216 1.04 53.0 25 .5 16.1 66 s. 2.7 Ci. C u. 4° 12.3 3 8 .6
22. 6— 7. 1.657 1.189 3474 2493 1.39 45.8 13.2 9.4 83 N . 3.4 Gu. Gi. N i. 82 24.5 4 3 .4
22. 12— 1. 1.413 0.952 2962 1996 1.48 76.7 17.6 11.4 75 N W . 3.8 Cu. C i. 7 2 14.5 4 2 .6
24. 6— 7. 0 . 3 6 3 0 . 8 5 5 7 6 1 1 7 9 2 0 . 4 2 7 9 . 6 14.2 10.1 84 N . 4.3 — 0° 25.0 4 9 .6
24. 12—1 1.473 0.820 3088 1719 1.79 81.0 18.6 13.0 81 N . 3.4 S t . C u. 8 1 16.2 40 .7
27. 12— 1. 1.294 0.922 2713 1933 1.40 114.2 17.8 12.1 79 S E . 1.6 S t. Gu. C i. 82 14.7 3 3 .3
27. 5 6 4 . 0 2 9 8 4 4 6 ____ O.' t 15.4 12.2 93 W . 0.5 S t. Gu. Gi. 8* 7.3 2 0 .5
29. 12— 1. 1 . 1 1 2 0 . 3 2 7 2 3 3 1 6 8 5 3 . 4 0 1 4 7 . 3 20.6 15.8 87 N . 0.1 Cu. Ci. 2 1 7.5 17 .2
29. 5— 6. 6 . 3 6 2 1 3 3 3 7 0.0 17.6 14.5 96 N . 0.5 Cu. Ci. 7 ‘ 8.2 16 .5
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Tabelle IV. t&bl&zat.

M a x im u m o k  é s  m in im u m o k  a z  e x tr e m u m o k  k iv é te lé v e l . — M a x i m a  u n d  M i n i m a  a u s s e r  d e n
E x tr e m w e r te n .

M a x i m u m. M i n i m u m.

B.-szabadi VII. 29. 12—lh; 1.709 B.-szabadi VII. 9. 8—9h 0.130
E + B.-szabadi VIII. 18. 5—6h; 1.512 B.-szabadi VIII. 7. 5—6h 0.235

Tihany IX. 20. 6—7h: 2.704 Tihany IX. 12. 5—6h 0.377

B.-szabadi VII. 23. 6—7h; 1.696 B.-szabadi VII. 9. 8--9h 0.194
E— B.-szabadi VIII. 22. 5—6h; 1.517 B.-szabadi VIII. 6. 5—6h 0.168

Tihany IX. 20. 6—7h : 1.841 Tihany IX. 6. 6—7h 0.155

B.-szabadi VII. 29. 12—lh: 3583 B.-szabadi VII. 9. 8--9h 273
n + B.-szabadi VIII. 18. 5—6h; 3169 B.-szabadi VIII. 7. 5—6h 493

Tihany IX. 20. 6—7h; 5669 Tihany IX. 12. 5—6h 790

B.-szabadi VII. 23. 6—7h; 3556 B.-szabadi VII. 9. 8—9h 407
n — B.-szabadi VIII. 22. 5—6h; 3180 B.-szabadi VIII. 6. 5—6h 352

Tihany IX. 20. 6— 7h; 3859 Tihany IX. 6. 6—7h 325

B.-szabadi VII. 16. 5—6h: 2.19 B.-szabadi VII. 23. 6—7h 0.64
Q B.-szabadi VIII. 27. 6— 7h : 2.87 B.-szabadi VIII. 22. 6—7h 0.74

Tihany IX. 6. 6—7h: 2.97 Tihany IX. 6. 12—lh 0.68

B.-szabadi VII. 29. 12—lh ; ;> 218.0 V. B.-szabadi VII. 15 6—7h; 16.3 V.
p B.-szabadi VIII. 28. 12—l h ; :> 218.0 V. B.-szabadi VIII. 27. 6—7h; 19.1 V.

Tihany IX. 6. 12—lh ; >  218.0 V. Tihany IX. 10. 6—7h; 11.9 V.



MEGJEGYZÉS.

A III. kötet (1930.) 329. oldalán az 1—3. sz. ábrák nyomdatechnikai okokból, sajnos, 
kevéssé sikerültek és így nem tükrözik kellőképpen vissza a szövegben és a magyarázatban 
említett részleteket. Minthogy az ábrák színes újranyomása nehézségekbe ütközik, kérjük 
mindazokat, akik a részletek iránt érdeklődnek, hogy dr. W. Wunder, Breslau „Bau und 
Funktion der Netzhaut beim Zander (Lucioperca Sandra Cuv. und Val.) und einigen anderen 
im Balaton häufigen Fischarten“ című, a Zeitschrift für vergleichende Physiologie 1930. évi 
11. kötet 4. füzetében 749—766. oldalon megjelent munkájába szerezzenek betekintést.

NOTIZ.
Die Abbildungen 1—3 auf Seite 329 Band III. 1930. sind leider aus rein typograph

isch-technischen Gründen missglückt, so, dass die im Text und bei der Erklärung erwähnten 
Einzelheiten nicht zu erkennen sind. Infolge der ungünstigen Zeitverhältnisse ist ein Neudruck 
einer farbigen Abbildung nicht zu ermöglichen. Es wird deshalb gebeten, dass alle diejenigen, 
die sich für die Einzelheiten interessieren, die in der Zeitschrift für vergleichende Physiologie 
Bd. 11, H. 4, S. 749—766.1930. erschienene Arbeit „Bau und Funktion der Netzhaut beim 
Zander (Lucioperca Sandra Cuv. und Val.) und einigen anderen im Balaton häufigen Fischar
ten“ von W. Wunder, Breslau, zur Hand nehmen.
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	Varga Lajos: Adatok az egyesült Körös két holtágának limnologiájához���������������������������������������������������������������������������
	Wolsky Sándor: Az ocellusprobléma mai állása és újabb adatok a kérdés megítéléséhez = Der heutige Stand des Ocellenproblems, nebst weitere Beiträge zur Beurteilung der Frage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	II. NÖVÉNYTAN��������������������
	Filarszky Nándor: A Balaton és vidékének Charaféléi����������������������������������������������������������
	Kol Erzsébet: Sárga "vízvirágzás" székes tavon�����������������������������������������������������
	Raineri, Rita: Osservazioni sopra i rapporti fra alkalinitá del l'acqua e vegetazione algologica dei laghi Balaton e Belső-tó = A Balaton és a Belső-tó algaflóra-tenyészetének összefüggése a két tó vizének lúgosságával���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Scherffel Aladár: A Haematococcus pluvialis egy érdekes lelőhelye������������������������������������������������������������������������
	Soó Rezső: Adatok a Balatonvidék vegetációjának ismeretéhez. III.������������������������������������������������������������������������
	Szemes Gábor: A Kádártai források Diatomaceái����������������������������������������������������
	Varga Lajos: A hinár (Potamogeton pectinatus L.) érdekes alakulatai a Fertőben = Interessante Formation von Potamogeton pectinatus L. im Fertő (Neusiedlersee)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	III. BAKTERIOLOGIA�������������������������
	Haranghy László: Adatok a Spirochaeta pseudoicterogenes biologiájához = Beiträge zur Biologie der Spirochaete pseudoicterogenes��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	IV. EGYEBEK������������������
	Boga Lajos: "Mikrographium" rajzoló asztal az Abbe-féle rajzoló készülékkel való nagyítós rajzoláshoz = "Mikrographium" ein Zeichentisch zum Gebrauche beim mikroskopischen Zeichnen mit Hilfe des Abbe'schen Zeichenapparates�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nagy Jenő: A Tihanyi-félsziget mint "Nemzeti park"���������������������������������������������������������
	Papp Ferenc: Tihany geologiai reambulációja = Geologische Reambulation von Tihany����������������������������������������������������������������������������������������
	Viski Károly: Tihanyi házak����������������������������������
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	I. ÁLTALÁNOS ÉLETTAN���������������������������
	Šivickis, P. B.: A quantitative study of regeneration in Dendrocoelum lacteum = A regeneratio quantitativ vizsgálata a Dendrocoelum lacteumon����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Jendrassik Loránd: Kolloidváltozások síma izmokon ingeranyagok hatására������������������������������������������������������������������������������
	Méhes Gyula  - Csík Lajos: A polarizáció hatása a periferiás idegek káliumtartalmára = Einfluss der Polarisation auf das Kalium des Nerven�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Méhes Gyula  - Szeőke Kálmán: Gázanyagcsere vizsgálatok békaporontyokon = Gasstoffwechsel-Versuche an Kaulquappen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	II. ALKALMAZOTT ÉLETTAN (ÉLETVEGYTAN, GYÓGYSZERTAN)����������������������������������������������������������
	Beznák Aladár: A nyugvó és működő izmok guanidin tartalma = Über den Guanidingehalt von ruhenden und ermüdeten Muskeln�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Patel, S. J.: A corpus luteum beta-hormonja (kythin) és ennek kimutatása = The beta-hormone or kythyn of the corpus luteum and its test����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Méhes Gyula  - Lusztig Józsa: A morphium hatása nagyagykéreg nélküli macskáknál��������������������������������������������������������������������������������������
	Soós József: A parathormon hatása rachitises patkányok Ca-anyagcseréjére = Der Einfluss von Parathormon auf den Ca-Stoffwechsel von rachitischen Ratten��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Csík Lajos  - Méhes Gyula: A mellékvese-hypertrophia szerepe B-vitamin hiánynál = Die Rolle der Hypertrophie der Nebennieren bei Mangel an Vitamin B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Straub János: Adatok a golyva jódhiányelméletének helyességéhez = Beiträge zur Richtigkeit der Jodmangeltheorie des Kropfes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	III. ÖRÖKLŐDÉSTAN������������������������
	Koller, P. Ch.: Az 'inhibitor' faktorok és Morgan faktor-hypothesise = Die Hemmungsfaktoren und Morgan's Faktor-Hypothese��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Koller, P. Ch.: Positio eltolódások, duplicatio és "analog" gének hatása a Drosophila melanogaster bar locusa-ban������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Koller, P. Ch.: Örökléstani vizsgálatok a Drosophila obscura két rasszán = Genetic studies of the crosses of two races of Drosophila obscura���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	IV. CHEMIA�����������������
	Müller Sándor: Újabb vizsgálatok az oxyanthrachinonok cukorfelvételéről és az oxyanthrachinon-glukosidok nitrogéntartalmú származékainak szerkezetéről�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Müller Sándor: A b-methylgalaktosid gyűrűszerkezete����������������������������������������������������������
	Kőszegi Dénes: A mercurochlorid (kalomel) értékmeghatározásának új módja�������������������������������������������������������������������������������
	Szabó Zoltán: A bromidión jodometriás meghatározása����������������������������������������������������������
	Maldura, C. M.: Megfigyelések a balatonvíz oxygéntartalmának és hydrogénionkoncentrációjának napi ingadozásáról = Alcune osservazion sulle variazioni giornaliere dell' ossigeno e del Ph nelle acque del lago Balaton�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	V. KLIMATOLOGIA����������������������
	Bacsó Nándor: Az 1930. évi időjárási feljegyzések Tihanyban������������������������������������������������������������������
	Holik Sámuel  - Páter János: Balatoni sugárzásmérések 1930-ban = Strahlungsmessungen am Balaton im Jahre 1930��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Holik Sámuel  - Páter János: Levegőelektromossági mérések a Balaton mellett 1930-ban�������������������������������������������������������������������������������������������
	A Magyar Biológiai Kutatóintézetben 1930. évben tartott előadások������������������������������������������������������������������������
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