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TdjékozásúL

A füzethez melUhelt Revueben a magyar részben foglalt dolgoza-

tok fordításai illetleg kivonatai közöltetnél^ ; kevésbé fontos dolgok

csak jeleztetnek benne. Külföldi szerzk dolgozatainak teljes szövege

a Revuehen jelenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik.

A Revuebe foglalt minden czikknél a magyar szöveg illet

lapszáma idézve van.

A táblák a két szöveg számára közösek.

A tudománnyal szemben a szerzk felelsek.

A SZERKESZTSÉG.

'^éS
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MEGNYITÓ.

A múlt, 1876-dik évi deczember lióban megjelent programm, mely

a ((Természetrajzi füzetek)) keletkezését úgy a szakembereknek, mint a

nagy olvasóközönségnek is hirl vitte, arra törekedett, hogy a vállalat

szükséges voltát tárgyilagosan indokolja.

Nem szándékozom az említett indokolásnak minden tételét ismételni,

mert e tételek széles körben immár elterjedtek; és azért sem ismétlem

azokat, mert azokon kívül, a mikrl a programm megemlékezett, még más

mondanivalóim is vannak.

A magyar nemzeti mnzeum osztályai egymásután kezdik teljesíteni

az intézet hivatásának második részét is.

Az els rész az volt, hogy szereztessenek meg mind azon kellékek és

eszközök, a melyek nélkül tudományt mívelni nem lehet ; a második rész

okvetetlenül az, hogy az immár összeszerzett kellékek és eszközök —
a mennyire csak lehet — a tudomány mívelésére fordíttassanak is.

Az érdem, hogy a nemzeti intézet természetrajzi osztályai is kilép-

hetnek a mívelend térre, hogy ezt már mostan tehetik, els sorban a

PuLszKY Feebncz érdeme. Egyszeren mondom, mert úgy is mindenki

látja, hogy ott, a hol a közmívelödés ügye áll napirenden, a hol a magyar

nemzet culturális emelése, érvényrejuttatása forog fenn : ott Pulszky

Ferencz keze intéz, közvetít és szervez szerepet szokott játszani.

És a ki a természetrajzi pubUkácziók ügyét ismeri, az ismeri a nehéz-

ségeket, megbecsülheti az érdemet is.

Míveldesi szempontból véve, az e nem vállalatok fontosak, nélkü-

lözhetetlenek; de anyagilag ritkán fizetik ki magokat, nyerészkedésre pedig

soha sem lehetnek szánva.

Ily vállalatok, sorália tartoznak a szellemi munka azon okiratainak;

a melyekkel a mveldés fokoztatik és egyszersmind bizonyittatik is.

A mveldésrl tudjuk, hogy a mily mertékben nemesít, oly mertek-

ben szerzi és árasztja a valódi jólétet is; s minél magasabbra tör, annál

inkább közeJíti azon, igaz, hogy az ember számára eszményi fokot, a melyen

a szellemi ember az anyagival összehangzik.



De, noha e fok eszményi, azt szem eltt kell hogy tartsuk ;
feléje kell

hogy törekedjünk az exact vagy tapasztalati ' tudás terén épen úgy, mint

törekszünk ilyen fokra akár a morálban is, mely szintén a gyarló ember

által elérhetetlen eszményt tartja szeme eltt s így törekszik a jobb felé.

A tapasztalati tudás terén a törekvés munkával és áldozattal jár;

a munka a szellemé, az áldozat az anyagé is ; mind a kettt meg kell,

hogy hozzuk, mert szellemi és anyagi áldás képében fordul meg, és kerül

visza ahoz, a ki a haladás ösvényét tartja.

Tudják és teszik ezt a culturnépek leghatalmasabbjai is; azok, a

melyek nem küzdenek többé a puszta létért, s épen azért teljes biztosság-

ban, hatalmas eszközökkel törhetnek az eszmény felé.

De felfogják ugyanezt azok is, a kik bár elnyomott, bár hátramara-

dott, de életképes, a létért és érvényesülésért öntudatosan küzd nemzetek

körében, az ember- és hazaszeretet melegétl áthatva, becsületesen gyako-

rolják az intéz tisztet.

Ezek felelnek arra a kérdésre : miként jön az, hogy sanyarú idk köze-

pette áldoznunk kell oly vállalatokra is, a melyek nem hoznak rögtön anyagi

nyereséget? miért nem szabad visszariadnunk a súlyos munkától sem?

Kijut ezekbl minden haladó nemzetnek a maga osztályrésze ; meg-

hozza a munkát, az áldozatot mindenikök. És minékünk, magyarokúi, ezt

nagyon is szem eltt kell tartanunk, mert a viszonyok összesége, a melyek

között létezünk, lépten-nyomon azt mondja nekünk, hogy nem csak erfej-

tésre, hanem erfeszítésre van szükségünk, ha czélunk az, hogyjöv térjünk !

Már pedig ennél szentebb czélunk nincsen !

Nem állunk mi még ott, hogy intézményeink a biztosított nemzeti

lét alapjáról az eszmény felé törekedhessenek; hogy ama világpolgári

szempontból tekinthessék a feladatot, mely szempont hirdeti, hogy a tudo-

mány az emberiségé s így egyes nemzethez kötve nincsen.

Ott állunk mi még, hogy nemzeti létünk biztosításáért kell küzde-

nünk, s e közben minden irányban : a saját magunk emelésén, kifelé való

érvényrejuttatásán kell munkálkodnunk ; st védekeznünk kell nem egy

áramlat támadásai ellen, mely konokul ellenünk tör.

A midn a tudomány elbbrevitelét szemünk ell el nem tévesztjük,

gondoskodnunk kell egyszersmind a legelemibb dolgokról is.

És így véve feladatunkat, ez nagygyá, de súlyossá is lesz ; annál

nagyobbá és súlyosabbá, a minél bizonyosabb az, hogy helyzetünknél,

nemzeti sajátságainknál fogva keveset vehetünk át másoktól, s így annál

többet kell kifejtenünk önmagunkból; st, hogy ellenséges áramlatok

közepette, mások által való megértésünkrl is magunknak kell gondos-

kodnunk.

Bármily szkre szabja is anyagi tehetségünk határait azon vállala-

toknak, a melyek mveldésünk emelésére és bizonyítására rendeltetnek :



az imént kifejtett irányt és szempontokat eltéveszteniük nem szabad ; igj

a u Természetrajzi füzeteknek)) sem, a melyek a szellemi élet azon köré-

ben, melynek mvelése korunk íojellegét képezi, állást foglalni törekednek.

A természetrajzi szakok mívelésének fontossága nem szorul indoko-

lásra : egész lételünkkel a természethez vagyunk fzve, s eszerint a termé-

szet ismerése legközelebbi érdekünk.

Lássuk, hogyan állunk ezekkel a magunk körében ?

Közintézeteink, szakférfiaink nem egy gyjteménye tele van följegy-

zésre méltó dolgokkal, megannyi kövei, a melybl tudományosságunk

csarnokának egyes oszlopai épülhetnek. Azon csarnokot értem én, mely

nemcsak tündököl, hanem éltet meleget is áraszt.

De e kövek némák, lappangók, faragatlanok, vagy szétszórtak; s a

csarnok így csak puszta terv.

Már pedig csak a kész csarnokból indulhat mind az, a mi a tudo-

mányt elbbre viszi, mi nyomot hagyva, hatást gyakorolhat az egész

nemzet mívelödésére is.

És hogyha e csarnok jól van építve, akkor legmagasabb pontja biztos

támaszt nyújt annak is, a ki a megbizonyítható tényeken túl már a fölte-

véshez folyamodik — ez az elmélet ; és a csarnok zömébl telnie kell az

ismeretek abéczés könyvének, épen úgy, mint a szakkönyvnek is — ez

a gyakorlat.

E csarnok nem tri az idegen cziczomát. Alapjától csúcsáig magán

kell, hogy viselje a nemzeti szellem bélyegét : csak így felelhet meg hiva-

tásának, és csak magunk építhetjük ilyennek.

A lappangó, néma, szétszórt adatoknak azért napfényre kell jutniok
;

ezek, bár porszemenként is, meg kell, hogy alkossák elbb a követ, utóbb

a csarnokot.

A feladatnak e része a magunk körére czéloz.

A második rész kifelé kell hogy hasson; és hogy ez lehetséges

legyen, szabadulnunk kell ama bizonyos elzárkózástól és nehézkességtl,

a melynek eddig legtöbbször és úgy vallottuk kárát, hogy fáradsággal és

jól végzett dolgainkkal is észrevétlenül maradtunk ott, a hol érvényre-

jutásunk nagyon is érdekünkben áll : a culturnépek eltt.

Az elsbbségtl, bármilyjogunk lett volna is reája, legtöbbször elestünk.

Már pedig az elsbbség kérdése nemcsak személyes érdek, mert ennél,

sokkal több.

Az els közlés a fáklya, vagy legalább is a pislogó mécs, mely egy

ismeretlen térre veti a világosság els sugarát; e világosság nyomán

halad a vizsgálódás ; ez éleszti a lángot, s mind jobban világítva, felde-

ríti az ismeretlent.

Newton látja az alma esését, a tényhez fzött eszme az els fény,

melv az Universum mozgásának törvényeihez vezetett !



És ha egy nép tudományos törekvései körül sokan találkoznak, kik

mécset mécsre gyújtanak, oly fény keletkezik, mely messze hat. E nép

észrevétetik, tényezvé válik a mívelödés terén, megszerzi a létjogot a

népek nagy családjában ; végzi missióját úgy be mint kiféle.

Az elismert culturnépek vetekednek is az elsbbség pálmájáért, mert

érzik fontosságát. Tudják, hogy az emberi nem nagy mozgalmában a nem-

zettestek úgy viaskodnak a létért, mint viaskodik ugyanezért az egyén a

nemzet körében. Tudják, hogy ez az a létért való nagy küzdelem, mely a

tétlenséget kizárja, mely tények nem pedig érzelmek után ítél és becsül.

Tudják, hogy ez a haladás útja, mondhatnám módszere. Tanúi is vagyunk

egy nagy versenynek, mely eredményeiben üdvös ; mert a míg egyfell

folyton tágítja a tudás birodalmát, másfell folyton foglalkoztatja a szelle-

meket, ruganyosságot, élénkséget önt beléjök, ösztönöz, serkent, erösbíti

a kölcsönösség érzetét; oly erket nevel, a melyek «nonum prematur in

annum» aranjanondás szellemében, a munkában élvezetet, a munka vál-

toztatásában pihenést találnak.

Mi magunk még messze állunk ezektl ! Vádolhatjuk a multak ny-
gét, az idk súlyát; de egy része bizony már rajtunk is múlik.

Szeretünk a csillagok után nyúlni, kis munkának nagy feneket kerí-

teni , kelletén túl neki gyürkzni. Nehéz emeltyvel dolgozunk ott is,

a hol egy könnyed, friss kézmozdulattal — és idt nyerve — boldogul-

hatnánk; már pedig épen úgy, a miképen az anyagiak terén az «id pénz»

akként a szellemiekén az «id intellectuális érték».

Ügy dolgozunk mi néha, mint az a bizonyos gazda, ki kézzel szemeli

a búzát, a helyett hogy a rostához folyamodnék.

Hogyha — fképen a tapasztalati tudományok terén — a cultur-

népek mködésére figyelünk, ott is meglátjuk a könnyebb szemet, st még
a polyvát is ; és meglátjuk, hogy a súlyos szem az erélyesen alkalmazott

rostából kerül ki.

Es ez az emberiség gyarló voltánál fogva nem is lehet másképen.
Jó lesz ezt minékünk tudni és megszívelni.

Ezek után jogosan felötlik a kérdés : mit akarhatnak végtére is a
magyar nemzeti múzeum által megindított ((Természetrajzi Jihetelí» ?

Annyi világosságot kisugározni, a mennyi tehk; annyi ert kifej-

teni, a menn3á van; az intézet missióját a nemzet felé is irányozva, kifelé

az szinteség alapján állást foglalni, nyíltan, határozottan, tettek által,

olyanok által a mink telnek.

Más feladat nem is képzelhet.

Közelebbi meghatározását e feladatnak és illetleg iránynak, magá-
ban véve már az a munkálkodás is adja, a melyet a ma már létez, feladat
szerint közelrl rokon intézményeink teljesítenek.

A magyar tudományos Akadémiának, mint legmagasabb intézmény-



nek, viszonyaink között még határozottan, kizárólagosan nemzeti külde-

tése van ; ö fogja fel és egyesíti a tehetségek sugarait, s árasztja a meleget

a nemzetiségre.

Nemcsak hogy elférnek, hanem szükségképen hozzá tartoznak mind
azon társulatok és testületek, a melyek a részletezés alapján mködve
összegyjtik azt az anyagot, a melybl az Akadémia épít és végleg alkot.

Ez igen természetszer munkafelosztás, s ha nincsen így, akkor ilyen-

nek kell azt szervezni.

De el is lehet mondani, hogy hova tovább, a szervezkedés egészséges

irányokban halad és tökéletesedik is.

Eltekintve a többi szaktól, a melyet az Akadémia felölel, már a

mathematikai és természettudományi szak is igen tanúságos képét nyújtja

a szervezkedésnek.

Mert íme, itt a k. m. Természettudományi Társulat, mely nemzeti

küldetését a tudományszakok népszersítésében is keresi. Itt van a Föld-

tani társulat, mely kizárólagosan a föld és slénytannal foglalkozik, de

mindenképen nemzeti irányt követ ; st itt vun a k. m. Földtani intézet,

mely már arról gondoskodik, hogy az eredményeket, a culturnépekkel is

tudassa.

Látjuk, hogy a vidéken sokasodnak a társulatok, a melyek kisebb

körök behatóbb vizsgálatára czéloznak.

És ez így nagyon jól is van, mert a mívelendö tér nag}', a munkából

sokaknak kijut a rész.

De ha ezeket egészben tekintjük, legott feltnik két igen nevezetes

körülmény. Az els az, hogy némely szakok elmaradnak a szervezkedés

körébl ; a másik az, hogy a külfölddel szemközt való képviseltetésünk nem
elégséges.

És itt van az a hézag, a melynek betöltése a magyar nemzeti

muzeumot bizonyára megilleti, a melynek betöltése ez intézetnek hiva-

tása, mert arra rendeltetett, hogy lehetleg universalis képét nyújtsa egy-

koron — többek között — a természet három országának is. Evvel nem

köttetett sem földirati, sem politikai, sem nemzetiségi határokhoz, s így

leginkább van hívatva az ismeretek közvetítésére is ; s e közvetítés, mint-

hogy egy elismertetésért küzd nemzet nagy érdeke, méltán a nemzeti

intézet tiszte ; st hivatásszer kötelessége.

És itt igyekeznek a a Természetrajzi filzetek)) állást foglalni.

A kevésbé szervezett szakok, mint : az állat és növénytan érdekét is

elmozdítani ; a legkisebb adatot is a tudomány számára értékesíteni s az

eredményeket szélesebb körben hirl adni. Ez a feladat.

A kiadott Programm megnevezte a rovatokat, a melyekkel a feladat

megoldását megkísértjük, s itt még néhány szó a Kevue're tartozik.

Idegenszerségünk kívül tartott azon az óriási forgalmon, a melyet



a eulturnépek szellemi mködése létesített, és oly vélemény keletkezett

rólmik, a min ismeretlenekrl rendesen keletkezni szokott.

A természetrajzi szakok dolgában az a vélemény uralkodik még ma

is, hogy mi ezeknek fontosságát nem fogjuk föl, még abban a korban sem,

a melynek szellemi s így társadalmi hatalmát is nagy részben e szakok

beható mívelése adta meg ; hogy tehát e tekintetben még ma is qualificált

barbárok vagyunk. Ez az uralkodó vélemény, és szomorú dolog, hogy

léteznek még oly tényezk is, a melyek e balvéleményt terjesztik, noha

igaztalan voltát tudják.

Ilyen körülmények között legalább is védelemrl kell gondoskod-

nunk ; annál inkább, mert létezik egy védöfegyver, mely a miképen hoz-

zánk méltó, olyképen ellenállhatatlan is. E fegyver : a balvélemény ellen-

kezjének tettekkel való bebizonyítása.

És evvel úgy kell hogy tegyünk, mint tett a próféta a hegygyei ;

mert valójában, a eulturnépek nagy zöméhez oly arányban állunk, amin-

ben állott a próféta teste a hegy tömegéhez.

Késlekednünk nem szabad, mert az id halad, s ha becsünket nem

látja : letipor menthetetlenül.

Ez a külföldnek szánt Eevue indokolása.

A uTennészetrajzi füzetek» tere ezennel meg van nyitva.

Herman Ottó.

ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Madártan. Oruitkologia.

ÉLES HATÁROK A MADARAK ELTERJEDÉSÉBEN.

Közli Herman Ottó.

Egy szóbeli közlés, mely szerint a vetési fekete varjú (Corvus frugi-

legus), a magyar Alföld némely helyein elfordul, más helyeit ellenben

kerüli, eszembe juttatja az elterjedésnek azon éles határát, a melyet a varjú-

félékre (Coraces) és a búbos pacsirta YSigjpipiskére (Alauda eristata) nézve

ismerek. E határ Borsodmegyében, a Bükk hegység Diósgyör-Miskolcz

felli bekezdésében fekszik és szerfelett érdekes.

Miskolcz mögött, mely város a Sajó síkja szélén, a Szinva völgy torko-

latában fekszik, st már a városban szkülni kezd a Szinva patak völgye,

de Diósgyrig meglehetsen tágas marad s rétnek, szántónak használtatik.

Diósgyr mögött hamar szkül, majd kanyargóvá lesz s végre bevezet azon

pompás szorosokba, a melyeken innen és túl az Alsó- és Fels-Hámor vas-

müvei szoronganak. A szorosok és Diósgyr között a távolság alig egy

mértföldnyi s közbe esik a diósgyri papírgyár, mely az úttól (felfelé



menve balra) befelé esik A papírgyárig még mindig tartanak a szántók s

a megfelel fekvésekben a szolok is. Ott, a hol a papírgyárba vezet út a

fúttól letér, egy kis partocska emelkedik, túl rajta, felfelé, egy tágas rét

terül el. A völgyet szép lomberd szegélyezi. E partocskán már a mészkép-

let nyomai vannak, holott Miskolcztól a partocskáig kizárólag homokk
uralkodik. A mész és homok közötti határ egyszersmind határa a búbos

pacsirta (Alauda eristata) elterjedésének. Ez oly élesen következik be, hogy

laicusnak is legott feltnik. ^

A papirmalommal egy magasságban még rendesen két pár b. pacsirta

keresgél az úton, szekér vagy ember eltt folytonosan az utat tartják ; de

mihelyt a partocskát érik el, lekanyarodnak s visszarepülnek Diósgyr
irányában. Nem egyszer megkísértettem, hogy feljebb tereljem ; de mind

hasztalanul !

A varjúfélék egymásután maradnak hátra. Diósgyrött s a vele ösz-

szefügg Majláton a szarka (Pica caudata) még fészkel ; st a papirmalom

tájáig is ellátogat ; de a többi varjúféle soha sem mutatkozik e tájon
;

holott Diósgyr és Miskolcz között, úgy a szürke mint a fekete varjú

(C. cornix és frugilegus), a csóka (C. monedula) és szarka (Pica caudata)

bven találtatnak. Kivételt csupán csak a nagy Holló (Corvus corax)

képez, mely fészkelés végett a hegységbe is benyomul. Itt a vázolt jelenség

azon benyomást teszi, mintha a mondott madarak odáig terjednének, a

meddig a gabnanemek termesztése tart sab. pacsirta lenne az, mely a

tenyésztés legszélsbb határáig elmegyen, holott a szürke és fekete varjú

s némileg a szarka is már hamarább elmaradoznak.

Es valóban a diósgyri papirmalmon túl (felfelé a völgyben) a gabna-

nemek termesztése egészen meg is sznik.

Ámde meglehets positivitással állittatott elttem, hogy a gabnaterm

vidékek némelyikén is, még pedig mindig a vetéstúró fekete varjú (C. frugi-

legus) merben hiányzik, noha más varjú-félék bven tenyésznek.

Az elterjedési határok kérdése egy igen érdekes probléma, mely meg-

oldásra vár s melynek megoldása világot vethet azon viszonyokra, a

melyekhez bizonyos madárfajok jelenléte vagy hiánya kötve van.

Minthogy itt oly fajokról van szó, a mélyeket összetéveszteni nem

lehet, melyek ép oly ismeretesek mint népszerek, én nagy köszönettel ven-

ném az ezekre vonatkozó tudósításokat lehetleg az ország sok pontjáról.

A tél úgy a varjúféléket mint a b. pacsirtát is a városokba, falvakba

szorítja, s így fáradságba sem kerül megtudni, hol és milyen fajok fordul-

nak el? Kérésemet mindazokhoz intézem, a kik magy. állattan ügyét

szívükön hordozzák. ^

I Engemet még atyám, ki jó ornithûlogus volt, és sógorom, Scult^ty, ki eyy idben szin-

tén madarászgatott, figyelmeztettek e frappáns jelenségre.

; Tudósítást Budapestre a m. n. múzeumba kérek.
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A SASKESELY,
GYAPAETOS BAEBATUS CUV. ERDÉLYBEN.

Közli CsATü János.

Európa kondorja, a saskesely, Brehm C. LAJOsnak már 1823-ban

megjelent, az idö szerint classicusnak s jelenben is nagybecsûnek nevez-

het természethistóriája szerint (Naturgeschichte aller europäischen Vögel)

az ó-világ alpesein egyenként vagy párosan, soha társaságban s csak

ritkán volt észlelhet.

Újabb írók is mint Giebel (Naturgeschichte des Thierreichs 1860),

Fritsch (Naturgeschichte der Vögel Europas 1870) megegyeznek abban,

miszerint újabb idben ezen legbátrabb s félelmesebb szárnyas ragadozó

folytonosan apad s már is Tirolban és Svaiczban csaknem ki van irtva ;
—

mert miután nemcsak a nagyobb emlsöket, mint zergéket, juhokat pusz-

títja, hanem merészsége odáig terjed, hogy kis gyermekeket is támadt

meg, st el is rabolt: fejére tekintélyes lödíj (Schussgeld) van megálla-

pítva, mi folytonos üldöztetését vonván maga után, természetesen apadása

mellett elvadulását s a leghozzáférhetetlenebb helj'^ekre való visszavonulá-

sát eredményezte. Mostanság egy ottani ornithologus boldognak érezheti

magát, ha vagy egyet szédít magasban tova vonulni láthat, mert kézre-

kerítése legtöbbnyire csak ki nem elégíthet vágyát szaporítja.

Erdélyben madarunk az si jíaradicsomi életet éli még. Itt nem
üldözi senki ; kevesen méltatják figyelmökre s még kevesebben ismerik.

Épen ezért érdemesnek tartom mindazt, mit Erdélyben eljövételérl

tudok, itt közzétenni.

Azon magas havasok, melyek Erdélyt területének háromnegyed

részében körülveszik s közte, valamint Bánát, Oláhország, Moldva és

Bukovina között határhegységet képeznek, vagy névszerint : a Kétyezát,

Páreng, szász-sebesi, szebeni, brassói, székelyföldi és radnai havasok hazája

madarunknak.

Én ugyan ezen havasok mindenikén — a mennyiben mindenikén

nem is jártam — nem észleltem ; de láttam egy kintt példányt volt kedves

barátom néhai Gr. Lázár KÁLMÁNnál, melyet néki Csíkból küldöttek s

melyet valahová külföldre küldött el; — egy másik kintt példány a

szász-sebesi havasokról, nyugalmazott erdmester Eeschner úr birtokában

van kitömve ; egy harmadik darab a szászvárosi hegyekbl Gr, Lázár
Kálmán gyjteményében látható Benczenczen ; egy negyedik kintt pél-

dány a Eétyezátról Buda Ádám barátom gyjteményét díszíti Eéán; s

végi az ötödik, de ifjú példány, a veréb havasokról, melyet kelepczével

fogtak el, az én birtokomban van.
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Ezen öt péMányt láttam eddigelé Erdél^^jöl kézre kerítve. ^

Hogy a szebeiii s fogarasi havasokon is eljön, néhai barátom Stet-

TEKtöl hallottam s ezek szerint, hogy ezen nagy repül tehetséggel felruhá-

zott ragadozó szárnyas a felsorolt hegylánczolatokon mindenütt elfordul,

figyelmeztetvén a csiki és szász-sebesi havasokról általam látott példá-

nyokra, biztosan állítható.

Én madarunkat a szabadl)an a Eetyezát és Páreng hegylánezolatain

észleltem s az ezen helyeken tett tapasztalataimat kívánom még eladni.

Általánosan az van írva felöle, hogy igen vad és társaságban nem

jön el, — ennek én az ellenkezjét tapasztaltam, minek oka csak az

lehet, hogy nálunk majd semmi üldözésnek sincs kitéve.

1863-ik év május havában volt, midn az uriki (retyezátalji) feny-

veseket meglátogatván, az s fenyvesek közötti ösvényen haladva, egy

szélvészrohamhoz hasonló zúgás ütötte meg fülemet, feltekintve, egy nem

messze lév csonka fenyfa tetején egy Aquila fulvát láttam ülni, melyre

a magasból egy mintegy tyúk nagyságúnak látszó sas csapott le nagy

sebességgel, — ezen lecsapó sasnak szárnysuhogása okozta a zajt. Az Aquila

fúlva menekült kitett állásáról, a reá csapó pedig, újból tele szíván magát

léggel, melyet lecsapásában testébl kiszorított s a mi oly kicsinynyé való

összezsugorodását okozta, Gypaetos barbatusnak tnt fel s a fenyfák

felett tlem alig egy puskalövésre repült tovább.

A Eetyezát hegységnek különösen azon részében szeretnek tartóz-

kodni, melyet Kuszturáknak neveznek, hol magas, zordon jelleg szikla-

kúpok tornyosulnak fel az égnek, továbbá a Kusaturáktól az Oláhország s

bánátusi határszél felé nyúló magas mészk hegylánczolatokon, hol tiszta

napokon a hegygerinczek és kúpok felett nagyon csekély magasságban, st

gyakran a kúpok oldala mellett lehet látni ket csendesen tova vonulni s

ezen irányukat anyira megtartják, hogy ugyanazon vonalon visza is

húznak. 1865-ben juhus 14-én öt darabot láttam egy csapatban a «Fácza

járuluj» nev hegygerincz felett elvonulni, még pedig oly alant, hogy úti-

társam, Buda ÁnÁMtól, ahg tíz méter távolságban húztak el, de általa késn

vétettek észre.

A Párengnek azon oldalát szeretik, a melyen sziklás köves völgyek

vonulnak fel a havas gerinczére, — itt is szép napokon a völgyeket sze-

gélyez hegyek gerinczei s azokon lév nyergek felett, alant, csaknem a

sziklákat érintve vonulnak lassan tova kitzött czélpontjuk felé.

Itt csak párosan észleltem, még pedig egy alkalommal egy kifejlett

tollazatút egy barna példány társaságában.

De nem tartózkodnak mindig a magas alpesi régióban, felkeresik az

elhegységeket is. Buda Ádám Merisornál, a Petrozsenybe vezet vasút-

vonal legmagasabb állomásánál, egy kintt példányt feje felett oly közel

1 A hatodik Eadnáról került az erdélyi múzeumba. Szkkk.
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látott elhiizni, hogy pisztolylyal reá lhetett volna ; s azon példányt, mely

a Lázár Kálmán gyjteményében van, mint már említem, a szászvárosi

hegyekben ltték a hatvanas éveknek egyik telén, ennek gyomrában egy

gyermekököl nagyságú állati lábszárcsont volt. A birtokomban lév s

kelepczével fogott példány is havasalji hegyekrl való.

Hogy havasainkon fészkelnek, kétséget nem szenved, azonban fész-

kelési helyiségekrl semmi tudomásom nincsen : mert a mit Stetter errl

a magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvártt tartott nagy gylése

alkalmával eladott értekezésében megemlített, nem authenticus ; s így

óhajtandó volna e tekintetben is alapos tudomást szerezni.

Halak. Pisces.

A DUNA HALÓEIÁSAI.

Közli Dr. Károli János.

Hogy a Dmiában 6—7 méter hosszú, 4—500 kilogramm súlyú halak

is halásztatnának, ez mai napság már mesésnek tnik fel. Már pedig, ha

a hazánk természetrajzi viszonyait, múlt századokból származó könyveket

lapozgatjuk, azt fogjuk találni, hogy ez hajdan nem így volt. Akár Klein

könyvét: «Magyarország természeti ritkaságairól»,^ akár Grossinger tar-

talmas munkáját ^ olvassuk is, mindenütt oly hírekre találunk, a melyek

ma már a csodák birodalmába tartoznak. Azt találjuk, hogy az óriási

nagyságra fejldött halak százankint fogattak és szállíttattak fleg a bécsi

piaczra.

Folyóink óriásai a csínos és általánosan ismert Kecsegének rokonai,

s mint ilyenek a Kecsegével együtt egy külön családot, a Tokok családját

(Acipenseridae) alkotják meg.

A Tokhalak sok tekintetben érdekesek. Feltn mindenekeltt a

nagyság, mely a tenger óriásaira — a Czápákra — emlékeztet. A kül- és

belszervezet elüt a megszokott, közönséges halaktól s élénken emlékeztet

rég kiveszett, skori alakokra, melyeknek maradványait, már csak ásatagok

képében találjuk.

Utolsó sarjai k egy sajátságos halcsoportnak, mely a föld svizeit

népesítette.

A már kiveszett alakoknak csak keményebb részeit találjuk földünk
rétegeiben, minthogy a testváz nagyobb része porczogós volt s így elenyé-

szett, és csak egyes csontlapok és szögletes pikkelyek állottak ellent az

enyészetnek.

1 M. Klein: « Sammlung von Natiirselteiiheiten des Köuigr. Ung.» Pozsony 1778.
" Grossinger: « Üniversa história pliysica regni Hungáriáé» Tom. III. Posonü 179-1,
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E csontlapok és pikkelyek vastag zománczréteggel voltak bevonva,

melytl sajátságos fényök eredett. Innen nyerték a ((Ganoidcin '"^ nevet

AGASsiTZ-tól s ok alkotják az e nev rendet.

A tokok a «Ganoidei» rendnek azon csoportját alkotják meg, melyet

a rendszer «Ganoidei chondrostei», tehát «porczogós Zománczhalak» név-

vel különböztet meg azon csoporttól, melyet Müllek a váz csontos termé-

szetének alaj^ján «Ganoidei holostei» név alatt foglalt össze (csontos

Zománczhalak).

Am. n. múzeum gyjteményeiben a Tokhalak csoportja oly gazdagon

van képviselve, hogy ez, az intézetnél megfordult külföldieket meglepte.

Épen ezért nem vélek hasztalan munkát végezni, a midn hazánk nagyobb

folyóinak e nevezetes alakjait röviden megismertetem.

Rend: GANOIDEI Ágas.

Zomanczos halak.

Jellemzés : Brüket csontpaizsok vagy zománczos pikkelyek fedik
;

kopoltyúik féss lemezesek ; a kopoltyú-nyilás egyszer és a kopoltyú-fed

egylap. A húsos bulbus arteriosus több sor billentyvel. Az uszóhólyag

csatornával nyilik a bárzsingba. A bélben egy csigabillenty. A hátgerincz

vége fölfelé görbül, mi által a farkuszó egyenltlen karélyu (heterocerk).

Ezen rendbe halainknak csak egy, a Tokhalak családja (Acipense-

ridae), tartozik.

Család: ACIPENSERID AE.

'rok-halak.

Testök hosszúkás , félhengeres ; csont paizsokkal öt hoszsorban

boritva. Orruk hoszú, kúpos, keskeny, vagy rövid lapátos, a csúcsán elke-

rekitett. Szájuk a fej alsó lapján ; harántirányu, kiölthet, fogatlan. A száj

es orr vége között harántsorban négy bajusz-szál. A szem eltt két külön-

böz nagyságú orrlik. A függélyes úszók ell egy sor fedösugárral (fulcra).

A hát- és alfeluszók a test utolsó felében közel a farkuszóhoz állanak.

A farkuszó egyenltlen karajú. Szilványsugara nincsen. A kopoltyúív

négyes, egy mellékkopoltyúval. A nagy uszóhólyag csatornával közlekedik

a bárzsinggal. A bélcsatorna csigabillentyvel.

A Tokhalak a tengerekben laknak és ivás végett a folyókba vándo-

rolnak. A fekete tengerben 6 Tokfaj él s mind a hat faj vándorol a Duna

s annak nagyobb mellékágaiba. Régi idben ftárgyát képezte a dunai

halászatnak. Sok szorgalmas ember foglalkozott halászatával; mások ismét

kivitték külföldre, jelesen a bécsi piaczra. Mai nap már igen megapadt a

szám; nagy példányok már a ritkaságok közzé tartoznak. Foka ezen

^ y<«'vo5 = fény, zomáiicz.
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apadásnak — mint a halaknál általában — azon ferde eljárásban kere-

send, mely szerint az ívási idben az ikrás halak is kihalásztatnak, mi

által ezer meg ezer halivadék elpusztul. Ezen csak egy okszer és erélyesen

végrehajtott halászati törvény segíthetne. A mellett szükséges volna ezen

halak fejldését, mely még nincsen elegendleg földerítve, tanulmányozni,

hogy tudjuk meg, miképen lehetne az ikrát s a gyönge ivadékokat megóvni

és a fejldést elsegíteni ? Ez nagyjelentség kérdés, méltó arra, hogy a

hazánk anyagi érdekeivel foglalkozó kormányférfiak is egy kis figyelmet

fordítsanak reá.

Az Acipeíiseridae családba egy nem tartozik, t. i.

Nem. AC IPEN SEE. Art.

Tok.

A Tok feje többé-kevésbé négyszög ; keskeny vagy széles orrú. Az

orr sík lapján négy bajuszszála van. A bajuszszálak mögött van a keresztbe

álló, fogatlan, kiölthet száj, melynek ajaka ritkán ép. Szemei a fej olda-

lain gyakran különböz nagyságúak, A szemhez közelebb való orrnyilas

hosszúkás, a távolabbi kerek. A fej csontlapokkal vértezett, melyek fekvés

szerint a fejcsontoknak megfelelnek s hasonló névvel jelöltetnek is. Kopol-

tyúi négy csoútívre helyezett lemezekbl állanak. Van mellékkopoltyúja

is, a kopoltyúfed fels szélén pedig egy fecskend nyílás áll. A kopoltyú-

kat alulról a félholdas szilvány fedi, mely súgártalan.

A hosszúra nyúlt derekát öt sor csontpaizs fedi. Egy sor a hátán

a hátuszóig, egy-egy minden oldalán a farkuszóig s egy-egy a hasa szélén

a has úszókig terjed. Ezen öt paizssor ötszög alakot ád a test kereszt-

metszetén.. A paizssorok közötti br csak részben csupasz és sima, több-

nyire apró csontlemez vagy csontmagvakkal süríín borított. A fark töve s

a farkuszó fels karélya négyszög, egymást érint zománczpikkelyek-

kel fedett.

A csontpaizsok kor szerint változnak. Kisebbednek és eltompulnak,

úgy, hogy a fiatalnál éles, ötszögíí alakjok van; korosoknál az alak fél-

hengeressé változik át.

Az úszó számszerint het ; ezekbl négy páros es három páratlan.

A melluszó els sugara ers, csontos. A többi sugarak tagoltak, hajlíthatok,

A hátúszó a test végs felében áll és végével szemközt az alfel-

uszóval. A mindig apró hasuszók közel állnak az alfélhez; a melluszók

hosszúak és ersek. A farkuszó fels karélya, melynek végéig húzódik a

felfelé görbült hátgerincz, sokkal hosszabb mint az alsó és sarlóalaku,

mint a Czápáké.

A Tokfajok a földgömb éjszaki tengereit lakják. Bizonyos idben
seregesen vándorolnak a tengerekbe szakadó folyókba, a hol több hónapon
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át tartózkodnak. Tél felé felkeresik a folyók torkolatainak mélyebb helyeit

hol számosan együtt téli álmot tartanak. Ekkor, Lepechin észlelete sze-

rint, fejkkel az iszapba fúródnak, és fölfelé álló testökkel sürtt karóerdö-

höz hasonlítanak. Táplálék : iszap, puhányok, férgek, halak, halikra és

néha vízimadarak is. Igen szaporák. Számuk mégis igen fogyott, mivel az

ikrás halak semmi kíméletben nem részesülnek.

Hasznuk igen nagy; a hús jó és ízletes, az ikrából caviárt készíte-

nek ; az nszóhólyagból igen finom enyvet fznek, mely sokféléhez, de fké-

pen a bor színítésére használható.

A fekete tengerben hat Tok faj él és mind a hat faj a Duna és

nagyobb mellékágaiba vándorol. Ezen hat fajt következképen lehet egy-

mástól megkülönböztetni :

01dali)aizs 60—70. Orra hosszú, hegyesj keskeny . 1. Acipenser ruthenus.

Oldalpaizs 60. Orra rövid, elkerekített 2. A. glaber.

Oldalpaizs 49—51. Orra igen hegyes, az alsó ajak

fejletlen , 3. A schypa.

Oldalpaizs 40—45. Orra felül csontlapok nélkül . 4. A huso.

Oldalpaizs 30^—35. Orra igen hosszú és keskeny . 5. A stellatus.

Oldalpaizs 29—32. Orra rövid, tompa 6. A Güldenstaedti.

ACIPENSER RUTHENUS L.

Kecsege.

Orra hosszú , áralakú , hegyes , háromszor akkora mint a száj

szélessége. Szemei kicsinyek , kerekek és egyenl nagyok ; közelebb

állanak az orr hegyéhez mint a száj, a szem átmérje 3V2-szer foglalta-

tik a közöttük lev homlokrészben. Szája középszer nagyságú, a fels

ajak keskeny és gyöngén öblös, az alsó ajak szélesebb, közepén ketté osz-

lott, de a két fél érinti egymást. A bajuszszálak közelebb állanak a száj

széléhez, mint az orr hegyéhez és bels széleiken rojtosak.

A paizsok közel állnak egymás mellett, fkép az oldalpaizsok síirk.

Hátpaizs van 11— 14, oldalpaizs 60—70, haspaizs 10— 18. A végsn leg-

távolabbra esnek egymástól, kicsinyek, majdnem háromszögtíek. A paizsso-

rok közötti br apró, majdnem egyenl nagyságú es fogazott csontpikke-

lyekkel sürün födött, mely pikkelyek a has felé kisebbednek.

Az úszók ersek, a sugarak számát ezen képlet mutatja :

D. 13/28. A. 9/14-18, V. «/l3. P. V24. C. ^Vbi/u.

A melluszók a test vastagságánál hoszabbak, a hoszú csont sugara

oly hoszú mint a tagolt sugár. A hátúszó magasságánál hoszabb ; az

alfél- és hasúszók ellenben a hoszúságnál magasabbak. Legersebb a fark-

úszó, melynek osztott sugarai feltnen hoszúk.

Színe. Háta szürke-barna vagy sárgásbarna, feketébe játszó.
^
A pai-
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zsok szenyes fehérek, az úszók szürkék ; has- és alfelúszója pirosló. Szí-

várványhártyája sárga, felül barnás.

Nagysága. Hossza 50—60 cm. Súlya 3—4 kgr. Kendes hossza

30—40 ctm.

Elterjedés. A legelterjedtebb faj. Hazája szintén a fekete tenger, de

gyakrabban és magasabban nyomul a folyókba és tovább marad azokban

mint a többi faj. ívás-ideje május, június.

Életmódja. Szereti az iszapos talajt, mivel férgek mellett iszappal is

táplálkozik. Életkorát 6—7 évre teszik. Húsa és ikrája nagyobb becsek,

mint a nagy Tok-fajokéi, úszóhólyagja igen finom halenyvet szolgáltat.

Leihelyei. A Duna, Dráva, Tisza, Maros, Szamos, Olt. A museumi

gyjteményben van számos 20—60 ctm. nagyságú példány.

(Folytatása következik.)

A MAGYAR HALFAUNA EGY UJ FAJA.

Közli Dr. Kákoli János.

A Pontyfélék (Cyprinoidei) halcsaládjának egyik neme, a Görgöcse

(Gobio Cuv.), a folyó-Görgöcse (Gobio fluviatiUs Cuv.) képében, Európa-

szerte, kisebb nagyobb édesvizekben elterjedett s hazánkban is mindenütt

található.

(Jegyei : teste hengeres, hosszú farktöve összenyomott, a száj szögle-

teinél egy egy bajusz, mely csak a szemig ér).

E nagyon elterjedt fajon kivül Agassiz, 1828-ban, egy rokon fajt irt

le az Isár folyóból, mely még rövidebb test haránt laposfej, ilyen hátú,

holott farktöve hengeres és igen karcsú ;
— melynek bajusza hoszabb, a

kopoltyú széléig, illetleg a melluszó tövéig érö ;
— szemei egymáshoz

közelítve, a fej tetején állanak, fölfelé néznek. Az utóbbi jegytl neveztetett

el a faj t. i. Gobio uranoscopus Ágas. = egetnézö Görgöcsének.

Heckel és Kner ismeretes munkája ^ szerint e halacska mint a Sal-

zach és a krajnai Száva lakója idéztetik. A magyar vizekben való elfordu-

lására nézve biztos adat nem létezett, mig a múlt nyáron Csató János

A.-Fehérmegye alispánja egy kis, a Strigy folyóból való halgyüjteményt

nem hozott, melyben nem kis örömemre a G. uranoscopus Ágas. csinos

alakja is foglaltatott. Ezentúl e fajt joggal sorozhatjuk Magyarország hal-

faunájába. Nagyon valószín, hogy más helyeken is található lesz. ^

* H. et K. «Süsswasserfischeii etc.

" Kérve kérem a halak barátait, szíveskedjenek környékök apró halait összegyjteni, bár
mily edénybe rakva borszeszszel feltölteni s a m. n. múzeumnak beküldeni ; mert épen az apró-

ságok között találhatók azon fajok, a melyek iigy a tudományt mint hazánk ismertetését elmoz-
dítani alkalmasak. Dj-_ K_ j_
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líorartaii. Kidaniohußa.

Colt'optt'nt.

COLEOPTEEA NOYA UJ TÉHELYRÖPÜEK
E HUNGÁRIA MERIDIOXALI. MAGYARORSZÁG DÉLI RÉSZÉBL

a Joanne Frivaldszky tlescripta. Frivaldszky JÁNostól.

A mehácliai Herkiiles-fürdö regényes vidéke, gazdag, délkeleti jelleg

faunája végett, már több ízben volt úgy bel- mint a külföldi búvárok által

kutatva, s e kutatások mindannyiszor érdekes, vag}' egészen is új fölfedezésekre

vezettek. Legközelebb az 1876. év nyarán, a m. n. múzeum részérl Pável

János gyüjtö, különösen az apróbb fajok összegyjtése végett, lett oda

rövid idre kiküldve. Az eredmény ez alkalommal is kielégít volt, mert

számos, eddig e vidékrl ismeretlen faj mellett még újak is merültek fel.

A gyjtöttek közül ez alkalommal azonban csak a következ nevezetesebb

fajok megemlítésére szorítkozom : Bryoporus multipunctatus Hampe,

Bythinus Pieitteri Saulcv, bajulus Hampe, Cervlon Fagi Briss., Henoticus

serratus G^dl., Anommatus duodecimstriatus Müll., Metopbtbalmus laeteo-

lus Motseb., Antbracias bieornis Eedt. és Aparopion costatum Hampe ; az

újaknak leírása pedig itt következik.

ABLEP TON; nov. gen.

ct^iÁ-TTraii — uon ^i^lerls.

Caput parvum. Oculi nulli. Antennae 11 articulatae, fractae. Mandi-

bulae falcatae, capite breviores, basi latae, eiliataeque, apice acutae, ante

medium dente armatae. Maxillae malis subaugustis uncatis, interne cilia-

tis ; exterire, margine exteriori, spinulam ferente. Palpi maxillares triarti-

culati; articulo tertio crasso, ovato, oblique truncato, truncatura membrana

obtecta. Mentum trapeziforme ; ligula basi angustata, apice biloba. Palpi

labiales breves, triarticulati, spinulis brevibus armati : articulo primo

angusto, secundo incrassato, tertio parvo, subuliformi. Pronotum ovatum,

angulis rotundatis. Scutellum invisibile. Ehira fere ellyptica, non conuata,

pygidiam non obtegentia. Tarsi pentameri. Abdomen segmentis ventra-

libus sex.

Caput pronoto angustius, vertice longitudinaliter leviter excavato et

postice punctis duobus majusculis setam ferentibus notato ; fronte depressa.

supra bujus elevationem antennae approximative insertae. In oeulorum

loco tantum parvi ocelli. Antennae capite pronotoque modice longio-

res, extrorsum sensim incrassatae ; articulo primo apice exciso, sequen-

tibus duobus longitudine , 4—10. transversis, trapeziformibus ,
ultimo

ovato, apice parum oblique trunctato. Labrum transversum, bilobatum,

prope marginem anteriorem setis quatuor cylindrit-is, apice ver si»iniilis

Természetrajzi füzetek, i.
"
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duabiis breviiisculis instructum. Palporum maxillarium articulo primo

valde brevi, secundo elougato, tertio crasso. Prosternum apice medio

mucronatum; coxis anticis breviter conicis, connexisque. Mesosterni coxae

subglobosae, carina acuta, antice producta sejunctae. Metasternum postice

triangulariter excisum, coxis distantibus. Femora apicem versus incrassata
;

tibiae inermes, basi parum angustatae. Tarsorum anteriorum articulis

primis quator brevibus, subaequalibus, ultimo trium praecedentium lon-

gitudine
;
posticorum articulo primo et quinto fere aequilongis, trium

mediorum longitudine; ungviculi parvi simplices. Maris ventris segmentum

anale aj)ice leviter excisum.

Genus hoc familiae Scydmaenidarum inserendum, a genere Lepto-

mastax Piraz. capitis, mandibularum, palporumqiie labialium structura

praecipue differt.

Tab. I. f. 1 . insectum auctum ;
— a) magnitúdó naturalis ;

— b) caput

a latere visum;— c) antenna;— d) labrum; — e) mandibula; -^f) maxilla

cum palpo maxillari ;
— g) mentum et ligula cum palpis labialibus ;

—
h) pes posticus.

A. Treforti. Eufo-testaceum; subtiliter pubescens, pedibus palpisque

dilutioribus ; capite et pronoto sat dense subtiliter punctatis, hoc medio-

criter convexo; elytris planato-convexis, in disco punctato-striatis, striis

apicem, leniter declivem versus evanescentibus , lateribus subconfuse

striato-punctatis ; interstitiis disperse pmictulatis ; apice irregulariter eva-

nescenti punctato.

Long. 2V2 m. m.

Insectum hoc peculiare, in honorem Augustini Trefort, religionis et

cultus Ministri , scientiarum protectoris denominatum , circa thermas

Herculis Mehadienses ad radices arborum detectum est.

ABLEPTON új uem.

A fej kicsiny, a torj elöhátánál keskenyebb, fejtetje hosszában seké-

lyen kivájt s fönt két, sertével ellátott nagyobb ponttal jelölt; homloka
benyomott s az e fölötti emelkedettségen a csápok közelítve helyezettek.

A szemek hiányzanak s ezek helyén csak apró szemecskék (ocelli) láthatók.

A csápok 1 1 izüléküek, térdesek, a fejnél s az elohátnál kissé hosszabbak,
kifelé lassudadan vastagodottak; els izük hegyén kimetszett, s a két

következ hosszaságú, a 4—10 haránt, egyenközényded, a végs tojás-

idomú, kissé rézsut metszett hegygyei. A fels ajak haránt, kétkarélyos,

elszélénél 4 hengeres sertével s hegyén két igen rövid tövissel. A rágok
(mandibulae) sarlóidomuak, a fejnél rövidebbek, tövüknél szélesek s pillá-

sok, hegyük éles s közepük eltt foggal ellátottak. Az állkapcsok karélycsái
keskenyedettek s hegyeik horgasok, belszélük pedig pillas ; a küls kül-

szélén egy tövis van. Az állkapocs-falámok háromizüléküek ; az els iz



nagyon rövid, a második hosszúkás, a harmadik pedig vastag, tojásidomú,

hegyén rézsiitosan csonkított és csonka része hártyával födött. Az áll

egyenközényded ; a nyelvecske tövénél keskenyedett s hegyei karélyosak.

Az alsó ajakfalámok rövidek, háromizüléküek s rövid tövisekkel fölszereltek :

az els iz keskeny, a második vastagodott, a harmadik pedig kicsiny, áridomú.

A törj elöháta petealakú, kerekített szögletekkel. Az elömell hegyének

közepén rövid tör áll ki ; a mells csípk rövid kúpdadok s egymást érin-

tk, A középmell csípi gömbösdedek, s éles, elre kiálló ormóval egy-

mástól elválasztottak. A hátsómell hátul háromszögííen kimetszett, szétálló

csípkkel, A paizs nem látható, A röptyük majdnem kerlékidomúak, össze

nem forradtak s az alfelfödt nem takarók. A czomhok hegj'eík felé vasta-

godottak; a lábszárak hegye tövisek nélkül s töveiknél kissé vékonj^odottak.

A kocsák öttagúak ; a két els lábpár els négy ízüléke rövid, majdnem
egyenlk, az utolsó oly hosszú, mint a három elttelev együtt ; a hátsó

kocsák els és ötödik ízüléke körülbell egyenl, a három közbelsvel

megegyez hosszaságu. A karmacsok kicsinyek s egyszerk. A has hat

szelvénybl áll, s a végsnek hegye a hímnél sekélyen kimetszett.

E nem a Scydmaenidák családjába helyezend, s a Leptomastax

Píraz. nemtl, fleg fejének, rágóínak s az alajak-falámainak szervezete

által különbözik.

I. Tábla 1. ábra a rovar nagyítva; a) természetes nagyság; h) a fej

oldalvást tekintve ; c) a csáp ; d) a fels ajak ; e) a rágó (mandibula) ; f) az

állkapocs falámjával együtt; g) az áll és nyelvecs az alajak-í'alámokkal ;

li) a hátsó láb.

A. Treforti. Rt-barnássárga, finom pelyhedz szrcsékkel, lábai s

falámai világosabb színek. Feje és torja meglehets süríín finomul pontozott

s az utóbbi középszeren domborodott. A röptyk laposdadan domboro-

dottak, korongjuk pontozott rovátkákkal, melyek a lassúdadan lejts butü

felé enyészetesek ; oldalaik kissé rendetlenül vonalasán — s végeik enyé-

szetesen pontozottak.

Hossza 2V2 m. m.

Ez érdekes faj, melyet a tudományokat hn pártoló vallás- és köz-

oktatásügyi m. k. minister Trefort Ágoston tiszteletére neveztem el, a

mehádiai Herkules-fürdnél, fák töve mellett födöztetett fel.

MYCHOPHILUS, uov. gen.

Mty^'.,-<l)i>iiíi>. Latebras amans.

Antennae 1 artículatae, clava magna, laxa triarticulata. Mandibulae

prope apicem acutum dente obtuso armatae. Maxíllarum mala interior

linearis, exterior multo longior et latior, apice barbata. Palpi maxillares

quadriarticulati, articulo primo minuto et angusto, secundo et tertio bre-

víbus, crassis, quarto oblongo-obovato, praecedentibus duobus longiore,

apice obtuse acuminato. Mentum breve, trapeziforuu'. Ligula meutc
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angustior, apice rotundata, membraiiacea et ciliata
;
palpi labiales triartieu-

lati, artieulo primo vaide brevi, secundo multo longiore, tertio valde crasso,

breviter ovato, apice triincato, pubescenteque. Tarsi trimeri.

Corpus breviter ovatum, pilosum. Antennae capitis lateri ante oculos

insertae ; artieulo j)rimo oblongo, apicem versus incrassato, secundo ovali

primo duplo breviore et angustiore, 3—7. valde angustis, longitudine

sensim decrescentibus, octavo breviter obconico, nono transverso, decimo

ovato. Oculi rotundati. Labrum transversum, apice ciliatum. Mandibulae

interne membrana ciliata auetae. Pronotum transversum, longitudine

adbuc semel latius. Scutellum parvum, trianguläre. Elytra breviter ovata,

lateribus deflesis latis, versus apicem sensim angustatis. Prosternum inter

coxas oblongo-ovatas angustatum, antice prominens et modice dilatatum,

rotundatumque. Coxae posteriores conicae, distantes; metasterno medio

subgibboso. Femora parum incrassata ; tibiae inermes ; tarsi triarticulati,

artieulo primo et secundo oblique truncatis, tertio praecedentium longi-

tudine ; ungviculis simplicibus. Abdominis segmenta ventralia sex, primum
reliquis longius.

A genere Clemnus Hampe, praecipue antennis decemartieulatis differt.

Tab. I. fig. 2. insectum auctum ; a) magnitúdó naturalis ; b) an-

tenna; c) mandibula; d) maxilla cum palpo ; e) mentum, ligula et palpus

labialis
; f) venter

; g) pes anticus.

M. minutus. Breviter ovatus, rufus vel testaceus, nitidus, pilosus,

antennis pedibusque dilutioribus. Capite, pronotoque subtiliter, disperse,

elytris evidenter densiusque punctatis. Capite inter antennas linea trans-

versa impresso. Pronoto antrorsum versus angustato, basi bisinuato et

medio tenuiter marginato; lateribus latius marginatis, angulis posticis

obtusis. Elytra pronoto latiora, valde convexa, pone humeros modice pro-

minulos rotundata, dein apicem obtusum versus angustata.

Long 1-—IVs m. m.

Ad thermas Herculis prope Mehadiam et in sylva camerali Buda-
pestiensi ad radicem et in cavitate arborum detectus.

MYCHOPHILUS új uem.

A test rövid, peteidomú és szrös. A csápok 10-izüléküek, a fej olda-

lán, a szemek eltt helyezettek ; els ízlik hosszúdad s hegye felé vastago-
dott, a második tojásdad, az elsnél sokkal rövidebb és keskenyebb, a
3—7. nagyon keskenyek s fokonként rövidülök, a 8—9. nagy, tágult bun-
kót képezk, és pedig a nyolczadik rövid, viszásan kúpdad, a kilenczedik
harántos s a tizedik petés. A szemek kerekítettek. A fels ajak haránt s

elszélé pillas. A rágok (mandibulae) éles hegyeik közelében tompa foggal
s belszéliik pillas hártyával. Az állkapcsok bels karélya vonalas, a küls
pedig hosszabb és szélesebb, hegyén szrpamacscsal. Az állkapocs-falámok
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4 ízülékek ; az els íz kicsiny és keskeny, a második és harmadik rövid,

vastag, a negyedik viszásan hosszas-peteidomú, a két elbbinél hosszabb,

tompa hegy. Az áll rövid, egyenközényded ; a nyelvecske az állnál keske-

nyebb, hegye kerekített, hártyás és pillas ; az alajak-falámok háromizülé-

kek, az els íz nagyon rövid, a második sokkal hosszabb, a harmadik

nagyon vastag, rövid tojásdad, hegye csonka s pelyhedz szr, A törj

elhata haránt, hosszánál még egyszer szélesebb. A paizs kicsiny, három-

szög. A röptyk rövid-tojásdadok, lehajló széleik szélesek, hátra fele las-

súdadan keskenyülk. Az elmell a hossztojásdad csípk közt keskenye-

dett s elre kiálló vége kissé szélesített s kerekített. A két hátsó páriái)

csípi egymástól távolabban elállók ; a hátsó mell kissé púposán emelke-

dett. A czombok kevéssé vastagodottak ; a lábszárak tövisek nélkül ; a

kocsák háromtagúak ; a két els íz rézsútosan metszett s a harmadik, a

két elbbi hosszaságú, egyszer karmacsokkal. A has hatszelvényíí, az

els szelvény a többinél hosszabb.

A Clemnus (Hampe) nemtl fleg 10-izülék csápok által különbözik.

I. Tab. 2. ábra a rovar nagyítva; a) természetes nagyság; h) a csáp;

<) a rágó (mandibula) ; d) az állkapocs falámával ; c) az áll, nyelvecs s az

alajak-falám;/) a has; gj a mells láb.

M. minutus. Eövid peteidomú, rt vagy barnasárga, fényes és szrös,

világosabb szín csápokkal s lábakkal. Feje s elháta finomul, szétszórtan,

a röptyk pedig ersebben és srbben pontozottak. Fején a csápok közt

bevésett vonal van. Elháta elre keskenyedett, alapján kétszer öblös s

ennek közepe vékonyan-, az oldalak pedig szélesebben párkányoltak ; hátsó

szögletei tompák. A röptyk a torjnál szélesebbek, nagyon domborodottak,

kissé kiálló vállszögleteik mögött kerekítettek, azután tompa bütjk felé

keskenyedettek.

Hossza 1

—

IVs m. m.

A mehádiaí Herkules-fürdnél és Budapest vidékén a kincstári erd-

ben a fák töveinél s azok odúiban találtatott.

Pselaphus Mehadiensis. Rufus, nitidus, palpis maxillaribus valde

elongatis ílavotestaceis ; capite elongato ;
pronoto subcylindrico, trifoveo-

lato ; elytris pronoto longioribus, juxta suturam impressis et unistriatis,

disco cannula postice abbreviata instructis, apice arcuatim excisis.

Long 2 m. m.

Ps. longipalpi Kiesw. vicinus ; sed pronoto trifoveolato, elytris lon-

gioribus, juxta suturam longitudinaliter impressis distinctus. Capite elon-

gato, pronoto longiore, subtiliter coriaceo, fere opaco, vertice canaliculato,

fronte valde elevata et profunde sulcata. Ocuh minuti. Palporum maxilla-

rium articuli tertii pedunculo curvato clava fere triplo longiore, haec

angusta, acuminata. Pronotum laeve, latitudine longius, antrorsum et

hasim versus modice angustatum, lateribus medio leniter rotundatis ;
basi
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foveola parva oblonga , lateribus vero infra medium pmicto impressis.

Elytra pronoto paiilo longiora, basi pronoti latitudine, hinc sensim dila-

tate et postice arcnatim excisa, puisque flavosericeis condensatis ciliata;

juxta suturam longitudinaliter impressa, disco carinula subtili postice

abbreviata, puisque subtilibus biseriatim sitis instructa; lateribus densius

pubescentibus. Abdominis dorsum pilis subtilibus sparsum; segmentum

primum angulato dilatatum. Femora mediocriter incrassata.

Haec quopue species ad thermas Herculis Mehadienses inventa est.

Pselaphus Mehadiensis. A Ps. longipalpis Kiesw. fajhoz közel áll; ettl

azonban elöhátának három kis benyomása, hosszabb s varrányuk hosszá-

ban benyomott röptyük által különbözik. Eötszinü, fényes, a nagyon

hosszú állkapcsok falámai halványabbak. Feje hosszúkás, az elöhátnál

hosszabb, finomul börszerüen vésményezett, mi miatt majdnem homályos,

fejtetje csatornás, homloka pedig nagyon emelkedett s mély barázdával

ellátott. A szemek kicsinyek. Az állkapocs-falámok harmadik izülékének

kocsánja görbült s bunkójánál majdnem háromszor hosszabb , ez utóbbi

keskeny és vége hegyes. Az elhát sima, szélességénél hosszabb, elre s

hátr^ kissé keskenyedett, oldalai közepén kissé kerekítettek, alapjánál egy

hosszúkás, sekély, az oldalakon pedig közepük mögött, egy-egy pontszer

benyomás van. A röptyük az elöhátnál valamivel hosszabbak, tövük az

elhát alapja szélességével bir, innen hátra felé szélesbedettek, végeik

közösen ívesen kimetszettek és sürü selyemfény rövid szrökkel pillázot-

tak ; továbbá a varrány hosszában benyomottak s egy-egy rovátkával ellá-

tottak, a háton pedig vékony ormócskával, mely hátrafelé , körülbell a

röptyük kétharmadán elenyészik és két-két sor finom lelapuló szröcskék-

kel ; az oldalakon a szröcskék srbben helyezettek. A potroh hátán szin-

tén szétszórt finom szöröcskék vannak; az els szelvény szögletesen szé-

lesbedett. A czombok középszeren vastagodottak.

Hossza 2 m. m.

E faj is a mehádiai Herkules-fürdnél találtatott.

KORCS BOGAEAK.
Közli Herman Ottó.

Dr. Kraatz G. több izben szóban és rajzban közre bocsátotta a boga-
raknál észlelt elfajulásokat. E közlésekhez a m. nemz. múzeum gyjtemé-
nyei a következ adatokat szolgáltatják.

1. Carabus nemoralis ; a hátulsó balláb ketts czombbal (6. ábra
háromszoros nagyítás, alulról tekintve). A mellékczonb egészben véve vas-

kosabb a voltaképeni czombnál, az utóbbi alig félmilliméternyivél rövidebb
a jobb, ép láb czombjánál. Az egyébképen is rendesre fejlett szép példányt
Frivaldszky János gyjtötte Mehádia vidékén.
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2. Carahus Hampei ; a hátulsó balláb korcs szárral és véggel (tarsus).

Igen érdekes elfajulás (lásd 7. ábra, háromszoros nagyítás, alulról tekintve,

a korcs, és ép láb). Világosan kitnik, hogy a kampósan görbült rész a szár

8 mint ilyen a két tüskénél végzdik, mely két tüske megfelel az ép láb

sarkanytyúját alkotó két tüskéjének. A két tüskén túli rész nyilván a tar-

sus s még megkülönböztethet izületet mutat. Az elfajult láb czombja 1,5

mm.-rel rövidebb. A példány Biharmegyéböl való.

3. Procrustes coriaceus ; a hátulsó jobbláb ketts tarsussal (lásd 8.

ábra, A melléktarsus, háromszoros nagyítás). A szár vége szembetünöleg

vastagodott, fleg a melléktarsus becsukódási helyén. A szár az épnél közel

2 ^'^-nyivel rövidebb ; a kifejldött tarsus az épnél rövidebb s e mindn
arányaiban gyengébb; a melléktarsus jól elkülönített három izületet mutat,

melyek közül a végs tompa. A példány Erdélybl való.

4. Lamrpyris nocHliica (Sz. Jánosbogár); elfajult torjjal. Míg a torjból

kiemelked, a rovart jellemz kidomborodás egészen symmetricus, rendes,

addig a törj balfelli széle sajátságosan kivágott (1. 9, ábra, négyszeri

nagyítás, A ép oldal) s az újalakú kiszögellés körülbell a rendes alak hatá-

rát jelöli. A rovar egyébként rendes nagyságra fejlett. Gyjtötte Janka

Gyz Erdélyben (Szt. Gothárdon).

A mennyiben a Faunánk körébl származó más helyen leirt elfajulá-

sokról is meg akarunk emlékezni, feljegyezhetjük, hogy Dr. Kraatz els

dolgozatában ^ egy Carabus Scheidleri Panz. példányt ismertet, melynek

törj lemeze hosszában két egyenl félre és tökéletesen ketté van választva.

E példány Dr. Brancsik utján jutott Kraatz birtokába ; a leihely Magyar-

ország. Dr. Kraatz megjegyzi, hogy a tökéletes kettéválás csupán e példány

után ismeretes; a franczia irodalomban^ ismertetett rokon elfajulásoknál a

lemezfelek még összefüggnek. E jegyzetek közlését Frivaldszky János úr

elzékenysége tette lehetvé.

Hártyásszárnyuak. Hyinenoptera.

BIOLÓGIAI JEGYZETEK.

MOCSÁRY SÁNDOR-tÓl.

Miként tudva van, az Osmia-V — magánélt gyüjtö vagyis mfívészméhek

— régi czölöpök, palánkok, kerítések, fatörzsek lyukaiban, üreges kövekhen,

kivájt száraz szeder- és rózsatörzsekben, üres nádszárakbau a házak vakolata

alatt, az ablak és deszkázata közterén, üres csigaházakbau stb. építenek. Épít-

anyaguk homok-, agyag- vagy vakolatdarabokból áll, s ragasz gyanánt egy, a

1 Beschreibung difformer Käfer. «Berliner entomologische Zeitscln-ift XVI. (1873.) p.

429-30.
- Deutsche (elbb Berhuer) entom : Zeitschrift illet helyein felemlítve.
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szájból kiválasztott nedvesség szolgál. Osmki caemcntaria Gerst. nsténye, Clia-

licodoma miiraria-lioz hasonlóan, sejtjeit kövek küls részéhez építi. A festi

szépség Falkenberg nev falú közelében Berlin mellett — írja Gekstaecker :

Stettiner Entomologische Zeitung, 18G9, pag. 34-0 — számos, szertehever ván-

dor gránitkdarab (erratische Grauitblöcke) fekszik, melyeket részint a házak

építésénél alapúi, részint az utakra töltési használnak fel. Ezeken a nstény

lehetleg védett helyeket keres ki, melyeket aztán agyaggal é.'! gombostfejtl

egész három köbmillimeternyi nagyságig terjed gránitdarabkák beillesztésével

tölt ki, hogy a többnyii-e 50— 100 mm. hosszú építmény belsejében különböz

számú sejteket (mintegy 3—8) készíthessen. Az utóbbiakat kék szín, leginkább

az Echium vulgare (kigyószisz) virág porából készült vastag, pépszer anyaggal

rakja meg és miután befedelezte, a nyilast gránitrészecskékkel oly módon

tapasztja be, hogy a fészek felületén csaknem olyan kinézés lesz, mint a milyen

maga a gránitk. A költsejtjeit készít nsténynek mindenütt nyomában van

a ritka Chrysis simplex Dhlb. fémdarázs, mely a még nyiló sejtekbe hatol s petéit

azokba helyezi. Ez utóbbit ekként nevelés útján köny megszerezni, ha tavasz-

kor az Osmia caemeutaria sejtjeit helyérl leszakítjuk ; de a mi gránitdarabhoz

való ers tapadása miatt mindig némi nehézséggel van összekötve. April 21-én a

sejtekben még álczák, de május 9-én már bábok voltak. Mind a kett áttetsz,

sojásalakú, törékeny, szarúnemü állományú sejtfallal van köríílvéve ; mely, ha

méhbábot tartalmaz, fehéres, ha pedig Chrysis-bábok, akkor színes. Ha a köri-

vev tok esetleg felnyílik, mind az Osmia-, mind a Chrysis-báb színes lesz, de

lassanként mind a kett elhal. A sértetlenül leszakított sejtekbl ellenben mind
a szállástadó, mind az éldi minden n-ehézség nélkül kél ki. A Chrysis tökéletesen

színes állapotban legalább még 8— 10 napig marad a sejtben, s ezalatt kifejldnek

a szárnyai is
; napfényes reggelen aztán annak a végét kúpalakjában átrágván,

a nagy világba lép. — E megfigyeléssel sokban megegyez az én tapasztalásom

is. Az 1876-ik év nyarán a szliácsi fürdnél, az építésbl fennmaradt kdarabokon
alkalmam volt az Osmia caementaria-t nagyobb mennyiségben gyüjthetni s egy-

szersmind fészeképítésének is szemtanúja lehetni, mely tökéletesen a Gerstaecker
által leírt módon ment végbe ; a Chrysis simplex-uek ellenben egyetlenegy példá-

nyát sem láttam. Szliácsról Korytniczára menve, az Osmia caemeutaria-val ismét

találkoztam, csakhogy itt a méhek, kdarabok hiányában, a fenyfából készült

épület oldalgerendáiba rágtak ki rágóikkal kerekded s meglehetsen mély lyuka-

kat. A kirágás a puha fában gyorsan ment, s az állat munkálkodásakor olyan
forgácsok hullottak le a földre, mintha fúróval lettek volna azok lœszitve. Itt az
állatok tehát a körülményekhez alkalmazkodtak s kdarabokat nem találva, a
puha fában kerestek és találtak alkalmas helyet fészkeik számára. E helyen a
Chrysis simplex-nek már számos példánya ólálkodott s a sejtek líörl s leste a
méh-nsténynek hazulról való távozását, mint alkalmas pillanatot petéiknek az
idegen sejtekbe csempészésére : úgyhogy pár nap alatt csak puszta kézzel 1 1 pél-
dányt foghattam. Az Osmia sejtjeit elkészítve, a nyilast kívülrl a szájából bocsá-
tott vakolatszer anyaggal zárta el— ezt fecske módjára rakván egymásmellé,—
mely aztán alig U óra lefolyása után már sziklakeménységvé^ lett s homok-
szemekbl és apró kövicsdarabokból látszott állónak lenni.
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Tícmipti'va.

AZ 187fi-iK ÉVBEN

HAZÁNKB(ÍL LEIRT ÚJ FÉLRÖPU FAJOKRÓL.

Dr. Horváth GézáíóI.

Magyarország felröp faunája az 1876-ik évben többb érdekes új faj

ismeretével gyarapodott. Ezen új fajok leírásai mind a párisi «Petites

Nouvelles Entomologiques» czímü szakfolyóirat hasábjain jelentek meg.

Minthogy azonban e folyóirat nálunk csak kevéssé van elterjedve, nem
tartom feleslegesnek ama leírásokat itt e helyen, mint a magyar fauna tár-

házában, ujolag közölni. Megtoldom azokat azonkívül a részletes leihelyek s

a gyjtési idö pontos megjelölésével is, a mennyiben ezen adatok a párisi

leírásoknál kivétel nélkül hiányzanak.

1. Lopns vittatns Horváth Pet. Nouv. Ent. 1876. Nr. 142.

Niger, parce breviterque nigro-pilosus ; thorace hemelytrisque flavo-

albidis, illius vittis quatuor longitudinalibus annulum collarem attingenti-

bus, retrorsum divergentibus, duabus lateralibus antice confluentibus,

nigris ; marginibus scutellari et suturali clavi angustissime nigro-limbatis,

corii vitta longitudinali media late nigra ; membrana infuscata flavo-venosa,

magna, abdominis apicem longe superante (^f )-vel parviuscula, abdominis

apicem aequante ( 9 ) ; capitis maculis duabus ad oculos nee non margini-

bus acetabulorum flavo-albidis.

Long. 6

—

6| millim.

E szép faj, mely fejének kissé eltér alkatánál fogva talán egészen új

nemet képez, egyedül csak Máramarosmegyében tenyészik. Legelször

néhai Kovács Gyula m. n. múzeumi r hozta onnan 1855-ben két nstény

példányban; késbb 1872. július havában Feivaldszky János múzeumi r
úr a Lungacsászán egy harmadik nsténja-e akadt. Majd 1875. július havában

Pável János múzeumi gyjt a Pietroskon három hímpéldányt fedezett fel.

2. Calocoris viciuns Horv. 1. c. Nr. 142.

Oblongo-ovatus, niger, obsoletissime aurato-pubescens ; antennarum

articulo primo incrassato et cum articulo secundo pedibusque totis nigro,

articulis duobus apicalibus nec non thoracis limbo postico angustissimo et

cuneo flavo-ferrugineis, hujus basi apiceque latissime nigris ;
membrana

nigro-fusca, nigro-venosa.

Long. 6—7 millim.

Hazánk legdélibb vidékein, nevezetesen Orsova, Baziás és Oravicza

körül Friváldszky János múzeumi r úr nyár derekán több példányban

gyjtötte.

Legközelebb áll a C. ftilvoDuicnlatushoz, de ennél valamivel zömökebb

és kevésbbé nyúlánk testalkatú; e fajtól azonkívül még hoszabb torja,

csaknem egeszén fekete színezete és egyszín sötét röphártyája által is
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különbözik. Nem épen lehetetlen, hogy a Heerich-Schäffer nagy munká-

jában (Wanz. Ins. VI. íig. 593.) ábrázolt rovar ugyanezen fajhoz tartozik.

Herrich-Schäffer az illet példányt Kosenhauer tanártól kapta, a ki

pedig, mint tudjuk, Magyarország déli részén is rovarászott.

3. Globiceps sordidns Reuter 1. c. Nr. 141'.

Niger, opacus, supra glaber
; ç capite haud tumido, vertice postice

obsoletissime marginato, antennis fusco-testaceis, articulo secundo dimidio

apicali incrassato et nigro; thorace lateribus profunde sinuatis, disco callis

sat alte elevatis, obtusis ; hemelytris fuscescenti-testaceis, corii basi sat late

cuneoque totó pallidioribus
;
pedibus ferrugineis, ad partem fuscescentibus.

Long. 3V3 %.
A rákos-palotai erdben 1873. június 12-én három nstényt füröl

lehálóztam.

4. Orthotylus Sdioberiae Rent. 1. c. Nr. 147.

Dilute vei albicanti-virescens, subtilissime pallido-pubescens, supra

subglaber, opaculus; antennis pedibusque virescentibus, illis articulo ter-

tio secundo longitudine aequali, quarto tertio fere triplo breviore; tibiis

subtiliter testaceo-spiuulosis; rostro coxas intermedias attingente; mem-
brana fere hyalina, areolis concoloribus, venis omnibus virescentibus; ver-

tice j)Ostice distincte marginato, oculo circiter | (d') vei magis quam duplo

( 9 ) latiora ; c? elongatus, 9 oblonga.

A szegedi Fehértó szikes partjain a Schoberia salsa növényen közön-

séges; ott fedeztem fel 1874. augusztus elején.

5. Hyoidea nov. gen, Keiit. 1. c. Nr. 147.

Corpus oblongum, lateribus subparallelis, capite lato, sat brevi, ver-

tice postice obsoletius marginato, fronte sat convexa, clypeo basi bene

discreto, a latere viso arcuato, genis altis; oculis parvulis, subrotundis,

brevibus; rostro coxas posticas attingente, articulo primo caput pauUo
superante ; antennis dimidii corporis longitudine, longe infra oculos inser-

tis, simplicibus ; thorace basi capite pauUo latiore et leviter sinuato, disco

subplano, latitudine apicis fere aequilongo, lateribus subsinuatis
;
proste-

thio piano, tantum apicem versus excavato et marginato ; hemelytris cuneo

sat brevi, membrana bi-areolata; ahs areola hämo destituta; coxis posticis

ab epipleuris hemelj^trorum longe remotis, tibiis intus subtiliter spinulosis,

tarsis posticis articulo tertio duobus primis conjunctim longitudine aequali
;

terebra foeminae brevi. (Prope Orthotylum).

H. notaticeps Rent. 1. c. Nr. 147.

Supra fuscescenti-grisea, subtus paliida, supra et subtus squamulis
brevibus albidis minus dense pubescens ; vertice puncto utrinque prope
oculum macula frontis magna clypeoque nigro-fuscis, macula utrinque
prope apicem clypei nigerrima; ocuHs calHsque thoracis nigro-fuscis;



27

antennis articulo primo nigro, secundo basi late ferrugineo, apicem versus

nigricante, ultimis fuscis ; rostro pedibusque rufo-ferrugineis, femoribus

seriebus 1—2 punctorum fuscorum vel nigrorum, tarsis fuscentibus, coxis

anticis basi nigro-maculatis.

Long. 32/3—33/4 «t-

A magyar nemzeti múzeum gyjteményében van egy példány,

melyet Feivaldszky János múzeumi ör ur 1856-ban Pest homoktalajú

rónáin talált. Eeuter Dél-Oroszországból Sarepta melll is kapta ; s az új

nem és faj leirása magyar és orosz példányok után készült.

H. Macrocolens dissimilis Rent. 1. c. Nr. ÍM.

il/. moJliciilo similis, sed minor; hemelytris clavo juxta commissuram

corioque fascia transversa ante apicem fuscescentibus, cuneo medio fusco,

membrana dilute infuscata, venis pallidis, vena majore extus anguste fusco-

terminata, areolis fuscescentibus, minoris dimidio externo, macula pone

cuneum vittaque ab apice areolarum apicem membranae versus albidis.

Long. 31/2 %,,.

Az egyetlen példányra 1873. június 18-án akadtam a budai Sashegyen.

7. Amblytylus Horváthi Rent. 1. c. Nr. 144.

Sordide pallido-virescens, albido-pubescens; hemelytris pilis nigris

parce intermixtis, membrana fere omnino ut in Macroeoleo solitarío Meij.^

signata; femoribus atomis fuscis dense conspersis, tibiis nigro-spinulosis,

pallido-pubescentibus, tarsis apice fuscis ; rostro segmentum tertium ven-

tralem attingente.

Long. 3^/4 -/^.

Hazánk több vidékén elfordul. Legelször 1873. augusztus 15-én a

budai krisztinavárosi temet táján fedeztem fel három példányban; egy

évvel késbb a szegedi Makkos-erdben ismét három példányban találtam,

st 1875. augusztus elején még Eásony abaujmegyei községben is sikerült

kézrekerítenem.

8. Criocoris moestns Rent. 1. c. Nr. 144.

Nigricans vei fusce-niger, subtiliter nigro-pilosus, squamulis aureis

faciliter divellendis ; hemelytris omnino unicoloribus, membrana nigricante

venis fuscis, macula parva in medio basis areolae majoris alteraque in

apice venae cubitalis nee non Hnea parva pone cuneum albidis ;
femoribus

apice tibiisque albido-flavis, his apice nigris, tarsis flavis, articulo primo

testaceo, tertio fuscescenti , tibiis nigro-spinulosis, sed impunctatis.

c? ignotus; P antennis flavis, articulo secundo apicem versus incrassato

ibique obscuriore, duobus ultimis fuscescentibus.

Long. 2V2 '«/„.

Egy nstényt 1874. július 8-án a budai Gellérthegy deli lejtjén

találtam.

• Vide Ficb. Eur. Hem. p. 321. 8.
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A KAECSÚ OLLÓS RAK ÁGAS OLL(WAL.

(Astacíis leptodacti/lus Esch.J

Közli Dr, Károli János.

Kevés laicus s nem minden halász tudja, hogy folyóink lakója, a rák,

úgy a mint az magyar vizekben tenyészik, könnyen megkülönböztethet

két fajhoz tartozik, u. m. Astacus íinviatilis (Eondel) a széles ollóval és

A. leptodactylus, a keskeny, karcsú ollóval. Az utóbbi a fekete tengert lakja

s felvándorol azokba a folyókba, a melyek e tengerbe szakadnak ; meddig

hatol ? ez nincsen eldöntve. Nálunk gyakori a Dunában és a Tiszában ; s

múzeumi példányok szerint a Balatonból is ismeretes lett. Vajon a fekete

tenger medenczéjébe siet folyóinkban mennyire hatol '? elfordul e a Maros-

ban, Vágban, Garamban ? a Tiszában, Dunában mennyire hatol éjszak felé ?

e kérdésekre még nincsen feleletünk. Azt azonban tudjuk, hogy déli Oroszor-

szágban eljön, hol EscHHOLTZ felismerte és leirta ; hogy tehát azon jellemz

állatsort szaporítja, a melyet déli Oroszországgal közösen birunk ; de tovább

nyugot felé már hiába keresünk. A nemzeti múzeum egyik példánya igen

nevezetes u. n. per excessum elfajulást mutat, mely a bal ollónak mozgat-

ható úját illeti. Ez az új szarvasagáncs módra három ágra oszlik s az ágak

egyenként is alig engednek valamit egy rendes új erejének; közös tövük

aránylagos vastagságú. Ilyszerü elfajulásról a n. múzeum aránylag gazdag

irodalma nem emlékezik s a jelen eset aligha nem egészen új jelenség a

per excessum elfajulások történelmében. Az ers helyrepótlási képesség

(reproductió), mely a rákféléknél oly feltnen megvan, az itt tárgyalt elfa-

julásnál nem szerepelt, mert a két olló más különben egyenl erej, holott

ismeretes tény, hogy az elvesztett helyén helyrepótolt olló, mindenkor

kisebbre fejldik. Kis figyelemmel a laicus, a halász is, megszolgálhatja a

tudományt. Ha t. i. a két fajt megkiüönböztetni igyekszik, adatot nyújthat

az Astacus leptodactylus elterjedéséhez, ha pedig a leírotthoz hasonló elfa-

julásokat észreveszi s az illet helyre beküldi, adatot szolgáltat az elfaju-

lások ismeretéhez.

A földirati elterjedés kérdése két oknál fogva érdekes; már mint

egyszer tény is: de legfképen azon észleletek szempontjából, a melyeket

orosz búvárok tettek. Az Oroszország területén folytatott megfigyelések

arra a tényre látszanak bizonyos világosságot vetni, hogy t. i. az Astacus

leptodactylus csak az újabb korban kezdett terjeszkedni s mind tovább és

tovább hatol a folyamrendszerbe ; a hova pedig felhatol, ott a voltaképeni

folyami rákot kiküszöböh, annak helyét foglalja el, elannyira, hogy a közön-

séges rák, helyen közön a ritkaságok közé kezd tartozni ! Itt tehát ugyan-
azon jelenséggel találkoznánk, a melyet a két patkányfaj (Mus rattus és

decumanus) továbbá a két «sváb» (Blattá germania és Periplaneta orienta-
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lis) faj feltüntet, a mely esetekben ii. i. tapasztaljiik, liopfv a bennszülött

alak a bevándorló által teljesen elnj^omatik ! Mennyire haladott az A, lep-

todactylus a magyar folyamrendszerben'? hol m-alkodik már egyedül'?

Melyik faj és hol ritkább'? Ez épen oly mértékben érdekes mint fontos

kérdések megfejtésre várnak, e megfejtéstl függ a biztosabb következtetés. ^

Biztos eligazodás végett álljon itt a Il-dik táblán 1. alatt az elfajult

olló, 2. alatt a rendes olló, 3. alatt a rendes olló a hátulsó éle felöl

tekintve, 4. alatt a közönséges ráknak (A. fluviatilis) ollója, 5. alatt ugyanaz

a hátulsó éle felöl tekintve. Megjegyzend, hogy a lerajzolt részek, testre

egyforma nagyságú rákokról vétettek s így az ollók közötti formakülönb-

ség aránvos.

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

KÉT ÚJ NÖVÉNYFAJ.

Kr)zli Janka Victor.

SYMPHYTUM MOLLE JANKA.

Perenne. Pallide virens. Caulis V2—

1

V2 pedalis, simplex vei paruni

ramosus, inferne glaberrimus laevis, caeterum setis — solum in inflores-

centiae ramis densioribus — molliter subhirsutus. Setac foliares haud

Verrucae aô'ixae. Folia eaulina iitßma 1—2 (sub anthesi emarcida) lon-

gissime petiolata: petioli glaberrimi laeves haud vel vix alati, basi

dilatata sessiles , laminam glabrescentem ovato-lanceolatam 4-plo vel

ultra superantes; foHa cauhna media 2—3 majora ad trientem infe-

riorem subito truncata i. e. subcordato-constricta atque quasi in petio-

lum alatum linearem contracta, decurrentia; sajK'riora ovato-lanceolata

decurrentia. Inßorescentia simplex ebracteata, ramuli subvilloso-hirsutuli.

Calyx pallidus , aperte campanulatus : laciniae lanceolato-acuminatae,

patulae corollae tubum superantes. Corolla lactea.

Syn. Symphytum officinale? Janka pl. exsice. a. \S65. Habitat i)ei'

districtum Jazygonmi in Hungária centrali : in pratis fl.-nis Zagyva inun-

dationibus subjectis. Floret exeunte Majo. Proximum Symphyto ofiicinali

L., sed hirsutie molli atque setis foliaribus haud tubereulo insidentibus

distinctissimum.

' Az éráeklötlö felek hálára kötelezik a m. u. muzeumot, ha e tekintetben segítségére lesz-

nek. A rákokat bár mily edénybe borszeszbe kell vetni; a csomagolás abban áU, hogy a rákokat

valami edénybf, borszcszszel itatott caepübe rakjuk, az edényt egy ládikóba helyezzük s fel-

adjuk.
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PUMARIA SUPINA JANKA.

Glanca. Humilis, divaricato-ramosa. Folia ut in F. Schleicheri Soy.

Will. Flores laxi majusciüi in pedicello patiilo horizontales. Bracteae

ovato-lanceolatae mucronatae vel apiculatae pedicello dimidio breviores,

his adpressae. Sepala minuta ovato-acuminata rosea tarde decidua dentata

vei hinc inde lacerata fissaque, ovarium aeqvantia. Corolla rosea : labium

superius suborbiculatum apice rotundatum ; inferius obovatum apice acu-

tiusculum. Fructus apiculati.

Habitat in agris elatis inter pag. Sz. Gothárd, Noszály et Feketelak

Transsilvaniae centralis. Floret ineunte Junio.

Species pulchella Fiimariae Schleicheri similHma, sed corollae labiis

conspicue latioribus statin! discernenda. — F. Vaillantii Lois ob labium

superius apice truncatnm paulloque emarginatum etc. remotior.

ATHAMANTA HAYNALDI BORBAS & UECHTRITZ n. sp.

Auetore Dre Vincentio de Borbás.

AtJiamanta perennis, radix cylindrica simplex, plerumque horizontá-

lis, mono-, saepissime polycephala; caulis 18—40 cm altus, abasi ramosis-

siiims, pilis brevissimis sparsis pubescens vel subglaber, striatus
; foUa

ambitii latissime triangidaria, triternato-partita laciniis linearibus divarioa-

tis,f/iait'?'7'i;?ws, nitidis, superioribus interdum sparse pubescentibus
;
petioli

semiteretes aut subcylindrici cum vagina oblonga margine late memhra-

nacca pubescentes ; rami erecti, saepe verticillati ; umhellalS—20, in speci-

minibus robustioribus etiam 25., rarissime 7. radiata; radii patentes ut in

Atli. cretensi L. (sed non patentissimi ut in Atli. Matltioli Wulf) ; involacram

polyphyllum, aequale, foliola linearia, lineari-lanceolataque, memhranacea,

alba, Costa solum media viridis, foliacea, tota superficie lanuginosa mar-

gineque ciliata, apice acuminata, radiis duplo breviora; inrohicelkuii

aeque p)olyphylliim, aequale, foliola iis involucri paulo latiora, lanceolata

vel oblongo lanceolata, 7:>t'(Z?ct'//os aequantia vel superantia, cetrum struc-

tura ab iis non diversa; radii et radioli pilis patentibus minoribus hirti
;

petala, alba, inaequalia exteriora duo radiantia, eis .4. cretensis L. paulo

minora, profundius biloba apiculo lanceolato inflexo, dorso margineque

ciliata, basi in unguem longiusculum abruptim attenuata, filamentis sesqui-,

subduploque breviora
; fructus 4—G mm. longi, oblongi, vel oblongo- lan-

ceolati, pedicellis subaequales aut sesqui-breciores, hirti, pilis pateniissimis

albidis canescentes, mericarpii iuga 5. filiformia pilis occulta, styli fructu

maturo duplo, trijjloque breviores, divaricati aut j^itentissiuii, stylopodium
subglobosum glabrum

; raWecitZttc trivittatae, eommisura 4. rittata ,- carpo-

phornui apice tautum bifdum.
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Crescit in rupestribus aprieis catenae montinm Veleliit Croatiae : in

cacuminibus Visenura ad pagum Medák, Visocsica ad p. Csitluk, Satorina

ad p. Pazariscse, Plesevica ad p. Korenica, Plisivica supra pagum Jablanác,

Mrzin ad p. Vrelo minime rara, ubi medio Augusto anni 1875. detexi. Teste

cl. P. Ascherson etiam florae Bosniae civis.

Viro iubilari excellentissimo ac reverendissimo archiepiscopo Dri

L. Haynald, de arte herbaria optime merito, domi forisqne iuxta honorato

speciem novam dedicavimus et in memóriám annorum quinquaginta,

quibus huic disciplinae amabiii felicissimam operám navabat, in vulgus edidi.

Habitu, foliis ambitu late triangularibus et praesertim radiis nume-

rosis stirps nostra prope ad Ath. Mathioli Wulf (Libanotidem rupestreM

Scoj). fl. earn. I. t. 9 !) accedit, sed laciniis foliorum brevioribus et parum
latioribus (non longis et capillaceis ac in A. Mathioli), radiis paucioribus,

non tam divaricatis, involucro aequali lanuginoso (non inaequali sub-

glabrovel pubescente) involucellis longioribus, pilis íxwcimxm patentissimis

(non adpressis) valleculis trivittatis, commissura quadrivittata (quae in

Ath. Mathioli in rupibus montis Monte Maggiore crescenti uni- resp. bi-

vittata!), stylis divaricatis (non ereetis) valde diversa.

Forma et pilis fructuum, dispositione r^diorum laciniisque foliorum

AthamantaHayiialdi magis Acretensi L. affinis, sed ab ea caule altiore, ramo-

siore, ramis saepe verticillatis (caulis A. crctensis superne plerumque sim-

plex, nonverticillatus), forma et glabricie foliorum potius triternato, quam

tripinnato partitorum (quae in A. cretensi ambitu oblonga aut oblongo,

ovata, lanuginoso-canescentia sunt) , involucris polyphyllis aequalibus

membranaceis (non -—3 phyllis inaequalibus, foliaceis margine mem-

brana angustissima cinctis subglabris aut pubescentibus), petalis paulo

minoribus, apice profundius lobatis, margine quoque ciliatis, non brevis-

sime unguiculatis recedit. Petala Ath. crctensis L. non radiantia, latius

obcordata, saepe rosea; margine nunquam ciliata reperi, quamquam plu-

rima speciminum ex diversis locis (Hall, Admont, Sneznik, Fuzsine etc.)

examinavi. Fructus Ath. Ilai/naldi eanescens, nam pubes laxior, dum in

A. cretensi albo et denso villo obducta ; valleculas in bac univittatas vel

laterales bivittatas, commissuras etiam bivittatas sub microseopio obser-

vavi (Conf. et. ic. Reichenbachii) ; carpophorum non ad basim usque

bipartitum ut in .1, cretensi, sed apice tantum bifidum.

Glabricie cum Ath. matellinoide Lam. tiroliensi (Kerner exsicc), nempe

varietate glabrescenti A. eretensis L. convenit, sed notis supra enumera-

tis diversa.

Multa habet etiam cum Ath. a urea Vis. similia, praecipue quae

petala longiuscule unguiculata, margine ciliata attinont. Sed frustulum

herbae in iconographia Reichenbacchii (iconogr. XXI. t. 94. f. I .) afoliis

hispiduhö», petahs aureis minoribus minime nostram ostendit stirpem ;
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praeterea «folia radicalia brevia, breviter petiolata, . . . foliola involucro-

rum . . . flavida, . . . fructus setis ilavidis . , . hirtus, pedicello sesqailon-

gior, pars superior plantae flavescens» nostrae stirpi plane aliéna. Multae

praeterea notae .4 f/i. aureae non adcribuntur, quibusvl///. Haynaldi excellit.

In montibus altioribus (Tuhovic, Bitoraj, Visevica) ad pagum Fuzsine

Croatiae maritimae crescunt formae A. cretensis L., stirpi novae simil-

limae, qiias primo intuitu pro A. Haynaldi sumsi (conf. Oest. bot. Zeitschr,

187G. p. 280.). Multo enim istae altiores, magis ramosae, involucris sub-

aequalibus, umbellis multiradiatis (usque 17.), sed cautius examinans has

forma foliorum, pube eorum et caulium, quae basi radiorum densissima,

forma et structura petalorum, saepe dilute roseorum (ex monte Tuhovic)

et fructuum nondum bene maturorum ab AtJt. crctensi L. non separo, sed

varietatem eins midtiradiatam saluto.

Iconem numero sequenti damns.

(A második auctor báró Ueclitritz boroszlói jeles tndós erre vonatkozó véleményét

eredeti nj^elven, lásd a Eevue illet helyén.)

JEGYZETEK.

M. Gandoger franczia fvész a «Decades plantarum novarum» 1876-ki

folyamában ^ kétszáz európai új növényfajt közöl, ezek között a következket

Magyarországból :

, Hieracium teplirochlamis Gdgr.

» liarpago Gdgr.

Bellis croatica Gdgr Fiume.

» vallidula Gdgr Fiume.

Polygonum Eicliteri Buda (Hunyadi forrás).

Convolvulus villiflorus Gdgr, Nadapról.

Pulmonaria primulaeflora Gdgr, Hevesmegye.

» iodocalix Gdgr, Buda (Freyn).

Campanula Csepeliensis Ggr, Csepel.

Audrosace Tauscberi Gdgr, Székesfehérmegye.

Közli EicHTER Lajos.

A Botanisch'. Zeitung utolsó száma Schuck József budapesti tanár. «1st die

Epheu die einzige Pflanze, welche bei uns Luftwurzeln bildet ? » czím czikkével

kezddik, hol a Lycium barbatum és Solanum Dulcamara is a légi gyöker növé-
nyek közé számítatik. E czikk különben terjedelmesebben remélhetleg a magy.
akadémiánál jelenik meg. Közli Borbás V.

1 Gandoger Mich. «Decades plantarum novarum Praesertim ad tiuram Europae spectan-
tes. Fasc. II. Parisiis 1870.



SS

ÁSVÁNY- FÖLD- É8 SLÉNYTAN.
M ine)ulog la, Geolog ia , Palaco ntolog ia .

BUNSENIN, EGY ÚJ TELLUEÂSVÂNY.

Dr. Krennek József SÁNDOR-tól.

Schuller A. megyetemi tanár Nagyágon tellurérczeket gyjtött,

melyek között egy eddigelé ismeretlent találtam.

Világos aczél-szürke, apró, többnyire ersen rostozott krystályok, me-

lyek quarczon ülnek, a mely utóbbival többnyire szorosan sze vannak nve,
A krystályok csak ritkán épek, többnyire a három irányú rostozat

1

—

-2 %-nyi látszólagos görbült lemezek képzdésére ad alkalmat, melynek

harántmetszete, a rostok tangentiál-fellete által határoztatik.

Wartha ViNczE tanár úr, ki szíves volt ezen ásványt minleges vegy-

bontás alá vetni, kiderítette, hogy az csakis tellurból és aranyból áll.

Egy aranytelhmd már ismeretes ugyan, de az sárgás, tömör test,

mely leihelye után Genth által Calaveritnek neveztetett. ^

En ezen szürke krystalUzált nagyági tellur aranyat Bunsen K. tanár

után, kinek az ásványtani vizsgáló módszerek feltalálásában és javításában

annyi érdeme van, Bunseninnak kívánom elnevezni, anyival is inkább,

minthogy csakugyan ö volt az, a ki egy másik nagyági Tellurérezen a

Nagyágiton bámulatos subtilis vizsgálási módjával az alkatrészeket meg-

határozta.

A jól kifejldött, rostozat nélkül való krystályokat vizsgálódás alá vet-

tem, a mely a következket eredményezte.

A krystályok, melyek egy kitn hasadási irányt mutatnak, rhom-

hosak. Állanak fleg 1 10 prizma, 011 doma és a két vagy három véglap-

ból, a mely alakokhoz sokszor 211 pyramis hozzájárul. Azonkívül még

észlelhet négy prizma.

A hasadási irány 001.
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Az alappyramis nem észleltetett.

A számítás alapjául vétettek, a következ igen ép krystályon talált

normalszögek : 110 ITG = 86° 20' és

110 911 = 71° 53'

A lépcszetes rostozat nem az ikerképzdésnek eredménye — a mit

itten különösen hangsúlyozni akarok — hanem a lapok párhuzamos ismét-

ldésének következménye. A többi méréseket illetleg nyertem közép-

értékben : 211 011 = 13° 41'

211 001 = 30° 5' •

211 110 = 61° 46'

211 211 = 52° 20'

010 011 = 63° 0'

110 210 = 18° 43'

010 310 = 19° 38'

100 120 = 25—25|° crc.

100 230 = 32° crc.

A föntebbi alapmérésekbl pedig a következ szögértékek folynak :

010 011 = 62° 58'

001 011 .=: 27° 2'

211 100 = 76° 22.8'

211 010 = 63° 47.2'

211 001 = 30° 2.3'

911 211 = 13° 37.2'

210 211 = 59° 57.7'

211 110 = 61° 42.5'

010 310 = 19° 33.8'

100 120 = 25° 7.5'

100 230 = 32° r
100 210 = 61° 56.3'

A rostozat ugyancsak észlelhet :

1. A prizmaövben többnyire 110 és 010 lapok ismétldése,

2. A doma — pyramisövben két ízben, t. i. a krystály két oldalán

011 és 211 sokszoros fellépése által.

A combinatiókat illetleg adja azokat a III. tábla 1—4 ábrája.

Az 1. ábra eltünteti az 100, 010, 110 és 011 combinatioit, a

2. » pedig 100, 010, 001, 110, 210, 011 és 211 alakokat, a

3. » 100, 010, 110, 210, 011 és a ritkább 120, 230, 310, míg a

4. » 100, 010, 110, 011, 211 idomokból áll, hol 110, 010 egy-

részt, 211, 011 másrészt ismétldésök által rostozatokat képeznek.

A mi ezen ásvány közelebbi menyileges vegyalkatát illeti, azt

Wartha V. barátom vizsgálatai, ki ezen érdekes anyag vegybontására

vállalkozott, ki fogják deríteni.
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A Bunsenint alaki tekintetben összehasonlítva más ásványokkal, azon

eredményhez jutunk, hogy :

1. Alakja öszeegyezik egy másik ezüst, arany és tellurból álló

nagyági ásványnyal, melynek alakzati méretei már több év óta ismeretesek

és mely az irodalomban a többet összefoglaló «Weisserz» gyünév alatt

szerepel.

Ezen fehéres ásványnál találtam :

100 110 =: 43° 12' és

011 110 = 72° 3'

Ezen ásvány is kitnen hasad a basis irányban.

2. Ásványunkat az offenbányai Sylvanittal ^ összehasonlítva, találjuk,

hogy Miller szerint ez utóbbi prizmája a makrovéglaphoz 34° 36'-etteszen,

míg a Bunsenitnél a | prizma hajlása ugyanazon véglaphoz kiszámítva

adna 35° 8'-et, tehát a differentia lenne 0° 32'. A Sylvanitnál továbbá a

brachydoma hajlása a brachyvéglaphoz 48° 28', ezt háromszoros indicesre

kiszámítva, nj^ernénk 73° 33'-et,míg a Bunseninnél 011 010 = 74° 46.7',

tehát a differentia 1° 13.7'.

3. Bunsenint a szinte basikusan hasadó Discrasittal összehasonlítva,

látjuk, hogy a Discrasitnál, a MiLLER-nélcbetüveljelölt 310 prizma 100-hez

való hajlása 60°-ot tesz. A Bunseninnél 100 210 azonban 61° 563', a különb-

ség 1° 53'. A doma övben pedig a Discrasitnál a brachydoma brachyvéglap-

hoz hajlik 56° 7'-el, ásványunknál pedig ugyanazon alakok egymáshoz való

hajlása 62° 58', ezt az értéket egy | domára kiszámítva nyerünk 55° 46''et

a mely értéket a fentebbivel összehasonlítva a különbség; 0° 19'.

ZIEKON PODSEDLITZKÖL.
(IV. Tábla. 1. 2. 3. 4.)

Schmidt SÁNDOR-tól.

Dr. Krenner József úr szíveskedett nekem Podsedlitzröl (Csehország)

való Zirkonokat vizsgálat czéljából adni, melynek eredménye a következ.

Ismeretes ugyan, hogy ezen helyiségnél a «Böhmisches Mittelgebirge »-

ben a pyroj)telepeken a pyrop társaságában Zirkon ford ál el, de ennek

krystályalakja eddigelé ismeretlen volt.

A nemzeti múzeum ásványtani gyjteményében e lelhelyröl szépen

kifejldött krystályok vannak, melyek az alakszer meghatározást meg-

engedték. Legyen szabad azonban elbb ismeretes dolgokat ismételni.

Tudva van, hogy Trziblitz és Podsedlitznél a cseh «Mittelgebirge»

1 Itt meg kell jegyeznem, hogy a kezemben lev anyag alapján nem acceptálhatom a

Kokscharow-íele nézetet, hogy a Sylvauit egyhajlású, hanem a régiebb Millerét, hogy ezen ásvány

rhombos, kell elfogadnom.

*



36

déli részén az ismert pyropszemek fordulnak elö.^ Ezek telepet képezve

közvetlenül a Pläneren nyugszanak és annak üstszerü mélyedését töltik ki.

Podsedlitznél az ezen becses ékk nyerésére szolgáló gödör circa 6 méter

mélység és alzatául szürke agyagmárga szolgál. E gránáttelepek különböz

ásványokból állanak, melyek legtöbbnyire határozott nyomait viselik a viz

által való öszeliorcíatásnak. Leggyakrabban olivin, augit, amphibol, csillám,

mészpát, pyrop szemeket tartalmaz a homok, de iszapolás után legömbö-

lyödött Zirkon kristályegyének elmosódott alakban, spinell-szemek, kvarcz-

törmelékek, baryt, cyanit, bronzit, turmalin kristálydarabkákra is akadni.

A Zirkon-krystályok legömbölyödött élei a hömpöly jellegét mutatják,

viz által való összehordatásra utalnak pedig a fölület gödreiben lerakódott

agyagos részecskék, mint errl Eeuss is, idézett mvében, emlitést tesz.

Az élek egyes kisebb és csak egyetlenegy nagyobb krystályon mutatkoznak

hibátlanul. szesen 20 krystály vizsgáltatott meg és ezek közöl 8 pyramis,

12 pedig oszlopszer kiképzdéssel bír. A legnagyobb egyén hosza 8,

szélessége 5 ^, a legkisebbé pedig 3, illetleg 2*%^; szinre nézve a

hyacinthvörös és a mézsárga színek az uralkodók.

A lapok átalában mind fényesek, st a kisebb krystályokon gyémánt-

szer fényt is mutatnak. Az észlelt alakok jelölésére — egyet kivéve —
MiLLEE ^ betit használom és azok sorrendé a következ :

Prisma m 110

» n 19G

Pyramis _/> 111

»
(f

447 új alak

» u 113

» a; 1 33

Gyakori jelenség a p és az a öszalakulata, mely kett között a közép-

krystály jobbadán mindig eláll (1. és 2. ábra). A pyramisszerüen kifejlett

egyének leginkább e külsvel bírnak, csak két kisebb egyénen találtam

még az m lapot is. Az oszlopszeren kifejlett egyének leginkább a p és az

m lapokkal bírnak, majd még az a is megjelenik — mint a 3., ábra el-

tünteti. Egy 5 »%j hosszú és 4^ széles, hyacinthvörösbl a mézsárgába

átmen szín példányon pedig — mely tulajdonképen két — egymásra

ntt egyénbl áll — mind a felsorolt 6 alak megjelenik. Typikus képét a

4. ábra adja, magán az egyénen az alakok nem jelennek meg a teljes számú
lapokkal, fleg az alsó rész majdnem teljesen hiányos kiképzdés.A krystály

orientálása nehézséggel járt, mert a lapok fölületei igen kicsiny mélyedése-

ket, némileg parkettirozást mutatván, határozott irányú rostozást nem
észlelhettem.

' Dr. A E Reuss. Geognostische Skizzen aus Bölinieu. I. Th. Prag, Leitmeritz und Tep-
litz. 1840.

2 Phillip's Mineralogy by H. J. Brooke and W. H. Miller. London. 1852.
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A föllép lapok azonban többé-kevésbbé alkalmasak a mérésre;

legkitnbb tükrözést az a mutat, leggyöngébb fényver pedig az m. Alap-

mérésre a legjobban tükröz lapokat választván, egy a királyi József m-
egyetem ásvány-földtani szertára birtokában lev két távcsöves fény^^erdési

szögmérvel 60 repetitió után találtam, hogy :

111 010 = er 21' 11.3".

Ez adatokból számítás útján a következ szögértékeket nyertem :

110 113 = 19° 52' 11.4"

447 331 = 11° 54' 36.4"

Ï11 447 = 15° 32' 00.4"

111 m ^ 57° 17' 37.4"

111 111 = 85° 22' 23.6"

010 133 = 31° 23' 27.8"

Î33 111 = 29° 57' 43.5"

110 ri3 = 19° 52' 11.4"

110 ín = 47° 18' 48.2"

Ezek ellenében a mérés a következ értékeket adá :

110 fOO = 45°

110 100 = 45°

110 113 = 20° 09' 06"

447 113 = 11° 19' 40"

111 447 = 15° 54' 29"

111 fU = 56° 47' 42"

111 TTl = 84° 47' 30"

010 133 = 31° 29' 40"

133 111 = 29° 44' 30"

110 Î13 = 20° 22' 07"

IlO 111 = 47° 19' 28"

Öszehasonlítván e megjelenési módot a többi leihelyekéivel, fleg az

oroszországiakkal, ^ míg egyrészt a 447 pyramis mint új alak beigazolva

lett, másrészt látható, hogy e podsedlitzi Zirkonok külleme fleg az Uraiban

elöjövökével egyezik meg.

Az új ^ pyramis indiceseinek számításánál ha a mért^c= 42''23'45"

és ç>c = 58° 18' 14" értékekbl kiindulva számítunk, az eredmény 1,77071 ;

ha pedig az alapmérésbl kiszámított ^jc = 42° 41' 12" és (pc = 58° 13' 12"

értékekbl indulunk ki, úgy : 1.7409-et nyerünk. E tizedestörtnek pedig

a V4 visszaszámítás után az els esetben 0.37170", a másodikban pedig

20' 44.69" külömbséggel megfelelvén, az új lap indiceseit 447-nek vettem.

(Budapest, juHus, 1876. A kir. József megyetem ásvány-földtani

szertára.)

1 Materialien zur Mineralogie Russlands von N. Kokscharow. St. Petersburg. 1858.
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COELESTIN ST. ANGELÓEÓL.
(IV. Tábla. 5. 6.)

Schmidt SÁNDOR-tól.

A nemzeti múzeum ásványtárában egy St. Angelóról (Sinigaglia mel-

lett) — Olaszország — származó agyagmárga kézipéldányon Coelestin-ér

mutatkozik, mely durva krystályos szöveggel bír. Az ér egy helyütt fészekbe

megy át és itt fennött, csillogó krystályokra találunk.

A vizsgálatra Dr. Krenner József úr a legalkalmasabb két krystály-

egyént kiválasztván, vizsgálatom az alábbiakban központosul.

Az egyének víztiszták és kitnen tükröz lapokkal bírnak. Az egyik

(5. ábra) hossza 2, szélessége 1 '>%, a másik (6. ábra) méretei valamivel

kisebbek. Lapkifejlettségre vonatkozólag nem tekinthetk lapdúsaknak,

az észlelt lapok száma ugyanis az egyiken 4, a másikon 5, a mint

következik: i. ' 2.

m 110 ^^ llö

1û1 o 101

d 021
i 04J

c 001 c 001

A lapok azonban kitn fényverésöknél fogva finomabb mérésekre

kiválóan alkalmasak. Alapmérést az 110 001 és az 100 001 övek

irányában eszközölvén, találtam hogy :

110 Ï10 = 75° 59' 30"

101 10Î = 75° 54' 57"

A méréseket öszehasonlítván a számítás eredményével, kitnik,

hogy mily jól hangzanak azok egybe :

obs. calc. diff.

001 101= 52° 02' 30" 52° 02' 31.5" 01.5"

001 021 = 39° 23' 00" 39° 22' 06.6" 53.4"

021 021 = 101° 14' 00" 101° 15' 46.8" V 46.8"

Számítva még a következ értékek lettek :

110 110= 104° 00' 30"

101 101 = 104° 05' 03"

101 110 = 60° 57' 37"

021 110 = 60° 00' 31.4"

041 110 = 72° 35' 46.5"

101 041 = 55° 18' 55"

101 021 = 61° 36' 26"

041 041" = 35° 23' 20"

041 041 = 44° 36' 40"

001 041 = 22° 18' 20"

021 041 = 17° 03' 46.6"

021 021 = 78° 44' 13.2"



39

Rostozás csak a 041 dómán a macro tengelyijei párhuzamosan vehet
észre.

A tengely-viszonyokat az

mb = 37° 59' 45"

oc = 52° 02' 32"

értékekbl számítván, nyertem :

a = 1.000000

b = 0.781168

c = 1.281881 értékeket.

(Budapest, augusztus, 1876. A kir. József megyetem ásvány-földtani

szertára.)

slénytan . Palaeontologia .

NÉHÁNY ECHINOIDA

A FEHÉE-KÖKÖS VÖLGY NEOGEN-RÉTEGEIBÖL.

Közli : LóczY Lajos.

Hazánk sediment képzdései közül a neogenek azok, a melyeknek

elterjedése, de még inkább faunája hiányosan bár, de aránylag legjobban

van felismerve. Az óriás magyar neogen medencze szélein csaknem minde-

nütt jelen van, mint legalsó neogen réteg, a fels mediterrán emelet az

u. n. Lajthamész vagy tengeri (badeni) tályag alakjában, melyeknek egy-

korúsága Fuchs és Karrer urak azon alapom tanulmányai folytán, a

melyeket a bécsi medenczében tettek, aligha lesz még valahol kétségbe

vonható.

Fleg azon leihelyek, a melyek régibb hegységek közelében, vagy

beugró öblökben feküsznek, nyújtják a leggazdagabb és legépebb marad-

ványokban fenntartott faunát. Sehol sem szembeötl annyira ez, mint

azon messze benyúló fjordokban, a melyekkel a magyar neogen tenger

keletre a Bihar hegységbe nyúlt; a Fekete- és Fehér-Körös a Temes-,

illetleg a Bega-völgye ilyen öblök helyét jelölik, melyek mindegyikében

már az egész neogen rétegsorozat megvan, és az utóbbi (a Bega-öböl) az,

a mely a mostani vízválasztón átnyúlva, a Maros-völgy zám-branyicskai

részletében, a jobbpart régibb parthegységéig terjedt. Itt a fels mediter-

rán emelet leggazdagabb és legszebb kövületeit adja Lapugy és Kostej.

Egyedül a Marosvölgy azon mélyedés, melynek aradmegyei részlete

a neogen tenger számára nem volt hozzáférhet. ^

A Fekete- és Fehér-Körös völgyeibl Peters ^ emhté elször ezen

emelet kövületeit. 1874-ben szerencsém volt Kresztaménes és Felménes-

1 Lásd Földi. közi. VI. 1876. 108 1.

~ Lásd Sitzungsb. d. k. Akad. Wien. 1861. XLIII. I. Abtli. 425 1.
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nél — a Fehér-Körös völgyben — gazdag gyjtéseket tenni, melynek

anyagában mintegy 100 (kövület) fajt sikerült fölismernem.^ Az eddigiek

után lehetetlen volna már most ezen leihelyeket és faunájukat teljesen

leirnom ; csak annyit említek meg, hogy a rétegek medenczeszeren tele-

pednek és a trachyteruptiók anyagával szoros összeköttetésben állanak.

Az általam- észlelt kövületdús rétegek legalsóbbja is még tufás és trachyt

darabokat zár magába és arra utal, hogy az els trachyteruptiók, itt leg-

alább is a fels mediterrán emelet lerakodásával egykorúak. A kövületek a

bécsi medencze és egyéb magyarországi leihelyek leleteihez hasonlítanak

úgy a fajokra mint a külsre nézve.

Az echinidák osztályából néhány példányt találtam itt, a melyeknek

tárgyalását idszernek látom, annál is inkább, mivel hazánk neogen réte-

geire, melyek még kevés fajt nyújtottak az echinidákból, 3 eddig nálunk

nem talált fajt sorolhatok föl; st a Spatangoidák családjából egy új fajt

találtam, melynek neme az osztrák-magyar miocénbl még nem ismeretes,

de a melynek két példányát Bián, Pestmegyében, a nagy medencze ellen-

kez oldalán is találtam az azonos rétegekben.

PSAMMECHINUS Ag.

PsAMMECHiNTJS cf. MONiLis Desmaiest sp.

V. TáWa 4 a—d.

(Laiibe. Echiuoiden d. öst. ïing. Tért. Abl. Abh. d. k. k. g. E. Bd. v. p. 59. Desor Synopsis 121.

T. XVIII. f. 10-12.)

Ezen faj két változatát említi Laube, s példányunk ennek laposabb

alakjához talál. Feltn alacsonysága azonban eltérést mutat, ez okból a

Psamm. Michelotti Desor fajra is utal, melyet Desor Synopsisa 454. lapján

említ a Serravalli fels miocénbl; de nem rajzolja le. Az alak nem
egészen kerek, még pedig gyenge szétnyomatás következtében.

Méretei : Hosszátmér : G.g '»^, harántátmér : 6.6 *%,, magasság: 3.8 ^"/^.

Leihelye Felménes. (Bécsi medencze.)

ECHINUS Linné.

Echinus cf. dux Laube.

V. Tábla 3 a—c.

(Laube. Echinoideu d. ü. u. T. Ab. p. 60. T. XVI. f. 2.)

Lényeges részei, dudorsorai teljesen egyeznek a Laube által adott

rajzzal és leírással. A különbség a kisebb alakban s az ötszögletes körvo-
nalban rejlik.

Méretei: átmérje: 14.9 %, magassága: 9.4 %, szájátmérje: 5.3%.
Leihelye Felménes. (Bécsi medencze.)

' Lásd Földt. közi. V. 1875. 1. 1.
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SCUTELLA Lam.

SCUTELLA ViNDOBONENSIS Lailbc.

Mint mindenütt, itt is gyakori. Felménes, (Bia sat. Bécsi medencze.)

CLYPEASTEE Lam.

Clypeastee intermedius Desm.

(Micheliu Monographie ties Cljqj. p. 128. T. XXXI. f. 1. a—g. Laube. Echinoiden p. 64.)

Egy teljes példány; alakban, körvonalaiban és lényeges részeiben

egészen egyezik Michelin idézett rajza és leírásával; az eltérést a hátulsó

szegély körvonala képezi. Ez egy kiugró görbét mutat a farnyílás körül,

azon a helyen, a hol a rajz egy szélesen beugró öblöt (sinus) jelöl.

De miután Michelin a körvonal nagy változatosságát különösen hang-

súlyozza, nem kétkedem, hogy ezen fajnak egy jellemzetes példányával

van dolgunk.

Méretek: Hossza: Xd'^A'^, szélessége: 115.5 %, magassága: 47.5 '«/m.

Felménes. (Bécsi medencze, ritka).

ECHINOLAMPAS Gray.

EcHiNOLAMPAS HEMisPHAEEicus Lam. Varictas Llnhii Golclf.

Töredék Felménesröl. (Bia, Tétény, Sopron. Bécsi medencze.)

SCHIZASTEE Ag.

SCHIZASTER KAEREHI Laube.

Kissé szétnyomott, de könnyen fölismerhet példány.

Felménes. (Sóskút, Bia, Sopron. Bécsi medencze.)

ECHINOCARDIUM Gray.

(Amphidetus Ag.)

(Agassis A. Revision of the Echinidi 109, 349, 580.)

«Váza vékonyhéju, szivalakú; levélforma ambulacrái többé-kevésbbé

háromszögletesek és a tetn egy bels galand (fasciola) által megszaklt-

vák; az oldal ambulacra párok likacsai távol esnek egymástól, a széles

elambulacra apró Hkacsok által képeztetik, melyek egy többé-kevésbé

mély barázdában vannak elhelyezve. A farkészülék a függélyesen lenye-

sett hátulsó részen van. A farnyilás alatti galand fölemelked ágakkal.»

Partlakó nem, a mérsékelt és éjszaki tengerekben 20—120 fonal

(36—216 m.) mélységben.

ECHINOCARDIUM INTERMEDIUM u. sp.

V. Tábla 1 a—e, 2 a—h.

Váza vékonyhéjú, szögletesen szivalakú ; a tet elre esik ; az elrész

függélyesen van lemetszve, a hátulsó végrész a tettl ferdén kifelé hajUk,
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nyújtott S vonalban ; homlokfelöl nézve az oldalak az alsó szegélytl a

tet felé domború fedélként hajlanak. Elül egy barázda vonul fel a tet-

készülékig, ezt a függélyes elöfalon és a tetn két emelkedett red kiséri,

melyek közt a páratlan ambulacra kissé mélyebben halad, mint halad a

páros ; ezen ambulacra egy, a tetnél széles, elrefelé folyton keskenyed

bels galand (fasciola interna) által kerittetik, mely az elrész fels, legöm-

bölyített szegélyéig ér, és itt a barázdában vissza hajlik a tet felé, öblöt

képez és az említett két redt is közbe fogja.

A páratlan ambulacra likacsai aprók, ferdén ki és hátrafelé hajló

párokban elhelyezvék, szám szerint 5—6 van egy oldalon.

A tet-készülék az elrészhez közelebb fekszik, de nem látható elég

világosan; az oldalambulacrák bels likacsai sem láthatók. A páratlan

ambulacra által elfoglalt mélyedésbl a tetkészülék hirtelenül emelkedik

ki, s itt 5 nagy likacs látható, melyek talán csak vázsértések, mivel mö-

göttük a páros ambulacrák központján 4 hátrafelé széthajló— divergáló—
likacs képezi a tenyészszerv nyilasait. A madrepora lemez és szemnyilások

(ocellariák) nem láthatók.

Az oldalambulacrák, melyeknek szirom likacsai csak a fasciolán

kivül jelentkeznek, lándsa-idommal bírnak; a likacspárok a fasciolából

indulnak ki és ennek közelében dudorokat foglalnak körbe. Elülrl hátra-

felé 6, 12, 10, 10 likacspár (és lemez) számlálható; a likacsok , (comma)

idomúak, a csúcsok a szirom táblák közepén egy emelkedett redbe nyúlnak.

A páros ambulacra közök (aires interambulacraires) kevéssé kiemel-

kednek. A páratlan, hátulsó ambulacra köz (interambulacra) hirtelenül

emelkedik ki, gömbölyített tetalakban és a felrész legmagasabb pontját

képezi.

A farkészület a nyújtott S vonal irányában lelapított hátulsó rész

fels felén van. A farnyilás egy tökéletes kör, függélyesen áll, és így egy

alul beugró mélyedésben van. Alatta a váz egy hegyes csrbe görbül,

melyet a faralatti lándsaidomú galand körít; ez pedig fölfelé, a farnyilás

párkányán az azt környez galanddal (fasciola) közvetlenül egyesül.

Az alzatnak igen széles ambulacra mezi simák, legföljebb egyes

kicsiny szemcséket mutatnak, és a karima felé összeszkülnek.

A szájnyílás az elrészhez közelebb esik, gömbölyn félholdalakú és

a hátrész felé kiálló ajakkal bír, melytl egy lapos galand vonul el a hát-

rész csréig.

A dudorok a felrészen aprók, de egyenletesek ; a páratlan ambulacrát

az elrész barázdájában ersebbek kisérik. Különben az elrész eléggé

sima, a faralatti fasciolával környezett vérten szintén nagyobb dudorok

vannak függélyes sorokban elhelyezve. Az alrészen vannak a legersebb
dudorok a karima felé futó sugaras sorokban és ezek félhold-vonalak által

kerittetnek.
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A szájnyílást apró szemcsék környezik.

Méretek: 1-sö 2-ik alak

Hosszátmérö 15.? 13.i

Harántátmérö 12.9 11.4

Magasság 9.o 8.2

A tet távolsága az elörésztöl . . 7.o 5.8

Száj távolsága a hátrésztöl . . 9.2 8.3

Hasonlatosságok és különbségek. A nembl, a melyhez ezen példányok

tartoznak, kevés faj ismeretes.

Eddig ismeretesek mint élk :
^

Echinocardium australe Gray. (Kelet-India, Jóremény foka, Japán, New-

Zealand.)

— cordatum Penn. (Norvégia, Földközi tenger, Brazília,

Florida).

— flavescens MüU. (Norvégia, Dél-Carolina, Florida.)

— mediterraneum Forb. (Földközi tenger.)

— pennatifidum Norm. (Northumberl. Florida tengerszoros.)

Ásatag fajok: ^

Echinocardium cordatum Penn. (fels-kréta?) Crag, Angolország.

— Deikei Desor. Molasse Helvetian III. St-Gallen, Sweicz.

— depressus Ag. Molasse, Couronne.

— pennatifidum Norm. (== virginianum Forb. A. Agassiz

szerint.) Miocén, Petersburg E.-Amerika.

— Sartorii Ag. Pliocen, Palermo.

— subcentrale Ag. Eocén, Eoyan.

Tehát összesen 9 faj. Ezekbl az E. Deikei és subcentrale igen töre-

dékes példányok után Íratott le; az E. Sartorii valószinüleg az E. corda-

tummal azonos, úgy, hogy egészben csak 6 jó faj marad meg, melyek

közül csakis az E. cordatum és mediterraneummal hasonlíthatók össze

példányaink.

Agassiz A.^ élénken hangsúlyozza azon nagy változást, melynek a

Spatangidák átaljában, de különösen az Echinocardium cordatum növeke-

désefolytán alá van vetve.

Az E. cordatum 7.9 *%,, hosszú alakján szerinte az ambulacra párok

bels likacssorai még nem futnak egybe, mint a kintt példányokon; a far

alatti rész néha oly csralakú, mint az E. mediterraneumnál ; úgy, hogy

szinte kínálkozik a gondolat, mintha példányaink az E. cordatum ifjabb

példányainak megfelelnének.

Közelebbrl tekintve példányainkat, kétségtelen, hogy ezek — ha nem

1 1. c. 109. 1.

2 Agassiz L. Desor Catalogue raisonné, és Desor. Synopsis.

3 1. c. 350, 744. 1.



is teljesen Wejlett — a növekedés utolsó fokán álló alakok, mire akifejlett

dudorok, a szájnyílás magas hátsó ajka, a likacssorok alakja utalnak, de mint

ilyenek is lényeges eltéréseket mutatnak éj^en az E. cordatum irányában.

A tetökészülék a homlokzathoz közelebb áll; a páratlan ambulacra

likacsai párjával csoportosulnak; a bels galand rövidebb; a farnyilás

teljes kör és a fels szegély közelében áll; és mindez épen ellenkezje az

E. cordatum jellegeinek. Az, hogy a farnyilás alatti galand a farnyilási

környezvel egybe függ. Kevésbé fontos.

Az E. cordatummal tehát — eltekintve az ifjú példányok körvonalai-

tól, össze nem egyeztethet.

Felette sajnos, hogy E. mediterraneum példány nem állt rendelkezé-

semre, még rajzához sem jutottam, st azt sem tudom létezik-e ilyen

valahol. Foebes, ki e fajt 1844-ben fölállította, a Linnean Society ülésén

egy rövid diagnosist közölt,^ ebbl és Agassíz S. új nagy müvébl merítem

a fogalmat e fajról. Ennek folytán az E. mediterraneum példányainkhoz

igen közel állónak látszik, azonban nem oly hosszú, inkább kerek ; hossz és

haránt-átmérje csaknem egyenl; a farnyilás függélyesen van megnyújtva

és sokban a pennatifidumra emlékeztet, tehát lényegesen elüt a leirt alaktól.

Ezek után egy új fajt kell itt fölállítanom, mely az eddig ismertektl

különbözik és mely az E. cordatum és E. mediterraren legközelebbi rokona.

Fekhelye az E. intermedium fajnak a fels mediterrán emelet Laytha

meszének fels rétegeiben van.

Leihelye: Felménes, Aradmegye (1 péld.), Bia, Pestmegye (2 péld.

nagyobb).
A EAJZOK MAGYARÁZATA.

V. Tábla.

1. a—e, EcHiNocAEDiuM INTERMEDIUM Lóczj. Bíáról természetes nagyság-
ban, 2. a—e, Felménesröl 2-szer, nagyítva;/, tet az ambulákrákkal

; g, táblács-

kák az oldalambiilacrák alsó részén ; h, a fasciola, és az alzat dudoraí,/—h ersen
nagyítva. 3. a, b, Echinus cf. dux Lbe oldalról és aluh'ól természetes nagyságban

;

c, az ambulacra és ínterambiüacra tér egy nagyított részlete. 4. a, h, Psammechinus
cf. MONiLis Desmar. alulról és oldahól természetes nagyságban ; c, oldalról 2-szer

nagyítva ; d, az ambulacra és oldalambulacra tér egy nagyított részlete.

KÜLÖNFÉLÉK.
A mint ezt már a füzet czímlapja is láthatóvá teszi, a « Természetrajzi

Fzetek » szerkesztsége véglegesen szervezkedett. Az osztályfnökök egyszersmint
szakszerkesztök ; az osztályok tiszti személyzetébl kerülnek ki az állandó bei-

munkatársak, névszerint : Dr Káeoli János és Mocsári Sándor az állattani —
LóczY Lajos és Schmidt Sándor az ásvány-földtani szakra. A külmunkatársak
névsorát majd akkor adjuk, a mikor az els füzetek a bírálat és a közvélemény
ítélszéke eltt megfordultak s az erk így biztos alapon szervezkedtek.

1 Ann. of Nat. Hist. 1844. I. Ser. XIII. K. 518. 1. az idézetekben tévesen van XIV. K.

413. 1. megjelölve.
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Az ÉRDEKES ÉS BECSES DOLGOZATOK oly nagy mennyiségben érkeznek, liogy

az els, tehát úgyszólván mutatványfüzetben nem szoríthattunk helyet az iro-

dalmi rovatok számára, annál kevésbé, miután eleve nem is álmodliattuuk olyan
szellemi pártolásról, a min ime bekövetkezett, s az épen azért elre elkészített,

illusztrált dolgozatokat már nem vonhattuk többé vissza. Hogyha az anyagi
pártolás is elegend lesz, gondoskodni fogunk, hogy az irodalmi kimutatás, ha
másként nem lehet, úgy mellékletképen a második füzettel megindíttassék. A má-
sodik füzetre már egymást érik a dolgozatok, még pedig mind a három szakból.

E füzet fogja hozni az Athamanta Haijnaldi Borb. et Uecht. rajzait, továbbá gróf

Pejacsevich N. János, az ásványtan buzgó pártolójának szintén illusztrált érte-

kezését. ,^

A KÜLFÖLD ÉLÉNK ÉRDEKLDÉST mutat a vállalat iránt s a helyesl levelek

kivétel nélkül csak azt sajnálják, hogy programmunk szerint külföldi szerzktl
csak magyar dolgoki-a vonatkozó értekezések fogadtatnak el. Nyomós okok voltak

azok, a melyek e kikötésre késztettek ; egyelre nem is változtatunk a dolgon,

noha leghbb óhajtásunk, hogy idvel^ minél tágasabb körre nézve alakiiljon itt,

közöttünk egy tudományos központ. Ügy a mint az önkéntes szervezkedés bekö-

vetkezik s az anyagi alap kellképen biztosítva lesz, tovább is mehetünk.

FüvÉszEKNEK. A növénytani rész szerkesztje, -Janka Victor iir, az európai

növény nemek neveit állította össze, oly módon, hogy azok az Endlicher -féle szá-

mokkal is felszereltettek, pld: 22 Stipa, vagy 1041 Cythniía stb. Hogyha 300 el-
fizet jelentkezik, akkor e neveket (1 121 -et) ers kártyapaph-ra lenyomatjuk s úgy
szereltetjük fel ragasztékkal is, hogy könnyen alkalmazhatók legyenek. A táblács-

kák hossza 5 %!- ) szélessége 1,3 %v s ekkora a ragasztékos rész is. Az átte-

kintést oly nagyon könnyitö táblácskák régi óhajtását képezik úgy a szakembe-

reknek, mint az iskoláknak is s e vállalattal jó szolgálatot vélünk tenni. Az 1121

teljesen felszerelt táblácskákból álló garnitiu-a, dobozban elhelyezve, körülbelül

2 forintba fog kerülni. Eljegyzéseket elfogad a « Term. Füzetek» szerkesztsége.

- IRODALOM.

Magyar nö\'enytani lapok, ez czíme azon havi szakfolyóiratnak, a melyet a

kolozsvári egyetem jeles tanára, Dr. Kanitz Ágost úgy indított meg, hogy majd-

nem jubilaeumot ünnepelt vele. Az els magyar fíívészkönyv ugyanis 1578-ban

jelent meg, szintén Kolozsvárt, s így a jöv évben bekövetkezik a magyarság
amabilis scientiájának háromszázados évfordulója. A rokon vállalatról meg kel-

lett, hogy omlékezzünk, mert fontos mozzanatnak tekintjük, még pedig épen azon

okoknál fogva, a melyeket úgy a programmban, mint e fzet megnyitójában is

szellztetünk. Minden köríílményt számba véve, nekünk azonban vigy látszik,

hogy talán még czélszerbb lett volna az áUat-, növény-, ásvány- föld és slény-

tannak (abban az h-ányban, a melyet megállapítani igyekeztünk) egyelre egy

vállalat köri csoportosulnia, fleg azon szempontból véve és kifejtve az erre való

okot, a melyet a Flevuere nézve a megnyitóban tárgyalunk. A szaktudományok

nem felejthetik ki a számadásból azokat az áramlatokat sem, a melyek nagy látkör,

gondolkozó fket pld. arra is birtak, hogy régészeti és statisztikai neinzetközi con-

gressusok színhelyéül tegyék a magyar földet; ez nem volt concessió, sem hízel-

gés a külföldnek, mert ennél sokkal több volt : a rólunk táplált halréleinon/t sok

tekintetben helyreigazitotta. Itt is a rendelkezésre álló, részben szerény erk egye-

sülése, járult hozzá a sikerhez ; s épen e siker, a milyen ösztönz, oly kalauz is

lehetne más szakokra nézve. Nekünk legnagyobb örömünk abban fog telni, ha

megérjük az idt, a midn annyi szakernk és minden szaknak annyi közönsége

lesz, hogy a munkát teljesen feloszthassuk ; de nincsen optimista, a ki ezt az idt



már ma is bekövetkezettnek látná. Ez egyszer véleményünk, mely — igen ter-

mészetesen — nem akar mérvadó lenni. — A «M. Növénytani Lapok» els száma
egy íven megjelenve, egy új növénynemet : Haynaldia Kanitz állít fel, hozza

Holubinak egy moh emmerátióját; a többi része az irodalom rövid ismertetésének

és fvészekre nézve érdekesebb liireknek van szentelve. Elfizetési ára egy évre

3 frt. Ajánljuk az illetk figyelmébe.

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYAINAK
BELÉLETÉBÖL.

A természetrajzi osztályok közííl ez id szerint az állattani, ásvány-, föld- és

slénytani olyan karban vannak, hogy azokat nemcsak a kíváncsi szem nézheti,

hanem úgy a közelebbrl érdekld, valamint a szakember használhatja is.

A szakkönyvtárak az illet osztályoklioz vannak csatolva s minden intézkedés

meg van téve, hogy vendégek is dolgozhassanak. A vendégek a legegyszerbb
úton az osztály fnökét keresik fel, kitl legott kell tájékoztatást nyernek.

A növénytani osztály rendezés alatt van.

A természetrajzi osztályban az 1876-ik évben a látogatók száma, 120 napi

nyitás mellett, 68,444 volt.

Külföldi szakemberek mint látogatók : Brimner de Wattenwyl, miniszteri

tanácsos Bécsbl. Orthopterolog, Witte E., törvényszéki tanácsos, Boroszlóból.

Coleopterolog. Dr. Meyer A. B. a természetrajzi múzeum igazgatója. Dresda.

I)r. Steindaclmer Ferencz a bécsi cs. k. állattár igazgatója. De Selys Longchamjjs

Mihály Ödön báró, Senator és. Akadémiai tag, Belgiumból. Dupont E., a Idr. ter-

mészetrajzi mu.seum igazgatója, Belgiumból. Bertoloni József loYâg, a növénytan
tanára, Bolognából, Giard Alfred az állat- s növénytan tanára, Liliébl. Cotteau

G., a franczia geológiai társulat elnöke. Dr. Wrohlewszky J. Koppenhágából. Dan-
ford Károly G. ornitholog Angolországból. Chantre Ernest, a lyoni természetrajzi

múzeum aligazgatója.

GrYARAPODÁs AZ ÁLLATTANI OSZTÁLYBAN: Emls, ajándék 2 faj , 2 példányban,
vétel 13 faj, 19 példányban. Madár, ajándék 60 faj, 105 példányban; csere ritján

2 faj, 2 példányban. Hüllk, ajándék 2 faj, 2 példányban, vétel 1 faj. 1 példány-

ban. Hal, ajándék 9 faj, 62 példányban, vétel 113 faj, 132 példányban. Eovar,
vétel 214 faj, 368 példányban, ajándék 590 faj, 2140 példányban, csere 527 faj,

914 példányban. Más gerincz. állat, ajándék 8 faj, 20 példányban, vétel 152 faj,

243 példányban.
Az állattam osztály szakkönyvtára 1875 végén állott 1045 mbl 1980

kötetben. Az elmúlt évben hozzájárult 155 m 320 kötetben, úgy hogy a szak-
könyvtár állása 1876 végén 1200m 2300 kötet volt.

Szakfolyóh-at 38 járt, melyeknek jegyzéke a közelebbi fzetek valamelyiké-
ben közé lesz téve.

AZ ÁSVÁNYTANI OSZTÁLY.

Ennek az állattanival közös látogatási napjai s így egyazon közönsége is van.
Gyarapodása 1876-ban ásvány-kzetben, 338 kövületben 136, egészben véve

pedig 474 számot tett ki.

Deczember hóban a szaporodás részletesen a következ, ajándék : Ipolyi
Arnold püspök úrtól egy kövült fadarab Bakóról, Nógrád megye. Buhics Antal
iirtól 5 db. Loss konkrétió Tamásiból, Tolna megye. Dr. Koch Antal úxiól \\
kzet és egy ásvány példány különféle leihelyekrl. Degenfeld Lajos gróf, ország-
gylési képvisel úrtól egy elephas-fog az alsó jobb állkapocsból, 'Szii-ákról,
Nógrád megye. Neustadt Gusztáv úrtól 3 db. ásvány Duúdról, Arad megye. Mr.
George Heath-tó\ egy példány termésarany Oraviczáról. Euttner Gyula, Zapács
Havrits és Belej Jurkó csornoholovai lakosoktól egy kvarcz kavics.

Vétel iitján 3 darab ásvány és egy kövület.
A szakkönyvtár állása 1876 deczember végén 21 23 m; 1876 ban beszerez-

tetett, 386 m.
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DES INHALTES DER

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National- Museum zu Budapest.

AUS UNSEREM PROGRAMME.

Der erklärende Titel, welcher dem obenstehenden Worte «Revue»

angefügt ist, sagt es jedem Fachmanne, was er von dem Unternehmen zu

erwarten hat.

Das ungarische Nationalmusenm hat die Schwierigkeiten , welche

jedes junge Institut überwinden muss hinter sich, und verdankt dieses

der energischen Hand Franz v. Pulszky's, dem die Leitung des Institutes

anvertraut ist.

Die Zeit ist angebrochen, wo auch jene Abtheilungen des zur Pflege

der höchsten geistigen Interessen berufenen Institutes, welche der Natur

der Sache gemäss am längsten mit dem technischen Theile des Ordnens

zu kämpfen hatten, das Feld der geistigen Thätigkeit betreten können, zu

dessen Bebauung sie berufen sind.

Dieses Feld ist gross, seine Bearbeitung ist mit schwerer Arbeit

verknüpft; aber diese Arbeit ist hehr, denn ein grosser Theil der Bedin-

gungen der Civilisation hängt von ihr ab.

Diese Arbeit strebt die Lösung jenes grossen Problèmes an, welches

wir in dem Worte Natur zusammenfassen, eigentlich nur andeuten. Die

Lösung hängt davon ab, dass die Erscheinungen der drei Naturreiche

erkannt und zum geistigen sowohl, als auch zum materiellem Wohle der

Menschheit nutzbar gemacht werden sollen.

In ihrer gesammten, überwältigenden Grösse ist diese Aufgabe der

ganzen Menschheit gestellt ; und eben desswegen ist es Pflicht — weil

auch Interesse— einer jeden Nation, dass sie sich an der Arbeit betheilige.

Zur Herausgabe der «Naturhistorischen Hefte» hat uns auch dieses

angespornt.

Aber auch noch ein anderer Umstand war es, den wir mit in Rech-

nung gezogen haben.

Die Auffassung der Pflicht und Arbeitstheilung, so wie wir dieselbe

soeben berührten, mag noch so richtig sein, sie ist doch nur ideal.

Das practische Leben schätzt Alles nach practischen Resultaten,
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und diese sind es, welche Factoren erzeugen, Nationen als Factoren der

Civilisation zur Geltung bringen.

Und wenn es eine Nation gibt, welche zur Legitimirung ihrer civili-

satorischen Mission der Unterstützung durch practische Kesultate bedarf,

so ist es sicherlich die ungarische Nation !

Wir sind wohl bestrebt, den Anforderungen der Civilisation zu ent-

sprechen ; im eigenen Kreise können wir auch Eesultate aufweisen ; aber

dennoch ist es Thatsache, dass die meisten jener Culturvölker, von wel-

chen viele unserer Interessen abhängen, weder uns, noch unsere Eesultate

kennen, oder — was noch viel schlimmer ist — uns mitsammt unseren

Eesultaten verkennen !

Das fühlt jeder denkende Sohn der Nation ; und er fühlt auch, dass

wir diesem entgegenwirken sollen; dass wir solche vermittelnde Organe

schaffen müssen, welche geeignet sind jeden Theil unserer wissenschaft-

lichen Bestrebungen den Culturvölkern kund zu geben, nach welchem das

geistige und durch dieses das civilisatorische Niveau geschätzt zu werden

pflegt. Die Vermittlung hängt von uns ab.

Auch dieses haben wir vor Augen gehabt, als wir uns zur Heraus-

gabe der «Naturhistorischen Hefte» entschlossen.

Mit unseren naturhistorischen Arbeiten und Bestrebungen standen

wir bisher so ziemlich ausserhalb des riesigen Verkehres, welchen der

Geist der Culturvölker geschaffen hat; wir blieben abseits, und der Strom

des wissenschaftlichen Verkehres begann neben uns vorbei zu rauschen;

er zog uns nicht in Eechnung, weil es lange nicht in unserer Macht stand

unseren Werth zu beweisen und auf Grund desselben zur entsprechenden

Geltung zu gelangen.

Es entstand über uns eine Meinung , wie eine solche über Unbe-

kannte gewöhnlich zu entstehen pflegt ; sie war um so übler, als es Facto-

ren gab und gibt, denen es an einer üblen Meinung gelegen ist !

Gerade hinsichtlich der naturhistorischen Fächer behauptete diese

Meinung, dass wir Ungarn für diese Fächer keine Neigung besitzen, dass

wir die Wichtigkeit derselben nicht anerkennen, mit einem Worte : dass

wir in dieser Beziehung selbst heute noch qualificirte Barbaren wären! Es
ist traurig, dass dem so ist, aber es ist eine Thatsache, dass dieses die

Meinung ist; ja dass es Factoren gibt, welche diese Meinung verbreiten,

trotzdem sie von der Falschheit derselben überzeugt sind !

Unter solchen Umständen kann unsere Wehr und Waffe blos in

der ehrlichen That bestehen, welche jeder Anmassung ferne steht, und
mit voller Aufrichtigkeit Jenen vorgewiesen wird, die ihre Meinung nicht

aus fremder Meinung, sondern aus eigener Anschauung zu schöpfen

gewohnt sind. Das wollen wir nach Kräften thun.

Otto Herman.
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ZUR ORIENTIRUNG.

In der Revue werden Uebersrt.zungen oder Auszüge der im unqarisehen

Theile eiülialfencn Arbeiten gegeben; minder iriclitige Saehen werden Mos

angeführt. Die Arbeite)! ansländischer Autoren erscheinen vollinhaltlich in

der Berne und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wen igstens a ngedeutet.

Bei jedem Artikel der Bevue wird auf die SeiteiizaJil (pagina) des unga-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft éegenüber verantwortlich.

Die Redaction.

ZOOLOGIE.
Pag. 8.

Verbreitungsgrenzen der Vögel. Eine mündliche Mittheilung, welche

sich darauf bezog, wonach die gewöhnliche Saatkrähe (C, friigilegus) auf

einigen Punkten der ungarischen Ebene stets gegenwärtig ist, andere

Punkte clagegen zu meiden scheint, erinnerte mich an die scharfe Grenze,

welche ich in der Verbreitung der eigentlichen Krähen und der Schopf-

lerche (Alauda cristata) aus eigener Erfahrung kenne.

Diese Grenze liegt im Borsoder Comitate, in den Vorbergen des

Bükk-Gebirges, wo dieses von Diósgyr gegen Miskolcz zu ausläuft, und

ist sehr interessant.

Hinter Miskolcz, welches am Rande der Sajó-Ebene und in der Aus-

mündung des Szinvathales liegt — ja schon im Weichgebiete der Stadt —
beginnt sich das Thal zu verengen, bleibt al)er noch his Diósgyr ziemhch

geräumig und wird zu Wiesen und Feldbau verwendet. Hinter Diósgyr

wird das Thal schnell verengt und gewunden, und führt schliesslich in

jene prachtvollen Schluchten und Felsengen, in und um welche die Eisen-

werke Alsó- und Fels-Hámor eingepfercht sind. Zwischen Diósgyr und

den Felsengen beträgt die Entfernung kaum eine Meile, und in die Mitte

dieser Distanz fällt die Diósgyrer Papiermühle, welche (thalauf gehend)

links vom Wege hegt. Bis zur Papiermühle halten noch immer Aecker vor;

in entsprechender Lage ünden sich auch Weingärten. Dort, wo der Weg

zur Papiermühle vom Hauptwege abzweigt, erhebt sich ein kleiner Hügel,

darüber hinaus breitet sich ein grosser Wiesenplan aus. Das Thal wird

durch schöne Laubholzwaldungen eingesäumt. Das Hügelchen zeigt schon

Kalkformation, wogegen von Miskolcz bis zum Hügelchen Sandstein

herrscht. Die Grenze zwischen Kalk und Sandstein bildet zugleich die

Teniiés^etrajgi fületek, i,
»'
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Verbreitimgsgrenze der Schopfk'rclie (Alauda eristata). Dieses manifestirt

sich so auffallend, dass es selbst dem Laien auffällt.^ In gleicher Höhe mit<

der Papiermühle nehmen noch immer zwei Paare der Schopflerche ihren

Standort, sie fliegen vor den Wägen und Fussgängern fortwährend längs

des Weges ; sobald sie aber das Hügelchen erreichen, biegen sie vom Wege

ab, beschreiben einen Bogen und fliegen gegen Diósgyr zurück. Ich habe

oft versucht, diese Vögel über den Hügel zu scheuchen, immer vergebens !

Die krähenartigen Vögel bleiben nacheinander aus. In Diósgyr und dem

damit zusammenhängenden Majláth nistet noch die Elster (Pica caudata)
;

ja sie geht noch bis zur Papiermühle zu Besuch; aber die übrigen Krähen-

arten sind hier nie zu sehen, wo doch zwischen Miskolcz und Diósgyr,

so die Nebel- als auch die Saatkrähe, die Dolüe und Elster häufig sind.

Eine Ausnahme bildet blos der Kolkrabe (C. corax), welcher zur Brütezeit

in das Gebirge eindringt, um dort zu nisten. Die geschilderte Erscheinung

macht hier den Eindruck, als wären die angeführten Vogelarten so weit

verbreitet, als der Bau der Körnerfrüchte vorhaltet ; und als wenn die

Schopflerche diejenige Art wäre, welche bis zur äussersten Grenze dieses

Zweiges des Feldbaues geht, wogegen die Nebel- und Saatkrähe und

einigermassen auch die Elster sG4ion früher zurückbleiben.

Und wirklich, der Anbau von Körnerfrüchten hört von der Papier-

mühle an thalaufwärts gänzlich auf.

Nun wurde aber ziemlich positiv behauptet, dass in mancher Gegend,

wo Getreidebau betrieben wird, die Saatkrähe gänzlich fehlt, trotzdem die

anderen Krähenarten häufig vorkommen.

Die Frage der Verbreitungsgrenzen ist ein interessantes Problem,

welches seiner Lösung harrt, und dessen Lösung berufen ist Licht zu ver-

breiten auf jene Verhältnisse, von welchen die An- oder Abwesenheit

gewisser Vogelarten abhängt.

Nachdem hier von solchen Arten die Eede ist, welche kaum ver-

wechselt werden können, welche eben so bekannt als populär sind, so

würde ich die hierauf .bezügHchen Mittheilungen mit grossem Danke
entgegennehmen, u. z. möglichst aus allen ïheilen des Landes.

Der Winter treibt sowohl die krähenartigen Vögel als auch die

Schopflerche in Städte und Dörfer hinein, und so verursacht es gar keine

Mühe, zu erfahren, welche Arten hier oder dort vorkommen? Ich wende
mich mit der Bitte um Mittheilungen an alle Jene, welche der Zoologie

Ungarns vom Herzen gewogen sind. ^

Otto Heebian.

i) Ich wurde auf diese Ersulieinuug vor laugen Jahren durch meinen Vater und durch
meinen Schwager Scultetv, die beide Ornithologie trieben, aufmerksam gemacht.

-) Mittheilungen erbitte ich mir unter meinem Namen in das Nat. Museum in Budapest
zu richte)),
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Pag. 10.

Gypaetos barbatus in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Verbreitung

dieser interessanten Vogelart. Als Ergebniss der kleinen Allhandlung ist

zu verzeichnen, dass G. barbatus längs der ganzen Gebirgskette vorkommt,

welche Siebenbürgen von Süden, Osten und Norden umspannt, da die bis

jetzt erlegten, und der Wissenschaft zugänglichen sechs Exemplare, von

diesen Gebirgszügen stammen. Im Eetyezat-Gebirge auf dem Kamme
«Facza jaruluj» wurde sogar eine Gesellschaft von fünf Stück beobachtet.

Interessant ist auch der Umstand, dass dieser Vogel auch in das Vorgebirge

herniedersteigt, wie dies die Beobachtungen des Herren Adam v. Buda,

Gl". Koloman Lázár und des Berichterstatters bezeugen.

Mitgetheilt von J. v. Csató.

Pag. 12.

Die Fischriesen der Donau, In dieser Abhandlung, deren Schluss im

zweiten Hefte folgen wird, gibt Dr. J. Károli die kurze Charakteristik und

Beschreibung der Störarten der grösseren Flüsse Ungarns, u. z. auf

Grund des Materiales des ung. Nationalmuseums, welches auch von

auswärtigen Fachmännern als überaus reich anerkannt wurde. Die Gruppe

Ganoidei chondrostei, mit der Familie Äcipeuseridae, zählt in den ungari-

schen Flüssen ein Genus mit sechs Arten, u. z. Acipenser ruthenus, glaber,

schypa, huso, stellatus, Güldenstädtii. Ein ausführlicher Auszug wird mit

dem Schlüsse der Abhandlung folgen.

Pag. 16.

Gobio uranosoopus AgS. In einer Sammlung kleiner Fische, welche

Herr Vicegespan Johann von Csató an das ungarische Nationalmuseum

eingesendet hat, und welche aus dem Strellflusse (Siebenbürgen) stammen

fand Dr. Johann Károli, die obbenannte Art, welche bisher nur aus der

Salzach und der krainischen Save bekannt war. Diese Art hat also unga-

risches Bürgerrecht erlangt und scheint nach Osten verbreitet zu sein.

Pag. 17.

Ooleoptera nova e Hungária meridionali a Joanne Frivaluszkt

descripta.

ABLEPTON uov. geims MYCHOPHILUS uov. Keuns

Treforti uov. apecies miuutus nov. i^pecies.

PSELAPHUS Mehadieiisis nov. speii.

Die complette lateinische Beschreibung dieser nova ist an angeführ-

ter Stelle des ungarischen Textes zu lesen. Aus den einleitenden Worten

ergeben sich für die Gegend von Mehadia noch folgende interessantere

Arten, als : Bryoporus multipunctatus Hampe ; Bythinus Keitteri Sailcy,
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bajius Hampe ; Cerylon Fagi Briss ; Henoticiis serratus Gyllen
;
Arom-

matiis duodecim striatus Müll; Metophthalmus lacteoliis Motsch

Anthracias bicornis Eedt ; Aparopion costatiim Hampe. Die nova, so wie

die eben angeführten interessanteren Vorkommnisse hat der fleissige mid

geschickte Sammler des ung. Nat. Museums Johann Pavel im Sommer

1876 gefunden.

Pag. 22.

Beitrag zu den Difformitäten bei Ooleopteren, Dr. G. Kraatz hat zu

wiederholten Malen Difformitäten an Käfern bekannt gemacht. ^ Zu diesen

Fällen liefern auch die Sammlungen des ung. Nationalmuseums einige

Beiträge.

1. Carahus nemoralis. Der linke Hinterfuss mit doppeltem Schenkel

(Taf. H. Fig. 6, dreimal vergrössert). Der Nebenschenkel ist im Ganzen

gedrungener als der eigentliche, der difforme Schenkel ist kaum einen

halben Millimeter kürzer als der normale Schenkel des rechten Hinter-

fusses. Das sonst sehr gut entwickelte Thier sammelte Jon. v. Frivaldszky

nächst Mehadia.

2. Carahus Hampei. Der linke Hinterfuss mit difformer tibia und

solchem tarsus. Eine sehr interessante Difformität (vide Taf. II. Fig. 7,

dreimal verg. ; difformer, normaler Fuss). Es ist deutlich zu ersehen,

dass der gekrümmte Theil die tibia ist und als solche mit den zwei

Stacheln endigt, welche jenen der normalen tibia entsprechen. Der Theil

über der tibia ist offenbar der tarsus und zeigt noch eine Gliederung. Der

Schenkel des difformen Fusses ist um 1,5 «/„^ kürzer als jener des nor-

malen Fusses. Das Exemplar stammt aus dem Biharer Comitat.

3. Pi-ocnistes coriaccus. Der rechte Hinterfuss mit doppeltem tarsus

(Taf. II. Fig. 8, A der Nebentarsus, dreimalige Vergr.). Das Ende der

tibia ist sichtlich verdickt, namentlich an der Einlenkungsstelle - des

Nebentarsus ; diese tibia ist nahezu um 2 ^«^„. kürzer, als jene des nor-

malen Fusses; der entM'ickelte tarsus ist kürzer als jener des normalen
Fusses und in seiner gesammten Anlage schwächer ; der Nebentarsus zeigt

drei gut abgesonderte GHeder, von welchen das Endglied abgestumpft ist.

Das Exemplar stammt aus Siebenbürgen.

4. Laminjris noctilncca d" ; mit difformem Halsschild. Die diese Käfer-

art charakterisirende Wölbung des Halsschildes ist noch ganz normal und
symmetrisch entwickelt, dagegen ist der hnke Seitenrand eigenthümlich
ausgeschnitten (Taf. IL Fig. 9, viermahge Vergr. A die normale Seite),

und der dadurch entstandene fingerartige Fortsatz deutet ungefähr die

Grenze des normalen Zustandes an. Der Käfer ist sonst zu normaler Kör-

Kra vTZ «Beschr. diöonn. Käfer» Berliner entoni. Zeitschrift XVI. 1873. p. 429—30.
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pergrösse gediehen. Gesammelt von Victor v. Janka in St. Gothard,

Siebenbürgen.

Aus Ungarn stammt ferner ein Carabus Scheidleri Panz. dessen

Halsschild in zwei Tlieile getheilt ist (beschrieben von Dr. Kraatz

«Beschr. difform. Käfer» Berliner entomol. Zeitschrift XVI. p. 429, 430).

Diese Mittheilmige hat die Zuvorkommenheit des Herrn J. von

Frivaldszky ermögli«3ht. Mitgetheilt von 0. Herman.

Pag. 23.

Hymenopterai A. Mocsárt berichtet über die in den Zellen der

Osmia caementaria Gerst. parasitirende Chrysis simplex Dahlh. und

bestätigt die Richtigkeit der Angaben, welche Gerstäcker im Jahrgange

1869 der Stettiner entomologishen Zeitung mitgetheilt hat. Mocsäry hat

seine Beobachtungen in der Nähe der Badeorte Szliács und Koritnycza

gemacht.

Pag. 25.

Eelevé des Hémiptères nouveaux de Hongrie, décrits en 187G. Par M.

le Dr. G. de Horváth. La faune hémiptérologique de Hongrie a été

enrichie en 1876 par plusieurs espèces nouvelles, publiées dans les «Peti-

tes Nouvelles Entomologiques» de M. Deyrolle. Cet estimable journal

étant assez peu répandu chez nous, je croyais utile de reproduire ici les

diagnoses de ces espèces. J'ajoutai» d'ailleurs des renseignements d'un

intérêt plus local (indications précises de l'habtat, temps de la capture

etc.) qui ne se trouvent pas annotés dans les diagnoses déjà pubhées.

Pag. 28.

Astacus leptodactylus Esch mit aestig difformer Scheere. Wenigen

Laien und nicht jedem Fischer ist es bekannt, dass unsere Flüsse von

zwei Arten des Genus Astacus bewohnt Averden u. z. von A. fluviatihs

Rondel mit der breiten, und A. leptodactylus mit der schmalen, schlanken

Scheere. Der letztere ist Bewohner des schwarzen jMeeres und wandert im

Flusssysteme dieses Meeres nach aufwärts. Wie weit ? das ist noch nicht

entschieden. In Ungarn ist diese Art häufig in der Donau und Tlieiss und

ist nach Exemplaren des Museums auch aus dem Plattensee bekannt.

Seine Verbreitung in den, dem schwarzen Meere zueilenden Flüssen, das

Vorkommen in der Maros, Vág, Gran ist noch fraglich. Das wissen wir

jedoch, dass die Art in Südrussland vorkommt, wo sie durch Esscholtz

entdeckt und beschrieben wurde, dass die Art also zu jenen charakteristi-

schen Formen gehört, welche wir mit Südrussland gemeinsam haben,

weiter nach Osten aber vergebens suchen. Ein Exemplar dieser Art, im

ung. Nat.-Museum deponirt, zeigt eine sehr ausgf^zciclinete Diflbrmität
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Der Finger ist auf die Art eines Hirschgeweihes dreifach verzweigt, und

die einzelnen Zweige geben — was deren Stärke betrifft — wenig der

Stärke eines normalen Ghedtheiles nach ; ihr gemeinschaftlicher Stamm

ist entsprechend verstärkt. Die bei den Krebsen so stark ausgesprochene

Eeproductionsfähigkeit ist bei dieser Difformität nicht betheiHgt, denn

beide Scheeren sind in ihren Grossenverhältnissen einander gleich, wo

doch die reproducirten Gheder gewöhnlich bedeutend kleiner bleiben als

die normal entwickelten. Bei kleiner Aufmerksamkeit ist auch der Laie in

Stand gesetzt zur näheren Kenntniss, besonders der Verbreitung dieser

Thiere beizutragen. Diese Kenntniss ist von doppeltem Interesse : schon

als einfacheThatsache, besonders aber vom Gesichtspunkte jener For-

schungsresultate, welche von russischen Forschern gemacht wurden. Die

russischen Forschungsresultate scheinen darauf zu deuten, das s Astacus

leptodactylus erst in den neueren Zeitperioden zu wandern begann, immer

weiter in das Flusssystem eindringt, und wohin er eindringt, dort ver-

drängt er unseren gemeinen Flusskrebs derart, dass dieser stellenweise

schon zur Seltenheit wird. Wir würden uns hier also der nämlichen

Erscheinung gegenüber befinden, wie bei den beiden Arten der Hausratte

und der Küchenschabe. — Wie weit ist nun Astacus leptodactylus im

ungarischen Flusssystem fortgeschritten? welche Punkte beherrscht er

schon ausschliesslich '? welche Art ist an gegebenen Orten die häufigere ?

Diese interessanten Fragen harren noch der Lösung, von ihnen hängen

nähere Schlussfolgerungen ab. Behufs sicherer Orientirung zeigt Taf. H.

sub 1 die difforme Scheere, 2 die normale Scheere, 3 die normale Scheere

von der hinteren äusseren Schneide aus betrachtet, alles von A. leptodacty-

lus : 4 die Scheere des gemeinen Hausskrebses, 5 deren Seitenansicht.

Mitgetheilt von Dr. Johann Káeoli.

BOTANIK.
Pnof. 29.

Symphytum molle Janka und Fumaria supina Janka, Zwei neue
Pflanzen der Flora Ungarns. Siehe die complete lateinische Beschreibung
an angegebener Stelle des ungarischen Textes.

.

Pas. 30.

Athamanta Haynaldi Borbas et Uechtritz n. sp. Die complete
lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des ung. Textes.

Herrn Br. üechtritz's Ansicht folgt hiermit. (Die Abbildungen bringt Heft
IL der «Term. Füz.»)

«Die Athamanta intermedia (sie primum in htt. nominabam) halte ich

nicht lur identisch mit /1. rtipestris Echb. Die Worte der Diagnose in der



il. germ, exciirs. ))involucr<) di, triphyllo inaequali, invuhiccUo pnUrcllis

fructiferis hreriori,» dann die vfolia circidtu latissima» passen durchaus
nicht auf Ihre Pflanze vom Berge Visenura, die wie AtJi. Mathioli WuJf ein

invokicrum polyhyUum aequale, sowie die Fruchtstiele an der Länge
erreichende oder seihst überragende Involucellen ])esitzt. Aber auch von
A. Mathioli Wulf, halte ich Ihre mir neue Pflanze für verschieden, denn
sie besitzt weit armstrahligere Dolden (9— 12 Strahlen), fast wie A. crê-

te nsis, mit der sie sonst nichts zu schaffen hat, viel breitere Hüllen und
Hüllchen (namentlich ist die Gestalt der Involucellen ganz verschieden).

Auch die Form der Frucht scheint so wie deren Bekleidung abweichend
;

leider habe ich von A. Mathioli trotz reichen Materials keine völHg reifen

Früchtchen, um beide Pflanzen genauer prüfen zu können. Die Blätter sind

ebenfalls sehr verschieden, sowohl im Totalumriss als in der Gestalt der

einzelnen Segmente, die jedoch auch von der der .4^//. creteiiifis verschieden

ist, mit w^elcher Ihre Form übrigens, wie schon gesagt, nicht zu verwechseln

ist, da Habitus, Bau der Hüllen und Hüllchen etc. (und auch die unter-

irdischen Theile der Pflanze) sehr abweichen. Die Ath. MatJiioli steht ihr

immer noch näher und ich habe eine Form derselben vom Trebenic, bei

Serajevo (Möllendorf exsicc), mit kürzeren Zipfeln der oberen Blatter und

zumTheil weniger Doldenstrahlen, die scheinbar einenUebergang vom Typus

der A. Mathioli zu Ihrer A. intermedia vermittelt, aber doch im Uebrigen

deutlich von letzterer verschieden ist und vielmehr die dichtere und

weichere Bekleidung der (noch jungen) Früchte, und die Gestalt der allge-

meinen Hülle sowie der Involucellen der typischen A. Mathioli besitzt.

Leider sind die Exemplare von Möllendorf unvollständig, indem die

unteren Theile fehlen, auch entwickelte Früchte nicht vorhanden sind

Ich hatte diese Form von Serajevo im Herbar als A. Mathioli rar. hraelif/-

loha bezeichnet, und als ich Ihre Pflanze zuerst sah, dachte ich, sie könnte

am Ende mit jener Varietät der .4, Mathioli zusammenfallen, was jedoch^

wie die nähere Besichtigung zeigte, keineswegs der Fall ist Ich glaube

nach dem Gesagten somit unbedingt, dass Ihre A. intermedia eine gute

Art sein dürfte, möchte Ihnen aber ratlien, einen anderen Namen bei der

Bezeichnung zu wählen, da sie nur habituell etwas Intermediäre ? zwischen

den andern Formen der mitteleuropäischen Flora zeigt, während in den

Charakteren von allen eine Differenz constatirbar ist, namentlich in der

Gestalt der Involucellen. (Uechtritz in lit. d. Yratislaviae die 8. Mai. 187G.).

^ Mitgetheilt Dr. ^'. BotuîAs.

Die erste Notiz theilt die ungarischen Arten mit, welche nls solche in

Gandogers «Decades plantarum novarum ad iioram Eur. spectantes.» Parisiis,

1876. Fase. IL angeführt werden.

Die zweite Notiz gibt Nachricht von Prof. J. Schuch's Abhandlung über

Luftwurzeln, welche in der Bot. Zeitschr. erschien.
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MINERALOGIE.

Pag. 33.

Ueber den Bunsenin, ein neues Tellurmineral. Dr. Josef Alexander

Krennee. Unter den von Prof. A. Schuller in Nagyág gesammelten Tellur-

erzen fand ich ein bisher unbekanntes.

Es zeigt licht stahlgraue, meist stark geriefte kleine Krystalle, welche

auf Quarz sitzen, mit dessen Krystallen sie innig verwachsen sind.

Die 1—2 ''^, grossen Krystalle sind selten symmetrisch ausgebildet,

sondern erscheinen gewöhnlich als mehr oder minder gekrümmte Täfelchen,

deren Hauptgestalt natürlich durch die Tangentialfläche der nach drei

Eichtungen sich hinziehenden Streifen und Eiefen bestimmt wird.

Prof. V. Wartha, der die Freundlichkeit hatte dieses Mineral einer

qualitativen chemischen Analyse zu unterziehen, fand, dass es aus Gold und

Tellur besteht.

Ein gelbes derbes Tellurgold ist schon bekannt, es ist dies Genth's

nach seinem Fundorte benannte Calaverit.^

Ich erlaube mir dieses graue, krystallisirte nagyáger Tellurgold, nach

Prof. E. BuNSEN als demjenigen, welcher sich durch die Endeckung und
Verbesserung mineralogisch-chemischer Untersuchungsmethoden so grosse

Verdienste um die Mineralogie erworben hat, Bunsenin zu nennen, umso-

mehr, als es gerade dieser berühmte Fachmann war, welcher ein anderes

nagyáger Tellurmineral, den Nagyágit nach seinen wunderbaren subtilen

Methoden in die einzelnen Bestandtheile zerlegte.

Die Krystalle erwiesen sich als rhombisch. Sie bestehen hauptsäch-

lich aus dem Prisma, einem Doma und den zwei oder drei Endflächen, zu

welchen Gestalten sich oft eine stumpfe Pyramide gesellt.

Die beobachteten Flächen^ sind :

a 100 n 310

h 010 k 230

r 001 / 120

m 110 íi 011

s 210 2> 211

Die Grundpyramide wurde nicht beobachtet.

Die Spaltbarkeit ist basisch nach 001, und eine ausgezeichnete zu
nennen.

1 American. .Jouni. of Science 1808. IL XLV, p. IHi.
' Bei den hier benutzten Zeichen geben die Indices das Parametverhältniss direct-

H bedeutet unendlicli als Abkürzung von 5 oder 0-, das Nähere hierüber siehe : «Müecrvetemi lapok.'
1876. p. 298.

' ^



Zur Grundlage der Berechnung wurden die nachfolgenden, an einem
sehr guten Krystall gefundenen Normal-Winkel genommen :

110 ITG :=. 86° 20'

110 911 = 71° 53'

Die übrigen Flächen ergaben im Mittel folgende Neigung :

211 011 = 13° 41'

211 001 = 30° 5'

211 110 ^ 61° 46'

211 2ri = 52° 20'

010 011 = 63° 0'

110 210 = 18° 43'

010 310 =: 19° 38'

100 120 = 25—25^° crc.

100 230 = 32° crcf

Aus obigen Grundmessungen würden sich folgende Flächenneigungen

berechnen :

010 011 = 62° 58'

001 011 = 27° 2'

211 100 = 76° 22.8'

211 010 = 63° 47.2'

211 001 = 30° 2.3'

011 211 = 13° 37.2'

210 211 = 59° 57.7'

211 110 = 61° 42.5'

010 310 = 19° 33.8'

100 120 = 25° 7.5'

100 230 = 32° 1'

100 210 = 61° 56.3'

Die treppenartige Kiefung und Streifung ist nicht das Resultat von

Zwillingsbildungen — was ich besonders betonen zu müssen glaube —
sondern die Folge von parallelen Wiederholungen der Flächen.

Die Riefung findet statt :

1. In der Prismenzone meist durch Wiederholung der Flächen

11^ und 010.

2. In der Doma-Pyramidenzone, und zwar zweifach, an beiden Seiten

der Krystalle, nämlich meist durch das vielfache Auftreten der Flächen

011 und 211.

Die beobachteten Combinationen betreffend, so zeigt solche die

III. Tafel Fig. 1—4, während Fig. 5 die Projection sämmthcher an diesem

Minerale beobachteten Flächen giebt.

Die Fig. 1 zeigt die Combination der Formen : 1 00, 1 0, 1 1 und 011.

Fig. 2 jene von 100, 010, 001, 110. 210, 011 und 21 1.
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Fig. 3 besteht aus den Flächen 100,910, 110, 219, 911 und den

selteneren 120, 230, 310, während

Fig. 4 welche aus 100, 010, 110, 011, 211 Gestalten besteht und

einerseits die durch die Wiederholung von 110 und 010,

andererseits durch jene von 211 und 011 enstandene

Eiefung darstellt.

Was die nähere chemische Constitution dieses interessanten Minerals

betrifft, so wird diese wohl mein geehrter Freund Prof. V. Wartha, welcher die

chemische Analyse desselben freundlichst zugesagt hat, baldigst ermitteln.

Den Bunsenin in morphologischer Beziehung verglichen mit andern

Mineralien, so ergiebt sich :

1. Dass seine Gestalt übereinstimmt mit einem andern seiner Gestalt

nach mir schon seit einigen Jahren bekannten Tellurerze aus Nagyág, wel-

ches aber aus Silber, Gold und Tellur besteht, und unter dem mehrdeutigen

Sammehiamen «Weisserz » eine Eolle spielt. Dieses weisse Mineral zeigt:

100 110 = 43° 12'

011 110 = 72° 3'

Dasselbe spaltet auch ausgezeichnet basisch.

2. Unser Mineral, mit dem offenbányaer Sylvanit ^ verglichen, ergiebt,

dass nach Miller bei letzterem Minerale die Neigung des Prisma zu der

Macroendfläche 34° 36' beträgt, während beim Bunsenin das berechnete

^4 Prisma zu derselben Endfläche einen Winkel von 35° 8' ergäbe, wonach

die Differenz 9° 32' wäre.

Beim Sylvanit ist ferner das Brachydoma zur Brachyendfläche

48° 28' geneigt, diesen Winkelwerth auf den dreifachen Indices berechnet

ergiebt 73° 33', während beim Bunsenit 091 919 = 74° 46.7' beträgt.

Die Differenz ist hier 1° 13.7'.

3. Den Bunsenin mit dem ebenfals basisch spaltenden Discrasit ver-

glichen, sehen wir, dass bei letzterem nach Miller das mit dem Buchsta-

ben q bezeichnete Prisma 319 zu 199 eine Neigung von 69° besitzt. Beim
Bunsenin ist 199 219 = 61° 56.3', daher 1° 53' Differenz.

In der Doma-Zone des Discrasit ist das Brachydoma zur Brachy-

fläche unter 56° 7' geneigt, während bei unserem Minerale die gleich-

genannten Flächen eine Neigung von 62° 58' zeigen ; diesen Werth auf das

^4 Doma berechnet, erhalten wir 55° 46, dies mit obigen verglichen

eine Differenz von 9° 19'.

1 Hier muss ich bemerken, dass ich auf Gruud des in meinen Händen befindlichen Materiales

KoKSCHARow's Ausicht über das Ki-ystallsystem des Sylvanités leider nicht beipflichten kann, viel-

mehr der älteren Millek's, wonach derselbe rhombisch ist, beitreten muss.
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Zirkon von Podsedlitz. (Tafel IV. Fig. 1, 2, 3, 4.) Von Alexander

Schmidt. Durch die Güte des Herren Dr. Jos. A. Kiíenner habe ich Zirkon-

Krystalle von PodsedHtz (Böhmen) erhalten, deren nähere Untersuchung

Folgendes ergab.

Bekanntlich erscheinen in der südlichen Gegend des böhmischen

Mittelgebirges, zwischen und bei Trziblitz und Podsedlitz die Pyropen

führenden Gerolle. ^ Das Granatenlager enthält verschiedene Mineralien,

welche ganz deutlich erkennen lassen, dass sie durch Wasser zusammen-

getrageil w'orden sind. Am häufigsten erscheinen Olivin, Augit, Amphibol,

Glimmer, Kalkspath, Pyrop-Körner ; aber durch Schlemmung kommen
noch abgerundete Zirkon-Krystallindividuen , Spinell-Körner, Quartz-

Geschiebe, Baryt, Bronzit, Turmalin, Krystallpartikelchen zum Vorschein.

Es wurden 20 Zirkon-Krystalle von Podsedlitz — die im Besitze der

mineral, palaeont. Abth. des ung. National-Museum sind — untersucht,

deren Kanten aber nur an den kleineren erhalten und blos bei einem

grossen fehlerfrei sind. Davon zeigen 8 pyramiden- und 12 prismenför-

mige Ausbildungen. Der grösste Krystall hat eine Länge von 8, Breite von

'"'"'/»i ; der kleinste dagegen 3, d. h. S*«/^ ; es herrscht die hyacinthrothe bis

in's honiggelbe übergehende Farbe. Die Flächen spiegeln im Allgemeinen

gut, die kleineren haben sogar diamantartigen Glanz. Die beobachteten

Flächen, bezeichnet durch Miller's '-^ Buchstaben, sind folgende :

Prisme »! 110

.) a 100

Pyramide j) 111

» <p 447 neue Form
» u 113

X 133

Häufige Erscheinungen sind die Combinationen der Formen 1 1 1 und

100 (Fig. 1 und 2) ; die pyramidenförmigen Individuen haben bereits

diese Form, nur bei zwei kleineren habe ich auch noch die Fläche 110

gefunden. Die prismenförmigen Krystalle zeigen die Formen von 111, 110

und 100. (Fig. 3.)

Bei einem grösseren Exemplare sind alle genannten Flächen vorhan-

den, deren typische Abbildung Fig. 5 ist.

Zur Fundamentalmessung habe ich die allerbest spiegelnden Flächen

ausgewählt und mit einem, im Besitze des kön. ung. Joseph's Polytech-

nicum befindHchem Pieflexions - Goniometer , nach CO Eepetitionen,

gefunden: 111 010 = 61° 21' 11.3".

1 Dr. A. E. Reusk. Geoguostisohe Skizzen aus Böhmen. I. Tli. Prag, Leitmeritz und

Teplitz. 1840.

2 Phillip's Mineralogy bv H. J. Bkuoke and W. H. Miller. Loudon. 18Ö-2.
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Berechnet wurden folgende Werthe :

119 Î13 = 19° 52' 11.4"

447 331 = 11° 54' 36.4"

11 1 447 = 15° 32' 00.4"

111 111 = 57° 17' 37.4"

111 ÎÎ1 = 85° 22' 23.6"

010 133 = 31° 23' 27.8"

133 111 = 29° 57' 43.5"

110 ri3 = 19° 52' 11.4"

110 ril = 47° 18' 48.2"

Dagegen ergab die Messung folgende :

Ï10 f00 = 45°

110 100 = 45°

110 ri3 = 20° 09' 06"

447 ri3 = 11° 19' 40"

111 447 = 15° 54' 29"

111 111 = 56° 47' 42"

111 iTl = 84° 47' 30"

010 133 = 31° 29' 40"

133 111 = 29° 44' 30"

110 113 = 20° 22' 07"

110 111 = 47° 19' 28"

(Budapest, Juli 1875. Mineral-geol. Laboratorium des kön. ung.

Joseph's-Polytechnicum.)

Coelestin von St. Angelo. (Taf. IV. Fig. 5, 6.) In der Mineralien-Samm-

lung des ungarischen National-Museum's befindet sich ein Thonmergel-

Handstück aus St. Angelo bei Sinigaglia — Italien — , an welchem eine

Coelestin-Ader hervortritt.

Herr Prof. Dr. Kkenner entnahm die allerschönsten Krystalle und

beehrte mich mit deren Untersuchung. Ich fand die Formen ^

1. Fig. 5. 2. Fig. 6.

Prisme m 110 Prisme m 110

Dome 101 Dome o 101

» d 021 » d 021

Pinakoide c 001 » I 041

Pinakoide c 001

Die Flächen spiegeln ausgezeichnet gut, die Fundamentalmessung
ergab die Werthe :

110 110 = 75° 59' 30"

101 101 = 75° 54' 57"

1 Die Aufstellung des Krystalls betreffeud kaim icli hinweisen auf meine Untersuchung
des Coçlestins von Eomagna, im I. B. d. «Megyetemi Lapok». Budajjest. 1876. p. 109—111.
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Die observirten und gerechneten Werthe zusammengestellt, ergieb

sich eine besonders gute Uebereinstimmung beider, und zwar :
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Zusammengehörigkeit, nach den eingehenden Studien der Herren Fuchs und

Karrer, wohl niemand irgendwo in Zweifel ziehen wird.

Besonders jene Fundorte, welche in der Nähe älterer Gebirge oder

in einspringenden Buchten sich befinden, bieten die reichste und in best-

erhaltenen Individuen repräsentirte Fauna dieser Stufe. Wohl nirgends

wird das auffallender sein, als in jenen weit einspringenden Fjorden, wel-

che das einstige ungarische Neogen-Meer gegen Osten in das Bihargebirge

hineinstreckte ; die Thäler der Schwarzen und Weissen Körös, der Temes,

beziehungsweise der Bega, bezeichnen solche Buchten, und in jeder wurde

bereits die ganze Eeihenfolge der Neogen-Stufe erkannt. Die letztgenante

Bucht ist es, welche über die jetzige Wasserscheide in der Zám-Branyics-

kaer Partie des Maros-Thales bis zum älteren Ufergebirge der rechten

Thalwand reicht ; und Lapúgy, Kostej sind die reichsten Fundorte der

— hier am schönsten erhaltenen — Versteinerungen dieser Stufe unseres

Landes.

Das Maros-ïhal allein ist in diesem Theil des Gebirges jene Niede-

rung, deren westlicher Theil zur Zeit der Neogen-Ablagerungen noch nicht

offen dalag. ^

Aus den Thälern der Schwarzen und Weissen Körös erwähnt Dr.

Peters^ zum erstenmal neogene Versteinerungen. Im Jahre 1874 hatte

ich Gelegenheit im Thal der Weissen Körös bei Felménes und Kreszta-

ménes versteinerungsreiche obere mediterrane Schichten auszubeuten; ich

konnte in dem mitgebrachten Material^ etwa 100 Arten erkennen. Es

würde aber zu voreilig sein diese Fundorte und deren Fauna jetzt einge-

hend zu beschreiben.

Es sei hier nur soviel erwähnt, dass die Lagerung beckenartig ist,

die ganze neogene Eeihe ist vom oberen mediterranen aufwärts entwickelt

und die Schichten stehen in enger Beziehung mit dem Material der Tra-

chyteruptionen, die zur mittleren Neogenzeit hier herrschten.

Selbst die tiefste Schichte der oberen mediterranen Stufe ist noch

als Trachyttuff zu bezeichnen.

Aus der Classe der Echinoiden besitze ich aber von hier einige Exem-
plare, deren kurze Behandlung mir nicht überflüssig erseheint, um so

mehr, da unter diesen für unsere oberen mediterrane Stufe, welche bisher

überhaupt wenig Arten lieferte, 3 in Ungarn noch nicht gefundene Arten

sich befinden, und ausserdem eine zur Familie der Spatangoiden gehö-

rende Form, deren 2 identische Exemplare ich auch in Bia (Pester Comi-

tat) auffand, den ersten Repräsentanten einer für die österreichisch-unga-

rische obere mediterrane Stufe neue Gattung bildet.

1 Földt. közl. VI. 1876. p. 108.

^ Bitziuigsb. d. k. A. d. Wiss. Wien 1861. Bd. XLin. I. Abtli. p. 425.

5 Földt. közl. V. 1875. p. 1.



Die in den Leithakalk-Schichten bei Felménes aufgefundenen FJchi-

niden sind folgende :

PSAMMECHINUS Ag.

PsAMECHiNus cf. MONiLis Desmai.

T. V. 4 a—d.

(Laube Echinoiden d. öst. ung. Tertiärablager. Abb. d. k. k. g. K. 1871. p. 52. Desor Synopsis p.

121. T. XVIII. f. 10. 12.)

Laube erwähnt 'i Varietäten dieser Art, Unser Exemplar gehört zu

den flacheren. Trotzdem die ganze Ornamentation und die Täfelung mit

den Abbildungen Desors übereinstimmt, liegt in der geringen Höhe etwas

Abweichendes, und dieses errinnert an Ps. Michelotti Desor, von welcher

Art D. auf p. 450 seiner Synopsis ohne Abbildungen eine Beschreibung

gegeben hat. Der Horizontal-Umriss ist nicht ganz kreisförmig, vielleicht

nur in Folge schwacherZerdrückung ('?).

Maasse : Längedurchmesser 6.9 '»^^

Querdurchmesser . 6.6 »

Höhe 3.8 »)

Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)

ECHINUS Linné.

Echinus cf nux Laube.

T. V. 3 a—d.

(Laube Ecbiuoiden etc. p. 60. T. XVI. f. 2.)

Charakteristische Theile, Bewarzung, Porenreihe etc. übereinstim-

men mit Laube 's Diagnose und Abbildungen. Der Unterschied liegt in

der kleineren Gestalt und dem stark fünfeckigen Umriss.

Maasse : Durchmesser ... 14.9 ''%n

Höhe 9.4 »

Munddurchmesser 5.3 »)

Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)

SCUTELLA. Lam.

SCUTELLA ViNDOBONENSIS Lailbe.

Wie überall, auch hier gemein.

Fundort Felménes. Bia etc. (Wienerbecken.)

CLYPEASTEB Lam.

Clypeaster intermedius Desm.

(Michelin Mouogr. des Cl.-vqjeastr. p. 128. T. XXX. f. 1. a—g. Laube Ecbinoiden p. 64.)

Ein vollständiges Exemplar stimmt ganz mit Michelin's citirten

Abbildungen und Diagnose. Der Unterschied liegt in dem horizontalen
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Umriss des Hinterranrles , dieser zeigt eine ausspringende Curve um
den Periproct, wogegen die Originalabbildung einen breit und flach ein-

springenden Sinus besitzt.

Da aber Michelin die Art als eine in Form und Umriss sehr variirende

bezeichnet, zweifle ich nicht, dass hier ein tj^pischer Eepräsentant dieser

Art vorliegt.

Maasse: Länge . . . Vá%í '>%

Breite . . . llo.g »

Höhe ... 47.5 »

Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)

ECHINOLAMPAS Gray.

EcHiNOLAMPAs HAEMisPHAERicus Lam. vai. Linkü Goldf.

Ein Bruchstück mit dem Hintertheil.

Fundort : Felménes. Bia. Tétény. Oedenburg etc. (Wienerbecken.)

SCHIZASTEE Ag.

Schizaster kaeeeri Laube.

Ein etwas zerdrücktes, aber sonst leicht erkennbares Exemplar.

Fundort : Felménes. Bia, Sóskút, Tétény etc. (Wienerbecken.)

ECHINOCAEDIUM Gray.

(Amphicletus Ag. Des.)

(Agassiz A. Eevisiüu uf. the Ecliiuidi. Illustr. Cat. of. the mus. of. comp. Zoolog. Cambridge.

1872-74. p. 109, 349, 580.)

«Körper dünn, herzförmig; Petaloidien mehr oder weniger dreieckig

und auf dem Scheitel durch eine interne Fasciole unterbrochen, die seit-

liche Petaloidenpaare haben entfernte Poren; die breite vordere Ambu-

lacre ist durch kleine Poren gebildet, welche in einer mehr oder weniger

tiefen Einne situirt sind. Der After befindet sich auf der vertical abge-

stutzten Hinterseite. Subanale Fasciole besitzt um den Periproct aufstei-

gende Aeste etc. »

Uferbew^ohner in den subtropischen bis kalten Meere; in 20—120

Farben (36—116'"/) Tiefe.

ECHINOCAEDII'JI INTEEJIEDIUM 11. Sp.

(Tai. V. 1 a— f. a a—11.)

Körper dünnwandig, etwas eckig herzförmig; der Scheitel nach

vorne gerückt, A^orderseite vertical abgestutzt; Hintertheil vom Oberrande

schief nach aussen geneigt, längs einer geschwungenen S Linie ; in der Vor-

deransicht krümmen sich die Konturlinien dachförmig gegen den Schei-

tel, Vorne auf der Vorderseite bis zum Scheitelapparat zieht eine Rinne,
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diese ist durch 2 erhabene Eippen begleitet, welche Rippen die unpaarige

Ambulacre einfassen, die somit tiefer liegt als die paarigen. Diese Ambu-
lacre ist auf dem Scheitel durch eine interne Fasciole umgeben, welche

bis zum abgerundeten Oberrand der Vordertheile reicht und hier in der

Einne eine rückwärts gerichtete Einbuchtung zeigt; sie umrandet selbst

den Scheiteltheil der erwähnten 2 Eippen. Die Poren dieser Ambulacre

sind klein und in schief nach aussen geneigte Paare geordnet, deren Zahl

auf jeder Seite 5 bis 6 beträgt.

Der Scheitelapparat liegt näher zum Yordertheil, ist aber nicht ganz

deutlich zu bemerken. Die inneren Poren der Seiten-Petaloiden sind auch

nicht sichtbar. Aus der durch die vordere Ambulacre eingenommene Einne

erhebt sich der Scheitelapparat plötzlich, 5 grosse Löcher sind hier sichtbar,

die villeicht nur mechanischer Natur sind, da hinter denselben im Centrum

der paarigen Petaloiden, 4 Poren nahe gedrängt sich befinden und etwas

nach hinten divergiren ; diese entsprechen offenbar den Genitalporen. Die

Madreporenplatte und Occellarien konnte ich ebenfalls nicht erkennen.

Die Seiten-Petaloiden, deren Poren nur ausserhalb der Fasciole

erscheinen, sind lancettenförmig, die Porenpaare treten unmittelbar am
Eande der Fasciole auf und umfassen hier Warzen. Man zählt von vorne

nach hinten 6, 12, 10, 10 Porenpaare (resp. Platten), die Poren sind

commaförmig, deren Spitze in eine erhabene Eippe in der Mitte der Poren-

tafel reicht.

Die paarigen Interambulacralfelder erheben sich wenig über die

Ambulacralfelder. Das unpaarige hintere Interambulacralfeld ragt als ein

abgerundeter Kamm oder ein Dach stark hervor und bildet den höchsten

Punkt der Oberseite. Der After befindet sich auf dem oberen Theile der in

einere langgedehnten >S' Linie abgeflachten hinteren Theiles; das Periproct

ist ein volkommener Kreis, steht vertical, ist somit in einer unten stark

einspringender Grube ; darunter krümmt sich der Körper in einen spitzen

Schnabel, welchen die lancettenförmige subanale Fasciole umgibt, diese

ist nach oben mit der Afterfasciole vereinigt.

Die Unterfläche ist flach, die Ambulacralfelder sind breit, glatt,

höchstens mit sehr kleinen Warzenkörnern geziert ; dem Eande zu veren-

gern sie sich.

Das Peristom liegt näher zum Yorderrand, ist breit, rund, halbmond-

förmig mit stark hervorstehender Hinterlippe, von welcher ein flacher

Kiel sich bis zum Schnabel der Hinterseite hinzieht.

Die Warzen sind auf der Oberseite klein, gleichförmig ; die unpaarige

Ambulacre ist in der Scheitelrinne durch stärkere Warzen begleitet; der

Vordertheil is sonst flach.

Auf dem durch die subanale Fasciole umringte Plastron befinden

sich ebenfalls stärkere in Verticalreihen geordnete Warzen. Die Warzen

Termúszetrajzi füzetei- i, O
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der Unterseite sind die stärksten und stehen in Eadialreihen, welche nach

randhchen Punkten convergiren und mit Halbmonden umgeben sind.

Das Peristom ist mit kleinen Körnern bestreut.

Maasse : 1 2

Länge . 15.7 ^/ 13, jm,

Breite 12.9 » 11.4 •>

Höhe 9.0 I) 8.2 »

Entfernung des Scheitels von der Stirnseite ... 7.o » o.s »

Entfernung des Perist. von der Hinterseite ... 9.2 » 8.3 »>

Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten. Die Gattung, zu welcher unsere

Exemplare gehören, zählt wenige Arten.

Bisher sind nur 9 Arten bekannt, und zwar

Lebende :
^

Echinocardium australe Gray

— cordatum Penn.

— flavescens Müll.

— mediterraneum Forb.

— pennatifidum Norm.

Fossile :

^

Echinocardium cordatum Penn. (ob. Kreide Goldf ? !) Crag Pliogen, England.

— Deikei Desor. Molasse Helv. HL St. Gallen, Schweiz.

— depressus Ag. Molasse, Couronne.

— pennatifidumNorm ( = virginianum Forbes nach A. Agassiz)

Miocén, Petersburg N. -Amerika.

— Sartorii Ag. Pliocen, Palermo.

— subcentrale Ag. Eocen, Eoyan.

Von diesen ist E. Deikei und E. snhcentrale nach mangelhaften, nur

theilweise erhaltenen Exemplaren aufgestellt worden; E Sartorii wird

nach Desor wahrscheinlich mit E. cordatum identisch sein, so dass im
Ganzen nur 6 gute Arten übrig bleiben, von welchen wieder nach den

Beschreibungen und Abbildungen nur E. cordatum und mediterraneum

mit unseren Exemplaren in Beziehung gebracht werden können. A. Agas-

siz ^ betont sehr ausdrücklich die starke Veränderungen, denen die Spa-

tangoiden überhaupt und besonders Individuen des E. cordatum während

des Wachsens unterworfen sind. Nach seiner Darlegung sind auf einem

7.9*%i langen Exemplar die inneren Porenreihen der paarigen Ambulacren
noch nicht vereinigt, wie bei ausgewachsenen Formen. Der subanale Theil

ist manchmal schnabelförmig wie beim E. mediterraneum. Demnach liegt

der Gedanke nahe, dass in unseren Exemplaren junge Formen des E. cor-

datum vorliegen.

1 Agassiz A. 1. c. p. 109.
^ Agassiz L. et Desor Cat. raison, p. 118. Desor Synopsis p. 406.
3 Agassiz A. 1. c. p. 350, 744.
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Näher betrachtet ist es aber zweifellos, dass unsere Exemplare, ^Yenn

auch nicht vollkommen ausgewachsen , doch im letzten Stadium des

Wachsthums befindliche Individuen repräsentiren ; dafür sprechen : die

ausgebildete Bewarzung, die hohe hintere Lippe des Peristoms, die Form
der Porenreihen etc. Als adulte zeigen aber diese Individuen fundamen-

tale Unterschiede gegen das E. cordatain u. z : Der Scheitelapparat liegt

näher zur Stirnseite ; das unj)aare Ambulacralfeld führt paarweise geord-

nete Poren ; die interne Fasciole ist kurz ; das Periproct ist vollkommen

kreisförmig und in der Nähe des oberen Bandes.

Und das alles bildet gerade das Gegentheil der Charaktere des E.

rordatams. Abgesehen also von den Umrissen der jungen E. cordatum

haben unsere Exemplare damit wenig gemeinsame Eigenschaften.

Das Gleiche gilt auch bezüglich des E. meditermneum.

Leider waren keine Exemplare dieser letzteren Art zu meiner Ver-

fügung. Selbst eine Abbildung davon konnte ich nicht auffindig machen,

und habe keine Kenntniss davon, ob eine solche irgendwo existirt. Forbes,

der die Gattung aufgestellt hat, sprach darüber in einer Sitzung der Lin-

ucan society im Jahre 1844; der bezügliche Sitzungsbericht ^ enthalt die

Diagnose. Diese und Agassiz's schon öfters erwähntes Prachtwerk liefer-

ten mir einiges über die Art.

Ich ersehe daraus, dass unsere Exemplare zu dieser Art ebenfalls

nahe stehen ; diese sind aber nicht lang, sondern mehr kreisförmig Länge-

und Querdurchmesser sind nahezu gleich; das Periproct ist in verticaler

Pachtung elliptisch und die Form nähert sich mehrfach zu jener der E.

pennaütidnm. Das Interambulacralfeld, die Hinterseite und der nach vorne

gerückte Scheitel sind allein die gemeinschaftlichen Merkmale.

Nach dem Gesagten bin ich gezwungen die beschriebene Spatangoide

als neu zu bezeichnen, welche mit E. cordatum und E. meditermneum

Wechselbeziehungen hat, weshalb ich auch die gegebene Benennung

vE. inter-medium» für die passende finde.

Lager : Obere mediterrane Stufe, obere Schichten des Leithakalks.

Fundort : Felménes, Arader Comitat (1 . ExpL) und Bia, Pester Comitat.

(Í2. Expl.)
ERKLÄEUNG DER ABBILDUNGEN.

Taf. V.

1. a— (', EcHiNocARDiuM INTERMEDIUM Lóczy voii Bia, Pestev Coi., iu natür-

licher Grösse. "2. a— e, dassclhe von Felmenes, Arader Com., 2mal vergrössevt
;

,/', Sclieitelapparat mit den Anibulacren; //, Porentafel von dem unteren Tlieil der

Petaloidien ; h, Interne Fasciole und Warzen der Unterseite;/— /(, stark vergrös-

sert. 3. a, h, Echinus cf. dux Lbe. Ansicht von der Seite und von unten, natür-

liche Grösse ; c, ein Theil des Ambulacral- und Interambulacral-Feldes stark

vergrössert. 4. a, h, Psamechinus cf. monilis Desmar. Ansicht von unten und von
der Seite in natürl. Grösse ; c, Seitenansicht 2mal vergrössert ; d, ein Theil des

Ambulacral- und Interambulacral-Feldes stark vergrössert.

i Annales of Nat. Hist. 1844. I. Serie Vol. XIII. p. 518. walirenil ich in Citaten überall

fehlerhaft Vol. XIV. p. 413. finde.
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Pag. 44.

Notizen. Die Redaction bat sicli endgiltig coustituirt. Die Abtheilungs-

vorstcäude bilden die Facbredaction, das übrige Personale gibt die ständigen Mit-

arbeiter, IT. z. : Dr. Johann Károli, Alex. Mocsári für Zoologie, Ludvig Lóczy

und Alex, Schmidt für Mineralogie und Geologie.

Das Tlnternebmen der «Természetrajzi Füzetek» nimmt besten Fortgang

und es sind bis jetzt scbon eine Menge wertbvoller Aufsätze eingelaufen. Das

näcbste Heft bringt unter Anderen die Abbildung Athawanta Haynaldi Borb. et

Uecht, dann eine mineralogiscbe Arbeit des Grafen Jon, Pejachevich. Das Ausland

bekundet ebenfalls ein lebhaftes Interesse.

Für Botaniker. Herr Victor von Janka, Faebredacteur des botaniscben

Theiles, hat die Genera der europäischen Flora zusammengestellt und mit End-

licher's bekannten Nummern versehen, z.B. : 22 Stipa, 1041 Cydonia etc. Wenn
sich 300 Abnehmer melden, so werden diese Namen auf starkes Kartenpapier

gedi-uckt, zum Aufkleben vollkommen hergerichtet, in Täfelchen geschnitten und

abgegeben. Der bedruckte Theil misst 5 cm. Länge, ] ,3 cm. Breite ; ebenso

viel der mit Klebestofl" versehene Theil. Die Redaction glaubt Fachmännern und

auch Schulen einen Dienst zu erweisen. Eine Garnitur von etwa 1121 Namen, in

einer Schachtel verpackt, wird beiläufig 2 fl. kosten. Vormerkungen übernimmt

die Redaction. ,,, .,^

Literatur. Der Bericht musste ausbleiben, weil der Andrang der Abhand-

lungen sehr gross ist ; wenn es aber die materielle Unterstützung möglich machen

sollte, so wird der Literaturbericht als Beilage zum Aprilhefte erschemeu.

« Magyar Növénytani Lapok » (Ung. botanische Blätter) ist der Titel eines

in ungarischer Sprache redigirten Monatblattes, welches Prof. Dr. A. Kanitz, der

in weitereu Kreisen bekannte Fachmann, in Klausenburg herausgibt, und dessen

erste Nummer am 1. Jänner 1S77 ausgegeben wurde. Dieselbe bringt ein neues

Genus der Lobeliaceen : Haynaldia Kanitz ; eine Enumeration von Moosen von

HoLUBi, und einen Literaturbericht. Subscription (3 fl. jährl.) ist an den Heraus-

geber nach Klausenburg zu senden.

Pag. 46.

Aus dem Leben der naturhistoriscken Abtheilungen des ungarischen

National-Museums. Für weitere Kreise dürfte es von Interesse sein, zu erfah-

ren, dass diese Abtheilungen im Laufe des Jahres 1876 an 120 Besuchstagen von
64,444 Personen besichtigt wurden, darunter von vielen ausgezeichneten auslän-

dischen Fachmännern, deren Namen der ungarische Text enthält.

Die zoologische, dann mineralogisch- geologisch-palaeontologische Abthei-

lung ist geordnet, und es sind Vorkehrungen getroffen, dass dieselben von Fach-
männern benützt werden können. Hiezu genügt eine einfache Anmeldung bei

dem betreffenden Abtheilungschef.

Fachbibliotheken : für Zoologie 1200 Werke in 2300 Bänden, 38 periodische

Fachschriften ; für Mineralogie und die verwandten Fächer 2044 Bände, welche
innerhalb der Abtheilungen frei benützt werden können.

Die botanische Abtheilung wird soeben geordnet.

Dnick des Franklin-Verein (IV., Universitätsgasse Nr. 4).
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Tájékozásul.

A füzethez mellékelt Revueben a magyar részben foglalt dolgoza-

tok fordításai illetleg kivonatai közöltetnek ; kevésbé fontos dolgok

csak jeleztetnek benne. Külföldi szerzk dolgozatainak teljes szövege

a Revueben jelenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik.

A Revueben foglalt minden czikknél a magyar szöveg illet

lapszáma idézve van.

A táblák a két szöveg számára közösek.

A tüdománynyal szemben a szerzk felelsek.

A SZERKESZTSÉG.
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A MNYELV KEKDESEHEZ.

«Milyen állást foglalnak el a (^ Természetrajzi Füzeteht a nyelvkér-

désében?» Amióta az els füzet megjelent, élszóval és levélben sokan

vetették föl ezt a kérdést, mely mindig idszer és nagyon is érdemes arra,

hogy foglalkozzunk vele.

Föelv gyanánt elttünk csak ez állhat : a mit irmik, azt érthesse meg
nemcsak a szó szoros értelmében vett szakember, hanem minden müyelt

magyar ember is ; alkotásaink, a melyeket a nyelv terén tennünk kell, a

minthogy kell is, ne vétsenek a nyelv szabályai, szelleme ellen , ne sértsék

az ép nyelvérzéket.

Kötve hiszszük, hogy akadhasson ember, a ki ezt az irányelvet kifo-

gás alá vehetné.

Ha ezt az irányelvet mécs gyanánt veszszük s e mécscsel azután

bevilágítunk természetrajzi irodalmunk tárházába, igaz, hogy ott furcsánál

furcsább dolgokra akadunk, a melyek mirdenféle hangon csengenek, csak

magyarul nem ; a melyeknek értelmébe mécsünk egy sugara sem hatol

be ; a melyeknek titkozatos jelentségét semmi szótár sem fejti meg, s a

melyektl az ép nyelvérzék szakember épen úgy, mint az ilyen érzék

müveit ember is — a mint ezt mondani szoktuk — elkapja a fülét.

És ez a baj már nagyra ntt, akkorára, hogy kezdjük egymást «nem

érteni» ; mások sem igen érthetnek meg minket, mi mindenesetre a kép-

zelhet legnagyobb baj olyan irott dolgoknál, melyeket nem a magunk

személyes használatára, hanem a nyilvánosságnak szántunk ; a melyekkel

tágasabb körben hatni akarunk, st hatnunk kell is.

Ilyen baj természetesen szerfelett neheziti állását az olyan vállalat-

nak, mely akkor kezdi pályafutását, a midn a baj már széles körre kiha-

tott, itt is ott is gyökeret vert , a minthogy ez már csakugyan meg is

történt. Mintha végletek eltt találnók fel magunkat, melyeknek egyike

az, hogy kövessük a természetrajzi mnyelv dolgál)an azt az eljárást, a

mely eddig gyakoroltatott, némely mozzanatában állítólag a magyar tudo-

mányos Akadémia által is szentesítést nyert (?) — mire mindjárt vissza-

térünk -- s mely okvetetlenül anarchiához, bábeh nyelvzavarhoz vezet ;

vagy csináljunk ráza tabulát, kezdjük elölrl.
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Vegyük az elsbb végletet közelebbrl.

Abban ugyan senki sem kételkedik, hogy a magyar természetrajzi

mnyelv — terminológiája ép úgy mint nomenklatúrája s fleg némely

szakok terén — úgy került a viszás irányba, hogy ott folytatták, a hol a

régibb természetrajzi neológok már a túlságokba csaptak át ; s folytatták

legtöbbször olyan elemek, a melyek oly kényes dologra, a min a szóal-

kotás, sem készültséggel sem hivatottsággal nem birtak.

A mi e réven létrejött, az sokszorosan belekerült az Akadémia érte-

kezéseibe is, tankönyvekbe és mindenüvé, nagy kárára vált a szakoknak
;

mert — eltekintve a nyelvérzéken elkövetett csorbától — legtöbbször a

megérthetés rovására is esett. Az eljárás legtöbbször merben empirikus

volt. A szógyártó belészeretett egy, az fülének kellemesen cseng ragba,

ezt odaakasztotta igéhez, melléknévhez — akármihez s meg volt a mszó
vagy név.

És a végén megesett, hogy a midn az Akadémia kiadványaiban az

e nem irodalom felszaporodott, Íróinak némelyike azt kezdette hirdetni,

hogy miután ez s az az Akadémia kiadványaiban megjelent, ennek minden

szava-betje szentesitve van, kötelez mindazokra nézve, a kik errl-arról

a jövben irni akarnak.

Keletkezett egy neme a terrorizmusnak, a mely fleg az ifjabb, fej-

ld tehetségekre visszariasztó, bénító hatást gyakorolt, gyakorol még ma
is, s nem kis mértékben sarkalja a jobbakat a kérdés föltevésére, a mely-

lyel e czikket kezdtük. Ez a terrorizmusnak, mint nagy bajnak jó visszaha-

tása , határozottan jó jel.

Mint rendesen úgy ennek a terrorizmusnak sincsen semmi jogalapja.

Frúgója legtöbbször az auctorkodhatnámság gyarló viszketege.

Ismételjük, hogy jogalapja nincsen, és megmondjuk azt is, hogy a

magyar tudományos Akadémia dolga a mnyelvkérdés tekintetében egé-

szen rendben van, noha tény az, hogy kiadványaiban sokszor találkoznak

a nyelv szellemével, szabályaival merben ellenkez dolgok, a melyek

azonban - ezt különösen hangsúlyozzuk— soha sem képezték határozati

vagy bár csak véleményezési tárgyát is az Akadémia azon osztályának, a

mell/ fi nyelv kérdésében illetékes. És épen azért, mert az egyedül illetékes

forum nem vitatta meg, e dolgok számbaveJtetö vagy éppen irányadó alakot

nem is ölthettek de soha sem.

A mennyiben természetrajzi ügyekrl van szó, a dolog egyszeren

úgy ment, hogy az illet iró dolgozatát benyújtotta az illet osztálynak,

ez pedig — fleg ha a munka akadémikustól származott — bona fide

kinyomatta.

Egyetlen határozata az Akadémiának, mely ide vág, egészen szaba-

tos formában hozatott s egészen helyes is.

A határozatot Dr. Szabó Józsefnek köszönjük, mint a ki hozatalára
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okot adott ; lényege az, liogy a mükifejezések vagy szavak (termini tecb-

nici) magyarítása kivánatos, a neveké — tehát a nomenklatúráé — nem
kivánatos.

Azoknak, a kik a nyelvkérdés fölvetése ötletébl itt-ott az Akadémiát

is belesztték , teljes megnyugvásukra szolgálhat az, hogy e részrl a

mszavak helyes alkotását semmi akadály sem fenyegeti ; de st, a mint

azt alább majd kifejtjük, ott az eljárás szabadsága mellett még segitséget

is találunk.

De vegyük elbb a második végletet, 1. 1. a ráza tabulát azokra nézve,

a mik már meg vannak. Ha e tabulát megcsináljuk, rögtön, minden átme-

net nélkül, akkor — ez meggyzdésünk — nagy bajt okozunk, a melj'et

tudománj'os életünk nem egy szaka súlyosan megsinylene. Sokat kellene

megakasztanunk, a mi tárgy szerint jó, hasznos és szükséges s csak azok,

szerint a kifejezések szerint, a melyekkel tárgyaltatik — mondjuk — visz-

szatetsz. E visszatetsz, a nyelv szellemét, szabályait s az ép nj^elvérzéket

sért dolgok közé tartozik a leiró természetrajzi értekezésekbe letett szá-

mos mszó, különösképen pedig egy sereg név, mely a mily mértékben

nem jellemzi a tárgyat, a melj-re alkalmaztatott, amily mértékben semmit

sem mond, oly mértékben hibás alkotású is.

Itt, nézetünk szerint, mindenekeltt arról kell gondoskodnunk, hogy

a baj toválihterjedését megakaszszuk s azután — úgy a mint az irodalmat

tovább fejlesztjük — lassanként kiküszöböljük. Ha másképen járunk el,

fejünkre idézzük a viszketeget a sértett hiúságot, s ki tudja még mit s ezt

megsim^li az ügy.

Azoknál a természetrajzi alszakoknál, a melyeknek irodalmi feldol-

gozása még csak folyamatban van, a mszavak és münevek tekintetében

szabadon rendelkezhetünk ; s a midn itt helyesen járunk el, ennek jó

visszahatása lesz azokra az alszakokra is, a melyek a mnyelv dolgában

gyengén állanak. Ez kétségtelen, s most csak az a kérdés : miként járjunk

tehát el ?

Nem egyszer úgy tapasztaltuk, hogy természetrajzi, még jobb irók

is _ jobbak a szakértelem tekintetében — azt hiszik, hogy irói reputá-

cziójuk nagy csorbát szenvedne, mihelyt pld. a nyelv dolgában más ember

vagy épen valami illetékes fórum tanácsával élnének. Ez a merben hamis

hit azután arra vitte ket, hogy valamiképen kierszakolják önmagokból

azt, mit erszakolni nem szabad, a mit csak alapos ismeret segítségével

lehet megoldani.

E hamis hitrl le kell tennünk; keresnünk kell a nyelvészek taná-

csát, útbaigazítását, mert a tapasztalás bizonptja— s nagyon természetes

is — hogy van köszönet benne. Keresnünk kell e tanácsot annál is inkább,

mert szakirodalmunk s vele nyelvünk is fejld félben van ;
alapokat

rakunk le, a melvek a leggondosabb eljárást megkövetehk. No, és bár mily
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ersek legyünk is si3eciális szakunk dolgában, a nyelvészdt nem szakunk,

reászorulunk a nyelvészre épen úgy mint ö reánk.

Mondjunk tehát valamit a gyakorlati eljárásról is, szóljunk példával,

mely elttünk van. A midn a k. m. Természettudományi Társulat Pethö

(akkor még Petrovics) Gyulát Cotta geológiájának lefordításával bizta

meg, mkifejezésekröl kellett gondoskodni s a dolgot úgy oldották meg,

hogy egy megfelel vegyes bizottságot alakitottak, a melybe P. Tewrewk

Emil tanár mint nyelvész tartozott. A dolog igen simán ment, mert a hol

a szakemberek szókészlete már kifogyott, ott a nyelvész még mindig

gyzte; s ha a viszonyt, a melyre mkifejezés kellett, jól akár rajzban is

megmagyarázták a nyelvésznek, ez mindig tudott alkotni.

Ennek az ép oly egyszer, mint gyakorlati eljárásnak, mely senkinek

reputáczióját nem sértette, a földtani irodalom néhány talpraesett mszót
köszön.

Ezt az eljárást mindig ismételhetjük. A ki figyelemmel kiséri azt az

élénk mozgalmat, a mely fleg a «Nyelvr» megindulása óta keletkezett,

láthatja a kincseket, a melyeket e mozgalom összegyjt ; tudhatja, hová

forduljon véleményért, tanácsért, útbaigazításért. Sem az egj^es buzgó

nyelvész, sem az Akadémia nyelvtudományi bizottsága visszautasítani nem
fogja; st ellenkezleg, szívesen közremködik.

Az Akadémia osztálytitkárától Dr. Gyulai Páltól tudjuk, hogy a

nyelvtudományai bizottság minden beküldött jegyzékrl véleményt mond,

mihelyt az illet iró akár Írásban, akár élszóval, akár más szaktárs által

megadja vagy megadatja a kell felvilágosítást : mire keres mkifejezést ?

Evvel bátran élhetünk, sa «Természetrajzi Fíízetekt» szerkesztsége'

mindenkor a legnagyobb készséggel elvállalja a közvetítést.

Ezek mind jobbadán a mnyelvre vagyis a terminológiára vonatkoz-

nak s hátra vannak még a nevek, a nomenklatúra, a melj^ekre némelyek

súlyt fektetnek. Erre nézve az Akadémia nyilatkozott s nekünk kevés mon-

dani valónk van. A szakemberre nézve csak a voltaképení tudományos

név bír becscsel, mert ez kalauzolja végig az illet tárgyakon, ezeknek

világ irodalmán; más név neki felesleges. De ez a dolog kissé változik,

mihelyt a szellem mindennapi kenyerét sem felejtjük ki.

A szó legszorosabb értelmében vett szakirodalomból telnie kell —
a mint ezt az els füzet megnyitó szavaiban érintettük — az ismeret abé-

czés könyvének is ; ez a forrás, a melybl egykoron a tankönj^v-szerkesz-

töknek meríteniök kell. Itt már a tárgyaknak az anyanyelven való elneve-

zése igenis lényeges egy dolog, mely eltt szemet hunynunk nem szabad.

E nevekre nézve két forrást ismerünk : az els a népnyelv maga— melyre

mindjárt reátérünk, a második a helyes alkotás, a melyet a tudományos
név etymologiai megfejtése alapján végezhetünk ; de melyet csak akkor

szabad végeznünk, a mikor lehetséges a nyelv szabályát, szellemét meg-

À
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rizni s a megalkotott névvel valósággal azt kifejezni, a mi az elnevezett

dologra nézve jellemz, vagy erre egyáltalában világot vetni képes. Ezt

azután túlhajtani nem szabad, mert a sok névre semmi szükség sincsen,

lévén a tankönyvek szerkesztésénél irányadó, hogy inkább kevesebbet s

csak a valóban jellemzt magyarázzák minél behatóbban. A magasabb
oktatásnál czélt érünk a tudományos nevekkel is.

Most tehát még a nép száján forgó nevek volnának hátra. Itt min-

denekeltt gyjteni és distinguálni kell. Hogy fleg a distinguálás mit

jelent, ezt magyarázza meg Dr. Horváth Géza jó barátunknak az a levele,

a melyben — többek között — errl is elmélkedik. Azt mondja:

«Abban egyetértünk, hogy a magyar állatnevek alkalmazására és

használatára nézve mindig csak a népnyelv lehet irányadónk. St vélemé-

nyem szerint csak az a magyar állatnév birhat létjoggal, melyet egyszer-

smind a nép is használ, és a melyet magyar irók a nép ajkáról lestek el;

mig a mesterségesen faragott nevek talán kivétel nélkül elvetendk. Van-

nak azonban esetek, hogy a nép valamely nevet vidékenként hol más más,

hol pedig több állatra vegyest alkalmaz. Ilyen esetekben tehát a népnyelv

tényleg megsznik kalauzunk lenni s ilyenkor egészen az iró belátásától

függ, hogy melyik nevet, melyik állatra alkalmazza. Kívánatos azonban,

hogy az irodalmi nyelv ne essék ugyanazon hibába, a melyben a népnyelv

szenved, s hogy ennélfogva a kétes kifejezések használata szabatosan meg-

állapittassék. E részben pedig— szerintem — már csak az elsbbség elvé-

nél fogva is okvetetlenül a régibb Írókat kell követnünk. Az els magyar

állattani iró, ki a LiNNÉ-féle rendszer s a binaer nomenklatúra keretében

dolgozott, Földi János volt. Földi, kinek trül metszett magyarsággal

Írott állattana 1801-ben jelent meg, és ki— mint munkájának elszavában

említi — a magyar állatneveket 15 éven át gyjtögette, gondosan alkal-

mazta e neveket, s így bizton követhet. »

Bizonyára jobban tudunk örvendeni az e szavakból kihangzó hatá-

rozott purizmusnak, mint azoknak a merényleteknek, a melyek «nyelv-

fejlesztés és bvítés» czíme alatt épen a nyelv és megérthetés rovására

elkövettettek.

Ép így vagyunk ezekkel nemcsak a leiró állattanban, hanem a leíró

természetrajz többi szakaiban is.

Ezekben, úgy hiszszük, kifejtettük a ^^Természetrajzi Füzeteh) állását

a mnyelv kérdésében s avval rekeszthetnk be sorainkat, hogy hát tessék

hozzánk szegdni, s nincsen szolgálat, a melyet megtagadnánk, a midn

látjuk, hogy a ki tlünk várja, velünk egy irányban halad is.

De van még egy pár szavunk, a melyek a szó- és névgyüjtésekre

vonatkoznak.

A megállapítás, hogy ez vagy az a szó, név ezt és azt jelenti vagy

jelöli, már magában véve is becses vívmány; de rejhk benne más, még



sokszorta becsesebb dolog is. A nevek alkatából, a szavak gazdagságából

ki lehet olvasni azt a szellemet is, a mely a népben él, a szemléldésnek

azt a módját, a mely e szellem sajátossága, tehát azt az irányt is, a melyet

követnünk kell, ha egy valósággal nemzeti jelleg tudományos életet aka-

runk ébreszteni — már t. i. a természetrajzi szakok terén is.

Ez a fontos tárgy természetesen egy külön értekezést kivan, a mely-

lyel a harmadik füzetben majd elöállunk.

Herman Ottó.

ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Madártan . Ornithologia.

KORCS CSR MADARAK.

Közli Heeman Ottó.

A rendes szervezettl való eltérések, ezek között kivált a természetes

utón létrejött korcsképzödések már magokban véve is érdekes jelenségek,

s érdekességök fokozódik, a mikor fontosabb, fképen pedig olyan külszer-

veket érnek, a melyek az életmódra, nézve különös súlylyal birnak s a mel-

lett az illet alakok habitusára nézve is lényegesek. Különösen érdekesek

akkor, ha más szervek rovására nem képzdtek, hanem a rendesen kiin-

duló, teljesen kifejldött szerv keretén túllépve, mintegy folytatását képe-

zik annak a tervnek, a melyet egy adott szerv egészében föltüntet. Nem
értjük tehát ide azokat a per excessum korcsképzdéseket, a melj^ek itt-ott

egyes szervek vagy részek sokszorositásában nyilatkoznak, mint pld. a

rendesnél több láb stb. ; sem azokat, a melyek az illet szerven vagy részen

kinövésképen támadnak, annak egész tervét zavarják, képet kirívóan

eltorzítják.

Azok az elkorcsosodások, a melyeknek leírását alább adjuk, fkép azért

érdekesek, mert a táplálék beszerzésének igen fontos szervét érték, az

állatot tehát sok tekintetben lényegesen más eljárásra szorították, mint a

min az, a melylyel rendes szervezet mellett czélt ér, mely neki tehát ter-

mészetszer, vagy — mint a czélirányossági tan hivei mondanák — «ösz-

tönszer». — De lássuk ket sorba.

Corviis frugilegus 9 aduit. (vetéstúró fekete varjú, vén tojó, VI. táblai,

fél természetes nagyságban). Eendesen kifejldött test és tollazat. Az elkor-

csosodás a csr fels káváját illeti. A csr töve, az egész alsó káva egészen

rendes fejldésü ; a fels káva ellenben rendes hajlás és vastagság mellett,

ott, a hol már majdnem végzdnie kellene, könnyedén kiszélesedett s azu-

tán olyan ívben fejldött tovább, a mely a csr rendes hajlásának szabályos

folytatását képezi. A túlfejlés minden ízében megtartotta a csr jelleget
;
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;i vége felé arányosan vékonj'odik (oldalról tekintve), egészben véve keveset

keskenyedik (elölrl tekintve), s végig csatornás. A túlfejlödött rész élei

helyen közön kissé csorbásak, A túlfejlés hossza 37
'»'/„i. ; az egészen sza-

bályos ív radiusa 40 «j^i- A csörfelek jól illenek össze. Megkerült 1 808.

márcziusban a Dánusi pusztán; a m. n. miizenmba beküldte Szilassy

István nr.

Corvus frugilegus $ (?) ad. (vetéstúró fekete varjú, valószínleg vén

hím, VI. tábla 2, fél term, nagyságban). Eendesen kifejldött test és tolla-

zat. Az elkorcsosodás a csr alsó káváját illeti. A csr töve és fels kávája

egészen rendes fejldésti; az alsó káva a természetes hosszúságnak majd-

nem Ví-részéig egyenl vastagságban halad, azután arányosan vékonyodva

olyan fölfelé irányzott haj lássál fejldött tovább, a mint a varjúfélék cs-

rének alsó káváinál rendesen észlelni szoktunk. A túlfejlés hossza — a

fels káva csúcsától mérve — 27
'"^/„i.

tökéletesen csr és káva jelleg,

arányosan vékonj^odó s hegyén szépen élezve elkerekitett. A túlfejlés élei

nem feküsznek egészen vízszintes síkban, a bal él egy kicsit magasabbra

esik. A csr felek jól illenek össze. Megkerült 1871-ben Érsekújvárt; a m.

n. múzeumba beküldte Tóth Ezechiel úr.

Mind a két elkorcsosodás mintegy kibvítése a csr eredeti, rendes

tervének, természete szerint egybevág, noha más-más csrfelet illet. Az

elébb leirt példány bizonyára rászorult az ismeretes varjúfurfang minden

fogására, hogy táplálékát beszerezhesse, mert a közönséges vetéstúrással,

melyre a rendes csr ékalakjánál fogva oly alkalmatos, bizonyára nem

boldogulhatott. A túlfejlödött részek anyaga tökéletesen szilárd s kétségen

kívül ilju korból való valók.

Tudtom szerint e korcsképzödéseket néhány évvel ezeltt egy átutazó

angol természetbúvár lerajzolta s valószínleg valahol közölte is. A m. n.

múzeum szakkönyvtárában, mely az angol ornithologiai irodalomra nézve

hézagos, e közlés nem lelhet, s a bécsi császári udvari múzeum re

Pelzeln Ágost úr, kit e tárgyban megkerestem, az angol irodalmat 1864-tl

kezdve átnézte, de a közlést sem találta. Fáradozásáért Pelzeln úrnak

ezennel köszönetet mondok.

Passer domesticus 9 ad. (háziveréb, vén tojó ; feje VI. tábla 3 ;
termé-

szetes nagyság). Rendesen kifejldött test és toUazat. A rendkívül nagy-

mérv elkorcsosodás a csr alsó káváját illeti. A csr töve és fels kávája.

egészen rendes fejldés ; az alsó káva, bár viliágai illetleg állkapcsai

rendes fejldések, csatornaalakban tovább fejldött s a fels káva hegyén

tul, noha világosan látszik, hogy letört, még mindig 13 «'/,„.-nyire kiáll;

az egyenes csatorna olyan, mint egy felhasított tollszár, .szélei élesek s

kissé bedlök, fleg azon a ponton, a melyen a rendes káva végzdnék.

Dr. Lesznek Eezsö úr, ki ezt az érdekes példányt a kir. magyar Termé-

szettudományi Társulat utján Kismartonból a m. n. múzeum számára
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beküldötte (f. é. jan. 27-én), a következket irja nekem: «A verebet egy

ház népe mintegy két hétig tartotta szemmel s csre eleintén oly hosszú

volt, hogy tréfásan szivarozó verébnek mondták. Hosszú csre igen gátolta

a táplálkozásban s mieltt valamit felkapni iparkodott volna, nagyot ütött

csrével az udvar kövezetére, mintha le akarta volna törni. Természetes,

hogy verébtársai elkapkodták elle a legjobb falatokat. Egy házi kisasz-

szony megsajnálta s ftt burgonyát dobott neki, mibe csrét befúrhatta.

A veréb késbben minden nap leste a burgonyát s egészen bizalmas lett.

Egyszer azonban csak azt vették észre, hogy csre félakkora mint volt, s

valószín, hogy a kövezetet verve, letörte » A túlfejldés tehát

26—30 ««^i. lehetett, mi mindenesetre igen érdekes jelenség. A túlfejlés

fris állapotban (a veréb a múzeumban praeparaltatott) szaru keménység,

de ruganyos volt. Az az igyekezet, a melyet ez az állat kifejtett, hogy egy

természetadta alkalmatlanságtól menekülhessen, s az a bizodalom, amely-

lyel az ember jóindulatát viszonozta, bevállnak abba a képbe, a melyet a

tudomány az állatok szellemi életérl megalkotni igyekszik.

koecscsöeO sekegély. stuenus vulgaeis l.

Közli Dr. Bartsch Samu.

Mult évi (1876) november hóban kezeimhez került egy közönséges

seregély, melynek csre sajátságos abnormitást mutat. Míg ugyanis az alsó

káva rendes fejldés, addig a fels káva, bár rendes ersségben indul

tövétl, 5 cm.-nyi hosszúságra fejldött (lásd VI. tábla, 4. ábra a seregély

feje természetes nagyságban). E hosszúra fejldött káva az alsó káva csú-

csa tájáig rendes keskenyedést mutat, de azután bizonyos egyenletes szé-

lességben folytatódik, úgy hogy az alsó káva csúcsa felett 3 '"^ ; kerekre

tompított végén még 2 «/„j. A túlfejlés a csr ívezetéhez képest könnye-

dén lefelé hajlik s alsó lapja csatornásán ugyan, de csak sekélyen kivájt.

E korcsképzdés káva legvége igen el van kopva, a mibl arra lehet

következtetni, hogy a madár élelmét vajmi fáradságosan tudta beszerezni
;

de hogy tudta, ezt az a körülmény bizonyítja legjobban, miszerint test és

tollazat szerint egészen normális volt s pihen helyén, honnan lelövetett,

vígan csevegve üldögélt. Lövetett Szt.-István alatt (Baja közelében).

Ez az érdekes példány, mely Dr. Bartsch úr szívességébl a m. n.

múzeum gyjteményébe került, a posta által való szállítás közben épen

legérdekesebb részében kárt szenvedett : a túlfejldött fels káva letört s



elveszett, úgy hogy jelenleg csak mintegy 1 %,,. darabbal múlja feljül az
alsó káva hosszát. Szerencsére Bartsch úr egy használható vázlatot készí-

tett a madár csrérl s ennek segítségével készült a lehetségig hü ábra.

Ez az elkorcsosodás viszonjátva ahoz, a melyet e fzet els értekezésében
leírtunk s ugyancsak a VI. táblán 1 alatt lerajzoltunk, azt látszik bizonyí-

tani, hogy az e nem korcsképzödéseknél az az ív, a melyet a túlfejlés

feltntet, szabatos folytatása annak az ívnek, a melyet a rendes csr,
arczélben tekintve mutat. Mert valóban, a boltozatosabb varjúcsörnél

kampó, az alig hajló seregélycsrnél egy könnyedhajlású ív keletkezett,

melynek húrja Dr. Bartsch szerint valami 5 '%j.

A SZERKESZT.

Halak. Pisces.

A DUNA HALÓRIÁSAI.
Közli Dr. Károli János.

(Folyt, és vége.)

2. ACIPENSEE GLABER Fitz.

A mma Tok.

Orra rövid, vastag, széles s ell elkerekített.

Szemei kicsinyek, hoszúkások s a kiálló fels szemszél által védettek.

A szemek átmérje a közöttük lev homloknak 6^/2 része. Az orrUkak kicsi-

nyek, tojásdadok, az alsók nagyobbak, mint a felsk. Szája tágas, ajkai

duzzadtak, a középen öblösek, de nem hasadtak. A hajuszszálak közelebb

állanak az orrhegyéhez, mint a szájhoz. A bajuszszál töve hengeres, közepe

lapos, vége rojtos.

Dereka kissé magasabb, mint vastag. Vastagsága Vs-részét teszi a

test hosszának. A paizsok távol állnak egymástól, a hátpaizsok a leger-

sebbek, az oldalpaizsok kicsinyek, a haspaizsok majdnem eltnök. Számuk

változik. Hátpaizs van 12— 16, oldalpaizs 35—60, haspaizs 12— 15. Az

els hátpaizs a legmagasabb és jellemzi a fajt. A paizssorok között a br
apró, fogazott csontpikkelyekkel srn borított, melyek a has felé kiseb-

bednek és simákká lesznek.

A mellúszók-híin van egy ers csontsugár s 30 osztott, tágolt sugár;

a leghosszabbak egyenlk a test vastagságával. A hátúszó, mely hosszabb

mint magas, végével ellenes az al-feluszóval, mely ellenkezleg magasabb

mint hosszú. A sugarak számát ez a képlet mutatja :

D. i-'/so. A. 1^15. V. 'Vu. C.^^'^/es/iB

Színe. Háta vörös-szürke, oldalai halványabbak, hasa s az oldal-

paizsok szennyes fehérek. Bajuszszálai fehérek, barna hegyek. Szivárvány-

hártyája sárga.
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Nagysága. Hossza 2

—

S^'s m. Súlya 15—30 kilo; közönségesen csak

1 m. hosszú példányok halásztatnak.

Elterjedése. Hazája a Fekete- és Azowi-teuger, honnét a beszakadó

folyókba vándorol.

Leihelyei. Duna, Tisza, Száva, Dráva, Vág.

A múzeumi gyjteményben van 2 példány.

3. ACIPENSEE SCHYPA Güldenst.

A szürke Tok.

Orra lapos, rövid és tompa. Szemei közepesek és egyenlen nagyok,

tojásdadok, ^/e-részét teszik a közöttük lev homloknak. Az alsó orrlikak

kisebbek a szem átmérjénél. Szája tágas; a fels állkapocs keskeny, nem
öblös ajakú; az alsó állkapocs ajkatlan. A négy hajuszszál egyszer, köze-

lebb esik az orr hegyéhez, mint a szájnyiláshoz ; a küls bajuszszálak hosz-

szabbak a belsknél.

Valamennyi csontpaizs ers ; távol áll egymástól. A háton van 10—11,

az oldalon 30—33, a hasszélén 7— 9 paizs. A paizssorok közötti br sima

és fényes, vagy lapos , csillagos, különféle nagyságú csontpikkelyekkel

borítva. Az úszósugarak számát a következ képlet mutatja:

D. l^'28, A. 1^15, V. "/l4, P. V33, C. 1^20/60

Valamenyi úszó hegyes. A mellúszók hossza nagyobb a test vastag-

ságánál; els nagy csontsugarát követi egy osztatlan tagolt sugár. A hát-

úszó ersen kimetszett. A farkúszó fels karélya meglehetsen hosszú.

Színe. Háta fekete-szürke, hasa sárgás-fehér, a paizsok szennyes

fehérek.

Nagysága. Hossza 2

—

S^/s m., súlj^a 20—30 kilo.

Elterjedése. Hazája a Feketetenger, onnét vándorol a beöml folyókba

s így a Dunába és mellékágaiba is.

Leihelyei. Duna, Tisza, Dráva, Száva.

A múzeumi gyjteményben van 2 példánya,

4. ACIPENSEB HUSO Lin.

A Viza.

Orra vastag, kúpos, a száj szélességénél alig hosszabb ; fels lap-

ján nincsen csontlemez, ugy hogy az egész orra puha, áttetsz porczoghoz

hasonht. A fej csontjai nem oly jól kifejldtek, mint a rokonfajoknál és

kitnen jellemz, hogy di. falcsontok sokkal kisebbek a halánték- és els
Jioudokcsontoknál. A fejtetn álló sze)nek kicsinyek, kerekek, a közöttök lev
homlok a szemátmérnél 8-szor szélesebb. Orrlikai is kicsinyek, tojásda-

dok s egyenlen nagyok. Szája tágas, húsos ajakkal körülfogva, mely az
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alsó állkapocs közepén hasadt. A bajuszszálak laposak, közelebb állanak a

szájhoz, mint az orr végéhez.

Dereka nyúlt ; az öt hosszsorban álló csontpaizsok nem érintik egy-

mást és gyöngébbek mint a rokonfajoknál, ugy hogy nem oly feltnen
ötszögtí, mint a többieké. Hátpaizs 12— 13. Az els a legkisebb, a
6

—

8-dik a legmagasabbak. Oldalpaizs 40— 45. Haspahs 10—12. A paizs-

sorok közötti br érdes. Az uszósngarak számát a következ képlet mutatja:

D. 14/49, A. 1^16, V. 12/ig, p. 1/36-37, C. ^^Vls/oT

Az elkerekített melluszó valamivel rövidebb a test vastagságánál,

csontsugara igen gyenge és Vs-dal rövidebb, mint a tagolt sugarak.

A hátúszó sokkal hosszabb, mint magas es hátulsó szélen letompított, miál-

tal a Viza a rokonfajoktól fképen különbözik. A farkuszó alsó karélya

elkerekített és félakkora, mint a fels karély.

Szl)ic. Orra sárgás-fehér ; háta sötét hamuszürke, hasa szennyes fehér;

szintolyanok a paizsok is. Szivárványhártyája ezüstös.

Nagi/sága. A Viza minden édes vízi halak között a leghosszabb és

legsúlyosabb. Hossza 8—9 m., súlya 900— 1000 kilo. Egy két méter hosz-

szú példány körülbelül 50 kilo.

Életmódja. A Viza ügy mint a többi tokfaj vándorhal. Kora tavasz-

szal kezdi vándorlását. Seregesen nyomul a folyók torkolataiba; már-

cziustól-májusig vándorol a Dunán felfelé, augusztustól-deczemberig egy

másik sereg következik. Nyáron a víz felszínén úszik fejét felemelve, vagy

pedig hentereg a folyómeder fenekén s orrával türja az iszapot. Igen falánk,

mindenfélét eszik, de fképen az iszapban rothadó szerves anyagokat ked-

veli ; azonkívül csiga-kagylók, halak, rákok, st madarak is találtattak már

gyomrában. Életkorát 30 évre teszik.

Igen érdekes a Duna ezen óriásának fogási módja, melyet Marsigli :

Danubius pannonico-mysicus czím munkájában leir.

Már a Duna alsóbb részében, hová ápril elején a Feketetengerböl

vándorol, fogadtatására készen állanak a sziklák közé elhelyezett, fakarók-

ból való sajátságos tömkelegek, amelyekben abetévedetteket, mintáz ökrö-

ket, ugy verik agyon. Ha valamelyik közülök e veszélyes helyeket elkerülte,

további útjában találkozik a folyam útját elzáró ezernyi, fényesre csiszolt,

^'2 lábnyi, éles és hegyes horgokból álló falazattal, mely a Dunán áthúzott

ers kötélrl különböz hosszuságü ers zsinegeken függ. A halászok azt

hiszik, hogy a Viza e fényes, csüng horgokkal nagyon szeret játszani, s

játszik mindaddig, míg a sok éles horog egyike vagy másika meg nem

sebzi, a mikor aztán dühbe j, és szerteszélyel hadonáz addig, míg mind-

inkább megsebesülve, végre valamelyik horogra kerül, melyrl többe nem

szabadulhat. Néha, ha a halászok a kötelekre alkalmazott uszó-jelfák moz-

gásán látják, hogy a vizák a horgokkal játszadoznak, nagy csenddel odáig

eveznek, s hirtelen felrántják azokat a köteleket ; mi által gyakran meg-
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esik, hogy a horgok felett úszó vizák egyike vagy másika alulról horogra,

s így a halászok birtokába kerül. S ha e hatalmas állat a fényes horgokat

is kikerülte, s a Duna gazdag iszapját túrva tovább úszik felfelé, akkor

már hálókkal várják, melyekben lassankint felhúzzák a víz színére, a nél-

kül, hogy fogságát észrevenné ; s ha már a víz felszínén van, a Duna

partjára vonszolják, hol farkának óriási erejével sem segíthet magán többé.

Leihelyei: Duna, Tisza, Száva, Dráva, Maros.

A múzeumi gyjteményben van 2 példány és egy koponya.

5. ACIPENSEE STELLATUS Pali.

Söreg.

Orra igen hosszú és keskeny ; kardalakú. Szemei kicsinyek, tojásda-

dok, közelebb állanak az orr hegyéhez, mint áll éhez a száj. A jobb szem a

balnál kissé nagyobb, s ^/5 -részét teszi a szemek közti homloknak. A fels

orrlíkak kerekek és kisebbek az alsó hosszukásoknál, melyek a bal szem-

mel egyenl nagyságúak. A száj középszer, csak a fels állkapcsot kör-

nyezi egy keskeny, gyöngén öblös ajak ; az alsó állkapocs ajkatlan. A négy

bajuszszál közelebb áll a szájhoz, mint az orrhegyéhez.

Öt soros paizsai nagyok és ersek, de nera érintik egymást. A hátán

12—16, az oldalán 30—40, a hasszélen 10—12 paizs van. A paizssorok

közötti br igen apró, fogazott csontpikkelyekkel srn, de szabálytalanul

borított.

Az úszósugarak számát e képletbe foglalhatjuk :

D. 11/40, A. 11/17, V. 10/20, P. 1/28—81, C. 16/35/90.

Valamennyi úszó aránylag kicsiny, jelesen a mellúszók hossza csak

1/5 -del nagyobb a test vastagságánál ; ers csontsugarát 3 osztatlan sugár

követi ; az al-felúszó szemközt áll a hátúszó közepével. A farkúszó fels

karélya ^/s-dal hosszabb az alsónál, keskeny és sarlóalakú; mindkett

hegyes.

Színe. Háta világos vörösös-barna, kékes-feketébe játszó ; oldala és

hasa fehér; a paizsok szennyes fehérek. Az orr alsó lapja hússzín. Szivár-

ványhártyája sárga vagy ezüst szín.

Nagysága. Hossza 1-—2 m., súlya 20—25 kilo.

Életmód. Már márcziusban kezdi vándorlásait a folyókba.

Ivás ideje : május, június. Tápláléka : férgek, ikra, zsíros iszap ; élet-

kora: 15—20 év.

Húsa becsesebb, minta Viza-é; ikrája igen jó caviárt és úszóhólyagja

a legbecsesebb halenyvet adja.

Leihelyei : Duna, Dráva, Maros, Tisza.

A múzeumi gyjteményben van 3 példány.
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6. ACIPENSEK GULDENSTAEDTII Brandt.

GUldenstaedt Tokja.

Orra rövid és tompa, egy harmadát teszi a fej hosszának ; fels lapját

apró, részben csillagos, részben szabálytalan paizsocskák fedik, melyek

között számos fekete likacs látható. Szemei nagyok, kerekek, különbözk,

a bal szem kisebb a jobb szemnél. A szemek közötti homlok 4-szer széle-

sebb, mint a jobb szem átmérje. Az alsó orrlik olyan nagy, mint a jobb

szem. Szája tágas; a keskeny fels ajak két félre osztott; az alsó állkapocs

közepe ajkatlan. A négy bajuszszál közelebb áll az orr végéhez, mint a

szájhoz.

Dereka nyúlt, öt sor ers csontpaizszsal. A hátán 12— 13, az oldalán

24—36, a hasán 9—10 paizs van. A paizssorok közötti br sima, fényes

és kiálló csillagos vagy köralakú, fogazott csontpikkelyekkel borított. Az

úszók sugarait e képlet mutatja :

D. 12/23, A. 12/12—14, V. 12/14, p. 1/31, C. 1^29/63.

A mellúszók hosszaságuknál aránylag szélesebbek, hosszaságuk

egyenl a test magasságával ; a meglehetsen ers csontsugarat követi egy

hosszabb, osztatlan tagolt sugár. A farkúszó karélyai szélesek, elkerekítet-

tek, az alsó felényi a felshöz képest.

Színe. Háta kékes hamuszürke. A csontpaizsok szennyes fehérek.

A bajuszszálak fehérek, fekete hegyek. Szivárványhártyája ezüstös.

Nagi/sága. Hossza 2—3 m., súlya 70—80 kilo; közönségesen 15—20

kilo súlyúakat halásznak.

Elterjedése. A Dunában egész éven át található, vándorol a Duna

nagyobb mellékágaiba u. m. a Dráva, Tisza és Vág folyókba.

Életmódja. Tápláléka áll férgek, rovar-álczák és zsíros iszapból. Ivik

a Dunában május—^június havában. Mondják, hogy 15—20 évig él.

Haszna. Húsa, ikrája és úszóhólyaga miatt a legbecsesebb Tokfajok

közé tartozik.

A múzeumi gyjteményben van 2 példány.

Rövidítések.

D = Hátúszó. A — Al-feluszó. V := liasuszó. P = melluszó. C r= farkuszó.

A vonás eltti szám az osztatlan sugarakat, a vonás mögötti szám a tagolt suga-

rakat jelenti.

Helyreigazítás.

A Strigy folyóból Csató úr által beküldött Gobio uranoscopus Ágas. mint els

biztos adat volt felemlítve az I-sö füzetben. Kikerülte figyelmemet, hogy Kriesch tanár

úr e halacskát 1870-ben a Vág halai között is említette volt. Miután Kriesch tanár úr

szives volt nekem az általa gyjtött példányokat megvizsgálásra átengedni, meggyzd-

tem, hogy a Gohio uranoscopus Ag. a Vágban is él. Van tehát eddig két biztos leihelye

e halacskának vizeinkben, u. m. : a Strigy és Vág folyó. I^i"- Karoli.
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Hüllk. Reptilia.

A vízi sikló — TEOPIDONOTUS NATRIX —
MINT FÉSZEKRABLÓ.

A vizi sikló — honi Idgyóink legközönségesebb s épen ezért legis-

mertebb faja — iránt hosszú ideig oly jó véleménynyel voltam, hogy azt

hittem róla, miszerint táplálékát csupán a bogarak és ezek álczái, a

békák és gyíkok, vagy legfölebb kisebb egerek képezik. Hallottam ugyan,

hogy a vizi sikló a földön fészkel madarak, mint a búbos pacsirta,

sárga billeget, czitrom sármány stb. fészkeinél is látogatást tesz s az

azokban talált tojásokat vagy madár fiókokat sem veti meg ; de hogy e

kígyó a forró égalj alatt él óriási rokonaihoz hasonlólag a fákra is

merészkednék, azt sem nem hallottam, sem életrajzában nem olvastam.

— Ezek után annál inkább meglepett azon eset, melynek szemtanuja

voltam, s melyet az alanti sorokban elmondandó leszek. — 1869-ik évben

Esztergomban létem ideje alatt tojásgyüjtemény összeszerzésén fáradoz-

tam , mely czélból gyakran bebarangoltam a nevezett várostól nem
messze es erdségeket. Egy szép nyári napon a Duna baloldalán —
Dömös község átellenében — lev erdbe tettem kirándulást Palkovits

Kálmán barátommal. Fészkek utáni kutatásunk közben egy egész cso-

port magtörö pinty -— Cocothraustes vulgaris — ide s tova röpködése,

sivító panaszhangja vonta . magára figyelmünket, mely repkedést és

sivítást mi azon körülménybl magyaráztuk, — hogy egy ily madár —
fészkéhez jutottunk közel, s így jelenlétünk hozta létre a madarak

rendkívüli viseletét; azonban ez nem úgy volt, mirl csakhamar meg-

gyzödtünk, midn a fészekre akadtunk.— A magtör pinty mesterkétlen,

kívülrl vékony galyacskákkal körített s finom fagyökerekkel kibélelt

fészkét bokrokra, de legtöbbször vékony fák villás ágai közé rakja, még
pedig oly ügyetlenül, hogy a fészek még a nem gyakorlott szemnek is

már jó távolból feltnik. A fészek, melyet találtunk, szintén fiatal fára

volt építve, a földtl mintegy 4 méternyi magasságban. Midn a mada-

raktól körülrepdesett fához érkeztünk, annak karvastagságú törzsökén, a

fészek közvetlen közelében egy vízi siklót láttunk, a fát többször körül-

tekert hosszú testtel, melynek fejétl mért els negyed része szokatlan

vastagsággal bírt. A társam által megtámasztott fára felmászni, a még
két fiókot rejt fészek tartalmát megnézni és a kígyót botommal a

fáról leverni, néhány perez müve volt, minek megtörténte után a kígyó

testének felvágása következett, mely mtét folytán két, anyaverébnél

nagyobb pinty-fiók került elé, melyeket a sikló a fészekbl rabolt el. A
madárkák lábaiknál fogva nyelettek el, miközben szárnyaikkal bizony-

nyal ide s tova vergöldtek, mert mindkettnek szárnyai a kígyóban
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felfelé voltak irányulva, még pedig annyira, hogy a szárnyak a messze
kinyújtott nyakat t. i. fejet teljesen eltakarták. - Végül még megjecy-
zem, hogy a kígyó úgy normális vastagságát, mint egy méternél
nagyobb hosszúságát tekintve fajának valódi díszpéldánya volt, milyent
e fajban sem azeltt, sem azóta nem láttam.

^_ Közli Merkl Ede.

Piovartan. Entomologia.

Colcoptera.

COLEOPTERA NOVA UJ TÉHELYRÖPÜEK
EX INS. CRETA ET ASIA MINORE KRÉTASZIGETÉRÖL ÉSKISÁZSIÁBÓL,

a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

HAPAIiUS CRETICUS.
Niger, nigro-villosus, elytris abdomine paulo brevioribns, lateritio

rufis, ante apicem macaila nigra notatis, lateraliter late emarginatis, apico

dehiscentibus et obtuse acuminatis ; abdominis parte postica rufa ; tibiis

tarsisque flavo-rufis, horum articulo ultimo infuscato. (cf)

Longit. 13 %,.

Caput nigrum, nigro-villosum, fronte labroque dense rugoso-puncta-

tis, hoc transverso, recte truncato, illius margine antico nitido ; occipite

rude rugoso-punctato, linea longitudinal! laevi instructo. Antennis cor-

pore quarta parte brevioribus, articulis duobus primis dense punctatis,

subnitidis, reliquis obscuris, longitudine subaequalibus, parum compressis,

ultimo longiore et apice angustato. Oculis transversis, antice emarginatis.

Mandibulis arcuatim curvatis. Pronoto longitudine Vs latiore, nigro, prae-

sertim postice dense rugoso-punctato, dorso antice linea laevi usque ad

medium extensa, hinc vero canalicula instructo; lateribus ante medium

parum rotundatis, basi transverse impressa, margine postico vero modiee

reflexo. 8cutello magno, nigro, dense subtiliter rugosiusculo, transversim

impresso, apice nitido et sparse punctato, lateribus sinuatis. Elytris abdo-

mine paulo brevioribus, rugoso-punetatis, lateritio-ruüs, ante apicem, ad

^/5 longitudinis, macula sat magna nigra, fere ovali et parum obliqua sig-

natis ; humeris tumidulis, rotundatis, lateribus — apice excepto — tenui-

ter marginatis et late arcuatim emarginatis, apicibus infra maculas dehis-

centibus ft obtuse acuminatis. Pectore nigro, dense rugosiusculo-punctato,

coxis et femoribus nigris, tibiis tarsisque fiavo-rufis, illarum basi et cal-

caribus nigris, horum articulo ultimo infuscato; ungviculorum parte

majore pectinata. Abdomine dense subtiliter punctato, punctis transverse

aciculatim connexis ; basi nigro, segmento dorsali quarto margine postico

quinto et sexto totis rufis; ventris segmentum primum et secundum mar-

Természetrajzi füzetek It. '
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giné postico, tertium ver — excepta macula quadrata marginali— et reli-

qua rufa; segmentum ventrale sextum iisque ad basim arcuatim excisum.

Species haec insignis in Insula Creta ad Candiam capta est.

HAPALUS CRETICUS.

Feje fekete, sötét bolyhos szrökkel, homloka és fels ajka srn
redsen-pontozottak, ez utóbbi haránt s egyenesen metszett, az elbbi

elszélé pedig fénj^es; fejtetje durván redsen-pontozott és sima hossz-

vonallal ellátott. A csápok a test hosszánál egy negyeddel rövidebbek, két

els izök srn pontozott és kissé fényes, a többi pedig homályos, majd-

nem egyenl hosszúságúak s kissé összenyomottak, a végs hosszabb s

hegyén vékonyodott. A szemek harántok s elül kiszéleltek. A rágok ívesen

görbültek. Torja hosszánál szélesebb, fekete, különösen hátul srn red-

sen-pontozott, elül sima hosszvonallal, mely a törj közepéig terjed, innét

pedig csatornácskával ellátott; oldalai közepük eltt kevéssé kerekítettek,

alapja haránton sekélyen benyomott s hátsó széle kissé felhajlott. Paizskája

nagy, fekete, homályos, srn finomul redcskés, harántan benyomott,

hegye fényes és szétszórtan pontozott, oldalai öblösek. A röptyk a pot-

rolmál kissé rövidebbek, redsen pontozottak, téglavörösek s végeik eltt,

körülbelöl ^/s hosszaságukon, meglehetsen nagy fekete folttal jelöltek,

mely majdnem peteidomú s kissé rézsútosan helyezett; a vállszögletek

duzzadtak s kerekítettek, az oldalak — a bütt kivéve — vékonyan pár-

kányoltak és széles ívalakban kimetszettek, miért is e miatt tompahegy
bütjök felé keskenyedettek s végeik, a folttól kezdve, tátották. Melle fekete,

srn redöcskésen pontozott ; a csípk és a czombok feketék, a lábszárak

pedig és a kocsák sárgavörösek, az elbbiek töve és végtöviseik feketék,

az utóbbiak utolsó íze sötétl ; a karmacsok nagyobbik része féssdedés.

A potroli srn pontozva harántan karczolt, töve fekete, hátának negyedik

szelvénye hátsószélén s az ötödik és hatodik egészen rtszinek; a has

els és második szelvénye hátsószélén, a harmadik pedig— kivéve a mind-

két felén lev négyszögletes foltját — s a következk egészen rtszinek;
a hatodik szelvény alapjáig ívesen kimetszett.

Hossza 13 '>%.

E kitn faj Kréta szigetén Kandia városnál találtatott.

ZONITIS TURCICA.

Nigra, mandibulis medio abdomineque rufis, hoc nitido disperse

punctato ; elytris obscure nigro-coeruleis, opacis, dense subtiliter rugoso-

punctatis; antennis crassiusculis, dimidii corporis longitudine ( 9).

Long. 12 %.
Caput nigrum, subrude rugoso-punctatum, nigro-pilosum, fronte inter

oculos leviter impressa, labro rotundato, apice medio exciso ; mandibulis
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medio riifis; ociilis transversis, antice vix sinuatis; antennis dimidii cor-

poris longitiidine , erassiuseiilis , articulo primo tertii longitudiiie, Lasi

constricto, apice incrassato, secundo brevi, tertio quarto modice longiore,

reliquis longitudiiie subaequaliLus, ultimis quatuor tamen paulo angustio-

ribus, apicali oblongo ovato. Palpis brevibus crassiusculis, maxillariuin

articulo ultimo ovato, apice compresso et subtruncato. Pronoto nigro, sub-

nitido, longitudine una tertia latiore , angulis anticis valde rotundatis,

basin versus fere recto, basi margine modice elevato, superficie parum

convexa, disperse punctata, lateribus paulo densius punctatis, dorso lon-

gitudinaliter, antice obsolitius canaliculato. Scutello dense punctato, l)asi et

ante apicem rotundatum arcuatim impresso. Elytris obscure nigro-coeru-

leis, opacis , valde dense rugoso-punctatis , apicem versus fere asperis,

dense fumato-pubescentibus, abdominis apicem non obtegentibus. Pectore

pedibusque nigris, rugoso-punctatis ; tarsorum articulo primo basi rufo-

testaceo, Abdomine rufo, nitido, disperse punctato.

Species liaec peculiaris in Asia minore ad Brussam détecta est.

ZONIÏIS TURCICA.
Feje fekete, kissé durván redsen pontozott, fekete szrökkel ; hom-

loka a szemek közt sekélyen benyomott, fels ajka kerekített s hegye közé-

pen kimetszett; rágóinak közepe rötszinü ; szemei harántak, elül alig

öblösek ; csápjai féltest hosszaságuak, vastagodottak, els ízök a harma-

dikkal egyenl hosszaságú, alapjánál összeszorult s végén vastagodott, a

második íz rövid, a harmadik a negyediknél kevéssel hosszabb, a többi

körülbell egyenl hosszaságu, a négy utolsó azonban kissé vékonyabl»-

a végs hosszpetés. A falámok rövidek, kissé vastagodottak, az állkapocs-

falámok utolsó íze petésded, hegyén kevéssé összenyomott s kissé csonkult.

Az elhát fekete, kevés fénynyel, hosszánál egyharmadával szélesebb, el-

szögietei nagyon kerekítettek, s oldalai alapja felé majdnem egyenesek,

alapjának széle kissé felhajlott, felülete kevéssé domborodott, szétszórtan

és az oldalakon kissé sríibben pontozott, közepehosszán csatornácska van,

mely elfelén kissé enyészetes. Paizsa srn pontozott, alapjánál és kere-

kített hegye eltt ívesen benyomott. A röptyttk homályosan sötét-kékesek,

fénytelenek, nagyon srn redsen pontozottak, végeik felé majdnem érde-

sek, srn füstösen pelyhedzk s a potroh végét el nem födik. A mell és a

lábak feketék, redsen pontozottak ; a kocsák els ízlékének töve rötsárga.

A potroh rtszín, fényes és szétszórtan pontozott.

Hossza 12 -»'/„.

Ez érdekes fajt Kis-Ázsiában Brussa vidékén találtam.

ZONITIS RUFICOLLIS.
Nigra, cinereo-pubescens ;

pronoto rufo vei sangvineo, parce i)iloso

et subdisperse punctato ; elytris iiigris, parum nitentibus, dense subtihter
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rugoso-pimctatis ; abdomine nitido, subdisperse aciculatim punctato, seg-

mentis tribus ultimis rufis.

Longit. 9-1 "2%.
Caput nigrum, dense subrude rugoso-punctatum, nigro pubescens,

fronte linea tenui laevi elevata; labro antice rotundato; oculis transversis

antice sinuatis ; antennis filiformibus nigris, dimidio corpore longioribus.

Pronoto rufo vel sangvineo, subdisperse punctato et parce piloso, longitu-

dine latiore, lateribus ante medium modice rotundatis, ante basim vero

parum sinuatis, basi tenuiter marginata ; dorso leviter triimpresso, impres-

sionibus antieis majoribus transversis, postica foveaeformi. Scutello nigro,

dense subtiliter rugosiusculo et leviter impresso. Elj^ris nigris, parum

nitentibus, dense subtiliter rugoso-punctatis et cinereo-pubescentibus.

Pectore pedibusque nigris, illo transverse aciculatim punctato, his rugoso-

punctatis. Abdomine nigro, nitido, subdisperse punctato et transversim

aciculato, segmentis tribus ultimis rufis. Maris segmentum ventrale anale

in duas partes arcuato uncatas dissolutum.

A Zon. praeusta var. nigra, praeter colorem, elytris paulo minus

dense rugoso-punctatis, ideoque modice nitentibus et abdomine tantum

subdisperse jjunctato aciculatoque distincta.

In Insula Greta ad Caneam et in Asia minori ad Amasiam inventa.

ZONITIS RUFICOLLIS.

Feje fekete, srn és kissé durván redsen pontozott, fekete pely-

hedzö szrökkel s homloka sima hosszvonallal ellátott ; fels-ajka elül kere-

kített; szemei harántak s elül öblösen kimetszettek; csápjai fonalidomúak,

feketék, féltestnél hosszabbak. Elháta rt vagy vérvörös, kissé szétszór-

tan pontozott s ritkásan szrös, hosszánál szélesebb, oldalai közepük eltt

kevéssé kerekítettek, alapjánál pedig kissé öblösek, alapja vékonyan pár-

kányolt ; korongja sekély három benyomással, az elöbenyomások nagyobbak

s harántak, a hátsó pedig gödörcse alakú. A paizs fekete, srn finomul

redcskés és sekélyen benj^omott. A röptyk feketék, kevés fénynyel, srn
finomul redsen pontozottak s hamvas szörcsékkel födöttek. Melle s lábai

feketék, az elbbi harántan karczolva pontozott, az utóbbiak pedig red-
sen pontozottak. A potroli fekete, fényes, kissé szétszórtan pontozott és

harántan karczolt, utolsó három szelvénye rtszín. A hím végs has szel-

vénye két horgas részre osztott.

A Zon. praeustának fekete válfajától, színén kívül, kevésbbé srn
redsen pontozott röpt3^i — melyek e miatt kissé fényesebbek is — és

csak ritkásan pontozott és karczos has-szelvényei által különbözik.

Hossza 9—12 %.
Kréta szigetén Canea városnál és Kis-Azsiábau Amasiánál gyjtöttem.
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Hifmenoptera.

HYMENOPTERA NOVA UJ HÁETYARÖPÜEK
IN COLLECTIONE MUSEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMÉ-

HUNCxARICI, NYÉBEN,

ab AleXANDEO MoCSÁRY descripta. leirta MoCSÁRY SÁNDOR.

1. Allantus unifasciatus Mocs. — Niger; capite pone ocnlos sul.di-

latato et thorace dense punctatis, nigro-pubeseentibiis ; cencbris albidis ;

abdomine nitido, siibti liter coriaceo, segmento tertio fascia dorsali sul-

phiirea; alis hyalinis, siiperioribus parum lutescentibus, costa stigmateque

testaceis. — 9, long. Ii2 '^j.

Allanto bifasciato Kl. similis ; alis superioribus apice tarnen non

fiiscis, fascia dorsali abdominis sulphurea unica, tibiis tarsisque nigris

distinctns.

In Hungária inventus est.

Fekete ; feje, mely a szemek mögött kissé szélesebb és torja srn
pontozottak és fekete szörcséktöl pelybesek ; liátszemcsei fehérek ; vég-

teste fényes, tinóm börszer, a harmadik szelvény háti oldalán kénsárga

szalaggal; szárnyai homályos-átlátszók, a felsk kissé sárga szinbe haj-

lók s rajtok a bordaér és a jegy barnasárgák. — ? , hossza li2 '"'/^^.

Az Allantus bifasciatus-hoz hasonló ; de különbözik attól azáltal,

hogy fels szárnyai végükön nem barnák, a végtest háti oldalán csak

egy kénsárga szalag van s lábszárai és kocsái feketék.

A leirt példány Magyarosz ágból való, de közelebbi leihelye ismeretlen.

2. Macrophya eximia Mocs. — Nigra, nitida ; clypeo, labro, pronoti

humeris, scutello, cenchris metanoti, trochanteribus, tibiis calcaribus-

que et metatarsis anterioribus, abdominis segmentoriim dorsalium quinti

et sexti fascia medio interrupta, septimi macula parva laterali anoque

paliide íiavis ; metatarsis tibiisque anterioribus intus nigro-lineatis ; femo-

ribus omnibus tibiisque posticis sanguineis ; femorum auteriorum hasi,

posticorum ver ante apicem intus tilnarumque apice macula nigra nota-

tis ; tarsorum anteriorum articulis quatuor ultimis nigris, basi ex parte

ochraceis, posticorum articulis omnibus et calcaribus nigris; alis hyali-

nis, superioribus apice fuscioribus, tegularum margine exterire, costa

stigmateque testaceis, huius apice obscuriore. — ? , long. ^"1,^.

Mas differt : thorace immaculato vei pronoti humeris scutelloque

tantum macula parva vei obsoleta signatis : alidominis segmento quarto

rarius all)ido-llava bimaculato
;

pedibus t-t .. , .'hanteriljus anterioribus

totis, trochanteribus posticis ver tantum apice sulphureis, femoribus tibi-

isque posticis intus nigro-vittatis. — Long. ÍJ '"/„i-



Spéciéi Macr. haematopus Fabr. similis et affinis; corpore tarnen

minore, costa testacea (non nigra), maculis abdominis maioribiis, tibiis

ultimis extus totis sanguineis : femina insnper clypeo, pronoti humeris

scutelloque pallide flavis differt.

Species haec eximia in Hungária centrali, praecipne in montibus

ad Budam sitis, mense Jnnio rara est.

Fekete, fényes; száj védje, felsöajka, elötorjának vállai, paizsa,

liátszemcséi, tomporai, a két mells lábszár s azok sarkantyúi, a két

mells kocsa els íze, a végtest 5-ik és 6-ik hátszelvényének középen

megszakított szalagja, a 7-ik szelvény kis oldalfoltjai és a far halvány-

sárgák ; a két mells kocsa els íze s a lábszárak bell fekete vonalo-

sak ; összes czombjai és hátsó lábszárai vérpirosak ; a két mells czomb

tövén, a hátsók pedig végéig eltt, valamint a lábszárak vége fekete

folttal jelöltek ; a két mells kocsa fekete négy végs íze tövön részben

szennyessárga, de a hátsók összes íze és a sarkantyúk feketék ; szár-

nyai átlátszók, a felsk végükön kissé barnásak, a pikkelyek küls széle,

a bordaér és a jegy barnasárgák, de ez utóbbinak vége sötétebb szinü. —
? , hossza 9 %.

A hím különbözik : mert torján sárga foltok vagy egj^általán nin-

csenek, vagy ha vannak, azok az eltörj vállain és a paizson csak kicsi-

nyek és enyészetesek ; a végtest negyedik szelvényén is van néha oldalt

egy-egy halván^^sárga foltocska ; a két mells láb és tomporaik egészen, a

hátsó tomporok pedig végeiken kénsárgák s a hátsó czombok és a lábszá-

rak bell fekete sávval jelöltek. — Hossza 9
'»J^i-

A Macrophya haematopus-hoz hasonló s azzal közel rokon ; de

teste kisebb, bórdaére barnasárga (nem fekete) , végtestének foltjai

nagyobbak s a hátsó lábszárak kívülrl egészen vérpirosak : a nstény
ezeken kívül még szájvédjének, eltorja vállainak s paizsának halvány-

sárga színezete által is különbözik.

E szép faj Magyarország központi részében (a Sashegyen s a Far-

kasvölgyben, továbbá a pest-józsefvárosi régi temetben) június havá-

ban ritka.

3. Tarpa speciosa Mocs. — Nigra, nitida, nigro-pílosa ; capite dense

rugoso-punctato maculisque septem cinnabarinis ornato : tribus in fronte,

quarum media triangularis, laterales ver duae in oculorum orbitis

cuneatae, quatuor in vertice, harum laterales orbitas oculorum posticas

includunt ; mandibulis basi flavis, medio nigris, apice rufis ; antennis

croceis, articulo secundo nigresceuti, pectinum ramis inferioribus arti-

culos quatuor longitudine aequantibus, ajjice brunnescentibus ; thoracis

dorso minus dense rugoso-punctato ; collari margine postico in medio
interrupto, maculis quatuor obliquis metanoti maculaque sub ahs cin-

nabarinis
; abdomine ovato-planiusculo, leviter subrugoso-punctato, seg-
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menti primi dorsalis maculis lateralibns diiabns, secundi macnlis trilms

(media minuta) reliquorum et ventraliura 4-ti et 5-ti mavgine postico

fasciis flavis ; i'emoribns anterioribv.s basi ultra medium nigris, posticis

rufescenti-íiavis, tibiis tarsisque pallide Üavis, unguiculorum apice cal-

caribusque pedum posticorum nigrescentibus ; alis tiavescenti-hyalinis,

cellulis radialibus et cubitalibus infuscatis, nervis basalibus stigmateque

testaceis. — ? , long. 1 1 '"'/„(,.

Animal hoc insigne : propter capitis thoracisque pieturam cinnal»a-

rinam inter omnes huius generis species eminens est.

Patria: Bosnia (Biela Gora). A Doctore Geiza de Horváth ]\friseo

donata.

E gyönj'örü állat, fejének es torjának czinóbervörös foltjai miatt, e

nem összes fajai között els tekintetre kitnik.

Bosnyákországban a Biela Gora hegységben találtatott, s a Nemzeti

Múzeumnak dr. Horváth Géza ajándékozta.

4. Astata femoralis Mocs. — Nigra, cano-pilosa ; temporibus et

mesonoto subtiliter punctatis, sulmitidis, fronte thoracisípie parte reli-

qua coriaceis, abdomine subtiliter coriaceo, segmentis tribus primis,

tibiis tarsisque rufis ; segmento primo basi et segmentis ceteris, trochan-

teribus femoribusque nigris, his apice rufis ; alis hyahnis, tegulis venisque

brunneis. — cf, long. 8V2 »"/;,,.

Spéciéi Astata boops Schrk. forma et statura similis ; diífert tarnen

segmento secundo ventrali non maculato, sculptura metanoti coriacea,

tibiis tarsisque ruíis.

Specimem unicum in Hungária septentrionali, regioné subalpina,

mense Julio inveni.

Feketf ritka fehér szrrel fedett ; halántékai es közéjítorjának háta

finomul pontozottak, kissé fényesek, homloka s a törj többi része pedig

börszerü ; a finom börszeríí végtest három els szelvénye, továbbá a láb-

szárak es a kocsák rötszmek; a végtest els szelvényének töve és a többi

szelvénye, a tomporok és a czombok feketék, de térdei rötszinttek ; szár-

nyai átlátszok, a pikkelyek és az erek barnák. — )", hossza 8V2
'"l,^.

Az Astata boops-hoz alakja es testalkotása tekintetebi hasonló ; de

különbözik attól azáltal, hogy a has második szelvényén fekete folt nin-

csen, az utótorj háta börszerü, lábszárai es kocsái rtszínüek.

A liptómegyei Korytnicza-fürdnel a múlt év július havál)an ldöz-

tem fel.

5, Odynerus (Leionotus) aurantiaciis Mocs. — Metathoracis cavitate

parva, triangulari, margine tenui indusa, postscutello elevato, medio levi-

ter exciso, abdominis segmento primo sine linea transversa elevata: capite

nigro, pone oculos paulo angustato, fronte parum convexa, creberrime sat

fortiter punctata ; clypeo subtiliter rugoso-punctato, aurantiaco, parte
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inféra nigro-marginato ; macula obliqua inter antennas, lineis in sinu ocu-

lorum et in temporibus, mandibulis, palpis antennarumque scapo subtus

aurantiacis ; flagellis subtus ferrugineis ; collo, mesothoracis dorso et

pectore nigris, his ultimis fortiter punctatis ;
pronoto, tegulis, macula sub

alis, scutello, postscutello, metanoti lateiibus, segmento primo abdominis

dense-punctato pedibusque aurantiacis
;
pronoti sinu ac segmenti primi

abdominis margine postico sulphureis ; segmentis dorsalibus reliquis sub-

nitidis et disperse punctatis nigris, 2—4 margine postico sulphureo-fascia-

tis, fascia segmenti secundi repanda, 5-to macula in medio sulphureo

notato ; ventre nigro, segmentis 2—4 utrinque sulphureo-maculatis ; alis

hyalinis, apice parum fumatis, nervis basalibus aurantiacis, reliquis stig-

mateque brunneis. — ? , long. 9 »%,,.

Species liaec formosa, colore aurantiaco variêgata eminens, in Hun-

gária centrali inventa est.

Utótorján lev kis mélyedése háromszöglet s vékony párkányzattal

kerített, utópaizsa emelkedett, középen kissé kimetszett, végteste els

hátszelvényén emelkedett vonal nincsen : feje fekete, a szemek mögött

kissé megszkül, homloka kevéssé domború, srn és meglehetsen

mélyen pontozott ; szájvédje finomul ránczosan-pontozott, narancssárga

szín és alsó részén fekete szél ; a csápok közti folt, a szemek öblén és a

halántékon lev foltok, a rágok, a falámok és alul a csápok tkocsánja

narancssárgák ; a csápostor alul rozsdabarna ; a nyak, a középtorj háta és

melle feketék s ez utóbbiak ersen pontozottak ; az elöhát, a szárnypikke-

lyek és a szárnyak alatt lev folt, a paizs, az utópaizs, az utóhát oldalai és

a srn pontozott végtest els hátszelvénye s a lábak narancssárgák ; az

eltörj öble s a végtest els szelvényének hátsó széle kénsárgák ; a végtest

többi szelvénye kissé fényes, szétszórtan pontozott és fekete, a 2—4 szel-

vény hátsó széle kénsárga szalaggal ékesített s a második szelvény sza-

lagja elül kétszer kicsípett, az 5-ik szelvény foltja középen kénsárga; hasa

fekete, a 2—4 szelvény mindkét oldalon kénsárga folttal jelölt ; szárnyai

átlátszók, végükön kissé füstösek, az erek töveiken narancssárgák, végei-

ken pedig és a szárnyjegy barnák. — ? , hossza 9 -»^j.

E kitnen szép narancssárga színnel tarkáit faj, Budapest vidékén

fordult el.

6. Celonites abbreviatus Vili. var. Hungaricus Mocs. — Niger, opacus,

dense rugosiuscule-punctatus ; capite fumato-pubescenti ; labro, mandibulis

(basi nigra excepta), antennarum funiculis cum clava crassa oblongo-

ovata, tegulis pedibusque rufo-flavis, horum basi infuscata ; frontis

punctis duobus distantibus, macula humerah parva et renali sub tegulis,

marginibus item posticis prothoracis utrinque late interruptis, puncto

scuteUi, metathoracis angulis abdominisque segmentorum dorsalium quin-

que primorum marginis postici fasciis subangustis, utrinque plus minusve
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interniptis, pallide flavis : ventre minus crebre piinctato, segmentorum
margine postico pellucido ; alis fuscis, pariim violaceo micantibiis, costa

basi riifo-flava. — ? , long. 8 *%;,.

Mas differt : clypeo et labro ebnrneis ; abdominis segmentorum dor-

salium sex primorum marginis postici fasciis subangustis, secundi ventra-

lis vero maculis duabus transversis pallide flavis ; ano quadridentato,

dentibus apice rufescentibus. — Long. 8 *%^.

Varietas liaec ab exeraplaribus Europae meridionalis tantum colore

differt : labrum enim, mandibulae, antennarum funiculi cum clava, tegulae

pedesque sunt rufo-flava et non ferruginea ; frontis puncta minima, macu-

lae humeri, scutelli et sub alis parvae, fasciae abdominis angustiores, non

repaudae, pallide liavae , non vero laete flavae ; venter apud feminam

totus niger, apud marem segmento secundo maculis duabus transversis

notatus : adeo, lit propter has notas varietas haec primo intuitu distincta

species esse videatur.

Insectum hoc peculiare in Hungária centrali valde rarum est.

Fekete, fénytelen, sürün es kissé ránczosan pontozott ; feje füstös

szin pehelylyel födött ; felsöajka, rágói (tövük kivételével), csápostora

vastag hosztojásdad bunkójával, szárnypikkelyei es lábai rötsárgák, de a

czoml)ok töve barna ; a homlokon ket távolálló petty, a vállon és a szár-

nyak alatt egy-egy kis folt, valamint az eltörj hátsó részének mindkét

oldalán szélesen megszakitott foltja, a paizson egy petty, az utótorj olda-

lain egy-egy nag3'obb folt és a végtest háti oldala öt els szelvényének

hátsó szélén lev többé-kevésbbé megszakított, meglehetsen keskeny sza-

lagja halványsárgák ; hasa kevésbbé sürün pontozott s a szelvények hátsó

szélei áttetszk ; szárnyai barnák, kevés violaszin tünettel, a bordaer tövön

rtsárga. — ? , hossza 8 '^^^^.

A him különbözik: mert szájvédöje és felsajka elefántcsont-színüek
;

a végtest hat els hátszelvényének hátsó szélén lev, meglehetsen kes-

keny szalagja és a második hasszelvény két haránt foltja halványsárgák ;

fara négyfogú s a fogak hegyei rtszinbe játszók. — Hossza 8 '"^jf^.

E válfaj a déleuropai példányoktól csak színre nézve tér el : mert

felsajka, rágói, csápostora s ennek bunkója, szárnypikkel^^ei s lábai rt-

sárgák és nem rozsdabarnák ; a homlok pettyei igen kicsinyek, a vállon, a

paizson és a szárny alatti foltok is sokkal kisebbek, a végtest szalagjai

keskenyebbek, ki nem csípettek s ezek mind halványsárga színek, nem

pedig élénk sárgák ; a has a nsténynél egészen fekete, a hímnél a második

szelvényen pedig csak két haránt folt halványsá-rga : úgyhogy eme jellegek

miatt els tekintetre önálló fajnak lenni látszik.

Ez igen érdekes redsszárnyú darázs Magyarország központi részé-

ben nagyon ritka.
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A FEAî;CZIAORSZACtI FEMDARAZSOK CtAZDAI

Lichtenstein, kitünö fraiiczia rovarász, olvasva Mocsárynak az

Osmia caementaria-ról szóló czikkét, megküldte ama írancziaországi

fémdarázsok (Chrysididae) névsorát, melyelmek szállástadó gazdáik már

ismeretesek. Mert, miként tudva van, a fémdarázsok éldi (parasiticus)

hártyaröpüek (Hymenoptera), melyek fészkeket nem épitve, petéiket

— kakuk módjára — más idegen hártyaröpüek fészkeibe csempészik,

hol álczájok a feszeképitö elöhb kikelt s már jelentékeny nagyságot elért

álczájából nö fel, annak a hátára vetvén magát és azt lassankint kiszop-

ván, úgyhogy a fészeképit darázs vagy méh álczája nem rögtön, hanem

csak akkor hal el, midn a fémdarázs teljes növését már elérte. —
E névsor a következ :

él az Osmia Spinolae Lep. fészkében.

» )) Odynerus laevipes Sh. »

» » Osmia bicolor Schrk. »

» I) Odynerus spiricornis Spin. »

í Trypoxylon ligulus Linn. »

I
Nitela Spinolae Latr. »

» » Odynerus laevipes Sh.(rubicolaDuf,) »

» Odynerus laevipes Sh. «

1
Odynerus spinipes L. »

i Osmia Spinolae Lep. »

Odynerus spinipes Linn. »

Anthophora crinipes Sm. »

Osmia emarginata Gir. »

Chelostoma florisomne Linn. »

I Odynerus laevipes Shuck. »

IDiscoelius zonalis Panz. »

(Lichtenstein in litt.)

Chrysis simplex KL
» integrella Dhlb

)) coeruleipes f.

)> Segusiana Gir.

» cyanea L.

» indigotea Duf.

» splendidula Kossi

» auripes Wesm.

ignita L.

» violacea Panz.

Hemiptera.

PIEZOCRANUM,
NOVUM GENUS CAPSIDARUM DESCRIPSIT.

Dr. G. Horváth.

PIEZOCKANUM uov. gen.

Corpus oblongum. Caput verticale, apicem versus rostrato-produc-

tum ; vertice lato, acuto, cum oculis basi thoracis angustiore ; fronte

transversim excavata ; clypeo basi a fronte bene discreto. Oculi breves,

sphaeroidici, valde exserti, subpedunculati, apicem thoracis baud attin-
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gentes. Rostrum coxas intermedias subattingens, a peetore remotum,

articiilo primo fortiter dilatato. Antennae prope apicem oculorum inser-

tae, articiilo primo brevi, verticis latitudine distincte breviore, hand

rigido-setoso, articnlo secundo piloso, apicem versus sensim leviter incras-

sato, articulo quarto tertio breviore. Thorax a basi lata apicem versus

fortiter angustatus et convexo-declivis, lateribus rectis, basi quam apice

fere duplo et dimidio latiore et supra scutellum tum id u in sinuata, apice

strictura nulla. Hemelytra maris abdomiiie multo longiora ; membrana
biareolata. Pedes saltatorii. Femora postica sat incrassata. Tibiae sub-

tiliter spinulosae. Tarsi postici articulo primo secundo distincte breviore.

Ab OrtJtoccphalo Fich. Beut., cui affine videtur, fronte excavata,

oculis subpedunculatis et ab apice thoracis remotis, thorace antrorsum

magis angustato et valde convexo-declivi scutelloque tumido differt.

P. SIMULANS n. sp.

Oblongum, nigrum, pilis squamiformibus luteis minus dense ves-

titum ; capite, thorace scutelloque nitidis ; hemelytris subopacis, mem-

brana magna, obscure fumata, venis nigro-fuscis, pone cuneum anguste

hyalina, margine externo .late obscuriore ; antennis nigris, articulis duo-

bus apicalibus obscure testaceis ;
pedibus nigro-piceis. cT. Long. 3 "'/„j.,

cum hemelytris 4V2 '"'/m.

Hab. ad Budam Hungáriáé. Specimen unicum d. ïi. Junii a. J 874 in

valle «Farkasvölgy» dicta legi.

Colore, sculptura et habitu primo intuitu OrthocepJtalo parallclo

Mey. sat simile, sed majiis et notis genericis supra datis pedumque colore

facillime distinguendum.

A MANNA-KABÓCZA HAZÁNKBAN.

Közli Dr. Horváth Gkza.

Mintegy 7 évvel ezeltt, midn a Természet ez. folyóirat 1870-iki

évfolyamában az énekes kabóczákról egy népszer ismertetest közöltem,

egyszersmind abbeli feltevésemet fejeztem ki, hogy a deleurópai manna-

kabócza hazánk legdéHbb vidékein bizonyára szintén elfordul. És nem is

csalódtam; mert ime, Frivaldszky János múzeumi r ur 187i' nyarán

Krassómegyében tett íillattani utazása alkalmával a kérdéses fajra Oravicza

mellett csakugyan reá akadt.

E lelet, tekintetbe véve Oravicza déli fekvését, még nem is volt igen

meglep. Annál meglepbb azonban e határozottan deli faj elfordulása a

Szilágyságban.

PuNGUR Gyula szilágy-nagyfalusi ref. lelkész úr ugyanis 187(') augusz-

tus 5-en a Szilágy-Somlyó felett emelked Magura hegyen rovariíszviín, ott
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tölgyfákon egy nagy kabóczfajjal találkozott ; és szerencsésen sikerült is

abból három hímpéldányt kézrekerítenie. A hozzám beküldött egyik pél-

dány megvizsgálása után meggyzdtem, hogy az nem más, mint a valódi

manna-kahócza (Tctfif/ia Orni L.).

A manna-kabócza a hazánkban elforduló és elfordulható többi

énekes kabóczától leginkább hosszú szijocsre által különböztethet meg.

A szípcsr t. i. nála egész a has tövéig nyúlik, a többi fajnál pedig legfö-

lebb csak a középs csípket éri el.

Ezen alkalommal egyszersmind megemlítem, hogy a Szilágyságban

még egy más érdekes és ritka kabóczafaj, adéloroszországi Cicadctta adusta

Hag. is tenyészik.

A SZAMOSFALVI SÓSTAVAKBAN ÉL KOVAROKKÓL.

Dr, Entz Géza kolozsvári egyetemi tanár úr legközelebb egy érdekes

dolgozatban ismertette meg velünk a Kolozsvár szomszédságában Szamos-

falva körül fekv konyhasós tavak ázalagfaunáját. * E szép és nagybecs

dolgozat által indíttatva, felszólítám Schuszter Károly kolozsvári tanító

urat, hogy ama tavakat rovartani tekintetben átkutatni s gyjtése ered-

ményét velem alkalmilag közölni szíveskedjék. Schuszter úr, mint buzgó

és fáradhatlan gyjt, ebbeli kérésemet csakhamar teljesítette s az illet

helyiséget 1876 október 8-án meglátogatván, onnan egy üvegcse vízi boga-

rat és poloskát küldött be hozzám.

A küldött bogarak — Frivaldszky János úr meghatározásai szerint

— mind oly fajokhoz tartoznak, melyek nemcsak sóstavakban, hanem
édes vízben is élnek, u. m. Berosus spinosus Stev., Laccophilus hyalinus De
Geer, Laccobius minutus L. Hydroporus inaequalisF., H, nigrolineatus Stev.

A poloskák részben szintén ily ubiquisták, mint Salda jMllijJes, Noto-

necta glanca, Corisa Gefforoyi, hierogigphica és limitata. Két faj, Salda ebur-

nea és Corisa Fussi azonban már azon rovarok közé tartozik, melyek

tartózkodásukra nézve kizárólag sóstavakra vannak utalva.

Az egész küldemény legérdekesebb részét kétségkívül a Corisa Fussi

képezi. Ez ugyanis eddig kizárólag hazánkban, nevezetesen pedig a Király-

hágón túH részen észleltetett s itt is egyedül csak Vízakna melll volt

ismeretes
, hol egy vízi növényekkel bentt sóstóban legelször Fuss

Károly akadt reá. Fuss-tól származtak azon példányok is, melyek után

Fieber e vízi poloskát 1864-ben a bécsi rovarászati folyóiratban leírta és

a tudományos világnak bemutatta. — E halophil faj a szamosfalvi tavak-

ban úgylátszik igen közönséges, a mit abból következtetek, hogy Schuszter
ur egész küldeménye tulnyomólag ebbl állott. Több példány még csak

álcza-állapotban volt. Közli Dr. Horváth Géza.

* iiA tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája.n Lásd a magyar orvosok és term, vizs-

gálók XVII-ik nagy gyíUésének munkálatait.
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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

ATHAMANTA HAYNALDI BOEB. ET ÜECHTR.
ÍVII. és VIII. Tábla, képmagyariiíiat.)

Vll-ik tá))la : Egy alacsonyabb, egyszerbb példány természetes nagy-

ságban.

VlII-ik tábla Elemzés : 1 = egy szabálytalan virág, nagyítva ; 2 =
egy szirom felülrl, 3 = ugyanaz alulról tekintve ; 4 = ernyücske ; 5 = a

gyümölcs a gallérka leveleivel (D), .4 = a gyümölcs nyele, B = a gyü-

mölcs tartója, tetején hasadva, C = a tartóról lepattanó gyüraölcsgerezd,

tetején a bibeszár és ennek talpával ékesítve ; = a gyümölcsgerezd

keresztmetszetben : J — ?i bordák, F = az edénynyalábok, F = a völ-

gyecskék bárom-három lajtorjával (o), C — az ereszték a hol a másik gyü-

mölcsféllel érintkezik, négy olajtartóval.

Összehasonlítás kedvéért adjuk az Atli. crctcusis L. virágát (a), szir-

mát (7>^, gyümölcsét (c), gyümölcsgerezdje keresztmetszetét (dj, vala-

mennyit Eeichenbach iconographiájából véve.

AVENACEAE EUEOPEAE. EUROPA ZABFELE FVEL
Auctore ViCTORE DE JankA. Irta -TaNKA ViCTOR.

L Glumae exsqnisite 7

—

9-nerves 2

Glumae plus minus distincte 1—3-, vei rarius 5-nerves . . 14

2. Floris inferioris palea inferior apice integerrima indivisa ari-

stato-acuminata, dorso haud aristata; palea inferior floram

sequentium apice aristato-bifida dorsoque insuper aristam

geniculatam gerens Avena tenuis Moench.

Palea inferior florum omnium apice bifida vei bidentata

atque (saltem typice) dorso aristata 3

3. Flores cum raehi spiculae haud articulât! et tantum ipsius

fractione soluti ^

Flos inferior cum rachi spiculae articulatus et demum valde

deciduus ; callus saepe elongatus calcariformis post floris

delapsum cicatriceni (insertionis areolam) eximie incisam

praebens, cicatrice parti inferiori racheos inter glumas per-

sistenti conforme '^

4. Paleae inferioris lobi in aristas elongatas producti *
: A vena stn'éosa Schreb.

* Sectioneiu «Sativae» secundum «Flore d'Algérie« pag. 105-113 et expositiouem d. Cus-

hion iu Bull. soc. Bot. de France I. dedi.



Paleae íiiferíorís lobi liatid aristatí 5

5. Glumae floribus breviores Avena nuda L

Glumae flores aeqiiantes vel superantes (>

6. Flos inferior distincte stipitatus ;
glumae flores subaequantes

Avena brevis Roth.

Flos inferior subsessilis ;
glnmae flores superantes 7

7. Arista inferne tortilis; panicula undique diffusa .... Avena sativa L

Arista inferne baud tortilis ;
panicula eontracto-subsecunda

Avena orientális Schreb.

8. Biformes : flos inferior cum rachi spieulae articulatus, callo

cicatricem eximie incisam praebente ; superiores baud articu-

lati et tantum racheos fractione soluti 9

Conformes : flores superiores inferiori conformes cum

racbi spieulae articulati decidui, callo cicatricem eximie inci-

sam praebente H
9. Glumae subaequales; floris inferioris palea inferior basi in

callum brevem latum cicatrice ovata vel suborbiculari exscul-

ptum setoso-pilosum attenuata, plerumque a basi ad medium

pilis saepe rufescentibns setoso-pilosa 10

Glumae inaequales, inferior altera subdimidio brevior ; flo-

ris inferioris palea inferior basi in callum subulatum cicatrice

lineari-elliptica exaratum setoso-pilosum attenuata, dorso

glabra, superne dense pubescenti-pilosa Avena eriantiia Dur.

10. Caryopsis basi incurvo-rostrata ; spieulae 2-florae : Avena Ludoviciana Dur.

Caryopsis basi obtusa; spieulae 3—4-florae .... Avena Sterins L

11. Glumae subaequales ;
palea inferior a basi ad medium vel ultra

pilis saepe rufescentibns setoso-pilosa 12

Glumae valde inaequales, inferior altera subdimidio brevior,

superior flores subaequans vel vix superans; palea inferior

callo excepto glabra Avena clauda Dur.

12. Glumae flores longe superantes
; palea inferior in callum subu-

latum cicatrice lineari exaratum attenuata . . Avena ion^i^lumis Dur.*

Glumae flores paullo superantes 13

1 3. Palea inferior in callum linearem obtusiusculum cicatrice line-

ari-oblonga exsculptum attenuata, bifida Avena barbata Brot.

Palea inferior in callum brevem obtusum cicatrice oblonga

vel ovato-suborbiculata exsculptum attenuata, dentato-bifida :

Avena fatua L
14. Glumae (saltem una vel altera) paleis proximis similes vel sub-

* Locum adclam uatalem hujus si^eeiei, clarissimis autoribus Prodronii Florae Hispániáé

e 1. c. I. pag. 68 ignotum : «pr. Puerto Santa Maria Hispanine ausstralis» Bourgeau 14. Aprili

1849 sec. sperimina berbar. CoBson !
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conformes i. e. flosculis proximis plerumque breviores vel eos

aequantes, saltern flosculum siipremum hand superantes ... 15

Glumae ambeduae paleis valde dissimiles ac difformes,

nempe eis vel multo latiores vel multo longiores flosculosque

(plerumque 2 tantum, rarius plures) semper superantes atque

plerumque omnino occultantes 71

15. Paniculae rami solitarii vel semiverticillati, omnes spiculiferi Ki

Paniculae rami inferiores verticillati : verticilli 1—2 infimi

spiculis orbati (destituti), i. e. ad setas capillares reducti :

Periball ia involucrata Cav.

IG. Palea inferior apice rofitii<hita y. triinrata, lobulata vel denti-

culata 17

Palea inferior apice plus minus (ittemidid, bifida, bicu-

spidata vel bidentata 25

17. Palea inferior distincte (crebre) multinervis, rotundato-triloba 18

Pa,lea inferior obsolete nervata vel subenervis, truncato-

denticulata 19

18. Glumae demum patentissimae ; flosculi mutici facillime rum-

pentes s. soluliiles ac deeidui Molineria minuta Pari.

Glumae erecto-patulae ; flosculi aristati, persistentes s.

tarde deeidui Molineria Iendigéra Lag.

1 9. Arista aut recta vel arcuata s. exeurva, aut nulla 20

Arista geniculata ; folia capillaria 24

20. Folia plana vel planiuscula supra scaberrima 21

Folia setaceo-convoluta 23

21. Arista paleam aequans vel vix superans . 22

Arista paleam duplo circiter superans ; Deschampsia bothnica Wahlbg.

22. Paniculae rami scaberrimi ; folia scaberrima ; Deschampsia caespitosa L

Paniculae rami laeviusculi ; folia laeviuscula ;

Deschampsia brevifolia fí. Br.

23. Paniculae rami scaberrimi ; ligula tenuissime setaceo-elongata :

Deschampsia media Gaiian.

Paniculae rami laeviusculi v. laeves ; ligula obtusa ;

Deschampsia alpina L.

24. Spiculae pediceUis longiores; ligula acuta.' Deschampsia discolor Thiiill.

Spiculae pedicellis breviores vel aequilongae ;
ligula obtusa :

Deschampsia flexuosa L

25. Palea inferior floris inferioris dorso baud aristata (arista dor-

salis in flore inferiore nulla) Avena macra Stev.

Palea inferior semper arista dorsali instructa 20

26. Spiculae fere semper tantum 2-florae ; flos injcrior (typiee)

plerumque masculus , superior hermaphroditus : arista in
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flore swperiore nulla vei tenuissima recta subsetaefor-

mis — rarius illae oris inferioris conformis; ftoyis inferi-

oris arista tunc semper versus basin paleae orta i. e. nunc

supra basin dorsi inserta, nunc infra medium 37

Spiculae 2—pluriflorae; flores omnes liermaphroditi : nunc

omnes vel plerique aristati, — nunc (quod rarissime) flos infe-

rior solum ; arista medio dorsi vel altius inserta 29

27. Paniculae rami flexuosi
;
gluma inferior 1 -nervis; flos uterque

. aristatus, inferioris arista infra medium dorsi inserta; folia

plana laxa 28

Paniculae rami recti; gluma utraque 3-nervis; flos superior

muticus, inferioris arista supra medium dorsi inserta; folia

convoluta stricta, firmula Airhenatherum Thorei Duby.

28. Floris liermaphroditi palea inferior glabra .... Arrhenathenim elatius L
Floris liermaphroditi palea usque ad apicem adpresse liirsuta :

Arrhenathenim h ispan icum Lange.

29. Spiculae magnae; ovarium apice pilosum . . Sect. Avenastrum. 30

Spiculae parvae vel minutae ; ovarium apice glabrum vel

puberulum Sect. Trisetum. 47

30. Aristae cochleatimtortae, ad dorsum lateraHter sulcatae*f^^is:;^^S3 31

Aristae compressae, margine cartilagineo albo notatae ^^^^^^ 38

31. Palea inferior profunde acuminato-bifida inferne longe pilosa :

Avena compacta B. et H.

(A. Neumayeriaua Vis.)

Palea inferior dorso glabra 32

32. Ligula elongata 33

Ligula brevissima 34

33. Folia utraque pagina nee non margine conformia; Avena pubescens L
(A. ainetliystina Clairv.)

Folia pagina superiore profunde sulcata et scal)errima,

inferiore sublaevia Avena Parlatoris Woods.

(A Hofitii Boiss., A. sempervirens Host, Kocli ,— nou Vill.)

34. Axis flosculorum omnium aequaliter barbato-pilosa 35

Axis flosculorum inferiorum longe barbata, flosculi supremi

(tabescentis) parcissime pilosula vel glabra 37

35. Spiculae 3—4-florae ; ligula pubescenti-ciliata 36

Spiculae 5- 6-florae; ligula glabra ..... Avena Heldreichii Pari.

36. Foha arete convoluta Avena plifolia Lag.

(A. convoluta Presl.)

Cfr. Duval-Jouve uNote sur les caractères que les arêtes et les feuilles jjeuveut fouruir

pour la division eu sections du genre Avena (Extrait du Bulletin de la Société botanique
de France, 1863).
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Folia laxe convoluta vei planiuscula Avena Besseri Griseb.

37. Folia gracilia, filiformia
;
gluma superior flosculos vel totam

spiculam aequans; palea inferior breviter 2-dentata; Avena setacea ViII.

Folia linearia plana v. planiuscula
;
gluma superior floscu-

lis vel spicula brevior
;
palea inferior subintegra ; A vena montana Vili.

38. Palea inferior dorso dense pilosa 39

Palea inferior dorso glabra vel obliterate pilosula 40

39. Inflorescentia angustissime laxeve spicaeformis
;
palea inferior

supra medium dorsi aristata A vena a^ropyroides Boiss.

Inflorescentia paniculata
;

palea inferior infra medium

dorsi aristata Avena albinenis Boiss.

40. Axis glaberrima i. e. calli pili (s. barba) in axem baud decur-

rentes 41

Calli pili in axem decurrentes : axis manifeste pilosa ... 43

41. Palea inferior punctulato-scabra eleganter sulcato-striata :

Avena compressa Heuff.

Palea inferior laevis obscure nervata Avena bromoides L

42. Palea inferior apice distincte longiuscule bisetosa : Avena sulcata Gay.

Palea inferior baud setis terminata 43

43. Paniculae rami plerumque semiverticillati ; folia omnia lata,

lanceolato-linearia Avena planiculmis Schrad.

Paniculae rami solitarii vel gemini ; folia angustiora ... 44

44. Folia nervo mediano atque marginalibus crasse cartilaginea,

caeterum plus minus elevato-nervata, scabra vel laevia ... 45

Folia aequaliter nervata, laevia ^^

45. Folia praeter margines laevia
;
paniculae rami laeves ; A vena laevis Hackel.

Folia tota superficie scabra
;
paniculae rami exasperati :

Avena pratensis L.

46. Panicula elongata lineari-contracta ; folia valde elongata, fili-

formi-convoluta Avena Blauii Aschers, et Janka.

Panicula brevis, ovális ; folia abbreviata plana; Avena Scheuchzeri All.

(A. versicolor VilL, A. Bauinsai'teuii Steud.)

47. Palea inferior apice longe bisetosa : setae paleam terminantes

paleam totam vel dimidiam aequantes ^'^

Setae paleam terminantes breviores vel harum loco dentés. 50

48. Glumae aequales: utraque 3-nervis (villosae); Avena (Trisetum) Dufourei

Boiss et Reut.

Glumae valde inaequales, altera 1 -nervis 4-9

49. Pili ad basin äoris inferioris hujus dimidio breviores;

Avena LoefpinèianaCav.

Pili ad basin floris inferioris hujus dimidiam superantes :

Avena Gaudiniana Boiss.

Természetrajzi füzetek, u-
' o
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50. Gliima utraque distinctissime crebre sulcato-3-nervis 51

Gluma utraqne obsolete 1—3-nervis 52

51. Panicula conferta spiciformis vel capitata, baud lobata; glumae

aristatae
;
palearum aristae rectiusciilae v. arcuatae baud geni-

ciilatae ; folia brevia; tota planta spithamaea Avena ovata Cav.

Panicula tbyrsoidea, lobata; palearum aristae geniculatae

divaricatae ; folia longissima (1' 1. et ultra); gramen 2— 3-pe-

dale, perenne Avena hispida Lange.

52. Culmus apicem versus tomento denso velutino obductus;

Avena subspicata Clairv.

Culmus nunc glaber nunc pilis longiusculis baud ita densis

puberulus vel villosulus 53

53. Pili ad basin floris inferioris tertiam bujus partem aequantes

vel longiores 54

Pili ad basin floris inferioris bujus tertia parte breviores

vel omnino déficientes, nulli 59

54. Paniculae rami verticillati ; folia vaginaeque pilis brevibus

deflexo-patulis hirtae Avena laconica Boiss,

Paniculae rami 2—3, vel semiverticillati ; folia vaginaeque

glabrae vel plus minus puberulae 55

55. Folia plana, distiche patentia vel deflexa ; arista paleam aequans

vel brevior 56

Folia baud disticba, nee patentia v. deflexa ; arista paleam

superans 58

56. Folia crassiuscula, rigidula ; axeos pili dimidiam floris aequan-

tes vel superantes 57

Folia mollia ; axeos pili floris tertiam partem ad summum
aequantes Avena argentea Willd.

57. Paniculae rami 2—3; glumae subaequales . . Avena distichophyl/a ViU.

Paniculae rami semiverticillati
; glumae valde inaequales :

Avena rigida MaB,

58. Perennis
; folia filiformi-convoluta ; arista palea duplo longior,

geniculata Avena villosa Bert

Annua; folia plana mollia; arista palea paullo longior,

rectiuscula Avena pumila Desf.

59. Perennes
;
pili axeos vel ad basin flosculorum distinctissimi . . 60

Annuae; axeos pili vix visibiles, obliterati vel omnino
nulli

, G5
00. Glumae puberulae Avena Burnoufli Req.

Glumae glaberrimae 61

6J. Palea inferior plus minus pilosa vel villosa 62
Palea inferior glabra 63
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62. Palea inferior ad medium earinae villosa, distincte longiuscule

bisetosa Avena gracilis Mor.

Palea inferior pilosiuscula hand setosa . . Avena Ruprecfitii Ledeb.

63. Glumae valde inaequales : inferior altera dimidio brevior :

Avena pavescens L
(A. alpestris Host, A. agrostidea Fries etc. etc.)

Glumae parum inaequales vel subaequilongae ()4

64. Arista baud vel vix tortilis ; folia cum vaginis tomento molli

velutino densissimo argenteo vel griseo obtectae : Avena velutina Boiss.

Arista manifeste tortilis ; indumentum sparsum vel eva-

nidum Avena glaciális Boiss.
*

65. Glumae aequales vel parum inaequales 66

Gluma inferior altera dimidio brevior 70

66. Glumae obtusiusculae Avena scabriuscula Lag.

Glumae acuminatae 67

67. Spiculae 2—3-florae ; vaginae glabrae
;
paniculae rami dimi-

dio inferiore nudi 68

Spiculae 4—6-florae ; vaginae villosae
;
paniculae rami fere

usque ad basin spiculiferi Avena neglecta Savi.

68. Panicula brevis ovata vel ovális ; arista florem superans, geni-

culata; culmi diffusi ^-^

Panicula elongata ramosissima ; arista florem aequans,

recta; culmi erecti Avena myriantha Bert.

69. Glumae unicolores
;
paleae valde inaequales Avena aurea Ten.

(A. couclensata link, Tiisetnm uielitense Steml.)

Glumae variegatae, paleae subaequales : Avena Noeana Boiss.

70. Arista paleam subaequans Avena gallecica WHII<.

Arista palea sua subduplo longior Avena parviflora Desf.

71. Glumae semilunares ; flosculi semper mutici callique nudi ... 7:2

Glumae baud semilunares ^^

72. Spiculae minutae ob glumas tumidas clausas exacte globosae,

muticae in thyrsum vel paniculam cylindraceam aggregatae,

margaritaceae ; flosculi contigui Airopsis globosa Desv.

Spiculae baud globosae in paniculam pluries tricbotomam

vel subdicbotomam divaricato-exspansam laxam dispositae ;

flosculi pauUo remoti (disjuncti) ' «^

73. Panicula ramosissima diffusa: rami subtricbotomi patentes;

glumae sub antbesi erecto -patentes demum caryopside sub-

duplo longiores ; antberae breves Antinoria insularis Pari.

* In Willkomm et Lauge Piodrüm. Florae Hispániáé I. pag. 71 arista supra basin paloao

inserta dicitur, quod falsum. Ego semper siq)ra medium dorsi ortaui observavi, uti etiaui m icone

Boiss. Voyage etc. depietum.
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Panicula ramosa : rami subdichotomi erecto-patentes
;

glu-

mae sub antbesi borizontaliter patentes demum caryopside plus

duplo longiores ; antherae elongatae majusculae : Aniinoria agrostidea Pari.

74. Glumae dorso crebre sulcato-5-nerves 75

Glumae obsoletius nervatae 76

75. Paleae acutae Schismus marginatus P. de Beam.

Paleae rotundatae Schismus minutus R. et Sch.

76. Arista robusta elongata vel brevissima triangularis dentiformis. 77

Arista tenuissima vel nulla 78

77. Arista elongata exserta inferne spiraliter torta paleae longe

bieuspidatae cuspidibus interposita Danthonia provinciális DC.

Arista brevissima inclusa late triangularis paleae dentibus •

interposita bisque aequilonga Triodia decumbens P. de Beauv.

78. Pili ad basin flosculorum distinctissimi elongati ;

VahIodea atropurpurea Fries.

Pili vix visibiles vel nuUi 79

79. Arista sub apice paleae inserta 80

Arista medio dorsi vel versus basin paleae inserta 89

80. Flos uterque aristatus 81

Flos superior aristatus, inferior muticus 82

81. Folia remote ciliata ; flores birtuli Holcus grandiporus B. et R.

Folia velutino-puberula ; flores glabri . . . Holcus caespitosus Boiss.

82. Arista uncinato-fiexa 83

Arista recta vel subgenieulato-porrecta 86

83. Floris superioris arista inclusa Holcus lanatus L
Floris superioris arista exerta 84

84. Vaginae omnes adpressae Holcus glaucus Willl<.

Vagina summa plus minus ventricoso-inflata 85

85. Perennis; glumae breviter abrupte aristatae vel muticae;

Holcus argenteus Agardh.

Annuus
; glumae longe attenuato-aristatae; Holcus setiglumis B. et R.

86. Glumae in acumen sensim attenuatae 87

Glumae acutiusculae abrupte aristatae .... Holcus Notarisii Nym.

87. Perennes; culmi 1 — 3' longi; panicula multiflora 88

Annuus
; culmi bumiliores

; panicula paucifiora: Holcus Gayanus Boiss.

88. Culmus ad nodos pubescens Holcus mollis L
Culmus ad nodos villosus Holcus Reuteri Boiss.

89. Spiculae pleraeque pedicellis aequilongae vel parum breviores

atque in ramorum s. ramulorum apicibus approximatae ideoque

fasciculatim confertae 90
Spiculae pleraequepedicellisS—10-plo breviores solitariae,

disparsae 92
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90. Paniciüa parva contracta spiciformis A ira praecox L
Panicula pliiries trichotoma plus minus exspansa, nunquam

spiciformis 01

91. Flosculi glumarum dimidiam aequantes vel vix conspicue

superantes , A ira Cupaniana Guss.

Flosculi glumas longitudine fere aequantes . . Aira caryopliyllaa L

92. Glumae acutae vel acuminatae ; flosculi superioris palea infe-

rior apice breviter bifida bicuspidata 93

Glumae obtusae ;
palea inferior apice obtusiuscula vel

acuta ; spiculae minutae ; flosculi subaaquales plerumque mutici

Aira Tenora Guss.

93. Spiculae minutae (IV2 ^«/^1.) Aira capillaris L

Spiculae majusculae (3

—

3V2 »^^ !•) ^if^ provinciális Jord.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore LUDOVICO SiMKOVICS. Közli SiMKOVICS LaJOS.

. Ononis spiuosaeformis mihi.

Ononis — e sectione Bugrana — radice perenni ; caule basi ramoso,

ramis ascendentibus, luiifariam villosuUs, spinosis, ad spinas foliatis ; foli-

olis elypticis oblongisve, dentato serratis, subtus glanduloso pilosis,

supra glabris
;
ßorihus ad ramoriim apicem dense spicatis, axillaribus,

geminis ; pedunculis dense pubescentibus cahjce sparse villoso duplo

brevioribus ; corollis calyce duplo longioribus, vexillis pubescentibus (lila-

cinis) ; leguminibus ovatis, villosis ; seminibus subtilissime tnberculato

scabris.

Habitat in campis Hungáriáé australis ad civitatem Gyiid et oppi-

dum Dárda copiose, item ad Orsova Banatus.

Habitu Ononidis procurrentis Wallr., — sed al) ea — floribus indu-

mento simplici neque glanduloso praeditis, praeterea geminis nec soli-

tariis — diversa ; similis etiam 0. spinosae L. — ab bac autem floribus

ad apicem ramorum dense spicatis, geminis indumentoque aliéna. 0. hir-

cina L. varietasque spinescens (0. Pseudohircina Schur) caulibus undique

villosis, indumento validiori, plus minus glanduloso, floribus majoribus et

habitu a nostra discrepant.

E növényt már 1873 nyara óta ismerem Baranya megyébl és

eleinte a hazánkban több lelhelyröl emlegetett 0. procurrens Wallr. -ot

véltem benne feltalálni. Minthogy azzal meg nem egyezett, flgyelmem
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csak fokozottabban lett reá fordítva, midn 1874 nyarán Orsova mellett a

városon keresztül folyó patakocska partján ismét fölleltem.

Meze és az ágak végén sürü füzért képez virágjai által különbö-

zik ez a mezítelen és magános virágjait szétszórtan visel 0. spinosatól;

páros virágjai és meze az 0. procurrenstöl is megkülönböztetik ; végül az

0. hircinatól valamint annak tüskés fajtájától az 0. Pseudohircinától, —
kisebb, véznább termete gyengébb s a leveleket kivéve mirigytelen szrei,

illetleg egyoldalosan borzas szára által tér el.

2. Epilobium mixtum. (E parvifloro X adnatiim) mihi.

Epilobium — e sectione Lysimachion— radiee perenni ; caule erecto,

tereti, duro, virgato ramoso, infra glabro, a basi foliorum lineis 4 decur-

rentihus, subtilibus, evancscentihus notato, a medio ramisque erectis dense

jmbescente ; foliis oppositis, supremis alternis, omnibus lanceolatis, mar-

gine minute denticulato serratis, sessilibus, hasi constrictis, ideoque

•pai'um auriculatis, infimis exceptis siibtus puhescetitibus, e purpurascente

virentibus ; floribus ante anthesin erectis, calycis laciniis lanceolatis,

acutis, pilis erectis dense pubescentibus
;
petalis violaceis, parvis ; stigma-

tibus erectis, clavatis ; capsula tetragona jpilis erectis pubescente ; semini-

bus oblongis basi rotundatis.

Habitat ad molem danubialem inter Budapestinum et Soroksár Hun-

gáriáé centralis in alveo Danubii stagnoso, sociis E. parvifloro Schreb. et

E. adnato Gris.

Habitu Epilobii adnati Gris., sed caulis, foliorum, partium flora-

lium fructuumque indumento, caule evanescenti 4-lineato, basi foliorum

constricto, — ab eo diversum, mediumque hoc inter et Epilobio parvifloro

tenens ; a posteriore invicem foliis rigidioribus, crebrius denticulato ser-

ratis, tenue pubescentibus, caule lineis notato, partibus floralibus fructuque

dense erecto pubscentibus discrepat.

Epilobium attenuatum Schur En. pl. Tr. p. 209, cui interrogative

Auctor E. parvifloro x tetragonum '? suum affinxit, est secundum descrip-

tionem Auctoris aphoristicam alia, ob villositatem lanatam foliisque mol-

lissimis, planta-

E növényt E. parviflorum Schreb. és E. adnatum Gris, között

szedtem 1875 Jul. 4-én az elrekesztett soroksári Dunaág mocsáros köve-

cses helyein. Els tekintetre oly annyira feltnt, hogy alig került nehéz-

ségbe mindjárt a hely színén arról meggyzdnöm, miszerint a két társ-

növény korcsával (Bastard) van dolgom. Láttam ugyanis, hogy E. adna-

tum szára és levelei egészen meztelenek s fénylök, E. parviflorum szára

és levelei pedig egészben véve fehérln szrösek s íme a közöttük talált új

növény (Epilobium mixtum) alján mezítelen szárú s level fent gyengén

szrös szárú s level volt, — a közép helyet foglalva el az E. adnatum és

E. parviflorum között. Azt is láttam, hogy az E. adnatum szára a
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kiemelked vonalak következtében 2—4 él s hogy az E. parviflorum

hengeres szárán kiemelked vonalak nincsenek; míg E. mixtum szára

hengeres s csak gyenge, az egyik levél vállától a másikig többnyire el nem
es vonalakkal van ellátva. — A levelek válla az E. adnatiimnál lefutó,

E. parviflorumnál kerekített; az E, mixtum levelei vállukon befiizöt-

tek de úgy, hogy a lefutási hajlam kis levélfülek alakjában maradt meg.

A csésze sallangjai s a termések az E. adnatumnál sürtt szröktl
selymesek, és az E. parviflorumnál ritkás szröktl borzasán pelyhesek

;

míg E. mixtum csészesallangjai és termései felálló szröktl elég srn
pelyhesek. E korcs növény csészesallangjainak alakja szintén a közép he-

lyet foglalja el az E. adnatum keskeny lándzsás s kihegyzett és az E. par-

viflorum szélesen lándzsás s kerekített sallangjai között.

E Budapesten term Epilobiummal kapcsolatban még egy pár más

Epilobiumot is megemlíthetek, melyek eddig Budapest környékérl ille-

tleg Pest-Pilis- Solt vármegyébl nem voltak ösmeretesek. így az E.

tetragonum L. (E. roseum Schreb) Szépligeti és Poeutin urak által Buda-

pesten a Disznófönél találtatott egy pár példányban, magam pedig Cso-

bánka és Szt. Kereszt közt a Nagy Kartalja hegy patakjainál valamint a

Pilis hegyet keletrl szegélyzö Szent-Kereszti völgy erdei forrásos lápjain

szedtem s láttam elég nagy számmal. A pilis-szt.-kereszti völgynek ama
nevezett forrásos lápos erdejében E. parviflorum is n nagy számmal és a

hol E. tetragonnm meg E. parviflorum együtt fordulnak el ott ií. par-

vifioro X teiragonumot mihi (E. roseox pubescens Lasch, in der Linnaea

1831 p. 493.— E. roseo x parviflorum Neilr fl. Nied. Oestr. 1859. p. 874.)

is szedtem, mely növénynek megnevezésére E. tetragoniforíne nevet —
hozom ajánlatba.

Budapesten a Császárfürdnél még egy negyedik említend Epilo-

bium is n s ez = E. limosum Schur En. pl. Tr. 186G p. Í21í2 (E. mon-

tano X pubescens Lasch in der Linnaea 1831 p. 493. — E, montano x
parviflorum Neilr. fl. Nied. Oest. 1859 p. 873), mely nemcsak Budapestre,

hanem egész Magyarországra új.

A VEGETATK) ELTERJEDÉSE

MONTE MAGGIORE-N ÉS KÖRNYÉKÉN ISTRIÁBAN.
(Növény földrajzi vázlat.)

Közli Dr. Staub Móricz.

A Monte Maggiore még Szt. István koronájához tartozik. Es a midn

a Karst magaslatáról az els pillantást vethetjük a magyar korona gyön-

gyére, akkor szemünkbe ötlik a túlsó, az istriai parton ciuelkcdi) ^lontt-
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Maggiore, ott az egész környéken a legmagasabb pont. Midn az

1875-ki nyár folytán a tek. m. tud. Akadémia hathatós pártfogása követ-

keztében alkalom nyilott Fiume flóráját tanulmányozni, mi végett az

évben négy izben jártam be ennek legközelebbi vidékét, nem mulaszt-

hattam el annak legközelebbi szomszédságát is figyelmem körébe vonni.

Fölötte sajnálom, hogy éppen az évben az idjárás oly kevéssé volt ked-

vez. Húsvétkor Fiúméba indulván, nem csodálkoztam, hogy a Karst

fenyveseiben még bven találtam a havat ; ott hol a Bóra akadálytalanul

dühönghet, ott a hólej)el nem egyszer az évben boritja a kopár sziklákat,

és még tovább marad meg Fuzine körül a sürün álló fenyk közt ; de

támaszkodva a meteorológiai, megfigyelésekre bizvást tudtam, hogy a buda-

pesti és fiumei hmér közt majdnem állandó 5 foknyi különbség van és

ennélfogva a tavaszi vegetatio 5—6 héttel elbb fejldik mint a buda-

pesti ; így nem féltem, hogy üres mappával térnék haza a magyar ten-

ger partjáról ; de midn Fiúméba érkeztem és a következ nap reggelén a

Monte Maggiore szintén fehér köntösben mutatta be magát, akkor remé-

nyem alább kezdett szállni, annál is inkább, miután még a fiumei meteoro-

lógus, hold. Stahlberger e. tanár is biztosított, hogy öreg emberek em-

lékezete óta nem történt, hogy Fiume utain a hó fekve maradt volna,

mint a télen történt, és jól tennék, ha odább állanék olyan vidékre,

hol különben is a nap barátságosabb viszonyban áll a növényvilág-

gal, mint itt. Mindazáltal állhatatosan megmaradtam szándékom mel-

lett ; a Monte Maggiore tetejének meglátogatását természetesen más
idre kellett halasztanom ; de tövét, honnan a téli zöld fák oly nyája-

san mosolyogtak át a Bóra fagyasztó hatása alatt diderg fiumeiakra,

bejártam. Ez alkalommal a növényeknek magasságban való elterjedését is

tettem tanulmányaim tárgyává ; és Dr. Schenzl Guido urnák, a meteor,

közp. intézet igazgatójának köszönhetem a kitn anaroidot, melylyel

Fiume környékén és a Monte Magiorén mintegy 52 fölvételt tettem
;

Eberling József reáliskolai tanár úr barátságának köszönöm, ezek fárad-

ságos kiszámításait. Igaz, hogy némelyek kétségbe vonják az anároidok

megbízhatóságát; de a mint ezen számításokból kitnik, fölvételeim, a

mennyire czélomnak megfelelhetnek, kielégít pontosságot mutatnak. így
olvasom a »Fiume és környéke« cím munkában, hogy a Monte Maggiore

magassága 4444 láb volna ; a cs. kir. törzskar térképén 735 bécsi ölre,

azaz 4410 lábra van téve; az én fölvételem szerint 1384-4 métert azaz
4374-7 lábat teszen. Ezt elre kell bocsátanom, hogy az alább idézett

adataim megbízhatósága megítélhet legyen. Még meg kell említenem,

hogy a Monte Maggiore kzete világos szürke mész. Egy igen jó karban
lev országút vezet Fiúmétól a tenger partja hosszában az istriai parton ;

és magán a Monte Maggiore hátán át is egy kitn szekérút visz, a csú-

csot bah-a hagyván, Vale Uszkáig, honnan aztán jobbra fordul, s Istria
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közepét vágja át. Ez utak hosszában figyeltem meg leginkább a vegetatió

elterjedését.

Martins 29-én tettem els kirándulásomat az istriai partra. Fiumét
elhagyván, a magaslatok mindinkább emelkednek. Az istriai határon, mely
nem messzire esik Fiumetöl, már 184 méternyi magasságban állunk. Itt

kezdtem följegyzéseimet. Legbövebhen találtam a következ növényeket :

Euphorbia Helioscopia L., E. Cyparissias L. és E. Peplus L. — (Ezt a

tavalyi terméssel) ; nem kevésbé volt elterjedve Geranium rotundifolium

L., mig a sziklák hasadékaiban Viola odorata sem volt kis számmal
;

késbben körülbelül egy mértföldnyi távolságban Fiúmétól és 268 méter-

nyi magasságban Helleborus viridis L. volt az uralkodó, részint teljes viri-

tásban, részint termésben; vele együtt mutatkoztak meg Viola odorata L.

egyes példányokban ; itt ott pedig egyes teljes viritásban lev Cornus mas
L. is díszelgett. Ott, hová a Quarnero legbenyúlóbb szögét ereszti, ott

fekszik a magaslatokon a már istriai Castua nev helység. Temploma a

legmagasabb ponton 483 méternyi magasságban áll. Legközelebbi kör-

nyéke egészen Fiúméra emlékeztet, ^iklái és falai srn vannak boritva

Asplenium Trichomanes L., Polypodium vulgare L. és Grammitis Cete-

rach Sw. zöldelö lombjával ; köztük itt-ott egy már elporzott Corylus

Avellana L. — Castuatól utamat megint az országüt melletti magaslato-

kon folytattam Pobriig. Ott az uralkodó növény a Juniperus Oxycedrus L.

/i macrocarpa, nagy meggyvörös bogyóival. Egyes példányokban fordul-

tak még el : Veronica Buxbaumii Ten. (termésben), Ajuga Chamaepitys

Schreb. (teljes viritásban) és Gagea arvensis Schult, teljes viritásban, de

igen kevés példányban ; éjip igy Carex umbrosa Host. Onnét aztán lefelé

tartottam az országútra Volosca felé, mely — köriilvéve számos Lauras

nobilis L. — és Olea europaea L.-tól — nem gyaníttatta, hogy csekély

magasságban fölötte már hó fekszik. Onnét Abbázia felé tartottara, hol a

Scarpa család egy nagy részét a tengerpartnak birtokába vette, és azt beke-

rittetvén, a flórát a pusztító kezek ellen biztosította. Ott gyönyörködhet-

tem még ugyanazon a vegetatión, melyen már Sadler, az els magyar

botanikus, ki elttem ezen vidékeken, már 1828-ban járt, gyönyörködött.

Az egész darab valóságos babérliget, és itt még Asplenium Trichomanes L.

Polypodium vulgare L. és ennek f. serrata Willd* alakja, Asplenium adi-

antum nigrum Poll, ügy az egész környékén hiányzó Scolopendrium vul-

gare Symons is — valamenyi páfrány — díszelegtek a fák tövén.

Hogy mennyire kedvez a Quarnero e partja a vegetatiónak, mutatja

az is, hogy a cameliák a szabadban telelnek át, magam is vittem el az

utolsó viritó példányt. Természetes, a Bóra nem eri el ezen kis paradi-

csomot ; csak a hullámzó tenger, mely a Fiumei parttól nézve ködfá-

* Milde, die höh. Sporenpflanzen Deutschlands n. d. Schweiz p. 8 szerint csak Bot-

zen és Merau körül fordulna el. ^^-
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tyolnak mutatkozik, árulja el, hogy a Bóra fagyasztó lökései közelben

dühöngnek.

Május 15-clikén megint bejártam e területet; de a kép melyet a vidélí

Fiúmétól Castuáig már márcziusban mutatott, nem igen változott meg

tetemesen. A szögletes, szél és esöverte szikladarabok nem nyújthatnak

elég táplálékot a mindenütt helyet keres, néha a legkisebb réssel is meg-

eléged növényeknek. Helleborus viridis L. most már tökéletesen érett álla-

potban, még most is meg volt ; mennyiségre nézve csak az Euphorbia

Cyparissias L. vetélkedhetett vele ; voltak itt még kevés Thymus Serpyl-

lum L., itt ott Juniperus communis L., Quercus vagy Acernek nyomorult

cserjei is. Féltékenyen rzi is ott az ember a kevés vasoxydtól vörösre

festett földjét, hiszen magas falak építésére bven találja ott az anyagot
;

leginkább olajfák vagy kisebb kiterjedés rétek azok, melyeket birtokosaik

a Bóra és hívatlan kéz ellen így biztosítják. A keres botanikus végre

megunván a Helleborus és Euphorbia sárgás színét, nem kíméli lábát és

fölveszi a harczot a tövises Eubusokkal és az éles mészkvel, hogy vajmi

csekély zsákmányt szerezzen magának. A következket találtam ott :

Anthoxanthum odoratum L. (meglehetsen bven), Viola silvestris Kit.

(csak egy példányban;), Malva sylvestris L., Erodium cicutarium d'Hérit.,

Aethionema saxatille K. Br. Ornithogalum umbellatum L. (telj. vir.),

Ajuga Chamaepitys Schreb. (egy példányban) ; Orchis acuminata Desf.

(szétszórtan!), Eanunculus bulbosusL. (sz. péld. : elég bven), Arabis hír-

suta Scop. (csak egy helyen !), Eoripa silvestris Bess., Aristolochia pal-

iida Willd. (csak egy helyen !), Carex praecox Jacq. (termésben, szétszór-

tan), Anemone nemorosa L. (termésben, csak egy helyen !), Bromus

erectus Huds. ; itt-ott egy Tilia grandifolia Ehrh. E növényeken meglát-

szik a silány táplálék ; többnyire eltörpültek, halvány színek, szóval

satnyák !

Castua közelében a tájkép már barátságosabb. Bvében találkoztam

még márcziusi ismerseimmel is ; azonkívül még a következket jegyez-

tem föl : Chelidonium május L. Lamium maculatum L., Euscus aculea-

tus L., Geranium Eobertianum L. ; az ott sehol sem hiányzó Eubus fruti-

cosus L., a falakon pedig bven Hedera Helix L., továbbá még Veronica

Chamaedrys L., Polygala vulgaris L., Salvia pratensis L., Thymus Ser-

pyllum L, Taraxacum officinale Wigg., Lotus corniculatus K., Plantago

lanceolata L., Vincetoxicum officinale Mönch, Prunus Mahaleb L., Poa

bulbosa L., v. vivipara. Orchis acuminata Desf., Trifolium montanum
L,, Hippocrepis comosa L., Trifolium pratense L., Erodium cicutarium

l'Hérit., Ajuga genevensis L., Melandrium pratense Eöhl; Castuaban

pedig falakon tömegesen fordul el a pirosló Linaria Cymbalaria Mill.

Castuat elhagyván, egy szorosba kerültem, hol a ritka Corydalis och-

roleuca Koch-ra és Fumaria officinalis L.-re akadtam.
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Castuától Voloscáig a flóra nagyon is megegj^ezik a fiúméival ; de

gazdag favgetatio fejldött itt. A ritkábban elforduló cserjés Evonymus
europaeus L., Prunus Mahaleb L., Rhamnus infectoria L., Paliurus acule-

atus L., a ritkább Pistacia Terebinthus L., Rhus lotinus L., egyes

Carpinus duinensis Scop. azután Ostrya carpinifolia Scop. egyes példá-

nyai, valamint Fraxinus Ornus L., helyezkedtek itt el a gyakrabban

föllép Acer monspessulanum L., Quercus pubescensWilld. es Q. peduncu-

lata Ehrh. között. Ezeken kívül még a következket jegyeztem föl : Galeob-

dolon luteum Huds., Neslia paniculata Des., Geranium lucidum L., (elég

bven !), Crataegum Oxyacantha L., Medicago minima Lam., Fragaria

elatior Ehrh. (bven !), Asplenium Trichomanes L. (bven !) Moehringia

muscosa L., Morus alba L., Cerastium triviale Link, Vicia grandiflora

Scop., Aristolochia pallida Willd., Sisymbrium officinale Scop., Cynoglos-

sum officinale L. (bven!) Ornithogalum umbellatum L., Helianthemum

obscurum Pers., Vicia sativa L., Leontodon crispus Vill., Ranunculus nemo-

rosus DC, Sherardia arvensis L., Vincetoxicum officinale Mönch és Cyti-

sus hirsutus L.
(Vége következik.)

ÁSVÁNY-FÖLD- ÉS SLÉNYTAN.
Asváiujtan. Mineralogia.

AZ ITACOLUMIT ÁZSIÁBAN.

Tisza Lajos ur 1874-iki keletázsiai útjából igen becses és érdekes em-

léket hozott a magyar nemzeti múzeum ásványtárának : két 50 %i hosszú,

30 %i széles, 2%i vastag hajlítható klapot, mely jelenleg az ásvány földtani

osztály kzetgyüjteményét disziti.

Ezen sajátságos kzet eddig csak Braziliából volt ismeretes, honnét

Itacolumit néven került hozzánk; ott álHtólag a gyémánt anyaközetet

képezi.

Keletindiában Kaliana helység e kzetnek leihelye (mintegy 65 angol

mértföldnyi távolban nyugotra Delhitl). Bizonyára innét valók a mi pél-

dányaink is, melyek commentár nélkül kerültek gyjteményünkbe.

Talán nem lesz érdektelen a füzetek olvasói eltt, ha röviden vázoljuk

e kzet elfordulásának körülményeit, még pedig Medlicott ur nyomán, ki

az adatokat Mc. Mahon Colonnel jelentésébl mérité.*

Kaliana mögött keleti irányban egy hegyhát emelkedik, mely az A ra-

vali hegyláncz folytatása és körülbell az Indus és Ganges vízválasztóján

* Kecords of the geol. Survey of India 187-4. Vol. VII. Part. I.
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helyezkedik el ; legmagasabb része e hegyhátnak ép Kaliana felett emel-

kedik és itt két tarajt képez ; ezek két szilárd vasércztelepböl állanak. Fe-

kete haematittal tehtett quarczitok ezek, helyenkint mágnesvas és egyéb

tiszta vasérczerekkel. Ezek a telepek szabályosan csillám- és amphiból-

palákkal váltakoznak és azon likacsos quarczit, mely malomkövekhez

használtatik, ebbe a csoportba való. Mindezek a telepek közel függélyesen

helyezkednek el. A malomkö-quarczit az, melyben a ruganyos homokUö, de

csakis foltonként, elfordul.

A kbányák munkásai sokszor véletlenül bukkannak arra, midn a

közönséges kzetbl lapokat hasítanak. A ruganyos homokk ilyenkor köz-

vetlenül a szilárd quarczittal érintkezik.

A munkások azt tartják, hogy ez a kzet csakis a víz átszivárgása

folytán áll el a közönséges quarczitból; és lényeg szerint igazuk lesz.

M. szerint két téves nézet fzdik ezen ruganyos kzethez :

1-ször : Hogy gyémántot tartalmaz, és 2-szor : hogy hajlíthatóságát talk

vagy csillám tartalmának köszöni.

Indiában nyoma sincsen a gyémántnak e kzetben.

A második vélemény talán megilleti a brazíliai változatot, de a kalia-

naira ez nem érvényesíthet, mivel talk épen nem, csillám pedig gyér le-

mezkékben csak alárendelten fordul el benne.

Az egyelre elfogadható magyarázatot e kzet tulajdonságáról Haugh-

TON adja (Manuel of Geology). Szerinte a közönséges homokk quarcz-

szemcséi egymással összefüggnek — egybe cementezvék — míg némely

homokknél azok földpátból származó agyag által külön-külön környez-

tetnek, mely körülmény bizonyos ruganyosságot kölcsönözhet a kzetnek.

Ennélfogva ezen ruganyos homokk átalakult quarczitnak tekinthet,

melybl az agyag kötszer egy része kilugzás folytán eltávolíttatott.

A ruganyosság voltaképeni értelmében roszul alkalmaztatik e k-
zetre, a mennyiben az bizonyos határig a legkisebb er behatása alatt is

hajlik, a nélkül hogy ellentállása növekednék. Lóczy L.

Földtan. Geológia.

JEGYZETEK
A PONTI EMELET OSZTÁLYOZÁSÁHOZ MAGYAKOESZÁGON.

Közli LóczY Lajos.

Nyugot-Magyarország dombvidékei jobbára azon lerakodásokból álla-

nak, a melyek a legutóbb elvonult, keleti Európát és délnyugoti Ázsiát

elfoglaló nagy beltenger kihalt lakóit tartalmazzák: a «congeria rétegek»

helyesebben a «ponti emelet» képviseli ezek. E tenger központja hazánkba
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esett ; a bécsi medencze és a horvát-szlavón öblök annak nyugoti elágazá-

sait képezték, melyeken tul nyugot felé Felsö-Olaszország és Dél-Franczia-

országban csak elszigetelt nyomokban találtattak eddig e rétegek.

A bécsi medenczében lévén ezek legelször tanulmányozva, mind az,

mi eddig hazánk congeria-rétegeiröl tudva van, az ott fölállított osztályozás

alapján közöltetett. Ujabban Paul és Neumayr urak * a horvát-szlavón

öblökben beható tanulmányozás alá vonták ezen rétegeket, és Neumayr ur

érdeme az els kísérlet az eddig hazánkból is ismert rétegek és helyi fau-

nák összehasonlításában.

Miután Fuchs T. ur a bécsi medenczében a cougeria-rétegekben há-

rom szintájt ismert föl, fölülrl lefelé a :

Congeria spatlndata
,

Congeria Partschi és

Congeria triangularis

szintáját és az általa tanulmányozott tihanyi ugy radmanyesti faunát a

legalsó szintájjal azonosítá : Neumayr ur ebbl kiindulva, Magyar- és Hor-

Tátország congeria-rétegeit következleg osztályozá :

Congeria rhomhoidea. Árpád és Hidas Cardium faunája
,

Congeria triangularis és C. Balatonica. szintája.

Ezek felett a horvát-szlavón alsó, közép és fclsö Paludina rétegek kö-

vetkeznek, melyeket Neumayr ur Moosbrunn faunájával a bécsi medenczé-

ben azonosít.

Az utóbbiak Magyarországban még kevés helyrl ismeretesek ; azon

Paludina-rétegek, melyeket Neumayr ur hazánkból fölemlít, nagy hasonló-

sággal bírnak a kelet-szlavoniaiakkal és pedig a Vivipam Sadleri közös

eljövetele folytán. Ugyanez Nyugot- Szlavóniában a középs Paludina-ré-

tegeket is jellemzi, míg az alsó és fels Paludina-rétegek, melyek nem

sima, hanem jobbára domhor-diszített Vivipara fajokat tartalmaznak, keleti

Szlavóniában és Magyarországban hiányzanak.

Míg tehát az öblökben határozottan elkülönített rétegsort sikerült

fölismerni, a nagj^ magyarországi medencze lerakodásaiban a Neumayr

által fölállított osztályozástól eltér adatokat is ismerünk.

BöcKH ur a m. k. földtani intézet évkönyvei V. kötetében Pécs városa

földtani és vízi viszonyait írva le, hangsúlyozza azt : hogy Pécs vidékén,

tehát Árpád és Hidason a Congeria triangularis és C. rhomhoidalis szintája

egymástól el nem választható ; de st a Böckh ur által fölállított fels és

alsó osztály mindkettje együtt tartalmazza a Cong, triangularis és Cong.

Partschi-t, melyek a bécsi medenczében külön szintben fordulnak el.

Nem kevésbé szembeötl az, hogy a Vivipara Sadleri a tihanyi fél-

szigeten a Cong. Balatonica mellett igen gyakori : tehát a nyugot-szlavón

* Paul u. Neumayr. Die Cougerieu u. Paludiueuscliichteu WeHtsliivmiieus Abli. d. h. li.

g. E. 1875.
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közép Paludina rétegeinek vezércsigája a bécsi medencze legalsó congeria-

rétegeinek megfelel szintben fordul itt elö.

A magyar nemzeti múzeum palaeontologiai an_yagának rendezése

közben egy eddig az irodctlomban ismeretlen lelhelyröl, Neszmélyröl, oly

alakokat találtam együtt, melyek egy szokatlan jelleg telepsorra utaltak

és arra ösztönöztek, hogy egy kirándulást intézzek Neszmély vidékére, hol

sikerült is a ponti emelet rétegeit kitünö föltárásokban föllelnem.

À neszmélyi téglavetnél és a helység mögötti föárokban vannak

ezek, és azon halomsor, mely innét a Duna partján Süttöig (terasseszeren)

elvonul, valóban e rétegekbl áll, s csak a felületen födetik diluvialkavics,

lsz és édesvízben lerakodott mészk által.

Ismételt kirándulásuk után óhnjtom e leihelyet részletesen ismertetni,

most csak azt bátorkodom fölemlíteni, hogy e helyiség rétegsorozata a kö-

vületek alapján szintén eltér Neumayr ur osztályozásától.

A téglavet mögött szennyesen sárgás-szürke tályag vastag Cong,

triangularis héjakkal laza homok felett települ, mely Gong. Basteroti és

Cardiumokat tartalmaz, melyek némelyike közel áll C. conjungenshez, ha

nem épen azonos vele ; de ez egy fölsbb szintbe való már.

A fárokban legalul egy bitumenes tályog Planorhis, Anodonta héja-

kat, a Melanopsis Sturit tartalmazza, nem különben egy Vivipara faj is

elég gyakori itt, mely rokon a V. Neumayr-i és V. achatinoides-sel. Fölfelé

szürke agyagos homok következik három t/^/?io -fajjal ; egyik az Unió ataviis-

sal egyezik, kett valósz^ínüleg uj faj lesz. Legfölül sárga íluviatil rétegzést

elötntet homok van, telve Congeria Balatonica és Melanopsis decollata-

val. Ezek tehát, anélkül hogy Neumayr ur osztályozását a legkevésbé meg-

ingatnák, annak keretébe nem illenek be.* Ez arra mutat, hogy a magj'ar-

országi középhegységet, mint szigetcsoportot környez ponti lerakodások

még sok ujat Ígérnek és beható tanulmányozásuk sok fontos adatot fog

nyújtani ez emelet ismeretéhez, még pedig annál inkább, mivel valószín,

a mit különben Neumayr ur is fölemlít, hogy a rétegsornak és a fauna

alakgazdagságának teljesebbnek kell lennie a medencze közepén s a szige-

tek csatornáiban, mint a part öbleiben.

* Sokban egyezni fog ez azon telepekkel, melyekkel Dr. Koch Antal úr Pápa vidékérl

leirt a «Föld. Közi.« 1872-ik évfolyamában.
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KÜLÖNFÉLÉK.

2£iz TiT^cttcrrscLznkJioz.

Minthogii a füzetekben foglalt közléseket nemcsak szak, hanem lehe-

tleij rendszer szerint is csoportositjiik, azonkívül a Revue párhuzamos

szerkesztésérl is kell gondoskodnunk, a technikai kivitel kissé komplikált.

Ennélfogva a következkre kérjük t. munkatársainkat :

1. Sziveskedjenek értekezéseiket a papírnak csak egyik oldalára írni.

2. Az állattani rovatba szánt dolgozatokat, melgek legelöl foglal-

nak hehjet, fképen a gerinczesekrl szólókat, jókor kell beküldeni.

3. A Revuehe szánt dolgokat egészen külön kell kezelni.

Az egyes szakok rovatait így zárjuk be: a megjelenést megelz

hónap 10-kén az állattani-, 12-kén a növénytani-, l-kén az ásvánif-

földtani rovatot.

A SZERKESZTSÉG.

Növény csereegylet. Richter Lajos t. barátunk s buzgó fvész Budapesten

növény csereegyletet alapított s kibocsátotta az els jegyzéket, melybl megtud-

juk, hogy eddig 14-3 szaktudós vesz részt benne, s az els fogás 56,733 cserepél-

dányt tesz. A vállalatot melegen üdvözöljük s ajánljuk íuvészeink figyelmébe.

Tudakozások Richter Lajos, Mária-Valéria utcza 1-sö szám, Budapest czim alatt

küldendk.
*

Növénynemek táblácsku. Az els füzetben jelzett táblácskák kissé megvál-

toztatott alakban már nyomtatva vannak. A növénynemek nevei a hozzájok

tartozó számokkal együtt úgy vannak nyomtatva, liogy katalógusnak is használ-

hatók. A kik ily jegyzékét birni óhajtanak, szíveskedjenek Janka Victor úrhoz,

Budapest, múzeum-épület, fordulni. A szerkesztség is szívesen közbenjár. Egy

példány ára 30 kr.
*

M. Gróf Pejacsevics János úr dolgozata, technikai nehézségeknél fogva

megkésett s így a harmadik füzetre marad.

Dr. Dohrn C. a. Stettinböl beküldte különlcnyomatát annak az ismerte-

tésnek, a melyet a «Stettiner Entomologische Zeitung» legújabb kötetében a

«Természetrajzi Füzetekrl» irt. Megvalljuk, hogy ha valakinek, úgy épen Dohrn

úrnak ítéletére voltunk kíváncsiak, kinek metsz tollát sok író és vállalat síny-

lette meg. Velünk tökéletesen meg van elégedve, annyira, hogy külön czikkbon

méltatja a vállalatot, helyesli irányát, beosztását, st azt mondja, ha igy hala-

dunk, kedve kerekedhetik bárkinek, hogy nyelvünket elsajátítsa. Az ismertetés-
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nek reánk nézve legtanuságosabb része az, a hol mondja, hogy neki mindeddig

semmi tudomása sem volt a magyarok entomologiai eredményeirl ! Elég világos

és érthet intés ez nekünk, hogy vállalataink körül csoportosulva a nemzet nevé-

ben igyekezzünk mködni és hatni — kifelé is.

*

Boldogult Kovács Gyula egyetemi tanár herbáriuma eladó. A gyjtemény

jó karban van, rendezett, és determinált, hazai, (magyar és erdélyi,) keleti, ten-

gerparti stb. ritkaságokban bvelkedik, a phauerogamoktól kezdve az algákig.

A tulajdonképi herbarium 4-8 csomó, tiszta, nagyives fehér j)apirban 1956. genus,

7844 faj, 200,272 példányt számlál. Több a dupla növények száma, melyekbl a

a ritkábbak 4-0—100 példányban is megvannak. Tudakozódhatni az özvegynél.

(Budapest, IV. kerület, kalap-utcza 5.)

Közli : BOKBÁS ViNCZE.

mODALOM. — LITEBATUB.

Beküldettek. — Eingesendet.

Müller Albert (Basileensis) : British Gall-Insects (Eeprinted fi-oni the Entomo-

logists Annual for 1872) Basle 1876.

Société Entomologiqne de Belgique. Compte-Rendu, janvier 1877 Ser. II.

Nr. 34. et «Annales« Tome XIX 1876.

Horváth G. de, Note svir les Lygaeides de la Faune Belge. (Extr. des Ann. de

la Soc. Ent. de Belgique Tom XIX.)

Sunday Lecture Society London. Lecture on «Survivais» by Lawson Tait Esq.

Mittheilungen der schweizerischen entoni. Gesellschaft, red. v. Dr. G. Stierliu.

Vol. IV., Nr. 10. Schaffliausen, 1877.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Nr. 1, 2, .3. 1877.

Statuten des ornithologischen Vereines in Wien. 1876.

Dr. Thanhoffer Laj. Vizsgálatok a tenyészbénaság lényege fölött. Budapest 1876.

Leopoldina, amthches Organ der kais. Leopoldinisch-Carolinisch-Deutschen

Akademie der Naturforscher. Zwölftes Heft. 1876. Dresden.

Lichtenstein, Jules (de MontpeMier.) Notes pour servir a l'histoire du genre

Phylloxera, Bruxelles 1877.

«La vigne Américaine» &c. Revue publiée par M. I. E. Robin et V. Piüliat

sous la direction de M. I. E. Plauchon. Vienne 1877. Nr. 1 et 2.

Bartsch Dr. Samu, Rotatoria Hungáriáé. A sodró állatkák stb., kiadta a m. k.

Természettudományi Társulat. Négy tábla. Budapest, 1877.

Földtani Közlöny, kiadja a Magyarhoni földtani társulat. Szerk Inkey Béla és

Schmidt Sándor. Budapest, 1877. I—III. sz.
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Csereviszonyba léptek. — Scliriffaiauíifaiisr]!.

Edinburgh Geological Society. Eâinhurgli.

Reilaction de la «Vigue Américaine». Vienne. (France).

K.-Leopoldiuisch-Caroliuiscli-Deutsclie Akademie der Katnrlbrsclier. Drrfulni.

Société Entomologiqiie de Belgique. Brüssel.

K. k. Geologisclie Reiclisanstalt. Wien,

Schweiz erisclie eutomologisclie Gesellschaft. Schaffhausen.

Sunday Lecture Society. London.

U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. Washington.

K. magyar Természettudományi Társulat. Buclajjest.

Societa Adriatica di Scienze Naturali. Triest.

Musée Royal d'histoire naturelle de Leyde.

Neu-Russische Natiu'forscher-Gesellschaft. Odessa.

Wetterauische-Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. Hanau.

Magyarhoni Földtani-Társulat. Budajiest.

Societa Geographica Romana. Bnl-arest

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYAINAK

BELÉLETÉBÖL.

A múzeum füvészeti osztályának rendezése annyira haladott, hogy ez id
szerint a Lumnitzek, Wolny, Sadlek, Frivaldszky, Albach és KovÁcs-féle európai

phanerogamok egyesitve s Endlicher rendszere szerint rendezve is vannak. Hátra

vannak még a cryptogamok s némely külföldi, összefüggés nélkül álló gyjtemé-

nyek, mint SiEBER növényei a Jóremény fokáról, részletek Chilibl és Xanthus

Japán herbáriuma, mely utóbbinak nagy része a fajok meghatározása végett Dr.

Kanitz Ágost kolozsvári egyetemi tanár úr kezeiben vau. A rendezést Janka

Victor osztályör vezeti ; mint önkéntesek részt vettek benne Szépligety Gyz és

Pech Vilmos urak. A Kitaibel-féle classicus herbárium természetesen elküiönitve

maradott. Az osztályban ezentúl a vendégek dolgozhatnak, de a kikölcsönözés még

lehetetlen, mert a példányok legnagyobb részének felragasztása még hátra van.

Termúszetrajzi füzetek. II.
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DES INHALTES DER

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISGHE HEFTE).

Herausgegeben vom üngarisclien National- Museum zu Budapest.

ZUR ORIENTIEUNG.

J« der Revue werden Uehersetzungen oder Auszüge der im ungarischen

Theile enthaltenen Arheiten gegeben; minder ivichtige Sachen werden hlos

angeführt. Die Ai-heiten ausländischer Autoren erscheiiwn vollinhaltlich in

der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Sei1:enzahl (])agina) des unga-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Eedaction.

ZOOLOGIE.

Pag. 69.

Zur Frage der ungarischen naturwissenschaftliclien Kunstspraclie.

In diesem Aufsatze erörtert Otto Herman die Grundsätze, welche diese

Yierteljahrsschrift hinsichthch der ungarischen Kunstsprache befolgt,

beziehungsweise die Stellung, welche in dieser Frage eingenommen
wird. Der Artikel ist für das Ausland von geringem Interesse, wird also

hier nur angedeutet.

Pag. 74.

Vögel mit difformen Schnäbeln. Die in diesem Aufsatze abgehan-

delten Difformitäten sind um so interessanter, als sie, hei sonst

vollkommen normaler Anlage der betreifenden Organe, gleichsam eine

Fortsetzung des normalen Planes bilden, ein zur Beschaffung des Lebens-

bedarfes hochwichtiges Organ betreifen, mithin das Thier vielfach zur

Aenderung der Ernährungsweise zwingen. Alle angeführten Fälle bezie-

hen sich auf den Schnabel u. z. abwechselnd auf den Ober- und ünter-

schnabel, u. z :
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Corvus frugilegUS 9 adult. (Tafel YI, Fig. 1, in lialhor nat.

Grösse.) Körper und Gefieder vollkommen gut entwickelt. Die Diffor-

mität betrifft den Obersclinabel.

Die Schnabelwurzel und der Unterscbnabel sind normal ; dagegen

ist der Oberscbnabel bei normaler Wölbung und Stärke, dort wo
er beinahe endigen sollte, leicht verl)reitert und dann in einem Bogen
fortentwickelt, welcher eine regelrechte Fortsetzung der normalen Wöl-

bung des Schnabels bildet. Das fortentwickelte Stück hat den Sclmabel-

charakter beibehalten, ist gegen die Spitze hin verhiiltnissmässig

verjüngt (im Profil), im Ganzen wenig verschmälert (von vorne betrach-

tet), und durchaus rinnenförmig ausgehöhlt; die Schneiden sind leicht

schartig. Die Länge des abnormen Theiles beträgt 37 '"^^^j, der Radius

des Bogens 40 ^"^,^. Die Schnabelhälften schliessen ganz gut. Im Besitze

des ung. National-Museums ; erlegt im März 1868 auf Puszta Dánus durch

Herrn Stefan von Szilassy.

Oorvus frugilegUS c? (?) ad. (Tafel VI, Fig. 2, in halber nat. Grösse.)

Körper und Gefieder normal entwickelt. Die Difformität betriffst den

Unterschnabel. Die Schnabelwurzel und der Oberschnabel sind normal;

der Unterschnabel läuft bis zu ^/s der natürlichen Länge in gleicher

Stärke dahin, dann erfolgt eine verhältnissmässige Verjüngung und Fort-

entwickelung, welche jener Neigung entspricht, welche dem Unterschna-

bel der Krähen eigenthümlich ist. Der entwickelte Tlieil beträgt von der

Spitze des Oberschnabels gemessen 27 %, hat Schnabelcharakter und

ist an der Spitze schön abgerundet. Die Schneiden der Fortentwicke-

lung liegen nicht ganz in einer Ebene und ist die linke etwas höher.

Die Schnabelhälften schhessen gut. Im Besitze des ungar. National-

Museums, eingesendet aus Neuhäusel, im Jahre 1871, von Herrn

EzECHiEL Tóth.

Beide Abnormitäten sind gleichsam eine Erweiterung des ursprüng-

Hchen Schnabelplanes. Das erstbeschriebene Exemplar war gewiss gezwun-

gen den ganzen bekannten Krähenwitz aufzubieten, um seine Nahrung

zu beschaffen, denn mit dem gewöhnlichen Saatbohren, für welches der

normale Schnabel so vorzüglich geeignet ist, ging es gewiss nicht.

Die Substanz der abnormen Theile ist vollkommen fest und zweifels-

ohne von gleichem Alter mit den übrigen Theilen des Schnabels.

Diese Difformitäten wurden vor Jahren durch einen reisenden engli-

schen Naturforscher abgebildet und wahrscheinlich irgendwo pul)licirt.

Die Bibliothek des National-Musems giebt aber hieriiber keinen Auf-

schluss, so auch jene des kais. Hofmuseuras in Wien, wo dieselbe durch

den Gustos Herrn August v. Pelzeln bis zum Jahre 18G4 durch-

genommen wurde. Für die Mühewaltung sage ich Herrn v. Pelzeln

besten Dank.
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Passer domosticus ? ad. (Taf. YI, Fig. 3, natürl. Grösse.) Normal

entwickelt. Die ausserordentlich bedeutende Difformität betrifft den

Unterschnabel! Die Schnabehvurzel und der Oberschnabel ganz normal

entwickelt ; der Unterschnabel in seinen Gabelästen resp. Kiefern ganz

normal, hat sich rinnenförmig weiterentwickelt, und obzwar es deutlich

zu sehen ist, dass er abgebrochen wurde, steht derselbe noch immer

13 "»^i unter dem Oberschnabel hervor; diese gerade Rinne gleicht

einer aufgeschlitzten Federspule, ihre Schneiden sind scharf, ein wenig

eingezogen, besonders aber an jener Stelle, wo der normale Unterschna-

bel enden würde, etwas eingeschnürt. Herr Dr. Eudolf Leszner, der

dieses interessante Exemplar im Wege der kön. ung. Naturwissenschaft-

lichen Gesellschaft dem National-Museum zukommen Hess, schreibt mir

Folgendes: «Diesen Sperling beobachteten die Hauseinwohner etwa zwei

Wochen hindurch; anfangs war sein Schnabel doppelt so lang, so

dass man das Thier spasshalber den "Cigarren rauchenden Spatzen"

nannte. Das Thier war in der Ernährung sehr gestört, und wenn es

sich bemühte irgend etwas mit dem Schnabel zu ergreifen, schlug es

zuvörderst immer gegen das Pflaster des Hofes, als ob es die stö-

rende Schnabelröhre abbrechen wollte. Ein Fräulein hatte mit dem
Thiere erbarmen und warf ihm gekochte Erdäpfel vor, worein es seinen

Schnabel bohren konnte. Der Sperling erwartete später täglich seine

Erdäpfel und wurde ganz zutraulich. Plötzlich bemerkte man dann,

dass der Schnabel bedeutend kürzer wurde, es ist wahrscheinlich, dass

er das fehlende Stück endlich abgebrochen hatte ...» Die Fortent-

wickelung mochte also 26—30 ''»^^ betragen haben, jedenfalls eine inter-

essante Erscheinung. Im frischen Zustande (das Thier wurde im Museum
präparirt) war die Einne hornhart, aber gut federnd. Die Bemühung
des Thieres, sich einer von der Natur erhaltenen Unbequemlichkeit zu

entledigen, das Zutrauen, womit es das Wohlwollen des Menschen
erwiderte, passen recht gut in jenes Bild, welches die Wissenschaft über

das Seelenleben der Thiere zu entwerfen bestrebt ist.

Mit^etheilt von OtTO Heeman.

Pag. 76.

Sturnus vulgaris mit diflPormem Schnabel. (Tafel VI, Fig. 4, Kopf

in natürl. Grösse.) Körper, Gefieder, Schnabelwurzel und Unterschnabel

normal entwickelt; der Oberschnabel bei normalem Ansatz bis zu

5 %i Länge fortenwickelt. Der Obersclmabel zeigt bis beiläufig zur

Spitze des Unterschnabels die normale Verjüngung, setzt sich aber von

hieraus in ziemhch gleichmässiger Breite fort, so dass die Breite ober

der Spitze des Unterschnabels 3 "»"/^, am abgerundeten Ende noch 2 »%,

beträgt. Das fortenwickelte Stück ist der natürlichen Wölbunsj des
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Schnabels entsprechend bogenförmig leicht geschwungen, unten rinnen-

förmig, leicht ausgehöhlt. Die Spitze ist sehr abgenützt.

Mitgetlieilt von Dr. BARTSCH.

Dieses interessante Exemplar hat Herr Dr. Bartsch dem Natio-

nal-Museum überlassen. Leider wurde dasselbe unterwegs im werth-

vollsten Theile beschädigt : der fortentwickelte Theil des Schnabels brach

ab und gerieth in Verlust ; nur ein etwa 1 ^jm langes Fragment steht

nun über dem ünterschnabel hervor. Zum Glück hat Herr Dr. Bartsch

von dem Schnabel eine brauchbare Skizze entworfen, nach welcher

die Abbildung unseres Heftes verfertigt wurde. Diese Abnormität in

Verbindung mit jener, welche auf Taf. VI, sub Fig. 1 abgebildet

wurde, scheint anzudeuten, dass bei derartigen Difformitäten der Bogen

immer als eine entsprechende Fortsetzung der Schnabelwölbung erscheint.

Der Redacteiw.

Ta-. 77.

DIE RIESENFISCHE DER DONAU.

Mitgetlieilt von Dr. JoHANN KÁROLI.

In den älteren Beschreibungen der naturhistorischen Verhältnisse

Ungarns finden sich manche brauchbare Daten über die Fische der Donau.

Marsigli ^ legte in seinem Prachtwerke den Grund zu Ungarns physikali-

scher Geographie und 7,ur Fauna unseres Landes. Wäre auf die Vorarbeiten

Marsigli's weiter gebaut worden, dann stünde es um die Kenntniss der

Fauna von Ungarn besser, als es heute steht. Klein ^ und Grossinger "^

enthalten über Fauna und speciell über die Fische der Donau manche

werthvolle Mittheilung.

In diesen und anderen Werken finden wir Angaben über die Häutig-

keit, die Grösse und das Gewicht mancher Fische der Donau, die heutzu-

tage fast unglaublich klingen. Fische von 6—7«/ Länge und im Gewicht

yon 4—500/?/^ wurden zu Tausenden gefangen und geschlachtet, so dass

sie kaum verwerthet werden konnten. *

Diese Riesenfische, welche heutzutage nur vereinzelt in der unteren

Donau gefangen werden, gehören mit dem allgemein bekannten Sterlett

(Acipenser ruthenus L.) zur Famihe der Störe (Acipenseridae).

Die Störe sind in mancher Beziehung interessant. Ihre bedeutende

Grösse, ihre Körperform erinnern an manche Haifischformen, z. B. an

1 Marsiüli, Danubius puiiouico-mysicus. Amsterodami lT2ü.

- Klein, Sammlungeu vou NatursclteiiLeiteu des Königreich Ungarns, i'resburg 1778.

' Grossinger, Universa história physica regni Hungáriáé. Posonii 170-1.

* Olahus : Hungária et Atüa. Vintlobonae 1763.
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Chimaera ; ihre Körperbedeclmng : Placoid- und Rhomboid- Schuppen von

Email überzogen, zeigen Verwandtschaft mit längst ausgestorbenen, fossi-

len Formen.

Agassiz trennte die Störe von den Chondropterygii und bildete daraus

mit fossilen Formen die Ordnung der Ganoidei.

Müller erweiterte die Ordnung der Ganoiden, indem er auch solche

Fische damit vereinigte, die vollständig knöchernes Skelett besitzen, und

bezeichnet deshalb die Störe als Ganoidei chondrostci.

Da unsere ichthyologische Sammlung eine reiche Suite von störarti-

gen Fischen besitzt, hielt ich es für zeitgemäss, auf Grundlage unserer

Sammlung und mit Hilfe der mir zur Verfügung stehenden literarischen

Hilfsmittel eine kurze und bündige Beschreibung der Donau- Störe auf

folgenden Blättern zu geben.

Ordo: GANOIDEI CHONDROSTEI J. Müll.

Skelett knorpelig, theihveise knöchern. Kiemenblätter an ihren Spitzen

frei, einfache Kiemenspalte mit Kiemendeckel und Kiemenhaut ohne

Strahlen. A'^iele Klappen im Aortenbulbus. Darm mit Spiralklappe. Die

Schwimmblase communicirt mit dem Oesophagus. Heterocerke Schwanz-

flosse. — Die Knorpelganoiden der Donau bilden die

Farn. ACIPENSEEIDAE Bouap. 1831.

Körper gestreckt, mit fünf Schildreihen. Schnauze verlängert, konisch,

schmal, oder kurz, flach und abgerundet. Mund an der unteren Fläche,

klein, quer, protractil und zahnlos. Nasenöffnungen doppelt vor dem Auge.

Verticale Flossen mit einreihigen Fulcren. Dorsale und Anale der hete-

rocerken Caudale nahe. Vier Kiemenbögen und Nebenkieme. Kiemenhäute

fliessen zusammen ohne Strahlen.

Gen. ACIPENSÈE Arted.

Schnauze rüsselförmig verlängert, schmal und spitz, oder breit und
abgerundet. An der unteren Schnauzenfläche in querer Richtung^ vier

Bartfäden. Hinter ihnen der zahnlose, protractile Mund, dessen Lippen
oft unvollständig ausgebildet sind. An den Seiten des Kopfes stehen die

Augen, oft ungleich gross. Vor den Augen doppelte Narinen.

Der Oberkopf ist von Platten oder Schildern bedeckt, welche der

Lage und Ausdehnung nach Schädelknochen entsprechen und gleiche Na-
men erhalten. Die Kiemenblätter sitzen an vier knöchernen Kiemenbögen.
Sie haben eine Nebenkieme und am oberen Bande des Kiemendeckels ein

kleines Spritzloch. Die Kiemen werden von unten von einer strahlenlosen

Kiemenhaut bedeckt.
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Der gestreckte Leib zeigt fünf Reihen Knochenschilcler. Eine Reihe
zieht am Rücken bis zur D., in der Mitte jeder Körperseite eine Reihe bis

zur C. und je eine am Bauchrande bis zu den V. Diese fünf Schilderreihen

geben dem Querschnitt eine pentagonálé Form. Die Körperdicke zwischen

den Schilderreihen ist nur theilweise nackt und glatt, gewöhnlich mit klei-

nen Schüppchen und Knochenkernen dicht besetzt. Das Schwanzende und
der obere Caudallappen sind mit eckigen Ganoid-Schuppen bedeckt.

Die Knochenschilder ändern mit dem Alter ab, werden kleiner und
stumpfer, so dass die pentagonálé Form jüngerer Individuen mehr in

cylindrische Form übergeht.

Flossen sind sieben, vier paarige und drei unpaare. Der erste Strahl

der Pectorale ist stark und knöchern, die übrigen gegliedert und weich.

Die Caudale ist hetorocerk, ihr oberer Lappen längs der aufwärts

gekrümmten Chorda dorsalis, viel grösser als der untere und sichelförmig,

wie bei den Haien.

Die Störe der Donau haben ihre Heimat im schwarzen Meere. Da-
selbst leben sechs Arten, die zu gewissen Zeiten in die einmündenden

Flüsse ziehen, um zu laichen. Alle sechs Arten besuchen auch die untere

und mittlere Donau, sowie ihre grösseren Nebenflüsse. Die Störe waren

einst der Hauptgegenstand der Donaufischerei. Ihr Fang und Verschleiss

gab vielen fleissigen Menschen Erwerb. Jetzt hat ihre Zahl bedeutend

abgenommen. Die Hauptursache dieser Abnahme ist die Raubfischerei,

wobei selbst Laichfische nicht geschont werden. Eine vernünftige Fischerei-

verordnung, energisch durchgeführt, könnte da Abhilfe schaffen.

Die Frage, wie die Störe in der Donau vermehrt werden könnten, ist

werth von denjenigen in Erwägung gezogen zu werden, denen der mate-

rielle Aufschwung Ungarns am Herzen liegt. Welchen Ertrag der Fang

der Störe und die Verwerthung ihrer Körpertheile geben kann, dafür mö-

gen einige Angaben sprechen, welche Schulz ^ über die Fischerei der Störe

in Russland mitgetheilt hat. Nach Schulz (p. 42) werden am kaspischen

Meere für Fleisch der Störe jährlich 475.000 Pud (à 40 Pfd. engl.) 1,288.000

Rubel; für Caviar 139.000 Pud im Werth von 1,390.000 Rubel gewonnen.

Hausenblase 5500 Pud im Werth von GOO.OOO Rubel.

Gegen diese horrenden Zahlen verschwindet der Ertrag der Fischerei

der Störe in der Donau !

Im Frühling ziehen die Störe aus dem schwarzen Meere in die Do-

nau, gegen Winter ziehen sie mit wenigen Ausnahmen in das Meer zurück.

Ihre Nahrung besteht aus fettem Schlamm, Weichthieren, Würmern,

Fischen, Rogen und zmveilen auch aus AVasservögeln.

Ihr Nutzen, ist sehr bedeutend : das Fleisch ist wohlschmeckend, aus

^ Schulz, Notice sur et La chasse aux plioqucs, daus la mer blaucho, l'océau glacial et la

mer caspieii. Pétersbourg 1873.
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dem Eogen wird Caviar bereitet ; die Schwimmblase giebt den feinsten

Leim, der zu verschiedenen Zwecken, vorzüghch aber zum Klären des

Weines verwendet wird.

Die sechs Störarten der Donau lassen sich folgendermassen unter-

scheiden :

Seitenschilder 60-70. Schnauze lang, schmal und spitz :

1. AcÍ2)enser rutheniis.

Seitenschilder 60. Schnauze kurz, abgerundet :

2. Acipensei' glaber.

Seitenschilder 49— 5 1 . Schnauze sehr spitz, die Unterlippe rudimentär :

3. Acipenser schypa.

Seitenschilder 40—45. Schnauze oben ohne Knochenplatten :

4. Acipenser huso.

Seitenschilder 30— 35. Schnauze sehr lang und schmal:

5. Acipenser stellatus.

Seitenschilder 29—32. Schnauze kurz, stumpf :

6. Acipenser Güldenstaedti.

1. ACIPENSEE BUTHENUS L.

Stei'let.

Schnauze lang, pfriemenförmig, spitz, dreimal länger als die Breite

des Mundes. Die Länge des Kopfes beinahe viereinhalbmal in der Körper-

länge enthalten. Augen klein, rund und gleich gross, stehen der Schnauzen-

spitze näher als der Mund. Der Durchmesser des Auges ist dreieinhalb des

Interoculartheiles. Mund ist mittelgross, Oberlippe schmal und schwach

eingebuchtet, die Unterlippe breiter, in der Mitte getheilt, beide Theile

berühren sich. Die Bartfäden sind näher dem Mundrande als der Schnau-

zenspitze und am innern Bande mit Fransenfäden behängt.

Die KnochenSchilder stehen dicht neben einander. Kückenschilder

11— 14, Seitenschilder 60—70, Bauchschilcler 10—^18. Letztere stehen am
entferntesten von einander, sind klein, fast dreieckig. Die Haut zwischen

den Schilderreihen ist mit kleinen, fast gleich grossen und gezähnten Kno-

chenschuppen bedeckt, welche gegen den Bauch kleiner werden.

Die Flossen sind kräftig entwickelt, ihre Strahlen in folgender Formel :

D. 13/28. A. 9/14—18. V. 9/13. P. 1/24. C. 33/67/13.

Färbung. Bücken ist graubraun oder gelblichbraun bis ins Schwärz-

liche. Die Schilder schmutzig weiss, die Flossen grau, Bauch- und After-

flosse schwach röthlich.

Grösse. Länge 50—60 %(,. Gewicht 3—4 kjg. Gewöhnliche Länge 30

bis 40%,.
Verbreitung. Die verbreiteteste Störart. Bewohnt das schwarze Meer,



123

zieht häufiger und höher in die Fhisse hinauf und verweilt daselbst länger

als andere Arten ; laicht im Mai-Juni.

Lehensweise. Der Sterlet liebt schlammigen Grund, da er neben "Wür-

mern sich auch von fettem Schlamm nährt. Alter 6—7 Jahre. Fleisch und

Bogen sind geschätzter als von den grossen Störarten, seine Schwimm-

blase giebt sehr feinen Leim.

Fundorte : Donau, Drau, Tlieiss, Maros, Szamos, Alt.

In der Sammlung unseres Museums befinden sich zahlreiche Exem-

plare von 20—60 % .

2. ACIPENSER GLABEE Fitz.

Schnauze kurz, dich, breit und abgerundet. Anf/cn klein. Augendurch-

messer sechseinhalbmal im Interoculartheil enthalten. Narincn klein, eiför-

mig, die unteren grösser als die oberen. Mund weit, Lippen aufgedunsen,

aber nicht getrennt. Bartfäden näher zur Schnauzenspitze als zum Mund.

Der untere Theil des Bartfadens cylindrisch, der mittlere platt, das Ende

mit Fransen besetzt.

Der Leib etwas höher als dick. Die Dicke ein Achtel der Körperlänge.

Die Knochenschilder stehen entfernt von einander. Eückenschilder, die

stärksten 12— 16; Seitenschilder schwächer, 35—60; Bauchschilder ver-

schwindend, 12— 15. Das erste Biickenschild ist das höchste und charakte-

ristisch fin- diese Art. Die Haut zwischen den Schilderreihen ist mit klei-

nen, gezähnten Knochenschuppen dicht bedeckt, welche gegen den -Bauch

kleiner mid glatter werden.

D. 13/30. A. 14/15. V. 12/15. C. 39/65/16.

Färbung. Piücken röthlich grau, Seiten blasser, Bauch und Seiten-

schilder schmutzig weiss. Bartfäden weiss mit brauner Spitze. Iris gelb.

Grösse. Länge 2— 21/3 '"/ . Gewicht 15—30 /i/g. Gewöhnliche Länge 1 "/.

Verbreitung. Seine Heimat ist das Schwarze und Azowische Meer,

von wo er in die einmündenden Flüsse zieht.

Fundorte : Donau, Theiss, Save, Drau und Waag.

Die Musealsammlung besitzt zwei Exemplare.

3. ACIPENSER SCHYPA Güldenst.

Der Dick.

Schnauze flach, kurz und stumpf. Augen mittelgross, oval, ein Sech-

stel des Interoculartheiles. Untere Narinen kleiner als der Augendurch-

messer. Mund weit, Oberhppe schmal, nicht eingebuchtet, Unterkiefer

ohne Lippe. Die einfachen Bartfäden näher dem Schnauzenende als dem

Munde, die äusseren Bartfäden länger als die inneren.

Alle Knochenschilder stark entfernt von einander. Kückenschilder

10—11; Seitenschilder 30—33 ; Bauchschilder 7—9. Die Haut zwischen
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den Schilderreihen ist glatt und glänzend, oder von platten, sternförmigen,

verschieden grossen Knochenschüppchen bedeckt.

Flossenstralilen :

D. 10/28. A. 14/15. V. 11/14. P. 1/33. C. 15/20/60.

Alle Flossen sind zugespitzt.

Färhung. Eücken schwarzgrau, Bauch gelblich weiss ; Schilder

schmutzig weiss.

Grösse. Länge 2—SVs "/, Gewicht 20—30 kjg.

Ve7-breitu7ig. Heimat Schwarzes Meer, wandert in die Donau, Drau
und Save.

Unser Museum besitzt zwei Exemplare.

4. ACIPENSEE HUSO L.

Der Hausen.

Schnauze dick, conisch, kaum länger als die Breite des Mundes. Die

Schnauze ist nicht mit Knochenj)latten bedeckt, ist weich, durchscheinend,

knorpelähnlich, Deckknochen des Oberkopfes nicht so gut entwickelt als

bei anderen Störarten. Parietalia viel kleiner als Temporalia und Fron-

talia anteriora. Die am Scheitel stehenden Augen sind klein, rund und ein

Achtel des Interoculartheiles. Narinen klein, oval, gleich gross. Mund weit,

umgeben von fleischiger Lippe, die am Unterkiefer getrennt ist.

Die Bartfäden flachgedrückt, näher dem Munde als der Schnauzen-

spitze.

Der Leib gestreckt. Knochenscliilder berühren sich nicht und sind

schwächer als bei verwandten Arten. Kückenschilder 12— 13. Das erste

das niedrigste. Seitenschilder 40—45. Bauchschilder 10— 12. Die Haut

zwischen der Schilderreihe ist rauh.

Flossenstrahlen :

D. 14/49. A. 13/16. V. 12/18. P. 1/36—37. C. 35/18/97.

Färhimg. Schnauze gelblich-weiss , Kücken dunkelgrau , Bauch
schmutzig weiss, ebenso die Schilder. Iris silberweiss.

Grösse. Der Hausen ist der wahre Kiese unter den Fischen der

Donau. Er wird 8—9
"J/

lang und 900—1000 kjg schwer. 2 "J Länge ent-

spricht bO kjg.

Lehensweise. Der Hausen beginnt mit den übrigen Stören zeitlich im

Frühling seine Wanderung in die Donau. Die erste Wanderung dauert

von Februar bis Mai ; die zweite von August bis December. Laichende

Exemplare wurden bislang nicht beobachtet.

Der Hausen ist sehr gefrässig, seine Nahrung besteht aus fettem

Schlamm mit verwesenden organischen Theilen, aus Weichthieren, Krebsen

und manchmal aus Wasservögeln. Sein Alter wird auf 30 Jahre ge-

schätzt.
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Marsigli's Allgaben über den Fang dieses Eiesen sind von höchstem

Interesse.

Fundorte : Donau, Theiss, Save, Drau, Maros.

Unsere Musealsammlung besitzt zwei Exemplare und ein Kopf-

skelett.

5. ACIPENSEE STELLATUS Pall.

Schnauze sehr verlängert, schmal und schwertförmig. Augen klein,

oval, näher zur Schnauzenspitze als zum Mund. Mund mittelgross, Ober-

lippe schmal und sanft eingebuchtet, Unterkiefer ohne Lippe. Die vier

Bartfäden stehen näher dem Munde als der Schnauzenspitze.

Die Knochenschilder sind gross und stark, berühren sich nicht.

Rückenschilder 12—16; Seitenschilder 30—40; Bauchschilder 10—12.

Die Haut zwischen den Schilderreihen rauh, mit kleinen, gezähnten Kno-

chenschüppchen dicht besetzt.

Flosscnstralden :

D. 11/40. A. 11/17. V. 10/20. P. 1/28—31. C. 16/35/90.

Färbung. Bücken röthlichbraun in bläulichschwarz übergehend. Seiten

und Bauch weiss. Schilder schmutzig weiss.

Grösse. Länge 1—2 '"/. Gewicht 20-25 kf^.

Lehensweise. Beginnt im März seine Wanderung in die Donau.

Laicht: Mai— Juni. Nahrung: Würmer, Laich, fetter Schlamm. Älter:

15__20 Jahre.

Nutzen. Sein Fleisch ist geschätzter als das vom Hausen. Bogen

liefert sehr guten Caviar und die Schwimmblase den feinsten Fischleim.

Fundorte : Donau, Drau, Maros Theiss.

Die Musealsammlung besitzt drei Exemplare.

6. ACIPENSEE GÜLDENSTAEDTI Brandt.

Schnauze kurz und stumpf, ein Drittel der Kopflänge. Obere Seite

des Kopfes wird von kleinen sternförmigen oder unregelmässigen Schuppen

bedeckt, dazwischen zahlreiche Schleimporen. Augen gross, rund, ungleich

gross. Der Durchmesser ein Viertel der Stirnbreite. Mund weit, die schmale

Oberlippe getrennt; UnterKppe rudimentär. Die vier Bartfäden näher zur

Schnauzenspitze als zum Munde.

Leib gestreckt, mit kräftigen Knochenschildern. Bückenschilder 1

2

bis 13, Seitenschilder 24—36, Bauchschilder 9—10. Die Haut zwischen

den Schilderreihen ist glatt, glänzend oder rauh mit sternförmigen Schüpp-

chen bedeckt.

D. 12/23. A. 12/12—14. V. 12/14. P. 1/31. C. 14/29/63.

Farbe. Rücken bläulich aschgrau. Schilder schmutzig weiss. Bart-

fäden weiss mit schwarzer Spitze.
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Grösse. 2— 3 ''"/ lang und 70—80 fi/g schwer. Gewöbnlicli Averden 15

bis 20 fi/g schwere Exemplare gefangen.

Verbreitung. Findet sich beständig in der Donau, ausserdem zuweilen

in der Drau, Theiss und Waag.

Lehensweise. Nährt sich von fettem Schlamm, Insectenlarven, Wür-

mern. Laicht im Mai— Juni. Alter wird auf 15—20 Jahre geschätzt.

Nutzen. Fleisch, Bogen und Schwimmblase sind sehr geschätzt.

Unsere Sammlung besitzt zwei Exemplare.

Pag. 82.

Tropidonotus natrix als Nesträuber. Herr Eduard Merkl theilt in

diesem Aufsatze seine Beobachtung über benannte Schlangenart als

Vogeh'äuberin mit. Auf dem jungen Baume, welchen die Schlange

erkletterte, stand das betreffende Nest des gewöhnlichen Kernbeissers

in etwa 4 Meter Höhe. Die Schlange hielt den betreffenden Gabel-

ast, welcher das Nest trug , mit ihrem Körper umwunden und ihr

Leib zeigte im ersten Viertel der Länge eine beträchtliche Dicke.

Die Untersuchung ergab, dass die Schlange zwei junge Kernbeisser,

welche bereits die Grösse erwachsener Sperlinge erreichten, verschlun-

gen hatte, u. z. merkwürdigerweise mit den Füssen voran, so dass

die Flügel im Leil)e der Schlange aufgestreift lagen. Die Schlange

war von mehr als Meterlänge, dick, überhaupt von ungewöhnlicher

Grösse. Die Beobachtung wurde 1869 bei Gran, am linken Ufer der

Donau, im Walde, welcher in gleicher Höhe mit dem Dorfe Dömös
liegt, gemacht.

Pag. 83.

Coleoptera nova ex Ins. Greta et Asia minore a Johanne Fri-

VALDSZKY descripta, u. z. Hapalus Creticus Friv., Zonitis Turcica Friv.,

Zonitis ruflcollis Friv. Die vollständige lateinische Beschreibung siehe an

angeführter Stelle des ungarischen Textes.

Pag. 87.

Hymenoptera nova in collectione Musei Nationalis Hungarici ab

Alexandro Mocsáry descripta, u. z. Allantus unifasciatus Mocs., Macro-

phya eximia Mocs., Tarpa speciosa Mocs. , Astata femorahs Mocs.,

Odynerus (Leionotus) aurantiacus Mocs., Coelonites abbreviatus Vill. var

hungaricus Mocs. Die vollständige lateinische Beschreibung siehe an

angeführter Stelle des ungarischen Textes.
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Pa.í?. 92.

Franzosische Ohrysiden und ihre Wirtlie. Das Verzeiclmiss auf p. 92

des ung. Textes verdanken wir der brieflichen Mittheihnig des vortreffH-

clieu Entomologen M. Jules Lichtenstein in Montpellier u. z. aus Anlass

der Mittheilung A. Mocsáry's über Osmia caementaria (I. Heft p. 23).

Pag. 92.

Piezocranum Horv. Ce genre nouveau de Capsides, basé sur une

espèce nouvelle de Hongrie, P. simulans Ilorv., est très-voisin de VOrtho-

cephalus, mais en diffère par la conformation de la tête et du corselet.

La complète diagnose latine se trouve dans le texte hongrois.

Dr. Horváth.

Pag. 93.

Sur la capture de la cigale de l'orne (Tettigia Orni L.) en Hongrie.

Cette espèce méridionale a été observée chez nous pour la première

fois en 1874 à Oravicza, dans la Hongrie méridionale, par. M. J. de

Frivaldszky. Depuis elle a été découverte aussi dans la Hongrie

orientale, dans une région montagneuse, nommée «Szilágyság», où

M. J. PuNGUR en a récolté en août 187G trois individus (cf) sur des

chênes.

Dans cette dernière contrée se trouve une autre cigale non moins

intéressante, c'est la Ckadctta adusta Hag., espèce décrite de la Russie

méridionale. Dr. Horváth.

Pag. 94.

Sur les insectes salsicoles de Szamosfalva. Szamosfalva est un

petit village aux environs de Clausenbourg. Il y a là plusieurs étangs

salés d'où M. Ch. Schuster m'a communiqué quelques Coléoptères et

Hémiptères pris en automne 1876. Les Coléoptères déterminés par

M. J. de Frivaldszky (Berosus spinosus St. Laccophilus hyalinus De

Geer, Laccobius minutus L., Hydroporus inaequalis F., H. nigrolinea-

tus Stev.) n'offrent aucun intérêt. Parmi les Hémiptères, j'ai trouvé

les esj)èces suivantes : Solda ehitrnca et ijallipcs, Notonecta glanca,

Corisa Geoffroyi, Fiissi, hrcroghjpldca et limitata. La Corisa Fussi Fich.

qui habite exclusivement les eaux salées de la Transylvanie, y était

fort abondante. Dr. Horváth.

BOTAKIK.
Pag. 95.

Athamanta Haynaldi Borb. et TJechtr. Explicationes iconis : Tabula

vi-ta, planta humilier intégra, naturalis. Tabula vii-a. Analysis : 1 lios

irregularis, auctus ; 2 petalum, supra , 3 idem subtus visum, auctum
;
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4 umbellula ; 5 fructiis cum pliyllo (D) involucelli, anctus, A pedicellus,

B carpopliornm apice bificlum, C mericarpium clissiliens, apice stylo-

poclio stjdoqne ornatum ; 6 mericarpium transsectum, auctum : J"=jugum

cum fascicule vasorum (F), V = Yollueellae cum vittis ternis (0) C

commissura quadrivittata.

Comparaiidi causa addimus florem (a), petalum (b) et mericarpium

transsectum (d) Ath: cretensis L. ex iconographia Eeiclienbacliii.

Pag. 95.

Avenaceae europeae. Auctore Victore de -Janka. Diese gewiss allen

Botanikern erwünschte Arbeit ist durchgebends lateinisch geschrieben.

Siehe an angeführter Stelle des ungarischen Textes.

Pag. 103.

Descriptiones plantarum novarum. Auctore Ludovico Simkovics. Die

ausführlichen lateinischen Diagnosen an angeführter Stelle des ungari-

schen Textes lassen einen deutschen Auszug als überflüssig erscheinen.

Pag. 105,

Die Verbreitung der Vegetation auf dem Monte-Maggiore. Eine

pflanzen-geographische Skizze, mitgetheilt von Dr. Moriz Staub. Diese

in ungarischer Sprache geschriebene Abhandlung wird im dritten Hefte

ihren Abschluss finden und in der Eevue dieses Heftes in ausführlichem

deutschen Auszuge mitgetheilt werden. Wir bemerken ausdrücklich, dass

uns das Manuscript schon Ende Februar 1877 zur Verfügung stand.

MINEEALOGIE UND GEOLOGIE.
Pag. 109.

Der Itacolumit in Asien. Herr Ludwig v. Tisza hat von seiner Eeise

in Asien zwei schöne Platten eines biegsamen Gesteines, welches den

Namen Itacolumit führt, und bis vor Kurzem nur aus Brasilien bekannt

war, für das National Museum mitgebracht.

Der Fundort dürfte in Ostindien, ca 65 engl. Meilen westlich von

Deüd, beim Dorfe Kaliana, etwa auf der Wasserscheide zwischen Indus

und Ganges, sein.

Medlicott gab eine kurze Beschreibung dieses Vorkommens, wornach
der Itacolumit nur die eigenthüralich modificirte Varietät eines in altkrystal-

linischem Schiefer auftretenden Quarzites ist. Diese soll keine Diamanten
führen. Seine Biegsamkeit, welche knickender und nicht elastischer Natur
ist, schreibt M. dem Umstände zu, dass die Quarzkörner mit einem feinen

Thon umgeben sind, welcher eine gewisse Verschiebung der Körner zulässt.
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Talk und Glimmer treten gar nicht oder nur so spärlich darin auf,

men,

L. V. LóczY.

dass sie diese merkwürdige Eigenschaft nicht verursachen können.

_ , ,. ^ ,
der Fauna von Moosbrunn

Famdinen-bcli. =z ,. ^_^. ^^ ,

(im Wiener Becken)

Pag. 110.

Notizen zur Classification der «Pontischen Stufe» in Ungarn,

Bekanntlich hat Herr Th, Fuchs für die Congerienschichten des Wiener

Beckens eine Eeihenfolge erkannt, welche von oben nach unten durch die

Lager der
Congeria spathulata,

Congeria Partschi,

Congeria triangularis

gebildet wird, und ist es ihm gelungen auch die Faunen von Tihany und

Eadmanyest in Ungarn mit jener der untersten Abtheilung zu parallelisi-

ren ; Herrn Prof. Neumayr ^ verdanken wir weiters den Versuch, die Abla-

gerungen des ehemaligen grossen pontischen Meeres zu classificiren.

In einer grossen und sehr schätzbaren Publication über die diesbe-

züglichen Ablagerungen Westslavoniens tlieilt Herr Prof. Neumayr die

Cong. Schichten Ungarns und Croatiens in folgende Abtheilungen :

obere

mittere

untere

Congeria rhomhoidea. Cardium fmina von Aepad u. Hidas. Congeria triaii-

gularis u. C. Balatonica.

Die Paludinen-Schichten sind aus Ungarn nur von sehr wenigen

Punkten bekannt, sie haben aber eine Aehnlichkeit mit den mittleren Palu-

dinen-Schichten Westslavoniens, während die untere und obere Abtheilimg

mit erhaben verzierten Viviparen, nach Prof. Neumaye, in Ostslavonien

und Ungarn zu fehlen scheinen.

Herr Böckh erwähnt aber im V, Bande d. Jahrbücher d. ung. geolog.

Anstalt, dass bei Árpád u. Hidas die Horizonte der Cong, triangularis

und C. rhomhoidea von einander nicht trennbar sind, und selbst die zwei

Abtheilungen, welche Herr Böckh hier erkannt hat, enthalten die

C. Partschi gemeinsam, welche im Wiener Becken in einem getrennten

Horizonte vorkommt.

Ebenso auffallend ist es, dass bei Tihany eine glatte Vivipara-Art,

die F. Sadleri in Gesellschaft von ('. Balatonica vorkommt, daher eine

Stammform der mittleren Paludinen-Schichten Westslavoniens in dem

Aequivalent des tiefsten Horizontes der Stufe im Wiener Becken auftritt.

Ich hatte Gelegenheit bei Nes-mfli/, unwfit von Komorii, sehr schöne Auf-

^ Neumayr und Paul. IMe Cuhíí. und Palndinenschiditen Westslavonieüs.^

Wien, 1875.
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Schlüsse der Congerien-Schichten besuchen zu können. Hier fand ich auf

einer Stelle einen Tegel mit dicken Schalen der Cong, triangularis nebst

Gardien gefüllt; darunter lagert sich mächtig ein Sand mit C. Basteroti und

Cardium (letzteres ähnlich, wenn nicht identisch mit C. eonjungens).

Im Hauptgraben hinter Neszmély ruht zu unterst ein dunkler Tegel

mit Planorhis, Anodouta
,
Melanojjsis Sttiri und Vivipara, welchenV. Neumayri

und V. achatinoides nahe steht. Höher folgt ein thoniger Sand mit 3 Unio-

Arten, deren eine mit ü. atavus übereinstimmt. Obenauf ist ein loser,

fluviatil gelagerter Sand mit C. Balatonica, Mdanopsis decollata.

Hier finden wir also manches, was in dem Eahmen der Classification

der Congerien-Schichten, wie sie Prof. Neumayr für Slavonien gegeben hat,

nicht hineinpasst. Gewiss deutet das auf nichts anderes hin, als dass die

Ablagerungen in der Mitte des grossen pontischen Meeres von jenen der

Buchten abweichen, wie das schon Herr Prof. Neumayr andeutet und

dass das sorgfältige Studium derselben eine lohnende Arbeit wäre.

L. V. LüCZY.

Pag. 113.

Notizeili An unsere Mitarbeiter richten wir die Bitte, sie mögen, zur

Erleichterung des technischen Theiles der Piedaction, blos auf eine Seite

des Papieres schreiben, und die für die Revue bestimmten Mittheilungen

ganz separirt halten. Da ferner in der Eintheilung des Stoffes die syste-

matische Eeihenfolge beobachtet wird, so ist es nöthig, die betrefí'enden

Rubriken in folgender Ordnung abzuschliessen : im Monate vor dem
Erscheinen des Heftes wird am 10. die Zoologie, am 1 2. die Botanik, am 15.

die Mineralogie und Geologie abgeschlossen. Die Redaction.

Botanischer Tauschverein, gegründet von unserem Freunde L.

EiCHTER. Theilnehmer 143; eingesendet 56,733 Expl. Auskunft bei L. B.

Budapest, Maria-Valeriagasse Nr. 1.

Die Namen der europäischen Pflanzengenera, zusammengestellt

von V. V. Janka, sind bereits gedruckt, u. z. anders, als wir dies im Heft I

angekündigt haben, indem sie auch als Catalog benützt werden können.

Ein Expl. 30 kr. ö. W. Auskunft bei V. v. Janka, Budapest, Museum-
gebäude, und durch die Redaction der «Természetrajzi Füzetek» ebendort.

Die Abhandlung des Herrn Grafen v. Pejacsevics hat sich verspätet

und musste für Heft HI bleiben.
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Herr Dr, 0. A. Dohrn, Vorsitzender des Stettiner entomol. Vereines,

war so freundlich uns einen Abdruck des Bogens 14, p. 205—220 der

«Stettiner entomol. Zeitung» (1877) zu übersenden, worin p. 217 eine Be-

sprechung unserer «Naturhistorischen Hefte» zu lesen ist. Wir gestehen es,

dass wir auf Dr. C. A. Dohrn's Urtheil sehr gespannt waren, weil er

bekanntlich nicht leicht zu befriedigen ist und eine Feder führt, deren

schneidige Spitze schon viele Leute und viele Unternehmen zu spüren

bekamen. Es gereicht uns zu grosser Genugthuung, dass Dr. Dohrn mit

uns ganz zufrieden ist : es freut uns, dass wir so glücklich waren, ihm den

Beweis zu liefern, wornach in Ungarn neben anderen Wissenszweigen auch

die Entomologie gepflegt wird, wovon ihm — wie er bemerkt — bis jetzt

nichts bekannt war. Der letztere Ausspruch hat uns ein wenig alterirt,

denn wir haben selbst ein Exemplar der von der kön. ung. Naturwissen-

schaftlichen Gesellschaft herausgegebenen «Monographia Lygaeidarum»

des Dr. G. v. Horváth nach Stettin gesandt, so auch den ersten Band der

in zwei Sprachen geschriebenen «Arachniden-Fauna» von Otto Herman.

Diese, sowie viele Separatabdrücke hätten also ihr Ziel verfehlt, und

werden wir eine Nachlieferung zu besorgen haben. Da auch das vor-

liegende zweite Heft Entomologie enthält und Anlass zu einer kurzen

Erwähnung bietet, so wollen wir Herrn Dr. C. A. Dohrn gebeten haben,

gelegentlich einen kleinen Irrthum zu berichtigen, den nämlich, dass die

«Naturhistorischen Hefte» (Természetrajzi Füzetek) nicht im Verlage des

Franklm-Vereines erscheinen, sondern Organ und Eigenthum des ung.

National-Museums in Budapest sind, und blos die Druckerei des Franklin-

Vereines benützen. Wir nehmen Anlass, hier auch in anderer Kichtung

einige Worte zu sagen. Alle Briefe aus dem Auslande, welche wir anläss-

lich des Erscheinens unserer Hefte erhielten, haben Worte des Staunens,

der Ueberraschung, welche besagen, dass man von einer Pflege der Natur-

wissenschaften in Ungarn nichts wusste. Der weit und rühmlich bekannte

belgische Entomologe Senator Selys de Longchamps, der 1876 Ungarn

besuchte, war auch überrascht in Budapest ein Institut zu finden, dessen

naturhistorische Abtheilungen solchen ausländischer Institute gleichkom-

men, ja sogar einige Vortheile bieten, welche man in vielen ausländischen

Instituten vergebens sucht (vide «Comptes-Eendus d. s, de la Soc. Ent. de

Belgique». Année 1876, LXIX.) Das liegt wohl zum Theile in der Sprache,

welche es bewirkte, dass unsere Publicationen blos als überflüssiger Bal-

last betrachtet wurden (manchmal auch ein wenig ungerechter Weise, weil

die Diagnosen doch lateinisch waren) ; zum grössten Theile liegt es aber

wohl darin, dass es sich die Wiener politische Tagesliteratur stets sehr

angelegen sein Hess, an uns kein gutes Haar zu lassen, uns per Bausch

und Bogen als asiatische Barbaren darzustellen, und es leider erreichte,

dass dieses tagtäglich verkündete, übelwollende Urtheil in den weitesten

Természetrajzi /ügetek, n. 10
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Kreisen massgebend wurde ! Herr Dr. C. A. Dohrn wiinsulit unserem Unter-

nehmen ein fröhliches Gedeihen ; nun, an Eifer wird es uns nicht fehlen,

erstens aus wahrer Liebe zur alma mater Isis; zweitens ein wenig um den

bekannten Ausspruch des Fürsten Bismarck auch auf uns anwenden zu

lassen, dass wir nämlich «das bestverleumdete Volk» sind. 0. H.

Pag. 114 lind 115.

Literatur. Siehe im ungarischen Texte.

Schriftenaustausch ebendort.

Aus dem Leben der naturh. Abth. des ung. Nat. Museums. Die bota-

nische Abtheilung ist insoweit geordnet, als die europäischen Phaneroga-

men nach Endlicher's System zusammengestellt sind. Uebrig bleiben

noch die Cryptogamen, dann Sammlungen ohne Zusammenhang (Exoten).

Kitaibel's Herbar blieb intact. Gäste können das Herbar benutzen, das

Ausborgen ist aber noch nicht möglich, weil die Exemplare nur lose ein-

gelegt sind und die Befestigung erst beginnt.

Druck des Franklin-Verein (IV., Viiiversitätsgasse Nr. á).
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Tájékozásul,

A füzethez mellekelt Revuehen a magyar részben foglalt dolgoza-

tok fordításai illetleg kivonatai közöltetnek; kevésbé fontos dolgok

csak jeleztetnek benne. Külföldi szerzk dolgozatainah teljes szövege

a Revueben jelenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik.

A Revueben foglalt minden czikknél a magyar szöveg illet

lapszáma idézve van.

A táblák a két szöveg számára közösek.

A tudománynyal szemben a szerzk felelsek.

A SZEKKESZTÖSÉG.
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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Rovartan. Entomologia.

Coleoptera.

CAEABIDAE NOVAE EX MAGYAEOßSZAGI
HUNGÁRIA, UJ F U T Ó-BOGAEAK,

a Joanne Frivaldszky descriptae. Leiita Frivaldszky János.

ZUPHIUM HUNGARICUM.

Eufo-testaceum, capite pronotoque rufo-ferriigineis, evidenter puncta-

tis; elytris abdomine unaquarta parte brevioribus, dense punctatis, leviter

striatis et pubescentibus, interstitiis planis, striis latel^alibus evanescenti-

bus, sutura fere usque ad medium infuscata.

Long. 7 %.
Z. testaceo KI. paulo május, elytris evidenter punctatis et sutura

circa infraque scutellum infuscata distinctum. Caput rufo-ferrugineum,

nitidum, fronte densius — parum convexo vertice ver disperse punctato
;

oculis vix prominentibus ; antennis rufis, ultra corporis medium extensis,

pubescentibus, articulo ultimo apice flavido. Pronoto cordato, rufo-ferru-

gineo, capite longiore et latiore, antice subtruncato, angulis anticis obtusis

et deflexis, hinc versus unam tertiam partem parum, dein ver valde an-

gustato et ante angulos posticos, modice prominulos constricto, lateribus

tenuiter marginatis, superficie plana, linea subtili longitudinali divisa,

evidenter sat dense punctata, basi impressionibus tribus oblongis, media et

lateralibus, notata. Scutello triangulari, punctulato, apice acuto. Elytris

rufo-testaceis, subnitidis, sutura circa et infra scutellum infuscata, abdo-

minis unam quartam partem non obtegentibus, planis, subparallelis, infra

medium parum latioribus, postice versus angulos suturales oblique trunca-

tis, angulis humeralibus et apicalibus externis rotundatis, minus dense sed

évidentius quam in Zuphia olente Fabr. punctatis et pubescentibus, levi-

ter striatis, striis lateralibus evanescentibus, interstitiis planis. Subtus

subtiliter, subdense punctatum et pubescens.
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In Hungária meridionali ad Temesvár detectum.

Feje rötszín, fényes, homloka srbben, kissé domborodott, fejtetje

pedig szétszórtan pontozott ; szemei alig állnak ki; csápjai rötszinek, a

test közepén túl terjedk, pelj^hezö-szörüek, utolsó ízök hegyén sárgás.

Torja szlvded, rötszín, a fejnél hosszabb és szélesebb, elöl majdnem egye-

nesen metszett, tompa, lehajló elöszögletekkel, innét egyharmada felé ke-

véssé, azután pedig nagyon keskenyedett és hátsó, kissé kiálló szögletei

eltt összeszorult; szélei vékonyan párkányoltak, felülete lapos, finomul

bevésett hosszvonallal, jól láthatólag s meglehets srn pontozott, alap-

jánál három hosszúkás benyomással jelölt, a középen s oldalakon. Paizsa

háromszöglet, pontozott, vége hegyes. Eöptjáíi rötsárgák, kevéssé fénye-

sek, varrányuk a paizs körül s ez alatt majdnem közepökig sötétl, a pot-

rohnak egy negyedét el nem födök, laposak, majdnem egyenközek, csak

hátul kissé szélesbedk, végeik a varrányszögletek felé ferdén, metszettek,

váll- és külvégszögleteik kerekítettek, kevésbbé srn, de jobban látható-

lag mint a Z. olens-nél pontozottak és gyönge lapuló szrökkel födöttek,

sekélyen rovátkoltak, az oldalrovátkák enyészetesek, a köztércsék laposak.

Alul rtsárga, finomul, de nem nagyon srn pontozott és j)elyhes-szr.

A Z. testaceumnál valamivel nagyobb, röptyi jobban láthatólag

pontozottak s varrányuk elöfelén sötétes.

Hossza 7 «'/„^.

Temesmegyében Temesvár környékén találta Fodor János orvos-

növendék.

AMARA PROXIMA.

Aenea, antennatum articulis tribus basalibus rufis, tibiis tarsisque

nigris vei nigro-brunneis, pronoto utrinque striatim impresso et sparsim

punctulato, elytrorum striis subtilibus, postice profundioribus.

Long. 8 %. '

A. triviali, majoribusindividuis, similima, sed elytrorum striis postice

profundioribus, tibiisque nigris vei nigro-brunneis distincta. Supra aenea,

nitida, subtus nigra, metallico-nicans. Antennis nigris, articulis tribus ba-

salibus rufis. Pronoto longitudine fere duplo latiore, lateribus leniter rotun-

datis, a medio versus angulos anticos, valde productos, angustato, antice

profunde esciso, postice utrinque sinuato, angulis posticis rectis, ante

basim utrinque interne stria brevi, sat profunda, punctisque obsoletis

sparsis notato. Elytris versus apicem, obtuse acutum, sensim angustatis

et utrinque sinuatis, subtiliter striatis, striis apice profundioribus, sutura

medio mo dice elevata. Meso-et metasterni lateribus abdominisque basi

disperse punctatis. Pedibus vel totis nigris vel tibiis tarsisque nigro-brun-

neis, calcaribus et ungviculis rufis.

In Hungária meridionali ad Quinque-Ecclesias inventa.
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Az Amara trivialis-nak nagyobb példányaihoz nagyon hasonló, de

röptyinek rovátkái hátul mélyebben vannak bevésve s lábszárai feketék

vagy sötétbarnák. Felül bronszszínü, fényes, alul fekete, fémes. Csápjai fe-

keték, három els Izök azonban rötsárga. Elöháta hosszánál majdnem még
egyszer szélesebb, csekélyen kerekített oldalakkal, közepétl kezdve a na-

gyon kiálló elöszögletek felé keskenyedett, elszélé mélyen kimetszett,

alapja pedig mindkét felén kissé öblös, hátsó szögletei egyenesek, alapja

eltt mindkétfele innens részén rövid, meglehets mély rovátka van be-

vésve s körülötte enyészetes pontocskák szétszórva. Eöptyüi a tompahe-

gyü bütü felé lassúdadan keskenyülk s e mellett mindkét felén öblösek,

rovátkáik simák, finomul bevésettek, a bütü eltt mélyebbek, a varrány

közepén emelkedettebb. A közép- és hátsómell oldalai s a potroh töve

szétszórtan pontozottak. A lábak vagy feketék vagy pedig lábszáraik s

kocsáik sötétbarnák, sarkantyúik és karmacsaik rötszlnüek.

Hossza : 8 'mj^.

Baranyamegyében Pécs mellett a Jakab-hegyen találtatott.

A magyarországi Carabidák családja 1874. óta, midn e család jegy-

zéke a M. T. Akadémiai Értekezések LV. kötetének VII. száma alatt álta-

lam közététetett, a következ 14 fajjal gyarapodott:

Carabus catenulatus Scop. Reitter Edm. szerint * Liptómegyében.

Dyschirius punctatus Dej. Ugocsa m. Királyházánál.

Zuphium Hungaricum Friv. Temesvárnál.

Chlaenius (Epomis) Dejeanii (Sol.) Dej. Budapest vidékén és Temes

m. Grebenácznál.

Chlaenius aeneocephalus Dej. var. gracilis Dej. Oraviczánál.

Patrobus Carpathicus Mill. A máramarosi hegységben.

Calathus mollis Marsh. Reitter Edm. szerint Liptómegyében.

Anchomenus (Platynus) glaciális Reitt. Az erdélyi havasokon.

Trechus corpulentus Weise. Máramarosban.

» subterranens Mill. Ugyanott.

Tachys haemorrhoidalis Dej. Grebenácznál.

» crux Putz. Királyházánál.

Bembidium cardionatum Putz. Máramarosban.

» elongatum Dej. A báziási Ribis-völgyben.

Ezekkel együtt Magyarországból tehát 513 faj ismeretes.

Frivaldszky.

* Verliandl. des Naturí'orscliemlen Vereines in Brüuu. VIII. Band. (Eine Excur-

sion ins Tátragebirge im Jahre 1869.)



136

ADNOTATIONES COLEOPTEKOLOGICAE,

a Joanne Frivaldszky.

Molops Sturmii Kraatz. = orthogonius Chaud.

Hedyphanes helopinus Gemm. (helopioides Luc.) = Terreni Friv.

(Helops).

Cantharis flavipes Muls. var. gentilis,

Nigroviolacea, antennis nigris, pedibus rufoflavis. Ad Smyrnam a

me lecta,

Halosimus Syriacus Linn. var. nigricollis,

Capite, -pectore et abdomine nigrocoeruleis ;
pronoto nigro, nitido,

elytris viridi-vel cyaneo-coeruleis, margine humerali violaceo.

Long. 11—15%.
Duo Exemplaria e Corfu in Musaeo Nationali Hungarico asservata-

Arrhenodes Eeichei Fairm. Unum Ex. in Mus. Nat. Hungarico a me
in Insula Creta ad Eetymo inventum.

Allocerus fulvus Muls. (ferrugineus Kraatz) = Moesiacus Friv. (Cal.

lidium).

Grammoptera nigroflava Fuss est Leptura, et quidem Lept. rufi-

ventri Gebl. valde similis, sed paulo major, modice laxius punctata et

elytrorum maculis tribus mediis connexis.

FéU-öpüek. Hemiptera.

A MAGYAROKSZÁGI EABLÓPOLOSKAK ÂTNÉZETE.

Dr. HoEvÁTH GÉzÁ-tól.

Az ember eltt ellenszenves állatok között a poloskák már régóta a

legels sorban foglalnak helyet. De a modern természetbúvárlat, mely a

tárgyakat és tényeket az objectivitás szövétneke mellett vizsgálja, és mely

már annyi balhiedelmet oszlatott el, e megvetett lényeket is immár egészen

más szempontból fogja fel. Most már tudjuk, hogy valamint minden lény-

nek, úgy a poloskáknak is meg van a maguk hivatása és rendeltetése a

természet nagy mhelyében ; mint tényezk szerepelnek k is, és munkát
végeznek ott, oly munkát, melyet alkotásuknál fogva csakis k képesek

végezni. Legyen szerepük látszólag bármily csekély, bármily alárendelt,

mindazonáltal nélkülök is azonnal megzavartatnék azon nagyszer ösz-

hang és örök rend, mely a nagy természetben oly általánosan uralkodik.

Megvan ott minden egyesnek a maga szigorúan kimért feladata. így míg
a poloskák egy része az élettelen állati és növényi maradványok eltakarí-

tásával foglalkozik, más részük a növénytenyészet túlságos kifejldését,
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egy harmadik rész pedig az állati élet túlterjeszkedését, különösen a rova-

rok és pókok túlszaporodását korlátozza.

Ezen utolsó osztályba tartoznak mindazon alakok, melyek eleven

zsákmánynyal élnek; ide tartozik tehát azon család is, melynek hazai kép-

viselit a jelen sorokban bemutatni megkísértem.

A rablópoloskák (Reduviklae) mind ragadozó állatok s kifejldésük

minden szakában eleven zsákmánynyal, még pedig nálunk csaknem kizá-

rólag rovarok- és pókokkal táplálkoznak. Tartózkodásukra nézve vala-

mennyien a szárazabb helyiségekre levén utalva, itt gyakorolják ama
lényekkel szemben egyszersmind korlátozó befolyásukat. Vizenys helyeken

és vízpartokon e szerepet tlük már a Saldák, a víz tükrén a Hydro-

metrák, benn a vízben pedig a Corisák s a többi vízi poloska veszik át.

Ebbl kivehetjük, hogy még a poloskák között is megvan tehát mind-

egyiknek a maga helye és szerepe a természet nagyszer háztartásában.

A rabló^Doloskák családjának közös jellegei a következkben foglal-

hatók össze :

A test idoma többé-kevésbbé hosszúkás. A fej a duzzadt szemek

mögött nyakidomúlag szkült s a szemek között vagy mögött rendesen két

szemecset visel. Az ostoridomu csápok négy ízülékbl állanak, noha némely

esetekben, fleg külföldi fajoknál, egyes ízülékek több részre oszlanak s a

csápízülékek száma látszólag 5, 6, 7, 8, st többre is felszaporodik. A szip-

csr három vagy négy ízülék. A röptyk többnyire tökéletesen kifejldvék

s clavus-, corium- és röphártyából állanak. A röphártya erezete két vagy

három sejtet képez. A mells lábak ragadozók ; czombjaik néha tetemesen

vastagodottak. A kocsák belföldi fajainknál mind három ízülékek.

E család a szípcsr alkotása szerint két alcsaládra oszlik. A négy

ízülék szípcsr ugyanis a Nahinák, a három ízülék ellenben a Reduviinák

alcsaládját jellemzi.

A rablópoloskák nappal többnyire sötét helyeken kövek, fakéreg,

lehullott falevelek stb. alatt és mindenféle giz-gaz között tartózkodnak s

csak éjnek idején hagyják el rejtekeiket és indulnak vadászatra. Némely fajok

azonban nappal is vadásznak, s fákon, bokrokon és virágokon kalandozva

leskeldnek zsákmány után. Az ilyenek rendesen egyszersmind élénkebb

színezettel birnak. Mindnyájan lassú és kimért léptekkel mozognak. így

közelítenek zsákmányukhoz is, melyet aztán egy szökéssel megrohannak,

mells ragadozó lábaikkal megragadnak s áridomú szípcsrükkel agyon-

szúrván, annak bels nedvét kiszívják. Szúrásközben az okozott sebbe

szípcsörükön keresztül bizonyos maró nedv ömlik, mely a megszúrt rovarra

vagy pókra halálos méreg gyanánt hat.

E i|iaró nedv képezi a rablópoloskák legersebb fegyverét, melyet

azonban nemcsak támadásra, hanem önvédelemre is használnak. Számos

gyjt tapasztalta és magam is éreztem már azon fájdalmas szúrásokat,
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melyekkel egy-egy kissé ügyetlenebbl megfogott rablópoloska, fleg a

nagyobb fajok közöl, magát védeni s öt elfogó újjaink közöl kiszabadulni

iparkodik. A bör a megszúrt helyen csakhamar meglobosodik, feldagad és

megpirosodik, mely állapot aztán csak pár óráig tartó éget fájdalom után

múlik el ismét egészen. Azért minden gyjt rovarásznak figyelmébe

ajánlom, hogy különösen a nagyobb testalkatú rablópoloskákat mindig

némi elvigyázattal fogja ujjai közé.

Vannak egyes fajok, melyek bizonyos gyöngén czinczogó hangot is

képesek létrehozni. E hangot akkor hallhatjuk legjobban, ha az illet

rovart újjaink közé fogva fülünköz közel tartjuk. A hang minségére nézve

tökéletesen megegyezik azon czinczogással, mely péld. a czinczérféle boga-

raknál is tapasztalható. Ebbl azt következtették, hogy általában a rabló-

poloskák hangja is hasonló módon vagyis a fejnek és a torjnak egymáshoz

való dörzsölése által keletkezik. Eeutbe finn rovartudós azonban újabban

a CoQ-anus Suhapterus fajt e tekintetben megvizsgálván, a hang keletkezé-

sét egészen máshová helyezi. Szerinte igaz ugyan, hogy a rovar czinczo-

gás közben fejét le s fel mozgatja, de a hang azért korántsem a fej és törj,

hanem a szipcsr csúcsa és az elmell között támad. Az elmell közepén

ugyanis egy hossz-barázda vonul végig, melyben ers nagyitás mellett

számtalan haránt fekv finom rovátka vehet észre. Az ívelt szipcsr csú-

csával e barázdába ér; világos tehát, hogy a szipcsr csúcsa minden egyes

fejbólintásnál az igen finom és süríí rovátkákon végig dörzsöldik, ez által

rezgések támadnak s e rezgések végre mint czinczogás jutnak fülünk dob-

hártyájához. A czinczogás azonnal végképen megsznik, mihelyt a rovart

szípcsrétl megfosztjuk. — Ezek után valószínnek tarthatjuk tehát ajit

is, hogy a többi czinczogó rablópoloska (Pirates hyhridiis, Reduvius per-

sonatus stb.) hangja talán szintén ehhez hasonló módon keletkezik.

A rablópoloskák családja nálunk összesen 23 faj által van képviselve.

Ez a 23 faj a két alcsalád között csaknem egyenl részben oszlik meg, a

mennyiben 12 faj a Nabinák, 11 pedig a Eeduviinák alcsaládjára esik.

Hazánk tehát e tekintetben Európa többi tartományai között körülbelöl

közép helyet foglal el; a tlünk éjszakra fekv vidékeken a Nabinák, a

délibb tájakon ellenben a Eeduviinák vannak fajszámra nézve túlsúlyban.

Eléggé kitnik ez a következ kis táblázatból :

Nabina

Reduviina
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Ebbl láthatjuk, hogy a fajok száma általában véve dél felé mindin-

kább növekedik. Ha azonban a dolgot közelebbrl tekintjük, okvetlenül fel

fog tnni, hogy e szaj)orodást jóformán csak a Eeduviinák okozzák.

Ugyanis míg a Nabina-fajok száma nem igen nagy eltéréseket mutat, és

általában 10 körül ingadozik, a Eeduviinák szaporodása dél felé úgyszólván

rohamos. így Finnország 4 faja nálunk már csaknem megháromszorozódik,

Olaszországban pedig meghétszerezdik.

Már maga e körülmény oda mutat, hogy a Nabinák bizonyára fleg

a mérsékelt tájakat lakják, a Eeduviinák pedig leginkább forró földövi

tájakon tenyésznek. És ez valóban így is van. Az eddig ismert Nabináknak

közel 30 százaléka Európát és több mint 22 százaléka Éjszak-Amerika

mérsékelt tájait lakja, úgy hogy a földgömb többi részére az összes

fajoknak kevesebb mint fele jut. Ellenben az eddig felfedezett Eeduviinák

közöl az európai faunaterületre csak 6 százalék esik. ^

A rablópoloskák különben nálunk már a harmadkorszakban képvi-

selve voltak. így Heer Oswald a Varasdmegyében fekv Eadoboj mioczén

képleteibl négy fajt (Nabis vagabunda, livida, maculata, Harpact07- gra-

cilis) irt le.

Vessünk végre néhány futó pillantást azon irodalmi munkásságra is,

melynek tárgyát eddig hazánk rablópoloskái képezték !

A rablópoloskákra vonatkozó els magyarországi adatot Grossinger

János «Universa história physica Eegni Hungáriáé» czímü nagy munká-

jának 1794-ben megjelent negyedik kötetében találtam, hol a 151-ik lapon

az mondatik, hogy a Ciinex personatus álczája a házi poloskát megeszi.

A rendszeres kutatás és búvárkodás azonban csak hat évvel késbben

KoY Tóbiás budai kincstári tiszt mködésével vette kezdetét.

1800-ban jelent meg ugyanis Koy rovargyüjteményének rendszeres név-

jegyzéke, melyben Buda környékérl négy faj, u. m. Reduvius an-

iinlatits, Gnttala, iracimdus és jjersonatus, van felsorolva. (Alphabe-

tisches Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung.)

1801 Földi János, hazánk, els Linnéistája, a «szemetes Csimaz Cimex

personatus)) leírását adja. (Természeti História. A Linné Systémája

szerint.)

1814 Germar az AnRENS-féle nagy rovarmunkában, Horvátországból a

Reduvius rubricus ábráját és leírását közli. (Faun. ins. Eur. 2. 22.)

1844 Heerich-Schäffer hazánkból a Harpactor niger új fajt írja és ábrá-

zolja le. (Die wanzenartigen Insecten VH.)

^ A viszony tulajdonképeu akkéut áll, hogy az eddig leü't 84 Nabiua-faj közöl

25 esik Eiirópára vagyis 29.76 o/o, 19 Éjszak-Amerika mérsékelt égaljú tájaira vagyis

22-62 o/o. Az egész világból ismert Eeduviinák száma pedig körülbelöl 1200 fajra tehet,

melyekbl földrészünkön s a földközi tenger tartományaiban összesen 72 faj vagyis

6«/û él.



140

1853 Fuss Károly az általa fleg Nagyszeben köri gyjtött félröpüek

száraz névjegyzékében 8 rablópoloskát sorol fel, melyek közöl PÍ7ci-

tes stridulus, Nahis vagans, suhapterus és hrevipennis faunánkra nézve

új leletek. (Verhandl. und Mittheilungen des siebenbürg. Vereins

für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. IV.)

— Mayr Gusztáv a Bielz Albert által gyjtött és általa meghatáro-

zott erdélyi rovarok között a Harpactor pedestris és Pygolavipis pal-

lipes fajokat is találta. (U. o. IV.)

1855 Fuss Károly Erdélybl a Gerris erraticus rablópoloskát emliti fel.

(ü. o. VI.)

1857 Stein a Prostemma genus magánrajzában az ismeretes P. Gattida

fajon kívül az új P. aeneicolle fajt irja le Mehádia melll. (Berl.

Ent. Zeitschr. I.)

1861 Fieber hazánkból a Harpactor nigcr és Metastemma lateralis fajok

leírását közli. (Die europäischen Hemiptera.)

1862 Fuss Károly Erdély félröp faunáját ismertetvén, onnan 11 Eedu-

viidát sorol el leihelyeikkel s a gyjtés idejével együtt. E 11 faj

közöl faunánkra nézve uj a Nabis hrevis. (Verhandl. und Mitthei-

lungen des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften zu Her-

mannstadt. XIII.)

1865 Frivaldszky Imre a magyar fauna jellemzésére 3 fajt hoz fel, me-

lyek közöl a Prostemma lucidulum új adat. (Magyar tud. Akadémia

Evkönyvei. XI.)

1870 Horváth Géza a vérszopó poloskákról népszeren értekezvén,

ezen alkalommal a rablópoloskák általános jellemzését is adja.

(Természet II.)

— Ugyanaz a tornai hegység félröp faunájának vázolásában 8 Eedu-

viida-faj pontos leihelyét és gyjtési idejét közli. (Math, és termé-

szettud. Közlemények VIII.)

1871 Herman Ottó Kolozsvár melll 4 fajt említ fél, melyet ott ösz-

tönzésére ifjú Knöpfler Károly gyjtött. (Erdélyi Múzeum-egylet

Evkönyvei, V.)

1872 Ugyanaz az erdélyi Mezség faunájából 3 raplópoloskát közöl.

(U. o. VI.)

— Dr. Török JózsEpnek Debreczen félröpüit felsoroló száraz névjegy-

zéke e családból 5 fajt tartalmaz. (Magy. orv. és természetvizsg.

XV. aradi nagygylésének Munkálatai.)

— Frivaldszky János Mehádia vidékérl 2 rablópoloska nevét említi.

(MuNK Manó, Herkulesfrd és környéke.)

1873. Ugyanaz ugyanazon vidékrl ama két faj leihelyeit is közli s azok-

hoz még egy harmadik fajt csatol. (Magy. orv. és természetvizsg.

XVI. mehádiai nagygylésének Munkálatai.)
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1073 MocsÁRY Sándor Biharmegyét állattani szempontból beutazván,

ott összesen 5 fajt talált. (Math, és természettud. Közlemények. X.)

— MuLSANT és Eey Francziaország rablópoloskáinak természetrajzá-

ban hazánkból Herrich-Schäffer nyomán a Harpactor niger leirá-

sát közlik. (Hist. nat. des Punaises de France. Réduvides.)

1874 Méry Etel Györmegyéböl a Rcdtivitts haemorrhoidalis fajt emliti

fel, mely név alatt azonban nyilván a Haiyactor iraciindus értend.

(Fehér Ipoly, Györmegye és város egyetemes leirása.)

1876 Frivaldszky János 1874. nyarán Temes- és Krassómegyében tett

állattani utazása alkalmával 8 rablópoloskát fedezett fel. (Math, és

természettudományi Közlemények.)

Ezen 77 évi idszakot átölel irodalmi munkásság folytán a magyar

fauna területérl összesen 16 rablópoloska faj lett ismeretessé vagyis 7

fajjal kevesebb, mint a mennyit az alább következ sorokban bemutatni

szerencsés lehetek.

ELS ALCSALÁD : NABINA.

A három belföldi nemet ekként különböztethetjük meg :

1 (2). A mells czombok épen nem vagy csak kissé vastagodottak ; a

szípcsr hosszú s hátrafelé legalább a hátsó csípkig nyúlik, —
Nahis Latr.

2(1). A mells czombok szembetünleg vastagodottak ; a szípcsr legfö-

lebb a középs csípkig ér.

3 (4), A vastagodott mells és középs czombok alól közepükön egy-

egy tompa fogat viselnek ; a szipcsr a középs csípkig ér. —
Alloeorliynclms Fieh.

4 (3). Csak a mells czombok szembetnen vastagodottak, a középs

czombok egyszerek ; a rövid szípcsr a mells csípkön túl nem
nyúlik. — Prostemma Lap.

NABIS LATR.

Rostrum coxas posticas attingens vei superans. Femora antica baud

vei leviter incrassata.

1 (4), A has és connexivum nincsenek szembetn barázda által egy-

mástól elválasztva, hanem egymással észrevehetlenl összefolynak,

2 (3). A csápok tízüléke oly hosszú, mint a fej ; a hatodik hasi szelvény

utószögietei tompán kerekítettek. — A", hrevipennis Hahn.

3 (2), A csápok els ízüléke a fejnél rövidebb ; a hatodik hasi szelvény

utószögletei hegyesek, — A^ lativentris Boh.

4(1), A has és connexivum tisztán kivehet hosszirányú barázda által

vannak egymástól elkülönítve.
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5 (8). A röptyk durványosak s tetemesen rövidültek ; a potroh háta

világos színezet, hosszában sötét csíkokkal — vagy pedig fekete,

közepén világos csíkkal.

6 (7). A röptyük csak kétszer hosszabbak, mint a pajzska, a röphártya

teljesen hiánj^zik ; a potroh háta sárga s hosszában három sötét-

barna csík vonul végig. — N. limhatus Dahlh.

7 (G). A röptyük körülbelöl a potroh közepéig nyúlnak s durványos röp-

hártyákat viselnek ; a potroh háta fekete, közepén egy hosszirányú

csíkkal van jelölve. — N. flavomarginatus Schöltz.

8 (5). .A röptyük vagy hosszabbak vagy legfölebb csak valamivel rövideb-

bek a potrohnál ; ez utóbbinak háta egyszín fekete.

9 (10). A röptyük a potrohnál sokkal hosszabbak. — N.feriis L.

10 (9). A röptyük a potrohhal körülbelöl egyenl hosszúak.

11 (12). A test idoma karcsú, apotroh közepe táján csak kissé kiszélesedett;

a röptyk küls széle fekete pontozással. — N. minor Reut.

12(11). A potroh közepe mögött észrevehetleg kiszélesedik; a röptyük

küls széle nem pontozott. — N. rugosus L.

A) Ventre cum connexivo semsim confluente. — Aptus Hahn,

1. N. (Aptus) hrevípennis Hahn. — Articulo basali antennarum capite

aequilongo ; angulis posticis segmenti sexti abdominalis rotundatis.

Long. 10 %.
Nahis hrevipennis Hahn Wanz. Ins. III. p. 32. fig. 253. (1835) ; Fiebr.

Eur. Hem. p. 159. 1. (1861).

Földrészünk közép és déli részein tenyész faj, mely nyár derekán

száraz falevelek alatt és gaz között nálunk is egyenként észleltetett a budai

hegyek között, továbbá Kis-Szent-Miklós (Pest vm.), Kassa, Szilágy-Nag}^-

falu, Kolozsvár és Szász-Ujfalu mellett. Csaknem kizárólag mindig durvá-

nyos röpszervekkel fordul el. A legnagyobb ritkaságok közé tartozik ennél-

fogva azon tökéletesen kifejlett röpszervekkel bíró nstény példány, melyet

Ankee Eudolf egy ízben Temesmegyében Ulma vidékén talált, és mely

jelenleg a magy. nemz. múzeum gyjteményében riztetik.

2. N. (Aptus) lativentris Boh. — Antennarum articulo primo capite

breviore ; angulis posticis segmenti sexti ventralis acutis. Long. 8 '»^^.

Aptus apterus Hahn Wanz. Ins. I. p. 35. fig. 24. (1831.)

NaUs apterus Scholtz Arb. und Veränd. 184G. p. 113. 4.

Nahis lativentris Boh. Vet.-Ak. Handl. 1851. p. 111.

Nabis subaptcrus Fieh. Eur. Hem. p. 160. 2. (1861).

Egész Európában elterjedt faj. Hazánkban nem ritka s a telet töké-

letesen kifejlett állapotban tölti ; álczája június közepén található. Eddig
ismert leihelyei a következk: Budapest, Kis-Szent-Miklós (Pest vm.),

Pécs ; Kékk (Nógrád vm.), Eozsnyó, Komjáti (Torna vm.), Kassa, Nagyvá-

vad, Szeged, Kolozsvár, Mez-Záh (Torda vm.), Nagyszeben, Szász-Ujfalú
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és Nagy-Csür (Szeben vm.), Baziás, Pétervárad és a horvátországi josefs-

thal. Tökéletesen kifejlett röpszervekkel biró példányt eddig még nem sike-

rült felfedeznünk.

B) Ventre a cnnnexivo inqjressione distincta discreto. — Nabis s. str.

3. N. (Nabis) limbatus Dahlb. — Hemelytris valde abbreviatis, scu-

tello vix diiplo longioribus et membrana destitutis ; abdominis dorso tes-

taceo, vittis tribus mediis nigricantibus signato. Long. 8 ''"/„,.

Nabis Umbatiis Dahlb. Vet.-Ak. Handl. 1850. p. 327; Reut. Öfv.

Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 70. 3.

E faj leginkább Európa éjszaki tájain tenyészik. Az egyetlen hazai

példányt Mocsáry Sándor fedezte fel néhány év eltt Nagyvárad mellett.

E nösténypéldány felfedezjének szívességébl jelenleg gyjteményemben

foglal helyet.

4. N. (Nabis) flavomarginatus Scholtz. — Hemelytris rudimentariis,

medium abdominis fere attingentibus et membrana mediocri instructis
;

dorso abdominis nigro, vitta media pallida notato. Long. 8 V2 ^"/m.

Nabis flavomarginatus Scholtz Arb. und Verand. 1846. p. 114. 6;

Fiel). Eur. Hem. p. 161. 5. (1861).

Egész Európában elterjedt, de mindamellett ritkább faj, melybl ed-

dig csak két magyarországi nstényt ismerek. Ezeket Pável János magy.

nemz. múzeumi gyjt 1875. július havában Máramarosmegyében Krös-

mez táján a zsihoveczi hegyen gyjtötte.

5. N. (Nabis) ferus L. — Hemelytris bene explicatis, abdomine longio-

ribus, hujus dorso unicolore nigro. Long. 7—7 V2 ^j.

Cimex ferus L. Syst. Nat. Ed. 10. L p. 449. 72. (1758).

Nabis cinerea Oliv. Enc. méth. VHÎ. p. 140. 2. (1811).

Nabis ferus Fieb. Eur. Hem. p. 161. 9. (1861).

A legközönségesebb és legelterjedtebb félröpek egyike, mely nem-

csak egész földrészünkön, hanem éjszaki Ázsiában, st Éjszak-Ameriká-

ban is tenyészik. Tökéletesen kifejlett állapotban telel át. Alczái augusz-

tustól októberig fordulnak el. Hazánk területén eddig Abauj, Bács, Bara-

nya, Bihar, Borsod, Csongrád, Alsó- Fehér, Jászkún-Szolnok, Kolozs, Pest,

Pozsony, Szabolcs, Szeben, Szepes, Szilágy, Szolnok-Doboka, Szörény,

Temes, Tolna, Torda, Torna, Ung és Zemplénmegyében, valamint Szlavó-

niában Pétervárad és Horvátországban Josefsthal mellett észleltetett.

A corium erezete közötti téresek, különösen pedig annak küls széle,

rendesen fekete vagy sötétbarna pontokkal van behintve. Vannak azon-

ban nem ritkán oly példányok is, melyeknél a röptyk sötét pontozása

tökéletesen eltnik s csak a feren lev három állandó fekete pettyecske

marad meg. Reuter ez utóbbi alakot csak halványabb válfajnak tekinti.

Ebbeli nézetét azonban nem tartom egészen helyesnek és elfogadhatónak,

mert elfordulnak néha oly egyedek is, melyeknél a röptyk pontozatlanok.
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daczára annak, hogy a többi fekete és sötét színezet tökéletesen s egészen

jól ki van fejldve. A röptyük pontjainak eltnése ennélfogva csupán csak

a színezet elhalványodására nem vezethet vissza. — Meglehet, hogy eme

példányok talán a Nabis longipennis Costa fajhoz tartoznak, melyet azon-

ban a természetben nem ismerek. Fiebee szerint e faj fleg a törj utófe-

lének tetemes kiszélesedése által különbözik a N. ferus-ió\. Igen, de a

törj utófelének szélessége egy és ugyanazon fajnál tudvalevleg igen vál-

tozékony s a röptyk kisebb vagy nagyobb mérv kifejldésétl függ.

6. N. (Nabis) minor Reut. — Elongatus, subparallelus ; abdominis

lateribus medio vix vei leviter ampliatis, dorso unicolore nigro ; hemelytris

apicem subaequantibus vei subsuperantibus, corio extus nigro- punctato.

Long. 5 V2—6 %.
NaUs mmor Reut. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 76. 8.

Tenyészési térköre körülbell egész földrészünkre kiterjed s gyakran

az elbbinek társaságában fordul el. Nálunk sem ritka faj s eddig ismert

leihelyei : a budai Farkasvölgy, Szeged, Nagyvárad, Beél (Bihar vm.), Szi-

lágy-Nagyfalu ; Forró (Abaj vm.), Homonna, Jeszen és a Vihorlet-hegy

(Zemplén vm.)

7. N. (Nabis) rugosus L. — Oblongus ; abdomine pone medium
distincte ampliato, dorso unicolore nigro ; hemelytris apicem abdominis

subaequantibus vei subsuperantibus, corio extus impunctato. Long.

6V2-7 ^%.

Cimex rugosus L. Syst. Nat. Ed. 10. L p. 442. 11. (1758).

Nabis dorsalis Dvf. Eech. anat. Hém. p. 62. 1. tab. 5. fig. 55. (1833.)

Nabis brevis Fieb. Eur. Hem. p. 160. 3. (1861).

Nabis rugosus Reut. Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1872. p. 74. 6.

Európa minden tartományában honos. Nálunk gyakori és márczius

elejétl szeptember végéig hegyen-völgyön található. Eddigi észleleteim

szerint e fajnak van valamennyi belföldi rablópoloska között a legnagyobb

függleges elterjedése, a mennyiben egy ízben még a mehádiai Herkules-

fürd felett tornyosuló Domogletnek 1500 méternyi csúcsán is gyjtöttem.

Hazai leihelyei a következk : Budapest, Pécs, Turony (Baranya vm.)
;

Szepes-Igló, Eozsnyó ; Derenk és a Szorosk (Torna vm.), Nagy-Mihály

(Zemplén vm.), Szilágy -Nagyfalu, és Valkóvár romjai (Szilágy vm.) , Szü-

kerék és Kend (Szolnok-Doboka vm.), Kolozsvár, Segesvár, az erdélyi

Mezség, Nagy-Csr (Szeben vm.). Élesd (Bihar vm.), Békés-Csaba, Temes-

vár, Báziás, Oravicza és Dognácska (Krassó vm.), továbbá Mehádia és a

horvátországi Josefsthal.

ALLOEORHYNCHUS FIEB.

Rostrum ad apicem mesostethii extensum. Femora anteriora distincte

incrassata, medio substus dentato-subampliata.
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I.A. flavipes Fieb. — Niger, flavido-setosiis ; antennarum articulo

basali, rostro, pedibus, limbo antico thoracis, hemelytris rudimentariis

basi maculisque connexivi pallide flavescentibus. Long. 4 V2 '"/j^.

Pirates ßavipes Fieb. in Weitenw. Beitr. I. p. 101. 1. (1836).

Alloeorhynchus flavipes Fieb. Eur. Hern. p. 159. (1861).

Ezen ritka fajból, mely eddig csak Német- és Olaszországból s a

Svájczból és Algírból volt ismeretes, egy nstény példányt 1875. szeptem-

ber 10-én fedeztem fel Miskolcz mellett száraz növényhulladék alatt.

PROSTEMMA LAP.

Rostrum basin prostethii vix attingens. Femora antica distincte

incrassata ; femora intermedia simplicia.

1 (6). A törj egyszín, fekete vagy érczfényü.

2 (3). A potroh töve és szélei szélesen pirosak. — P. laterale Fieb.

3 (2). A potroh egyszín fekete.

4 (5). Valamennyi czomb egyszín piros. — P. guttida. Fahr.

5(4). A hátsó czombok vége fekete. — P. aeneicoUe Stein.

6(1). A törj utófele piros. — P. sangiiinenm Rossi.

1. P. laterale Fieb. — Thorace et abdomiue nigris, hujus basi lateri-

busque late rubro-limbatis. Long. 7V2 '"'/^.

Metastemma lateralis Fieb. Eur. Hem. p. 158. 1. (1861).

Fieber e fajt Magyarországból és Euméliából irta le. Magam azon-

ban eddig még nem akadhattam reá.

2. P. guttula Fabr. — Thorace unieolore, aenescente ; abdomine totó

nigro ; femoribus totis rubris. Long. OVa—IOV2 *"/„.

Redurius (juttnla Fabr. Ent. syst. IV. p. 208. 54. (1794).

Prostemma guttida Burm. Handb. II. 1. p. 241. 1. (1835).

Metastemma guttula Fieb. Eur. Hem. p. 158. 2. (1861).

Közép- és Dél-Európában, valamint Kis-Azsiában száraz gyepes

helyeken kövek alatt tartózkodik. Nálunk sem ritka és részint tökéletesen

kifejlett, részint durványos röpszervekkel fordul elö. Találtatott a budai

hegyeken s a pesti Rákoson kivl Kis- Szent-Miklós (Pest vm.^, Losoncz,

Beszterczebánya, Miskolcz, Debreczen, Kolozsvár és Mehádia mellett.

A telet tökéletesen kifejlett állapotban tölti.

3. P. aeneícolle Stein. — Thorace unieolore, aenescente ; abdomine

totó, femoribus posterioribus apice nigris. Long. 9V2^— IOV2 '"^„,.

Prostemma aeneicoUe Stein Berl. Ent. Zeitschr. I. p. 88. 2. (1857).

Metastemma aeneicoUe Fieb. Eur. Hem. p. 158. 3. (1861).

E déleurópai faj, melyet Stein legelször Mehádiáról és Piemontból

írt le, hazánk dombos vidékein meglehetsen el van terjedve s hol egészen

kifejlett, hol kurtított röptyükkel található. Mehádián kivl még Oravicza,

Nagyvárad, Nagyszeben és Kolozsvár köri, valamint Gömörmegyében
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Eozsnyón s a sztraczenai völgyben és Tornamegyében Komjáti mellett

lehullott falevelek és kövek alatt gyjtöttük. A telet tökéletesen kifejlett

állapotban tölti,

4. P. sanguineum Rossi. — Thorace nigro, lobo postico rubro. Long.

7 %.
Reduvius sanguineus Rossi Faun. etr. IL p, 258. 1365, (1790).

Prostemma lucididum Spin. Ess. Hém. p. 962, (1840).

Metastemma sanguinea Fieb. Eur. Hem. 159. 6, (1861).

Prostemma sanguineum Mids. Pun. de France. Réduv. p. 68. 3. (1873).

Déleurópai faj, mely különben Algirban is honos. Nálunk nem gya-

kori és rendesen durványos röpszervekkel fordul elö. A budai kopár hegye-

ken kivl eddig csak Pestmegyében Puszta-Peszér és Tornamegyében

Komjáti mellett, továbbá Nagyváradon találtatott egyes példányokban.

MÁSODIK ALCSALÁD: EEDÜVIINA.

Ezen alcsalád nemei a következ táblázat segélyével ismerhetk fel :

1(14). A mells csípk rövidek és

soha sem nyúlnak elre a

fejen túl,

2 (7), A röptytikön a röphártya

bels sejtjének tövén egy

négyszög központi sejtecs-

ke foglal helyet (1-s ábra).

3 (6). A középmell oldalszélein

ell egy kis dudorodással vagy redcskével van ellátva.

4 (5), A fej elöl két ers tövissel fegyverzett. — Nagusta Stäl.

5 (4). A fej tövisek nélkül. — Coranus Cu/rt.

6 (3). A középmell oldalszélei minden dudorodás vagy redöcske nélkül. —
Harpactor Lap.

7 (2), A röptyük központi sejtecske nélkül, vagy ha ily sejtecske létezik, az

a röphártyának nemcsak bels, hanem részben küls sejtjét is érinti,

8 (11). A röptyük központi sejtecske nélkül (2-ik ábra),

9 (10). A törj közepe mögött haránt futó barázdával, — Pirates Sérv.

10 (9). A törj közepe eltt haránt futó barázdával. — Reduvius Fahr.

11 (8), A röptyük központi sejtecskével, mely a röphártyának mindkét

sejtjét érinti (3-ik ábra),

12(13). A mells czombok fegyverzetlenek. — Pygolampis Germ.

13(12). A mells czombok alól tövisekkel fegyverzettek. — Oncocepha-

liis Klug.

14 (1). A mells csípk igen hosszúak s ell a fej csúcsán túl nyúlnak, —
Ploiaria Scop.
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NACtUSTA stal.

Caput antice spinis diiabiis armatiim. Hemelytra ad angulum basa-

lem areae interioris membranae areola quadrangulari instrncta. Mesoste-

tbiiim lateribns antice tuberculo vel plicula instructum. Coxae anticae

breves.

1. N. Goedelii Kolen. — Sordide flavescenti — testacea; antennariim

articulis diiobus basalibus albido — annulatis ; thorace posterius tubercu-

lis duobus subconicis armato. Long. 10 ^"^,^.

Zelns Goedelii Kolen. Mel. ent. VI. p. 41. 244. tab. 3. tig. 1. (1857).

Nagustn riif/ulosa Stal Öfv. Vet. — Ak. Förb. 1859. p. 375. 1.

Nagmta Goedelii Stal Enum. Hem. IV. p. 15. 1. (1874).

Ezen ritka faj, mely eddig csak a Kaukázusból és Kis-Azsiából volt

ismeretes, a magy. nemz. múzeum gyjteményében két magyarországi

példány által van kej^viselve. E két példányt a 60-as évek elején Májer

Móricz gymn. tanár gyjtötte a Pécs melletti Mecsekbegyen. Ezen lelbely

bitelességeben annál kevésbl)é lehet okunk kételkedni, mintbogy Májernek

tudtommal semmiféle külföldi összeköttetése nem volt és így ö eme példá-

nyokat külföldrl nem is kapbatta volna.

COEANUS CURT.

Caput antice inerme. Hemelytra disco ad angulum basalem areae

interioris membranae areola quadrangulari instructa. Mesostetbium lateri-

bus antice tuberculo vei i^licula instructum. Coxae anticae breves.

1. C. subapterus De Geer. — Antennarum articulo basali articulo

secundo plus quam duplo longiore ; capite posterius sensim angustato.

Long. 10—12 %,.

Cimex subapterus De Geer Mém. III. p. 287. 27. tab. 15. íig. 10—12.

(1773).

Coranus subapterus Curt. Brit. Ent. X. tab. 453. (1833).

Colliocoris pedestris Fieb. Eur. Hem. p. 155. 4. (1861).

Egész Európában elterjedt faj. Nálunk nem épen gyakori, és fleg

száraz homokos helyeken egyenként él. Elfordul a budai kincstári erd-

ben és a pesti Rákoson, továbbá Miskolcz és Nagyvárad mellett, valamint

Csongrádmegyében Horgos és Temesmegyében Grebenácz körül futó homo-

kon. Mayr Erdélybl is felemlíti. Faunaterületünkön eddig leginkább

augusztus és szeptember hónapokban észleltetett, még pedig többnyire

tökéletesen kifejlett röpszervekkel. Alczáival is mindig ama két hónapban

találkoztam.

Természetrajzi füzetek. III. 11
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HAEPACTOE LAP.

Hemelytra ante partem basalem areae interioris membranae areola

quadrangulari instructa. (Fig. 1.) Mesostethium lateribiis antice tuberculo

vel plicula destitutum. Coxae anticae breves.

1 (2). Valamennyi láb egyszinü fekete. — H. niger H. Seh.

2 (1). A lábak fekete és piros tarkázattal.

3 (4). A corium fekete. — H. mmulatiis L.

4 (3). A corium vörös. — H. iracundus Poda.

1. H. niger H. Sch. — Niger, flavido-pilosus ; hemelytris sordide albi-

dis ; macula parviuscula verticis maculisque connexivi flavo-testaceis. Long.

Harpactor niger H. Sch. Wanz. Ins. VII. p. 14. fig. 693. (1844);

Fieb. Eur. Hem. p. 154. 6. (1861).

Magyarország jellemz faja, melyet azonkivtil újabban Garbigiietti

állitólag még Felsö-Olaszországban is felfedezett. Hazánkban csupán csak

a budai kopár hegyeken, nevezetesen a Gellért- és Sashegyen, a Farkas-

völgyben s a kincstári erdben tenyészik. E helyiségeken aprilistl június

végéig nem igen ritka. Álczája február második felében észleltetett.

2. H. annulatus L. — Corio et femoribus intermediis nigris ; femori-

bus anticis et posticis nigro rubroque variegatis. Long. 12—13 '"/„;,.

Cimex annulatus L. Syst. Nat. Ed. 10. L p. 447. 49. (1758).

Harpactor annulatus Burm. Handb. IL 1. p. 230. 2. (1835); Fieb.

Eur. Hem. p. 154. 8. (1861).

Az egész európai szárazföldön elterjedt faj, melj^ hazánkban sem

ritka és májustól juliusig száraz helyeken kövek alatt és különféle növé-

nyeken él. Gyjtetett Eokusz (Szepes vm.), Eozsnyó, Bürgezd (Szilágy

vm.), Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Franzdorf (Krassó vm.), Pécs,

Turony (Baranya vm.) és a horvát Josefsthal körül. Fuss Szebenmegyé-

ben Talmacselnél és Fogarasmegyében Kerczesóra üveggyár mellett fiatal

fenyhajtásokon találta. Az öreg Koy Buda vidékérl is emliti.

3. H. iracundus Poda. — Corio rubro; femoribus omnibus nigro

rubroque variegatis. Long. 14— 16 ^.
Cimex iracundus Poda Ins. Mus. Graec. p. 58. 17. (1761).

Harpactor cruentus Burm. Handb. II. 1. p. 230. 1. (1835).

Harpactor iracundus Fieb. Eur. Hem. p. 153. 2. (1861).

Földrészünk közép és déli részein tenj^észik, azonban leginkább a

melegebb tájakon van elterjedve, így hazánkban is a gyakori fajokhoz tar-

tozik és szárazabb helyeken, hol különféle virágokon, hol a talajt boritó

giz-gaz között vagy kövek alatt április végétl augusztusig található.

Alczájára márczius második felében akadtam. Eddig ismert leihelyei a

következk : Buda, Kis-Szent-Miklós (Pest vm.), Pécs, Turony (Baranya
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vm.), Gyr, Pozsony, Szádellö (Torna vm.), Forró és Orosz-Gadna (Abauj

vm.), Debreczen, Nagyvárad, Kolozsvár, Mezö-Záh (Torda vm.), Nagy-

Csr és Szász-Ujfalu (Szeben vm.), Oravicza (Krassó vm.), a mehádiai

Herkulesfürdö felett emelked Domoglet s a horvátországi Josefstbal.

Színezetére nézve meglehetsen változélvon}^ amennyiben a fekete

szín majd kisebb, majd nag.yobb terjedelmet foglal el. A sötétebb példá-

nyok közöl azok, melyeknek czombjaik közepükön szélesen feketék, a

rubricus Germ, válfajt képezik.

PIRATES SÉRV.

Thorax pone medium transversim impressus. Hemelytra areola ad

angulum basalem areae interioris membranae destitiita. Coxae anticae

breves.

1. P. hybridus Scop. — Niger; ventre, basi apiceqiie exceptis, nee

non hemelj^tris rubris, clavo et angulo interno corii nigro-maculatis. Long.

I2V2— 13 %.
Cimex hybridus Scoj}. Ent. carniol. p. 131. 380. (1763),

Pirates stridulus Burm. Hanb. II. 1. p. 240. 3. (1835); Fieb. Eur.

Hem. p. 157. 2. (1861).

Pirates hybridus Muls. Pun. de France. Eéduv. p. 55. 1. (1873),

Dél-Európában és Éjszak-Afrikában honos. Nálunk elég gyakori,

fleg a déli megyékben. Száraz napsütött kollárokon kövek alatt és gaz

között él s tökéletesen kifejlett állapotban telel át. Alczáját augusztus

végén észleltem. Leihelyei hazánkban : Budapest, Kis-Szent-Miklós (Pest

vm,), Veszprém, Piozsnyó, Kassa, Nagy-Mihály (Zemjjlén vm,), Szilágy-

Nagyfalu, Debreczen, Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyszeben, Nagy-Csür (Sze-

ben vm,), Temesvár és Baziás.

REDUVIUS FABR.

Thorax ante medium constrictus. Hemelytra ante aream interiorem

membranae areola discoidali destituta (Fig. 2.). Coxae anticae breves.

1. R. personatus L. — Nigro-fuscus, hirsutulus. Long, 16—17 %.
Cimex personatus L. Syst, Nat. Ed. 10. I. p. 446. 48. (1758).

Reduvius personatus Fabr. Syst. Ent. p, 730, 2, (1775); Fieb. Eur,

Hem, p. 155. 1. (1861).

Egész Európában és Éjszak-Afrikában házakban s fleg oly szeme-

tes helyiségekben tartózkodik, melyeket nem sokat szoktak tisztogatni. Ily

helyeken sötét zugokba húzódva éldegél s legyekkel és más rovarokkal

táplálkozik ; még talán a házi poloskát sem veti meg, A közelébe kerül

apróbb rovaroknak bizonyára nem kis mértékben rettegett réme, st
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Burmeister állítása szerint még a pókok sem mernek hozzá közeledni, ha

esetleg hálójukba keveredik, hanem elbb nyugodtan bevárják, míg ott

magától éhen eldögiik s csak azután nyúlnak hozzá. — Szrös álczája

rendesen annyira el van borítva porral és szeméttel, hogy szemetes kör-

nyezetétl alig lehet megkülönböztetni. E szennyes álarcz alatt aztán ész-

revétlenül közeledhetik zsákmányához és még sikeresebben folytathatja

rabló életmódját. A koplalást különben, mint már De Geer említi és

magam is tapasztaltam, hetekig, st tovább elbírja.

Hazánkban nem ritka s tudomásom szerint eddig Budapest, Szeged,

Hódmezö-Vásárhely, Nagyvárad, Debreczen, Kolozsvár, Medgyes, Nagy-

Szeben, Nagy-Csür (Szeben vm.), továbbá Kozma (Zemplén vm.), Komjáti

(Torna vm.) és Szepes-Igló házaiban észleltetett.

PYGOLAMPIS GEEM.

Hemelytra areola discoidali areas ambas membranae tangente

instructa (Fig. 3.). Coxae anticae breves. Femora antica inermia.

1. P. pallipes Fabr. — Fusca; abdomine pedibusque testaceis, macu-

lis parvis connexivi albidis. Long. 13—15 *^.

Cimex pallipes Fabr. Spec. ins. II. p. 376. 230. (1781).

Pygolampis denticulata Germ, in Ahrens Faun. ins. Eur. 88. 22.

Pygolampis pallipes Biirm. Handb. II. 1. p. 243. 1. (1855).

Pygolampis bifurcata Fieb. Eur. Hem. p. 151. (1861).

Földrészünkön meglehetsen el van terjedve, de azért mindenütt

ritka. Nálunk is eddig csak Szilágy-Nagyfalu, Kolozsvár, Nagy-Csr (Sze-

ben vm.) és a horvát Josefsthal körül verfényes száraz helyeken egyen-

ként találtatott. A magy. nemz. múzeum gyjteményében lev magyar-

országi példány pedig magából a múzeumkertbl származik.

ONCOCEPHALUS KLUG.

Hemelytra areola discoidali areas ambas membranae tangente

instructa. Coxae anticae breves. Femora antica subtus spinosa.

1. 0. squalidus Rossi. — Sordide fusco-testaceus ; membrana conco-

lore ; femoribus posterioribus nigro-annulatis ; articulis antennarum duo-

bus basalibus longe setosis. Long. 13V2 ^*^.

Reduviiis squalidus Rossi Faun. etr. II. p. 258. 1364. (1790).

Oncocephalus squalidus Burm. Handb. IL 1. p. 242. 1. (1835); Fieh.

Eur. Hem. p. 152. 1. (1861).

Dél-Európában és Algírban tenyész faj, melybl egy ismeretlen

lelhelyröl való magyarországi példány a magy. nemz. múzeum gyjtemé-
nyében látható.
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PLOIARIA SCOP.

Coxae anticae elongatae, apicem capitis superantes.

1 (2). Az igen finom szrözette! borított csápok és lábak fehérek, keskeny

sötétbarna gyrkkel tarkázva. — P. vagahunda L.

2(1). A csupasz csápok és lábak barnák, fehér gyrkkel tarkázva. —
P. culiciformis De Geer.

1. P. vagabunda L. — Antennis pedibusque subtilissime pilosis, albi-

dis, fusco-annulatis. Long. 6V2 '"'/m-

Cimex vagahundus L. Syst. Nat. Ed. 10. I. p. 450. 53. (1758).

Ploiaria alata Scojj. Del. Faun, et Flor, insubr. III. p. 51. tab. 25.

fig. 8. (1788).

Ploearia vagahunda Fieb. Eur. Hem. p. 150. 4. (1861).

Ploiaria vagahunda Dohrn Lin. ent. XV. p. 56. (1863).

Egész Európában honos és többnyire gyakori. Nálunk azonban

eddig csak Frivaldszky János magy. nemz. múzeumi ör úrnak sikerült

1854 június 15-én a rákos-palotai erdben felfedezni.

2. P. culiciformis De Geer. — Antennis et pedibus glabris, fuscis,

albido-annulatis. Long. 41/3
''"/m-

Cimex culieiformis Be Geer Mém. Ill, p. 323. 41. tab. 17. fig. 1—8.

(1773).

Ploearia erratiea Fieb. Eur. Hem. p. 149. 2. (1861).

Ploiaria culieiformis Dohrn Lin. ent. XV. p. 59. 3. (1863).

Tenyészési térköre az elbbiével összeesik s hazánkban eddig szin-

tén oly gyéren észleltetett. így találták a pesti múzeumkertben. Fuss

Károly májusban almafa kérge alatt Nagyszebenben, valamint az ahhoz

közel fekv Kis-Disznódon akadt reá.

A magyar birodalom délnyugati részén, a már határozottan déleuró-

pai jelleggel bíró magyar-dalmát tengerparton tudomásom szerint eddig a

következ rablópoloskák találtattak :

Nahis ferns L. Spalato.

Coranus aegyptius Fabr. Spalato.

» Fieberi Put. (niger Fieh.) Dalmatia.

Harpactor iracundus Poda. Fiume, Ragusa.

» erythropns L. Dalmatia.

Reduvius personatus L. Fiume.

Acanthothorax siculus Costa. Dalmatia.

Cerascopus domesticus Scop. Dalmatia.
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VÉGLÉNTTAN. PEOTISTOLOGIA.

E rovat megnyitása alkalmából hue adjuk Dr, Entz Géza barátunk beve-

zet szavait amint követ4íezik :

«Midn elször használom irodalmunkban a véglény kifejezést, nem mulaszt-

hatom el az ezen kifejezéshez kapcsolt fogalmat körvonalozni.

«A természet azonban oly észrevétlenül emelkedik a léleknélküli tárgyaktól

az éllényekhez, hogy a szakadatlan sorozatban lehetetlen meghatározni, hol vau

a két csoport közti határ s hogy hová tartoznak a közepett álló tárgyak.

A növényektl az állatokhoz vezet átmenet pedig szintily szakadatlan : vannak

ugyanis tárgyak a tengerben, melyekrl kétes, váljon állatok-e inkább, vagy

növények ?» Ezek olvashatók Alistotelesnek az állatok históriáját tárgyaló

munkájában (V. ö. az Aurert és WiMMER-féle görög-német szöveg kiadást,

Aristoteles Thierkunde. II. Bd. Leipzig. 186S. VIII. 1, p. 113.), s amit a nagy

stagirai ezeltt több mint kétezer évvel mondott, azt ismereteinknek jelenlegi

aránylag magas állása mellett is lényegében helyesnek kell ismernünk. Az él
lényeknek külön állat- s külön növényországba való beosztása merben mestersé-

ges, amennyiben a legalsóbb lények sorozata észrevétlenül vezet az egyik ország-

ból a másikba. Ezen napjaink minden illetékes búvára által egyhangúlag osztott

felfogásból kiindulva s annak határozott alakban való kifejezésére több tekinté-

lyes természetbúvár az állat- s növényországot összekapcsoló lényeket külön köz-

vetít csoportba, országba foglalja. Miután Bory de Saint-Vincentnek 1826-ban

felállított s a némüeg regényes hangzású Régne psyhodiaire névvel jelelt közvetít

országa senki által sem fogadtatott el s jóformán feledékenységbe ment, az utolsó

idben ismét többen nyilatkoztak a közvetít ország megkülönböztetése mellett :

ilyen a szervezeteknek Hogg által Regnum primigenum, vagy Protoctista névvel

jelelt csoportja (Edinb. new. Philos. Journ. N. ser. vol. XII. 1860.) s ugyancsak

a közvetít lények számára használja Owen, a Siebold által ugyan már 1845-ben,

de más értelemben vett Protozoa (Palaeontology. 1862.), Wilson és Cassin pedig

a Primalia kifejezést (Proced. Acad. nat. se. Philad. 1863). Mindezeknél nagyobb

nyomatékkal nyilatkozik a közti ország megkülönböztetése mellett Haeckel, ki a

közvetít Protistaországhan a következ csoportokat különbözteti meg : 1 . Spon-

giae, 2. Nectilucae, 3. Ehizopoda, 4. Protoplasta, 5. Moneres, 6, Flagellata,

7. Diatomeae, 8. Myxsmycetes (Generelle Morphologie der Organismen. I. Bd.

Berlia. 1866. p. 215.), ezekhez sorolja késbb a CiENKOwsia által felfedezett

Labyrinthuleae csoportot (Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin. 1868. p.

334-.) s a sajátságos Volvox-szeru sejtcsaládot képez Magosphaera planula által

képviselt Catallaktákat (Studien über Moneren und andere Protisten. Leipzig.

1870. p. 137.), míg a szivacsokat, mint csírlemezekkel bíró valódi állatokat, a

mészszivacsokat tárgyaló nagy monographiájában (Die Kalkschwämme. I. Bd.

Berlin. 1872. p. 458.) az íírbelek (Coelenterata, illetleg Zoophyta) közé iktatja.

Ami az ázalagokat illeti, ezeket Haeckel kezdetben, miután szervezetüket téve-

sen fogta fel, az ízeit állatok (Articulata) törzsének legalsó lépcsjére helyezé
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(Gen. Morph. II. p. LXXIX.), késbb azonban a többi állati Protistákkal együtt,

mint csírlemezek s valódi bél nélküli Protozoákat a csírlemezek s valódi béllel

ellátott Metazoákkal szembe állítá (Zur Morphologie der Infusorien. Jenaische

Zeitschr. f. Medicin und Naturwissenschaft. VII. Bd. 4. Hft. Leipzig. 1873.

p. 560.), legújabb munkájában végre határozott kifejezést ad annak, hogy az ázala-

gok az említett többi csoporttal együtt a Protistaország tagjai gyanánt tekinten-

dk (Studien zur Gastraea-Theorie. Jena. 1877. p. 243.). Végre ki akarom még
emelni, hogy Carus az állat- s növényországot összekapcsoló lényeket Protonja-

nistnen név alatt foglalja össze (Handb. der Zoologie. I. Bd. Leipzig. 1875. p.

6.). — Minden félreértés kikerülése végett hangsúlyozva akarom kiemelni, hogy

az állatok- és növényeken kivl a szervezetek még egy harmadik csoportjának,

országának megkülönböztetése csak oly értelmezés mellett jogosult, mely szerint

ezen harmadik csoport képviseli oly lények, melyek az állat- és növényországot

egymással összekapcsolják, amennyiben észrevétlenül vezetnek át egyrészt két-

ségbevonhatlan állati, másrészt ugyanily növényi szervezetekhez : azaz a szerve-

zeteket egy szakadatlanul összefügg láncolattá, egy egészszé fzik össze. Azon

feKogás, mintha a szervezetek harmadik országa az állat- és növényországgal

egyenérték, ezekkel parallel csoportot képviselne, mint a dolog lényegének teljes

féh-eértésén alapuló balfelfogás, mely nem tisztáz semmit s csak még öregbíti a

bonyodalmat, a leghatározottabban s legerélyesebben visszautasítandó ; ki a köz-

vetít országhoz, vagy csoporthoz, nevezzük azt bármely névvel, ily ferde értel-

mezést csatol, arra mai nap is ráolvashatok Dujardin szavai, melyekkel a Regne

psycJiodiaire-t visszautasította : «Az alsóbb szervezetek behatóbb tanulmányozása

mai nap bebizonyította ép iigy egy, mint két határ vonásának lehetetlenségét

arra nézve, hogy a szerves lények akár két akár három országra különíttessenek

s a Règne psychodiaire felállítása koránsem kisebbítette a nehézségeket, söt ellen-

kezleg azokat sok esetben még fokozta.» (Dictionnaire universel d'histoire natu-

relle. Tome X. Paris. 1849. p. 605.) Részemrl elméleti szempontból indokolt-

nak, gyakorlatiból pedig uélkülözhetlennek tartom a fennebbiekben körülírt

közönbös lényeket külön megnevezni, minthogy pedig ezek a két szerves ország

végeit egyesítik, ennek kiemelésére használom megnevezésöki'e a véfjleny kifeje-

zést ; ezen lények között ismét állatok és növények módjára táplálkozók külön-

böztethetk meg : azok élettanilag az állatországba tartoznak, áUati vér/lniijek,

ezek ismét a növényországba, növényi veijlcnyck. Az állati véglények közé soroz-

hatok a gyöklábúak (Rhizopoda) s ezekkel együtt Haeckel Monerái-nak egy

része, a levélzöldet nem tartalmazó u. n. ostoros ázalagok (Flagellata), a szívó-

lábú és csillószrös ázalagok (Infusori suctoria et ciliata) s talán még a Nocti-

lucák, — a növényi véglények közé pedig a levélzöldet tartalmazó u. n. ostoros

ázalagok, a Diatomeák s a Myxomycetek életöknek azon szakában, midn spórá-

kat termelnek, még a többi véglényt alig vagyunk képesek az említett két alcso-

portba beosztani, ami a legvilágosabban bizonyítja azt, hogy ezen két alcsojiort

szintén merben mesterséges. Hogy az állati és növényi véglények között mily

szoros az összefüggés s mily elmosódottak a határok, erre nézve legyen elég

e helyen az Euglenát s Peranemát felemlítenem, melyek közül az els levélzöld-

del bír s növényi módon hasonít át, míg az utóbbi, mely az Euglenának mintegy

levélzöldnélküli copiája, szerfelett falánk s egészen áUati módon táplálkozik ; a
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Peridinium nemhez tartozó Cilioflagelláták a Diatomeák módosult levélzöldével

megegyez borsárga anyagot tartalmaznak s szilárd tápszereket ép oly kevéssé

vesznek fel, mint a Diatomeák, a nem egyik faja azonban, a Peridinium pulvisca-

lus, Elirenberg, nem tartalmaz diatomint, száj- és garattal van ellátva s más

aj)róbb véglényeket nyel el s ezekbl táplálkozik, — eszerint amazok az állati, ez

utóbbi faj a növényi véglények közé volna sorolandó ; a Myxomycetek életöknek

els szakában lényegében nem különböznek a Ehizopodáktól, késbb azonban a

vándorló plasmodium pihenésre jut s belle a Gastromycetekével teljesen meg-

egyez sporangiumok sarjadzanak ki s a véglény fejldésének ezen szakán két-

ségbevonhatlan növényi jellegeket visel magán ; a Vampyrellák végre észrevétle-

nül vezetnek át falánk gyöklábúaktól a gombák módjára éld Chytridiumfélek-

hez. Dr. Entz Géza.«

A SZAMOSFALVI SÓSTÓBAN ÉLÖ GYÖKLÁBÚAKEÓL.

(RHIZOPODA.)

Irta Dr. Entz Géza.

A magyar orvosok- és természetvizsgálóknak 1875-ben Élpatakon

tartott XVIII. vándorgylésén a tordai és Kolozsvár szomszédságában

fekv szamosfalvi konyhasós tavak igen érdekes és jellegz ázalag-fauná-

járól értekeztem ; ezen értekezésemben, mely a nevezett gylés évkönyvei-

ben jelent meg, vizsgálataimnak azon feltn negatív eredményét különö-

sen kiemeltem, miszerint szorgos utánjárásom daczára sem találtam a szó-

ban forgó sós tavakban más gyöklábút, mint az Amoeba diffluensnek igen

apró példányait, ezeket azonban igen nagy mennyiségben.

Az azóta lefolyt id alatt az édesvízi gyöklábúakkal hosszasan fog-

lalkozván, idevágó tanulmányaim folyamatában azon tapasztalást tettem,

hogy a gyöklábúak egy része a poshadt vizet kedveli, melyben növényi

részek lassú bomlásnak, rothadásnak indultak: míg ugyanis a frisen

merített vízben csak egyenként fordulnak el vagy egészen hiányzanak,

addig a hetekig-hónapokig tartott vízben, mely az edény fenekére s falaira

Eotatoriák, apró héjanczok és rovarálczák ürüléke, levedlett chitinköntöse

s hullái, valamint rothadó nvény-czafatok által képezett finom iszapot

rak le, melynek foszlányai a rothadási gázok buborékai által a víz felszí-

nére emeltetvén, azt lassankint vékony hártyával vonják be, — ily vízben,

feltéve, hogy a rothadás nem igen rohamos s még él zöld moszatok is

elfordulnak, gazdag zsákmányra számíthat a búvár. A múlt szünid alatt,

melyet egészen a véglények élvezetteljes tanulmányozásának szentelhet-

tem, a már ismert tenyésztési mód alkalmazásának köszönhetem, hogy
nagyszámú gyöklábú-alakot a vizsgálatra kívánatos nagy mennyiségben
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nevelhettem s ezek között nem egy olyat, melyet annak eltte hasztalan

kerestem.

Az említett tapasztalás ösztönzött arra, hogy a sóstavak vizét gyök-

lábúakra újból átvizsgáljam, s a szamosfalvi sóstó hosszasan tartott vizé-

ben sikerült is, habár nem nagyszámú, ele annál érdekesebb gyöklábúakat

nevelnem, melyeknek ismertetésére, midn ezennel áttérnék, legyen sza-

bad e helyen még megjegyeznem, hogy ezen vizsgálataim még néhány a

sós tavakban eddigelé általam nem talált ázalag felfedezésére is vezettek,

melyeknek leírását egy következ közlemény számára tartom fenn ma-

gamnak.

1. PLEUEOPHEYS HELIX n. sp.

(IX. Táb. 1—4 ábr.)

Azon becses értekezések egyikében, melyekkel Cohn Ferdinánd az

ázala.gok- s egyéb véglényekrl való ismereteinket az ötvenes években gaz-

dagltá, röviden megemlékezik egy Difflugia- fajról, melyet Schnepfenthal

körül gyjtött Closteriumok között talált; ezen általa D. ÜELixnek neve-

zett fajt tokjának sajátságos alakja jellegzi, mely másfélszer csavart csiga-

házhoz hasonlít. ^) Cohn ugyanott azt is felemlíti, hogy Leclerc Léon, a

Diffiugia-nem felállítója, már 1815-ben ismerte ezen, a közönséges D.

PROTEUstól eltér, ritkább fajt, st Ehrenberg szerint ^ Joblot már a múlt

évszáz közepén leirt egy csigaház módjára csavart tokot lakó parányi álla-

tocskát, melyet késbb Bory de Saint-Vincent Spirulina Ammonis név

alatt sorolt a «Régne psychodiaire»-t képez szervezetek közé. Claparede

és Lachmann, Fresenius véleményére támaszkodva, a Cohn által felállított

fajról azon megjegyzést teszik, hogy valószínleg azonos a D. spiralisszal,

melynek rövid diagnosisát Ehrenberg már 1840-ben közölte a berlini

Akadémiával. ^ Bailey végre állítólag ugyanezen fajt Dél-Carolinában szin-

tén felfedezte s ugyancsak D. spiralis név alatt újból leírta.
"*

Ezen csígaházalakú tokot lakó Difflugia-fajhoz, vagy talán fajokhoz,

tokjának alakját tekintve, igen közel látszik állani egy a szamosfalvi sóstó

hosszasan tartott vizében általam igen nagy számmal talált gyöklábú,

melyet azonban mégsem oszthatok be a Difflugia-nembe, miután karcsú,

fonalas s némileg merev állábai lényegesen eltérnek azon vastagabb, ujj-

^ Beiträge zur Eutwickelungsgeschichte der lufiisorieu. Zeitsch. f. wiss. Zoolo-

gie. IV. Bel. 1853. p. 261.

'^ V. ö. Ehrenberg : Die lüfnsiousthierchen als vollkommene Organismen.

Leipzig. 1838. p. 1.32.

^ Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodis. Paris, 1858—59. p. 448.

* Microsc. Obs. made in South-Carolina. Smithson contr. 1850. p. 41. Id.

Clap. & Laelmi. ut.
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alakú, gyakran karélyos sarjakat bocsátó, vagy villaalakúlag ketté ágazó s

mint a nem neve is mutatja (DiMugia a diffluendo), lágyan folyó állábak-

tól, melyek a Difflugia-nemet jellegzik.

Claparéde és Lachmann az «idegen testekbl összeragasztott» tokot

lakó gyöklábúak között aDifflugia- és Echinopyxis-nemen (Echinopyxis acu-

leataClap.&Lachm. = Arcella aculeata Ehrb. Difflugia aculeataPerty.) kívül

még egy harmadikat, a Pleurophrys-nemet is megkülönböztetik, melyet min-

den lényegeset kifejez talpraesett rövidséggel e szavakkal jellegeznek: «A

Pleuroplirysek ugyanazok az Actinophrysek között, a mik a Difflugiák az

Amoebák között. » ^ A nem felállítói csupán egy édes vízi fajt, a B. sphaericát,

ismerték, melyhez Archer még két édes vízi fajt, — P. amphitrematoides,

P.fulva,^— sorol^ Schulze Eilhard Feeencz pedig, ki az ARCHER-féle fajokat

szintén leírja, a P. compressában egy negyedik édes vízi fajt, a P. lageni-

formisban pedig egy tengeri fajt ismertet. '^ Mindezen Pleurophrys-fajok

állábai hegyesen végzd karcsú nyúlványok, melyeken gyakran szemcsék

áramlanak s melyek elágazásra s hálózatos egybeolvadásra hajlandók.

A szamosfalvi gyöklábúnak állábai ugyan a Pleurophrys-fajakéitól is

eltérnek, az eltérés azonban egyszeren a plasma némi merevségére vezet-

het vissza s ebben leli magyarázatát, oly sajátságban, mely a sós vízi

Vorticellák plasmájánál, — mint ezt fenn idézett értekezésemben ki is

emeltem, — szintén igen feltn, s mely az alább tárgyalandó többi sós

vízi gyöklábúaknái, melyek a Claparéde és IíAChmann által körülírt érte-

lemben vett Actinophrynákkal legközelebbi rokonságban állanak s azoktól

erszak nélkül el nem választhatók, hasonló mértékben elfordul, st még
a sós vízben él Amoebák egyes alakjainál is észlelhet ; ezeket tekintetbe

véve teljesen indokoltnak vélem a szóban forgó gyöklábúnak a Pleurophrys

nembe való sorolását, daczára annak, hogy állábai az eddig ismert Pleu-

rophrys-fajakéitól nem épen lényegtelenül térnek el.

Átok, mely a P. Helix lágy testét magában rejti, görebhez hasonlítható,

melynek tág nyaka a zacskószerüleg felfújt részbl való kiindulásnál fer-

dén csonkított s a görebtestet alsó részének megfelel ersebb kidomboro-

dás által többé-kevésbbé mélyen befzött, mi által szájadéka vese- vagy

félholdalakot ölt. Duzzadtabb tokok, különösen oldalfekvésben (IX. 4.) kis

csiga- vagy Nautilus-házra emlékeztetnek s ha a tok fenekének a nyakat

befz részt tekintjük, úgy az egész tokot másfélszer csavart csigaházhoz

hasonlíthatjuk. Az eddig ismert Pleurophrys-fajok között a szamosfalvi-

^ Les Pleurophrys sont chez les Actinophryens ce que sont les Difflugies chez

les Amoebéens. Op. cit. p. 454.

^ Quart, joui-n. of mieroscop. Science. Vol. x. 1869—70. — Ezen folyóirat nem
állván rendelkezésemre, az idézetet Schulze E. F. után közlöm.

' Rhizopodenstudien. III, Arch. f. microsc. Anatomie. XI. Bd. 1 Hft. 1874.

p. 122 — Taf. VII. Fig. 1—8.
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hoz a Schulze E. F. által Warnemünde mellett talált tengeri P. lagenifor-

mis áll kétség kivül legközelebb, ennek tokja azonban sokkal szkebb
nyakú s a tok kidomborodasa által nincsen befzve ; egyéb rokon gyök-

lábúak között, a tok alakját véve tekintetbe, még közelebb állanak a

Cyphoderia-fajok, ezek tokjának nyaka azonban szintén nincs alul befzve

s még ezeknél a tok szabályos hatszögü táblácskákból van mozaikszerleg

összerakva, addig a P. Helixnél, mint a Pleurophnys-nem többi fajainál, a

tokba szabálytalan alakú és nagyságú kova-lemezkék vannak látszólag

mintegy bele építve. A tok alakjáról levén szó végi még ki akarom

emelni azon feltn hasonlatosságot, mely a P. Helix- s fiatal, még egy-

rekesz Miliola-, de még inkább a Quinquelociüina-tokok között létezik,

mely utóbbi nem egyes fajainál pl. a L. fuscanál, Brady, a tok kovalemez-

kékböl való összetételére nézve is egészen megegyezik a Pleurophrys

Helix-szel.

A Pleurophr^^sek tokjának pontosabb szerkezetét illetleg általános

azon felfogás, hogy a kova-lemezkék, melyekbl össze van rakva, szerkezet

nélküli szerves ragasz-anyag («Ciment organique» Clap.) által vannak

egyszeren összeenyvezve. Engem a Pleurophrysek és Difflugiák tokjának

szerkezetére irányított tanulmányaim más eredményre vezettek s a mit

e helyen a P. Helixrl mondandók, ugyanaz áll a többi általam vizsgált

édes vízi Pleurophrys-fajok és Difflugiák tokjainak szerkezetére nézve is.

A tok tömör fémsavakban lassan ugyan, de tökélyesen oldódó sárgásbarna

állományból, alaphártyából áll, mely sajátságos hálózatos szerkezet:

szabálytalan alakú és nagyságú, világosabb s nyilván vékonyabb terecské-

ket lehet ugyanis felismeri, melyek sötétebb barna, összefügg fonálháló-

zatot képez, vastagabb keretek által vannak körülvéve. Ezen szerkezet,

mely a P. Helixnél különösen jól azért vehet ki, mert a toknak gyakran

legnagyobb része nem tartalmaz kova-lemezkéket, némileg azon szerke-

zetre emlékeztet, mely a Cyphoderia-tokokat jellegzi, csakhogy ezeknél

a mozaik egészen szabályos alakú és nagyságú táblácskák által képeztetik.

A szóban forgó szerkezetrl tudtommal csupán Schneider tesz említést,

ki a Difflugia-tokok ragasz-állományában finom csatornákat különböztet

meg, melyekrl határozottan nem tudja eldönteni, vajon apánczélt egészen

átfurják-e vagy nem ^
; ezen finom csatornák kétségkívül nem egyebek,

mint a setétebb barna keretek által körülírt világosabb terecskék, melyek

a lencserendszer felületes beállításánál oly képet adnak, mintha a tok

likaescsatornák által volna áttörve. A tok ezen alaphártyájába kisebb-na-

gyobb s igen változó alakú sokszögletes kova-lemezkék vannak mintegy

beépítve, melyek a tok szájadéka körül soha sem hiányzanak, még egyéb

•* Zur Kentuiss der Radiolarieu. Zeitsch. f. wiss. Zoologie. Bd. XXI. Hft 4

1871. p. 511.
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részein helyenkint egészen hiányzanak, vagy csupán itt-ott vannak szét-

szórva. Ezen kova-lemezkék eredetére nézve azon vélemény uralkodik,

mintha egészen oly módon jutnának a gyöklábúak tokjába, mint például a

különböz növénytöredékek, csigahéjak, ködarabocskákaPhryganea-álczák

tokjának állományába : azaz hogy idegen testek, melyek a környezetbl

felvéve összeálló héjjá ragasztatnak össze. Ezen felfogással szemben

ScHULTZE M. egy rövid megjegyzésben kifejezést ad azon valószínségnek,

hogy a Difflugiák tokját összerakó kova-testecskéket az állatok magok vá-

lasztják ki ^
; ugyanezen véleményt nyilvánítja Schneider is, ki a Difflu-

giákban valóságos Eadialariákat akar felismerni, melyeknek szabálytalan

alakú kova-lemezkéit egyenértékeknek tartja a Eadiolariák vázát képez

kova-spiculákkal. Eészemrl Schultze M. véleményét és ScHNEiDERét, —
a mennyiben az a kova-lemezkék eredetére vonatkozik, —• tartom helyes-

nek s azt a következkkel támogatom : a P. Helix oly példányainál, me-

lyeknek tokjába csak kevés kova-lemezke van beépítve, szemlátomást

fiatalabb egyéneknél, mindig azt találtam, hogy a kova-lemezkék az alap-

hártya állományába egészen be vannak ágyazva, még számos kova-lemez-

kével megrakottaknál ezek az alaphártyából kissé kifelé szkéinek, mintha

az egyre szaporodó lemezkék belülrl nyomulnának kifelé ; feltn továbbá

hogy azon ülledékben, melyben a Pleurophrysek tanyáznak, a tokban fog-

laltakkal megegyez kova-lemezkék nem találhatók, legalább nem oly

mennyiségben, hogy feltehetnk, miszerint ezen tunya mozgású lények

azokhoz könny szerrel juthatnának. A Difflugiák körüli vizsgálataim

ezen véleményben még inkább megersítenek : azt találtam ugyanis, hogy

a Difflugiák tokjának szájadéka körül többnyire egy koszorúba rendezdött

egészen egyenl alakú és nagyságú kova-pikkelyek foglalnak helyet, melyek

az Euglypha-tokok szájadékának kova-pikkelyeivel, melyek azt fogazva sze-

gélyzik, teljesen megfelelnek ; nem épen ritkán lehet továbbá oly Difflugiá-

kat találni, melyek mintegy vedlésben vannak, azaz régi tokjok egyes

nagyobb darabokra szétrepedezve lehull s ez alatt uj tok képzdik, mely

kova-lemezkéket már akkor tartalmaz, midn a régi tok által, legalább

részben még, burkoltatik. Végre felemlítem még, hogy a Kolozsvár körüli

édes vizekben, valamint moha alatti nedves földben s különösen a házte-

tk moha-párnái alatt igen gyakori gyöklábúnál, mely igen közel áll

Schultze E. F. Pleurophrys compressájához, azt tapasztaltam, hogy a tok

szájadéka, máskor ismét mells részének kisebb-nagyobb területe egészen

az Euglyphák tokjának szerkezetével bir, míg a tok hátsó részén a sza-

bályos, kissé megnyúlt hatszögletes pikkelyek helyét egészen szabálytalan

alakú kova-lemezkék helyettesítik, melyek semmiben sem térnek el a

Pleurophrys- és Difflugia-fajok kova-lemezkéitöl, úgy hogy tényleg nem

^ Ueber den Organismus der Polythalaniien. Leipzig. 1854. p. 11.
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lehet eldönteni, váljon ezen gyöklábú az Euglyphák, vagy inkább a Pleuro-

phrysek közé sorozandó-e? Mindezeket tekintetbe véve, a legnagyobb való-

színség szól a mellett, hogy a gyöklábúak tokjába épített, szabálytalan

alakú kova-lemezkék épen úgy kiválasztatnak, mint az Euglyphák és

Trinemák szabályos pikkelyei, vagy táblácskái. Ha tekintetbe veszszük

még, hogy a víz kis mennyiség kovasavat mindig tartalmaz oldott álla-

potban, nehezen lehet azon felfogás jogosultságát kétségbe vonni, hogy a

gyöklábúak a lúktetö rcséik által kiürített vízzel együtt folytonosan ko-

vasavat is ürítenek, választanak ki, mely a vízzel együtt a tok állományába

ivódván, itt lassanként kiválik, talán a kristályosodás egy neme útján s

igen valószínleg a tok alaphártyájának szerkezetétl függ a kivált kova-

savnak, mint például az Euglyphák- es Trinemáknál egészen szabályos,

vagy, mint a Difflugiáknál s Pleurophryseknél szabálytalan alakja.

Maga az óvatos gyöklábú többnyire a tok hátsó részében gömbbé

húzódva s csak ritkán található kinyújtott állapotban, ez esetben testének

hátsó gömbölyödött része a tok fenekét vagy annak egyik oldalát több-

nyire egészen megfekszi, mells részébl pedig egy csapalakú nyúlvány

nyomul a tok nyakába annak szájadékáig (IX. 2. 3. 4.), melybl rendesen

csak kevés, 1—3 álláb indul ki ; ezek karcsú, hengeres, tompán végzd,
szemcsétlen s el nem ágazó fonalak, melyek igen lomhán nyúlnak s rövi-

dülnek meg, néha jobbra-balra ingadoznak, néha ívelten meghajlanak, a

rokon édesvízi gyöklábúak állábaihoz képest szokatlan merevségüek s élén-

ken emlékeztetnek az Acineták szívólábaira. A testnek gömbölyödött hátsó

részébl néha rövid állábszer nyúlványok indulnak ki, melyek azt, mint

számtalan más tokot lakó gyöklábúnál a tokhoz rögzítik, máskor ily nyúl-

ványok átfúrják a tok falát s merev fonalakként messze kiállanak (I. 4.)

ugyanezen feltn jelenséget, t. i. a toknak állábak általi átfúratását több-

ször észleltem az édes vízi P. sphaericánál, melynek a tokot átfúró ál lábai,

mint valamely Actinophrysnél, gyakran az egész felületbl sugárzanak szét.

A Pleurophrysek tokba zárt testérl eddigelé, miután a toknak srn
álló kova-lemezkéi a betekintést igen megnehezítik, csak kevés részletet

ismerünk. Schulze E. F. a P. fúlva-, P. compressa és P, lageniformisnél

a test hátsó részében egy világos foltot különböztet meg, melynek alakját,

nagyságát s helyzetét véve tekintetbe, hajlandó azt magnak tartani.

A P. Helix tokjának kova lemezkéi soha sem állanak oly srn, hogy a

tokba való betekintést megakadályoznák s ezen kedvez körülmény lehe-

tvé tette a gyöklábunak tokba zárt testét kívánatos pontossággal tanul-

mányozhatnom. A színtelen plasma hátsó részében egy szép, nagy, világos

magot tartalmaz, melyben aránylag nagy, ersebben fénytör, majd szem-

csétlen, majd apró szemcséj, kissé szürkés magtestecs foglal helyet.

Mint a Cyphoderiák- és Euglypháknál, úgy a P. Helixnél is ersen

fénytör, durvább rögöcskék által képezett sötét öv a világos plasmát
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mells és hátsó részre osztja, ezen övnek terjedelme azonban igen változó,

néha a mag eltti plasma legnagyobb részét kitöltik a sötét rögcskék, más-

kor ismét gyéren szétszórvák, vagy végre egészen hiányzanak. A plasmá-

nak mag eltti részében két lomhán lüktet ürese foglal helyet, melyeket

gyakran számos, a plasmát habossá változtató nem lüktet nedvür környez.

Miként az állábakat illetleg már kiemeltem, úgy az egész plasmára nézve

igen feltn bizonyos merevség, mely a plasmának igen lomha alakválto-

zásán^ kivül különösen abban nyilvánul, hogy a csapszerü nyúlványon

visszahúzódása alkalmával gyrs befzdések, redk keletkeznek, melyek

csak lassanként simulnak ismét el (IX. 3.).

A P. Helix Diatomeákkal táplálkozik s kisebbeket plasmájába egé-

szen bele vonszol, nagyobbakat, melyek a tokban nem férnek el, olymódon

ürít ki, hogy plasmájába mintegy bele szúrja, úgy hogy a Diatomea egyik

része messze kiáll a tokból (IX. 1.), vagy pedig állábaival megragadván s

tokjának szájadékához vonszolván, valószínleg a Vampyrellák módjára

szívja ki. (IX. 3.)

2. PLECTOPHEYS PKOLIFEEA n. g. et sp.

UxUiiv = fonni, o'ípfúc = eredetileg szemöld összételeiben csillókörös ázalagok és sugaras

állábú gyöklábúak jelelésére használtatik pl. Ophrydium, Opliryoglena, Actinophrys,

Pleurophrys, Ciliophrys &ct.

(IX. Táb. 5—7 ábr.)

Ezen gyöklábú, melyet a sóstó vizében ép oly gyakran találtam,

mint az elbbit, tokjának sajátságos szerkezete által az ismert gyöklábú-

nemektöl igen lényegesen különbözik s azt a Claparède- és LACHöiANN-féle

Plagiophrys- és Pleurophrys-nemekhez, továbbá a Cienkowski által leirt

Chlamydophrys stercoraceához '^^ közel álló külön nem képviseljének

tekintem.

A halványszürkés, töml alakú tokot, melynek hátsó vége gömbölyö-

dött, a mells csonkított tág szájadékkal, vagy, ha szintén gömbölyödött,

szkebb nyílással, hosszirányban lefutó, kissé hullámzott rostok képezik,

melyek itt-ott be vannak fzdve, mintegy rovatolva, — egyszóval, a tok

úgy néz ki, mint egy durva fonalakból font zacskó. Tömör kénsav a tokot

felduzzasztja s lassankint egészen feloldja.

A gyöklábú testét halvány, kissé kékesbe hajló plasma képezi, mely,

mint a Pleurophrys Hehxnél s más rokon gyöklábúaknál ersen fénytör
rögöcskék által képezett kisebb-nagyobb terjedelm öv által ketté osztatik;

a plasma hátsó részében egy nagy magtestecscsel ellátott világos magot

Über einige Rhizopoden und verwandte Organismen. Ai'ch. f. microscop.
Anat. Bd XII. Hft. 1. 1875. p. 39— Fig. 73—89.
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S ennek szomszédságában két lüktet üresét lehet megkülönböztetni,

melyek majd a maggal egy színvonalon, majd kissé hátrább, vagy ellenke-

zleg inkább mellfelé tolva, néha épen a szemcse-öv eltt foglalnak

helyet. Az állábak a Pleiirophrys Helixéivel mindenben megegyeznek, (IX. 7.)

Míg a Pleurophrys Helix fejldésérl semmit sem mondhatok, addig

a P. proliférât illetleg a következket sikerült észlelhetnem. A tenyész-

edény fenekére s falára rakódott üUedékben s a bomlásban lev moszatok

foszlányai között akkor, midn még egy P. proliférât sem találtam, saját-

ságos gömbölyded, vagy tojásdad, egészen zárt tokok vonták magokra

figyelmemet, melyek az épen leírt rostos szerkezettel bírtak s egynem
kissé kékes plasmával voltak kitöltve, melynek közepében szép nagy mag
volt megkülönböztethet. Egyelre nem tudtam, minek tartsam ezen saját-

ságos tokokat, melyek, a plasmájokban foglalt magtól eltekintve, megle-

pen hasonlítottak azon rostosszerkezetü képletekhez, melyek közösülés

után a Paramaecium Aureliák megtestecsébl fejldnek ki s melyek a

búvárok egy része által még mai nap is ondószálcsa-pamatoknak, vagy

épen heréknek tartatnak. Késbb egészen megegyez szerkezet megnyúlt

tokokra akadtam, melyek közepett kissé be voltak fzdve s melyeknek

plasmája két maggal volt ellátva, a befzdés táját pedig számos nem
lüktet ürese habossá változtatta (I. 5.) ; a piskótaalakú képlet kétségkí-

vül oszlásban volt s csakugyan találtam oly példányokat is, melyek a bef-

zödési vonalban részben, vagy egészen ketté voltak válva. Az oszlás azon-

ban leggyakrabban a két félnek csupán részletes ketté hasadására vezetett

s az oszlási hasadék köri kis gömbölyded sarjak nttek ki, melyeknek

belsejében, ha bizonyos nagyságot elértek egy magot, folííletén pedig a

jellegzö szerkezet burkot igen jól meg lehetett különböztocni ; ily módon

egész fürtös családok keletkeztek (IX. 6.), melyeknek egyénei lassanként

lefzdvén, mint kész P. proliferák, önálló életet kezdettek.

A tokot lakó gyöklábúak sarjadzás utján való szaporodása már rég

ismeretes. Cohn az Arcella vulgaris sarjadzásáról már 1853-ban tesz

említést, ^^ csakhogy Cohn a sarjadzást két egyén copulatiójának tekinti,

míg Claparéde és Lachmann vedlésként fogják fel ;

^'^ hogy azonban mind-

két felfogás téves s hogy a kérdéses folyamat sem nem copulatio, sem nem
vedlés, hanem sarjadzás, e mellett egyfell Hertwig és Lesser, ^^ másfe-

ll CiENKowsKi ^^ újabb vizsgálatai szólanak. Megjegyzend, hogy az Arcel-

lánál csupán egy egyén sarjadzik ki az anj^aegyénbl ; ezen csupán egy

fiókegyén létrejöttére vezet sarjadzásnál sokkal inkább megegyezik a

" Op. cit. p. 261.

^2 Op. cit. p. 445.

'* Über Ehizopodeu und denselben nahestehende Organismen. Arch. f. micro-

cop. Anat. Bd. X. Supplementheft. 1874. p. 98.

" Loc. cit.
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P. proliféráéval azon fürtös családok fejldésére vezet sarjadzás, melyet

Schneider a Difflugia Euchelysnél észlelt, ^^ ugyanezen gyöklábut Cien-

KowsKi Chlamydophrys stercoracea név alatt irta le s ennek, valamint egy

másik rokon gyöklábúnak, a Lecythium hyalinumnak sarjadozás útján

való sza]3orodását igen pontosan ismertette. ^^

A P. proliferánál általam észlelt sarjadzás az épen felemlített gyök-

lábúakétól eltér az által, hogy ennél a sarjaknak egészen körültokozott sej-

tekbl való fejldése volt észlelhet, míg a fennebbi adatok oly gyöklábúakra

vonatkoznak, melyeknél a tok nyílásából sarjadzik ki a fióknemzedék.

Tokot lakó gyöklábúaknak zárt, egészen körültokozott sejtekbl való fejl-

désére a rendelkezésemre álló irodalomban ugyan egyetlen feljegyzést sem

találok, mindennek daczára azonban, vizsgálataimra támaszkodva, állítha-

tom, hogy a P. proliféra leírt fejldése épen nem áll egyedül s nevezetesen

a tokot lakó gyöklábúaknál oly gyakori «conjugatiók», melyek a Difflu-

giákra nézve már Leclerc óta ismeretesek, valószínleg a legtöbb esetben

nem két egyén egybeolvadása útján jönnek létre, hanem épen úgy, mint a

P. proliferánál, egy egészen körültokozott gyöklábú-sejt oszlásának

felelnek meg.

3. EUGLYPHA PUSILLA n. sp.

(XI. Táb. 6—8 ábr.)

Ezen parányi gyöklábú meglehets vastag, tömlszerü kova-tokba

van zárva, melynek szájadéka az Euglypha-fajokéhoz hasonló fogak által

szegélyzett, a toknak felületén többnyire szabálytalan emelkedések vehe-

tk észre, elkülönült pikkelyeket azonban, melyek az Eugiyphák tokját

annyira jellegzik, nem vagyok képes megkülönböztetni. A gyöklábú tokba

zárt testének szervezeti viszonyai semmiben sem térnek el az Euglyphákéi-

tól. A világos plasma többnyire szemcse-öv által két részre van osztva,

egy aránylag nagy világos, magtestecset tartalmazó magot s két lüktet

üresét tartalmaz; az állábak igen vékonyak, el nem ágazók, s mint a

Pleurophrys Helixnél s a Plectophrys proliferánál, az édesvízi rokon gyök-

lábúak állábaihoz képest, merevek ; néha az állábak helyett rövid dúdoros

nyúlványokat láttam a tok szájadékából kissé kiemelkedni. (X. 7,).

Carter az Euglypha alveolatának leírásánál felemlíti, hogy a gyök-

lábú magtestecse ismételt oszlások útján apró gömböcskékre esik szét,

melyeket « Granuliferous cells» névvel jelöl és spermatozoidoknak tart ^'^;

^^ Beiträge zur Naturgeschichte der Infusorien. MüUer's Archiv. 1854. p. 205.

Fig. 20—21.
^« Op. cit. p. 38—43.
" Ann. and. Mag. of nat. history. III. vol. 13. 1864. — Nem állván rendelkezé-

semre Heetwig — Lesser után idézem.
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Hertwig és Lesser e gömböcskéket ugyanaz Euglypha-fajnál szintén ész-

lelték, a magtestecsböl való fejlödésöket s a Carter által jelzett élettani

értéköket azonban kétségbe vonják. ^^ Ugyanily gömböcskéket én az Ev.

pusilla plasmájában töbször észleltem s rólok e helyen, a nélkül hogy

keletkszésök- és élettani értékök fejtegetésébe bocsájtkoznám, csak annyit

akarok megjegyezni, hogy gyakran az egész plasmát elnyomják, s hogy

kezdetben egy nagyobb gömbbe vannak egyesülve, mely késbb szétesik

egyes gömböcskékre s ezek végre a tokból kirajzanak. (X. 6.).

4. MICEOCOMETES TRISTRYPETUS n. sp.

TzU-revTTYiroc = háromszor-fúi-t.

(X. Táb. 1—5 ábr.)

Microcometes paludosa elnevezés alatt Cienkowski egy érdekes kis

gyöklábiit írt le, melyet éjszaki és déli Oroszországban egyaránt, különö-

sen gyakran Tetrasporák között talált. ^^ Ezen gyöklábúnak rövid jellegzése

a következkben foglalhatók össze: a gyöklábút ifjabb példányoknál

vékony, színtelen, idsbeknél vastagabb, barnás, gyengén facettirozott,

elálló, gömbölyded tok zárja körül, melyet 1—5, szabálytalanul elhelyezett,

körülszegélyzett (umsäumt) kerek nyílás töri keresztül. Ezen héjban foglal

helyet a magtestecset tartalmazó maggal s 3—3 lüktet üresével ellátott,

alakváltoztató plasmatest, mely tokjának nyílásán keresztül vékony, fona-

las, elágazó, szemcsétlen állábakat, vagy szélesebb plasma-szalagokat

nyújt ki, melyekkel idegen testeket képes körülfolyni s a tok belsejébe

vonni, valamint moszat-sejteket megfúrni s a Vampyrellák módjára kiürí-

teni
;
pihen példányok héján apró tüskék fejldnek.

Ezen gyöklábúhoz igen közel áll az, melyet töménytelen mennyiség-

ben talált a szamosfalvi sóstó hosszasan tartott vizének ülledékében, külö-

nösen azon finom iszapban, mely csaknem kizárólag néhány nagy Strati-

omys- és Eristalis-álcza ürülékébl állott ; minthogy ezen gyöklábú egyes

jellegekre nézve a Cienkowski által leírttól eltér, külön fajnak kell tekinte-

nem, s miután Cienkowski Microcometesének jellegeit már kiemeltem, egy-

szeren ezekhez kapcsolhatom azokat, melyek által a sósvízi alak az orosz-

országitól eltér.

A tömör kénsavban lassan oldódó, kovasavat tehát nem tartalmazó,

de különben meglehets merev tok gömbölyded, vagy tojásdad, színtelen,

vagy barnás, sohasem facettirozott s egészen állandóan három kerek nyí-

lás által van áttörve, melynek szélei kissé felhánytak s kiemelked gyrt

1« Op. cit. p. 126.

"^ Op. cit. p. 46. Taf. VIII. Fig. 101—110.

Terméizetrajzi füzetek, m. 12
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képeznek. A tokba zárt véglény megegyezik a Cienkowski által leírt M.

paludosával, a tok nyílásain át kinyújtható állábai azonban merben eltér-

nek az utóbbiétól s azon fonalas, szemcsétlen, el nem ágazó állábakkal

egyeznek meg, melyek a már leírt sós vízi gyöklábúakat jellegzik; ezen

állábakkal, melyeket többnyire igen hosszúra nyújt ki, Diatomeákat ragad

meg s azokat az álláb lassú behúzásával tokjának valamelyik nyílásához

vonszolja, mire plasmatestéböl egy csapszer nyúlványt szorít át a nyílá-

son a Diatomeát a Vampyrellák módjára kiszíja. Gyakran egy-egy állábbal

valamely iszapfoszlányon mintegy kocsány segélyével rögzíti magát (X. 1.).

A toljon belül ketté oszlott egyéneket gyakran találtam (X. 4.) az egyik

oszlási félnek a tok valamelyik nyilasain való kiköltözését azonban, a mit

Cienkowski szintén észlelt, nem volt alkalmam niegíigyelhetni.

5. OEBULINELLA SMAEAHDEA n. g. sp.

Orbuliuella a D'Orbigny-féle Orbulina nemi névbl van képezve.

(X. Táb. 9—12 ábr.)

Ezen felette érdekes gyöklábú meglehets vastag, merev, üvegszerü

héjba van zárva, melyet tömör kénsav nem támad meg s e szerint valószí-

nleg kovasavból áll, mit azonban határozottan el nem dönthetek, miután

a tárgy kicsisége s gyér elfordulása nem engedték meg, hogy izzítási pró-

bának vessem alá. A kerek, vagy ellypticus körvonalú tok egyik oldala

rendesen lapított, a másik kidomborodó, azaz egészben zsemlyealakú

(X. 11.); színe élénk smaragdzöld, mely hogy a toknak, nem pedig fogla-

latának sajátja, errl töredékeken könnyen meg lehet gyzdni. Nagyobb

nyílás nincs a tokon, e helyett azonban nagy számú egyenl nagyságú

likacs-csatorna által van srn átfúrva, melyeknek küls kerek nyílása töl-

csérszerüleg tágult, az ezek közötti héjrészletek kissé kidomborodnak s

szerfelett apró dúdorocskák által vannak gyöngyözve (X, 12.); a tokot

áttör likacskák nagysága s száma egyénenként változik (X. 9. 10. 11.), a

nagy likacsúak azonban sokkal ritkábbak, mint a finoman és srn
áttörtek.

A tokba zárt véglény szervezetét tekintve, egészben véve megegyezik az

édesvízi Actinophrynák- és Heliozoákkal, még inkább pedig a már leírt

sósvízi gyöklábúakkal, kevésbé színezett tokok belsejében a tokot teljesen

ki nem tölt plasmatest s a magtestecset tartalmazó világos mag jól meg-
különböztethet (X. 10.), a kéregplasmában gyakran láttam egy-két vilá-

gos foltot, melyek nyilván lüktet üreseknek felelnek meg. Csak kevés oly

példányt találtam, melynek állábai a likacscsatornákon át ki voltak

nyújtva, ezek a többi sósvízi gyöklábúak állábaival teljesen megegyeznek,
fonalasak, szemcsétlenek, el nem ágazók. Többször találtam oly tokokat,
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melyeknek felületén Diatomeák voltak megragadva s ebbl azt következ-

tetem, hogy az Orbiüina a Microcometes módjára üríti ki a Diatomeákat.

Nem hagyhatom e helyen szó nélkül azon valóban meglep hasonla-

tosságot, mely az Orbalinella s a likacsos héjú tengeri Foraminiferák héja

között létezik s nevezetesen az egyrekeszü Orbulina universa D'Orbigny

az, melytl lényegesen alig tér el ; tekintetbe véve ezt s Hbetwig Richard

legújabb fontos vizsgálatait, ^° melyek szerint a tengeri Foraminiferák

lágy teste koránsem mag nélküli plasmatömeg, nem egynem sarkodé,

minnek Dujardin óta általánosan tartatott, hanem az édes vízi gyöklá-

búakéval mindenben megegyez egy vagy több maggal van ellátva : semmi

sem szól az ellen, hogy az Orbulinellát a rendszerben a Forammiferák

(Rhizopoda monothalamia pro parte et Polythalamia M. Schultze, Thala-

mophora perforata R. Hertwig) szomszédságába helyezzük, mint egy

külön csoport képviseljét, mely legközelebb áll az Orbulinidák családjával

s körül-belül oly viszonyban a rekeszes tokokat lakó magasabb Foramini-

ferákkal, mint pl. a Heliozoák a Radiolariákkal.

A leírt gyöklábúakon kívül még a következk egészítik ki a szamos-

falvi tó faunáját :

6. CILIOPHBYS INFUSIONUM, CIENKOWSKI. "i

Egy parányi, meztelen, mag s két lüktet üresével ellátott némileg

az Actinophryshoz hasonló gyöklábú, melyet rothadó moszatok között ép

oly töménytelen mennyiségben találtam a sós vízben, mint hasonló viszo-

nyok között az édes vizekben s mely hegyesen végzd, élénk szemcse-

áramlások által kitn állábait tekintve eltér a többi sósvízi gyöklábú álta-

lános jellemvonásától s az édesvízi alaktól csupán abban látszik némileg

különbözni, hogy üreséi felette lomhán s szabálytalanul lüktetnek s hogy

teste, melybl az állábak minden irányban kisugárzanak, rendesen göm-

bölyödött s nem hajlandó azon excessiv alakváltozásokra, mint az édes

vizet lakó Ciliophrys.

Amoelákban végre a hosszasan tartott sós vizet igen gazdagnak

találtam.

A nélkül, hogy e helyen az Amoeba-fajak kritikájába bocsátkoznám,

egyszeren beérem a talált alakok elsorolásával s ezek a következk :

7. AMOEBA GUTTULA, DUJARDIN.

8. A. LIMAX, DUJARDIN.

^" Richard Hertwig : Beruerkuugeu zur Organisation und sj^stematischen Stel-

lung der Foramiuiferen. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft X. Bd. 1 Hft. 1876.

-^ Op. cit. p. 29. Taf. V—VI. Fig. 26—43.

*
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9. A. PRINCEPS, EHRENBEEG.

10. A. DIFFLUENS, EHRENBERG.

11. A. RADIOSA, EHRENBERG.

12. PODOSTOMA FILIGAEUM, CLAPARÈDE ET LACHMANN. ^^

A tordai és szamosfalvi sós tavak ázalag-faunáját tárgyaló fennidé-

zett értekezésemben különösen súlyt fektettem vizsgálataimnak azon ered-

ményére, miszerint a sós tavaknak az édes vizekéhez képest gazdagnak

épen nem mondható ázalag-faunája : 1. néhány új, édes és tengervízben

eddigelé még nem talált alakkal bir ; 2. a sós tavak ázalagainak egy része

édes vízben eddigelé soha sem, hanem csupán tengervízben találtatott ; 3,

legnagyobb azon ázalagok száma, melyek édes és tengervízben egyaránt

elfordulnak ; 4. a sóstavak ázalagainak csupán mintegy ^/4 része áll oly

fajokból, melyek tengervízben eddigelé még nem találtattak.

Ezeknek elrebocsátása után lássuk, váljon a sóstavat lakó gyöklá-

búak az ázalagokéval megegyez viszonyban állanak-e az édes és tenger-

víz gyöklábú-faunájához ?

Az elsorolt alakoknak csaknem fele, öt tizenkett között, új; ezek

közül kett új nemet képvisel, melyeknek egyike az Orbulinella smaragdea,

mint már kiemeltem, közel rokonságban áll a likacsos héjú tengeri Fora-

miniferákkal ; a többi három ismert nemekbe sorozható ; ezek közül ismét

egy, a Plerophrys Helix, legközelebbi rokona a warnemündei tengeri

Pleurophrys lageniformisnak, míg a többi kettnek fajrokonai tudtommal

eddigelé csupán édes vízben találtattak. A Ciliophrys infusionum végre,

valamint az Amaebák s az ezekhez igen közel álló Podostoma flligerum

egytl egyig közönséges édes vízi alakok.

Kérdés azoban, hogy ez utóbbiak csakugyan kizárólag édesvíziek-e,

vagy talán inkább oly alakok, melyek édes és tengervízben egyaránt

élnek ? Tekintetbe véve a szóban forgó gyöklábúak igen egyszer szerve-

zeti viszonyait s azon kétségbe vonhatlan tényállást, miszerint a különböz
állatcsoportok legegyszerbb alakjai épen a tengereket lakják, már a priori

is hajlandó vagyok feltenni, hogy a Heliozoák legegyszerbb képviselje,

a Ciliophrys infusionum, valamint az édes vizekben, st öntelékekben s

mint épen felemlítem, a benföldi sóstavak vizében is oly gyakori Amoebák
a tengerekbl sem hiányozhatnak. A mi különben ez utóbbiakat illeti,

ezekre nézve, egyes búvároknak — habár rövid és hézagos — feljegyzései

^^ Valameuiiyire nézve v. ö. Ehrenberg op. cit. Dujardin : Histoire natui-elle des

Infusoires. Paris. 1841. Perty : Zur Keuntuiss kleinster Lebensformen. Bern. 1852.

FocKE : Physiologische Studien. A. Wirbellose Thiere. II. Hft. Bremen. 1854. Auerbach
Über die EinzeUigkeit der Amoeben. Zeitschr. f. Wissenschaft. Zoologie. VII. Bd. 4 Hft.

1855. Claparéde et Lachmann op. cit.
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után indulva, egész határozottsággal állíthatjuk, hogy egyes édesvízi alak-

jaik tengervízben is elfordulnak. Dujakdin Amiba marina név alatt egy

Amoeba-alakot írt le, mely saját szavai szerint csupán nagj'ságát s tartóz-

kodási helyét tekintve tér el az Amoeba diffluenstöl; ^^ megjegyzend,

hogy DuJARDiN az édes vízi A. diffluens alatt nem Ehrenberg hasonnev
Amoebáját érti, hanem, mint ezt leírása s rajzai minden kétség fölé eme-

lik, Ehrenberg A. radiasáját, e szerint tehát az A. marina is az A. rádió-

sához fog közel állani. Dujardin ezen tengeri Amoebájától alig különbözik

ScHULTZE Miksa Amoeba polypodiája, melyet velenczei laguna-vízben

talált;^"* igaz ugyan, hogy Schultze Amoebáját mag és lüktet ürese

nélkül rajzolja s e szerint jogosult Haeckel azon felfogása, mely szerint

ezen Amoebát Monerának tekinti, melylyel egészen megfelel valódi Mone-

rát talált a bergeni kiköt piszkos, bzhödt vizében s azt Prtotamoeaba

jDolypodiának nevezi ;
^^ másfell azonban Schulze E. F. a nápolyi öbölbl

származó vizbl egy maggal s lüktet üresével ellátott Amoebát írt le,

melynek a mag felezödésével meginduló oszlását igen pontosan tanulmá-

nyozta, Schulze E. F. ezt tartja azonosnak Schultze M. A. polypodiájá-

val s kiemeli egyúttal azt is, hogy nem képes eldönteni, vájjon ezen tengeri

Amoeba lényegesen különbözik-e az EnRENBERG-féle édes vízi A. radiasá-

tól? ^^ Végre kiemelem még, hogy Schultze M. egy névvel meg nem jelelt

anconai tengeri Amoebának rajzát közli, ^"^ mely körvonalait tekintve alig

különbözik az édes vízi A. diffluenstól. Ezek után teljes biztossággal állít-

hatjuk, hogy Amoebák a tengervízben sem hiányzanak s nagy valószín-

séggel, hogy az A. radiasa és A. diffluens s nyilván a többi Amoeba-ala-

kok is oly szervezetek, melyek édes- és tenger-vízben egyaránt élnek.

A szamosfalvi sóstó gyöklábú-faunájának jellegeit végre a követke-

zkben foglalhatjuk össze :

A sóstó gyöklábú-alakokban egészben véve szegény ; legnagyobb

számmal fordulnak el oly alakok, melyek édes vizekben ugyan igen közön-

ségesek, de valószínleg azon lények sorába tartoznak, melyek édes és

tengervízben egyaránt élnek ; az aránylag nagyszámú sajátos alak közül

kettnek (Euglypha pusilla, Microcometes tistrypetus) fajrokonai eddigelé

csupán édes vízbl ismeretesek, egynek (Pleurophrys Helix) legközelebbi

fajrokona tengerben él; két új nem közül (Plectophrys, Orbulinella) az

^^ Op. cit. p. 233. « qiü diffère .seiileiuent de l'Amibe difflueute par ces

dimensions et par son habitation. »

^* Op. cit. Taf. VII. Fig. 21. Leirása a tábla magyarázó szövegében.
^^ Hackel: Studien über Moneren und andere Protisten. Leipzig. 1870. p. 175.

Taf. V. Fig. 11.

^® F. E. Schulze : Rhizopodeustudieu. V. Arch. f. mikroskop. Anatomie. XI. Bd.

4 Hft. 1875. p. 593. Taf. XXXVI.
-' Op. cit. Taf. VII. Fig. 19.
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egyik (Orbulinella) a likacsos héjú tengeri Foraminiferákkal áll rokonság-

ban; végre mint negativ jelleg kiemelend, hogy az édes vizekben oly

gyakori, s miután szabad szemmel is láthatók, igen könnyen feltalálható

Arcellák, nem különben a szintoly gyakori Diflugiák valamint a tengerek-

ben, úgy a sóstóban is egészen hiányzanak.

IX. Tábla.

X. Táhla.

ABEAK MAGYARÁZATA.

1—4. ábra. Pleurophrys Helix, G. Entz.

5— 7. « Pleetoplirys proliféra, G. E.

1— 5. ábra. Microcoraetes tristrypetus, G. E.

6—8. « Euglyplia pusilla, G. E.

9— 11. « Orbulinella smaragclea, G. E.

12. « Ugyanazon gyöklábu liéjrészletének eszményi átmetszete.

Nagyitás valamennyi ábrányál — Vtso. (Hartnack-féle górcs oc. Nr. IV, object.

Nr. 8.)

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

DESCKIPTIONES ÚJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARÜM. LEÍRÁSAI.

Auctore LuDOVICO SlMKOVICS. Közli SlMKOVICS LajOS.

3. Ceutanrea Jaukeana mihi.

Centanrea — e sectione Acrolophus Cass — radice bienni ; caulibus

angulatis asperis, araneoso subcanescentibus ; ramis rigidis divergentibns

elongatis, Miosis, monocephalis ;/o/íis inferioribus in lacinias late lineares

pinnatipartitis, superioribus integris late linearibus, aiit uni-bidentatis,

omnibus patulis reflexisque, acuminatis subcanescentibus, pagina sujDeri-

ori asperis, liaucl panctatis convoltitisqiie ; capitulis m-Q^ioav^hu^, hasi abrupte

dilatata ovatis ; squamis involucri pallide virentis adpressis, oblongo lan-

ceolatis, substriatis, apice in spinam fuscescentem nigricantemque patulam

aut erectam attenuatis ; appendice hyalino ciliato, ciliis membranaceis, infe-

rioribus hasi in membranam angustam confluentibus ; Üosculis roseis

subradiantibus ; achenio ?

Habitat in arena mobili, diluviali origine, Hungáriáé austro-orienta-

lis ad pagum Grebenac ubi die 24 jun. anno 1874 florentem legi. Stirpem

hanc insignem liceat viri illustri, rei herbariae meritissimi mihique amicis-

simi, multum qui assiduitate attulit sua ad scientiam florae Hungáriáé
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austro-orientalis— Victoris de Janka, custodis hodie musei nationalishun-

garici dedicare.

Proxime C. arenariae M. B. affinis, sed illae ramis validioribus,

foliis latioribus baud punctatis ; capitulis basi dilatatis ; involucri squamis

[quae in C. arenaria inermia sunt apice] attenuato rigideque spinescenti-

bus, et membrana appendicis angusta,— primo intuitu dissimilis certeque

ab ea distincta ; ab affinibus C. ciliata Friv., C. pallida Friv., C. ovina

Gall., C. goniocaula Boiss., C. tenuiflora DC. quibus comparavi, ceterisque

aliis mihi solum e descriptione notis, praeter alia jam ciliis membrana-

ceis, hyalinis, membranaque appendicum facile et satis dignoscenda.

E feltn Centaurea szálonként no Grebenácz község közelében az

ott elterül negyedkori eredet futó homokon. E futó homokról már rég-

óta ösmeretes levén a C. arenaria M. B. [C. banatica kern. Ö. B. Z. 1872.

p. 120] magam is hajlandó voltam eleinte az itt leírt Centaureát annak

válfajául tekinteni ; majd a különbségek felösmerése után a C. goniocau-

lával azonosítottam. Edmond Boissiee úr szíves volt megköszönhetlen

készséggel növényemet Összehasonlítani, st a C. goniocaulát nekem is

megküldé mint a C. -Jankeától sok tekintetben és valóban különböz nö-

vényt. Nekem is alkalmam nyílt a budapesti fvészkerti herbáriumban

több keleti és Centaureámmal rokon Centaureákkal egybevetni növénye-

met, mely egybevetések valamint Boissee úr véleménye feljogosítottak

arra, hogy Janka Victok igen tisztelt barátom szívességét kikérjem, misze-

rint e növény megnevezéséhez családi nevét felhasználhassam.

4. Matricaria inodora Li. ß) inundata luilii.

Matricaria humilis, ramis radicalibus ascendentibuss, folii minori-

bus 9— 12—13 ''%n longis, laciniis foliorum 1 %, summo 3 '»»/„^ longis, rigi-

dis, linearihus, pubescenti pilosis, apice evidenter scarioso albis, acutis
;

capitulis Ulis Matricariae Chamomillae L. hand majoribus, ligulis anthodii

latitudinem aequantibus ; acheniis M. inodorae L. similibus, nempe fuscis,

ventre crasse tricostatis, dorso ecostato transverse ruguloso biglandulosis.

Habitat in inundatis aestate exsiccatis ad oppidum Kisújszállás

abunde ubi per aestates duos [1872— 1873] observavi.

A typo praecipue habitu Matricariae Chamomillae simili discrepat

laciniisque foliorum brevibus, rigidis et latioribus [linearibus non fili-

formibus].

5. Cephalorrynchns glandnlosns ß) cataractarum mihi.

[Lactnca cataractarum m. in litt, ad Boissifr ; Lactnca hispida Bori), in M. T. Akad. közi. 1874.

pag. 263. non (M. B.) nec. D. C]

Cephalorrynchus [aut Lactuca e sectione Scariolae Boiss.] radice

napiformi bienni, caule dato stricto íistuloso, foto Ionéit tidi ne pilis albis



170

mollibus glandüloso piloso, superne ramis hrevihns, axillaribus florigeris

praedito ceterum simplici, ad apicem usque decrescenter folioso ; foliis

inferioribus petiolatis runcinato lyratis, auriculato semiampleti caulibus,

auriculis rotundatis, segmentis oblongis lobatis rachideque acuminato

dentatis, supra subtusque glabris, pagina inferiori livide glaucis, segmento

terminali multo majori, triangulari ovato, apice ohtuso aut acuto, foliis su-

perioribus basi late rotundato aurita sessilibus, grosse runcinato denta-

tis, apice dentibusque acuminatis, supremis minutis lineari lanceolatis

hxQ,c,ie\ioïiii\hvL^, panicida fastigiata, ramis pedunculisque strictis glanduloso

pilosis ; Capitulis magnitudine iis Lactucae quercinae L. similibus, invo-

lucri foliolis glabris livide glauco virentibus, inferioribus calyculiformibus

lanceolatis, interioribus duplo triploque longioribus, lanceolato linearibus

obtusis, circa 12 floris; flosculis luteis, aclieniis rufis compressis angulatis

circum circa 12—15 costidatis transverse rugosis, apice acuto asperis in

rostro albido dimidio breviori angustatis, pappo albo-discum rostri termi-

nanti-pilosa. — In speciminibus macris folia inferiora non runcunato

lyrata sed rachide lata inaequaliter grosse dentata apparent. — Habitat

in silvis elatioribus ad portám ferream Danubii inferioris, pagos Vercserova

et Guravoja inter Walacliiae, ubi florentem legi die 35 maj. 1874.

A Ceplialorryncho glanduloso Boiss. typico, — fragmenta cui [e monte

Sipylo Lydiae] e liberali benignitate clarissimi E. Boissieri comparare

licuit, — caule densius glanduloso, solum superne et breve stricteque ra-

moso, inflorescentia stricta ; foliis inferioribus apice non acuminatis ; ache-

niis longioribus-diversus. Sit ne specis proj)ria, ulterius observandum ! ?

Cephalorrynchus hispidus [M. B. sub Prenanthe; Lactuca hispida

DC] generis sui species typica, acheniis gaudet longioribus exacte tereti-

bus non compressis neque angulatis, angustissime quinquestriatis, idest

valleculis tenuissimis notatis non 12—15 costulatis, capitulis majoribus,

indumento rigidiori, — cliaracteribus quibus manifeste a planta nostra ab,

Auct. hung, pro Lactucam hispidam sumpta differt.

Affinis etiam Lactucae quercinae L. [L. strictae W. k.] praesertim

formae ejus rigidiori in silvis caeduis nascenti similis, qua cum radice na-

piformi bienni, caule stricto, fistuloso, foliis runcenato lyratis, ramis bre-

vibus strictis, panicula stricte fastigiata, capitulorum magnitudine et ache-

niis compressis congruens, sed ab ea caule toto longitudine, ramis paniculae

pedunculisque glanduloso piloso, foliorum segmentis lateralibus latioribus

terminalique majori, auriculis rotundatis nee sagittatis, involucri foliolis

angustioribus infimis longioribus, acheniis angulatis eximie discrepat.

Nagyváradon, 1877. jun. 9.
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A VEGETATIO ELTERJEDÉSE

MONTE-MAGGIORÉN ÉS KÖRNYÉKÉN ISTRIÂBAN.

(Növény földi-ajzi vázlat.)

Közli Dr. Staub Móricz.

(Vége.)

Négy nappal késbben, május 19-dikén indultam el Voloscából a

M. Maggiore meglátogatására. A voloscai templom mögött egy fölötte

sziklás és lejts hágóval vette ktzdetét utunk és ezt egészen 428 méternyi

magasságig folytattuk. Ezen területen belül a következ növényeket je-

gyeztem föl :
* Capsella Bursa pastoris Mönch, * Lamium maculatum L.,

Alliaria officinalis Andrz., Poa bulbosa L., Aristolocliia paliida Willd.,

Salvia pratensis L., Silène inflata Sw. * Polygala vulgaris L., * Geranium

sanguineum L., * Thj^mus Serpyllum L., Spiraea Filipendula L., Dictam-

nus albus L., * Euphorbia Cyparissius L., Trifolium montanum L., Lotus

coriiiculatus L., * Helianthemum obscurum Pers., Vincetoxicum officinale

Mönch,* Ajuga genevensis L., * Cytisus hirsutus L., * Crataegus Oxyacantha

L., * Helleborus viridis L., Symphytum tuberosum L., Euscus aculeatus

L,, Aspidium Filix mas Sw., Asparagus acutifolius L., Ranunculus nemo-

rosus DC. (bven !), Anthoxanthum odoratum L., Medicago lupulina L.,

Euphorbia fragifera Jun., Poterir.m sanguisorba L., Orobanche Epithy-

mum DC, Silène nutans L., Carex glauca Scop., Poa pratensis L., Orni-

thogalum umbellatum L., Arabis hirsuta Scop., * Gelasia villosa Cass.,

Hieracium praealtum Vill. var. flagelle, Carex muricata L. ß interrupta

Wallr., Fragaria elatior Ehrh. (bven !), Helleborus viridis L. átmeneti

alakja multifidus Vis. -liez. Arenaria serj^yllifolia L., Veronica Cymbalaria

Bod., Scrofularia laciniata WK., Promus tectorum L. — A parttól kezdve

fölfelé keskeny övben Laurus nobilis L. és Olea europaea L. -- Magasabb

fekvésben Acer campestre L., Carpinus Betulus L. és Quercus pedunculata

Ehrh. következtek ; köztök leginkább Juniperus communis L. fordult el.

Innen az elbb említett országútra kerültünk, és annak legmagasabb

pontján (llOiÜ meter) átértünk Vale Uczka nev helységig, melynek nyo-

morult csárdájában (1010 méter) utazók és fuvarosak kerestek pihenést.

Útközben az elbb fölsorolt és csillaggal megjelölt növén3'eken kívül még

a következket találtam : Euphorbia Helioscopia L., Asplenium Tricho-

manes L., Grammitis Ceterach Sw. Cornus sanguinea L., Galium Cruciata

Scop., Geranium Robertianum L., Veronica Chamaëdrys L., Globularia

vulgaris L., Bellis perennis L., Erodium cicutarium L'Herit, Cerastium

brachypetalum Desf., Bellis silvestris Cyr., Ranunculus sardous Cr., Cory-

lus Avellana L. Euphorbia amygdaloides L., Carum Carvi L., Taraxacum
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corniculatum DC, Pteris aquilina L., Kanunculus bulbosus L. — Fák

közül itt-ott a helységek közelében : Juglans regia L., Pyms Malus L.,

Prunus avium L. fordulnak elö ; de az erdt jellemzik különösen a Quercus

pubescens Willd. Carpinus Betulus L., Fraxinus Ornus L. és magasabban

a Castanea sativa Mill., utána a Fagus silvatica L.

A gesztenye alsó határát 400 méternél találtam ; fels határát és

egyszersmind a bükk alsó határát 889 méternél, mely utóbbi aztán egé-

szen a hegy csúcsáig terjed. Csodálkozásomra tapasztaltam, hogy a gesz-

tenye ezen eljövetele Willkomm nevezetes munkájában (Forstliche Flora

von Deutschland u. Österreich u. s. w.) hiányzik. Eeánk nézve kivált a

következ adat bir érdekkel. Parlatore szerint a gesztenye fels határa az

Apenninekben és Siciliában 8—900 méter közt van és egészen a bükkig

ér, megfelelvén a déltyroli fels határnak. (885 méter). *

A blikkre nézve pedig az én mérésem egészen eltér Heuffelétl (V. ö.

Willkomm 1. c. p. 375), ki szerint a bükk fels határa Istriában 1559,2

méternél, alsó határa pedig 487 méternél volna ; tehát 400 méternyi kü-

lönbség van adataink között. Midn egyrészt sajnálom, hogy nem volt

alkalmam ezen méréseket a Monte Maggiore egyéb pontján megtenni, ép

úgy sajnálom másrészt, hogy Heuffel eredeti közléséhez nem juthattam ;

de tekintettel az elbb idézettekre, hiszem, hogy adatom helyes voltán nem

igen lehetne változtatni. Még csak egy pont ismeretes, hol a bükk alsó

határa 816 métert teszen és ez Schouw szerint a Col di Tenda, a tengeri

alpesek és az Apenninek érintkezési pontján.

A bükknek ezen elfordulása mindazon theoriák mellett szól, a me-

lyek életföltételeire nézve lettek fölállítva. Kernek (Willkomm 1. c.) állítja,

hogy a bükk a nedves leveg bizonyos túlmértékét kerülné és legkedve-

zbb életföltételeit száraz levegben és mértékletesen átáztatott talajban

találja. Tény az, hogy Fiume Magyarország esben leggazdagabb állomá-

sainak egyike és így a Monte Maggiore hasonló vízmennyiségben fog

részesülni ; de a bükk már magasabb határa által megmenekül a talajának

szerfölött való átáztatásától és így De Candollenak (Willkomm 1. c.) is

igaza van, ki azt állítja, hogy a bükk a tulajdonképeni nyár minden hónap-

jában legalább 6—8 ess napot kíván ; ós Sendtner (Willkomm, 1. c.) állí-

tása is érvényesül itt, ki azt mondja, hogy e fa 7V'3—8V3 hónapon át

fölötti melegnek tartamát igényli.

Vale Uczkához érvén körülöttem több csúcsot láttam, de hiába köve-

teltem határozottan vezetmtl, hogy a M. Maggiore csúcsára vezessen.

A válasz mindig az volt, hogy már ott vagyunk, pedig a mint másodszori

utam alkalmával kitnt, még 200 méterrel, de más irányban kellett volna

* Kernek is (Növénytani Lapok I. évf. 3. sz.) 2604 lábbal határozta meg ott a

gesztenyefa fels határát a Val Medveán fölül a «Maly Dob» nev medence alatt.
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magasabbra jutnunk. Nem is volt nehéz az okot kitalálni, hogy miért nem
akart Giacomo tovább menni. Hatvanhárom év terhelte vállát és az eddigi

1Í200 méternyi hosszú és nem sima utat mezítláb tette meg; azért szíve-

sen engedtem meg neki a szükséges pihenést és bejártam Vale Uczka

egész környékét, hol szép rétek terülnek el. Ott, és a bükkök között talál-

tam a következ növényeket : Plantago argentea Chaix., Carex montana L.,

Ornithogalum umbellatum L., Tussilago Farfara L., (termésben!), Oxalis

Acetosella L., (e két utóbbit az országút legmagasabb pontján), Thlaspi

praecox Wulf., Potentilla opaca L., Viola silvestris Kit., Primula acaulis

Jacq. (teljes virításban ! Fiume m. már márczius végén volt teljes virí-

tásban.) Euphorbia Cyparissias L., Carex praecox Jacq,, Globularia cordi-

folia L., Phegopteris Ptobertiana Al. Br., Carex digitata L., Lamium Or-

vala L., Lonicera alpigena L., Primula Tonimasiniana Gaertn., Hellebo-

rus viridis L. (teljes virításban!), Euphorbia dulcis L., Eanunculus oreo-

philus MB., Gentiana verna L. angulosa Neilr., Carex montana L., Vero-

nica Chamaëdrys L., Symphytum tuberosum L., Viola hirta L., Carex

humilis Leys., Aristolochia pallida Willd., Taraxacum officinale Wegg ß
alpinum K., Orobus vernus L., Sambucus racemosa L., Globularia vulga-

ris L., Celtis australis L,, Polypodium Dryopteris L., Polygala vulgaris

L. ß) comosa, Neilr. Myosotis silvatica Hoffm. ß) alpestris Neilr.

Julius 31-én megint bejártam Castua és Volosca környékét. Castua

közelében akkor különösen a következket jegyeztem föl : Euphorbia pla-

typhyllos L. a vulgaris Neilr., Stachys subcrenata Vis. y fragilis Vis.

(ritka!), Lathyrus latifolius L., Ranunculus sardousL., Peueedanum Oreo-

selinum Mönch, Cnidium apioides Spr., Ajuga Chamaepitys Schreb., Seta-

ria viridis P. de B., Bellis perennis L. Castua es Volosca között pedig a

következket : Euphorbia platyphyllos L. a) vulgaris Neilr. Galium verum

L., Melampyrum barbatum WK. Senecio Jacobaea L., Teucrium Polium

L., Trifolium arvenseL., T. procumbens L. «)majus Neilr., Cerinthe minor

L., Eryngium amethystinum L. — Volosca körül: Clematis Vitaiba L.,

Anthericum ramosum L., Inula squarrosa L., Buphthalmum salicifolium

L., Centaurea amara L., Campanula giomerata L.

Epen akkor volt az aratás is, de milyen aratás ! Míg nálunk ez egész

népvándorlást idéz el, addig ott a házbeliek hónuk alatt vitték az egyes

kévéket és kis botokkal verték ki a magvakat. Egy szál után, melyet föl-

szedtem, láttam, hogy ez Triticum monococcum L. volt.

Augusztus S2-kán Matugiiébl indultam ki a M. Maggiore-ra. Ez alka-

lommal különösen arra figyeltem, vájjon mennyire terjed némely jellemz

növénye a fiumei flórának e hegyen. Matugliétöl egészen Vale Uczkáig kü-

lönösen a következket jegyeztem föl : Scrofularia canina L., (helyenként

elég bven !), Buphthalmum salicifolium L., Daucus Carota L. (csak egy

helyen?!), Medicago lupulina L., Achillea Millefolium L., Cirsium erio-
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phorum Scop, (igen bven és hatalmas példányokban !) vele együtt Car-

duus nutans L. ; továbbá Sedum sexangulare L. Thymus Serpyllum L. v.

latifolium, Stachys germanica L., Calamagrostis montanaDC, Verbascum

Thapsus L. (kezdett virítani; igen bven!), Dianthus silvestris Wulf.,

Calamintha officinalis Hausm. 427 méternél volt Paliurus aculeatus Lam.,

536 méternél Tunica Saxifraga Scop. és 683 méternél Scolymus hispani-

cus L. fels határa.

Hogy a M. Maggiore tetejére jussunk, V. Uczkától visszafelé kellett

menni. Az út réteken vezetett át, de ezeket épen akkor kaszálták és így

kevés volt a jegyezni és szedni való. Találtam a következket : Geranium

sanguineum L., * Urtica dioica L., Valeriana officinalis L., Cirsium erio-

phorum Scop., * Cyclamen em'opaeum L., * Trifolium pratense L., *Aspe-

rula cynanchica L., Linaria minor Desf., Antirrhinum Orontium L., Feru-

lago galbanifera Koch, Tanacetum corymbosum Schultz (csak egy példány!?)

Lappa tomentosa Lam,, Centaurea axillaris Willd., Poa nemoralis L.,

Ehinanthus major Ehrh., Salvia verticillata L., Linaria Cymbalaria Mill.,

Centaurea amara L., Eanunculus lanuginosus DC, Trifolium montanum

L.. Hordeum vulgare L., Chenopodium vulgare L., Dorycnium saffrutico-

sum Vili., Buphthalmum salicifolium L., Chrysanthemum Leucanthemum

L., Anthyllis Vulneraria L., Achillea setacea WK., Medicago falcata L. i3)

pubescens K., Campanula bononiensis L., Gentiana cruciata L. (elég b-
ven !) ; végre jobb felé fordulván, a bükkök közé kerültem, hol a számos

lesiet csermely a járást egy kissé kellemetlenné tette. Ott találtam az

elbbeni fejezetben csillaggal megjelölt növényeken kívül még a követke-

zket : Epipactis latifolia Ali. ßj minor Neilr. (csak egy példányban !),

Asplenium Trichomanes Huds., Aspidium Filix mas Sw. (in statu jun.),

Phegopteris Kobertiana Al. Br., Sorbus aria Crantz, Euphrasia officinalis

L. a) pratensis Neilr., Linaria Cymbalaria Mill., Botrychium Lunaria Sw.

(csak egy példánkéban !) Geranium Eobertianum L., Linum catharticumL.,

Hesperis matronalis L., Geum urbanum L., Agrostis vulgaris L., Eubus

idaeus L., Hieracium murorum L. a) silvaticum Neilr., Myosotis silvatica

Hoffm. a) laxa Neilr., Lactuca muralis Gärtn., Cystopteris fragilis Doll,

Epilobium montanum L., Cardamine hirsuta L., C. grandiflora Mönch,

Fragaria elatior Ehrh., Campanula Trachelium L., Aspidium aculeatum

Doll a) lobatum (kevés !), Euphorbia amygdaloides L., Cerastium silvati-

cum WK., Adenostyles alpina Doll a) viridis Doll ; Juncus glaucus Ehrh.,

Sedum album L. — Kiérvén a bükkösbl a sziklák kopárabbak lettek.

Eajtok találtam a következket: Pimpinella Saxifraga L., Heracleum
Sphondylium L. ß) angustilobatum Neilr. (H. angustifolium Jacq.), Globu-

laria cordifolia L., Dianthus silvestris Wulf,, Poa annua L., Teucrium
montanum L. ; Asperula cjnaanchica L. ß) alpina Neilr., Centaurea amara
L., Leontodon hastihs Koch a) glabratus Koch, Carduus nutans L., Ver-



175

bascum orientale M. a B., Hypericum perforatum L., Bromus erectus

Huds., Melica ciliata L., Plantago media L., Sesleria elongata Host, Se-

dum hispanicum L. Végre közvetlenül a csúcs alá kerültem ; de puszta e

része, mint a Karst. Globularia vulgaris L. és G. cordifolia L. és Veronica

spicata L. néhány törpe példányain kívül nem találtam egyebet. Orma
keskenyen húzódik a tengerparttal párhuzamosan. Ott találtam : Semper-

vivum tectorum L.-t és Sedum sexangulare L.-t ; onnét megint befordul-

tam a bükkök közé a keleti oldalára, hol a következket találtam : Senecio

nebrodensis L., Thymus Serpyllum L. a.) latifolium Wallr., Campanula

rotundifolia L. y) vulgaris Neilr., Geranium Robertianum L., Veronica

spicata L., Trifolium repens L., Cyclamen europaeum L., Cerastíum semi-

decandrum L., Lamium maculatum L., Senecio abrotanifolius L., Rosa

spinosissima L., Athamanta Matthioli Wulf., Hypericum montanum L.,

Buphthalmum salicifolium L., Origanum vulgare L., Lapsana communis

L., Trifolium repens L. és déli irányban visszatérvén ismét rétekre kerül-

tem, hol a következket találtam : Leontodon hastilis Koch ß) hispidus

Neilr., Poa pratensis L., Lotus corniculatus L. a) tenuifolius L., Euphra-

sia officinalis L. a) pratensis Neilr., Tragopogon Tommasinii Schultz Bip.,

Ranunculus lanuginosus L., Verbascum Lychnitis L., Ajuga genevensis

L., Tanacetum corymbosum Schult., Galium verum L., Campanula bono-

niensis L., Knautia arvensis Coult y) diversifolia Neilr., Trifolium pratense

L., Prunella grandiflora Jacq., Cirsium pannonicum Gand., Trifolium agra-

rium L., Allium carinatum L., Vicia tenuifolia Roth, Galium Mollugo L.,

Lonicera alpigena L., Rosa alpina L. pimpinellifolia Lam. *, Buphthal-

mum salicifolium L., Campanula rotundifolia L. a) pusilla Neilr. es Gen-

tiana lutea L. (termésben elég bven !).

(Budapesten, 1877. márczius 4-én).

ÁSVÁNY-FÖLD ÉS SLÉNYTAN.
Ásványtan. Minerología.

AZ ÚGYNEVEZETT ÚRVÖLaYI MADÁRFÉSZKEKRÖL.

Közli gróf Pejacsevich Nep. János.

Ismeretes tény, hogy mésztartalmú vizek a mészcarbonatot nem min-

dig mint Calcitet, hanem mint Aragonitet is lerakják. Az utóbbinak külö-

* Szép középalak I Áll a R. gentilis Stbg. és E. reversa WK. között ; a termés

alakjára és színére nézve a R. alpina-lioz áll közel ; a levelek alakjára és mezére uézve a

R. Pimpinellifolia-lioz, báró Uecbtritz szíves közlése után.
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nsen szép képzdményeit láthatjuk Steyerország Vaspát-telepeihen és

teléreiben, a hol a Vascarbonatnak hasadékjai és üredékei ama pompás,

sokszor virágokat és bokrokat utánozó hófehér Aragonitképzödményeivel

vannak kitöltve, a melyek közönségesen « Vasvirágának neveztetnek.

Az észak magyarországi Vaspát-telepekben azonban szintén nem

ritkán találhatók ilyen «vasvirágok» ; de elfordulnak azok más érczbányák-

ban is, a melyek közül csakis Hodrusbányát és Ürvölgyet akarok említeni.

Az utóbbi helyen láthatni nevezetesen a rhomb mészcarbonatnak ama

sajátságos képzdményeit, a melyeket közönségesen «madárfészkek» név-

veljelölnek. Hat.i. egy üregben, az annak tetejérl lecsurgó vagy lecsepeg

mésztartalmú víz, a kzetbe magának egy kis üregesét váj vagy mar, úgy

világos, hogy a folyadék folytatott csöpögése következtében, ezen kis

üregese avval ki lesz töltve. Abból aztán lerakódik egy fehér vagy máskéj)en

színezett aragonitkéreg, mely a kis üreget tálacska alakjában bevonja. Ha
már most ezen kis mésztálacskába kdarabkák — a kzetrl leváló töredé-

kek — hullanak, ugy ezek is bekérgesednek és aragonit anyaggal a kis mész

teknhöz ragasztatnak.

Ezen sajátságos alakulatok a bányászok által többnyire madárfészkek-

nek neveztetnek, a többé-kevésbbé gömböly bekérgesedett kövecseket ma-

dártojással hasonlítják össze.

Igen érdekes Fodor Atilla úrnak felfedezése, ki Ürvölgj^ön olyan «ma-

dárfészkeket» talált, melyek valódi pisolithokat tartalmaznak, melyeknek

egyes szemei vagy egyedei a fészekkel nincsenek szilárdan összekötve,

hanem inkább lazán abba.n felhalmozva találhatók.

A tálacska épp úgy mint a pízolithok vagy fehérek, vagy pedig bar-

násak, és az utóbbiból kétféle válfajt lehet megkülönböztetni.

Az egyik varietás pisolith-egyéneket, sima zománczszeru fényes felü-

lettel mutat, míg a másik csekél5^ebb fénynyel, és felülete sajátságosan ido-

mított hieroglyphokra emlékeztet barázdákkal van díszítve. Keresztül

metszve, a fényes válfaj agyagpala töredékbl álló magot mutat, mely

aránylag nem nagyon vastag aragonitanyagból álló héj által van körül-

fogva, mely utóbbi a harántmetszeten alig észrevehetleg concentrikus rosto-

zatot mutat.

Ha ellenben a másik válfajnak egyik szeme átmetszetik, ugy magjául

feltnik egy darabka fakóércz, a mely azonban sokkal vastagabb aragonit-

kéreg által boríttatik. Utóbbi a harántmetszeten kitnen mutatja a con-

centrikus növési rétegeket, melyek sokszor különböz váltakozó színekben,

mint fehér sárgás szürkésben, alternálnak, és élénken a karlsbadi pisolí-

tokra emlékeztetnek.

A mi e pisolithokat tartalmazó «madárfészkeknek» képzdési módját

illeti, ugy ezek a víznek ersebb csurgását tételezik fel, mely a pala vagy fakó-

ércz darabkákat folytonos forgásban tartotta, minthogy csakis ugy gondol-
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ható azon egyforma, az aragonitanyaggal való concentrikus beburkolás, a

melyet ezen sajátságos testeken észlelhetünk.

Végre megjegyzem, hogy a XI. táblán a pisohttartalmu madárfész-

keknek két válfajának rajzát adom természetes nagyságban és pedig : az 1-sö

ábra a sírna válfaj fészke, hozzá 1 a az egyes szemek, h átmetszet; a 2-dik

ábra a barázdákkal rovott válfaj, hozzá 2 a az egyes szemek, b átmetszet.

CEEUSSIT SELMECZRÖD.

Schmidt SÁNDOR-tól.

(XII. Tábla.)

A selmeczi Cerussitekröl Zepharovich ^ irja, hogy azok a múlt szá-

zadban nem fordultak elö ritkán és pedig egyszer kristályokban és negyed-

ikrekben a 201, IGl, 111 és 110 alakokkal jelentek meg egy igen elmállott

és likacsos kvarc zköz éten, melyen a kisérö Galenit már majdnem teljesen

elmállva, a Chalkopj'rit pedig részben Malachyt és Limonittá elváltozva

van. ZiPSER^ szerint a Selmeczen (am Hof) elforduló Cerussitek hamuszürke

színek, kicsiny derékszög négyszöges és ersen élezett táblácskákat képez-

nek, melyek kvarczra nve fordulnak elö csekély Chalkopyrit és kicsiny

gömbös Calci t társaságában. JoNAsnáP azt találjuk följegyezve, hogy Ce-

russit Schittersbergen (Selmecz) az úgynevezett ólomhasadékokban talál-

tatott e század elején Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit és Pyrit társaságában
;

késbb Windischleutent (Selmecz) is a leihelyek közé sorolja. Leonhard'*

a kisér ásványokat pedig Kvarcz, Calcit és Chalkopyritnek sorolja fel,

melyekkel az ércztelepeken a Diorit-porphyrban jelenik meg a Cerussit.

A Cerussit ujabban az által költé fel a figyelmet, hogy Kokscharow-

nak^ sikerült az ismeretes 110 lap szerint való ikertörvényen kivül egy má-

sodik ikertörvényt is fölfödözni az Alfáiról (Grube Solutschinek) származó

igen szép kristályokon, melyeknél az ikerlap : 130. Utána Schrauf ^ írt

le hasonló ikreket Rézbánya és Leadhillsröl, Sadebeck '^ Diepenlienchenröl,

^ Victor v. Zepharovich. Min. Lex. fürd. Kaisertli. Oesterreicli. Wien, 1873, II. B.

pa«?. 89.

'•'' Christiam Andr. Zipser. Versuch einer topogr.-min. Haudb. von Ungarn. Oedeu-

burg, 1817, p. 372. .

^ Joseph Jonas. Ungerns Minerakeich. Pesth, 1820, p. 389.

* Gustav Leonhard. Handwörterbuch d. topogr. Mineralogie. Heidelberg, 1873,

pag. 84.

^ Nikolai v. Kokschaeow. Mat. zur Miu. Russlands. St. Petersburg, 1866, VI. B.

pag. 111.

ö G. Tehermak. Min. Mitth. 1873, p. 207.

' PoGG. Ann, Bd. 156. p. 558.
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(Aachen mellett), Zettler ^ Badenweilerröl (Schwarzwalcl). Legújabban

Seligmann ^ a Fridriclissegenröl (Oberlalmstein) származó Cerussiteken

észlelte ezen ikertörvényét és igy eddigelé 6 leihelyen lett az határozottan

kimutatva.

Kiváló érdekkel bir ezeknél fogva más leihelyeken elforduló Cerussi-

tek pontosabb vizsgálata is és e szempontból, Dr. Krenner József múzeumi

ör szívessége folytán, a selmeczi Cerussiteket vettem pontosabb vizsgálat alá.

A kézipéldány a m. n. Múzeum ásványtárának régibb darabjai közé

tartozik és igy az átaláuosabb Selmecz névnél pontosabb leihely megálla-

pitható nem volt. A kvarczos kzeten Sphalerit, igen elmállott Galenit,

apró szemekben megjelen Pyrit, elég friss Chalkopj-rit és vékony rétegek-

ben elhelyezett, de a fburkot képez Sphalerit alatt összetömörült 2—

3

mm. hosszaságú kristályokban is elforduló Kvarczon kivül még kicsiny

kristályhalmozokba összeszorult Calcit képezik a Cerussit társait.

A Cerussit kristályok szétszórva elhelyezvék a Galenit elmállása foly-

tán elállitott üregesek oldalain és fenekén és gyémántfényt mutatnak.

A legnagyobb egyén 2 mm, a legkisebb 0.3 mm. hosszkiterjedéssel bir.

A Zepharovich által kimutatott 4 alakon kivül még 4 alakot találtam, —
melyeket az alábbi sorokban *-al jelölök. — Az észlelt lapok u. is a kö-

vetkezk :

a 100*

b 010*

m 110

r 130*

p 111

y 021 *

X 201 *

i 102*

A meghatározást a következ laphajlások megmérésével eszközöltem:

100 010 = 90° 00' 00"

010 110 = 31° 23' 20"

010 111 = 46° 09' 30"

111 in = 87° 41' 00"

111 Î11 == 50° 00' 00"

111 100 = 65° 00' 00"

010 021 = 59° 13' 20"

021 021 = 118° 34' 00"

100 102 = 34° 41' 50"

201 201 = 39° 39' 30"

100 130 = 28° 30' 00"

^ Gustav Leonhard. Die Mineralien Badens. Stuttgart, 1876, p. 53.

^ Verh. des uaturhist. Ver. d. preuss. Eheinlande u. Westphalens. 32. Jhrg, p. 31
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A lapok átalában kevéssé alkalmasak finomabb mérésekre ; az alak-

meghatározások azonban, mint a közölt értékekbl kitnik — biztosan

voltak eszközölhetk. Ikrek gyakoriak, azonban a képez lapok nem elég

tökéletesek az ikertörvény biztos eldöntésére.

A kristályok kétféle átalános külsvel birnak, u. m. táblásak az a vég-

lap szerint vagy többé-kevésbbé el vannak nyújtva a h tengely irányában.

Legnagyobb arányban az (/ véglapot látjuk, mely az ikrek jelentkezési he-

lyéül is szolgál és ezért ritkán bir teljesen sima felülettel. A lapok csopor-

tosítását eltüntetik a XII. tábla alakjai, hol az 1. ábra az ahmpx, a 2. az

ahinpyx, a 3. az ab)nrpxi, a 4,, 5. és 6. pedig az alDJijn/xi összalakulatait

mutatják.

(Budapest, május. A kü'. Józsefmegyeteni ásványföldtaui szertára.)

KÜLÖNFÉLÉK.

^ixru^ŒtclrsŒtruth.oz.

MinÜwgij a füzetekben foglalt közléseJiet nemcsah szak, hanem lehe-

tleg rendszer szerint is csoportosítjuk, azonkivül a, Bevue párhuzamos

szerkesztésérl is kell gondoskodnunk, a technikai kivitel kissé komplikált.

Ennélfogva a következkre kérjük t. munkatársainkat :

1. Sziveskedjenek értekezéseiket a papírnak csak egyik oldalára írni.

2. Az állattani rovatba szánt dolgozatokat, melgek legeli foglal-

nak hehjet, fképen a gerinczesekrl szólókat, jókor kell beküldeni.

3. A Revuebe szánt dolgokat egészen külön kell kezelni.

Az egyes szakok rovatait így zárjuk be: a megjelenést megelz

hónap 10-kén az állattani-, 12-kén a növénytani-, l5-kén az ásvány-

földtani rovatot. A SZERKESZTSÉG.

A MAGYAR NEMZETI MüZEUM SZEMÉLYZETE MEGKEZDTE KIRÁNDULÁSAIT. MoCSÁRY

Sándor m. rseged Zágráb és Fiume környékén; a múzeum gyjtje Pável János

már a második kirándulást teszi. Az els Orsova és Mehádia környékére volt

intézve s többek között az e vállalat els füzetében leú't Ahlepton Treforti Fríc.

szép bogárfajnak töbli példányát eredményezte ; a második kirándulás Oravicza

környékére czéloz.

Janka Victor m. r és szakszerkeszt társunk a tavasz és nyár elején

Erdélyben kutatott s gondot fordított némely kevésbé ismert vagy kétes Irisfajok

virágzásának a megfigyelésére; így egyebek között az Iris balkana Janka fajéra,

melyet Janka úr a Balkánról hozott és Erdélyben meghonosított. E valóban

pompás virágnak nébánj'' példányát bimbózó állapotban barátunk postán küldte

Természetrajzi füzetei:. Ill- 13
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be a nemz. Múzeumba, a hol azok pohárban teljesen kivirítottak, lefesttettek.

A kritikai leirás — ha lehet a virág színes képével eg^àitt — a IV-chk füzetben

fog megjelenni.
Sí'

Dr. Kanitz Ágost a kolozsvári egj'etemen a botanica tanára egy Japán

flóráját tárgyaló czikksorozattal tiszteli meg a Természetrajzi füzeteket. Az els

czikk a IV-dik füzet számára már be van jelentve.

A Protistologia rovatát Dr. Entz Geza, a kolozsvári egyetemen az állat-

tan tanára fogja gondozni a Természetrajzi füzetekben.

A Xantus-féle keletázsiai gyjtemények feldolgozása a publicálás stádiu-

mába kezd lépni. Dr. Károli János barátunk az iqhthyologiai részszel készen vau

s mihelyt a hét új halfaj" le lesz rajzolva, a dolgozat a sajtó alá mehet. Dr. Hor-

váth Géza barátunk átvette Japán Hemipterait s azokkal el is készült; ötven faj,

közte négy új az eredmény. Az intézet igazgatója M. Pulszky Ferencz legköze-

lebbrl intézkedni fog e munkálatok kiadása ügyében.

J. V. Hayden U. S. Geologist i]i Charge Washingtonban, a területkutatá-

sok geniális és fáradhatlan intézje, az éjszakamerikai belügyérség illet osztálya

czímén csereviszonyba lépett velünk s folytonosan küldi a becses kiadványok

egész sorozatait. A magyar tudományos törekvések iránt a legnagyobb rokon-

szenvvel és elismeréssel nyilatkozik úgy az amerikai sajtóban mint kiadványai-

ban is. Valószín, hogy a jöv évben meglátogatja Magyarországot.
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Carabidae novae ex Hungária a Joanne Frivaldszky descriptae n. z.

Zuphium hungaricum Friv. Amara proxima Friv. Die vollständige lateini-

nische Beschreibung im ungarischen Texte. Die pag. 135 angehängte Note

ist ein Ausweis jener Carabiden-Arten, welche seit 1874 in Ungarn ent-

deckt wurden und welche somit jene Zahl erhöhen, welche Frivaldszky im

IV. Bande Nr. VII. der Schriften der ungarischen Akademie der Wis-

senschaften ausgewiesen hat. Die Zahl der bekannten Carabiden-Arten

beläuft sich gegenwärtig auf 513.

Pag. 136.

Adnotationes Coleopterologicae, siehe den lateinischen Text im unga-

rischen Theile.

Pag. 136.

Synopsis des Eéduvides de Hongrie. Par M, le dr G. de Horváth.
Le modeste essai que je présente sous ce titre, est le premier d'une série

de travaux du même genre que je me propose de donner successivement,

et qui embrasseront tous les insectes hémiptères de Hongrie. Ces travaux

am'ont le double but de faire connaître notre faune et de faciliter en même
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temps dans notre pa^'S l'étude de cet ordre. C'est pourquoi je ne me bor-

nerai pas à donner un simple catalogue des espèces, mais j'y joindrai aussi

des tableaux synoptiques et de courtes diagnoses.

Je commence par la révision de la famille des Eéduvides.

Cette famille est représentée chez nous par 23 espèces qui se par-

tagent à peu près également entre les deux sous-familles des Nabi ens et

des Eéduviens. La Hongrie occupe donc à ce point de vue le milieu entre

tous les autres pays de l'Europe, parce que dans les pays situés plus au

nord, les Nabiens, dans ceux du midi, les Eéduviens prédominent distincte-

ment. Le petit tableau que je donne pourra démontrer cela suffisamment.

On y voit que le nombre d'espèces s'accroît vers le midi. Mais en

examinant plus attentivement on remarquera bientôt que cet accroissement

est causé, à peu près, seulement par les Eéduviens. Le nombre des

Nabiens ne montre pas de grandes déviations et se tient généralement

aux environs d'un dizain, cependant l'augmentation des Eéduviens est

pour ainsi dire impétueuse. Par exemple, les 4 espèces de la Finlande se

triplent à peu près chez nous et se septifient en Italie.

Cette observation seule indique déjà, que les Nabiens doivent habiter

surtout les zones tempérées, et que les Eéduviens affectionnent principale-

ment les régions tropiques. Et en effet il en est ainsi. Presque SOVo des

Nabiens connus se trouvent en Europe, plus de 3:2'^/o dans les régions

tempérées de l'Amérique du Nord ; ce qui fait que moins de la moitié

reste aux autres parties du globe. La faune européenne ne possède au con-

traire que ÔVo des tous les Eéduviens découverts jusqu'à present. ^

Les Eéduvides ont été représentés en Hongrie déjà à l'époque ter-

tiaire. M. 0. Heer en a décrit quatre espèces (Nabis vagabu.mia, livida,

maculata, Harpactor gracilis) des couches miocènes de Eadoboj.

Après un aperçu chronologique sur toute la littérature qui se rap-

porte aux Eéduvides de Hongrie, je vais traiter nos espèces indigènes.

Comme les termes hongrois des tableaux synoptiques se retrouvent dans

les courtes diagnoses latines, je me borne ici à extraire les notes géogra-

phiques et biologiques qui accompagnent chaque espèce.

PEEMIÈEE SOUS-FAMILLE : NABINA.

Nabis brevipennis Hahn. Assez rare pendant Pete sous les feuilles

tombées et au pied des herbes. Un exemplaire macroptère d'Ulma.

^ Cette proportion est précise de sorte (pi'ou connait jusqu'à présent 84 espèces

»les Nabiens dont 25 espèces ou 29-76"/o habitent l'Europe et 19 espèces ou Sâ-GP/o

les régions tempérées de FAuiérique du Nord. Les Réduviens décrits jusqu'à nos

jours peuvent être évalués à 1200 espèces ou 6% ont été observées en Europe et

dans le bassin de la Méditerranée.
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^V. lativentris Boh. Pas rare dans tout le pays, mais toujors brachj'p-

tère. Passe l'hiver à l'état parfait. On trouve sa nymphe en juin.

N. limhatits Dahlb. Très-rare. Un seul exemplaire brachyptère pris à

Nagyvárad.

N.flavomarginatas Sclioltz. Deux individus brachyptères seulement

ont été trouvés dans le département de Maramaros.

N. férus L. Très-commun partout pendant toute l'année. Passe l'hiver

à l'état parfait. L'insecte imparfait se prend depuis août jusqu'à octobre.

Les cories sont parsemées surtout sur leur bord externe le plus sou-

vent de points noirs ou obscurs. Mais il y a aussi des cas, où cette ponc-

tuation obscure des cories a disparu entièrement, et on n'y voit plus que

les trois petites taches noires sur la moitié postérieure. M. Eeuter décrit

une forme semblable comme une variété pâle du férus. Cependant on

trouve aussi d'individus dont les cories sont imponctuées bien que la colo-

ration obscure normale soit du reste fort bien développée. Cette forme à

des cories imponctuées se rapporte peut-être au Nahis loîigipennis Costa.

Fieb. que je ne connais pas.

N. minor Reut. Vit en compagnie du précédent, mais il est moins

abondant.

N. rugosus L. Commun depuis mars jusqu'à septembre, dans tout

le pays. Je l'ai observé une fois aussi au sommet du mont Domoglet près

Mehadia, dans une hauter de 1500 mètres s. m.

Allocorhynchus flavipes Fieb. J'ai pris un seul exemplaire au mois

du septembre sous les débris végétaux près Miskolcz.

Prostemma laterale Fieb. Cette espèce m'est inconnue; je la cite

comme hongroise sur la foi de l'auteur qui l'a décrite.

P. guttula Fabr. Assez répandu sous les pierres où il passe la saison

d'hiver à l'état parfait. Exemplaires macroptères et brachyptères.

P. aeneicolle Stein. On rencontre quelquefois les individus macrop-

tères ou brachyptères de cette espèce sous les feuilles tombées et sous les

pierres des coteaux arides. Passe l'hiver à l'état parfait.

P. sanguineum Rossi. Pas commun. La forme macroptère semble

très-rare.

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE : EEDUVnNA.

Nagusta Goedelii Kolen. Deux exemplaires pris sur le mont Mecsek,

près Pécs. Cette espèce orientale a été décrite de nouveau par M. Jakowleff

sous le nom de Phanerocoris corniitus.

Coranus subapterus De Geer. Peu commun dans les endroits secs et

sablonneux en août et septembre. La nymphe se prend à la même époque.

La forme brachyptère est un peu plus rare.

Harpactor niger H-Sch. On ne l'a jamais trouvé que sur les coteaux
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arides de Bude, où il n'est pas très-rare depuis avril jusqu'à la fin de juin.

La nymphe a été observée en février.

H. annulatus L. Pas rare depuis mai jusqu'à juillet sous les pierres

et sur diverses plantes des lieux secs.

H. iracundus Poda. Commun avec la var. ruhricus Germ, depuis

avril jusqu'à août, dans tout le pays. Affectionne le endroits secs, où il se

tient habituellement sur les plantes les plus diverses ou sous les pierres

et les débris végétaux. J'ai j)ris sa larve à la fin de mars.

Pirates hyhridus Scop. Assez commun, surtout dans les départements

du midi. Passe l'hiver à l'état parfait. Sa nymphe a été trouvée par moi

à la fin d'août.

Rediivms pcrsonatus L. N'est pas rare dans les maisons.

Pycfolampis pallipes Fabr. Ptare ; dans les lieux exposés au midi.

Oncocephahis squalidiis Rossi. Le Musée national de Hongrie possède

un exemplaire hongrois dont la provenance exacte est inconnue.

Ploiaria vagabiinda L. Très-rare. Elle n'a été prise qu'une fois dans

la forêt de Kákos-Palota, en juin.

B. cidiciformis De Geer. Eare : Buda]3est, parc du Musée national
;

Nagyszeben sous l'écorce d'un pommier, en mai ; Kis-Disznód.

A la fin, je cite les Piéduvides observés jusqu'à présent sur les côtes

de Fiume et de la Dalmatie qui, selon moi, n'appartiennent plus à la faune

hongroise, mais entièrement à celle du bassin de la Méditerranée.

PROTISTOLOGIE.
Pag. 152.

Ueber die Ebizopoden des Salzteiches zu Szamosfalva, Yon Dr. Géza
Entz. Auf der im Jahre 1875 zu Élpatak tagenden XVIII. Wanderver-

sammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher hielt ich einen Vortrag

über die interessante und charakteristische Infusorien-Fauna der Tordaer

und der in der Nähe von Klausenburg gelegenen Szamosfalvaer Kochsalz-

teiche; in diesem Vortrage, welcher im Jahrbuche der genannten Wander-

versammlung erschien, hob ich als auffallendes, negatives Ergelmiss meiner

Untersuchungen hervor, dass ich, trotz eifrigem Nachsuchen, keine anderen

Khizopoden in den genannten Salzteichen fand, als eine grosse Anzahl von

ganz kleinen Exemplaren der Amoeba diffluens.

Seither Längere Zeit mit dem Studium der Süsswasser-Kliizopoden

beschäftigt, machte ich die Erfahrung, dass ein Theil der Rhizopoden das

abgestandene Wasser, in welchem Pflanzentheile in langsamer Verwesung

begriffen sind, vorzieht, denn während sie in frisch geschöpftem Wasser
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im Wasser, welches Wochen bis Monate lang gehalten auf den Grund und

die Wände des Gefässes einen, zumeist aus Excrementen von Eäderthieren,

kleinen Crustaceen und Insecten-Larven, aus deren abgestreiften Chitin-

Hüllen, sowie aus faulenden Pflanzentheilchen bestehenden feinen Mulder

ablagert, dessen kleinere Flocken durch die Verwesungs-Gase auf die Ober-

fläche gehoben, allmälig einen feinen häutigen Ueberzug bilden. In solchem

Wasser, vorausgesetzt, dass die Fäulniss nicht zu sehr vehement vor sich

geht und noch lebende grüne Algen vorhanden sind, kann der Forscher

auf eine reichliche Ausbeute rechnen. Während der letzten Ferienzeit,

welche ich gänzlich dem genussreichen Studium der Protisten widmen

konnte, verdanke ich dem schon gekannten Züchtungsverfahren, dass ich

mir eine grosse Anzahl von Ehizopoden-Formen in einer zum Studiren

erforderlichen grossen Menge verschaffen konnte, unter Anderen auch

Solche, welche ich bisher vergebens suchte.

Die gemachte Erfahrung eiferte mich an, das Salzwasser auf Khizo-

poden nochmals zu untersuchen, und es gelang mir auch im lange aufbe-

wahrten Wasser des Szamosfalvaer Salzteiches, wenn auch nicht viele,

aber um so interessantere Khizopoden zu züchten; indem ich nun zur

Beschreibung derselben übergehe, erlaube ich mir noch zu erwähnen, dass

ich während diesen Untersuchungen auch noch einige bisher noch nicht

gefundene Infusorien erbeutete, deren Beschreibung ich mir für eine

nächste Mittheilung vorbehalte.

PLEUEOPHEYS HELIX n. sp.

(Taf. IX. Fig. 1—4.)

In einer jener werthvollen Abhandlungen, mit welchen Ferdinand

CoHN in den Fünfziger-Jahren die Kenntniss der Infusorien und anderer

Protisten bereicherte, erwähnt er kurz eine Difflugien-Art, welche er unter

Closterien des Schnepfenthaies fand; diese von ihm als Diffiugia Helix

bezeichnete Art wird durch die Form ihrer Schale charakterisirt, welche

einem Schneckengehäuse von anderthalb Windungen ähnlich sieht. ^ * Eben-

dort macht Cohn auch dessen Erwähnung, dass Leon Lecleec, welcher

das Genus Diffiugia begründete, schon im Jahre 1815 diese, von der

gemeinen D. Proteus verschiedene, seltenere Art, unterschied; nach Ehren-

berg soll JoBLOR sogar schon zur Mitte des vorigen Jahrhunderts ein win-

ziges Wasserthierchen mit schneckenförmig gewundenem Gehäuse beschrie-

ben haben, ^ welches später von Bory de Saint-Vincent unter dem Namen
Spirulina Ammonis in sein «Règne psychodiaire» eingereiht wurde. Cla-

"^ Die mit Nummçrii bezeichneten Citate sind im ungarisclien Test nachziiselm.
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parÈde und Lachmann machen, auf eine Vermuthung von Fresenius

gestützt, über diese CoHN'sche Art die Bemerkung, dass sie wahrscheinlich

identisch ist mit der D. spiralis, einer Art, deren kurze Diagnosen Ehren-

berg schon im Jahre 1840 der Berliner Akademie mittheilte. ^ Endlich

soll auch noch jene von Bailey in Süd-Carolina entdeckte Art, welche

genannter Forscher gleichfalls unter dem Namen D. spiralis neuerdings

beschrieb, hieher gezogen werden. '^

Zu dieser Difflugien-Art, welche möglicherweise mehrere Arten ein-

schliesst,— sämmtliche durch eine schneckenhausahnliche Schale charakte-

risirt, — scheint ein Ehizopode sehr nahe zu stehen, welchen ich im lange

aufbewahrten Wasser des Szamosfalvaer Salzteiches massenhaft antraf,

der aber trotzdem nicht zu den Difilugien gerechnet werden kann, da seine

schlanken, fadenförmigen und gewissermassen steifen Pseudopodien we-

sentlich verschieden sind von jenen dickeren, fingerförmigen, oft gelapp-

ten oder gabelförmig getheilten und, wie der Genusname (Difflugia a

diffiuendo) auch ausdrückt, weichfliessenden Pseudopien, w^elche den

Difilugien eigen sind.

Unter den PJiizopoden, welche eine «aus verkitteten fremden Kör-

perchen gebildete Schale» bewohnen, ward durch Claparîîde und Lachmann

ausser Difflugia und Echynopyxis (E. aculeata, Clap. & Lachm. = Arcella

aculeata. Ehrenb., Difflugia aculeata, Perty) noch ein drittes Genus,

Pleurophrys unterschieden, welches kurz und bündig mit folgenden Wor-

ten charakterisirt wurde: «Die Pleurophyen sind dasselbe unter den Acti-

nophryen, was die Diftiugieu unter den Amoeben. » ^ Die Begründer dieses

Genus unterschieden nur eine Species, P. sphaerica, zu welcher Archer

noch zwei Süsswasser-Formen, P. amphitrematoides und P. fulva, *^ F. E.

Schulze aber, welcher die ARCHER'schen Arten neuerdings beschrieb, noch

eine vierte Süsswasser-Form, P. compoessa, und eine Marine-Art, P. lage-

niformis, hinzufügte. '' Die Pseudopodien aller dieser Pleurophryen sind

spitzig zulaufende, schlanke Fortsätze, welche oft Körnchenströmungen

zeigen und zur Verzweigung und netzartigen Verschmelzung Neigung

haben. Die Pseudopodien des Szamosfalver Pihizopoden sind zwar auch

von denen der Pleurophr3^s-Arten verschieden, diese Verschiedenheit lüsst

sich aber einfach auf eine gewisse Steifheit des Protoplasma zurückführen

eine Eigenthümlickeit, welche — wie ich dies schon in meiner oben ange-

führten Arbeit hervorhob — auch bei den Vorticellen des Salzwassers

auÖ'cillt, und welche auch bei den andern Salzwasser-Rhizopoden, welche

doch mit den im Sinne Claparède und Lachmann's genommenen Acti-

nophrynen nächst verwandt sind und von diesen ohne Zwang nicht

getrennt werden können, in gleichem Grade auftritt, ja sogar auch einige

Amoeben-Formen des Salzwassers charakterisirt; indem ich dies in Be-

tracht ziehe, scheint es mir gerechtfertigt den in Eede stehenden Ehizopo-
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den unter die Pleurophiyen einzureihen, trotzdem dass seine Pseudopo-

dien von denen anderer Plenrophryen nicht unwesentHch abweichen.

Die Schale, welche den Weichkörper der P. Helix einschliesst, lässt

sich mit einer weithalsigen Eetorte vergleichen, deren Hals an der Stelle,

wo er von dem sackartig aufgetriebenen Theile ausgeht, in schräger Rich-

tung abgestutzt und von der stärkeren Ausbauchung, welche dem unteren

Theile des Eetorten-Körpers entspricht, mehr minder tief eingeschnürt

ist, wodurch die Schalenmündung eine Nieren- oder Halbmondform erhält.

Stärker aufgetriebene Schalen bringen, besonders in der Profilansicht

(IX. 4), ein kleines Schnecken- oder Nautilusgehäuse in Erinnerung, und

wenn man jenen Theil der Schale als dessen Grund betrachtet, welcher

den Hals einschnürt, so kann man sie mit einem anderthalbmal gewundenen

Schneckengehäuse vergleichen. Von den bis jetzt bekannten Pleurophrys-

Arten steht offenbar die von F. E. Schulze in Seewasser bei Warnemünde

entdeckte P. lageniformis unserer Art am nächsten, doch ist der Hals der

P. langeniformis viel enger und nicht eingeschnürt; von anderen ver-

wandten Pihizopoden scheint die Schalenform den Cyphoderia-Arten noch

näher zu stehen, doch ist bei diesen der Hals auch nicht eingeschnürt; und

während bei diesen die Schale aus einem Mosaik von regelmässigen sechs-

eckigen Täfelchen zusammengesetzt wird, sind in die Schale der P. Helix,

wie bei den Pleurophrys-Arten überhaupt, verschieden grosse, unregel-

mässig geformte Kieselplättchen gewissermassen eingemauert. Von der

Schalenform sprechend will ich hier noch auf die auffallende Ueberein-

stimmung hinweisen, welche zwischen der Schalenform der P. Helix und

junger, noch einkammeriger Miliolen und noch mehr der Quinqueloculinen

unverkennbar vorhanden ist, bei einzelnen Arten des letzteren Genus wird

die Uebereinstimmung noch dadurch ergänzt, dass die Schale, wie z. B.

bei der L, fusca Brady, ebenso wie bei der Pleurophrys Helix aus Kiesel-

plättchen zusammengesetzt ist.

Bezüglich der feineren Structur der Schale der Pleurophryen ist, die

Anschauung allgemein verbreitet, dass die Kieselplättchen einfach durch

ein organisches Cement («Cement organique» Clap.) zusammengekittet

werden. Mich führten' meine Untersuchungen über die Structur der Schale

der Pleurophryen und Difflugien zu einem andern Resultate und was ich hier

über P. Helix anführe, dasselbe bezieht sich auch auf die Structur der Schale

anderer Pleurophryen und Difflugien. Die Schale besteht aus einer in concen-

trirten Mineralsäuren sich zwar langsam, aber vollständig lösenden gelblich-

braunen Grundsubstanz, Grundmembran, welche eine eigenthümliche, ge-

netzte Structur besitzt : Sie lässt nämlich unregelmässig geformte und ver-

schieden grosse, hellere und offenbar dünnere Feldchen erkennen, welche

von dünkleren, ein zusammenhängendes Netzwerk bildenden Rahmen ein-

gefasst sind. Diese Structur, welche bei P. Helix besonders deutlich dadurch
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hervortritt, weil oft der grösste Theil ihrer Schale keine Kieselplättchen

enthält, erinnert gewissermassen an die Schalenstructnr der Cyphoderien,

nur wird bei diesen das Mosaik, wie gesagt, aus ganz regelmässig geform-

ten und gleich grossen Täfeichen gebildet. Von dieser Structur macht mei-

nes Wissens blos Schneider eine Erwähnung, welcher in der Grundsubstanz

der Difflugien-Schalen feine Canälchen unterscheidet, von welchen er nicht

entscheiden kann, ob sie den Panzer ganz durchbohren, oder nicht; ^ diese

Canälchen sind offenbar nichts Anderes, als die dunkel umrahmten Feld-

chen, welche bei oberflächlicher Einstellung des Linsen- Systems ein Bild

geben, als ob die Schale von Tüpfelcanälchen durchbohrt wäre. In diese

Grundmembrane sind grössere-kleinere, verschieden geformte, eckige Kiesel-

plättchen gewissermassen hineingemauert, welche um die Mündung herum

nie fehlen, während sie auf andern Theilen der Schalen theilweise fehlen,

oder nur hie und da zerstreut liegen, lieber den Ursprung dieser Kiesel-

plättchen herrscht die Ansicht, dass sie ganz auf jene Weise in die Schale

der Bhizopoden gelangen, wie die verschiedenen Pflanzenbruchstücke,

Schneckenschalen, Steinstückchen u. s. w. in die Substanz der Köhre der

Phryaniden-Larven ; das heisst, dass sie fremde Körper sind, welche aus

der Umgebung aufgenommen, zu einem Gehäuse verkittet werden. Dieser

Auffassung gegenüber gibt Max Schultze in einer kurzen Notiz der Ver-

muthung Ausdruck, dass die Kieselpartikelchen der Difflugien-Schalen von

den Bhizopoden selbst ausgeschieden werden ;
^ dieselbe Ansicht wird auch

durch Schneider vertreten, welch Letzterer in den Difflugien echte ßadio-

larien erkennen will und die unregelmässigen Kieselplättchen der Difflugien-

Schalenfür gleichwerthe Bildungen hält mit den Kiesel-Spiculisder Eadio-

larien Skelete. Ich halte M. Schultze's und Schneider's Ansicht, —
insofern diese sich auf den Ursprung der Kieselplättchen bezieht, — für

die richtige, und zwar aus folgenden Gründen : bei solchen, offenbar jünge-

ren Exemplaren der P. Helix, bei welchen ich nur wenige Kieselplättchen

in die Schale eingekittet antraf, fand ich immer, dass die Kieselplättchen

in die Grundsubstanz gänzlich eingebettet waren, während bei solchen,

welche massenhaft Kieselkörperchen enthielten, dieselben etwas hervor stan-

den,wie wenn die an Zahl zunehmenden Plättchen sich aus dem Inneren nach

aussen drängten ; es ist ferner auffallend, dass im Sedimente, welches die

Pleurophryen bewohnen, solche Kieselplättchen nicht vorkommen,wenigstens

nicht in einer Quantität, um voraussetzen zu können, dass sie diese trägen

Wesen auf leichter Weise aneignen könnten. Meine Untersuchungen über

Difflugien bestärken mich noch mehr in dieser Auffassung : ich finde nämlich,

dass die Schalenöffnung der Difflugien meistens ein Kranz von gleichgeform-

ten und gleich grossen Kieselschüppchen einsäumt, welche jenen Kiesel-

schüppchen ganz entsprechen, welche die Mündung der Eugly^ihen- Schalen

umsäumen; man findet ferner nicht eben selten Difflugien, welche gewisser-
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massen in einer Häutung begriffen sind, sie werfen nämlich ihre Sehale in

Stücke zerfallen ab und unter der alten bildet sich eine neue Schale, welche

Kieselplättchen schon dann enthält, wenn sie von der alten Schale,wenigstens

theilweise noch, gedeckt wird. Endlich will ich noch erwähnen, dass ich bei

einem ßhizopoden, welchen ich zu Klausenburg sowohl in Süsswässern,

als auch in feuchter Erde, besonders aber häufig unter dem Mooskissen

der Hausdächer fand, und welcher der Pleurophrys compressa F. E.

Schulze's sehr nahe steht, die Beobachtung machte, dass die Mündung
der Schale, oder auch ein grösserer Theil der vorderen Schalenparfcie ganz

die Structur der Euglyphen- Schalen besitzt, während die regelmässigen—
etwas gestreckten, sechseckigen Schüppchen am hintern Tlieile der Schale

durch ganz unregelmässig geformte Kieselplättchen vertreten werden, welche

sich von den Kieselplättchen der Pleurophr3'S- und Difllugia-Ai-ten durch

Nichts unterscheiden, und man kann factisch nicht recht entscheiden, ob

dieser Ehizopode unter die Euglyphen oder Pleurophryen einzureihen sei.

Dies Alles in Betracht genommen, spricht die gösste Wahrscheinlichkeit

dafür, dass die unregelmässigen Kieselplättchen der Ehizopoden-Schalen

ebenso ausgeschieden werden, wie die regelmässigen Schüppchen oder

Täfelchen der Eugljq^hen und Trinemen. Wenn man bedenkt, dass das

Wasser kleine Quantitäten von Kieselsäure stets gelöst enthält, kann man
schwer die Berechtigung der Auffassung in Zweifel ziehen, dass die Ehizo-

poden mit dem Wasser, welches sie durch ihre contractile Yacuolen ent-

leeren, auch gelöste Kieselsäure ausscheiden, welche sich in die Substanz

der Schale imbibirt und sich hier, möglicher Weise durch eine Art der

Krj'stallisation ausscheidet ; und es ist sehr wahrscheinlich, dass es von der

Structur der Grundmembrane der Schale abhängt, ob die Kieselsäure, wie

z. B. bei den Euglyphen oder Trinemen eine regelmässige, oder, wie bei

den Pleurophryen und Difflugien, eine unregelmässige Form annimmt.

Den vorsichtigen Ehizopoden trifft man meistens kugelförmig zusam-

mengezogen im hintern Theile der Schale, nur selten ist er ausgestreckt : in

diesem Falle liegt der abgerundete hintere Theil seines Körpers dem Grunde,

oder einer Seite der Schale zumeist fest an, von seinem vorderen Theile

hingegen drängt sich ein zapfenfömiger Fortsatz in den Hals der Schale

bis zu dessen Mündung (IX. 2, 3, 4) und sendet stets nur wenig, 1—3 Pseudo-

podien aus der Schale; diese sind schlanke, cylindrische, abgestumpfte,

nie verzweigte, körnchenlose Fäden, welche sich sehr träge strecken und

verkürzen, manchmal pendelförmige Schwingungen machen, oder sich

bogenförmig beugen, sie sind, mit den Pseudopodien der nächst verwandten

Süsswasser-Ehizopoden verglichen, ganz fremdartig steif, und erinnern

lebhaft an die Saugfüsse derAcineten. Von dem hintern, abgerundeten Theile

des Körpers gehen manchmal pseudopodienähnliche Fortsätze aus, welche,

wie bei andern Ehizopoden, den Weichkörper zur Schale iixiren, in andern

I!
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Fällen durchholiren jedoch solche Fortsätze die Schale und stehn als steife

Fäden weit hervor (IX. 4), dieselhe auffallende Erscheinung, d. h. die

Durchbohrung der Schale durch Pseudopodien traf ich auch bei der P.

sphaerica des süssen Wassers öfters an, bei welcher die Pseudopodien wie

bei einer Actinophrys von der ganzen Schalenoberfläclie abstrahlen.

Vom Weichkörper der Pleurophoryen kennen wir, da die dichtste-

henden Kieselplättchen der Schale den Einblick in dieselbe sehr erschwe-

ren, bis jetzt sehr wenige Details. F. E. Schulze unterschied am hintern

Theile des Weichkörpers des P. fulva, P. compressa und P. lageniformis

einen hellen Fleck, dessen Form, Grösse und Lage es wahrscheinlich ma-

chen, dass er von einem Kerne herrührt. Bei P. Helix stehen die Kiesel-

plättchen nie so dicht, dass durch sie der Einblick in die Schale verhindert

wäre, und dieser günstige Umstand machte es mir möglich, den Weich-

körper des Pihizopoden mit wünschenswerther Pünktlichkeit studiren zu

können. Der farblose Plasmakörper enthält in seinem hintern Theile einen

grossen, lichten Kern, in welchem sich ein verhältnissmässig grosses, stär-

ker lichtbrechendes, bald körnchenloses, bald feinkörniges, grauliches Kern-

körperchen vorfindet. Wie bei den Cyphoderien und Euglyphen, so wird

auch bei P. Helix das helle Protoplasma durch eine dunkle Zone von stark

lichtbrechenden gröberen Körnchen in einen vorderen und hinteren Ab-

schnitt getheilt, die Ausdehnung dieser Zone ist aber sehr verschieden ;

manchmal wird der grösste Tlieil des vor dem Kerne liegenden Protoplasma

durch die dunkeln Körnchen ausgefüllt, ein anderesmal sind die Körnchen

nur schütter zerstreut und endlich können sie auch gänzlich fehlen. In dem

vor dem Kerne liegenden Theile des Protoplasma liegen zwei träge pulsi-

rende Vacuolen, welche oft von zahlreichen nicht pulsirenden Safträumen

umgeben sind, welche dem Plasma ein schiiumiges Ansehn verleihen. Wie

im Betreff der Pseudopodien bereits hervorgehoben wurde, so ist auch für

das ganze Plasma eine auffallende Steifheit charakteristisch, welche ausser

den sehr trägen Formveränderungen des Körpers sich besonders in dem

manifestirt, dass auf dem zapfenförmigen Fortsatze bei seiner Zurückzie-

hung ringförmige Einschnürungen, Falten erscheinen, welche nur allmälig

verschwinden {IX. 2).

Die P. Helix nährt sich aus Diatomeen ; kleinere zerrt sie ganz in ihr

Protoplasma, grössere, welche in der Schale keinen Platz haben, entleert

sie, indem sie dieselben in ihren Leib gewissermassen hineinspiesst, so dass

ein Theil der Diatomee aus der Schale weit hinaussteht (IX. 1 ), oder sie

erfasst sie mit den Pseudo})odien, zerrt sie zur IMündung der Schale und

leert ihren Inhalt vermuthlich nach Art der Vampyrellen .aus (IX. 3).
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2. PLECTOPHRYS PKOLIFIîKA n. g. et sp.

riAexíiv = K])iiincn, Hechten, íí^qví = ursprüiiKlicli Augenbraue, in seinen Zusannnen-

setzuugen zur Bezeichnung (k-r (.'ihateii und Kliizopotlen mit stralihgen Pseudopodieu

z. B. Ophrydium, Ophiyoglena, Actiuophrys, Pleur^phrys, Cihoplirys etc.

(Taf. IX. Fig. 5—7-)

Dieser Ehizopode, welcher im Salzteiche eben so häufig vorkömmt,

als der vorige, unterscheidet sich durch die eigenthümliche Structur seiner

Schale von allen bekannten ßhizopoden und man muss ihn für den Reprä-

sentanten eines eigenen Genus betrachten, welches in der Nähe von Pla-

giophrys und Pleurophrj^s. Clap. & Lachm.,und von Chlamydophrys ster-

coracea, Cienkowski}^ eingereiht "werden kann.

Die blassgrauliche, schlauchförmige Schale, deren hinterer Theil

abgerundet, der vordere abgestutzt ist, mit einer weiten Oeffnung, oder,

wenn dieser Theil auch gerundet ist, mit einer engeren Oeffnung, wird durch

etwas wellige, der Länge nach laufende Fasern gebildet, welche hie und da

eingeschnürt, gewissermassen gekerbt erscheinen, die Schale sieht mit einem

Worte so aus, wie ein aus groben Fäden gewebter Sack. Durch concentrirte

Schwefelsäure quillt die Schale auf und wird allmälig vollständig gelöst.

Der Weichkörper der Ehizopoden wird durch ein blasses, etwas bläu-

liches Protoplasma gebildet, welches wie bei der P. Helix und andern ver-

wandten Ehizopoden durch eine dunkle Körnchenzone in zwei Theile geschie-

den ist ; der hintere Theil des Protoplasma lässt einen, mit einem grossen

Kernkörperchen versehenen hellen Kern und in dessen Nähe zwei con-

tractile Vacuolen erkennen, welche bald mehr nach vorwärts, bald mehr

nach rückwärts gedrängt, manchmal sogar vor der Körnchenzone erschei-

nen. Die Pseudopodien stimmen mit denen der Helix ganz überein (IX. 7).

Während ich von der Entwicklung des P. Helix gar nichts berichten

konnte, gelang es mir bei der P. proliféra folgende Beobachtungen zu machen.

Im Sedimente, welches sich am Grunde und an den Wänden des Gelasses

ablagerte, sowie auch zwischen verwesenden Algenfetzen, zogen zu einer

Zeit, als ich noch gar keine Plectophrien fand, eigenthümliche rundliche

oder eiförmige, ganz geschlossene Cysten meine Aufmerksamkeit auf sich,

welche die eben beschriebene, faserige Textur zeigten, ein homogenes

bläuliches Plasma und in diesem einen Kern einschlössen. Anfangs wusste

ich gar nicht, was ich von diesen eigenthümlichen Cysten halten soll, welche,

den eingeschlossenen Kern abgerechnet, eine auffallende Aehnliehkeit zeig-

ten mit jenen faserigen Gebilden, welche sich nach der Copulation aus dem
Kernkörperchen (Nucleolus) des Paramaecium Aurelia bilden, und welche,

von einem Theile der Forscher auch heute noch für Spermatozoiden-Kap-

seln gehalten werden. Später fand ich ganz gleich gebaute, etwas in Länge

gedehnte Cysten, welche in der Mitte eine seichte Einschnürung zeigten,

zwei Kerne einschlössen, und deren Plasma in der Gegend der Ein-
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sclinürnng durch viele nicht pulsirende Vacuolen ein schäumiges Ansehn

hatte (IX. 5). Ohne Zweifel war das biscuitförmige Gehilde in Theilung

begriffen und in der That fanden sich auch solche Exemplare vor, welche

in der Einschnürungsehene theilweise oder gänzlich in zwei Theile getrennt

waren. Die Theilung führte aber in den meisten Fällen nur zu einer theil-

weisen Trennung, und um den Theilungsspalt herum wuchsen kleine Spros-

sen hervor, in deren Innern, als sie eine gewisse Höhe erreichten, ein

deutlicher Kern, an der Oberiläche die charakteristische Schale erkennbar

^\an'de; auf solche Weise entstanden traubige Familienstöcke (IX. G), deren

einzelne Individuen sich allmälig abschnürten, um als fertige PlectojDhryen

ein selbständiges Leben zu beginnen.

Die Vermehrung schalenführender Ehizopoden durch Sprossung ist

schon längst bekannt. Cohn machte von der Sprossung der Arcella vulgaris

schon im Jahre 1853 eine Erwähnung, ^^ nur hielt Cohn diese Sprossung

für eine Copulation, Claparède und Lachmann aber fassten sie als eine Art

von Häutung auf ;

^'^ dass aber beide Auffassungen verfehlt sind und dass

der fragliche Process weder Copulation noch Häutung, sondern eine Spros-

sung ist, dies wird einerseits durch die neueren Untersuchungen von Hert-

wiG und Lesser, ^^ andererseits durch die von Cienkowski ^'^ gestützt. Es

ist zu bemerken, dass bei Arcella stets nur ein Individium aus dem Mutter-

organismus hervorsprosst ; viel mehr, als diese Sprossung, welche zum
Hervorbringen nur eines Tochterindividiums führt, stimmt mit unserem

Falle jene zur Entwicklung traubiger Familienstöcke führende Sprossung

überein, welche Schneider an der Difflugia Enchelys beobachtete ;
^^ der-

selbe Ehizopode wurde von Cienkowski unter dem Namen Chlamydophris

stercoracea beschrieben und seine aufdem Wege der Sprossung geschehende

Vermehrung, so wie auch die des nahe stehenden Lecythium hyalinum sehr

pünktlich geschildert. ^^

Die von mir bei P. proliféra beobachtete Sprossung unterscheidet sich

von jener der angeführten Ehizopoden dadurch, dass sich bei dieser die

Entwicklung der Sprossen aus ganz geschlossenen Zellen beol)achten lässt,

während die obigen Daten sich auf solche Ehizopoden beziehen, bei welchen

die Tochtergeneration aus der Schalenöffnung heraussprosst. In der mir

zur Verfügung stehenden Literatur finde ich zwar keine einzige Beobach-

tung über die Entwicklung von schalenbewohnenden Ehizopoden aus ge-

schlossenen, ganz eingekapselten Zellen, dennoch glaube ich, gestützt auf

meine Beobachtungen, behaupten zu können, dass die eben beschriebene

Entwicklung der P. proliféra nicht isolirt dasteht; namentlich dürften die

so häufigen ((Conjugationen», welche für Difilugien seit Leclerc be-

kannt sind, in den meisten Fällen nicht durch Vereinigung zweier Indivi-

duen entstehen, sondern entsprechen vielmehr, wie l)ei P. proliféra, der

Theilung einer umkapselten Ehizopodeuzelle.
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3. EUGLYPHA PUSILLA u. sp.

(Taf. X.Fii,'. G— 8.)

Dieser winzige Rhizopode wird durch eine ziemlich dickwandige,

schlauchförmige Kieselschale umschlossen, deren Mündung mit Zähnen

umsäumt wird, welche denen der Euglypha-Arten ganz ähnlich sind, auf

der Oberfläche der Schale sind unregelmässige Erhebungen zu bemerken,

ausgebildete Schüppchen aber, durch welche die Schale der Euglyphen so

auffallend charakterisirt wird, bin ich nicht im Stande zu unterscheiden.

Die Organisationsverhältnisse des in der Schale geschlossenen Weich-

körpers weicht in nichts ab von denen der Euglyphen. Das helle Plasma,

welches meistens durch eine Körnchenzone in zwei Theile geschieden ist,

enthält einen hellen, mit einem Kernkörperchen versehenen Kern und zwei

pulsirende Vacuolen ; die Pseudopodien sind sehr dünn, nicht verzweigt und

im Vergleiche mit den Fortsätzen der verwandten Süsswasser-Pihizopoden,

steif; statt den Pseudopodien sah ich manchmal aus der Schalenöffnung

nur wenig vorstehende, kurze, höckerige Fortsätze (X. 7).

Bei der Beschreibung der Euglypha alveolata erwähnt Carter, dass

das Kernkörperchen des Ehizopoden durch fortgesetzte Theilung in kleine

Kügelchen zerfällt, welche er unter dem Namen « Granuliferous cells»

anführt und für Spermatozoiden ansieht;^'' Hertwig und Lesser beobach-

teten diese Kügelchen bei derselben Euglyphen-Art ebenfalls, ziehn aber die

von Carter gegebene Entstehuugsweise und physiologischen Werthe in

Zweifel. ^^ Ganz gleiche Kügelchen beobachtete auch ich öfters bei der

E. pusila,von welchen ich, ohne mich hier in die Erörterung ihrer Entstehung

und ihres physiologischen Werthes einzulassen, nur so viel erwähnen will,

dass sie oft das ganze Plasma verdrängen, und dass sie im Anfang in einer

grösseren Kugel vereinigt sind, welche später in die einzelnen Kügelchen

zerfällt, welche zuletzt aus der Schale hinausschwärmen (X. G).

4. MICEOCOMETES TRISTEYPETUS n. sp.

T^'i-çTçvTTïiràç z= dreimal gebohrt.

(Tai. XI. FiR. 1—5.)

Unter dem Namen Microcometes paludosa beschrieb Cienkowski einen

interessanten kleinen PJiizopoden, welchen er sowohl in Nord-, als in Süd-

Piussland, besonders häufig unter Tetrasporen fand.^^ Die Charaktere dieses

Pihizopoden lassen sich im Folgenden zusammenfassen: der Rhizopode wird

bei jüngeren Exemplaren durch eine zarte, farblose, bei älteren dickere,

bräunliche, schwach facettirte, abstehende, rundliche Kapsel umschlossen,

welche durch 1—5 unregelmässig vertheilte, umsäumte, runde Löcher

durchbohrt ist. Diese Schale wird durch einen formverändernden Plasma-
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körper bewohnt, welcher einen mit Kernkörperchen versehenen Kern und

i2—3 pulsirende Vacuolen besitzt und durch die Oeffnungen der Schale

theils zarte, fadenförmige, verzweigte, körnchcnlose Pseudopodien, theils

dicke Plasmastriinge hinaussendet, und mit diesen fremde Körper umiiiesst,

in die Schale zerrt, auch Algenzellen anbohrt, um sie nach Art der Vam-
pyrellen auszuleeren ; auf der Schale von ruhenden Exemplaren wachsen

kleine Stacheln heraus.

Zu diesem Ehizopoden steht sehr nahe eine Art, welche ich in unzäh-

liger Menge im Sedimente von lange aufbewahrtem Wasser des Szamos-

falvaer Salzteiches fand, besonders in einem feinen Mulder, welcher fast

ausschliesslich aus den Excrementen einiger grosser Stratiomys- und Eri-

stalis-Larven bestand. Da dieser Ehizopode in einigen Charakteren von dem

von CiENKOWSKl beschriebenen abweicht, betrachte ich ihn für eine neue

Art, und nachdem ich die Charaktere der CiENKowsKi'schen Art bereits her-

vorhob, will ich einfach an diese anknüpfend nur jene Charaktere erwähnen,

durch welche sich die Salzwasser-Form von der russischen unterscheidet.

Die Kapsel, welche durch concentrirte Schwefelsäure gelöst wird,

mithin keine Kieselsäure enthält, dennoch aber eine ziemlich bedeutende

Sprödigkeit besitzt, ist rundlich oder eiförmig, farblos oder bräunlich, nie

facettirt und ist ganz constant durch drei runde Löcher durchbohrt, deren

Eänder aufgeworfen scheinen und einen vorstehenden Eing bilden. Der in

die Schale geschlossene Protist stimmt mit der CiENKOWSKi'schen Art über-

ein, nur die Pseudopodien sind verschieden und gleichen ganz jenen faden-

förmigen, körnchenlosen, nicht verzweigten Fortsätzen, welche andere

Salzwasser-Ehizopoden charakterisiren ; mit diesen Pseudopodien, welche

der Protist zumeist sehr lang ausstreckt, erhascht er Diatomeen und zerrt

diese an eine der Schalenöftnungen, drängt einen zapfenförmigen Fortsatz

durch die Oeffnung und leert sie nach Art der Vampyrellen aus. Oft fand ich,

dass sich der Mierocometes mit einem langen Fortsatz, wie mit einem

Stiele an kleine Schlammpartikelchen fixirte (X. 1). Innerhalb der Schale

getheilte Individuen traf ich häufig an (X. 4), es gelang mir jedoch nicht

das Ausschlüpfen des einen Theilungssprösslings,welches Cinkowski erwähnt,

zu beobachten.

ORBULINELLA' smaragdba n. g. et sp-

Orbuliuella gebildet aus dem d'Orbigny'schen Gemisuaiiien ()rl)ulina.

(Tai. X. Fig. 9-12.)

Dieser höchst interessante Ehizopode ist in eine ziemlich dickwandige,

spröde, glasartige Schale geschlossen, welche durch concentrirte Schwefel-

säure nicht angegiffen wird, mithin wahrscheinlich aus Kieselsäure besteht,

doch kann ich dies nicht bestimmt behaupten, da die Kleinheit und das sel-

Termétzelrajzi füzetek, m. 14
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tene Vorkommen nicht gestatteten das Object einer Glühprobe zu unterwer-

fen. Die eine Seite dieser Schale von kreisförmigen oder ellyptischen Contou-

ren ist abgeflacht, die andere convex, mithin im Ganzen semmelförmig (X. 11 ).

Ihre Farbe ist lebhaft smaragdgrün, welche Farbe, wie dies an Bruchstücken

überzeugend zu sehen ist, jedenfalls der Schale und nicht dem Inhalte an-

gehört. Eine grössere Oelïnung befindet sich an der Schale nicht, statt dieser

ist sie von zahlreichen, gleich grossen und dicht stehenden Porencanälen

durchbohrt, deren äussere Oeiïnung sich trichterförmig erweitert, jene Theile

der Schale, welche zwischen diesen Oeffnungen etwas hervorragen, sind

durch ganz kleine Höckerchen wie geperlt (X. 12) ; Zahl und Grösse der

Porenkanälchen ist nach Individuen verschieden (X. 9, 10, 11), jedoch

sind die Schalen mit grösseren Poren viel seltener, als die fein durch-

löcherten.

Der in die Schale geschlossene Protist stimmt im Ganzen mit der

Organisation der Actinophrynen und Heliozoen des süssen Wassers, noch

mehr mit den eben beschriebenen Salzwasser-Ehizopoden überein : im

Innernvon weniger gefärbten Schalen lässt sich der, die Schale nicht ganz

ausfüllende Protoplasmakörper, und in diesem der, mit einem Kernkörper-

chen versehene, helle Kern wohl unterscheiden (X. 10), im Eindenplasma sah

ich oft ein-zwei helle Flecke, welche pulsirenden Vacuolen entsprechen

dürften. Nur wenige Exemplare fand ich mit ausgestreckten Pseudopodien

(X. 10), diese treten durch die Porenkanälchen und sind den andern Salz-

wasser-Ehizopoden entsprechend fadenförmig, ohne Körnchenströmung und

nicht verzweigt. Oefters traf ich solche Schalen an, deren Oberfläche Diato-

meen anhafteten und ich vermuthe, dass die Orbulinella nach Art des

Microcometes die Diatomeen entleert.

Ich kann hier nicht unerwähnt lassen die in der That überraschende

Uebereinstimmung, welche die Schale der Orbulinella und der durchlö-

cherten See-Foraminiferen betriÖ't, namentlich ist es die Orbulina universa

d'Orbigny, von welcher sie im Wesentlichen kaum a])weicht ; indem wir

nun dies und die wichtigen neuesten Untersuchungen von Eichaed Hert-

wiG ^^) in Betracht ziehen, nach welchen der Weichkörper der See-Fora-

miniferen nicht durch ein kernloses Protoplasmaklümpchen, nicht durch

eine homogene Sarkode gebildet wird, wie man ihn seit Dujardin allgemein

auffasste, sondern einen oder mehrere Kerne enthält, welche den gleichen

Gebilden der Süsswasser-Ehizopoden ganz gleich sind : dürfte wohl nichts

der Auffassung entgegen sprechen, wenn wir die Orbulinella an die Fora-

miniferen (Ehizopoda Monothalamia pro parte et Polj^thalamia M. Schultze.

Thalamophora perforata, E. Hertwig) anreihen als Eepräsentanten einer

eigenen Gruppe, welche der Familie der Orbuliniden am nächsten und etwa

in gleichem Verhältnisse zu dem gekammerten Foraminiferen steht, wie

z, B, die Heliozoen zu den Eadiolarieuo
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Ausser den beschriebenen wird die Fauna des Szamosfalvaer Salz-

teiches noch durch folgende lihizopoden ergänzt :

G. CILIOPHRYS INFUSIONUM, CIENKOWSKI. =»

ein ganz kleiner, nackter, einer Actinophrys etwas gleichsehender Rhizo-

pode, mit einem Kern und zwei pulsirenden Vacuolen, welchen ich unter

faulenden Algen des Salzwassers ebenso massscnhaft antraf, als unter

ähnlichen Verhältnissen im süssen Wasser, und welcher in Bezug seiner

zugespitzten und durch eine lebhafte Körnchenströmung ausgezeichneten

Pseudopodien vom allgemeinen Charakterzug der andern Salzwasser-Ehi-

zopoden abweicht und von der Süsswasser-Forra etwa nur dadurch ver-

schieden ist, dass ihre Vacuolen sehr träge und unregelmässig pulsiren, und

dass sein Körper, von welchem die Pseudopodien nach allen Richtungen

abstrahlen, mehr gerundet ist und keine Neigung zeigt zu jenen excessiven

Formveränderungen, durch welche sich die Süsswasser-Form auszeichnet.

An Amoeben fand ich endlich das lange aufbewahrte Salzwasser

sehr reich.

Ohne mich hier in die Kritik der Amoeben-Arten einzulassen, be-

schränke ich mich einfach auf die Aufzählung der gefundenen Formen, —
und diese sind die folgenden :

7. AMOEBA GUTTULA, DUJARDIN.

8. A. LIMAX, DUJARDIN.

9. A. PRINCEPS, EHRENBERG.

10. A. DIFFLUENS, EHRENBERÜ,

11. A. RADIOSA, EHRENBERG.

12. PODOSTOMA FILIGERUM CLAPAREDE * LACHMANN.

In meiner oben angeführten Abhandlung über die Infusorien-Fauna

der Tordaer und Szamosfalvaer Salzteiche legte ich ein besonderes Gewicht

auf jenes Ergebniss meiner Untersuchung, nach welchem die Infusorien-

Fauna der genannten Salzteiche, welche im Vergleich mit jener der Süss-

wässer eben nicht reich zu nennen ist : 1 . einige neue Formen besitzt, welche

bis jetzt weder im süssen, noch im Meerwassergefunden wurden; i2. ein Theil

der Infusorien der Salzteiche wurde bis jetzt im Süsswasser nicht, sondern

nur im Meere gefunden; 3. den grössten Theil der Infusorien der Salzteiche

bilden jene Formen, welche sowohl im Süsswasser als auch im Äleere vor-

kommen; 4. ungefähr nur der vierte Theil der gefundmien Infusorien wird

durch Formen gebildet, welche im Meerwasser bisher noch nicht gefunden

worden sind.
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Dieses vorausgesendet, sehen wir nun, ob die Eliizopoden des Salz-

teiches in gleichem Verhältnisse stehen zur Fauna der Süsswässer und des

Meeres, wie die Infusorien.

Fast die Hälfte der gefundenen Formen, 5 unter 12, ist neu; von

diesen repräsentiren zwei neue Genera, deren eines, die Orbulinella sma-

ragdea, wie ich es bereits hervorgehoben habe, in einer nahen Verwandt-

schaft steht mit den durchlöchertschaligen See-Foraminiferen ; die andern

drei gehören zu bekannten Genera und von diesen ist wieder eine Art, die

Pleurophrys Helix, zunächst mit der bei Warnemünde im Seewasser ge-

fundenen Pleurophrys lageuiformis verwandt, während die Verwandten der

andern zwei Arten meines Wissens bis jetzt nur im Süsswässer gefunden

worden sind. Die Ciliophrys infusionum endlich, sowie auch die Amoeben

und das mit diesen nahe stehende Podostoma filigerum, sind alle sammt
gemeine Süsswasser-Formen.

Es fragt sich aber, ob die letzteren thatsächlich ausschliesslich die

Süsswässer bewohnen, oder vielmehr solche Formen sind, welche Süss- und

Seewasser bewohnen ? Wenn wir die sehr einfache Organisation dieser

Pihizopoden und die kaum zu bezweifelnde Thatsache in Betracht ziehen,

dass die einfachsten P^epräsentanten der verschiedenen Thiergruppen gerade

das Meer bewohnen, wird schon a priori vorauszusetzen sein, dass der ein-

fachste Piepräsentant der Heliozoen, die Ciliophrys infusionum, sowie die

Amoeben, welche in Süsswässern, ja sogar in Infusionen, und wie ich eben

anführte, auch im Wasser der Küchensalzteiche so häufig vorkommen, im

Seewasser kaum fehlen dürften. Was übrigens die letzteren betrifft, kann

man auf einige, zwar kurze und mangelhafte Daten gestützt, bestimmt

behaupten, dass einzelne Süsswasser-Formen auch im Meere vorkommen.

DujARDiN führt unter dem Namen Amiba marina eine Amoebeu-Form an,

welche seinen eigenen Worten zufolge sich blos durch Grösse und Aufent-

halt von der Amoeba diffluens unterscheidet;^^ es ist zu bemerken, dass

DuJARDIN unter A. diffluens des Süsswassers nicht die gleichnamige Ehren-

BERo'sche Art versteht, sondern, wie dies seine Beschreibung und Figuren

unzweifelhaft beweisen, die A. radiosa Ehrenberg, und dem zu Folge muss
auch seine A. marina der A. radiosa nahe stehen. Von dieser DujARDiN'schen

Meeres-Amoebe dürfte die A. polypodia von Max Schultze, welche dieser

Forscher im Lagunenwasser von Venedig fand, kaum verschieden sein ;

^"*

Schultze zeichnet zwar diese Amoebe ohne "Kern und contractile Vacuo-

len und mithin ist Haèckel in vollem Beeilte, wenn er sie für ein Moner
hält, welchem das von ihm im schmutzigen und stinkenden Wasser des

Hafens zu Bergen gefundene echte Moner, w^elches er unter dem Namen
Protamoeba polypodia beschrieb, vollkommen entsprechen soll; ^^ anderer-

seits aber beschrieb F. E. Schulze eine, mit einem Kerne und einer pulsi-

renden Vacuole versehene Amoebe des Golfes zu Neapel, deren Theilung,
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welche mit der des Kernes beginnt, von ihm sehr genau studirt wurde und

F. E. Schulze hält diese Amoebe identisch mit M. Schultze's A. polj^podia,

und bemerkt zugleich auch, dass er nicht entscheiden kann, ob diese See-

Amoebe auch wesentlich verschieden sei von der EiiRENBERG'schen A. rá-

diósa. ^*^ Endlich will ich noch erwiihnen, dass Äi. Schulïze die Zeichnung

einer nicht benannten anconenser See-Amoebbe mittheilt, welche, nach

ihren Umrissen geurtheilt, von der A. diffluens des süssen Wassers kaum
verschieden sein dürfte. Nach all' dem kann mit voller Bestimmtheit be-

hauptet werden, dass Amoeben auch im Seewasser nicht fehlen und mit

grösster Wahrscheinlichkeit, dass die A. radiosa und die A. diffluens und

höchst wahrscheinlich auch die anderen Amoeben-Formen zu jenen Orga-

nismen gezahlt werden müssen, welche sowohl das süsse, wie auch das

SeeWasser bewohnen.

Zum Schluss'3 können wir die Charaktere der Rhizopoden-Fauna des

Szamosfalvaer Salzteiches in Folgendem zusammenfassen :

Im Ganzen genommen ist der Salzteich arm an Rhizopoden-Formen
;

in grösster Zahl kommen solche Formen vor, welche im Süsswasser

zwar sehr gemein sind, al)er wahrscheinlich in die Reihe jener Organismen

zu rechnen sind, welche sowohl im süssen, als auch im Seewasser vorkom-

men ; unter den verhältnissmässig vielen, dem Salzteiche eigenen Formen
sind die Art-Verwandten zweier (Euglypha pusilla, Microcometes tristrvpe-

tus) bis jetzt nur im Süsswasser gefunden worden, wahrend die nächste

Verwandte einer andern Art (Pleurophrys Helix) im Seewasser lebt ; unter

zwei neuen Genera (Plectophrys, Orbulinella) ist das eine (Orbulinella) mit

den durchlöchertschaligen See-Forarainiferen verwandt; endlich kann noch

als negativer Charakter hervorgehoben werden, dass die in den Süsswässern

so häufigen Arcellen, welche doch so leicht zu finden sind, da man sie schon

mit freiem Auge sieht, so wie auch die im Süsswasser ebenso häufigen

Difliugien, wie im Meere, so auch im Salzteiche gänzlich fehlen.

ERKLÄEUNG DER ABBILDUNGEN.
IX. Tafel.

1—4 Fig. Pleurophrys Helix G. Entz.

5—7 » Plectoplnys proliféra G. E.

X. Tafel.

1 —5 Fig. Microcometes tristryijetus G. E.

6—8 » Englyplia pusilla G. E.

9— 11 « Orbulinella sniaragdea G. E.

12 » Idealer Durcliscliuitt der Schale desselben Khi/.opodeu.

Vergi'össerung bei sämiiitlicheu Abbilduugeu = 1/670 (Hartuack'sches Mikros-

kop IV/8.)
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BOTANIK.
Paj^. 1G8.

Descriptiones plantarum novarum. Auetore Ludovico Simkovics. Ent-

haltend: Centanrea Jankeana Siinfk., Matricaria inodora L. ,)' inundata

SiMK.; Ceplialorrhynchus glaiidulosus ,>' cataractarum Siafk.: Die vollstän-

dige lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des ungarischen

Textes.

Pag. 171.

Die Verbreitung der Vegetation auf dem Monte Maggiore in Istrien.

Eine píianzen-geograpliisciie Skizze, mitgetlieilt von Dr. Moraxz Staub.

Die Höhe des Monte Maggiore wird in dem Werke « Topographie von

Fiume und Umgebung» mit 4444 Fuss; nach der öst. Generalstabskarte

(1835) mit 4410 Fuss angegeben; nach der barom. Bestimmung des Verl".

beträgt sie 1384-3 Meter d. i. 4374-7 Fuss. Das Gestein des Berges bildet

lichtgrauer Kalk. Eine gut erhaltene Landstrasse führt von Fiume längs

der Meeresküste nach Istrien und über den Bücken des Monte Maggiore

selbst führt eine ausgezeichnete Fahrstrasse — seine Spitze links liegen

lassend — bis Vale ützka, von wo sie sich rechts in das Innere Istriens

wendet. Längs dieses Weges machte der Verf. seine Aufnahmen.

Am 29. März 1875 machte ich meinen ersten Ausflug auf das istria-

nische Ufer. An der Grenze zwischen Fiume und Istrien stehen wir schon

in einer Höhe von 184 Meter. Hier begann ich meine Aufzei^chnungen.

Am häufigsten fand ich folgende Pflanzen : Euphorbia Helioscopia L.,

E. Cyparissius L. und E. Peplus L. (mit vorjährigen Früchten!): Gera-

nium rotundifolium L.; in den Felsspalten Viola odorata L. Beiläufig in

meilenweiter Entfernung von Fiume und in einer Höhe von 208 Meter

Helleborus viridis L. (theils in Frucht, theils in Blüthe!) die vorherr-

schende Pflanze; in einzelnen Exemplaren Viola odorata L., Cornus masL.
— In einer Höhe von 483 Meter liegt Castua. Seine nächste Umgebung
erinnert an Fiume. Mauern und Felsen sind dicht bedeckt mit Asplenium

Trichomanes L.,Pol,ypodium vulgare L.und Grammitis Ceterach Sw. Hie und

da steht ein verstäubter Coryllus Avellana L. — Von Castua setzte ich

meinen Weg längs der Landstrasse auf den Höhen bis Pobri fort. Die

herrschende Pflanze ist dort .Juniperus Oxycedrus L., ^^ macrocarpa. In ver-

einzeinten Exemplaren fanden sich vor: Veronica Buxbaumii Ten., Ajuga

Chamaepitys Schreb. Gagea arvensis Schult. Carex umbrosa Host. —
Von dort stieg ich zur Landstrasse herab und setzte meinen Weg bis

Volosca fort, welches von Lorbeer- und Oelbäumen umgeben, nicht ahnen
Hess, dass in geringer Entfernung davon noch Schnee liegt.— Bei Abbázia
fand ich in den Lorbeer-Hainen Asplenium Trichomanes L. Polypodium
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vulgare L. f. sorata Willd. Asplenium Adiantnm nigrum Poll. Scoloi)en-

drium vulgare Symons.

Am 15. Mai durchwanderte ich wieder dieses Gebiet; aber das Bild,

welches es von Fiume bis Castua im März zeigte, hatte sich nicht sehr

verändert. Der von Wind und ßegen gepeitschte Felsboden kann den

überall Platz suchenden Piianzen nicht genügende Nahrung bieten. Älit

dem schon gänzlich reifen Helleborus viridis L. konnte sich nur Euphor-

bia Cyparissius L. an Zahl messen. Hie und da fand sich wenig Thymus
Serpyllum L., Juniperus communis L., verkrüppelte Sträucher von

Ahorn und Eichen. Auf jenen Anhöhen fand ich noch folgende Pflanzen :

(8. IL Heft p. 108, Zeile 18 v. o.). In der Nähe von Castua wird die Land-

schaft schon freundlicher. (S. IL Heft p. 108, Zeile 31 v. o.)

Castua verlassend, kam ich in eine Schlucht, wo ich die hier seltene

Cor3'dalis ochroleuca Koch und Fumaria officinalis L. fand. — Von Castua

bis Yolosca stimmt die Flora mit der von Fiume ziemlich überein.

(S. IL Heft 109, Zeile 2 v. o.)

Am 1 9. Mai brach ich von Volosca auf, um den Monte Maggiore zu

besuchen. Hinter der Kirche von Volosca begann der Weg äusserst steil

und felsig zu werden und setzte sich derselbe so bis zu einer Höhe von

458 Meter fort. Innerhalb dieses Gebietes zeichnete ich folgende Pflanzen

auf. (S. III. Heft p. 171, Zeile 5 v.o.) — Hier erreichte ich die früher erwähnte

Landstrasse und über ihren höchsten Punkt (1102 Meter) kam ich nach

Vale Utzka (1010 Meter). Auf diesem Wege fand ich ausser den vorher-

gehenden mit einem Sternchen bezeichneten Pflanzen noch folgende.

(S. III. Heft p. 171, Zeile 29 v. o.)

Die untere Grenze der Kastanie fand ich bei 400 Meter ; ihre obere

und zugleich die untere Grenze der Buche bei 889 Meter; letztere reicht

dann bis zum Gipfel des Berges. In Willkomm's «Forstliche Flora von

Deutschland und Oesterreich» fehlt jener Standort. Nach Parlatore sei

die obere Grenze der Kastanie in den Apenninen und Sicilien zwischen

8-900 Meter und reicht bis zur Buche, entsprechend der oberen Grenze in

Südtyrol (885 Meter). Hinsichtlich der Buche weicht meine Messung gänz-

lich von der Angabe Heuffel's ab (Willkomm 1. c, p. 375) der gemäss die

obere Grenze der Buche in Istrien bei 1559-2, die untere bei 487 Meter

wäre ; es ist daher zwischen unsreren Daten ein Unterschied von 400 Me-

ter. Obwohl ich keine Gelegenheit hatte, neue Aufnahmen zu machen,

auch nicht in den Besitz der Originalarbeit Heuffel's gelangte, glaube

ich, gestützt auf meine vorhergehenden Angaben, dass sich die Bichtigkeit

meiner Messung nicht recht anzweifeln lässt. Es ist nur noch ein Punkt

bekannt, wo die untere (îrenze der liuche bei 81 G i\[eter, nämlich der Col

di Tenda, am Vereinigungspunkte der Seealpen mit den Apenninen. Das

Vorkommen der Buche am Monte Maggiore entspricht allen Theorien,
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welche hinsichtlich ihrer Lehensbedingungen von Kernek, de Candoli,e,

Sendtner aufgestellt wurden. Niederschlag ist dort reichlich ; durch ihre

höhere Lage und die geognostische Unterlage ist der Boden dennoch nicht

übermässig feucht und mehr als 8 Monate hindurch steht dort die Tempe-

ratur über 0.

Der Eigensinn meines Führers Hess mich diesmal nicht die Spitze

des Berges erreichen. So durchstreifte ich die Umgebung von Vale Utzka,

wo sich schöne Wiesen ausbreiten. Dort und zwischen den Buchen fand

ich folgende Pflanzen. (S. III. Heft p. 173, Zeile 6 v. o.)

Am 31. Juli durchstreifte ich wieder die Umgebung von Castua und

Volosca. In der Nähe von Castua zeichnete ich diesmal besonders folgende

Pflanzen auf: (S. III. Heft p. 173, Zeile 22 v. o.). - Zwischen Castua und

Volosca folgende: (ebendort, Zeile 26 v.o.).—Um Volosca folgende : eben-

dort Zeile 30 v. o.).

Am 2. August brach ich von Matuglie auf zum Besuche des INIonte

Maggiore. Von Matuglie bis Vale Utzka zeichnete ich besonders folgende

Pflanzen auf: (s. III. Heft p. 173, Zeile 3 v. u.). — Bei 427 Meter war die

obere Grenze von Paliurus aculeatus Lam., bei 536 Meter die von Tunica

Saxifraga Scop. und bei 683 Meter die von Scolymus hispanicus L.

Damit man auf die Spitze des Monte Maggiore gelange, muss man
sich von Vale Utzka zurück wenden. Der Weg führte über Wiesen, die eben

gemäht wurden und so blieb mir wenig zum notiren und sammeln übrig.

Ich fand folgende Pflanzen: (s. III. Heft p. 174, Zeile 9 v. o.), dann fühi*t

der Weg rechts in die Buchenwaldung, wo anfangs die zahlreich nieder-

rieselnden Wasser den Weg angenehm machten. Dort fand ich ausser

den früher erwähnten mit einem Sternchen bezeichneten Pflanzen noch fol-

gende : (s. III. Heftp. 174, Zeile 24 v. o.). Den Buchenwald verlassend, traten

wir auf kahle Felsen. Auf ihnen fand ich folgende Pflanzen: (s. III. Heft p.

174, Z. 5 V. u.). Endlich kam ich unter die Spitze des Berges, die kahl wie

der Karst ist. Ausser einigen Zwergexemplaren von Globularia vulgaris L.,

G. corrdifolia L. und Veronica spicata L. fand ich nichts anderes. Sein

Kamm zieht sich schmal beinahe parallel mit der Meeresküste hin. Dort

fand ich Sempervivum tectorum L. und Sedum sexangulare L. Von dort

wendete ich mich seinem östlichen Abhänge zu und fand dort im Buchen-

walde folgende Pflanzen: (s. III. Heft p. 175, Zeile 8 v. o.) und in süd-

licher Pachtung zurückkehrend traf ich wieder auf Wiesen, wo ich fol-

gende Pflanzen fand: (s. III. Heft p. 175, Zeile 16 v. o.).
*

* Eosa alpiua L. piinpiuellifolia Lam. Eine schöne Mittelform! Steht zwischen
E. gentilis Stbg. imd E. reversa WK ; der Form und Farbe der Frucht nach steht sie

nahe zur E. alpina
; der Form und Bekleidung der Blätter nach zu E. pimpinellifoHa.

Nach einer gefälhgen Mittheilung des Hr. Baron v. Uechtritz.
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MINERALOGIE.
Pag. 175.

Ueber die sogenannten Vogelnester von Herrengrund. Von Graf

Johann Nkp. Pk.iacskvioh. Pis ist eine bekannte Tliatsaclie, dass kalkhal-

tige Wässer das Kalkcarbonat nicht immer als Calcit, sondern auch als

Aragonit absetzen. Besonders schöne Gebilde von letzterem sieht man in

den Eisenspath-Lagerstiitten Steiermarks, wo die Spalten und Hohlräume

des Eisencarbonates mit jenen prachtvollen oft Blumen und Gesträuche

nachahmenden blendend weissen Aragonitgebilden ausgefüllt sind, die man
gewöhnlich «Eisenbliithen« nennt. Auch in den nordungarischen Eisen-

spath-Lagern kommen nicht selten solche «Eisenblüthen» vor, doch trifft

man sie auch in anderen Erzlagerstätten, von welchen ich nur Hodritsch

und Herrengrund erwähnen will.

In letzterem Orte sieht man namentlich jene eigenthümlichen Bil-

dungen aus rhombischen Kalkcarbonat, die man schlechtweg mit dem
Namen «Vogelnester» zu bezeichnen j)flegt. Wenn nämlich in einem Hohl-

räume, das von der Decke herabtropfende kalkhaltige Wasser an jener

Stelle wo es hintrifft sich eine kleine muldenartige Höhlung nagt, so ist es

klar, dass bei fortgesetztem Herabtropfen der Flüssigkeit diese kleine

Mulde sich mit der Flüssigkeit füllen wird. Aus dieser pflegt sich dann

eine weisse oder anders gefärbte Aragonitkruste abzusetzen, welche die

kleine Höhlung wie eine Schale überzieht. Fallen nun kleine Steinchen—
Bruchstücke des sich loslösenden Gesteins — in diese, so werden diese

auch überkrustet und durch die Aragonitmasse sell)st an die Schale

angekittet. Diese Bildungen werden von den Bergleuten gewöhnlich Vogel-

nester genannt, indem die mehr oder weniger runden überkrusteten Stein-

chen mit den Vogeleiern verglichen werden.

Sehr interessant ist die Entdeckung Herrn Attila Fodor's, welcher

in Herrengrund solche Vogelnester fand, welche wirkliche Pisolitlie ent-

halten, deren einzelne Körner oder Individuen mit der Schale nicht fest

verbunden sind, sondern vielmehr sich lose aufgehäuft in derselben

befinden.

Die Schale sowie die Pisolitlie sind entweder weiss oder bräunlich

gefärbt und von letzterem kann man zwei Varietäten unterscheiden.

Die eine Varietät zeigt Pisolith-Individuen mit glatter emailartiger

glänzender Oberfläche, während die andere Varietät durch einen geringen

Glanz und merkwürdig geformte, oft an Hieroglyphen erinnernde Ver-

tiefungen und Einschnürungen zeigt.

Durchschneidet man die glänzende Varietät, so sieht man als Kern

ein Thonschieferstückchen, das von einer nicht sehr dicken Hülle von Ara-

gonitsubstanz umgeben ist, welche oft am Querstück kaum bemerkbar



204

concentrisch gestreift ist. Wird hingegen ein Individiuim der anderen

Varietät durchschnitten, so ist als Kern ein Stückchen Fahlerz zu erken-

nen, der aber von einer bedeutend dickeren Aragonitmasse umkleidet wird.

Letztere zeigt im Querschnitte in ausgezeichneter Weise concentrische

Anwachsschichten, die oft verschieden, weiss, gelblich, graulich gefärbt

sind und lebhaft an die Karlsbader Pisolithe erinnern.

Was die Bildungsweise dieser Pisolithen enthaltenden Vogelnester

betrifft, so setzen diese ein stärkeres Tropfen oder vielleicht Fliessen des

Wassers voraus, welches die Schiefer- oder Fahlerzbruchstücke in fortwäh-

rend rotirender Bewegung erhielt, da nur so eine gleichmässige concen-

trische Umlagerung mit Aragonitmasse denkbar is.

Schliesslich bemerke ich, dass ich auf Taf. XL beide Arten von

Pisolith enthaltenden Vogelnester abgebildet habe, u, zw. zeigt Fig. 1

diejenigen mit glatten Individuen als Inhalt, 1 a, h lose Pisolithe, diesel-

ben durchschnitten, den Schiefer als Kern zeigend ; während Fig. 2 die

andere Varietät darstellt, 2 a, Pisolithe mit den eigenthümlichen Ein-

schnürungen zeigt, während 2 b einen solchen durchschnitten und das Fahl-

erz zum Vorschein bringt.

Pag. 177.

Cemssit von Schemnitz. Von Alexander Schmidt. (Mit Tafel XII.) Der
Verfasser erhielt durch die Güte des Herrn Prof. Dr. Krenner Cerussite

vom genannten Fundort, an welchen er ausser den von Zepharovich mit-

getheilten 201, 101, 111 und 110 Flächen noch die Flächen von 100 (a),

010 (b), 021 (y), 102 (i) und 130 (r) aufïand. Gemessen wurden folgende

Neigungen :

100
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Pag. 179.

NOTIZEN.

Das Personale des National-Museums hat mit den Sommeransflügen

begonnen. Custosadjunct MocsAuy sammelt in der Gegend von Agram und

Fiume. Der Sammler des Institutes J. Pavel macht bereits die zweite Tour.

Die erste betraf die Gegend von Orsova-Mehadia und ergab unter anderem

einige Exemjilare des im ersten Hefte beschriebenenen Ablepton Treforti

Friv. : die zweite Tour betrifft die Gegend von Oravicza.

Unser College Fachredaoteur V. v. Janka forschte im Verlaufe des

Frühjahrs und Anfangs des Sommers in Siebenbürgen, wo er den weniger

bekannten oder zweifelhaften Irisarten eine besondere Sorgfalt angedeihen

Hess. So beobachtete er u. A. die Iris balkana Jk., welche er vom Balkan

nach Siebenbürgen verpflanzt hat. Einige im Aufblühen begriÖ'ene Exeni-

plare dieser herrlichen Blume hat uns Janka per Post zugesendet, und es

gelang dieselben im Glase zu vollkommener Entfaltung zu bringen und

abzubilden. Die kritischen Beschreibungen — und wenn möglich, auch die

colorirte Abbildung — erscheinen im IV. Heft.

Dr. August Kanitz, Professor der Botanik an der Universität Klau-

senburg, beehrt unsere Hefte mit einer Eeihe von Artikeln über die Flora

von Japan. Der erste Artikel ist für das IV, Heft zugesagt.

Dr. Geza Entz, Professor der Zoologie an der Universität Klausen-

burg, wird in unseren Heften die Abtheilung der Protistologie besorgen.

Die Aufarbeitung der XANTUs'schen ostasiatischen Sammlungen be-

ginnt in das Stadium der Publication zu treten. Unser Freund Dr. J. Károli

ist mit der ichthyologischen Abtheilung fertig, und sobald die Abbil-

dungen der neuen Arten besorgt sind, geht das Elaborat unter die Presse.

Dr. G. V. Horváth hat die Hemiptera Japans übernommen und auch schon

fertiggebracht. Herr Director Franz von Pulszky wird demnächst in Sachen

der Publicationen endgiltig verfügen.

J. V. Hayden U.-S. Geologist in Charge zu AVashington, der uner-

müdliche und geniale Leiter der Gebietsexplorationen, ist mit uns in Schrif-



206

tenanstausch getreten, und sendet imí? ganze Reihen Averthvoller Publica-

tionen. Die ungarischen wissenschafthchen Bestrel)ungen verfolgt Herr

Hayden mit lebhaftem Interesse und es ist möglich, dass wir ihn im näch-

sten Jahre in unserer Mitte begrüssen werden können.

Pag. 180.

Literatur. Siehe das Verzeichniss der eingelaufenen Schriften und

Bücher im ungarischen Text.

Schriftenaustausch siehe ebendort.

Corrigenda.

Pagiaa 159 Hnea 26 (I. 4) = IX. 4.

» 161 » 20 (I. 5) ^ IX. 5.

Druck des Franklin-Verein (IV., Universitntsgasse Nr. 4).
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Figyelmeztetés,

A „Természetrajzi Füzetek" jdcu, IJ'-dik füzetével az els

kötet he van fejezve, s az elfizetés lejár.

Noha a vállalat szerény anyagi alapon kezelte pályafutását, vjégis

képes volt arra, hogy az ivók tekintélyes számát egyesítse, tartalmával,

berendezésével s külsu kiállításával megszerezze a liaza és a külföld legil-

letékesebb fórumainak elismerését.

Már az els három füzet megjelenése huszonhét tudományos társulatot

és válkdatot indított arra, hogy velünk csereviszonyha lépjen.

N^ein az elfizetk száma, mely nagyon is csekély volt, hanem a

magyar Nemzeti Múzeum álted nyújtott dotátió tette lehetségessé azt, hogy

kivált a költséges rajzokkal olyan igényeknek is megfelelhettünk, a minket

rsak a gazdag külföld gazdag intézeteihez szokás kötni : s e dotátió tette

lehetségessé azt is, hogy az elfizetési ár oly csekély volt.

Az elfizetk szánulnak, szaporodásától függ az, hogy a rálkdat

ersbüljön s nuiködését mind szélesebb és szélesebb körre kiterjeszsze.

Kérjük eddigi elfizetinket, úgy azokat is, a kik e közvetít, liasz-

n<isn((k bizonyult vállalatot fölkarolni ohajtjéik, sziveskeeljenekaz elfizetés

megújításáról, illetleg eszközlésérl gondoskodni.

Elfizetési ár a második kötet négy füzetére

3 forint osztrák értékben,

mely legjobban posfa-vtalváuynyal az alulirt szerkesztséghez i)itézend.

A ^^Természetrajzi Füzetek

szerkesztsége.

Biiaapeat, Nemzeti Miizeutn épilhle.

a



TERMÉSZETRAJZ — NEMZETI SZELLEM.

E vállalat második füzetében egy czildcet bocsátottam közre, mely a

természetrajzi magyar míhiyelv ügyével foglalkozott savégén megígértem,

hogy egy második czikkben majd tárgyalni fogom azt a szellemet is,,mely

a népben él, például: az állatnevekben tükrözdik; a szemléldésnek azt a

módját , mely e szellem sajátossága s így törekvéseinkre nézve minden

bizonynyal irányt jelöl. — A következ fejtegetésnél csak az állattan ügye

lebeg elttem ; más szakba nem avatkozom s ha mondok valamit, a mi

másutt is talál : tessék számba venni ; ha helytelent mondok : tessék megróni.

Ezt kell sulylyal elre bocsátom.

A ki sokat forog a mi társadalmunkban s oly szerencsés helyzetben

van, hogy sok réteggel érintkezik, a mellett észlel, puhatoló természettel

bír, az nem is valami nagy fáradsággal bizonyos ismeretek elterjedésére

nézve igen érdekes és nevezetes eredményekhez jut. Azt tapasztalja pld :

hogy némely, egészen elemi ismeretek, a melyek «ott künn» minden — a

mint ezt mondani szoktuk — iskolát végzett ember birtokában vannak,

nálunk vagy nagyon hiányosak, vagy épen hiányzanak, még pedig ugyan-

abban a rétegben, mely társadalmilag amavval egyrangú. — Az algymná-

siumot vagy megfelel reáltanodát végzett külföldi pld: tisztában van azoli

iránt az elvek iránt, a melyek Linnk rendszerére nézve mértékadók ; nem

akad meg a rovarok átalakulásának fokozataiban, sorrendjében ; a szabad

természetbe vetdve, jól fogja fel azokat a mozzanatokat, a melyekkel az

iskola megismertette ; több kevesebb ismersre talál; szóval : több-kevesebb,

de valódi értelemmel bír.

IIa itt njílunk puhatolunk ebben az irányban, bizony alciír frappáns

jelenségekre is bukkanunk. Nem középiskolát, hanem egyetemet végzett

embereknél, ha nem épen tökéletes ignorántiára, úgy legalább mesés zava-

rosságra találunk, s ez annál meglepbb, minél jobban ismerjük azokat a

tanterveket, a melyekben az illet ismereteknek elég tisztességes hely jutott

— nem csak az újabb idben, hanem már (»azeltt» is.

Országos szaktestületek — pld. gazdaságiak — gylésén résztvéve,

nem egyszer szinte meghökken az ember a felett a tájékozatlanság felett,

mely ott - teszem azt — a kártékony rovarok fejldosi fokozatai, illetleg

{
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alakjai iránt uralkodik s megingathatatlan komolysággal tárgyaltatik.

A repczekárok ötletébl roppant részletességgel arról értesültünk , hogy

tavaszkor fekete, hernyóféle állatok pusztítják a drága növényt, és csak

mikor ezek eltnnek, jön egy vörös bogár, mely szintén pusztít. Ha bármily

behatóan azon vagyunk, hogy a hernyót a bogár fejldési fokának mutassuk

be, nem érünk czélt; kissé gvinyoros mosoly mellett tudtunkra adatik, hogy

a hernyó nem bogár és viszont ; és mihelyt idáig érünk, minden magyará-

zatunk, véleményünk, ajánlatunk a legnagyobb reservával, bizonyos jóin-

dulatú fejrázással találkozik, — magyarán mondva : felsülünk, noha a dol^

oly elemi, noha igazunk van.

A «praeparandia» végzett tanító, kiben élénk észjárást vettem észre

s épen ezért foglalkoztam is vele, hogy hívet hódítsak az állattannak, a

midn már felköltöttem érdekldését, teljes szinteséggel körülbell azt

mondta nekem : «hjah uram ! a hog_yanön mondja ezeket, ez egészen más;

de a « praeparandiában » ott bizony mindenikünk igyekezett, hogy kivált a

természetrajzi órát valahogyan elmulaszthassa, mert ott bizony érthetetlen

száraz neveknél s szavaknál egyebet nem igen tanúit az ember !»

Ilyen dolgok elegend világosságot vetnek ugyan a bajra, de nem
fedik fel a baj voltaképeni kútforrását, melynek megközelítése, a milyen

egyszer olyan kényes is. Kényes azért, mert kérdés, vájjon a legnagyobb

ügyesség mellett is, nem téved-e az apuhatoló kéz egy-egy darázsfészekbe?

És kényes, mert nem minden kéz oly kérges, hogy elszántsággal, kár nél-

kül bemarkolhasson.

Honnan származik tehát az az idegenkedés bizonyos ismeretek iránt,

noha bennök rejlik mindaz a mi értelmet fejt, kedélynemesít, a mi oly

h vezet a természetben, melj'nek az ember része st kifolyása, a melyhez

egész lényével, a lét alapföltételeivel kötve van ?

Bármiképen hánytam vetettem én ezt a dolgot, minden párhuzam,

minden szembeállítás s okoskodás csak oda vezetett, hogy az idegenkedés

abban az idegen szellemben, modorban gj^ökerezik, a meW azokban a forrá-

sokban éktelenkedik, a melyekbl az oktatás meríti anyagát, a melyekre

reászorul.

És honnan származik ez az idegen szellem? Ez lenne a kérdések

kérdése, a metyre mindenekeltt — természetesen csak a magam módja

szerint — megadom a feleletet.

Vegyük a természetrajznak csak egy szakát : az állattanit. Mihelyt

e szaknak nálunk végbement fejldését, pld : a németekének fejldéséhez

viszonjdtjuk, be fogjuk látni, hogy csak a német fejldött igazán s onnan a

hatása a német közmíveldésre. A miénk jóformán virágházi növény,

melyet csak ügygyei bajjal, mesterséges úton s csak arra bírhatunk, hogy
— vegetáljon ; így hatása nem is terjed túl azon a szk kereten, a melyen

kívül nincsen számára helv, mert ott h-íríil, más az id, más a légkör.
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Megengedem, hogy ez az állítás kissé köteked színben tnik fel, de

csak látszólagosan, mert valójában igaz.

A német természetrajz állattani része visszavezethet az srégi

GESSNER-töl a modern BREUM-ig, a régi Iíösel « Belustigung »-jaitól a modern

anal^'ticusokig ; a mód, a melyben tárgyaltatik fölér Darvin merész inter-

pretátoráig, Haeckel ERN-ig, s ama mély, speciíicus német kedélyességig,

a melylyel Baldamus legújabban madármeséit írta, melyek, noha valódi

mesék, mégis igaz természetrajzi alapra vannak fektetve. Ezt úgy neve-

zem, hogy minden német míveldési igény, megkapja a maga könyvét,

mindig a német szellem forrásából merít, e szollem pedig százados fejldés

eredménye, eredménye annak a szemléldési sajátosságnak, mely a német

typus természeti tulajdona. A francziáknál, angoloknál, svédeknél ez épen

így van.

És ha most a magunk tzhelyén tartunk szemlét, vájjon mit látunk?

Azt találjuk, hogy ezeltt egynehány évtizeddel, a midn t. í. a ma-

gasabb míveldés mellzhetetlen szükségessége általános meggyz-
déssé vált , a múlttal , fejldéssel bíró más irodalmi szakok terén

classicusaink és herosaink támadtak, akkor akadtak hangoztatói

a természetrajznak is, akadtak mívelöi , kiknek szorgalma, jóindu-

lata eltt készséggel kalapot emelünk — — de tagadjuk azt, hogy

az irányt eltalálták, a nemzet szükségeit ismerték s így kielégítették, hogy

ebben az irányban egyáltalában számbavehett létesítettek volna. Minden

fejldés, átmenet nélkül beléugrottak az analyticus methodus rideg száraz-

ságába, zték a dolgot azon a magaslaton, a melyre mint egyének fölver-

gdtek, minden tekintet nélkül arra, hogy még más missiójuk is volt, az,

hogy magára a nemzet közmívelödésére hassanak. így történt az, hogy

az egyesek évtizedeken át folytatott ilyszer mködése, bár mily gondos

es fáradságos volt is, a nemzet értelmi tovafejldésére nézve medd maradt.

Avval vigasztalták magokat, hogy majd az utókor hasznát veszi mködé-
süknek ; de valójában úgy jártak mint az az atj^a, ki a legmagasabb mathe-

matikai problémák megfejtésével foglalkozik, hiszi, hogy ha ennek majd

hasznát veszi, de e íiut elfeledi megtanítani a számok ismeretére, tehát az

elemi dologra mint alai^föltételre. Minthogy befelé semmi hatásuk nem
volt, kerestek kifelé s itt ott meg is találták : diagnosisaik — néha nagyon

is kicsinált utakon — a külföldön figyelembe vetettek s ez hirdettetett a

legnagyobb dicsségnek ily czím alatt: «íme, a külföld is elismerte!» Itt

azután csak az volt a rendes baj, hogy a külföld ezt ritkán, nagy ritkán

vette a tiutfij/dr míveldés produetumának — kivált ha az író neve nem
volt magyar — s így csak az egyén jutott érvényre, a nemzeten rajta maradt

a barbárság gyanúja e téren is, egészen a legújabb idkig. így tehát befelé a

liatás elmaradt, kifelé nem használt a nemzetnek, meglehetsen közönbös volt.

A nuigyar igény kielégítését a nyelvben vélték elvegezni s azon
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kezdték, hogy a nyelvet alapjából kiforgassák, a már úgy is föl nem erhetöt

teljesen érthetetlenné tegyék. Meglett a hirhedt mnyelv története.

És azután jöttek a tankönyvek szegény írói. A korszellem, a többi

szakok haladása, a kényszerít szükség alapmüvek, források kutatására

szorította ket, oly forrásokéra, a melyekben a mívelödés minden igénye

kielégíthet lett volna : magyar szellemet, szemlélödési módot tükröztet

források kutatására, melyek — — nem léteztek seholsem ! Kénytelenek

voltak idegen szellem míivek átültetéséhez folyamodni. De vájjon hány

ismerte közülök a nemzet valódi igényeit, hán}' volt képesítve arra, hogy

az idegent nemzeti szellemben átültesse, átgyúrja "? A legvilágosabb feleletet

megadja az az ignorántia, mely némely szakok terén még ma is észlelhet,

és az a tanító, ki bizonyos eladásoktól irtózott.

Nos, mi dolog az hát avval a nemzeti szellemmel, mely még a szak-

míívekbe is tartozik ? mi dolog az a szemléldés sajátosságával, mely nem

minden nemzetnél egyforma ?

Szól ez hozzánk azokból a mvekbl, melyeknek írói magukon visel-

tek nemzetök typikus sajátságait s els sorban, öntudatosan a nemzetnek

dolgozva, benne és általa lettek «híresekké» ; azokéból is, a kik a nemzet

szellemébe behatolni igyekeztek.

Egy és ugyanazon dologra a józan, gyakorlati angol azt mondja : «ez

így van!» A franczia fölkiált : «íme!» A német azt mondja: «merkwürdig!»

— Az angol beéri a dolog egyszer tárgyalásával, annyit von ki belle, a

mennyi biztosan kivonható ; a franczia keresi a frappánsat is ; a német

okoskodva csodálkozik.

Szól ez hozzánk a gyermek dadogó' kérdésébl, amidn a német gyer-

mek a seregélyre mutatva kérdi apjától : «Vater, wie heisst der Vogel?» s

az apa feleli : «Mein Kind, das ist der Staar». A magyar gyermek pedig

azt kérdi : «Apám, miféle madár ez?» s az apa azt feleli els sorban: «Mezei

madár, seregélynek hívják.»

A német azt mondja a Plataleáról: «Das ist die Löfí'el-f/av/.s», a fehér

szjnre és széles csrre építve a fogalmat, tehát mit sem tördve az elhatá-

rozó é/eímócZfZrt/; a magyar azt mondja: «Az a kanalas-gém», tehát nem
zavartatja magát a csalékony külszín által, hanem az elhatározó lábalkat

és az életmód segítségével eldönti helyesen.

A kinek valaha módjában állott — még a hajdani Tisza-mocsarak

idejében, a midn ott csak úgy njáizsgött a vízimadár — a halászok, révé-

szek és vadászok madárismeretéhez folyamodni, az kettt tapasztalt : hogy

a rokon alakokat sem tévesztették össze, s hogy mindig az (létmódból merí-

tették a megkülönböztetést, melyet azután a hanggal s csak utolsó sorban

a külszínnel támogattak. Ezek az egyszer, bizonyára typikus magyar-

emberek egytl egyig valóságos biológiai tehetséggel bírtak, mely a szak-

embert meglepte, bámulatra ragadta.
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A hiolotjini clt'iii (iz, nu'lijct ti mtuijuir a::rrt't rs l,rrfs, nirli/ sc) llrnie,

s-fiitlrlödrsc ytiJátsíhiáiKik Ic(/kedrcs('hh, a iiitli/li/cl inri/ nrf<i is reá h Int niiiii,

lioí/i/ (iz orifiDiolofiiai xzúr<i2m<i()kkal mvtiharáfkozzék. Ezt mindig szem eltt

tartom s ug}' tapasztalom, hogy van köszönet benne.

Azokban a dolgokban, melyek a «külföld elismerésében» is részesül-

tek, ezt az elemet hiába keressük; a legtöbbjénél a czéhszerü, száraz diagno-

sishoz oda van csatolva a száraz földirati adat, tö])b serami !

A biológiai elem szól hozzánk a magyarázatokból, ez s a hang, mint

fest elem, a népies elnevezések legtöbbjébl. Itt jut érvényre az észlelés

bámulatos finomsága, mely csalhatatlanul mutatja a nép természetrajzi

szellemét — a mint én ezt nevezni szeretem,

A hangra nézve álljon itt a következ kis tájékoztató. Dr. Landois H.

«Thierstimmen») czimü müvében ^ a 186 és 187-dik oldalon a békák hang-

járól értekezvén, nagy elégtétellel jegyzi meg, hogy szkebb hazája, a

mocsaras-bekás Westfália népe már régen kimagyarázta a kecskebéka

szólását, így :

,Gärd, wat kiiokst de?'

„Hiärm, Jarí'ten ! Järften !"

,Giärd, WW smakt se?'

,,Hiärm, lecker, lecker, lecker ... !"
'^

Itt valóban hangfest csupán csak a «kuokst» szó, mert a «Járften»

es a «lecker» korántsem felel meg a brekegés hangesesenek, ennél sokkal

vontatottabb.

A szegedvidéki nép mást tud a béka szólamáról, a midn elmagya-

rázza, hogy bizony háromféle béka beszél, még pedig nemet, tót es ma-

gyar, így:

«Néuiet béka: «Komm, kmmu, kom, kum!» (Jer).

« társa: «Wart, Wart, Wart!» (Várj).

Tót béka: «Cso^zse'~"je^^toto? cso^"zse~je^toto ?» (Mi az?)^

Magyal" béka: «Adta teremtette, adta teremtette!» Mire mind elbújnak. *

Nem elég az hozzá, hogy itt minden szótag hangfest s a legfinomabb

észlelés és leleményesség tanúbizonysága, de itt azonkívül még valóban

három fajnak tavaszi szólama van festve, a midn mind a vízben s több-

nyire egyiitt tartózkodik. A «komm, kumm» nyilván a tüzhasu béka

(Bombinator igneus), a «Wart» kétségkívül az erdei béka (líana tempora-

* Dr. L. H. «Tliierstimmen» Freibnr» l(S7i.

'* Német tájszólásban adva s ezt jelenti: G. mit lzöl ? 11. borsót! G. lu)),'yan

ízlik? H. pompásan!
^ Ifíen ííyorsan egymásután kimondva!
* Ezt a közlést Ft. Torma Józskf kanonok és doroszlói pb'liános úrnak, ki Szeged

szülöttje s kiváló barátja a természetnek, kösziniöm.
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ria), mig a többi félreismerhetetlenül a voltaképeni kecskebéka (Eaiia eseu-

lenta) hangja.

Ne fogadták volna el a régiebbek csak a specifikus német-tudomanyos,

száraz, szrszálhasogató mintákat, hanem — ha már önállóan nem tudtak

teremteni — ismerkedtek volna meg népök szellemével s követték volna

az angolt, mely a magyarral rokon hajlamú ; és ma máskép állanának a

dolgok !

Azt hiszem, hogy ezek elég világos ujjmutatások arra az irányra nézve,

mely nagyon is megérdemli a gondos ápolást ; söt meg vagyok gyzdve,

hogyha ez iránynyal, a szellemmel számolunk, ha ezt figyelembe veszszük,

az üdvös hatás nem fog késni, érezhet lesz lefelé épen úgy, mint fölfelé is.

Fenntartom magamnak, hogy a hangfest elemre egy bezáró czikkben

még visszatérek.

Herman Ottó.

ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Madártan. Ornithologia.

KELIQUIA PETÉNYIANA.

A nagy tusában, melyet a tudományosság terén is vívunk, két jelszó

az, mely phárosként kalauzol, serkent és ösztönöz.

A nemzet mveldésének fokozása, az értelem mind magasabbra,

tökéletesebbre való fejlesztése. Ez az els.

Cultúrképességünk, cultúrnemzet voltunk bizonyítása kifelé. Ez a

második.

Nem az anyagi lét után, hanem mellette, vele, kölcsönös hatás és

visszahatásban jár a mveldési törekvés. Az egyik épen úg}^ mint a másik

létünk, fennmaradásunk alapföltétele. Szellemi herosaink, kik óriási erfe-

szítéssel, páratlan önfeláldozással, megküzdve a legsúlyosabb akadál3^okkal

felrázták a nemzetet százados tespedésébl, mely már már veszedelmes

lethargiává kezdett lenni, nagyonis jól tudták mit mívelnek ; megértették

a kor int szavát : a múlt dicssége miatt nem feledkeztek meg a jövrl,

arról a jövrl, melyre nem lehet nyugodalmasan î-is.s^«pillantani, mert

ezt csak munkával, küzdelemmel lehet elérni.

Ok azt is tudták, hogy a léthez szükséges hatalmat — akár anyagi

akár szellemi legyen az — nem lehet kikölcsönözni, nem lehet a nemzetre

ráakasztani ; ez csak fejleszthet, csak a nemzet összes képességeinek,

ösztöneinek, sajátosságainak productuma lehet ez egyesegyedl. A valódi.
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op fejldés az intensiv irányhoz van kötve s ha ez ip;azi, melyre ható, akkor

a messzire, tágas körre vah) kihatás önlvént bekövetkezik.

Ebben a tekintetben az egyén nem különbözik a társadalomtól, az

egyikben van foglalva a másiknak képe, az egyik tükre a másiknak, —
igen természetesen is, mert az egyénekbl alakúi a társadalom s az ntóbbi

megadja az elbbinek nem csak a tovafejlödésre, hanem a magasabb fejl-

désre szükséges föltételeket is.

Bármely irányt vesszük is, mindig ezt fogjuk találni.

Ha legsajátabb körünkbe nyúlunk s számba vesszük az egyéneket,

kik e viszony világosan magyarázó kéi)ei, nem kell hosszasan keresnünk,

föltaláljuk ket a munka bármely körében.

Egy Kossuth bemélyed a nemzet legparányibb állami institutióiba,

ez intensivitás, a melybl az a hatás folyt, melylyel nem csak egy kis nem-

zet szk keretében, hanem nemzetközileg is hatott.

Egy Eötvös bemélyed a társadalmi viszonyok legalsóbb rétegéig, ez

is intensivitás, a melybl a XIX. század uralkodó eszméinek 0I3' világos

képe ered s oly messzire kihatott.

E példákban roppant tanúság rejlik a nemzet számára, e példák a

leghatározottabban jelölik az utat az epigonok számára is.

Az intensiv iránynak egy lényeges föltétele az, hogy mind azt, a mi

er s tényez, okkal móddal ki kell használni, alkalmazni ; legyen az bármi

nagy vagy bármily csekély is. Itt teljesen talál és érvényes EöTvös-nek

remek hasonlata, mely a miveldést egy fölséges nagy folyamhoz hason-

litja, a mely fol3'am a kis patakok, parányi források ezreinek kö-

szöni létét.

Vájjon mi, az epigonok, beláttuk és fölfogtuk-e az irányt mindig és

mindenütt ? Megtettünk-e mindent, hogy a szerte fakadó forrásokból tova-

siet ereket ne a talajalakúlások véletlenjére bízzuk, hanem egy világos,

magasztos czél érdekében, kisebb-nagyobb utánjárással , elbb patakká,

majd folyóvá összetereljük ?

Bizony — a midn egy elttem fekv kéziratcsomóra tekintek , s

elttem áll annak története — mintha látnám, hogy sokszor eltévesz-

tetett az az irány, összeterelés helyett bedugult még egy egy ersebb

forrás is !

Petényi Salamon János, Muzeumunk egykori re, kéziratainak egy

töredékét értem , mely csak kis része annak a buzgó fáradoz.ísnak , a

melyet ez az ember az Ornithologia terén mintegy harmincz éven át foly-

tatott és érvényesiteni törekedett.

Ki volt az a Betknyi'? Ezt a maga idejében több-kevesebb szerencsé-

vel s melegséggel magyarázta néhány necrolog, emlékbeszéd, támaszkodva

a munka eredményeire, melyek láthatók, olvashatók; de l>izony csekél^'ek.

Azután — mintha örökre eltemette volna az id folyása — senki sem szói
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róla, munkálkodása kiadott részének nem volt maradandó, messze kiterjed

hatása, Petényi mintha csak eltnt volna. De a kinek van fogalma arról •:

mi és mennyi lehet gyümölcse egy szorgalmas ember harminczévi mkö-
désének, az nem nyugodhat meg; annál kevésbé, minél biztosabb az,

hogy Petényi rendkívüli közlékenységével, kedvencz szakmája terjesztése

érdekében folytatott országos agitácziójával, nagy körre kiterjesztett leve-

lezésével, mely az állattan és a szkebb értelemben vett madártan els-

rend csillagait, egy CuviER-t, Bkehm, Naujiann, Beckstein, BALDAMUs-t is

fölkereste, s így sokakat tájékoztatott tanulmányai állására, jegyzetei

bségére nézve.

Ezenkívül az évek során azok a külföldi Ürnithologusok, a kik

Petényi kortársai voltak, mindenképen igyekeztek is, hogy Petényi hátra-

hagyott madártani észleleteit puhatolják, azoknak kiadását szorgalmazzák
;

mert a madártannal is csak úgy áll a dolog, mint számos más szakunkkal,

hogy t. i. hazánk speciális viszonyai kimerítbben letárgyalva nincsenek s

ennélfogva leginkább azok a viszonyok, a melyek az alakok földirati elter-

jedésére nézve mértékadók, függben maradtak, mintegy akadályt képez-

nek a tudomány haladó útjain.

Legélénkebb lett a külföld érdekldése, a midn nekem ki-

mutatni sikerit, hogy a Nucifraga caryocatactes tojás fölfedezésének

elssége Petényi-í illeti. Ezt az adatot Tschusy-Schmidhofen Victor

mvében fel is használta s ez alkalommal a Petényi hagyaték ügyét is

szellztette.

A kéziratok ügye ez id szerint a következ stádiumban van:

Petényi azokat a magyar Tudományos Akadémiának hagyományozta s az

Akadémia « Értesít »-jében foglalt jegyzkönyvi kivonatokból ilyen ügy-

menet tnik ki. Az 18o5-dik év október 29-kén tartott osztályülésen a

titoknok emlékbeszédet tartott Petényi felett s indítványozta, hogy ugy

kezirati hagyatéka mint elszórt munkálatai is együttesen kiadassanak. Ezt

az osztályúlés egyhangúlag elfogadta (Ért. 1855. p. 548). Az 1857-dik év

június ^"I-ki összeslés elhatározta, hogy Petényi természettudományi

munkái kinyomassanak (Ért. 1857. p. 310). Az ügy ezután 1865-dik évi

május 29-ig nem fordult el ; de ekkor terjesztettek el az els füzet, mely

Petényi életrajzán kívül az slénytani rész ele.jét tartalmazta (Petényi

hátrahagyott munkái, szerkesztette Kujunyi Ferencz, I. füzet 1864).

Az osztályúlés, melynek a füzet bemutattatott, a már elkészített

folytatás iránt is intézkedett ; de a folytatás máig sem következett be.

A minden bizonynyal legéïtékesebb, mert leggazdagabb madártani

részrl való intézkedésnek menete nem követhet elég biztonsággal, s a

magánúton nyert felvilágosításokból csak annyi tnnék ki, hogy ez a rész

bírálatra adatott ki s megbírálás után némely töredékek kivételével,

melyeknek egyike — a sólymok — dr. Tauscher OvuLÁ-ra bízatott, egy
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ládába rakva az Akadémia pecsétjével elzáratott s a dcintö határozat hoza-

taláig KuBiNYi FERENCznek megrzésre kiadatott.

KuiuNYi FKRKNoz-nél e ládát s annak sértetlen pecsétjeit 18()5-ben

magam is láttam s tle tudtam meg, hogy arról az Akadémia határozata

nélkül rendelkeznie nem szabad. Ez a határozat, úgy látszik, még máig

sem hozatott meg. Ez s a hosszú idö, legtoképen pedig Kuuinyi Fkukncz

halála, ezt az ügyet összebonyolitotta, mert Kiiíinyi halálával annak

hagyatékában nagy zavar támadt, a melyben a Pp/rÉNYi-féle kéziratos

láda úgy eltévedt, hogy sem a rokonok érdekld része, sem az ügyben

fáradozó múzeumi igazgató r, Frivaldszky János, eddig nyomára nem
juthattak.

Ilyen körülmények között aligha marad más hátra, mint az, hogy az

Akadémia latba vesse tekintélyének súlyát s azokon a nyomokon, a me-

lyeket irattára s jegyzkönyvei szolgáltatnak, intézze a további vizsgálatot,

mely ha nem is a kéziratos ládát, úgy legalább azokat a részeket fogná

napfényre hozni, a melyek átnézés vagy feldolgozás végett — mint pl.

dr. T.vrsciiKR-nek is — kiadattak.

Ez annyival is inkább szükséges, mert sok jel oda mutat, hogy egyes

részletek elszóródtak. így Frivaldszky jÁNOs-nak sikerült a Pastor roseusra

vonatkozó jegyzeteket megtalálni, magam egy véletlennek az Oriolus

galbula, Coracias garrula, és a Bombicilla garrulára vonatkozó jegyzeteket

köszönöm.

A bedugult forrás megnyitására a «Természetrajzi füzetek» egyelre

nem tehetnek többet.

Most átmegyek egy más kérdés tisztázására, arra t. i., valóban érté-

kesek voltak-e Petényi iratai ? megszolgálhatták volna-e a magyar közmí-

veldést ?

Erre a leghatározottab «íV/tví/» a felelet, és jelesen az életmódra

vonatkozó, beható észleletek azok, a melyek a töredékek után itelve kiváló

gondról tesznek tanúságot.

Petényi minden madárfaj számára egy külön, nagy-negyedrét fasci-

culust tartott, melynek homlokára ráírta az illet madár tudományos es

népies nevét ; helyét a melyet más írók rendszerében elfoglalt; a nem (genus)

ismertet jeleit, a faj ismertet jeleit. Ebbe a fasciculusba gyjtötte azután

mind azokat a jegyzeteket, a melyek az életmódra, mint : költésre, fészek-

építésre, táplálékra, költözködésre, hangra stb. stb. vonatkoztak , minden

legkisebb jegyzet élén a madár neve áll, nehogy tévedés támadjon ; szóval

a legnagyobb pontossággal járt el. A midn az egymáshoz tartozó jcgyze-

leket elrendezzük s azokat ilyen módon szakaszokba osztjuk, megkapjuk a

madár teljes képét, úgy mint azt Petényi ismerte — már pedig nagyon

jól ismerte !

A példányok, a melyek után speciális leírásait készítette, mind a
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magyar nemzeti Múzeum gyjteményeibl valók, mi a leirást annál

becsesebbé teszi.

Megjegyzem, hogy Petényi jegyzeteit leginkább német nyelven

vezette, de kizárólagosan a magyar Faunára terjesztette ki, a hazai viszo-

nyokra fektette a súlyt, a hazának kivánt szolgálni. A nyelven megütközni

nem lehet, mihelyt elgondoljuk, hogy Petényi akkor mködött, a mikor a

magyar természetrajz s vele a mnyelv épen csak vajúdni kezdett.

Ha azokra a madárképekre tekintünk, melynek elsejét e sorok vezetik

be, önkénytelenül fejldik bennünk az eszmék lánczolata, az, mely közmí-

velödésünk föltételeire tartozik.

Minden lépten nyomon nagy hiányát érezzük az oly alapmüveknek,

a melyek közmiveldésünk igényeit, a tündöklést épen úgy, mint a min-

dennapi ken^^eret — ha szabad e kifejezéssel élnem — megadnák. És

sehol sem válik e hiány oly érezhetvé, mint épen a leiró természetrajz

terén, melynek föladata, hivatása nem csak a szigorú tudományosság eme-

lése, hanem az általánosabb értelemben vett értelem, st a kedély nemesebb

fejlesztése is. Azokat az alapmveket értem én, a melyekben megkapja az

analytikus, a systematikus, a zoogeografus,a biológusa magáét, s amelyek

mégis úgy vannak tartva, hogy a legszerényebb s legmagasabb paedagógiai

igény is kielégíttessék. Mert bármiként okoskodunk is, nem tagadhatjuk el

sohasem, hogy a következ nemzedékek tökéletesedése egy mondhatatlanúl

fontos feladat, melyrl megfeledkeznünk nem szabad, mel3^re tekintettel

tartozunk lenni a tapasztalati és exact tudomány magaslatain is — fképen

ma, a midn a korszellem a régi kaszt, a régi czéh falainak utolsó marad-

ványait is lerombolja, a vizsgálódás és tanítás szabadságát hirdeti.

Nyugodt lélekkel odaállítom a Petényi Oriolus leírását, mert tudom,

hogy ebben megtalálja mindenki a magáét ; állítom, hogyha Petényi kézirati

hagyatéka mind végig így volt tartva, s ha már ezeltt húsz évvel akiadást

eri el, ma messze ell járhatnánk az Ornithologiaban mint tudomány-

szakban, azáltal is, hogy természetrajzi tankönyveinkben a beleeröszakolt

és elmesterkélt külföldi és idegen helyét az foglalná el, a mi nemzetünk

sajátos szellemének legjobban megfelel. Igaz, csak egy forrás, csak egy ér

lett volna ez, de ez is több az idegen hatástalannál.

Az itt következ czikkhez még a következ megjegyzéseim vannak.

Az authentikus szöveg a Eevueben foglalt német szöveg, melyben csak a

sorrend biológiai része tlem való, egyébként ez szóról szóra a Petényi

mve.
A rendbeszedést s a magyar szövegezést úgy a német szöveg tisztá-

zását is Pethö Gyula barátom eszközölte, s bizonyíthatja, hogy némely
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rövidítéseknek általam történt megfejtése után a dolog minden nehézség

nélkül ment. A rövidítések rendesen orismologiai és leíró mszavaknál
fordulnak elö, megfejtésök az Ornitliolognak nehézséget nem okoz, pld. :

Htrrücken = Hinterrücken, üllügelhfte = Üheríiügelhülfte stb., stb.

Herman Ottó.

ORIOLUS.

Fordította Pethö Gyula.

Sárga velijhe, Gömörbeii. Sárga rigó, átalán de hibúsfin. SármaliuTtó. (Szolgahiro,

Borsodban.) Arany málé, Sopron mef^yében.

Naumann az Oriolust a várj iift'le madarakhoz (Coraces) számítja; Brehm az iilö lábúak-

hoz (Brachyjjodes) ; Schinz a maga fannájábau a rovarevkhöz (Insectivorae) ; Keyser-

ling és Blasius közösen kiadott fannájokban az énekes madarakhoz (Oscines), s e két

ntóbl)i egyszersmind a rigé)kJioz (Turdidae).

A genus ismertet jelei. — Ä csr ers, hosszas kúpidomú, tövén kissé

szélesre nj'omott , de magas hátú (ormú) , ormán gyöngén hajlott,

kissé túlhajló hegyén sekély bevágással. — A szájiujílás hosszabb mint

a csüd ; a szájszögleten csak nehánv gyönge és rövid serte foglal helyet ; a

tompahegyü homlok-hunczutka az orrlyukak hátsó széléig er, meglehets

közel a csr (fels káva) széléhez ; az orrlyukak — hátsó szelkön — oly

távolban vannak egymástól, mint a mil3'en a csr magassága, középütt, a

kávazúg (Astwinckel) és a hegye között értve. — Az orrlyakak közel van-

nak a homlok ütközjéhez (tövéhez), oldalt teljesen szabadok és nyitvák,

fordított tojás-alakúak, azaz : hátúi szélesebbek, ell keskenyebbek ; egy-egy

nagy, ers, felduzzadt hártya alatt nyílnak és belül, közepökön hosszant

átvonuló, keskeny-tojásdad szagláló lemezkével vannak ellátva ; a fels

káva széle az orrlyuk alatt megvastagodott.

A nyelv szép lándzsa-idomú, nagyobbrészt szaru-porczogós állományú,

áttetsz, a hegye éles, középütt mélyebb barázdával és egyszersmind azon-

kívül rojtosan osztott véggel; hátúi ers, kiálló, osztott sarok; belíil kicsiny

és gyönge, kívül pedig nagyobb és ers mellékfogakkal ; a fels csörpadlás-

rés több-soros gyönge fogazattal.

A szemek niöyött egy-egy meglehets tisztán kivehet kopasz folt

mutatkozik.

A láb csiide rövid, épen felényi oly hosszú mint a bíbszár, és oly hosszú

mint a középs ujj karom nélkül. A három mells ujj a középsvel csak a

tövén, a küls és a középs ellenben az els ízig van összenve. (A sárga-

rigót már ez az 'egy jelenség is inkább a varjúfélékhez sorozza.) A hátsó

ujj ers, hátul meglaposodott. ^laga a láb j)ulia. (Ez is közelebb viszi
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tehát a varjúfélékhez.) Az arasz táblás lemezekkel. — A karmok fíyöngék,

oldalt meglehetsen osszelnyomottak, alul kétélüek, ersen görbültek; a

középs ujj karmának széle kissé kiálló és éles.

A szárnyak középnagyságúak, meglehets szélesek ; a hátsó-szárny

tollai alig érik túl a közép-szárn3'éit ; mindössze 20 eveztoll van egy-egy

szárnyban; közülök az els épen felényi oly hosszú mint a második, a

2-ik jóval rövidebb mint a 4-ik, a 3-ik pedig valamennyi között a leghosz-

szabb ; míg a 17-ik evez toll — ha a szárny összevonva nyugszik — épen

középhelyet foglal el a 9-ik és 10-ik között. Kifelé a 3-ik, 4-ik és 5-ik, befelé

pedig csak a 2-ik és 3-ik eveztoll keskenyedik meg.

yl /íí /'A; középnagyságú ; 12 tollból áll, a végén csaknem egj^enesen

elmetszettnek mondható; £íz alsó fa rkfedö tollak '^/s-dái, a, fels farkfcdök

valamivel többet mint a ^/2-ét érik el a fark egész hosszaságának.

A toUazat többnyire kemény és elkerekített ; szép és kellemes színe-

zet; uralkodó szín a sárga, s ez a megkülönböztet jel mindig állandó.

OEIOLUS GALBULA, L.

A faj ismertet jelei. — A fark töve (Bürzel), mind a kétféle fark-fed,

a szárny hegye és az alsó szárnyfed- tollak szép sárga szintiek. A kantár ^

többé-kevésbbé fekete.

A hím (cf) arany sárga; kantárok, szárnyak és a fark feketék.

A nstény ( 9 ) és fiatal madár, felül csíz-zöld, alul fehéres, de feketés

szárvonásokkal ; a fark fels színe többé-kevésbbé olaj (olíva-) zöld-színü.

Egy 9 példány, mely 1842. május 22-ikén ejtetett el Budapest mellett,

egészben 9 hüvelyk (23'V4 % ) hosszú volt; a fark hosszasága 3 V'4" (8 Vú %i ),

raibl azonban a szárnyak Vé-ed résznyit eltakartak. Szélessége 17"

(44^V4 %).
Csre felül 1" (2G ^%,); a nyílás hossza 14'" (31 %,) ; töven 4Vs"' (kö-

zel 10 '"/,„) magas és ugyanolyan széles; barnavörös, fels kávája nag^'obb-

részt piszkos, sötet-barnavörössel befuttatva, az orrlyukak fölött legsárgább
;

belül, miként a nj^elv is, fehéres-vörös ; a csupasz hr szeme fölött és

mögött fekete-barna, alatta halvány zöld.

Szemhéja feketés.

Lábszára 18"' (40%); csild 9'" (20 %), szélessége 1 Va — 2V2"'

(3—6 ml^). Ujjai : a középs ujj 9'" (20 %,), karom 3V3"' (7 «'^,) ; küls

ujj T" (15 '"/,„), karom 3"' (6-5 %,) ; bels ujj 7'"
(15«'/,J, karom 3'" ((rö "'/„J ;

^ ((Ziigeh) a szájszéltl .1 inl felé. JMestaláljuk az alkalmat, lio^y késölibeu a

tevininolo.niát összeío.i;laljnk. Szerk.
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hátsó ujj (')'" (13 '»'/„i), karom 4'" (9 '"/,„) ; a puha híbak az araszukon sze-

lesek, az ujjakon egyenltlenül táblázottak, zöldes ólom színek, piszkos

fehér bevágásokkal. — Az ujjak talpa piszkos sárgaszürke ; a karmok sötét-

barnák, hegyeik feketések.

Az Sihó farkfcdök és az ahá szárnyfedk, Yal&imnt a legközépsö tollak

alig 2'" (4*5 «y,„) szélesre, a legkülsk azonban 10'" (22 ^'^) szélességre

is szép élénk sárgák (Hochgelb, jonquillesárga) ; s ugyanolyan a fark he-

gye is.

Fejének fels része, a nyak hátsó része, a hát fels része (a tarkó felé)

és nagyobbrészt a vállak is — melj'eknek színe a szárnyak felé feketebarná-

val van keverve — és a hát alsó része (a farkt felé) világos olajsárgás-zöld

szín, közbül elrejtzött sötét szár-csíkokkal; a legutóbbi rész azonban

lassanként már az oliva-aranysárga, csíkozatlan farktöbe megy át.

A kis szárnyfed túliak csíz -zöldek és feketés felhzetek; a n(((iy

szárnyfedk és a hátsó szárnyak kifelé olivaszürke-zöldek, befelé fekete-sziir-

kék, a többi eveztollak valamennyien feketeszürkék, homályos fehér kor-

mányzó-élekkel s ugyanolyan végfoltocskákkal. A lecjliosszabh eveztolUik

fels szárnytakarói, valamint a fiókszárny (alula) homályos feketék, az elsl)-

biek nagy, fehérsárga — a befutó fekete gerinczcsíkok miatt kissé osztott —
végfoltokkal , miáltal egy megszakított harántszalagocska keletkezik. —
Afelsszárnykonnányzók zöldes szürkék; a fels farkkormányzók világos

sárga olajbogyó-zöldek, fekete szárvonalakkal, hosszaságok felétl kezdve az

aranysárga végszalagig lefelé mindig feketébbek ; a farkon számos durvább

szürkebarnás, elrejtett harántvonalak vehetk észre; a legalsó farktollak hátul

és ell aranysárgák, középütt feketeszürkék, de mégis ers csíz -zöld lehel -

lettel borítvák.

A pillák csíz-zöldek; íikantárok sötétszürkék, kissé a csíz-zöld színbe

játszók, az áll piszkos fehérszürke, olajbogyó- sárgán pettyegetve ; a torok és

/'í'//^,valamint az egész elnyakrész piszkos fehérszürke, az elsbbi elrejtzött,

jelentéktelen, az utóbbiak pedig lefelé mindinkább — mind nagyságra, mind

szín-ersségre nézve — fokozódó sötétszürke, hegyeiken csíz-szürke szár-

vonalakkal, melyek a mell felé ugyanolyan szín foltokba mennek át.

A pofák szürkés csíz-zöldek.

Mellének alsó része és a has középrésze piszkos fehér, erösebb sárga

leliellettel, az elsbbi feketebarna szárvonalakkal, az utóbbi többnyire

foltok nélkül. A test törzse ugyanolyan, de az aranysága K'hellet már oly

ers rajta, hogy határozottan ez a szín válik uralkodóvá.

Lába szára belül szürkés és sárga, kívül csíz-zöld és fehérszürkes habos.

A madáron nagy költési faltok voltak észrevehetk. Belén ket hosszúkás

vakbél, az izmos-bönyés gyomorban két szétdarabolt cserebogár. Petefész-

kében niiír borsónagyságú i)eték voltak.

Költés, költó'-helyek. fészekrakás. — A t.-szt.-nuírtoni erdben, I84('>.
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májusban, eg}^ vékony cserfán talált. /V'S-c-^/i eg}' villaág és annak galj'ai között

állott, csaknem a mellékág végén, mintegj^ 3" (5-7 M.) magasan a föld szí-

nétl. Valóságos tégely volt ez ; magassága 3" (8 ("j^), a fészek feneke alul

5" (13 cf,n) széles, átmérje 4"— 5" (10— 13 %t), az ágakhoz való odaersí-

téssel együtt; a tégely belsejének átmérje 3"

—

3V2" (8— majdnem 9 Va ^f,n),

mélysége 2 Va" (6V2 %). Az épít-anyag' a következkbl állott: legalul,

a fészek küls része száraz falevelekbl készült, száraz széles csátélevelekkel

összefonva, a melybe igen finom pókhálók voltak beleszve; belül finom

fszálakkal volt bélelve körös-körül, közbül a széliben lúd- és tyúktollak.

A fészek egész pereme gyöngéd, sárga pókháló-anyaggal volt az ágakhoz

ug3^ancsak csinosan odaépitve.

Egy másikfeszeli , mely ugyanabban az erdben, ugj^anazon a napon

találtatott, vastag tölgyfára volt épitve és pedig a legvastagabb törzságra

egy vastag meg egy vékon3'abb mellékág közé. Az alkotmány száraz leve-

lekbl, s ugyanolyan száraz, széles fszálakból volt szerkesztve — raelj'ek

ott az erdben fordultak el; alakja félzacskóhoz hasonló, s az egész szer-

kezet levelekkel és száraz fszálakkal volt a gal3^akhoz odafonva, s közbe

olyan pókháló-szövetekkel is odaersítve, a melyeken még a pókok petezacs-

kói is rajta függtek. A fonadék között madártollak és pelyhek is fordultak

el. Belül tojásdad alakú s finom fszálak- és közbefonott apró tollakból

készült. — Hosszasága az ággal együtt 5" (13 %i), a nélkül 3V2" (9%i); szé-

lessége a két oldalon 4" (közel 11 %^); fels átmérje 4" és 5" (11—13 %i),

tehát hosszas tojásdad alakú. Belül 3" (8 %i ) mély. Magasan állott a föld

színétl, a hegyoldal fels részétl legfeljebb P/2 ölnj-ire (3 méternyire).

Rákos-Keresztnron, 1850-ben egy a fútra hajló almafa villás ágai

között talált fészek, legfeljebb 7 lábnyi (2*2 méternyi) magasban lehetett a

föld színétl. Ez a fészek nagj^részt faháncsból volt építve, közbefonott

száraz falevelekkel, tyúktollakkal és pókháló-szövetekkel ; belül lószrrel

és czérnával kibélelve.

A rákos-keresztúri kertben 1854 május 16-ikáu és 17-ikén mintegy

5— 6 pár sárgarigó kergetödzött szakadatlanul; még csak ekkor párosodva,

kellemes fuvolahaugokként hangzó füttyögetés közben. Purosodásuk ideje

tehát körlbell május közepére esik.

Táplálkozás. — Stetinay ^ a sárgarigók gyomrában tavaszszal zöld fái

poloskákat (Baumwanzen) és cserebogarakat talált. — Én magam pedig

azt figyeltem meg, midn a rákos-kereszturi kertben, szszel, ezer meg
ezer káposztapillango-hernyót faltak fel ; s nemcsak maguk lakmároztak,

hanem tollas fiókáikkal együtt le-le bocsátkoztak a fákról, a prédát serényen

felkeresték és elnyeldesték.

Atalán véve igen szeretik a fántermö gyümölcsöket, legkivált a jó lágy

^ Petényi barátjii és proselytilja.
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és édes körteféléket ; ezekért elj.írogatnak a kertek])e s íiókáikat is táplál-

ják vele.

Életmód és egyéni tulajdonságok. — A.sárgarigók szerfelett nyughatat-

lan, örökös izgés-nu)zgá.sl)an lev, szakadatlanul ide s tova röpdesö mada-
rak. Deli álmuk idején kívííl alig képesek csak neliánv pillanatig is egy-egy

helyen megmaradni ; hanem folyvást ágról-ágra, fáról-fára repdesnek, a

leggyorsabb repüléssel, eközben sokat kurjogatnak és egymást hivogatják.

Átalán véve igen élénkek, úgyszólván szilajak, s következésképen egész

lényökben is szenvedél,yesek.

Jimiufi ví'pí'n már a kertek fáin vezetgetik családjukat, eközben a

fiatalokat gondosan ctctgetvén. Ilyenkor a hím néha meglehets messzire

eltávozik eleségért, rovarokat, körtét, cseresznyét vagy más bogyókat keresve,

s azután szerzemén3'ével nyilsebességgel röpül vissza családjához ; mig

ellenben a nstény ezalatt közel))en marad, rködve a kicsinyek felett s egy

kis eleséget keresgélve.

A fiatalok folyvást csipognak, hangjukat a klyahi ! glyahi ! ^ stb. szó-

tagok közelítik meg leginkább. Az öregek ellenben, kivált a vadabb hímek,

ha fészköket vagy fiaikat veszel}' fenyegeti, ersen és csúnyán — a macska

hangjához hasonlóan — kiabálnak. — A fiatalok csakhamar elhagyják a

fészket, mihelyest legels tollaik kiütköztek s farkuk alig ntt még egy

hüvelyknyire (harmadfél centiméternyire) ; csak annj-ira megersödtek

legyen, hogy a gályákon már képesek magukat fenntartani.

Vonulás, vándorlások. — 1834-ben a sárgarigók augusztus végén és

szeptember els napjain költöztek el Budapest vidékérl. Ugyanazon év

május 5-ikén már láttam néhányat — mint legels megérkezetteket — a

Hradek (várhegyen) Turpolyánál. — Tavaszszal csaknem valamennyi köl-

töz madár között legkésbb érkeznek meg, t. i. rendesen csak akkor, midn
már nemcsak férgeket, hernyókat s egyéb rovarokat találnak táplálkozá-

sukra, hanem már legalább néhány bogyó és gyümölcs, földi eper, körte

stb. ér félben van s megehet, tehát jóformán csak április végén vagy

május elején.

így 1835-ben e madarat csak május 1-én vettem legelször észre a

budapesti nemz. muzeimi kertjében. Egyébiránt az erdkben néhány nap-

pal elbb is megjelenhettek, minthogy költözködésök idején, mind tavasz-

szal, mind szszel, minden erds helyet fölkeresnek s még a falvak és váro-

sok minden nagyobb fákkal beültetett helyeit, kertjeit s a szlket is

meglátogatják.

1835 júniusban az egész Bánságban találkoztam sárgarigókkal,

különösen német részekben, s az oláh és illir határon, a bol az országutak

legnagyol)brészt cseresnyefákkal vannak szegélyezve.

* Az y bet kiejteud, niélyeliht^n mint a/. /, inafíiisaliliMii luiiil ii/. //. S-rrk.

Teniirszjr i^:. Í.i^i-U': IV, 1 (j
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Az adonyi szigeten 1848 április végén és május elején már jócskán

találtam sárgarigókat. Szünetlenül énekeltek s költölielyeket vagy már épitö

anyagokat keresgélve csatangoltak. Régebben e szigeten még srbben
fordultak elö, de — mintbogv nyáron a gyümölcsöt, különösen az édes

fajta körtét is eszik — a csszök sokat lelövöldöztek közülök.

Pilisen a báró NvÁRY-féle kertben szintén liallottam egy párocskát

május végén füttyögetni ; s így azt mondhatjuk, hogy a sárgarigó egész

alsó Magyarországban meglehets srn elfordul és költ is, a hol alkalma-

tos lombos fák, s erdöcskék kínálkoznak lakásául.

Gömörben az Oriolus csak Eöczéig fordul elö itt-ott a völgyekben, de

feljebb éjszakra már nem hatol: a mint ezt 1846-ban Wagnere Sumjácz-

ban beszélte nekem.

1845-beu az Oriolusok már május 13-ikán énekeltek az ercsii angol

kertben. 1839 augusztus 12-ikén néhány madár még szép fuvolahangokon

énekelt hébe-hóba a rákos-keresztúri kerti erdben.

Selmeczen és legközelebbi környéken, valamint feljebb a mély erd-

ségekben és völgyekben észak-nyugot felé nem fordul elö ; de már közvetlen

Selmecz alatt Antalban, Báthnál, Bagonyánál már mindenütt, minthogy

ott több tisztás hely s mezségek vannak, tehát már enyhébb leg a vidék.

Az Oriolus átalán véve is már inkább déli, afrikai typus.

De nemcsak hogy késn érkeznek meg hozzánk a sárgarigók, hanem

korán el is távoznak, még pedig már augusztus vége felé. így például

1854-ben vettem észre, hogy egy Oriolus család augusztus 21- és 22-ikén

Budapest kertjein vonult keresztül a nemz. múzeum közelében ; útközben

igen ersen hívogatták egymást, a nélkül azonban hogy egyetlen fuvolaszer

hangot adtak volna.

Csalogató, hívogató füttyök. Éneklés, hang és beszéd. — E madár tulaj-

donképi éneke jelentéktelen, halk, töredezett hangokból álló csevegés, melybe

hébe-hóba fuvolaszer füttyögetése hangzik bele, ezáltal éneke fokozódik és

kellemessé válik.

Legtöbbnyire ülve és pihenve énekel, tehát jobbadán dél idején, midn
már jóllakott és eléggé kitombolta magát s egykissé megpihen.

Füttyögetése azonban csakugyan a legkellemesebb, legfuvolaszerbb

hangok egyike, Európának többi összes madaraié között. E hangok er-

sek, tiszták, teljes zengésüek, valódi értelemben fuvolaszerek és fuvola-

hangok, melyek messzirl kivehetk s a madár tanyájának egész vidékét

kedvessé teszik. Hangzásuk körülbelül így fejezhet ki :

Filyo ^ — flyio — tyokalyio ! Tyilyiolyió — tyikflyio — tyikoljaó !

Iljiiijdó — iolyó — iolyió ! Tyioilyio — tyiobljdo !

' Petényi pi-oselytája, kinek csínos ornitholoiíiai <íyüjteniéuye is volt.

'^ Itt is az
II

lietíi mélyei )1> az /-nél. Szerh.
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Triolyio — iolyo ! — tyiolo — iolyo I Tjdolyo — ])lyioio!

Tyliolyio — tyioilyo I Tyii)ilyio — tyioblyio !

Triblyio — lidlo — flyio !

Tiibicllyio — flyüo — btllyio ! UiliVi — flyüo — olyio!

Tyibilyio — tntulyio !

E lágy hangokban gazdag tételeket aztán a szótagváltozás, hangsúlyo-

zás és az eladás gyorsaságára nézve, alkalmasint kedélyhangulatának kii-

lönbüzösége és szeszélye szerint, idomítja, váltogatja a végtelenségig.

Csevegésében sok hang hasonló a kasza azon pengéséhez, midn
fenkvel élesítik ; st némelyik hang hasonlít az egykerek kenetlen tar-

goncza nyikorgásálioz is.

Mer ellentétben állanak azonban ama melodikus-fuvolaszer hang-

jaival némely rikácsoló kiáltásai, melyeket akkor hallat, ha valamely gyanús

alak közeledtét veszi észre; a melyek tehát óvakodásra íigyelmcztet, ijed-

séget és fájdalmat kifejez hangok. Ezek k. b. így hangzanak:

KvïY — vaerrr ! IMi-rrvzsii ! IMrzsizsi !

KriTzvaevae ! Mn-raevzsevae !

E hangok sokban hasonlítanak a macska nyávogásához. Szerfelett

kellemetlenül hangzanak és nehezen utánozhatok. ^

Ezeken kívül leggyakrabban hallat egészen rövid csalogató hangokat,

melyek így hangzanak: Hu hu! heu hu!

Azok a üatalok, melyeket még szülik etetnek és vezetgetnek, folytono-

san valami aggodalmas hangzású Idi/aJii ! glialii ! kiáltással hívogatják az

öregeket.

Ügy látszik, hogy tavaszszal a párzás idejében a nstények is t'uvo-

laszerüleg füttyögetnek ; Kákos-Kereszturon legalább 1854 május 17-iken

azt vettem észre, hogy valamennyi sárgarigó kivétel nélkül szép fuvolahan-

gokon füttyögetett.

Egyenesröpüek. Orthoitera.

A MAGYAKOESZÂGI TÜCSÖK-FÉLKK FELSZÁRNYA.
Irta : PuNGÚR GyULA.

Hazai grylluszaink felszárny-erezetének átnézetéhez legalkalmasabb

alapúi szolgálhat a(rrfillii>i (-((iiipcstris Lin. felszárnya, mint a melyen legin-

kább feltalálhatók mindazt)n alkatrészek, melyek tücskeinknél észlelhetk.

Azért, midn jelen kis közleményben felsorolni szándékozom a fereket s

* Lefíjobban nu'«,' azáltal, lioííy a kilt-szitett teuyi'rre en'íseii kicsncsoritott szájjal

hosszú csókot nvKinunk. A fuvolázást s e csókot fölváltva ntáiiozváii. a féltékt-uy liíiii

nie^ffeledkezik óvatossúj,'áról, s liiztou lóvósre kapliató. Szerk.
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az ezek által alkotott terekot a rajtuk észlelhet fontosabl) erecskékkel

eg3áitt, szemléllietés végett mellékelve adom a Gryllus campestris L. hím

és nsténye felszárnyainak természet után felvett hü rajzát, és pedig amazt

Initszoros-, evnezt öt és félszeres nagyítással. (Lásd a XlII-dik táblát: I =
hím hal-felszárnya, II = a nstény bal-felszárnya.)

E szk keret közlemény czélja a hím és nstény felszárnyak össze-

hasonlítása mellett röviden rámutatni s illetleg kiemelni a hím felszár-

nyának részeit, melyek a hang elidézésénél mint ftényezök szerepelnek,

vagy pedig, a melyek az elidézett hang tisztaságára és erejére emel befo-

lyást gyakorolnak, — a nélkül azonban, hogy most a tücsökzene jelenségé-

nek tárgyalásába legkevésbé is bocsátkoznék.

A tücsök-felszárny erei megkülönböztethetk e/ó' és luítsó erekre. Ezek

közül legalább kett, t, i. eç/y elö- és egy hátsó-ér, minden tücsökfajainknál

észlelhet; hol teljes számmalvannakmeg, nyolcznál nem terjednek többre.

ELÖ-EEEK — Venae anticae.

Az- els elér a kar-ér*' — vena suheosta, Hg,— melynek törzsrl vagy

trl ered ágacskái meglehetsen egyenl közökre osztják a széles el-tért

s szélére vagy végére szaladnak. (L. I 2 és II 2.)

A második ér, a kar-éren bell, a ka)i-ér* — vena mediana Hg, —
az elbbinél nagyobb vagy legalább is akkora vastagsággal. Minden szár-

nyas tücsökfajainknál megvan. (L. I 4 és II 4.)

Sem az els sem a második el-érnél a hím és nstény felszárnyain

lényeges különbség nem fordul elö.

Harmadik a helsö-kar-ér* — vena interno mediana HO, — mely hosz-

szúságának mintegy kétharmadán túl az elbbihez hajlik fel s azzal bogocs-

kát alkotván, ismét elválik s ugy fut a szárny szélére (a hímnél, 1. 13), vagy

pedig amazt egész végig nem érinti. (L. II 3.)

Az említett vena suheosta Hg és vena interno mediana HO a köztük

es kartö-érnek — rena mediana Hg — trül eredett ágai, s mind hárman

a vállbiityökbe — callus axillaris Hg,— gyökereznek. (L. I 1 és II 1 váll-

bütyök.)

A negyedik elér, a hossza-ér — vena longa, — majd a vállbütyökbl,

majd a hónalj-hütyökhöl — callus ciibitalis HO — ered; a leghosszabb s

mondhatni, a legvékonyabb is az összes elerek között. A megelzhöz
igen sok esetben derékon annyira közelit, hogy azzal szilárdul összeforrott-

nak gondolható volna, tövön azonban s még inkább hátsó vége felé elálló.

(L. II 5.) Ezt az eret a hímnél a kart-ér és bels kar-érnek már emiitett

* A csillagozott magyar elnevezéseket Herman OTTÚ-nak köszönlietjiik; nem
különben azon latin neveket is, melyek ntán HO. áll. A Hg. jelenti Dr. Hauen nevét,

kinek a felszárnyakra vonatkozó nézetét különösen szem eltt tartottam. Lásd : Stett.

Entom. Ztg. XXXI. 1870.
, Punguk.



bopjocskájából kiinduló kcrL'Szt-tTt'Cske iiutszi, [invly lU'lui elmosódó), az

azon túli része az crnck tetemesen vastagodott (atulajdonkepi tücsköknél).

(L. I 5.) A nstény hosszu-ere s a hozzá nagyon közelít belsö-kar-ér sok-

szor együtt is vékonyabbak mint a kartö-ér egyedül. A kereszterecskét

(I. k.) feszít erecskónek — extensor — nevezzük, mert közbenléte által a

kiegyenesed szárnynak kifeszülését eszközli.

A karér és kart-ér között fekszik a kartn-vi')I(/}/ — (allis midiatui. —
A k((rtn-ér és bchö-kar-n- hosszan a belsö-kar-ér vöh/yét — rallia internu-

inedi(nu( — zárják. Mindkét térnél azonban figyelemre méltóbb a belsö-

kar-ér és hosszu-ér közötti sark-völfiy — cardinorallis, — ez képezvén hosz-

szában azt a sarkot, melyen a felszárny elrésze egyenesre nyilik, vagy az

.illat oldalára zárul. Aráitez— plica— a cardino-vallisnak kiszélesed foly-

tatása, melyet a hímnél a fennebb említett kereszterecske választ el a car-

dino-vallistól. A ráncz (L. I G és II 6) az egész felszárnyon a leggyöngébb rész,

s nelia a szárny nyugvó helyzetében legyez módra összehajló.

A sarkvölgyröl meg.jegyezzük még azt, hogy néha annjnra elke^ke-

nyedik a bels-kar-ér és hosszú érnek nagyon egymáshoz hajló dereka

között, miszerint egj'szerü nagj'ító üveggel csak nehezen kivehet, vagy

hosszú keskeny csatornának látszó.

A felsorolt erek, a köztük lev völgyek és a szeles elszél együtt, a

felszárny összes szélességének mintegy felét teszik.

HÁTSÓ EREK — Venne postienc.

Ha az eddig elszámlált erek, a hím és nstényt illetleg csekély

különbséget mutatnak fel, annál több eltérést tapasztalunk a hátsó föerek

es térek alakulásában, a minthogy a zenél hím felszárnyának rendeltetése

is eltér a néma nstényétl.

Itt van egy ér, mely alakulásában a nsténynél kevésbé, de a hímnél

annál szeszélyesebb. Ez a szabálytalan ér — rena irregularis.— A nstény-

nél vagy egyenes, vagy görbe, vagy a felszárny végéig terjed, vagy csak

középen tiig tisztán megkülönböztethet, azontúl g^'akran részint a vena

longa ágerecskéivel, részint transversalis erekkel hosszant bonyolul. (II 0.)

A hím szabálytalan ere (I 9, 9'') közelebb vagy távolabb a ttl egy hirtelen

tett hajlással a felszárny hátsó széle felé görbül s a bng-hsin — nodus —
valamennyi hátsó férrel egyesül (I 13), majd a bogból kiválva s ismét

irányt változtatva, a hosszú érnek azon része felé irányul egyenes vonal-

ban (I 9''), hol a ránezot a cardinovallistól ama vékony feszít erecske —
extensor

—

választja el. A szabálytalan érnek e két, tudniillik l>og eb'itti és

bog utáni (I 9 és 9'') részei, a vena longával együtt egy lant alakú három-

szög tért zárnak be, melynek egyik csúcsa a bütyöknél, végs csúcsa a

feszítnél — extensor vagy ennek közelében a ráncz bels szöglete táján, és

hátsó csúcsa a bo(i-n{[\ nodus— van. Ez a hiiromsz()gü tér a lant — lyra
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— (lásd az I ábrában L), mely annyival inkább viselheti eiit a nevei, mert a

vena irregularisnak bog eltti részébl kiágazó erecskék (lásd I. ábrában

c, c, (', c, betücskékkel jelzett erecskéket) a szó'ban lev téren keresztül a

hosszú érig húzódva, mind megannyi Itfirok — cordulae a hasonlatot meg-

lepöleg emelik. Ezen húrok száma és milyensége a zene milyenségére igen

nagy befolyást gyakorol.

Szárnyas tücsökfajaink hímjeinél, mint a rokon családbeli Locusti-

nák legtöbb fajainál, a czirpelés elidézésének egyik ftényezöje a reszel*

— lima. — Ez a reszel tücskeink legnagyobb részénél a szabálytalan

érnek bog eltti részén található fel. A Ilmának némi nyomai a gr3'-llotalpa

vulgaris nstényének szabálytalan és sokszor még inkább az ezután követ-

kez éren is észlelhetk. A limának milyensége nagy mértékben határozza a

zene rhytmusát.

A szabálytalan érnél még figyelmet érdemelnek némely belle kiin-

duló ágerek. A nstény szabálytalan erébl több ágerek (lásd IL 7.) nyúl-

nak a szárny hátsó széle s illetleg vége felé irányulva. Ezen ágerek közül

az, mely a ráncz bels szöglete felé ered (lásd II ábrában a), az azt meg-

elz két ágérrel együtt (1. II. ábrában 3 és ;- betücskéket) felel meg a hím

szabálytalan erébl kiinduló azon ágereknek, melyek a doh-kártyát * —
Tympanum — körítik (I ábrában a és ;-) s illetleg metszik, (I. ábra j}

vagyis 8). Ez a dobhártyát metsz ágér a hanguló-ér*— vena epitonica HO.
— 'EiZ Si ha nf/oló-ér valamint a tympanum mekkorasága is figyelemre méltó.

Az Oecanthus igen nagy részben nagy tympanumának köszönheti, hogy

méla czirpelése messze elhangzik, pedig felszárnya sokkal gyöngédebb alko-

tású mint rokonaié. A Gryllotalpa dobhártyája aránylag legkisebb, hangoló

ere nincs, s így csak egy sejtbl áll.

A szabálytalan ér mögött a bels liónaJjér— vena interna— van, mely

a hímnél (I. 10, lO^) atöbbi erekkel a Zíor/-ban egyesülvén, ismét különválik,

irányt változtatva s görbe alakot írva le hátra kanyarodik a hónaljérnck

hátsó szélen lev ágára (pl. gryllus-nem), vagy önállólag végzdik (Gryllo-

talpa), vagy pedig felkanyarodik s szabályos félkör alakban egyesül a vena

irregularis megfelel ágerével (Oecanthus). A nsténynél vagy egyenesen

vagy görbén, mint a megelz, sugárzik ki a bütyökbl (II. 10, 10^'). Néha

az elbbi, néha -pedig a következ ér töága gyanánt tnik fel.

A hónaljtöér*— vena snbmcdiana Hg— is éjien mint a rena mediana

— Dr. Hagen kitn észlelete szerint minden rovar felszárnyában megvan ;

s ez észlelet alaposságát és valóságát eddig megvizsgált tücsökfajaink is

megersítik. A hónaljtöér a nsténynél (II. 11, 11^') görbe vagy egyenes; az

elbbivel párhuzamos, s rendesen rövidebb mint az. A hímnél a bog eltti

rész (I. ll«-) többé kevésbé görbült; a ior/-ból kiágazó rész (I. 11'') néha

rövidebb mint a bels hónaljéré, és vagy más érrel egyesülve, vagy önál-

lólag végzdik ; vagy pedig az elbbi érnél hosszabb, és a hátsó és vég
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széllel párhuzamosan szabályos félkörbe, kereti'zölefj; kaiiyarodva, a rf)i(i

Ii>ii;i(h(il, ennek vége eltt egyesül. Ez eset van az Ocaintlnin linoni met-

szet felszárnj^ánál.

A vciKí siibiiioliáinuKik törül eredett hátsó ága a hdHdljcr — rciia

postcosta, — (I. H, li>", 12'', IL 1:2, H», li2", X^l"), a hímnél igen fontos,

mert bog eltti részének (I. Ii2) két egymásból egymásba hajló ágacskája

alkotja a felszárny hátsó szélén, közvetlenül a bog eltt, azt az igénytelen

mekkoraságu ívccakét— arciiliis— (I. 14), melyben rámutathatunk a hang-

szer második fötényezjére, mint a mely a másik felszárny Umájához dör-

göltetvén, avval együtt közös szülje lesz a czirpelésnek, s mint a melytl

('(It/szcrsiiiiiid <i hdmitixztaság els sorlxoi J'n(j<j. Ha ez ívecskérl elmcmdjuk

még, hogy nagyító üveggel különösen szemügyre vétetvén, világos tiszta

színe által tnik ki homályosabb környezetébl, míg szabad szemmel nlig

észrevehet, s hogy hosszúsága illetleg ívhajlása a legviszonyosabb

arányban áll a lima elhajlásával, illetleg rovátkolt élének emelkedettsé-

gével ; és végül, hogy legteljesebben kifejldve tulajdonképeni gryllusaink-

nál föllelhet, a Xyánál* merben hiányzik, — most egyelre eleget mond-

tunk róla. A bogon túl a rcua poHtcosta ágai néha egymástól különválva

jelennek meg, és pedig a bels (I 12'^) kissé görbe, a széls (I 12"^) egyenes

és a felszárny hátsó szélének szegélj^e gyanánt szolgál. Ez az ér a nstény-

nél (II 12) néha két-három águ (II 12'', 12^ 12»).

A hónaljt-ér és hónalj-ér határozottan a hónalj-hntyökhöl* — C(íUiis

ciíI)itaUs. ][() — (I 15 és II 15), míg a vena irrcunhiriH és iiitcrnd néha a

vállbütyökhöz hajlanak inkább.

A hátsó ferek következ téreket alkotnak :

A vena irregularis és interna közötti szahálijtahui tí-r — a red irrcuu-

hiris — a különböz fajok nstényeinél különböz, némely fajoknál mind

inkább szélesed, és terjedelmes, s mint az ezután említend térek is, há-

lózatosán elterjed transversalis erek és a vena irregularis és longa ágerei

által ferde négyszögöeskékre van osztva. A hímnél (majd minden tücsök-

fajnál) e térnek l)0g (dtti része keskeny, a bog utáni pedig szabálytalanul

szélesbedö s körülbell ott, a hol a vena postcostát érinti, a legszélesebb ;

e térbe esik a dobhártya — tympanum— is, melyen túl a tér többi részét

a vena longa ágerei és transversalis erek osztják apró négyszögökre,

melyek néha szabályosan, néha szab.ílytalanul sorakoznak egymás mellé.

A vena interna es submediana közti tér a Itchn lióiudj-tri- — arcd

'nitt'vna ;
— a vcna submediana és subeosta között van a hnmiljtn-frr —

Kira sii})nirtli(tit(( — a vena postcosta megett a kiilsn InnKilj-trrf — nn-n

posfcoHtd — találjuk.

• Ho^y a Xi/(í uiíriní/dl'in'il c/.t ii iiuís/.oi't mi pótolja, iiu'^' in'iu (udoiii luoiíiiiou-

dani, söt luéf; azt sum, hofíy limaját liasználja-e zenélési-e va;;y lu-iii. I''.zt majd akkor,

lia az él állatot szaba Uian vafíy íbgságl)an észlellietem !
Pi;\c;rit.



228

Mindezen tereket, a föereknek bátra felé irányuló ágerein kívül, igen

sok esetben a Ihátsó széltl elé s illetleg a szárny végefelé irányult trann-

versáUs erek is szeldebk ; melyek — ba vannak — számra nézve nem csak

különböz fajok szerint, de ugyan azon fajnál is, változók lebetnek, a fel-

szárny mekkorasága szerint QdL a GrylLmelas Fisch, nstényeinél). A trans-

versalis erekrl legyen elég most megjegyeznem, bogy számuk a nstény

felszárnyán nagyobb, mint a bímén. Emennél igen sok esetben vagy a

szárny vastagodott téréibe olvadnak belé (fként a bog eltt), vagy elmo-

sódottak egészen vagy csak részben, mely utóbbi esetben kifejldött csonka

végük felismerhet. (L. I ábr. a tympanumban v. v.). A lyra búrjai

(I c. c. c. c.) is transversalis erek.

BXPLICATIO.

Tab. Xm.

I. Elytrum Grylli campestris L cf

sexies auct.

II. Idem femiBae. 5V2 auct.

1. 1. Callus axillaris Hg.

2. 2. Vena subcosta Hg.

3. 3. Vena internomediana H. O. .

4. 4. Vena mediana Hg.

5. 5. Vena longa.

6. 6. Plica.

7. 7. Rami venae longae.

I. 8 (=: ß) Vena epitonica H. O.

I. 9a, 9t, II 9 Vena irregularis.

I. 10a, 10b,
)

11.10,10 )
Venamterna.

I. IIa, IIb,)
TT ... . / Vena submediana Hg.
II. 11, 11, /

II 12' 12^'
/
^^^^^ postCosta.

L 13, — Nodus.

I. 14, = Arculus.

I, II. 15, = Callus cubitalis H. O.

I. L = Lyi'a.

I. c, e, c, c, Cordulae.

I. T =: Tympanum.
I. T «, /' = Rami venae irregularis.

II. «> /' = Idem feminae.

I. V. V =, Tri\mci transversales.

I. li .— Extensor.

Bogarak. Coleoptera.

COLEOPTEKA NOVA
EX HUNGÁRIA MERIDIONALI,

a Joanne Frivaldszky descripta.

ÜJ TEHELYRÖPÜEK
MAGYARORSZÁG DÉLI RÉSZÉBL,

leii-ta Frivaldszky János.

STYPHLUS UNCATUS.

Elongatus, brunneus vel testaceus ; capite pronotoque subrude rugo-

so-punctatis et setis flavescenti-albidis, simplicibus spatbulatisque vestitis;

elytris rude striato-punctatis, interstitiis angustis setis simplicibus incum-
bentibus et spathulatis erectis seriatim ornatis

;
pedibus dense punctatis

et breviter setosis, tibiis apice unco longo terininatis.
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Long. :>i/2
'%,.

Supra brunneus vel testaceus, infra obscurior, antennámm clava

pallido flava. Caput parvum, globosum, dense punctulatum et tiavido-

pubescens; oculi nigri, parvi, planati, non prominentes; rostrum pronoto

brevius, latiusculum, apice parum curvatum, rugoso-punctatum, setis bre-

vibus incumbentibus, immixtisque spathulatis suberectis, flavescenti-albi-

dis, dense tectum ; antennarum clava breviter obovata, pallide flava. Pro-

notum subcylindricum, infra ai)i('em modice constrictum, latitudine multo

longius, subrude rugoso-punctatum et setis brevibus concentrice incumben-

tibus, spatliulatisque suberectis vestitum. Elj'tra pronoto plus quam adhuc

semel longiora, retrorsum versus sensim ampliata, apice conjunctim rotun-

data, mediocriter convexa, postice abrupte declivia, rude striato-punctata,

fere clathrata, interstitiis angustis, setis simplicibus incumbentibus et cla-

vatis erectis seriatim instructis. Pedes punctulati et setulis brevibus dense

tecti; tibiarum apice unco sat longo terminato.

In Hungária meridionali ad tbermas Herkulis Mehadienses a Joanne

Pavel et in Slavonia a me detectus.

Felül barnás vagy barnasárga, alul sötétebb szín, a csápok bun-

kója világos-sárga. Feje kicsiny, gömbös, sürün pontozott és meglapuló

sárgás, pelyhes szrökkel födött ; szemei feketék, kicsinyek, laposak s

ki nem állók; ormánya az elötorjnál rövidebb, kissé szélesített, hegyén

kevéssé görbült, redsen pontozott, rövid meglapuló, serteidomú, sárgás-

fehér szrökkel sürün borított, melyek közt lapoczkás alakúak s kissé fel-

állók is vannak ; a csápok bunkója rövid, visszárui tojásdad s világos-sárga.

Torja hengerded, hegye alatt kissé összeszorult, szélességénél sokkal hosz-

szabb, kissé durván redsenpontozott és rövid meglapuló, korongja felé

irányúit, sárgás-fehér serte-szrökkel, azonkívül kissé felálló lapoczkások-

kal is borított. Röptyüi a torjnál több mint még egyszer hosszabbak, hátra-

felé lassúdadan szélesbedök s liegyök közösen elkerekített, középszerííwi

domborodottak, hátul hirtelen lejtsek, durván vonalasan-pontozottak,

köztércséik keskenyek s meglapuló soros egyszer — és felálló bunkós

serte-szörökkel ellátottak. Lábai pontozottak, és rövid sertés-szrökkel

födöttek ; lábszárai pedig meglehets hosszú gamóval felszereltek.

Magyarország déli részében a mehádiai Herkules-fürdnél Pavel

János által és általam Slavoniában födöztetett fel.

HALTICA (ORESTIA) PAVELI.

Ovata, mediocriter convexa, nitida, brunnea, pedibus pallidioribus,

oculis nigris
;
pronoti lateribus fere parallelis, infra angulos anticos angu-

latis, superficie obsolete, disperse pmictulata, ante basim leviter transversim

irapressa ; elytris ovatis, striato-punctatis, punctis versus apieem evanes-

centibus ; femoribus parum incpassatis.
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Long. 2^%,.

Orest. Kraatzii All. (mihi ignotae) magnitudine et statura similis

esse videtm-, sed elytris aliter coloratis, horum pnnctatiira basim et latéra

attingente distincta. Briinnea, subtiis obscurior, antennarum apice, palpis

pedibusqiie pallidioribus, oculis nigris. Cai^ite laevi, stria transversa inter

oculos profunda, fronte obtuse-carinata ; antennis dimidii corporis longitu-

dinem vix superantibus
,

pubescentibiis, articulis 2—4 valde brevibus,

aequalibus, ultimo antecedentibus crassiore, apice acuminato. Pronoto lon-

gitudine latiore, lateribus fere parallelis, tenuiter marginatis, angulis anti-

cis rotundatis, retrorsum oblique explanatis et tenue callosis, callositate

versus latéra dente parvo terminata, ideoqua latéra liic angulata sunt ;

angulis posticis acutiusculis ; superficie mediocriter convexa, obsolete

disperse punetulata, ante basim, medio arcuatim productam, leviter trans-

verse impressa, impressione fere recta et utrinque striis brevibus profun-

dis limitata. Scutello parvo, triangulari, laevi. Elytris basi pronoto modice

latioribus, ovatis, tenuiter marginatis, mediocriter convexis, postice valde

declivibus, striato-punctatis, series punctorum 9 et una seutellaris, liaec

usque ad Vs elytrorum extensa, seriebus internis ante apicem, mediis

infra medium, lateralibus vero in medio evanescentibus. Subtus punctata

et pubescens ; femoribus parum incrassatis.

In Hungária meridionali pariter ad thermas Herculis Mehadienses a

Joanne Pavel, Musaei Nationalis Hungarici collectore détecta.

A Kraatz-féle Orestiá-hoz (Or. Kraatzii AIL), — mely elttem isme-

retlen, — nagyságára s alkatára nézve hasonlónak látszik lenni ; de a

másképen színezett röptyük s pontozatuk által, mely tövükig s az oldalakra

is kiterjed, különböz. Barnás, alul valamivel sötétebb szín, a csápok

hegye, a falámok s lábai világosabb színek. Feje sima, a szemek közti

bevésett vonala mély, homloka pedig tompa ormóju ; csapjai körülbelöl

feltest hosszaságuak, pelyhedzö szrökkel, :2—4 ízeik nagyon rövidek,

egyenlk, a végs az elttelevknél vastagabb s vége hegyesített. Torja

hosszánál szélesebb, oldalai majdnem párhuzamosak s vékonyan párká-

nyoltak, az elszögletek kerekítettek, hátrafelé ferdén kissé szélesedettek s

vékonyan felpittyedtek, a pittyedés az oldalak felé fogacskával végzdik,

miért is itt a törj oldalai szögletet képeznek; a hátsó szögletek hegyesdedek;

felülete középszeren domborodott, alig láthatólag szétszórtan pontozott,

a közepén ívesen kinyúlt alapja eltt sekélyen harántan benyomott, a

benyomás majdnem egyenes s oldalvást két rövid, de mély rovátka által

korlátolt. A paizs kicsiny, háromszög és sima. Eöptyi alapjukon a torj-

nál kissé szélesebbek, tojásidomúak, vékonyan párkányoltak, középszeren

domborodottak, hátul nagyon lejtsek, vonalasán pontozottak, 9 pontsorral

s egy röviddel a paizs mellett, mely a röptyk egy harmada hosszára ter-

jed, a bels pontsorok a röptyk végei eltt, a középsk azok közepe alatt
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s az oldaliuk a röptyük közepén enyészdtesck. Alul pontozott es sz(")röcs-

kes ; a czorabok kissé vastagodottak.

^rafíyarorszáp; deli részében a Herknles-fürdönel PAvkl János a nem-

zeti múzeum gyjtje födözte fel.

líiliiwnojitcrd. Ilárti/dröpück.

MELLIFEIÍA NOVA UJ MKH-FAJOK

IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMK-

HUNGARICI, NYÉBEN,

ab AlEXANDRO MocSÁRY descripta. leiitii ÄlocsAnY Sánpor.

I. Colletés punctatus. Tnterstitio oeulo-mandibulari brevi, antennis

eapite adhuc semel longioribus, articule tertio quarto panic breviore:

niger, subnitidns ; clypeo, genis, fronte, occipite, tborace et femoribus

cano-villosis ; clypeo rugoso-punctato, apice truncate, antennarum funicu-

lis subtus brunnescentibus ; metanoti lateribus dense pnnctatis ; tborace

abdominisque breviter-ovati segmentis dorsalibus duobus primis rude, sed

non dense, reliquis et omnibus Yentralibus vero sat dense rugoso-jjuncta-

tis, segmentorum dorsalium margine postico niveo-fasciato, ano conico,

boc et ventre fumato-pubescentibus ; tibiis ac tarsis griseo-hirtis, borum

articulis apice ferrugineis, calcaribus testaceis; alis flavescenti-hyalinis,

apice dilutioribus, tegulis, nervis stigmateque piceis. — î, long. 9 '"'/„i.

Colleti nasuto Sm. similis, sed minor ac debilior : clypeo non pro-

(hicto, interstitio oculo-mandi])ulari brevi, metanoti lateribus dense punc-

tatis, non vero rude punctatis et rugosis, abdomine breviter-ovato, alis

llavescenti hyalinis diversus.

In Hungária centrali inventus est.

A szem és a rágó közti tér rövid, a csápok a fejnél mégegyszer bosz-

szabbak s barmadik izök a negyediknél kevéssel rövidebb : fekete, kissé

lenyes ; szájvédöje, arcza, bomloka, nyakszirte, torja és czombjai hosszú,

elálló feliérszürke szrrel fedettek; szájvédöje redsen-pontozott, vegén

csonkított, a csáp ostorai aliil barnásak ; utótorja oldalain sürün ponto-

zott; torja és rövid-tojásdad végtestének két eLsö hátszelvénye durván, de

nem sürün, a töbl)i és az összes hasszelvények ellenben meglehetsen

srn redösen-pontozottak és a hátszelvények hátsó széle hófehér szalag-

gal jelölt, végszelvénye kúpdad s ez, valamint a has is fiistösszínü pehely-

lyel borított; lábszárai és kocsái sr szürke szrözettél vannak takarva,

s ez utóbbiak végs ízei végükön rozsdabarnák, sarkantyúi agyagsárgák;



szárnyai átlátszó-sárgásak, vegükön világosabbak, töpikkelyök, erezetök és

jegyök sznrokfeketék. — í, hossza 9 "'/„,.

A Colletés nasiitus-boz hasonló, de kisebb: szájvédje nincs meg-

nyúlva, a szem és a rágó közti tér rövid, utótorjának oldalai srn ponto-

zottak, nem pedig durván pontozottak és ránczosak, végteste rövid-tojás-

dad, szárnyai átlátszó sárgásak.

Budajíest környékén találtatott.

2. Osmia dives. Nigra, sat robusta; capite lato, thorace paulo angus-

tiore, dense rugoso-punctato, temporibus tumidis, his, genis et clypeo

fulvo-griseo, fronte et occipite ver fulvo-hirtis ; clypeo subrude punctate,

apice modice calloso, mandibulis validis, tridentatis (dente primo lato),

sulco obliquo longitudinali exaratis et fulvo-tomentosis ; antennis tenuibus,

articulo tertio sequentibus duobus longitudine subaequali ; thoracis dorso

dense rugoso-punctato et aureo-fulvo, pectore et metanoto ver fulvo-gri-

seo hirtis, scutello inermi, metanoto dense rugoso-punctato eiusque area

media nitida; abdomine late-ovato, nitido, sat dense punctato, segmentis

dorsalibus 1—3 in medio tamen dispersius punctatis, 1—5 margine pos-

tico late aureo-fulvo fasciato, ano subtiliter punctulato et fulvo-tomentoso,

scopa ventrali nigra
;
pedibus nigris, fulvescenti-griseo pilosis, tibiis ante-

rioribus unco externo apicali mediocri armatis, anticorum calcaribus apice

testaceis, posteriorum ver totis nigris, tarsis subtus fumato-ferrugineo

hirtis; alis fumato-hyalinis, margine apicali cellulaeque radialis parte

antica obscuris, tegulis, nervis stigmateque nigris. — 5, long. 12'"^,i,.

Osmiae aurulentae Pz. similis, sed maior et robustior : mandibulis

aliter dentatis, area media metanoti nitida, corpore paulo fortius punctato,

abdominis fasciis omnibus integris, calcaribus tibiarum posteriorum et

scopa ventrali nigris distincta. '
,

In Hungária centrali in montibus ad Budám sitis mense julio valde

rara est.

Fekete, meglehetsen vaskos ; feje széles, a torjnál kissé keskenyebb,

srn redsen-pontozott, halántékai duzzadtak s ezek, valamint arcza és

szájvédje szürkéssárga, homloka és nyakszirte pedig barnássárga szín
szrözettél vannak fedve; szájvédje meglehetsen durván pontozott, a

végén kissé felpittyedt, rágói ersek, háromfogúak (az els fog széles),

ferde hosszas barázdával jelöltek és barnássárga szín gyönge szörözettl

molyhosak; csápjai vékonyak, harmadik ízök a két eltte lev íz hosszával

csaknem megegyez ; a törj háta srn redsen-pontozott s ezt aranysárga,

a mellet és utótorjot pedig szürkéssárga szr fedi, paizsa fogak nélkül

való, hátsótorja srn redsen-pontozott s középterje fényes; végteste

hosszas-tojásdad, fényes, meglehetsen srn pontozott, de az 1—3 hát-

szelvények középen szétszórtabban pontozottak, az 1—5 szelvények hátsó

széle széles aranysárga szalaggal ékesített, a végszelvény sekélyen ponto-
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zott és bíirnasárga gj'önge sr szrözet takarja, a has gyüjtöszöre pedig

fekete ; lábai feketék, sárgásszürke szörüek, a két els pár lábszár végén

kivíilröl egy-egy középnagyságú foggal fegyverzett, az elsk sarkantyúi

végokon agyagsárgák, a két hátsó páré pedig egészen feketék, a kocsák alul

merev és sürü füstös-rozsdabarna szín szrözettél takartak ; szárnyai

átlátszó-füstösek, végeiken és a sugársejt mells részén sötétebbek, tpik-

kelyök, erezetök és jegyök feketék. — 9, hossza 1 2"^.

Az Osmia aurulenta-hoz hasonló, de nagyobb és vaskosabb : raguinak

fogai másképen helyezettek, az utótorj középs terje fényes, teste kissé

ersebben pontozott, végteste összes szalagjai egészek, a két hátsó i)ár

lábszár sarkantyúi és hasának gyüjtszre feketék.

A Gellérthegy déli oldalán júliusban igen ritka.

3. Tetralonia adusta. Brunneo-nigra, subopaca ; mandibulis anten-

nisque nigris, his sulttus et apice obscure-ferrugineis; clypeo dense rugoso-

punctato, nigro; capite, thoracis lateribus, pectore, femoribus, segmento

primo dorsali ventreque griseo-villosis ; thoracis dorso brunneo-hirto ; ab-

domine thoracis latitudine, segmento primo dorsali basi rugoso-, reliquis

ver dense punctatis, segmentorum 1—3 margine postico laevi ac pellu-

cido, 2—4 fulvo-griseo tomentosis, 5-to nigro-holosericeo, 6-to et 5-ti mar-

gine postico ferrugineis ; tibiis metatarsisque cano-villosis, his subtus brun-

neo-hirtis, tarsorum articulis reliquis ferrugineis, unguiculorum apice

nigris; alis subhyalinis, tegulis nervisque rufo-piceis. — ?, long. 13 "'/„,.

In Hungária centrali aestate valde rara est.

Barnás-fekete, meglehetsen fénytelen ; rágói és csápjai feketék s az

utóbbiak alul és végeiken homályos-rozsdabarnák ; szájvédje sürün red-

sen-pontozott és fekete ; feje, torjának oldalai, melle, czombjai, a végtest

els hátszelvénye és hasa hosszú, stírü s elálló szürke szrözettél fedett
;

torjának háta barna szrözetü ; végteste olyan széles, mint torja s az els

hátszelvénye tövén redsen-, a többi szelvények ellenben sürün pontozot-

tak, az 1—3 szelvények hátsó széle sima és áttetsz, a 2—4 gyönge, sürü

sárgás-szürke szrözettl molyhosak, az 5-ik bársonyfekete, a ö-ik és az

5-iknek hátsó széle rozsdabarna; lábszárai és a térjék (els kocsaiz) hosz-

szú, sürü és elálló szrszálakkal vannak megrakva, s ez utóbbiak alul

barnás szrüek, a kocsák többi Izüléke rozsdabarna, a karmacsok végiikön

feketék ; szárnyai meglehetsen átlátszók s töpikkelyök és erezetök rt-

színbe játszó fekete. — 9, hossza 13 «'/„^.

Az 1875-ki év juhns havában a Gellérthegy déli oldalán födöztem fel.
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Hemiptera.

APHIDAK.

Közli : Dr. Horváth Géza.

, A félröpüek rendjéhez tartozó Aphidák (levelészek) úgy tisztán elmé-

leti, mint g3'akorlati szempontból bizonyára a legérdekesebb rovarcsoportok

egyikét képezik. Mert mig egyfell sajátságos életmódjuk és szaporodási

viszonyaik által a szakember figyelmét lekötik, addig másfelöl azon nagy-

mérv károk által, melyeket egyes fajok bizonyos cultivait növényeinkben

okoznak, a gyakorlati növénytermel eltt olykor els rangú fontosságra

vergdnek.

Ezen apró rovarokról eddig hazánkból— egyetlen egy szomorú eset,

a pancsovai szlkben felmerült Phylloxéra vastatrix kivételével — még

semmiféle adattal sem birunk. Itt tehát még a legcsekélyebb közlés is

egészen új adalékot képez faunánk ismeretéhez. Ez inditott arra, hogy a

jelen év nyarán a házam mögött. Forrón Abaujmegyében, fekv egyszer

kis kertben az ott tenyész Aphidákat kissé figyelemmel kisérjem. Meg-

figyeléseim összesen 30 ismert fajt eredménj^eztek, melyeket megfelel

tápnövényeikkel együtt ezennel a következ sorokban mutatok be.

Siphonophora Eosae L. tápnövénye Eosa centifolia.

eerealis Kait.

Millefolii Koch

Artemisiae Boy. de F.

<( Ulmariae Schrank

« Solani Kait.

« ürticae Schrank

« Jaceae L.

« Picridis Fabr.

« Serratulae Kait.

Ehopalosiphum Lactucae Kait.

Myzus Lychnidis Koch

Hyalopterus Pruni Fabr.

Aphis Brassicae Kalt.

« Ballotae Pass.

« Capsellae Kalt.

« Cardui Kalt.

« Medicaginis Koch

« ochropus Koch

Seeale cereale.

Achillea millefolium.

Artemisa vulgaris,

Tanacetum Balsamita,

Pyrethrum Parthenium,

Urtica dioica.

Capsella Bursa pastoris,

Solanum nigrum.

Urtica dioica.

Carduus acanthoides.

Cichorium Intibus.

Sonchus asper.

(( «

Lychnis vespertiua.

Prunus domestica.

Brassica oleracea.

Ballota nigra.

Capsella Bursa pastoris.

Carduus acanthoides.

Medicago lupulina.

Chenopodium album.
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Aphis Pa2)averis Fabr.

Pyri Koch

La^jpae Koch

Siphocorync Capreae Fabr.

Chaitophoriis lencomelas Koch

« Popiih L.

CalHpterus Juglandis Frisch.

Schizoneura Corni Fabr.

Pemphigus affinis Kalt.

« spirothecae Pass.

« lactucarius Pass.

tápnövénye Solanum nigrum, Matrica-

ria Chamomilla, Papaver

somniferum, Zea Mays etc.

« Pyrus communis.

« Lappa minor, Conium raa-

culatura, Apium gi-aevolens.

<i Conium maculatum.

<i Populus pyramidalis.

Juglans regia,

vagans (röpkédve).

Populus pyramidalis.

« «

Lactura sativa.

SYNONYMIAI JEGYZETEK.

Közli : ])r, Horváth Géza.

1

.

Üdontoscelis dorsalis Fabr. Dall.

lineola Piamb.

9 plagiaia Fieb.

cf signata Fieb.

2. Pihombocoris (Mayr) reguláris H— Sch. (Pentatónia)

sgriaciis Maj'^r.

Cyrtochilus ßavoUncatus Jakowl.

3. Peritrechus flavicornis Jakowl. 187ö.

i)i<'i-idioiuili>t Put. 1877.

4. Ischnocoris Havipes Sign., sj). (Ustinctn.

. Stiphrosoma nigrum H—Sch.

liigcrrim itiii H—Sch.

0. Macrotj'lus nigricornis Fieb.

lutescens Fieb.

mel(í)wc('ri(a (Fieb.) Put.

7. Triphleps nigra Woltï.

var. Ullrich ii Fieb.

8. Nagusta Goedelii Kolen,

I'liaiufDcoris connifiís .lakowl.
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véglénytan. protistologia.

NÉHÁNY SZÓ A TENGERI AMOEBÁKRÓL.

Közli: Dr. Entz Géza.

Miután a szamosfalvi és tordai sós tavakban élö véglények tanul-

mányozása azon eredményre vezetett, hogy a sóstavak ázalagai és gyök-

lábúi a tengerviz megfelel véglényeivel félreismerhetlen rokonságban álla-

nak, igen érdekemben állott tengervizet vizsgálhatni, még pedig kiválólag

annak eldöntéseért : vájjon jogosult volt-e azon feltevésem, mely szerint

az édes- és benföldi sósvizekben élö Amoebák tengervízben is elfordulnak

(v. ö. ezen füzetek III. sz. 16G. 1.). Óhajtásom dr. Török Aurél t. barátom

szívességébl, ki a kuxhaveni kikötbl hozott tengervizet, mely egy köze-

lebbrl meg nem határozott Fueoidea levélszerü barna thallusának üle-

dékkel bevont darabkáját tartalmazá, bocsátott rendelkezésemre, rövid idö

eltt teljesedésbe ment s érdekesnek találom a górcsi leletet e helyen

röviden feljegyezni.

Jelzett okból els sorban Amoebák felkeresésére fordítottam figyel-

memet s nagy megelégedésemre szolgált az édes- és sósvizekben leggya-

koribb két Amoebának igen nagyszámú példányait feltalálni, névszerint : a

parányi, olvadó csepp módjára fürgén folyó A. Limax-ot Duj. (Auerbach)

s a. hengeres állábakat bocsátó A. rádiósát Ehrb. Az utóbbit kisebb s alak-

jokat gyorsabban változtató példányokban s ezeknél kétszer-háromszor

nagyobb példányokban találtam, melyek alakjokat igen lomhán változ-

tatták s minden mozdulatokat bizonyos merevség bélj'egzé ; ezek kétség-

kívül vén egyének, minket oly édes- és sósvízben, méhében az A. rádió-

sának kisebb alakja hosszabb ideig tenyészett, állandóan lehet találni,

valamint a szabadban források, csorgok melletti nedves földön, mohok

alatt, s más hasonló nedves helyeken a GREEFF-féle nagy A. terricola

társaságában. Mindkét tengeri Amoebára nézve jellegznek találtam azt,

hogy ürcséjük sokkal lomhábban, nagyobb idközökben s szabálytalanabb

ütemben lüktet, mint a megfelel édesvízi alakoké s e tekintetben teljesen

megegyeznek a sóstavakban s a nedves földön tenyész példányokkal. —
Vizsgálatomnak eredménye tehát az, hogy a minden édesvízben, öntelé-

kekben s benföldi sósvizekben oly gyakori A. Limax, mely tengervízbl,

tudtommal, eddigelé nem ismeretes, a kuxhaveni s kétségkívül más tenger-

vízben is közönséges s továbbá, hogy egy másik tengeri Amoeba lénye-

gesen nem különbözik az édes- és sósvíz A. radiosájától s e szerint alig

szenvedhet többé kétséget , hogy Dujardin A. marinája , valamint

ScHULTZE M. velenczei és Schultze E. F. nápolyi A. polypodiája azonos

az A. rádiósával, st igen valószín, hogy Haeckel norvégiai Protamoeba

polypodiája sem egyéb a valódi A. rádiósánál.
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Egyéb élö gyöklábúakat nem találtara a kuxhaveni vízben s a kis-

számú Foraminiferák, nevezetesen Textulariák csinos héjai üresen hever-

tek az üledékben. Az említett Fucoideára telepedve nagy számmal

találtam a Freya ampulla Cl. i'i: L. elegáns alakú tokjait, de üresen, vala-

mint két más üres ázalagtokot, melyek egészen megegyeznek a CííAI'aukde

és Lachmann által az északi tengerbl ismertetett Tintinnus lagonulával

és T. ventricosns-szal (Études etc. vol. I. p. 205—208 PL 8. fig. 10—11 et

Pl. 9, fig. 4.). Csupán három élö csillaszörös ázalag népesíté a vizet, u. m.

Cyclidium Glaucoma Ehrl), és Euplotes Charon Ehrb. igen nagy számban,

valamint a Stichotrieha marinának Stein (Der Organismus der Inf. IL

Band p. 150) igen kevés számú példányai. — A világosságnak kitett

tenyészedénybcn a Chlamydomonas marina Cohn igen gyorsan annyira

elszaporodott, hogy a víz egészen megzöldült s erre, úgy mint egysejt

moszatoknak túlságos elszaporodása alkalmával általában tapasztalható, a

gyöklábuak és ázalagok egészen kivesztek.

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

DESCEIPTIONES ÚJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEIRÁSAL

Auctore LuDOVICO SlMKOVICS. Közli SlMKOVICS La.TOS.

G. Rnmex palnstroides (lí. palnstri X silvestris) inilii.

liumex radicc bienni (?) ; caule tereti sulcato, virenti aut pur[)uras-

cente, ramoso ; ramis erectis ; foliis inferioribus lanceolato oblongis, supe-

rioribus angustioribus utrinque attenuatis, omnibus marginc crispulis ;

verticillis multifloris, versus ramorum apicem approximatis, inferioribus

folio lineari-lanceolato, patente fultis, superioribus nudis
;

pedicellis

perigonio fructifero longioribusarticulatis; valvis eminoribus (circiter 4 "51^

long, et 3
'>»/,n

lat.) ovato oblongis, basi truncata, apice acunn'ne obtuso

integerrimo, omnibus calliferis et dentibus utrinsecus 3

—

i subalatis seta-

ceisque, 1

—

172 ''% longis, patentibus, rectis, diametro valvarum plus-

minus brevioribus instructis.

Habitat in fossis inundatisque fluvii Sebes-Körös juxta ^fagnovara-

dinum, Hungáriáé orientális, silvulam «Fácános» versus copiose, elegan-

tem ubi banc stirpem in societate Rumiéi crispi L., R. palustri Smith, et

U. silvestri Wallr. anno 1877 jun. 28 optime fructiferum legi.

Természetníjzi /iizelek. ív. 1 i
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Dentibus valvarum habitiique R. palustri Smith, proximus, set!

statura robustiore, pedicellis longioribus, valvis majoribus et obtuse apicu-

latis, dentibus valvarum obsoletioribus, verticillis superioribus nudis

eximie discrepans et ad R. silvestrem Wallr. aecedens. — R. silvestris

Wallr. vallvis fructiferis majoribus, baud dentatis, foliis latioribus ovato

oblongis, totoque habitu a nostro alienus. — R. pratensis M. et K. ejusque

varietates etiam affines, sed foliis latis, valvis majoribus obsolete denticu-

latis, pedicellis conspicue longioribus primo intuitu differunt.

7. Rnmex stenophylloides (R. maritimo X stenophyllus ?) mihi.

Rumex radiée perenni (?) ; caule tereti suleato ramoso, ramis elongatis

erectis ilorigeris ; foliis lanceolatis angustis, utrinsecus attenuatis acutius-

culis, margine crispulis ; racemis basi interruptis supra continuis ; verticillis

dense multifloris inferioribus folio fultis ceteris nudis, pedicellis articulatis

tenuibus, perigonio fructifero duplo longioribus; valvis e mediocribus

(2— 3*%j, latis, 3V2—4V2 *%(, longis), reticulato venosis, triangulari ovatis,

acumine integro acuto, omnibus calliferis; dentibus 4—6 rectis, partim

1— IV2 ''»/,n
longis subulatis, partim usque 3 *"/„ longis setaceis, patentibus,

ideoque diametrum valvarum partim superantibus aut aequantibus, partim

eo brevioribus.

Habitat in paludosis inundatisque fluvii Berettyó aestate exsiccatis

com. bihariensis Hungáriáé orientális, oppidum Füzes-Gyarmat et pagum
Nagy-Rabé inter, praedii Nagyrét ; item ad pagum Bakonszeg ejusdem

comitatis. Utrinque copiose legi in societate R. stenopbylli Led., R. palustri

Smith, et R. maritimi L. fructibus ev^olutissimis 1877 aug. 1—4.

Habitu R. stenophylli Led. proximus, distinctissimus autem valvis

minoribus angustioribusque, dentibus setaceis diametrum valvarum aequan-

tibus, callis oblongis nec ovatis, ideoque angustioribus et longioribus,

foliisque angustioribus.

Opinor esse prolem hybridam e R. stenophyllo Led. et R. mari-

timo L., quibuscum eodem loco provenit, hereditateque habitum a R. steno-

phyllo Led., dentés setaceos autem, calla oblonga, valvasque minores a R.

maritimo L. accipere.

Dentibus valvarum setaceis longis, habitu R. stenophjdli Led, val-

varumque magnitudine adeo insignis, ut ab omnibus affinibus facillime

dignosci potest.

8. Rumex confusns (R. crispo X Patientia) mihi.

Rumex radice perenni ; caule tereti sulcato superne pauciramoso
;

ramis brevibus erectis, florigeris ; foliis e basi rotundato oblongis, supremis

lanceolatis, omnibus margine crispulis fabrica plus minus íirma; racemis

densis continuis subaphyllis ; verticillis multifloris ; valvis e mediocribus.
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5

—

S '"'/„) longis, 5—8
""J^,,

latis, podiecllum subaciinantibus, cordato-ovatis

obtusis, minute eroso dentatis, omnibus aut nonnunquam unico solum

calliferis, callo saepe purpurascente. — Variât formis ad R, cvispum L.

aliis ad R. Patientiam L. magis verojentibus.

Habitat in ruderatis et pascuis juxta Magnovaradinum propre silvu-

lam «Fácános», item retro coemeterium praedii «Osi», et ad pagum

Szt.-András, comitatus bibariensis Hungáriáé orientális, ubi inter parentes

indicatos sporadice nascentem inveni anno 1877 jun. 23 et jun. 29.

Habitu R. crispi L. similis, a quo valvis majoribus, basi tamquam

in R. Patientia L. profunde cordatis, foliisque durioribus primo intuitu

differt. — R. Patientia L. etiam affinis sed valvis majoribus, late ovatis,

unica callifera, foliis latioribus, staturaque plantae robustiore a nostro

distat.

9. Rnmex ernbesoens (11. Patientia X silvestris) mihi.

Rumex radiée perenni ; caule elato, sulcato, crasso, supene ramoso
;

ramis elongatis erectis ramulosis, ramulis florigeris; foliis inferioribus

cordato oblongis superioribus oblongis lanceolatisque basi rotundata

attenuataque, planis, e substantia firma fabricatis
;
petiolis canaliculatis ;

racemis basi interruptis subfoliatis apice continuis ; valvis e mediocribus

G «^/„i longis, 6—8 '»'/„, latis, basi cordata ovatis, ovatoque oblongis, in

acuminem obtusam , obsoletam protractis , minute eroso denticulatis,

plerumque rubescentibus, calliferis, callo unico valido ovato, duobus

alteris minoribus plus minus obsoletioribus.

Hal)itat in societate R. Patientiae L., R. silvestris Wallr., R. confusi

Simk., R. crispi L., et R. bibariensis Simk. secus vias locisque ruderatis

juxta pagum Szt.-András com. bibariensis Hungáriáé orientális, inprocul

Magnovaradini.

Habitu elato R. Patientiae L. similis, valvarumque forma et magni-

tudine cum R. consperso Hartm. suecico a cl. August Berlin lecto congruit.

Ab affinibus: R. Patientia L. racemis basi interruptis, valvarum forma et

minutia ; a R. consperso Hartm. foliis planis pinguioribus nec sul)undu-

latis et origine hybrida, est enim R. Patientiae L. proies mixta, quae in

Europa boreali, ubi R. conspersus Hartm. indigenus nondum provenit ; a

R. confuso Sikm. babitu, racemis elongatis interruptis, valvis obtuse acumi-

natis, foliis amplioribus ; a R. pratensi M. et K. varietatibusque habitu

robusto, foliis planis firmisque, valvis majoribus et magis cordatis certis-

sime distinguitur. — Rumice silvestri Wallr. non confundero sod no com-

parare quidem potest.

A jellegezö leirásokban bemutatott s imént tárgyalt négy, — honi

Rumexen kivül vannak még a R. pratensis ]\I. et K.-iiak is Nagyváradon
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és vidékén oly feltn alakjai, melyek a nyugati toalakoktól terméseik alko-

tásában eltérnek. Ezen alakok, ha korcs eredetre vezetjük ket vissza,

minálunk egyébbl mint aR. crispusL. és It. silvestris Wallr.-ból nem kelet-

kezhettek, mert Nagyváradon és vidékén s hazánk nagyobb részében a

R. obtusifolius L., melytl és a R. crispus L.-töl az európai Auetorok a

R. pratensis M. et K.-ot származtatják, nem terem, vagy igen ritka ven-

dég ; míg a R. silvestris Wallr. mindenfelé s nevezetesen azon helyeken,

hol a R. pratensis M. et K.-al találkozunk, bven n.
Egyébiránt a külföldrl látott scandinaviai , tilsiti , magdeburgi,

siléziai R. pratensisek is véleményem szerint inkább megfelelnek a

R. erispo x silvestris combinatiójának mint a R. erispo x obtusifoliusnak,

mert terméseik lepel-leveleinek éle igen apró fogakkal van ellátva, mi

tekintettel a R. obtusifolius L, hosszú sertekép fogaira, semmiképen sem

igazolja a R. obtusifolius L.-nek combinatióba vételét. A R. silvestris lepel-

leveleinek csekélyebb fogazottsága, valamint azon körülmény, hogy e

növény Scandinaviában és Poroszországnak a R. pratensisnél említett

helyein is terem, összevetve a hazánkban tapasztalható viszonyokkal

egyenesen a mellett bizonyítanak : hogy a R. pratensis M. et K. a R. sil-

vestris Wallr. es a R. crispus L. korcsa lehet csupán.

A nagyváradi R. erispo x silvestrisek ezért fajilag a R. pratensis M.

et K.-tól el nem különíthetk, hanem hozzácsatolandók, mi által kiszéle-

sedik annak alakköre.

Ezen alakkörben 3 fokozat ösmerhet fel s e szerint megkülönböz-

tethetjük a R. pratensis M. et K.-nak következ féleségeit :

a) grandis. — Ennek kifejlett termései középnagyságúak, a lepel

bels levelei G »/„j hosszúak és ugyanoly szélesek, tompa csúcsok fetünöen

kihegyzett, szíves vállúak, s válluk felett kiszélesedve aprón fogas éltíek.

Honi leihelyén Erdbényérl, Nagyváradról és Szt.-Andrásfaluról (Bihar-

megye) ösmerem.

ß) ovális. Kifejlett termései az elbbiénél kisebbek, széles tojásdadok ;

a lepel bels levelei gyengén szíves vállúak, élük apró fogazata elenyé-

szbb és csúcsuk felé egyenletesen keskenyedve alig, vagy épen nem
kihegyzettek. — Terem Nagyváradon.

y) bihariensis. (R. bihariensis = R. erispo x supersilvestris Simk.)

Kifejlett termései a jelleges R. pratensiséhez viszonyítva feltnen kicsi-

nyek és keskenyek ; olyannyira hogy e miatt a R. pratensis M. et K-tól

eltér termetvé váHk. A termés leplének bels levelei ugyanis többnyire

2—3 '>"/„i
szélesek és 4

'»f„^
hosszúak s alakra nézve hosszúkás tojásdadok,

tompa csúcsba kihegyzettek, vállukon alig vagy épen nem szívesek, ép
majd fogacskás éllel.

E növény, ha közte és a R. pratensis M. et K. között kapcsot képez
átm 'Ueti alakok nem léteznének, és ha a R. silvestris Wallr. termései
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nagyságukat illetleg nem volnának ep annyira változók : már termeténél

fogva is fajilag elkülönithetö volna. — Terem Nagyváradon és környékén

utak s árkok szélein.

10. Lythram «.cabram (L. Salicariii X vii'gatuin) iiiilii.

Lytlirum — c sectione Salicaria 1)C. — pilis sparsis l)revil>us iisi)e-

rum ; radiée perenni; eanlibus elatis quadrangulis, superne ]:anieidato

ramosis, adangulos pul)escenti scabris ; raniis erecto patiiiis eymuligeris
;

foliis e basi ovata rotundataque lanceolatis, acntis, sessilibus, plerumque

oppositis, virentibus seabris ; spiearum eymiüis nunc omnibus alternis,

nunc inferioribus oppositis, approximatis; ealycisduodecimnervii dentibus

interioribus (1, triangularibus, exterioribus totidem lanceolato linearil)us,

interiores superantibus, sed calyce multo brevioribus scabris; petalis

elliptico spathulatis, calyce plus duplo longioribus ; staminibus duodecira;

bracteis tenuibus subulatis, calycem dimidium subaequantibus, glabris;

s'picarum apice inevoluto elongato, subinterrupto gracili.^

Flores trimorphi, qua de causa, Lytbra sicuti afíinia, formas trés ad

propagationem necessarias praebet.

F. 1. Longistyla. Forma liaec stylis longe exsertis petala excedenti-

bus, staminibus longioribus paulo exsertis, brevioribus calyce inclusis, —
dignoscitur.

F, i2. Mediostyla. Dignoscitur stylis plus minus, usque ail calycis

longitudinem exsertis; staminibus longioribus petala aequantibus, bre-

vioribus calyce inclusis.

F. H, Brevistyla. Dignoscitur stylis calyce inclusis brevibus, stamini-

bus omnibus exsertis.

Habitat ad fossas viae comitatus pagos Torda et Bakonszeg inter

sporadice com, bihariensis, locis ubi magna in copia L. Salicaria L. et

L. virgatum L. eommuniter erescunt.

Habitu inter L. Salicalia L. et L. virgatum L. medium. A L. Sali-

caria L. foliorum basi ovata nee cordata, colore laetius nee atro virenti,

spicarum apice inevoluto gracili elongato subinterrupto neque brevi den-

soque ; bracteis tenuibus subulatis, calycem dimidium subaequantibus,

glabrisque nee hispidis ; calycis indumento dentibusque exterioribus ;
—

a L. virgato L. scabritie, colore foliorum non glauco virenti, spicis densio-

ribus bracteis calycisque dentil)us longiori busdiftert insigne.

Nagyváradon, 1877. sept. 4.

' Nota : Varietäten! jíl Taunrlnri milii., in-nlem íkI L. virj^Mtuiii iiiaj,'is iicceileiitiMii,

indmiiouto uii(|ue obsoletioieui, vt t'oliuruiii })aj,'iiia interinri falábra laevitiue iiisijíiifiii

clariss. amicus Dr. J. Tauschkk in praedio Sinatclop jjnipe oppidum Kicsi, c^o aiitcm

ad Bakonyszeg typicis cnm ibrmis invenimus. I.Ui)ovi<us.
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GENERIS IRIS SPECIES NOVAE.

Anctore ViCTORE de Janka.

1. Iris balkaua Janka in «Magyar tucl. akail. math, termeszeit, közi. xii. kötet,

1874, pag. 17.3»; Baker, «A Synopsis of the known species of

Iris» (in «Gardeners' Chronicle» 1876, pag. 648) n. 7U.

Pogoniris, sectio «Pumilae». Khizoma carnosum valde crassum dia-

metro pollicari v. ultra, paucifibrosum. Herba glaucescens. Folia ürma;

turionalia florescentiae tempore spithamaea, demum pedalia v, longiora,

latiuscule linearia acuminata : primordialia leviter falcata enervia laevia,

caetera ensiformia plus minus rectiuscula subenervia, saltem nervis obso-

letis, parum prominentibus, — nee unquam ita crebis neque intervallis ita

sulcatis, ut e. g. in J. variegata L. — percursa. Caulis semper manifestus,

strictus, proportione quoad affines species rohiistus, simplicissimus, foliis

turionalibus aequialtus vel etiam elatior, spathis ßoralibiis semper miiltö

longior, teres, plurifolius, flore solitario vel rarissime binis terminatus.

Folia caulina 3—5, sursum remotiora, illis turionum gradatim dissimiliora,

breviora nempe, rectiora, quasi in spathas florales transituria hisque aeqiii-

lata vel latiora, caulem eorum dimidia inferiori vel j)er longius spatium

amplectentia v. involventia atque ita liunc pro maxima parte obtegentia,

supremum a spathis floralibus parum dissitum ob apicem foliaceum abbre-

viatum fere omnino spathaeforme. Spathae florales a basi latiore apice

conniventes, ambitu ovales v. oblongo-ovales : valvae suboppositae aequi-

longae, a latere plaiio-compressae, dorso exquisite alari-carimitae, acutis-

simae, praeter marginem iní'raapicalem utrinque angustissime vixque

distincte membranaceum ex toto herbaceae, virides, etiam in planta fructi-

fera sic rémanentes. Flos solitarius, rarissime bini. Ovarium brevissime

pedicellatum cylindraceo-oblongum, cqnce rotundato-eonsfrictu))!, perigonii

tubo abrupte terminatum. Perigonii tubus ovario 2-plo longior, limbo

2V2-plo brevior, crassus, strictus, spatha semper superatus. Limbus laete

purpureo-violaceus, venis dilutioribus segmentorum margines versus

ubique sensim tenuioribus insensibiliterque evanescentibus pictus. Perigonii

segmenta omnia aequilonga, sed exteriora interioribus quarta parte angus-

tiora : exteriora ambitu late obovato-cuneata, a triente inferiori jam reflexa ;

barba ante medium segmenti dcsinens, unicolor, albido-coerulescens, e papil-

lis constans ubique aequilatis tenuissime capillari-cylindricis ; segmenta

interiora latissima obovato-elliptica apice rotundata paulisper emarginata,

erecta, conniventia marginibus undulatulis reflexa, abrupte in unguem
complicatum angustata. Filamenta anthcris conspicue lom/wra. Stigmata

pallida, subcarneo-violacea,' perigonii segmentis dimidio breviora : labii

laciniae longitudine aequilatae, acutae v. obsusiusculae, marginibus late-
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ralibus dentato-erosae. Capsula teres ovali-oblonga ntrinqiie aequaliter

rotundata umbilicatave , apice breviter 3-cuspidata , carnoso-coriacea.

Semina subo;l()bosa.

Jc. Tab XIV A, B, plantae superiorera partem ad "'/•i diiniiiutam reprae-

sentans.

Habitat in locis saxosis graminosis regionis mediae m. Jialkan

Thraciae borealis supra pag. Kalofer, ubi unacum Haberlea rbodopensi

detexi d. Í27. Maji 1871. — Plantam vivam attuli, in horto meo nunc lae-

tissime vigentem ; nonnullis diebus serius eflioret, quam J. pumila Jac(j.

E «Pumilaruni» fors robustissima. — Ab J. olbiensi Hen., pro cujus

varietas habetur a clariss. Baker in specierum generis Iris monograpliia,

toto coelo ditfert atque ab hac magis diversa, quam ulla alia ex affinibus.

Jam si)atliae dorse acutissime carinatae ex toto herbaceae rémanentes nil

communem babent cum Iride olbiensi, cujus specimina plura viva con-

ferre licuit, quae cl. d. Leichtlin benevolentia nuperrime mihi commu-

nicata fuere. Propius videtur ad J. Reichenbachii Heuff. accedere.

2. Iris mellita Janka in «Magyar tml. akiul. iiiatli. teiiuészett. közi. xii. kötet

1874, pag. 172; Baker, «A Synopsis of the known species of

Iris» (in «Gardeners' Chronicle» 1876) n" 73.

Pogoniris, sectio «Pumilac». Rhizoma earnosum digitis minoris vel

paulo amplius crassitie, pauciiibrosum. Herba glaucescens. Folia tenuia,

turionalia florescentiae tempore digitalia demum spithamaea, anguste

linearia, omnia excurva divergenti-falcata, acuminata, enervia laevissima.

Caul is semper manifestus, nunc brevissimus vix pollicaris, nunc 3—5 pol-

lices altus, tuncque laxus, obliquus, proportione gracilis, simplieissimus,

foliis turionalibus semper, spathis utplurimum brevier, teres plurifolius.

Folia caulina 3—4, omnia tni-ionalibus conformia aequilongaque patmti-

falratd, nunc omnino ad caulis basin conferta, nunc unum — in specimi-

nibus elatioribus — remotius i. e. versus mediam circiter caulis altitudi-

nem positum, in spathas ßondcs hand transitoria hisqitc dissi)nilia semper

(ingustiora, caidcm spatio brevissimo eoriun hasi tantum amplectentia, eun-

dem itaqiie denudantia. Spathae florales sursum latiores ambitu oblongae v.

oblongo-lanccolatae : valvae paulo inter se remotae a latere comjnrssae,

tumidiusculae , dorso exquisite alari-earinatae, acuminatae, ex toto her-

iiaeeae, pallide virides, etiam in planta frui^tifera tales rémanentes. Flores

plerumque 2, rarius 1, rarissime 3. Ovarium sessile elongato-conicum

apicem versus insensiltiliter in peri<jonii tiibuni atteniiatiim. Perigonii tubus

ovario 3-iilo longior, limhnni aeqnans, ;iraeilis, inelinatus rrl past diitln sin

subnntans, tandem nutans, spathas semper exeedi-ns. Limbus huidus, e

carneo violaceus v. purpurascens venis paulo dilutioribus margines seg-

mentorum versus ul)i(]ue sensim sensiuKjue tcnuiorii)Us pcrcursus. Peri-
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gonii segmenta longitndinc et latitudine inaeqnalia : exteriora intcrioribns

conspicue (Vs) hrcviora at(|ue fere dimidio angustiora, ol)Ovato-spatlnilata,

a medio reflcxo-incurva ; barba supra mediiun desinois, unicolor, albido-

eoeriilescens, e papillis constaus iibique aeqiiilatis cylindraceis subcapil-

laribus ; segmenta interiora oblongo-elliptica obtnsata, erecta, conniventia,

marginibus iindulatis reflexa, quinta parte inferiore subito in un^niem com-

plicatum angustata. Filamenta antlieris panlo lomiiora. Stigmata pallida

perigonii segraentis interioribus dimidio breviora : labii laciniae latitudine

longiores, acuminatae, marginibus lateralibus fimbriato-laceratae. Capsula

ovato-trigona, attenuato-acuta, chartacea Semina ovalia.

Habitat in herbidis aridis infra cacumen collis ((Tscliiendem-Tepe»

prope Philippopolin Thraciae, ubi fructibus maturis d. 1. Julii 1871 in

consortio Astragali pliysocalicis Fisch, legi. — E seminibus coleo ; eodem

tempore floret ut Iris pumila Jacq.

Iris pumila Griseb. Spicileg. Flor, rumel. et bithyn. II pag. 370 jjro

parte -— nempe certe quoad locum natalem «Philippopolin» hue spectans;

— pro altera parte vero ad aliam novam, paucis adhuc cognitam : I. rubro-

marginatam Baker in «Gardeners' Chronicle» 1875 pag. 534 e coUibus pr.

Scutari ditionis Constantinopolitanae oriundam. Jacquinii Synonymon

ergo in Spicilegio flor. rumelicae exludendum. — Tantummodo cum sth-pe

scutariensi comparari potest mea Iris mellita, a cl. Baker monographia

erronée in Transsilvania iudicata ; sed ilia acaulis, perigonii segmentorum

forma, et foliis turionalibus multo latioribus distiche imbricatis, spathae

valvis obtuse carinatis, multisque aliis notis diversissima.

3. Iris Sinteuisii Janka.

Inberbis. Ehizoma ut in J. spuria L. Folia turionalia spithamam

longa, anguste linearia, parum ensata vel subrecta, coriacea, glaucescentia,

utrinque concoloria opaca, laevia v. tenuissime nervata acuminata. Caul is

digitalis V. spithamaeus, rigidus, geniculato-flexuosus. Folia caulina 3 sur-

sum decrescentia aequidistantia, basi longe vaginantia, caulem fere om-

nino obtegentia : penultimum spathas vel etiam florem superans ; supre-

mum transitum in spathas florales formáns, valvaeforme. Spathae valvae

1^/2—2 pollicares, inter se paulo remotae, paulo veutricosae, obtuse cari-

natae, fere ex toto herbaceae, solum apicibus plus minus acuminatis

membranaceo-marginatae. Flores 1—2. Ovarium pedicello aequilongum v,

brevius, ovato-cylindraceum, in perigonii tubum sensim dilatatum. Peri-

gonii tubus ovario semper longior, hoc usque 2-plo superans in faucem

brevem sensim ampliatus. Perigonii segmenta exteriora per duas tertias

inferiores ovato-hnearia , ante laminam ellipticam rotundatam leviter

panduraeformi-angustata
,

pollicem circiter longa ; segmenta interiora

lanceolato-cuneata, apice subtruncata v. rotundata paulisper emarginata.
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exterioribus parum breviora. Stigmata segmciitis intêri()ril)iis ai'(|uilon<ia
;

labii laciiiiae triangulari-lanccolatae, acntao.

Habitat in m. Balkan Thraciae borealis supra Slivno (Fridvaoszky!);

in Bulííariac orientális districtu Dobrudsclia, ubi legit amic. P. Sintenis.

Proxinia Iridis spuriac L. formac Immiliori maritimae (I, maritimae

Lam.), sed perigonii tubi longitudine statim dignoscitur. — In cretaceis

clatioribus versus eacumen m. «Tscbatalkaje» prope Slivno ego ipse d. 4.

Augusti 187i2 — in eonsortio Comatidrac clef/autia (Thesium elegáns

Roch.), Dianthi Noeani Boiss., Pterocephnli lúumosi etc. etc. aliam collegi

speciem, affinem forsan, sed omnibus partibus diminutis (foliis 2— 3 polli-

ces longis, caule vix pollicari spatbis breviore etc.) atcpie luibitu caespitoso

oerte diversam nomine «Iris nana» salutandam, denuo investigandam. —
Omnino deiioratam sterilem reperi ; specimina viva in itinere periére.

4. Iris lorea Janka. •

Inberbis. Ehizoma ut in .1. graminea L. Folia turionalia longissima,

ultrapedalia, anguste linearia, lorea — baud ensata, — coriacea, dilute

viridia, utrin(j[ue concoloria opaca, elcvato-ncrvata, margine cartilagineo

maxima parte laevi, solummodo apicem valde acuminatum versus serru-

lato-scabrido cincta. Caulis sesquipedalis v. ultra, gracillimus, «teres» (ex

collcctorum in schedula adnotatione). Folia caulina 4 remota : o inferiora

turionalibus ambitu omnino conformia, inlinium duobus sequentibus bre-

vius, spithamaeum v. pédale, duo intermedia ipsum caulcm unacum flore

longe excedentia, supremum reliquis multo brevius spatio 3—5-pollicari

infra spatbas florales ortum, basque baud sui)erans. Spathae valvae exte-

riores "l^i^— 3-i)ollicares valde approximatae, quasi suboi)positae, apicibus

conniventes, subparallelae, anguste lineari-naviculares, a latere compres-

sae, acute carinatae, utraque bcrbacca ; intima occulta anguste lanceolato-

acuminata membranacea. Flores "1. Ovarium pedicello aequilongum, oblon-

gum. Perigonii tubus ovarium paulo superans, sub limbo leviter attonuato-

dilatatus. Perigonii segmenta exteriora a basi per duas tertias subaequaliter

linearia, apicem versus fere insensibiliter cuncata, angusta vix IVa lin.

lata, dein sensim in laminam ellipticam acutiusculam dcsincntia ; seg-

menta interiora anguste lanceolata acuta, exterioribus paulo breviora.

Stigmata segmentis aequilonga.

Habitat in paludosis maritimis districtus «Terra d'Dtranto» Italiae

meridionalis, ubi aestata a. 1875 legerunt dd. Porta et Rhjo.

Specimina duo mihi transmisit cl. Huter sub nomine falso : «Iris

foctidissima autorum florae Italiae». Propter caulem et perigonii tubum

elongatum solum cum praecedente ali(iuantum comparauda, caeterum vero

nulla in habitu similitudo, nee cum ulla alia confundenda.
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APPENDIX.
ColeopUra.

ANOPHTHALMUS MERKLII, Frivaldszky.

A. rufo-testaceus, nitidus, pronoto cordato, longitiidine latiore, angu-

lis posticis subaciitis ; elytris oblongo-ovalibus, convexis, dorso punctato-

striatis, lateribiis sublaevibus.

Long. 5 ^%.

Anophthalmo Milleri proximus ; ab hoc capite pronotoque latioribus,

elytris magis convexis et tantuni dorso distincte punctato-striatis praesertim

distinctus. Rufo-testaceus, nitidus, pedibus modice pallidioribus. Capite

subtriangulari, pronoto parum angustiore, lateribus valde rotundatis,

impressionibus frontalibus profundis, oculorum loco vix indicato ; antennis

dimidii corporis longitudinem parum superantibus. Pronoto cordato,

longitudine latiore, lateribus tenuiter marginatis, antice rotundatis, retror-

sum versus sensim angustatis, ante basim constrictis, angulis posticis late-

raliter modice prominulis, subacutis ; superficie parum convexa, sat pro-

funde canaliculata, foveis basalibus sat profundis. Elytris oblongo-ovalibus,

antrorsum et retrorsum versus aequaliter angustatis, lateribus leniter

rotundatis, ad angulis humerales, oblique rotundatos, Jatius marginatis
;

supra mediocriter convexis, ad basim non impressis, apice plicatis, dorso

striato-punctatis, striis duabus primis mediocriter profundis et subtiliter

punctatis, tertia et quarta laevius impressis et obsoletius remote punctatis,

reliquis vix indicatis, ideoque latéra fere laevia sunt; interstitio tertio

punctis tribus impressis. Femoribus disperse punctatis et pubescentibus.

In Transsylvaniáé Comitatus Hunyadensis alpibus ab Edvardo Merkl

detectus.

September 1877. J. Frivaldszky.

KÜLÖNFÉLÉK.

E vállalat els kötete jelen füzettel be van fejezve s mi megnyugvással, st
némi büszkeséggel tekinthetünk annak tartalmára. Tizenkileucz irótól adtunk
mintegy 50 eredeti dolgozatot, melyhez XIV tábla tartozik. Támogattak a költ-

ségek fedezésével — a rendes dotation s elfizetésen kívül — dr. Haynald Lajos
kalocsai érsek ö Nagyméltósága, az Athamauta táblák költségével — és gróf

Pejacsevich Nep. János Méltósága, ki az úrvölgyi u. n. «madárfészkek» szép
rajzát nemcsak elkészítette, hanem a nyomtatás költségeit is fedezte. Az írók

névsora, a kiknek dolgozatait adtuk, és a kiknek dolgozatai már kezeink között

vannak, a következ : dr. Bartsch S., dr. Bokbás V., dr. Brancsik, Csató J.

dr. Entz G., Frivaldszky J., Herman 0., dr. Horváth G., Janka Victor,
dr. Kanitz a., dr. Kâroli J., dr. Kenner J., Lóczy L., Merkl E., Mocsáry S.,
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gróf Pe.iacsevich J., Pethö Gy., Püngür Gï., Schmidt S., Simkovics L., Staub M.,

Steffkk J. a kötet a tudományt a következ új fajok megismertetésével gazda-

gította : Állattan: Ableptou Trcforti, Mycliopliylus minutas, Psi'laplius Áleha-

diensis, Hapalus Crcticus, Zonitis turcica, Zonitis ruficollis, Zuphiuui hunga-
ricum, Amara proxima, Styplilus uncatus, Haltica Paveli, mind Frivaldszky
J.-tól ; AUanthus unifasciatus, Macrophia eximia, Coelonites ahbreviatus, Col-

letés punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta, ÎMocsâry S. -tói ; Piezocranum
ßimulans dr. Horváth G. -tói; Protistologia : Pleuroplirys Helix, Plectrophrys

proliféra, Euglypliapusilla, Microconietestristripetus, Urbulinellasmaragdea, mind
dr. Entz G.-tól; Növénytan: Symphytum molle, Fumaria supina. Iris Sintentsii,

Iris lorea, Janka V. -tói; Athamantlia Haynaldi Borb et Uecbtr ; Ononis spinosae-

formis, Epilobium mixtum, Centaurca Jankeana, Matricaria inodora, Ceplial-

orrliynchus glaudulosus, Eumex stcnophylloides, palustroides, confusus, eru-

bescens, mind Simkovics Lajos-íóI ; Ásványtan : lîunsenin dr. IVRENNER-tol
;

Zirkon, Coelestin, Cerussit alakok Schmidt SÁNDOR-tól; slénytan: Echino-

cardium intermedium Lóczy L.-tól. Ezek között Ablepton, Mychophilus, Piezo-

cranum, Plectrophrys, Orbulinella mint nemek is ujak. A külföld számára szer-

kesztett Revue mindenképen hasznosnak bizonyult s neki köszönhetjük a tüzetes,

egytöl-cgyig elismer bírálatokat, a melyek a külföldön megjelentek ; a kiállítás,

úgy a typographicus mint a graphicus részé, mindenfelé a legnagyobb elismerés-

sel találkozott ; az elbbi egy hazai intézettl, a Franklin-Társulattól, az utóbbi

legnagyobb részben egy hazai míívésztl. Grund Vilmos -tói való, az eredeti

rajzok kivétel nélkül itthon készültek. A kezdet nehézségeit legyzve most már
csak az írók és elfizetk további pártolásától függ a haladás, s ezt reméljük is.

*

Dr. Kanitz Ágost egyetemi tanár úrtól megkaptuk az «Expeditio Austriaco-

Hungarica ad oras Asiae orientális « els közleményét ; de minthogy ez több

folytatásból fog állani, jobbnak láttuk a második kötet számára fenntartani,

hogy az egész m egy kötetben egyesítve legyen. Ugyanezt tettük Simkovics

Lajos barátunk bánsági növényeivel is.

Dr. Girtanner, a Sct.-Galleni term. tud. társulat titkára, a Gypaetos bar-

batus czikk szó szerint való fordítását kérte tlünk s ez ötletbl megjegyezzük,

hogy közóhajtása a külföldnek, hogy a Kevue bvebb kivonatokat, ha lehet szó-

szeriut való fordításokat közöljön. Fájdalom, a szerkesztségnek nincsen módjá-

ban a maga részérl ez óhajtásnak eleget tenni ; de kérjük munkatiírsainkat,

tegyenek meg minden telhett. Ez nem csak a vállalat, hanem az írók érdeke is.

*

Az irodalmi rovat folytatása helyszke miatt a második kötet els füzetére

maradt.

Csereviszony. — SrJirijhiunisfíiiisch.

24. Verein fíir Naturwissen.schaftcn HrrnKin.slinll.

25. Société d'Histoire Naturalle Colmar.

26. Ostpreussisclie riiysikaliKch-Oekonoinisclie Gesellschiil't Knni'j.Hlxi;/.

27. Stazione Zoologit-a Ntijtofl.

28. Zoologisch luineralogisclur Verein liii/nishiu;/.
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SCHRIFT. Pk, Pi V I J Pj 1877.

DES INHALTES DKU

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NA TURIIISTORISCIIE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National-Museum zu Budapest.

, ZUK BEACHTUNG.

3iit (jefienirartigeni IV. Hefte sehliesst der erste Band, hezieliiouis-

weise Jahrgang der JSicLtaj^lxtsto7^tsaKe.ix Hefte ah. Die fünfzig

Original-Aufsätze, der Kreis von erprohten Mitarbeiiern, die Ausstattung

sowohl in typographischer als graphischer Beziehung mögen für das

Unternehmen sprechen .

Wir bitten unsere geehrten Abonnenten um Erneuerung des Abonne-

ments für den zweiten Jahrgang mit:

3 fl. ö. W. für das Inland,

8 Mark oder 10 Franc für das Ausland.

Der Betrag ist am bequemsten mittelst Postatiweisung zu senden an die

Redaction der «Természetrajzi Füzetek»

Budapest, Museum.

Pag. 207.

Naturgeschichte und Nationalgeist, von Otto Herman. Ein Artikel

von allgemeinerem Interesse, speciell auf ungarische Verbältnisse reßec-

tirend. Beschäftigt sich mit dem Nationalgeist, der nationalen Anschau-

ungsweise, welche selbst den Fachbüchern innewohnt.

ZOOLOGIE.

Pag. 212.

Reliquia Petényiana. Mit einer Einleitung von Otto Herman, zum
Druck geordnet von Julius Pethö, enthält die Beschreibung von Oriolus

galbula aus dem handschriftlichen Nachlasse des ehemaligen Custos am
ungarischen National-Museum J. S. Petényi, eines weitbekannten sehr

fleissigen Ornithologen, Zeitgenossen und Correspondenten von Vater

Brbhm, Naumann, Beckstein, Temminck u. A. — Der im Laufe von



249

22 Jahren in Verstoss gerathene ornitholo,i];ische Tlieil der liandseln-ift-

lichen Aufzeichnungen Petényi's, für welchen sich das Ausland hesonders

iuteressirte, war zuletzt bei Franz v. Kubinyi deponirt, wurde aber nach

dessen Ableben im Nachlasse nicht vorfiefunden. Es ist jedoch ^'e;j;ründete

Hoffnung vorhanden, dass die ung. Académie der Wissenschaften die

nöthigen Recherchen einleiten und günstige Erfolge erzielen wird. Aus

den Fragmenten, welche ein ginistiger Zufall dem Chefredacteur dieser

Hefte in die Hände gab, lassen wir liiemit die Beschreibung des Oriolus

folgen und behalten uns vor, eine speciellere Einleitung der líeliquia erst

dann zu geben, wenn das Schicksal des Nachlasses endgiltig festgestellt

sein wird.

ORIOLUS.
Siirga vch/lie in Gömör. Snrga rigó, nnriclitigerweise. Siir»uilinlu. Oetlenljurç.

Szolgahiró in Borsod.

Naumann rechnet sie zu den rahenartigen Vögeln (Coraces) ; Brehm zn den Sitzfusslrrn

(Brachypodes) ; Schinz in seiner Fanna zn den InseMenfressern (Insectivorae)
;

Kkyseulincj lind Blasius in ihrer Fanna zn den Oscines (Singvogehi), nnd beide

letzteren zn den Turdidae oder Drosseln.

Generische Kennzeichen. — Notae Genericae. — Schnabel stark, läng-

lich kegelförmig, an der Wurzel etwas breitgedrückt aber hochrückig, am
Kücken sanft gebogen, an der wenig überhängenden Spitze mit einem

seichten Einschnitt.

Miiitdspdlte länger als der Lauf; am Mundwinkel stehen nur wenige

und schwache, kurze Borsten ; die stumpfeckige Stirnschneppe endet am
Hinterende des Nasenloches, ziemlich dicht über dem Kieferrande ; die

Entfernung zwischen den Nasenlöchern auf ihrem Hinterrande ist so

gross, als die Schnabelhöhe mitten zwischen dem Astwinkel und der

Spitze.

Ndscnli'K-hcr : nahe an der Stirnwurzel, seitlich ganz frei und offen

liegend, verkehrt eiförmig, d. h. hinten breiter, vorne schmäler ; sie öffnen

sich unter einer grossen, starken, aufgeschwollenen Membrane und haben

innerlich ein längs ihrer dritte liegendes, schmalovales Geruchsiäppchen :

der Oberkieferrand unter dem Nasenloche verdickt.

Zaiifie. : schön lanzettförmig geformt, grösstentheils hornknorplicht,

durchscheinend mit scharfem Steuerende und in der Mitte tiefgetheilter

und nebenl)ei noch zerzaserter Spitze ; hinten mit starken, hervor-

stehenden, getheilten Eck- und innerlich kleinen schwachen, äusserlich

grösseren und starken Nebenzähnen ; die obere Gaumenspalte uiehrreihig

schwach gezähnelt.
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Hinter dem Äuge ein ziemlich kenntlicher, kahler Fleck.

Tarsen: kurz, eben zur Hälfte so lang als der Unterschenkel, und

so lang als die mittlere Zehe ohne Nagel ; die 3 Vorderzehen an der Basis,

die äussere und mittlere dagegen bis zum ersten Gelenke verwachsen

(schon dies reihet den Pirol mehr an Coracias an); JlinU'.rzehe stark,

hinten abgehreitet ; der Fuss weich (hiedurch also auch an Coracias

genähert); die Spanne getäfelt.

Krallen : schwach , an den Seiten ziemlich zusammengedrückt,

unten zweischneidig, stark gekrümmt, die der mittleren Zehe mit ein

wenig vorstehendem, scharfem Band.

Flügel: mittelgross, ziemlich breit; die Hinterflügelfedern überragen

kaum die des Mittelflügels; mit 20 Schwingen, wovon die erste eben die

halbe Länge der zweiten erreicht, die zweite bedeutend kürzer als die 4.

und die 3. unter allen die längste ist, und die 17. bei zusammengelegtem

Flügel die Mitte zwichen der 9. und 10. trifft; nach aussen ist die 3., 4.

und 5., nach innen aber bloss die 2. und 3. Schwinge verengt.

/Sc/i?mn^ ; mittelgross ; zwölf-fedrig, am Ende beinahe gerade abge-

schnitten ; Unterschicanzdecken ^/s, Oberschwanzdecken etwas mehr als ^/2

der Schwanzlänge.

Gefieder : meist derb und abgerundet ; schön und angenehm gefärbt
;

herrschende Farbe gelb, und diese Auszeichnung standhaft.

OEIOLUS GALBULA. L.

^raw?/ ?náZé im Oedenburger Comitat (auch «Kugel viel auf!» unter

den dortigen Deutschen).

Notae spécifiée: Bürzel, beiderlei Schwanzdecken, Schwanzspitze

und Unterflügeldecken schön gelb. Zügel mehr-weniger schwarz.

cf hochgelb; Zügel, Flügel und Schwanz schwarz.

5 und junger Vogel : oben zeisiggrün, unten weisslich mit schwärz-

lichen Schaftstrichen; obere Schwanzseite mehr-weniger olivengrün.

Ein am 22. May 1842 hei Pest erlegtes ? war: 9'"; Schn-anzlänge

31/4", wovon die Flügel ^/4 überdecken; breit 17".

Schnabel oben 1"; Länge der Spalte 14'"; am Grunde 4V3'" hoch und

ebenso breit; braunroth, am Oberschnabel grossentheils schmutzig-

dunkel-braunroth' eingelassen, über den Nasenlöchern am gelblichsten
;

innerlich, wie die Zunge, weiss-roth ; die nackte Haut über und hinter dem
Auge schwarzbraun, unter demselben blassgrün.

Augenlied schwärzlich.

Schenkel 18"'; Lauf 9'"; breit IV2—2V2"'; mittlere Zehe 9'", Kralle

3^/3'"; äussere Zehe 7'", Kralle 3'"
; innere Zehe 7'", Kralle 3'"

; hintere

Zehe G'", Kralle 4'", die weichen Fusse sind auf ihrer Spanne breit, auf



251

den Zehen ungleich getäfelt, grünlich bleifarben mit schmutzig-weissen

Einschnitten.

Zehf'usohle schmutzig-gelbgraii ; Krallnt dunkelbraun mit schwärz-

lichen Spitzen.

Die unteren Schwanz^ecken und Unterflütieldecken sowie die an den

mittelsten Federn sind kaum 2'", auf den äussersten aber 10'" breit,

Schwanzspitze schön, hochgelb (jonquille-gelb).

Oherkopf, Ilinterhals, Oberrücken und grossentheils auch die gegen

den Flügel hin mit schwärzgrau gemischten Schultern und der Unterrücken

hell olivengelb-grün mit versteckten dunklen Schaftstrichen, letzterer all-

mählig schon in den oliven-goldgelben, ungestrichelten Bürzel übergehend.

Die kleinen FUuieldecken zeisiggrün und schwärzlich gewölkt ; die

grossen und der Hinterßügel nach aussen oliven-graugrün, nach innen

schwarzgrau, alle ührujen Schnimien schwarzgrau mit trübweissen Steuer-

kanten und solchen Endfieckchen; die Oberßügcldecken der längsten

Schicingen, sowie die alula mattschwarz, erstere mit grossen, weissgelben

durch die anlaufenden schwarzen Schaftstriche etwas getheilten End-

ilecken, wodurch ein unterbrochenes Querbändclien gebildet wird. Oher-

ßügelliälfte grünlichgrau ; Oherschwanzhälfte hellgelb olivengrün , mit

schwarzen Schaftstrichen, von ihrer Hälfte an bis zu der goldgelben

Endbinde stets nach hinab zu schwärzlicher, über dem Schwänze viele

derbere, graubräunliche verborgene Querlinien bemerkbar ; unterste Fe-

dern hinten und vorne goldgelb, in der Mitte schwarzgrau, doch stark

zeisiggrün überhaupt.

Augen nimpern zeisiggelb ; Zügel dunkelgrau, wenig in's zeisiggrüne

spielend ; Kinn schmutzig-weissgrau, olivengelb getüpfelt, KeJdc, Gurgel und

ganzer Vorderhals schmutzig-weissgrau, die erstere mit versteckten, unbe-

deutenden, die letzteren mit stets nach untenan grosse und Farbintensität

zunehmenden dunkelgrauen, an der Spitze zeisiggrauen Schaftstrichen,

welche auf die Brust hin in solchfarbige P'lecken übergehen.

Gesicht graulich zeisiggrün.

Unterbrnst und Bavchmitte schmutzigweiss, stark gelb überflogen,

erstere mit schwarzbraunen Schaftstrichen, letztere meist ungefleckt.

Leib ebenso, doch so kräftig goldgelb überflogen, dass diese Farbe die vor-

herrschende wird.

Schenkel innerlich graulich und gelb, äusserlich zeisiggrün und

weissgraulich melirt.

Der Vogel hatte grosse Brntßecke ; am Darm í2 längliche Blind-

därme, im musculös-häutigen Magen 2 zerstückelte Maikäfer. Im FAcr-

stocke schon erbsengrosse Eier.

Brulgeschäfte, Brutplätze. Nestbau. /•;/// //// Mai 1846 im T.-Szt.-Mar-

tonrr W'nld diii ciinr dünnen C'crreiche iidiindencs Nest — stand zwischen
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einer Gabel und deren mehreren Zweigen, beinahe am Ende des Seitenastes,

etwa 3° über der Erde. Es war ein wahrer Napf, von Aussen hoch 3", der

Boden des Nestes unten 5" l)reit, im Diameter 4—5" nebst der Anmachung

an die Aeste; innerhch der Napf 3

—

3V2" breit, 3V2" tief. Das Mnterude

bei diesem bestand ganz unten iiusserhch aus trockenen, mit trockenen

breiten Binsenblättern (csaté) gewundenen Baumblättern, worin sehr feine

Spinngewebe eingewebt waren; innerlich war es mit feinen Grashalmen in

die Bunde gefüttert, im Bande dazwischen Gänse- und Hühnerfedern. Der

ganze Band mit zarten gelben Spinngeweben an die Zweige ganz zierlich

angebaut.

Ein anderes an dcmselhen Tage und in dem seihen Walde gefundenes

Nest — stand auf einer dicken Eiche, und zwar auf dem dicksten Stamm-

ast zwischen einem dicken und einem Seitenzweig. Es war von dürren

Blättern und eben solchen dürren, breiten Grasblättern, wie sie dort im

Walde zu finden waren, halbbeutelförmig, an die Zweige mit Blättern und

dürren Grashalmen umflochten, so wie auch mit Spinngeweben, worunter

selbst die Eiersäcke der Spinnen waren, befestigt. Miteingeflochten waren

auch Vogelfedern und Flaum. Innerlich war es ovalrund von feinen Gras-

halmen und miteingeflochtenen kleinen Federn gebaut.

Lang war es sammt Ast 5", sonst 3V2", breit auf den Seiten 4"; oben

im Diameter 4 und 5", also länglich-oval. Innerlich tief 3". Es stand hoch

über der Erde an der obern Bergabhangseite höchstens 1 ^/2 Klafter.

Ein zu Pulkos-Kei'esztür 1850 auf einen Apfelbaum, dicht über dem
Hauptwege zwischen Gabelzweigen gebautes Nest stand höchstens 7 Fuss

hoch über der Erde. Es war grossentheils aus Baumbast gebaut, miteinge-

flochtenen dürren Baumblättern, Hühnerfedern und Spinngeweben; inner-

lich mit Bosshaar und Zwirn ausgelegt.

Im RaJxos-Kercsztfn-er Garten trieben sich am IG. imd 17. Mai 1854

etwa 5 bis 6 Paare unaufhörlich herum, sich erst damals unter angenehmen
Flötengesang paarend ; ihre Paarungszeit fällt also ungefähr in die Mitte

Mai's.

Nahrung. Stetinay^ fand im Frühjahre in ihrem Magen grüne Baura-

wanzen und Maikäfer.

Ich beobachtete, wie sie im Eákos-Keresztúrer Garten im Herbst

Kohlraupen zu Tausenden verzehrten, indem sie sich nebst ihren flüggen

Jungen von den Bäumen lierabliessen und sie fleissig aufsuchten und ver-

schluckten.

Sie fressen sehr gerne das Baumobst, vorzüglich auch gute, weiche,

süsse Birnsorten, denen sie in den Gärten nachgehen und damit ihre flüg-

gen Jungen füttern.

^ Petknyis Fi-euud uud Proselyte.
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Eigenschaften. Lebensart. Es sind selir unriiliige, in C'wi<];et Bewcííuníí

und steti'ni Uniht-rtliegen l)egriffene Vögel, die kaum einige Augenblicke

ausser jener Zeit, wo sie etwa ein Mittagsschläfchen machen, auf einem

Orte hleihen, sondern stets von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum im
schnellsten Fluge iiiegen, dabei viel schreien, einander zurufen ; idjerhaupt

sind sie sehr lebhaft, ja ungestüm, folglich leidenschaftlich in ihrem Wesen.

Zug, Wanderungen. Die Pirole zogen 1834 mit Ende August und in

den ersten Septembertagen aus der Bndapcster Gegend fort. Am 5. ^Mai

desselben Jahres traf ich sie schon am Hradek bei Turopol3%a zum ersten

Male an.

Im Frühjahr kommen sie beinahe unter allen Zugvögeln am spätesten,

nämlich gewöhnlich erst damals an, wenn nicht bloss ihr Futter, Würmer,
Eaupen, edlere Insecten, sondern auch schon wenigstens einige Beeren

und Obstarten, Erdbeeren, Birnen etc. im Reifen und geniesbar sind, also

erst zu Ende April oder Anfangs Mai. So bemerkte ich diesen Vogel selbst

um Pest 1 835 erst am 1 . Mai im Museum-Garten ; sie mögen wohl einige

Tage früher in Wäldern erschienen sein, denn dann ziehen sie sowohl beim

frühjährlichen als herbstlichen Zuge über alle baumreichen Orte und berüh-

ren selbst in Dörfern und Städten alle grossbäumigen Gärten, Weingärten.

Im Jvni 1835 traf ich diesen Vogel im ganzen Banat, vorzüglich in

der Deutsch-Banat- und wallachisch-illirisehen Gränze, wo die Chausseen

grösstentheils mit Kirschbäumen gesäumt sind, zumal in dem arkadischen

Almás, welches wahre Arkadien Ungarns die herrliche Nera durchströmt,

und für den Vogel höchst erwünscht sein muss.

Zu Ende Juni's führen sie schon ihre Familie auf den Bäumen in

Gärten herum und fütterten dieselben sorgfältig, wobei das Männchen oft

ziemlich weit nach dem Futter, wie: Käfer, Kirschen, Birnen oder andere

Beeren fliegt und pfeilschnell zu ihnen zurückeilt, das Weibchen hingegen

in ihrer Nähe, sie bewachend und warnend, das Futter sucht.

Die Jungen geben fortwährend einen Ton von sich, welcher wie :

Idjjahi! iihiahi! etc. klingt; die Alten aber, vorzüglich das scheue Männchen,

wenn ihrem Neste oder ihren flüggen Jungen Unheil naht, schreit sehr

stark und garstig wie eine Katze.

Die Jungen gehen sehr bald, so wie sie die ersten Federn bekommen
und noch kaum 1 Zoll lange Schwänzchen haben, aus dem Neste, sobald

sie sich auf den Aesten und Zweigen erhalten können.

Auf der Adonyer Ins(d traf ich sie Ende April und Anfangs Mai 1848

häufig an, wo sie unaufhörlich sangen und Brutplätze oder schon Nest-

materiale suchend paarweise umherstrichen. Dort waren sie (ehedem) noch

häutiger, sie wurden aber — da sie im Sommer mitunter auch Obst, näm-

lich süsse Birnen fressen — vom Inselhüter stark weggeschossen.

Auch im Baron NvÁiiv'schcn CJarten zu Pilis liess sich ein Pärchen

Tennrssttn^si J„:clek. IV. ItJ
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Ende Mai eiören, folglich kommen sie in ganz Unter-Ungarn, überall wo es

nurgeignete Lanbliöl/er, Wäldeben gibt, ziemlich huniig anch brütend vor.

Oriolus kommt in Gömör l)loss bis Röcze hie und da in Thälern vor.

höher aber nimmermehr — wie mir dies Wagner ^ in Sinnjácz 1 S4() erzählte.

Am 13. ]\[ai 1845 sangen sie schon zu Ercsi im englischen Garten.

Am 12. Aiif/Kst 1839 sangen noch einige recht schön flötend mitunter im

Eákos-Kereszturer Gartenwäldchen.

In Schemnitz und dessen nächster Umgebung, so wie auch höher in

tiefen Waldungen und Thälern nordwestlich kommt er nicht vor ; aber

gleich unter Schemnitz in Antal bei Bátli, Bagonya schon überall, weil da

mehr lichte Plätze, Fluren, folglich schon wärmere Gegenden sind,

Ueberhaupt ist er schon mehr ein südlicher, afrikanischer Typus.

So wie sie spät zu uns anlangen, so ziehen sie auch ganz früh von

uns fort, u. z. schon gegen Ende August's. So bemerkte ich 1854, wie eine

Familie über die Gärten Pest's in der Nähe des Museums am 21. und 22,

August ihren Zug gehalten, wobei sie sich sehr stark zuriefen, ohne je

einen flötenden Ton von sich hören zu lassen.

Locktöne, Gesang, Stimme und Sprache. — Der eigentliche Gesang

dieses Vogels ist unbedeutend , ein aus leisen , abgebrochenen Tönen

bestehendes Plaudern, welchem er mitunter sein flötendes Geplauder bei-

mischt und dasselbe dadurch erhöht und angenehm macht.

Er singet meist sitzend und ruhend, folglich etwa um die Mittags-

zeit, nachdem er schon satt geworden und sich genug umhergeturamelt

hat, folglich etwas ausruhet.

Aber das Pfeifen gehört allerdings zu den angenehmsten, flötendsten

Tönen aller Vögel Europa's, Diese Töne sind kräftig, rein, volltönig, im

wahren Sinne flötend und Flötentöne, die von weither vernehmbar, die

ganze Gegend, die der Vogel bewohnt, verherrlichen. Sie lauten ohngefähr :

Filyo ^ — flyio — tyokalyio! Tyiljdolyió — tjdkflyio — tyikolyió!

Ibirlyió — iolyó — iolyió ! Tyioiljáo — tyioblyio !

Triolyio — iolyo ! — tyiolo — iolyo ! Tyiolyo — blyiuio !

Tyliolyiü — tyioilyo ! Tyioilyio — tyioblyio !

Triblyio — fidlo — íiyio !

Tribidlyio — flyo — btllyio ! Uilfö — flyüo — olyio !

Tyibilyio — tntuljdo !

Diese an weichen Tönen reichen Sätze modulirt er nun in Bezug auf

die Sylbenumsetzung, Betonung und Schnelligkeit des Vortrages, wahr-

scheinlich nach der Verschiedenheit seiner Gemüthsstimmung und Laune

in's Unendliche.

* Petknyis Proselyt, der eine hübsche oruithologische Samuikiug besass.

" Das y khugt tiefer als /, höher als ü.



255

In seinem Gcplíiiulor klingoii viole Töne iiielit iin;ilinlicli jenen 'l'ont-n,

(lie das Scharfen einer Sense mit einem Schleifsteine hervorbrinfiít ; manche

sogar dem Geknirsche eines ungeschmierten Schiebkarrens.

Giinz im Contraste stehen hin<j;e,!j;en mit jenen melodisch-llötenden

Tönen seine kreischenden liufe, die er heim Herannahen und Wahrnchiiicn

eines ihm verdächtigen Gegenstandes hören lässt , die also hei ilmi

Warmings-, Angst- und Schmerzlaute sind, und ohngefähr so klin^'en :

Kvrr — vaeriT ! MiTi'vzsii ! Mizsizsi !

Krrrzviievae ! Rlirraevzsevae !

In diesen Tönen ist viel Katzentöniges. Sie sind sehr unangenehm

klingend und schwer nachzuahmen.

•Ausser diesen Tönen hört man von ihm noch ganz kurze Locktöne

am häutigsten, welche wie: II ii Jni / heu Im.' lauten.

Die noch von den Eltern gefütterten und geführten Jungen rufen

diesen fortwährend ein ängstlich klingendes: Jdijalii .' r/lùdii .' zu.

Es scheint, dass im Eriihjahre während der Paarungszeit auch die

Weibchen tiötend pfeifen, wenigstens bemerkte ich in Rákos - Keresztúr

am 17. Mai 1854, dass alle, welche ich sah schön flötend puffen.

l'iiR. 2i23.

L'elytre des Gryllides de Hongrie, par M. J. Pungur. V. table XIII,

fig. 1, 1Í. Ce petit memoire a pour but non seulement de comparer les

élytres de deux sexes, mais aussi de démontrer les parties de l'élytre, (|ui

jouent un role important dans la production du chant de ces insectes ou

bien qui exercent une influence sur la i^ureté et la force de ce chant, —
sans vouloir traiter à present de ce chant même.

Pour plus de clarté nous donnons à la planche XIII. les figures de

l'élytre du iiryUus ((iiiipcstri.'^ L. i et 9 dessinées d'après nature ; l'élytre

du Í (fig. i) amplifiée six fois, celle de la femelle (fig. ii) cinq fois et demi.

Les nervures de l'élytre se distinguent en urrriircs antérieures et

postérieures — venae antieae et posticae. — Chaque espèce en possède au

moins deux : une nervure antérieure et une nervure postérieure ;
aucune

espèce n'en possède plus de huit.

NERVUKES ANTÉRIEURES. — Venae anticac.

La première nervure est la rena snJnosta IIp. ' de la(iuelle naissent

de petites nervures, (ßii parcourent parallèlement le large champ antérieur

de l'élytre (I 2, II 2).

La seconde nervure est la vcna nicdiaiia Hij. a l'ordinaire jtlus grosse

' l)r llAdKN <l(int iK.us Miivoiis les intii pirtiitioiis ( Ktoiiiolo;,'. /citmi«;. Stettin.

XXXI. Jiilufí. 1870) (.u lifuucoiip (If jiiiinLs.
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que la première. On la trouve chez toutes les espèces de fTryllides

(I 4, II 4).

La première et la seconde nervures ne diffèrent pas chez les

deux sexes,

La troisième nervure est la vc.na interno-mediana 110. ^ Cette

nervure s'approche et se relie, au deux tiers de sa longueur, avec la

mediana Hg., puis s'en éloignant elle s'étend jusqu'au hord de l'clytre (I 2)

où elle ne touche pas du tout la venamediana (II 3).

Les subcosta et interno-mediana sont des branches issues de la racine

de la vena mediana; toutes les trois prennent leurs origine du callus

axillaris Hr/. (I 1, II 1).

La quatrième nervure antérieure est la vena longa naissant tantôt

du callus axillae-is, tantôt du callus cubitalis HO. Cette nervure est,la plus

longue et on jjourrait dire, la plus mince parmi les nervures droites. Chez

la femelle elle s'approche souvent vers le milieu de la vena interno-mediana

de telle sorte qu'on pourrait croire qu'elle s'y confond, mais vers le bord

de l'élytre elle s'en éloigne de nouveau de plus en plus (II 5). Chez le

mâle (I 5) elle est coupée par une petite nervure transversale naissant du

point ou les vena mediana, et interno-mediana se touchent. Cette petite

nervure est Vextensor{l k.), elle sert à étendre l'élytre quand cette dernière

s'ouvre.

Les vena longa et interno-mediana sont chez la femelle plus faibles

ensemble, que la mediana seule.

Entre les vena subcosta et mediana se trouve la vallis mediana. Les

vena mediana et interno-mediana bornent la vallis interno-mediana dans

toute sa longueur. La cardinovallis entre les vena interno-mediana et longa

est beaucoup plus importante, car la cardinovallis représente cette char-

nière, par la quelle la pièce antérieure de l'élytre s'ouvre tout directement

ou se replie sur le flanc de l'insecte. Le plis — iMca — (I 6, II 6) est la

continuation plus élargie de la cardinovallis qui chez le mâle en est séparé

par Vextensor déjà susmentionnée. Il faut encore ajouter que la cardino-

vallis devient par fois si étroite dans la région où les vena interno-mediana

et longa s'approchent l'une de l'autre, qu'il est difficile de l'apercevoir

même avec la loupe.

Toutes ces venae et valles énumerées ci-dessus occupent avec le

champ antérieur la moitié de la largeur de l'élytre.

NEKVURES POSTÉRIEURES. — Venae jiosticac

La conformation des nervures et chamj^s suivants offre chez le mâle

et la femelle plus de differences que celle dont nous venons de parler; en

^ Nous devons à M. Otto Herman (iu litt.) les termes latius indiqués par HO.
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effet la destination de l'élytre du nicàle chantant est tout-ii-fait (liffornite

de celle de la femelle.

Il y a là une nervure dont la conformation, est chez la femelle moins

bizarre que chez le mâle. C'est la nervure irrci/iiUrre — vcna irreriidaris.

— XDliez la femelle elle est droite ou courbée; elle s'allonge jusifu'à

l'apex de l'élytre , où elle est jusqu'au deux tiers de la longueur de

l'élytre assez bien distincte, puis elle se confond tantôt avec les branches

de la vena longa, tantôt avec des nervures transversales. (II = v. irre-

gularis). Chez le mâle, (I 9, i)*^), faisant un coude plus ou moins près du

calhis, elle se dirige vers le bord postérieur de l'élytre et se reunit avec

toutes les nervures suivantes dans le noeud — nodus — (I 13); du noeud

elle se sépare et prend une autre direction pour courir en ligne droite

(I 0'') environ vers le point de la vena longa, où Vextensor (I. k.) sépare la

plica de la cardinorallis.

Les deux parties de la nervure irregulière, savoir celle avant et celle

après le noeud circonscrivent avec la vena longa un plan triangulaire,

qu'on peut nommer d'autant mieux la liar2)e — lyra — (I L) que les petites

nervures qui relient la partie avant le noeud de la nervure irregulière avec

la vcna longa et qui ont l'aspect de petites cordes — cordulae (I. c. c. c. c.)

— en augmentent encore la ressemblance. Le nombre et la qualité des

cordules ont une grande influence sur le chant.

La lima, l'instrument pour produire le chant se trouve chez la plus

part sur la partie avant le noeud de la nervure irregulière. La lima m'

produit pas seulement le chant elle en regle aussi le rhytkme.

Il nous faut encore remarquer quelques branches de la nervure irre-

gulière. Chez la femelle, plusieurs branches (II 7) prennent leur origine

de la nervure irregulière et se dirigent en arrière. Parmi elles, cette

branche qui émerge dans la région de l'angle intérieur du plis, et les deux

branches précédentes sont analogues à celles de l'élytre du mâle qui

entourent ou coupent la tgmhale — tympanum — (I. T.). Cette branche

qui coupe la tymbale est la vena epitoniea HO. (I .j ou 8).

La qualité de la tymbale et sa nervure épitonique ainsi que la harpe

avec ses cordules sont d'une grande imj)ortance pour la pureté et la force

du chant.

Derrière la nervure irregulière suit la venu interna, qui se reunit

chez le maie (I 10, 10'') également dans le noeud avec les autres et puis

s'en séparant et changeant sa direction ou décrit une grande courbe et se

relie avec la vena postcosta (Gryllus, Nemobius), ou elle flni seule (Gril-

lotalpa), ou décrivant une grande courbe se dirige vers le rameau de vena

irregularis avec qui elle se réuni (Oecanthus). Chez la femelle, elle est

droite ou courbe, comme la précédante (Il 10, 10'').

La vcna suhmcdiana ainsi (pU' la mecUana se retrouvent d'après
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M. le dr Hagen sur toutes les elytres, ce que nous pouvons affirmer aussi

par les observations que nous venons de faire sur les Gryllides de la

Hongrie. La vcna snhmediana Hg. est, chez la femelle (II 11, 11) ou

droite ou courbée, à l'ordinaire plus courte que la nervure précédante.

Chez le mâle (I 11, 11'^) sa partie avant le noeud est plus ou moins

courbée ; sa partie sortant du noeud est moins arquée que chez la vena

interna, et elle fini seule, ou elle se réuni avec les nervures voisines, ou se

dirige vers la vena longa, avec qui elle se réuni près de l'apex. Ce dernier

cas est chez l'Oecanthus.

Une branche sortant de la racine de la vena snhmediana Hg., est la

vena postcosta Hg. Celle-ci est très-importante chez le mâle (I 12, 12», 1^^)

car ses deux j)etites branches devant le noeud forment cette petite courbe

double — arculus — (I 14), qui est le second moteur de l'instrument

musical, et qui frottée à la Ihna de l'autre étytre produit le chant connu

de grillons. La pureté du chant dépend prineipalemeut de Vareulus.

Il faut encore ajouter que cet arculus, examiné avec la loupe, appa-

rais plus diaphane et plus transparent,que ses environs et que sa longueur;

et sa courbure sont dans une stricte relation avec la courbure et la

hauteur de l'arête crénelée de la lima, enfin qu'on le retrouve mieux déve-

loppé chez les Grillodea genuina Fisch ; chez le genre Xya il manque tout

entièrement. ^

Derrière le noeud, les branches de la j^ostcosta reparaissent souvent,

séparément, l'interne (I 12») est un j)eu arquée l'externe (I 12*^) est droite

et forme la nervure périphérique du bord postérieur de l'élj'tre. La vena

postcosta de la femelle (Il 12) se divise souvent en deux ou trois branches

(IL 12% 12^ 12«).

Les vena subniediana et postcosta prennent naissance précisément du

callus cuhitalis HO. (I 15, II 15), tandis que les vena irregularis et interna

s'inclinent parfois plus vers le callus axillaris (I 1, II 2).

Les nervures postérieures de l'élytre forment les cellules suivantes :

Les vena irregularis et interna forment Varea irregularis qui ainsi

que les champs suivants, chez les femelles de diverses espèces est tra-

versée par des nervules longitudinales et transversales et par conséquent

est couverte de beaucoup de petit cellules rhomboidales. Chez le mâle, la

partie située devant le noeud de cette area irregularis est étroite, mais la

partie derrière le noeud s'élargit chez la plupart des espèces irrégu-

lièrement et à peu près là où elle touche la vena postcosta, elle devient la

plus large; dans la même area se trouve aussi la tymbale.

^ On ne sait pas encore par quoi cet instrument est suppléé chez la Xya. Même je

ne suis pas encore certain si cet animal fait usage de son lima pour produii-e le chant.

J. PUNGUR.



259

Entre les l'cna interna et submecliana se trouve Varca interna, entre

les rcna siihincdiana et postcosta Varca xnlimediana et derrière la rcna jitmt-

costa se remarque Yarea postcosta.

Le nombre des nervures transversales est très varial)li% même dans

les mêmes espèces. CUiez les femelles, elles sont plus nombreuses ; chez

les mâles elles disparaissent ou se fondent dans l'empâtement de l'èlytre.

Les cordules de la harpe sont nussi des nervures transversales dont les

racines se perdent dans la ci-llule situe avant le noeud. Les deux tr(>n<;ons

dans la tymbale (L T. v. v.) donnent une exemple des nervures transver-

sales disparues en partie.

EXPLICATIO.

Tab. xm:.

I. Elytnini Giylli campestris L cf

sexies iiiict.

II. Idem feminae. 5V2 aiict.

1. 1. Calhis axillari.s Hp;.

2. 2. Veua subco.'ita Hg.

3. 3. Vena interuouiediaua H. ().

i. 4. Vena mediana Hí;.

5. 5. Vena longa.

G. 6. Plica.

7. 7. Kami venae longae.

I. S (= ß) Vena epitonica H. ü.

I. 9a, 91), II 9 Vena iiregnlaris.

I. 10a, 10b, \

11.10,10
^^---t«™*-

I. IIa IIb, ^
-r-. .. .. ) Vena siil»niodiana ir<T.

II. 11, 11, j

1. 12a,b, c,\

IL 12, 12, I
Vena postcosta.

I. 13, —
I. li, =
I, II. 15, =
I. L =
I. c, c, c, c,

I. T =
I. T «, ;- =

Nodns.

Arcnlns.

Callus cubitalis H. O.

LjTa.

Cordulae.

Tympanum.
Rami venae irregularis.

II. «, y = Idem feminae.

I. V. I' =r Truraci transversales.

I. k r^ Extensor.

Pag. 228.

Ooleoptera nova, ex Hunf];aria meridionali a Joanne Frtvaldszky

descripta: Stvpldus uncatus, llaltica (Orestia) Paveli. Die lateinische

Beschreibuuii siehe an angeführter Stelle des ungarischen Textes.

Pag. 231.

Mellifera nova in colle(;ti(mc ALisaei nationalis hunj^arici ab AI.

MocsÁRY descripta: Colletés punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta.

Die lateinischen Beschreibunf^cn siehe an angeführter Stelle des ungari-

schen Textes.
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Pag. 234.

Aphides observés à Forró. Les Aphides de Hongrie sont encore

entièrement inconnus et on ne connaissait jusqu'à présent qu'une seule

espèce, c'était la terrible PJif/Uo.vera vastatrix, qui dévaste depuis trois

années les vignes de Pancsova. L'été passé, j'ai fait la chasse aux Aphides

dans mon petit jardin à Forró (dép, d'Abauj) et j'y ai observé 30 espèces,

La note, que je viens de présenter, donne la liste de ces espèces avec l'indi-

cation des plantes sur lesquelles je les ai trouvées (v. le texte hongr. p. 234).

Dr. Horváth.
Pag. 235.

Notes de synonymie, parM.leDr. Horváth (v. le texte hongr. p. 235),

Pag. 236.

Einige Worte über marine Amoeben von Prof. Dr. Géza Entz in

Klausenburg. Etwas Seewasser aus dem Hafen von Kuxhaven bot Gelegen-

heit meine Behauptung, nach welcher die Amoeben, welche im Siisswasser

und in Salzteichen vorkommen, auch im Seewasser nicht fehlen dürften

(siehe Heft Nr. HI, p, 198), zu controlliren. Das Ergebniss der Unter-

suchung ergab, dass im Seewasser aus Kuxhaven zwei Amoeben sehr

zahlreich vorkommen : nämlich Amoeba Limax Duj. (Auerbach) und

A. radiosa Ehrb., welche sich von den entsprechenden Süss- und Salz-

wasserformen durch gar kein wesentliches Merkmal unterscheiden lassen

und es dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein, dass die Du.iARDiN'sche

A. marina, sowie die A. polypodia, welche M. Schultze aus den Lagunen

von Venedig und F. E. Schulze aus der Bucht von Neapel beschrieb, mit

der EHRENBERo'schen A. radiosa identisch sind ; möglicherweise ist

Haeckel's Protamoeba polypodia eine echte A, radiosa.

BOTANIK.
Pag. 237.

Descriptiones plantarum novaram. Auetore Ludovico Simkovics, Eu-

mex palustroides, stenophylloides, confusus, erubescens, Lythrum scabrum.

Die vollständigen lateinischen Diagnosen siehe im ung, Texte (pag, 237).

Pag. 242.

Generis Iris species novae, Auetore Victore de Janka. Iris balkana,

mellita, Sintenisii, lorea. Die lateinischen Beschreibungen siehe pag. 242.

.Pag. 246.

Appendix. Anophthalmus Merkelii Frtvaldszky, Die lateinische Be-

schreibung im ung. Texte (pag. 24G),
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Notizen. Mit gegenwurtigem Hefte ist der erste Band abgeschlossen,

und wir blii-ken mit Beruhigung, ja einiger (ienugthuung auf den Tnlialt des-

selben. Wir brachten von neunzehn Autortu nahezu fünfzig (.)riginalaufsatze,

mit XIV Tafeln l)elegt. Ausser der Dotation und der Pränumeration wurden
wir unterstützt durch S«" Excellenz Erzl)ischof Dr. Ludvigt. Haynald u. z.

mit den Kosten der Athamanta-Tafel, dann von Herrn Johann Grafen

Pejacsevich mit der eigenhändigen Ausführung und den Kosten der

«Vogelnester» -Tafel. Unsere Mitarbeiter waren die Herren: Dr. S. Bartsch,

Dr. V. BoRBÁs, Dr. C. Brancsik, .Johann v. Csató, Dr. G. Entz, J. Fri-

VALDszKY, 0. Herman, Dr. G. Horváth, V. v. Janka, Dr. Kanitz, Dr. J.

KÁKOLI, Dr. J. Krenner, L. Lt')czY, E. Merkl, A. Mocsáry, Gf. J. Peja-

csevich, J. Pethö, J. Punoúr, a. Schmidt, L. Slmkovics, M. Staub, J.

Steffek. Der ]3and brachte folgende neue Arten und Formen : Zoologie :

Ablepton Treforti, Mychophilus minutus, Pselaphus Mehadieusis, Hapalus
Creticus, Zonitis turcica, Zonitis ruficollis, Zuphium hungaricum, Amara
proxima, Styphlus uncatus, Haltiea Paveli, alle von J. Frivaldszky;

Allanthus unifaseiatus, ^racrojihia eximia, Coelonites abbrtviatus. Colletés

punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta, von A. Mocsáry ; Piezocranum

simulans, von G. v. Horváth; Protistologie : Pleurophrys Helix, Plectro-

phrys proliféra, Euglypha pusilla, Microcometes tristripetus, ürbuhnella

smaragdea, von Dr. G. Entz; Botanik: Symphytum molle, Fumaria
supina, Iris Sintenisii, Iris lorea, von V. v. Janka ; Athamanta Haynaldi

Borb : et Ueehritz ; Ononis spinosae formis, Epilobium mixtum, Centaurea

Jankeana. Matricaria inodora, Cephalorrhynchus glandulosus, Bumex ste-

nophylloides, palustroides, confusus, erubescens, Lythrum scabrum von

L. Si.MKOvics : Mineralogie : Bunsenin, von Dr. J. Krenner; Zirkon, Coelestin,

Cerussit, von A.Schmidt; Paléontologie: Echinocardium intermedium von

L. LóczY. Darunter sind Ablepton, Mychophilus, Piezocranum, Plectrophrys,

Orbulinella auch als Genera neu. — Die für das Ausland redigirte Bevue

hat sich vortrefHich bewährt, ihr verdanken wir die durchgehends aner-

kennende Kritik, deren das Unternehmen auch im Auslande gewürdiget

wurde ; die typographische und graphische Ausstattung erwarb sich auch

volle Anerkennung ; die erstere besorgte ein vaterländisches Institut, der

Franklin-Verein, letztere zum grössten Theile ein einheimischer Künstler,

V. Grund; die Originalzeichnungen haben die Mitarbeiter geliefert. Der

Anfang ist gemacht, das fernere Gedeihen ruht in Händen unserer Mitar-

beiter und Abonnenten. ^ ^
*

Dri A. Kanitz hat uns den ersten Theil seiner «Expeditio Austriaco-

Hungarica ad oras Asiae orientális» eingesendet. Wir erötlhen damit den
botanischen Theil des zweiten Bandes.

* *
*

ratr, -2Í1 Schriftenaustausch.
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TARTALOM.
I-sö kötet.

Bartsch Samu. Korcscsör seregély, II.

p. 76.

BoRBÁs YiNCZE. Atliamauta Haynaldi, I.

p. .30. — Athamauta Haynaldi, II. p. 95.

CsATÓ JÁNOS. Gypaëtos barbatus Erdély-

ben. I. p. 10.

Entz Géza. A szamosfalvi sóstóban él

gyöklábúakról, III. p. 154. — Néhány

szó a tengeri Amoebáki'ól. IV. p. 236.

Friyaldszky János. Uj télielyröpek M. 0.

déli részébl, I. p. 17. — Új télielyröpek

Creta szigetérl és Kisázsiából, II. p S3.

— Magyarországi rij fntóbogarak, III.

p. 133. — Aduotationes coleop. terolo-

gicae, III. p. 136. — Ui télielyi'öpek

M. 0. déli részébl, IV. p. 228. — Anoph-

thalmns Merkelii. IV. p. 246.

Herman Ottó. Megnyitó, I. p. 3. — Éles

határok a madarak elterjedésében, I.

p. 8. — Korcs bogarak. I. p. 22. — A
mnyelv kérdése, II. p. 69.— Korcscsör

madarak, II. p. 74. — Természetrajz —
Nemzeti szellem, IV. p. 207. — Reliquia

Petényiana, IV. p. 212.

Horváth Géza. Hazánkból leírt új félröpií

fajok, I. p. 25. — Piezocranum n. g. II,

p. 92.—A Mannakabócza Magyarország-

ban, II. p. 93. —• A szamosfalvi sóstavak

félöröpiröl , II. p. 94. — A magyar-

országi rablópoloskák, III. p. 136. —
Aphidák, IV. p. 234. — Synonymiai

jegyzetek, IV. p. 235.

Janka A'ictor. Két új növény faj, I. p. 29.

— Avenaceae enropeae, II. p. 95. —
Generis Iris species novae, IV. p. 242.

KÁROLi János. A Duna halóriásai, I. p. 12.

— Egy új halfaj a magyar faunában, I.

p. 16. — Astacus leptodactylus elkorcso-

sodása. I. p. 28. — A Duna halóriásai,

II. p. 77.— Gübio urauoscopus. 11. p. 81.

Krenner József S. Bunseuiu, I. p. 33.

LóczY La.tos. Xéliány Echiuoida a Fehér-

körö.sYölgy neugen rétegeibl, I. p. 39.—
Az ázsiai Itacolumit, II. p. 109. — A
ponti rétegek elterjedéséhez. II. p. 110.

Merkl Ede. A vízisikló mint fészekrabló.

I. p. 82.

MocsÁRY Sandor. Biológiai jegyzetek. I.

p. 23. — Új hártyaröpek. II. p. 87. —
Új méhfajok, IV. p. 231.

PEJACSEAacH N. J. gróf. Az úrvölgyi u. u.

madárfészkekrl. III. p. 175.

Pethö Gyula. Oriolns (Kel. Petényiana),

IV. p. 217.

Pungúr Gyula. A M. 0. tücsökfélék fel-

szárnya, IV. p. 223.

Schmidt SánduR. Zirkon. I. p. 35. —
Coelestin . I. p. 38. — Cerussit . III.

p. 177.

SiMKOVics Lajos. Új növények leírása, II.

p. 103. — l'j növények leírásai, III.

p, 168. — l'j növények leírásai. IV.

p. 237.

Staub Mór. A Monte Maggiore vegetatiója,

II. p. 105. _III. p. J71.

Apró köziemények. Prhtkr l. (xandoger

magyar növényeiriil. I. p. 32.

Lichtenstein Gy. Fraucziaországi fém-

darázsok gazdái, II. p. 92.
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P a K i n a

lieruf
Füzet Szöveg
He/t Text

Ableptou 1. 17 öl

Treforti . I. 18 5]

Acipeuseridae 1. la ll.ltio

Acipeuser irli'ljer II. 77 XI'à

Güldenstadtii .... 11. 81 \^2h

huso II. 78 124

lutlieun.s I. 15 11.122

schypa II. 78 123

stellatus II, 80 125

Aduotatioues coleopt. . . III. 130 182

Alauda cristata I. S 49

Alkutus uuifasciatus ... II. 87 12(5

Aiuara proxiiua III. 134 182

Auiblytvlus Hovváthi . . I. 27 53

Amoel.a Liuiax IV. 23G 200

radiosa IV. 230 260

Auophthahuus Merkelii . \\. 246 201

Apliida IV. 234 200

Ai-ajíouit képzödménj' . . III. 175 203

Astacu.'; leptodactylus . . I. 28 53

Astata femoi-alis II. 89 120

i.i . u IV M. 30 54
Athaaianta Hayualdi . . , ,, f.

Avenac-eae Euiopeae ... II. 95 128

Bunseuin I. 33 50

Calocori.s viciuus I. 25 53

Carabus uemoralis .... 1. 22 52

Hampei 1. 23 52

Centauiea Jaukeaua . . . III. 108 200

Cephaloirhyuchus glau-

dulosus II!. 16!) 200

Cerussit 11! 177 204

Chrvsis .'^implex I. 21 53

Cicadetta adusta II. 94 127

Ciliophrys infusiouum . . III. 105 197

Clypeaster intermediiis .1 41 63

Coelestiu 1. 3n m
Coelüuites abreviatus . . II 90 126

j

CoIIete.s puuctatus . . . IV. 231 259

Cori.sa r'u.ssi 11 94 127

Corvus corax 1. 9 50

poruix 1
11 •")()

fru^iilt'gus (koiTsi ... 11 7Í-. 7.") 117

- REGISTER.
Hand 1.

Füzet
Heft

Conus fruííiIegUK J.

luouedula I

Ciiocoris moestus ... I.

Efliiuocardium iutenne-

diuiu
1

EclnuoIaiii]ias liemi.sphae-

ricus
I

Echiuus Dux I.

Epilobium mixtum .... 11

Euglypha pusilla III.

Fumaria supiua. I.

Gauoidei I.

Glol)iceps sordidus .... I.

(.jolno urauoseonu.s '

^
• Ui

Gryllus campestris (elyt-

rum) IV

Gypaetos barbatus .... I.

Hnltica Paveli IV.

Hapalus creticus II.

Hyoidea notaticeps ... I.

Iris balkaua IV.

lorea IV.

mellita IV.

Siutc'uisii IV.

Itacoluiiiit II.

Lampyris uoctiluca ... I.

Lopus vittatns I.

Lytlmim scaln-uiu .... IV.

Macrocoleus dissimilis
. . j.

Macropliya eximia ... II.

Matricaria iuodora .... 111.

Microcometes tristripetus 111.

klonte Maggiore vegeta-

tióju II

Mycliopliilus I

miuutus i

Odynerus aurautiacus . . 11

Ononis spinosaeformis . . 11.

Orbulinella smaragdea . III.

Oriolus galbula IV.

Ortliotylus Sclioberiac
. 1.

( )siiii;i (li\ fs IV

P a K i u a

SziSvi't'

Text
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P a p i n a P II (; i II a

Füzet
Heft

Osjnia caemeutariLi .... I.

Passer doiiiesticiis (korcsl II.

Plectroi)lirys proliféra . . III.

Pleuroplirys Helj-x .... III.

Piezocranmn II.

simulaus II.

Ponti emelet oszt II.

Procrustes coriaceiis ... I.

Psamniecbinus nionilis . I.

Pselaj^hiis Mehadiensis . I.

EediTviidae (Synopsis) . . III.

Runiex erutescens .... IV.

palnstroides IV.

stenopliylloides .... IV.

Szöveg
Text
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MAGYAR KÖMVSZEMLE.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára

ezen ezim alatt folyóiratot inditott meg, mely a magyarországi

könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni.

Közöl a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó

értekezéseket és az ujabb felfedezésekrl szóló értesítéseket.

Ismerteti a hazai könyvtáraknak tprténetét, szervezetét, neve-

zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá ösz-

szeállitja a magyarországi sajtó irodalmi érdek termékeinek

és a hazánkat érdekl külföldi munkáknak lehetleg teljes és

pontos jegyzékét.

Készséggel megnyitja hasábjait a köny^i;árnokok és könyv-

gyjtk felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek ; számit

mindazoknak szives közremködésére, kiket hivatalos állásuk

és irodalmi foglalkozásuk ezen térre vezet.

A Könyv-Szemle megjelenik évenkint 24 ivnyi terje-

delemben, két-havi füzetekben, díszes kiállításban.

Elfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt

2 frt 40 kr.

Az els évfolyam szinten i frt 40 kron rendelhet meg.

Az elfizetési pénzek KnoU Karoly úrhoz a M. Tud,

Akadémia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi Tár-

sulat pénztárához, vagy végre a legközelebbi könyvkeres-

kedésbe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a

Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendk.

I
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IL KÖTET. T. FÜZET.

ELSZÓ.

A jelen els füzettel megkezdjük a «Természetrajzi Füzetek»

második kötetét. Bevezetésül kevés mondanivalónk van.

Az els kötet kitzte az irányt, a módot, a melyben s a mely

szerint haladni akarunk ; s hogy az irány, a mód megfelel volt,

ezt bizonyíthatja az a körülmény, hogy a vállalat széles körben

csak elismer bírálatra talált, a tudományra nézve jó közvetítnek

és hasznos forrásnak ismertetett el.

Bízunk munkatársaink jóindulatában , belátásában s épen

azért további támogatásában is.

Egyelre megtartjuk az els kötetnek adott kiálHtást és ter-

jedelmet. Kedvezbb anyagi viszonyoktól, a pártfogástól fog függni

az, hogy nagyobb munkakört felölelve többet adhassunk.

Budapest, január 20-kán 1878.

A SZERKESZTSÉG.



Täßkozdsül

A füzethez mellekelt Remiében a magriw részben foglalt dolgozó -

tok fordításai, illetleg kivonatai közöltetnek; kevésbé fontos dolgok

csak jeleztetnek benne. Külföldi szerzk dolgozatainak teljes szövege

a Revueben jelenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik.

A Revuebe foglalt minden czikknél a magyar szöveg illet lapszáma

idézve van.

A táblák a két szöveg számára közösek.

A tudománynyal szemben a szerzk felelsek.

A SZERKESZTSÉG.
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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

MAGYARORSZÁG AMPHIBIÂI.

(AMPHIBIAä HUNGÁRIÁÉ).

Irta: Dr. Károli János.

Alig vau osztálya az állatvilágnak, a melyet az ember úgy megvetne,

utálna, üldözne, a melytl annyira rettegne s irtóznék mint megveti s

üldözi a Hüllk (Keptilia) és az Auiphibiák osztályát. E tüneménynek

több oka van. k nagyobbára rejtett életmód úgy hozza magával, hogy

az ember ritkábban találkozik ez alakok nagyobb részével. Az alakok szo-

katlanul, néha a végletekig eltérk, némelyek épen rútak ; a csupasz, hideg

test, a mozgás sajátságos volta, a merev tartás és tekintet, legfképen pedig

a mérgességökrl elterjedt hit, az élet rendkívüli szívóssága s az a könny -

ség, a melylyel a csonkítást elbirják, a látszólagos némaság: megannyi

tulajdonságok, a melyek az emberre visszataszítóan hatnak.

És mégis, bizony csak elítélet az, mely ez állatok iránt uralkodik,

megvetésökre, üldözesökre ingerli az embert ! Mert valójában ennek az osz-

tálynak nagy szerepet osztott a természet, melynek háztartásában nélkülöz-

hetetlen tényez; az élet tünetei rendkívül érdekes mozzanatokat tüntetnek

föl náluk ; a szaporodás, különöskepen pedig ii l't-jldes, mely egyes szakai-

ban teljesen különböz elemekre utasítja az állatot ; a táplálkozás, a mkö-

désnek évszak szerint való fokozódása majd szünetelése, mindezek szinte

* A szerzk által e megjelölés eildif,' «Kétlaki» és «Kétélt» kifejezésekkel l'ordit-

tatott. Mi a latinizált görög kifejezés megtartására határoztuk niagnukat azért mert

magyar furdítmáuyai iiem szabatosan jellemzk s épeu úgy alkalmazhatók számos

rovai-ra, mely fejlödéséuek egy szakát a vizbeu tölti, mint bármely más osztályra,

melynek alakjai a vizén is a szárazon is élnek. A «Kétélt» tetjeseu roszi, mert nem

két élet, hanem eifij élet két szaka, mely más más elembe esik, a kifejezend fogalom.

-
(iinf. = két oldalon, Jn'xo — élni, azaz : vizben és szárazon.



kihívják a megfigyelést s hova továbl) irtózat helyett az érdekldést költik

föl az emberben.

Nem lehet szándékom itt e helyen, mely a dolgozatok terjedelmére

nézve korlátokat kénytelen szabni, az Amphibiák életviszonyait részletesen

tárgyalni. Szándékom csak az alakok általános jellemzése s a magyar Fauna

érdekében való kimutatása ; de minden bizonynyal örvendenék, ha sikerülne

az uralkodó elítéletet bár csak kis részben is megingatni.

AMPHIBIA.

Oly csupasz börü, hideg piros vér gerinczes állatok, a melyek életök

bizonyos szakában kopoltyúkkal, késbben tüdkkel légzenek.

A test alakját tekintve két fcsoportra oszlanak. Az els csoportba tar-

tozók teste hosszan nyúlt, farkos, négy lábbal (Amphibia caudata) ; a második

csoportba tartozók teste rövid, farknélküli két pár végtaggal (Amphibia

ecaudata).

. SZAPORODÁS.

Az Amphibiák vagy élt szülnek (Salamandra, tzgyik), vagy tojá-

sokat raknak a vizbe. A tojások vagy egyenként vizi növényekhez tapad-

nak, vagy tömegesen, kocsonyás-burokba rejtve csomókat és gyöngj^sorokat

képeznek — (Triton, Eana, Bufo, Vizigyik, Béka, Varangy).

Az élt szülök porontyai hasonlítanak a szülkre ; eltérnek tlük abban,

hogy lábnélküliek és kopoltyúsok. Átalakulások abban áll, hogy a végtagok

fejldése után a kopoltyúkat tüdk helyettesitik.

A tojásból kikel poronty vagy hasonlít a kifejlettekre (Triton) vagy

egészen más alakú (Béka). Az utolsó inkább halra mint békára emlékeztet,

azért nevezte a nép, ebihalnak v. békahalnak.

Testök gömbös, lábatlan ; hosszú evez fark segiti el a mozgást
;

küls kopoltyúkkal lélegzenek. Mihelyt végtagjaik kifejldtek, a fai'k elszá-

rad s a kopoltyuk helyett tüdk mködnek.

ÉLETMÓD.

Az Amphibiák vagy mindig vizben tartózkodnak és vizi rovarok,

pókok, csigák és gilisztákkal táplálkoznak ; vagj' elhagyóvá a vizet a szárazon

keresnek búvó helyet, a földbe lyukakat ásnak, kövek alá bújnak s erdkben

moh s falomb alá rejtik magokat. Nappal a rejthelyeken maradnak, éjjel

elhagyják azokat és prédát keresnek. A prédát rovarok, csigák és giliszták

szolgáltatják. Télen vagy az iszapba fúródnak, vagy kövek és vastagabb lomb-

takaró alá mélyebben elrejtznek és téli álomba merülnek. A tavasz legels

melegít sugara fölébreszti s hasznos munkára serkenti ket.



Haszon. Hasznos növényeinket kárositó rovarokat és csigákat pusz-

titva igen nagy szolgálatot tesznek az embernek. Az ártalmas rovarok túl-

szaporodását korlátozzák, mi által az utált és félreismert Amphibiumok is

hozzájárulnak alioz, hogy a természet örök törvényeken alapuló összhang-

zása meg ne zavartassék.

Beosztás. A hazai Amphibiákat két rendbe sorozhatjuk, a melyek egy-

mástól következképen megkülöbnöztethetök.

A) A test hoszan nyúlt, gyikalaku, jól kifejlett farkú ; négy végtagja

egyenl hosszúságú. Äfind^a két állkapocsban valamint a szájpadcsontjain is

vannak fogak I. Rend: Farkosok (A. caudata).

B) A test rövid, lapult, farkatlan. A hátulsó végtagok hosszabbak

mint a mellsk. Az alsó állkapocs fogatlan. II. Rend : Farkatlanok

(A. ecaudata).

I. Rend : FARKOS AMPHIBIÁK.

AMPHIBIA CAUDATA.

Testük farkba végzdik ; a négy végtag egyenl hosszúságú.

A test hosszan nj'últ, a gyik testéhez liasonlit. A hát hengeres vagy

kissé lela.púlt ; a has lapos. A fej széles, lapos, elül elkerekitett, tompa, csu-

kaszerü orral. A szemek nagyok, kiállók és szemhéjasok.

A fúl külsleg nem látható. Az elül álló apró orrni/ilnsok a szájüregbe

a fels állkapocs mells széle mögött nyilnak.

A szemölcsös, húsos nyelv széle nincs odaforrva. Mind a ket állkapocs-

ban valamint a szájpadcsontjain is fogak vannak.

A négy egj'eulen hosszú végtagokon 4—5 ujj. Az ujjak néha úszóka-

rélyosak, de mindig karomtalanok.

A derék közvetlenül a farkba folytatódik ; a fark testhosszaságu.

A farkt alsó felén lev cloaka egy hosszirányú hasadék.

Az e rendbe tartozó monuósok átalakulás által fejlödnek.

A lárvák többé-kevésbé hasonlítanak a kifejlett alakokhoz.

Az eleintén hiányzó végtagok korán fejldnek, még pedig a mellsk

elbb mint a hátulsók.

Ezen rend a hazai faunában csak egy családdal vau képviselve u. m.

I. Család : ÖALAMANDRA-FELEK.

f Sulaiita)i(Irina).

Testök nyúlt, gyikalaku, karcsú, egyenl vastagságú.

A Salamandrak családja 7 nemet számit az európai faunában, melyek

közül csak kett(") lakja h:i/.ánkat : 1. Triton, 2. Salamandra.



I. Nem. TRITON. LAUE.

(Gute, vizi-gyik).

A szájpadcsontok két fogsora a bels orrnj-ilásokig terjed. A nyelve

középnagyságú és szabad szél. A farka oldalról összenyomott, kétél és

test hosszaságu.

A Triton-nem 8 európai faja közül három találtatott eddig hazánk-

ban : 1 . Triton taeniatus, 2. Triton alpestris, 3. Triton eristatus.

I. faj. TRITON TAENIATUS (Schneid).

Csíkos- Triton.

Ismertet jelei : Hossza 6

—

7%i. Termete vézna és karcsú.

A fején öt a száj felé húzódó s egymáshoz közeled fekete sáv. Fül-

mirigyei kicsinyek. Háta, oldalai és hasa simák. Orra tompa és farka hegyes.

Leírás : Allai egyenl hosszaságuak. Dereka nyúlt és hengeres.

A hátulsó végtagokon a harmadik ujj a leghosszabb. Minden ujj karom-

talan. Farka oldalról összenyomott, lándzsaalaku és hegyes.

Az ivarok alakban és színben különböznek egymástól.

Him : Háta világosbarna, nagy, kerekded, feketebarnás foltokkal. Feje

öt sötétbarna hosszsávval. Barnás fehér hasán nagy, kerekded, sötétbarna

foltokkal s eg3^ narancssárga hosszsávval a középen. Egy vékony, hártyás,

magas, csipkés szél taréj a hát és fark hosszában vonul végig s ily csipkés

szél karély farka alsó felén is van. A mells végtagok ujjai szabadok, a

hátulsó végtagok ujjai úszókarélyosak. Párosodási idben — nyáron — a

taréj s az úszó-karélyok ersen kifejldnek.

Nstény: Háta világosbarna; apró, sötétbarna az oldalak felé terjed

pontokkal.

Az oldalak egy barna-fehér hosszsáwal, mely a hastól apró sötétbarna

foltocskák által elválasztatik. A has barnás fehér, középen egy narancssárga

hosszsávval.

Nyáron egy igen alacsony, simaszélü taréj mutatkozik a hát és^fark

felett. A mells s hátulsó végtag ujai szabadok. Petéket tojik a vizbe.

Tartózkodás: Álló vizek: tavak, kobolyák, hókonyok és mocsarak

verfényes helyein. Szeretnek a szárazra kijárni.

Budapest álló vizeiben gyakori. Központi kárpátok (Rainer Gy.

gyjtése). Kassa (Jeitteles).

Az Aggteleki barlangban. Erdélyben — Bielz szerint — gyakori.

Élelme : Eovarok, rovarlárvák és giliszták.
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2 faj. TRITON ALPESTRIS Laur.

Havaxi l'rifott.

Ismertet jelei : Hossza 7— 10 %i. Farka oldalról összenvümott ^/s-dát

teszi a^ egész hosszúságnak. Füluiivigyei kicsinyek. Háta és oldalai sok, igen

apró szemölcscsel. Hasa sima. Feje gömbölyüded. Orra tompa.

Leírás : Allai egyenl hosszaságúak. Dereka . nyúlt és hengeres.

A hátulsó végtagokon a harmadik újj a leghosszabb ; minden újj szabad,

karomtalan. Farka vastag, vékonyodó, kissé tompahegy tí.

A nemek alakban és színben eltérnek egymástól.

Hím : Háta sötétbarna, egy sárgás, feketebarna pontokkal félbeszakí-

tott liosszvonallal , mely a fejtl a fark hegyéig húzódik. Oldalai fekete-

bai'na pontokkal. Hasa narancssárga ; a mell táján néha kevés, szétszór-

tan álló feketebarna pont. Nyáron a hát és fark felett egy vékony hártyás,

alacsony, csipkés szél taréjjal.

Nstény : Hasonló, de hátvonala és háttaréja nincsen. Petét rak a

vizbe.

TartózkodfUi licli/e : A Kárpátok napsütötte helyein az esvizl)öl képe-

zdött tócsákban.

A miizeiimi gyjteményben következ leihelyek vannak képviselve :

Központi Kárpátok (Rainer György), Marmarosi Kárpátok (Várady Gábor

és Frivaldszky János) ; Szemenik-hegy (Frivaldszky János). Erdélyi hava-

sokon (BiELz). Kassa (Jeitteles).

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, giliszták.

3 faj. TRITON CRISTATUS Laur.

Tart'jos Triton.

Ismertet jelei : Hossza 12

—

Ki %, . Farka összenyomott, ^/g-dát teszi

az egész test hosszának. Flmirigyei kicsinyek. Háta és oldalai igen sok és

apró szemölcscsel. Hasa sima; feje gömböly: orra tompa.

Leírás : Allai egyenl hosszaságúak. Dereka nyúlt es hengeres. A hátulsó

végtag 3 újjá a leghosszabb. Minden újjá szabad, karomtalan. Farka vastag,

lándzsás, hegyes.

A nemek alak- és színrajzban eltérnek egymástól.

Korosabb hím : felül sötétbarna, nagy, kerekded, fekete foltokkal.

Torka narancssárga, feketeszrke pontokkal tarkázott. Hasa narancs-

sárga, nagy, kerekded, fekete-szürke foltokkal. A hát es fark hosszában egy

vékony, hái'tyás, csipkés szél s a fark töve felett felbeszakított taréj. Egy

sírna szél börkarély a fark alsó fele hosszában is vonul. Nyáron a taréj

igen magas. A fark oldalán egy tejfehér hosszsáv vonul végig.



Korosabb nstény : Hasonló szíuü ; a háta taréj nélkül, e helyett égy

szennyessárga hosszvonal az orrtól a farkvégéig húzódik.

Egyéves fiatalok : Felül igen sötét feketebarnák egy élénksárga hossz-

vonallal, mely a fejtl kezdve a fark végéig vonul. A has narancssárga, fekete

foltokkal. Petéit vizbe rakja.

Tartózkodási helye : A tavak, mocsárok, esötócsák verfényes helj'ein.

A múzeumi gyjteményben a következ lelhelyekröl vannak példá-

nyok : Budapest (KuBiNYi Ferencz), Buda (Anker), Temesvár (Petényi).

Ismeretes, Erdély álló vizeiben. (Bielz). Kassa (Jeitteles).

Élelme : Eovarok, rovarálczák, csigák, giliszták.

II. Nem. SALAMANDEA Wnrfbaiu.

(Tzöl), Túgy. Bülci-iarTia. Peszércze).

A szájpadfogak két sora kanyarodó, a bels orrnyilasokon túlterjed.

Nyelve félkör s csak a két oldala szabad. Fülmirigyei igen nagyok és kiemel-

kedk. Tenyere négy-, talpa öt uju.

A Salamandra-nembl két faj ismeretes az európai faunában ; az egyik

a Salamandra maculosa Laur. hazánkban gyakori ; a másik fajról : Sala-

mandra atra Laur. nincsen ugyan biztos adatunk, de valószin, hogy a Kár-

pátokon elfordul és egy szerencsés gyjt kezébe kerülhet.

1. faj. SALAMANDEA MACULOSA Laur.

Foltos Salamandra.

Ismertet jelei : Hossza 15—21 ^^ Farka hengeres, felét teszi az egész

test hosszának. Fülmirígyei igen nagyok. Háta apró, oldalai nagy szemöl-

csökkel. Hasa sima. Feje hosszú tojásdad ; orra tompa hegy.
Leirás : Allai egyenl liosszaságuak. Dereka nj^últ, hengeres. A hátulsó,

végtagok negyedik ujja a leghosszabb; valamennyi szabad, karomtalan.

Farka vastag, hengeres, vékonyodva tompahegy.
Az ivarok nem különböznek egymástól.

Fekete, nagy, élénksárga, szabálytalan foltokkal.

Eleveneket szül, szülöttjeit vizbe rakja.

Tartózkodási helye : Az erdk árnyékos helyein patakok mellett, moh
és lehullott falomb alatt.

A múzeumi gyjteményben a következ lelhelyekröl vannak példányok :

központi Kárpátok. Hegyes Drocsa, a fehér Körös és Maros között (Lóczi

Lajos.)

Az erdélyi havasokon (Bielz szerint). Kassa (Jeitteles).

Élelme: Rovarok, rovaiiárvák, pókok, csigák és giliszták.



•2. faj. SALAMANDRA ATKA Laui.

Fekete Suluitiandra.

Ismertet jrhi: Hossza lU— 15 '/,„. Farka hengeres, felét teszi az egész

test hosszának. Fülmirigyei nagyok. Hátán apró, oldalain nagy szemölcsök.

Hasa sima. Feje gömhöljnj. Orra tompa.

Leírás: Allai egyenl hosszaságúak. Dereka nyúlt, hengeres. A hátulsó

végtagok negyedik ujja a leghosszahh, valamennyi szahad, karomtalan. Farka

vastag, hengeres, vékonyodó és tompahegyü.

Mind a két nem szín szerint egyezik.

Egyformán fekete szín.

Eleveneket szül és szülöttjeit a vizhe rakja.

Tartózkodás : Középnagyságú hegyek árnyékos helyei, rothadó fatör-

zsökben, moh és lehullott falomb alatt.

A múzeumi gyjteményben 2 darab van, mely állítólag magyarországi,

de a leihely nincsen pontosan jelezve,

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és giliszták.

(Folyt, küv.)

líovuitan. Entoniologia.

Coleoptera.

COLEOPTERA NOVA, UJ T K HELYRÖPEK,
a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

1. AGAPANTHIA COERULEIPENNIS.

Nigra, nigro-cinereo-pubescens, elytris atro-coeruleis ; capite prono-

toque dense punctatis, hoc ochraceo-trivittato et in lateribus tuberculo

instructo; elytris subrude rugoso-punctatis et nigro-pilosis ; antennarum arti-

culo primo et secundo nigris, reliquis rufis, apice nigris.

Long : 1

1

ml

Agapanth. pilicorni Fabr. colore similis ; sed brevior et latior, pronoto

densius et subtilius punctato, ochraceo-trivittato tuberculoque utrinque

instructo, elytris fortius rugoso-punctatis et antennarum structura diversa.

— Caput nigrum, dense punctatum, nigro-villosum, fronte modice couvexa,

vertice linea ochracea notata ; antennis maris corpore paulo longioribus.

feminae brevioribus, articulo primo et secundo nigris, illu dense punctîito et

nigro-villoso, tertio quarto una tertia parte longiore, utrisque rutis et apice

nigris, reliquis usque ad medium rutis, hinc vero nigris. Pronotum lireve.
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antice posticeque aequaliter angustatum, basi modice transverse constricturu,

lateribus medio rotundatis et tubereulo instructis ; superiicie parum convexa,

dense, subtiliter punctata, parce nigro-pilosa, vittisque tribus ochraceis

ornata. Scutello rotundato, ochraceo-tomentoso, Elytris atro-coeruleis, pro-

noto latioribus et plus quam triplo longioribus, humeris modice productis et

elevatis, infra hos lateribus parallelis, apice conjunctim rotundo ; superficie

planatim convexa, intra humeros parum longitudinaliter impressa, subrude

rugoso-punctata, punctatura versus ajjicem sensim subtiliore. Subtus nigra,

nigro-cinereo-pubescens, pectore subtiliter rugoso-punctato, abdomine et

pedibus transverse aciculatis. Tarsorum articulis basi cano-, apice vero

nigro-pubescentibus.

In Asia minore inventa.

Szinezetére nézve az Agap. pilicornis-lioz hasonló ; de rövidebb és szé-

lesebb, elöháta srbben és gyöngébben pontozott, három szennysárga sáv-

val s mindkét felén dudorkával jelölt, röptyi erosebben redosen-pontozottak

és csápjainak idoma különböz, — A fej fekete, srn pontozott, bolyhos

fekete szrökkel fedett, homloka kevéssé domborodott s fejtetjén szenn}'-

sárga vonal van ; a him csápjai a testnél kissé hosszabbak, a nstényéi rövi-

debbek, els s második izülékök fekete, az elbbi srn pontozott és bolyhos

fekete szr, a harmadik a negyediknél egy harmadával hosszabb és mind-

kett rtszin, de végeik feketék, a következk is közepükig rtszinek s

innét fogva feketék. Elháta rövid, elre s hátrafelé egyenlen keskenyedett,

alapjánál kissé harántan összeszorult, oldalai középen kerekitettek s dudor-

kával ellátottak ; felülete kissé domborodott, srn és finomul pontozott s

három szennysárga sávval diszitett. Paizsa kerekített és szennj'sárga moly-

hos szrözettél fedett. Eöptyi setétkékek, a torjnál szélesebbek és több mint

háromszor hosszabbak, vállszögieteik kissé kiállók s emelkedettek, ezek

mögött az oldalak párhuzamosak és végeik közösen kerekítettek ; felületök

kissé laposan domborodott, a vállszögleteken belül hosszában némileg benyo-

mott, meglehetsen durván s redsen pontozott, de a pontozat hátrafelé

lassankint gyengül. Alul fekete, hamvas-fekete pelyhedz szrökkel ; melle

finomul redsen-pontozott ; hasa és lábai harántan karczoltak. A kocsák ízei

tövüknél fehéres, végeiken pedig fekete pelyhes-szrökkel borítottak. —
Hossza 1 1 »%i.

Hazája Kis-Azsia.

2. PHYTOECIA ARMENIACA.

Nigra, brevis, latiuscula, dense cinereo-pubescens ; pronoto rufo, mar-

gine antico anguste, postico late nigro-cinctis, punctis quatuor transverse

positis lineaque ante scutellum elevata nigris, nitidis ; elytris íiavido-ruíis,

nigro-holosericeo maculatis et punctatis ; tibiis ruíis apice nigris. (ç)

Long. 1 1 . lat 4 %^.
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Caput nignim, ru<:;oso-punctatnm, cinereo-pnbescens ; fronte parum
convexa, inter antennas macula parva nitida, linea divisa notata ; antennis

nigris, supra cinereo-, subtus cano-pubescentibus, articulis tertio et quarto

aequilongis, supra obscure brunescentibus. Pronotum breve, lateribus medio

rotundatis, basi parum constrictum, rugoso-punctatum, rufum, margine

antico anguste, basali in medio latins nigro, disco modice transversim con-

vexo, punctis quatuor transverse positis lineaque brevi ante basim nigris,

nitidis ornato, puncta duo intermedia paulo majuscula sunt et callosa, late-

ralia vero plana et cum fascia marginis postici, oblique ascendente, nexa.

Scutellum rotundatum, cinereo pubescens. Elytra pronoto multo latiora,

humeris callose prominulis, infra bos mox angustata, dein usque ad infra

medium suparallela, bine vero ad apicem leniter angustata ; apice olilique

truncato ; in dorso subplana, sat dense, basi fortius, postice subtilius pun-

ctata et pubescentia subtili cana tecta, flavido-rufa, maculis et punctis nigro-

holosericeis ornata, et quidem : ad basim maculis duabus obliquis subreni-

formibus, infra bas duabus paulo majoribus etiam obliquis conicis, ante api-

cem duabus transversis utrinque abbreviatis, in disco punctis aliquot congre-

gatis, in latere 3—4 longitudinaliter dislocatis et in deflexione elytrorum

post humeros puncto majusculo. Subtus nigra, subtiliter punctulata et dense

cinereo-pubescens. Femoribus tarsisque nigris, cinereo-pubescentibus ; tibiis

rufis, aj^ice et posticis etiam basi nigris.

Eximia haee sjDecies in Armenia ad Diarbekir olim ab Alberto Kinder-

mann détecta est.

Feje fekete, redsen pontozott, finom hamvas szrökkel boritott, hom-

loka kevéssé domborodott, a csápok közt kis, fényes hosszvonalkával átszelt,

folttal jelölt ; csápjai feketék, felül hamvas-, alul feherszürke pelyhes szrös-

seggel, a harmadik es negyedik íz egyenl hosszaságuak s felül homályos-

barnásak. Az eltörj rövid, kerekitett oldalakkal, alapjánál kissé összeszo-

rult, redsen-pontozott, rötszinü, elszele vékonyan, alapja közepén szele-

sebben feketevei szegelyzett, korongja kevéssé harántan domborodott, négy

harántan fekv fekete, fényes petytyel, két középs petty valamivel nagA'obb

és emelkedett, az oldalvástiak pedig laposak s az alapszelen lev fekete sza-

lag által, mely ferdén fölfele szelesbedik, érintetnek. A paizs kerekitett s

hamvas-pelyhesszrü. A röptyük a torjnál sokkal szélesebbek, vállszögleteik

pittyedten kiállók, ezek mögött az oldalak tüstént keskenyednek, azután

közepeiken tulig majdnem párhuzamosak, innét pedig bütüjök fele lassuda-

dan keskenyedettek, a bütü ferdén metszett, korongijuk laposdad, meglehet-

sen sürün, alapjok alatt ersebben, hátul gyöngébben pontozottak, finom,

fehér-szürke pelyhedz szrökkel boritottak, sárgás-rtszinüek s bársony-

fekete foltokkal es pettyekkel diszitettek
;

jelesen : alapjukon ket ferde,

majdnem veseidomú folt, ezek alatt két valamivel nagyobb, szinten ferdén

helyezett kúpidomú, végeik eltt két haránt, mindkét felen rövidített,
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korongjukon néhány összecsoportosodott petty, oldalaikon 3— 4 hosszában

helyezett s a vállszögletek mögött a röptyíik lehajlásán egy nagyobb petty

van. Alul fekete, finomul pontozott és sürü, hamvas szrözettél fedett.

Czombjai és kocsái feketék, hamvas szrösekkel, a lábszárak pedig rtszi-

nüek, hegyeik s a hátsóknak töve feketék. — Hossza 11- széles 4 "»j^.

E szép fajt Örmény országban, Diarbekir vidékén, Kindermann Albert

fedezte föl.

SYNOPSIS SPECIEEUM SUBGENERIS ANOPHTHALMÜS,
HÜCUSQÜE IN HUNGÁRIA DETECTARUM,

a Joanne Frivaldszky.

A) Pronotum et elytra glabra.

a) Caput magnum, latitudine pronoti, hujus lateribus ad angulos

posticos non sinuatis, elytrorum lateribus vix rotundato —
ampliatis, subparallelis.

Long. 7—8 '»^. A. Redtenbacheri Friv}

aa) Caput pronoto plus — minusve angustius, hujus latribus ad

angulos posticos sinuatis, elytrorum lateribus evidentius rotun-

dato — ampliatis.

h) Caput pronoto parum angustius, hujus lateribus postice leviter

sinuatis, ad angulos anticos, productos vero latius marginatis.

Long. 6 ^. A. paroecus.

hh) Caput pronoto magis angustius, hujus lateribus postice latius

et profundius sinuatis, antice vero tenue marginatis.

c) Elytris basi utrinque leviter impressis et in lateribus di-

stincte puncto — striatis.

Long. 4V2—5 '>%n. A. Milleri Friv.^

cc) Elytris basi non impressis, lateribus sublaevibus.

Long 5 «^. A. Merklii Friv.^

AA) Pronotum et elytra breviter pilosula.

Long. 3%. A.iBielzi Seidl.^

[pHosellus MUI.^

^ Verhandlung, des zoolog. — botan. Vereins in Wien. VII. 1857. pag 44.

2 Wiener entom. Monatschrift. VI. 1862. p. 327.

^ Természetrajzi Füzetek. I. 4. füzet. 1877. pr. 246.

* Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins. XVIII. 1867. pag. 45.

^ Verhandl. der k. k. zoolog. — botan. Gesellschaft in Wien. XVIII. 1868. pag U.
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ANOPHTHALMUS PAROECUS.

A. liedtenbachcri var. paroecutt Friv. (Adatok a magijarhotii barlangok fau-

nájához. Mathem. és Természettud. Közlemények. III. 1865. pag. 41.)

Eufo-testaceus, nitidus, mandibiüis apice ferriigineis
;
pronoto subcor-

dato, latius marginato, ante angulos posticos leviter sinuato ; elytris oblongo-

ovalibus, pímctato-striatis.

Long. 4V2—5 %.
Anophth. Redtenbaclieri minor, capite paulo angustiore, pronoto

antice quoad proportionem latiore, lateribus, praesertim ad angulos anticos,

magis prominulos, latius marginatis, ad angulos posticos ver sinuatis ;

elytrorum lateribus paulo magis rotundato-ampliatis, striisque lateralibus

modice profundioribus distinctus.

Habitat in Antro «Funácza»! Comitatus Bihariensis ; A. Redtenbaeheri

ver in Antro «Igricz» vulgo Pestere, ejusdem Comitatus,

AZ ANOPTHALMUS AL-NEM MAGYAEORSZAGBAN EDDIG FÖLFEDEZETT
FAJAINAK ÁTNÉZETE.

A) Az elöhát es a röptyük csupaszok.

a) k fej nagy, a torjjal egyenl szélesség, ez utóbbinak oldalai a

hátsó szögletek mellett nem öblösek ; a röptyük oldalai pedig

alig szelesbedettek, majdnem párhuzamosak.

Hossza 7—8 *«^. A, Redtenbaeheri Friv.

aa) A fej a torjnál többé — kevésbe keskenyebb ; ez utóbbinak oldalai

a hátsó szögletek mellett öblösek ; a röptyük oldalai láthatólag

szelesbedettek.

h) A fej a torjnál kevéssel keskenyebb, ennek oldalai hátul kissé

öblösek, kiálló elöszögleteiknél pedig szelesebben párkányoltak.

Hossza. 6

—

6V2 '"^Itn. A. paroecus.

hh) A fej a torjnál jóval keskenyebb, ennek oldalai hátul széle-

sebben és melyebben öblösek, elöszögletei pedig alig állnak ki

és vékonyan párkányoltak.

c) A röptyük alapja mindkét felén sekélyen benyomott es

oldalaik nyilván bevésett pontozott rovátkákkal vannak

ellátva.

Hossza. 4V2—5 »«^. A. Milleri Friv.

cc) A röptyük alapja nem benyomott oldalaik majdnem simák.

Hossza. 5 '»%,. A. Merklii Friv.

AA) k test felülete sürü, rövid szrökkel födött.

Hossza. 3%. A.\Blelzi Seidl.

\pli08eHus Mill.
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ANOPHTHÄIiMUS PAROECUS.

Az A. Redtenbacheri-nál kisebb, feje valamivel keskenyebb, elötorja

elül aránylag szélesebb, oldalai szélesebben párkányoltak, kivált a kiálló elö-

szögleteknél, a hátsó szögleteknél pedig öblösek ; a röptyük oldalai látható-

lag szélesbedettek, s kiilsö rovátkáik kissé melyebben vésettek.

Hossza 4V2—5 >%.

Biharmeg3''e Fiinácza nev barlangjában él ; az A. Eedtenbacheri pedig

ugyané megye Igricz vagy köznyelven Pestere nev barlangjában.

A iíTermészetrajzi Füzetek» negyedik füzetében leirt

ANOPHTHALMUS MERKLII nj-fajnak magyar szövege.

Az Anopth. Milleri-hez legközelebb áll ; ettl azonban valamivel szele-

sebb feje s torja, kissé domborodottabb es csupán korongján jól láthatólag

pontozott-rovátkú röptyüi által különbözik. — Fényes, rötsárga kissé vilá-

gosabb szinü lábakkal. Feje háromszögded, a torjnál kissé keskenyebb, olda-

lai nagyon kerekítettek, homlokának benyomásai mélyek, a szemek helyei

alig jelöltek ; csápjai a test félhosszát csak kevéssé haladják tul. Elöháta

szivded, hosszánál szélesebb, oldalai vékonyan párkányoltak, elül kerekítet-

tek, hátrafelé lassúdadan keskenyedettek s alapjok eltt összeszorultak, a

hátsó szögletek kissé oldalvást kiállók, hegyesdedek, felülete kevéssé dombo-

rodott, meglehets mély csatornácskával és az alapon szintén elég mély

gödörcsékkel. Röptyür hossztojásdadok, elre s hátra egyenlen keskenye-

dettek, oldalaik könnyedén kerekítettek s a kerekített vállszögleteknél széle-

sebben párkányoltak, felül középszeren domborodottak, alapjoknál nem

benyomottak, végeiken egy-egy ránczczal ellátottak s korongjok pontozott

rovátkákkal bír, a két els rovátka középszeren bevésett és finoman pon-

tozott, a harmadik és negyedik sekély, enyészetesebben s vigályabban pon-

tozottak, a többi rovátka alig jelölt, s azért az oldalak majdnem simák ; a

harmadik köztércsén három pont van. A czombok szétszórtan pontozottak es

pelyhes szrözettél fedettek. — Hossza 5 ''^^.

Hunyadmegye havasain Merkl Ede, szorgalmas búvárunk, kövek alatt

fedezte föl.

Fkivaldszky János.

ANIMADVERSIONES

ad Catal. Coleopteroriim Europae. Edit. secundam. 1877.

Pag. 4. Carabus montivagus var. blandus, Auctor non Kraatz, sed. Friv.

(Jellemz adatok Magyarország faunájához. 1865. p. 173.)
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Pag. 12. Platynus Banaticus Friv. pertinet ad sectionem primam : Ancho-

menus Erich.

Pag. 15. Feronia Baldensis Schaum non = Transsylvanica Chaud., sed spe-

cies distincta. Fer. Baldensis enim supra est obscure cupreo-metalHca,

pronoto basi latiore, impressionibus basalibus profundioribus, maris

segmento ventrali anali mucrone instructo ; Feron. metalliea vicina.

Feron. Transsylvanica vero est nigra, pronoti impressionibus basaUbus

angustioribus et minus profundis ; maris segmento ventrali anali foveo-

lato
;
proxima Fer. mêlas Creutz.

Pa I. 15. Feronia festinans €haud. = Fer. Bielzii Fuss, secundum specimen

typicum CoUectionis Fussii in INIusaeo Nationali Hungarico asserva^ae ;

a Fer. brevi Duft, bene distincta.

Pag. 19. Scybalicus Rayei Lind, pertinet ad genus Harpalus (Ophonus)

pedum plantis lamellato-papillosis.

Pag. 22. Trechus (Anophthalmus) pilosellus Mill. 1868.= Bielzi Seidl. 1867;

species est propria, non autem Trech. (Anoph.) Dalmatino Mill, aequa-

lis, prouti hoc in Catalogo pag. 194. inter corrigenda citatur.

Pag. 65. Eretmotes Rayei Mars. = Hetaerius Sartorii Redt. ideoque in Eret-

motes Sartorii mutandum.

Pag. 73. Haplolophus Frivaldszkyi, Auctor non Friv. sed Dejean Catal. des

Coleoptèr. 1837. p. 138. (Cryptophagus Frivaldszkyi).

Joanne Frivaldszky.

Hymenoptera. Hártyaröpüek.

MELLIFEEA NOVA UJ MÉH-FAJOK

IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMÉ-

HUNGARICI, NYÉBEN,

ab AleXANDRO MoCSÁRY (lef^cripta. lekta MOCSÁRY SÁNDOR.

4. Eucera paradoxa. Nigra, subopaca, mesonoti disco abdominisque

segmentis dorsalibus duobus primis subnitidis ; antennarum tlagello apice

suV)tu§ rufescenti, clypeo dense rugoso-punctato, mandibulis longis, in medio

rufis ; clypeo, gonis et fronte cinereo-, temporibus cano-, labro et occipite

vero fulvescenti-cinereo-hirtis ; thorace capite paulo latiore, subgloboso,

mesonoto subdisperse, lateribus et scutello dense punctatis, metanoto

opaco, subtiliter granulöse punctato, spatio cordiformi laevi ; thorace su]>ra

fulvo-, subtus et metanoti lateribus fulvescenti-cinereo-hirtis: abdomine

breviter-ovato, thorace paulo latiore, segmento primo dorsali basi dense

rugoso-punctato et fulvido-cinereo-villoso, margme apicali laevi ;
segmentis

Termrszelrajii /zetek, il. kniet i, ßizel, 2
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reliquis siibtiliter dense punctatis, 2-di lateribus et 3—5 nigro-holosericeis,

1—4 margine postico late niveo-fasciatis, primi fascia valde late, secundi

anguste interrupta, 5-ti mg^rgine apicali fiilvescenti-albo-fasciato, ultimo

lateribus fulvo-hirto, valviila anali dorsali dense transverse-striolata et apice

rotiindata, segmentis ventralibiis margine apicali ferrugineo-fimbriatis
;

femoribus anterioribus cinereo-, metatarsis et femoribus posticis fulvo-hir-

tis, femorum apice tibiisque anterioribus externe pilis brevibus stratis fulves-

centi-cinereis tectis; scopa fulvo-villosa; tarsoriim articulis quattiior ultimis

ferrugineis, unquiculis apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis hyalinis,

parum violaceo nitentibus, tegulis nervisque piceis, vena costali ferruginea.

— 2, long. 12 %.
Mas differt : antennis nigris, octo '"%„ longis, articulo tertio cinereo-

pubescenti, quarto duplo breviore; clypeo pallide flavo, margine infero

brunneo limbato ; capite, pectore et pedibus cano-, thorace vero supra

segmentisque dorsalibus duobus primis fulvescenti-cinereo-villosis ; segmen-

tis dorsalibus 3—6 nigro-pubescentibus, 6-ti margine apicali fusco-fimbriato,

valvula anali dense punctata et apice truncata ; segmentis ventralibus late-

raliter fusco-hirtis, ultimo medio canaliculato et oblique carinulato ; meta-

tarsis intus fulvo-villosis ; tibiis anticis apice, metatarsis vero basi intus

excisis, tibiis intermediis et posticis curvatis, illis antice, his intus late exci-

sis ; metatarsis intermediis circa axem contortis, intus profunde, antice vero

longitudinaliter leviter excavatis ; calcaribus pallide flavis, his pedum anti-

corum laminam apice bispinosam formantibus, secundi paris spathulaefor-

mibus, apice oblique emarginatis, tertii paris angustis, inferiore spinaeformi,

superiore vero laminam angustam longam, modice curvatam, apice in spi-

nam brevem productam formanti. — Long. 12 ""y^^.

Femina Eucerae simili Lep. statura et colore simillima ; sed mandibu-

lis multo longioribus, valvula anali versus apicem minus angustata, distincta.

— Etiam Eucerae Caucasicae Moraw. similis esse videtur; sed haec in

natura mihi ignota, neque mas descriptus est.

Mas : praesertim pedum forma paradoxa ab omnibus mihi notis diver-

sus, facile cognoscitur.

In Hungária centrali in aliquos exemplaribus conformibus inventa.

Fekete, meglehetsen fénytelen, de a középhát korongja és a végtest

két els hátszelvénye kissé fényes ; csápostora végén alul rötszinü, szájvédje

srn redösen-pontozott, rágói hosszak s középen rötszinek ; szájvedje,

arcza és homloka hamvas-, halántékai fehéres-, alsóajka és nyakszirte pedig

sárgába hajló hamvasszürke szrözettél fedettek ; torja kissé szélesebb mint

a fej, meglehetsen gömbös, a középtorj háta némileg szétszórtan, oldalai es

a paizs ellenben srn pontozottak, utótorja fénytelen s finomul szemercsé-

sen-pontozott ; torja felül barnássárga-, alul és az utótorj oldalain sárgás

hamvasszürke szörözetü ; végteste rövid-tojásdad, a torjnál kevéssel széle-
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sebb, az els hátszelvény töve sííríin redsen pontozott és hosszú, felálló

sárgás-hamvasszürke szr, a hátsó szele pedig siina, a többi szelvény

sekélyen síirün pontozott, a 2-iknak oldalai és a '.i—5 bársonyfeketék, az

1—4 hátsó szele széles hófehér szalaggal ékesített, az els szelvény szalagja

igen szolcsen, a másodiké keskenyen megszakított, az 5-ik hátsó szele sárgás-

fehér szalaggal jelölt, az utolsó pedig oldalain barnássárga szrözetü, pel-

c'zeje srn harántan rovátkás s a vegén kerekített; a has szelvényeinek

hátsó szele rozsda-barna rojtos szr ; az els ket pár ezomb hamvasszürke-,

a ket hátsó lábpár terjéje es a hátsó czomhok barnasárga-, a czombok vége

es a ket els lábszár kívülrl pedig rövid, fekv sárgás-hamvasszürke szrö-

zettél fedett ; a hátsó lábak gyüjtszre barnasárga ; a kocsák töblii ízüleke

rozsdabarna, a karmacsok vegükön feketék ; szárnyai átlátszók, kissé kékes

tünettiek s töpikkelyeik és erezeteik szurokfeketék, de bordaerök rozsdabarna.

— $, hossza 12 %.
A hím különbözik : csápjai feketék, 8 "^{^ hosszúak, a harmadik iz liam-

vasszürke-petyhes s a negyediknél kétszer rövidebb ; szájvédje halványsárga,

alsó szélén barna szegély ; feje, melle és lábai fehéres-, torja felül és vég-

testének két els hátszelvenye pedig sárgás-hamvasszürke szrözettél fedett ;

a 3—6 szelvény háti oldala fekete-pelyhes, a 6-ik végs szele rojtos barna-

szr, a végszelvény háti oldalának pelczéje srn pontozott s a végén cson-

kított ; a has szelvényei oldalaikon barnás-szörüek, a végszelveny közepén

csatornás es ferdén ormós ; a térjek belülrl barnasárga szrrel fedettek ; az

els pár lábszár a vegén, a térjek pedig belül tövükön kimetszettek, a középs

es a hátsó lábszárak görbék, amazok élirl, ezek belül szélesen kivágottak ;

a középs lábpár terjéi tengelyök köri megcsavartak s belül mely, elül pedig

hosszában sekélyes üreggel bírnak ; a sarkantyúk halványsárgák s ezek az

els lábpár végén kéttövis lemezek, a második páron lapátalakúak s vegei-

ken ferdén kiszéleltek, a harmadik páron keskenyek, az alsó tövisalakú, a

fels pedig hosszú, keskeny lemezt képez, mely kissé görbült s a végen rövid

tövisbe fut ki. — Hossza 13 %.
A nstény az Eucera similis-hez testalkatára és színére nézve nagyon

hasonló ; de rágói sokkal hosszabbak s pelczéje a vege fele nem annyira kes-

kenyedett. — Az Eucera Caucasica-hoz is hasonlónak lenni látszatik : de ezt

természetben nem ismerem s a hime nincs leírva.

A hím : fleg lábainak szokatlan alkotásánál fogva, melyhez hasonlót

nem tudok, könnyen fölismerhet.

Ez érdekes állatot Fehér Sándor ur, a hártyaröp rovarok szorgalmas

gyjtje, tökéletesen egyez példányokban Budán találta s engedte át álta-

lam a Nemzeti ISfuzeum gyüjtemém'enek.

5. Eucera Pannonica. Nigra ; clypeo, genis, fronte, temporibus, pectoris

et metanoti lateribus femoribusque cinereo-, labro. occipite, thoracis dorso

et pectore ver fulvo-hirtis ; clypeo dense punctato, uigro, margine infero



18

obscure rufo-marginato ; mandibulis nigris, ante apicem late riifis ; scutello

et postscutello subtiliter dense, mesonoto et metanoto fortius punctatis, spa-

tio cordiformi laevi ; abdomine subnitido, late-obovato, thorace paulo latiore,

segmento dorsali primo basi cinereo-villoso et rude punctato, margine api-

cali laevi ; segmentis reliquis (praeter secundi marginem posticum denudatum

disperßiußque punctatum) dense punctatis, 2-di basi et lateribus cinereo-vil-

losis, 3—4 totis 5-ti vero tantum basi dense fulvo-tomentosis, huius segmen-

torumque ventralium margine apicali et ani lateribus fulvo-fimbriatis
;

femorum apice tibiisque anterioribus externe pilis brevibus fulvo-cinereis

dense tectis, tibiis posticis et metatarsis externe fulvo-, his intus rufo-ferru-

gineo-villosis ; tarsorum articulis quattuor ultimis ferrugineis, unquiculis

apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis suj^erioribus flavescenti-hyali-

nis, apice violaceo infuscatis, nervis tegulisque piceis. — ?, long. 15—16'«^.

Mas differt : clypeo infra fascia pallide flava ornato ; labro nigro in

medio obscure flavo-maculato ; antennis 12 **)(„, longis; abdominis segmento

dorsali primo toto fulvido-cinereo-villoso, 2—5 fulvido-cinereo-hirtis mar-

gineque apicali pilis brevibus stratis griseis sat late fasciatis, 6-to in medio

fulvo-fimbriato lateribusque dente parvo armato ; femoribus, tibiis ac meta-

arsis externe cinereo-, his ultimis (sicut in feminis) intus rufo-ferrugineo-

villosis. — Long. 14—15 %.
Eucerae tomentosae Sich, statura et colore proxima, sed mesonoto

paulo fortius punctato ; femina : scopa laxiore, externe fulva, non ferrugineo-

nigra, intus metatarsorum rufo-ferruginea, femorum fulva, non vero ambo-

rum nigra ; mas : clypeo et labro aliter coloratis, abdominis segmentis dor-

salibus 2—5 margine apicali pilis brevibus stratis griseis non vero aureo-

fulvis fasciatis unquiculisque paulo brevioribus, distincti.

Etiam Eucerae Hispanae Lep. similis et affinis esse videtur ; sed haec

in natura mihi ignota, neque mas descriptus est.

In Hungária centrali, circa finem Maii et initio Junii Onopordon

Acanthium L. visitantem, detexi.

Fekete ; szájvédöje, arcza, homloka, halántékai, mellének s utótorjának

oldalai és lábai hamvasszürke-, alsóajka, nyakszirte, torjának háta és melle

pedig barnássárga szrrel fedettek ; szájvédöje sürün pontozott, fekete, alsó

részén homályos rötszin szegélylyel ; rágói feketék, végeik eltt szélesen röt-

szinüek
;
paizsa és utópaizsa finoman és srn, de közép- és utóháta erseb-

ben pontozottak s ez utóbbi szivalakú terje sima ; végteste kissé fényes,

széles-visszástojásdad, a torjnál kevéssel szélesebb, els hátszelvénye tövön

hamvasszürke felálló hosszú szrökkel van megrakva és durván pontozott,

hátsó része sima ; többi szelvénye (a második csupasz és szétszórtan ponto-

zott hátsó szélének kivételével) srn pontozott, a 2-iknak töve és oldalai

hamvasszürke szörüek, a 3—4 egészen, az 5-iknek pedig csak a tövét takarja

gr barjaasárga molyhos szrözet, ennek és a has szelvényeinek hátsó széle,
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valamint a farvég oldalai bariiasárga iDJtüs-szörtiek ; a ezonibük vége és a

két elsü lábszár kívülrl rövid, fekv sárgás-liainvassziirke szrszálakkal

sürüu fedettek, a hátsó lábszárak és térjék kívülrl barnasárga-, ez utóbbiak

bellii pedig ríitrozsdabarna szín hosszú szrökkel vannak megrakva ; a tér-

jek neg}' utolsó izüleke rozsdabarna, a karmaesok vegeiken feketék, a sar-

kantyúk fehéressárgák ; fels szárnyai átlátszó-sárgásak, végeiken violaszíube

játszók, ereik és tpikkelyeik szurokfeketék. — ?, hossza 15— 16 «}!(„.

A him különbözik : szájvédje alsó részén halványsárga szalag, fekete

alsóajka közepén pedig homályos sárga folt van ; csápjai 1 2 "'/,a hosszúak ;

végtestének els hátszelvényét egészen sárgás-hamvasszürke felálló, hosszú,

a 2—5 szelvényt ellenben sárgás-hamvasszürke rövidebb szrözet fedi s ezek

hátsó szelén rövid, fekv szürke szrszálakból álló széles szalag van, a G-ik

közepén barnasárga szín rojtos-szr s oldalain egy-egy kis foggal fegyver-

zett: czombjai, lábszárai és terjéi kívülrl hamvasszürke-, ez utóbbiak

(miként a nsténynél) pedig belül rozsdabarna szín hosszú szrszálakkal

vannak megrakva. — Hossza 14— 15 »'^.

Az Eucera tomentosa-hoz testalkatára és színére nézve legközelebb áll,

de mindkét ivarnál a középtorj háta erösebben pontozott ; a nstény továbbá :

gyüjtöszre szetállóbb volta s kívülrl sárgabarna, nem rozsdabarnás-fekete,

belül a terjeken rt-rozsdabarna, a czombokon barnasárga, nem pedig mind-

kettjének fekete színe ; a hím : szájvedje és alsóajka másféle színezete, a

végtest 2—5 szelvénye hátsó szélének rövidebb fekv szürke, nem pedig

aranysárgás szrszálakból álló szalagja s rövidebb karmacsai által külön-

bözik.

Az Eucera Hispana-hoz is hasonlónak és vele rokonnak lenni látszik :

de ezt természetben nem ismerem és a hím nincs leírva.

Az 1877-íkí év június 1-én a budai Nádorkert mellett födöztem fel,

hol a nstény az Ünopt)rd()n Acanthium virágporát gyjtötte.

G. Anthophora tomentosa. Nigra, subopaca ; labro rude rugoso ; clypeo,

mesonoto et scutello densissime punctatis ; anteunis nigris, flagello subtus

saepe brunneo ; capite thoraceque supra fulvescenti-griseo-, subtus cano-,

pectore ver fulvo-hirtís ; fascia ínteralari mesonoti lata nigra ; abdomine

subtiliter coriaceo, segmento primo dorsalí fulvescenti-griseo-villoso, 2—

4

et 5-ti basi fulvido-griseo dense tomentosis, 2-di iiuieula transversa basalí

lata tertiique angusta denudatis nigris, 5-ti margine apicali G-tique lateribus

aureo-fulvo-, segmentis ventralibus subnitidis margine postico ver ferru-

gineo-ümbriatis ; femoribus anticis lateribus cano-víUosis, posterioribus

nigro-hirtis ; femorum apice, tibiis metatarsisque anterioribus pilis brevibus

stratis fulvido-griseis tectis ; scopa extus fulvo-griseo-, íntusrufescenti-nigro-

villosa ; metatarsis posticis apice aureo-fulvo fasciculatis ; tarsorum articulis

reliquis calcaribusque piceis ; alis ()l)scure-hyalinís. apice parum infuscatis

violaceoque nitentibus, nervis tegulisqiie nigris. — V, long. 13— 14 '%.
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Mas differt : antennarum scapo subtiis, macula transversa frontali,

genis, clypeo, labro mandibularumque basi eburneis; clypei margine infero

nigro- vel bruuueo-limbato ; thorace supra, sine fascia interalari mesonoti

nigra, fulvo-griseo-hirto ; abdominis segmentis dorsalibus 2—C (secundibasi

nigra excepta) pilis stratis fulvido-griseis tectis ; tibiis ac metatarsis externe

pilis brevibus griseis vestitis, anteriorilnis lateralitercano-villosis; tibiis pos-

ticis curvatis, metatarsis his dilatatis, antice in medio dente sat valido, apice

breviter acuto, armatis. — Long. 13 »";j„.

In Hungária centrali medio Julii et initio Augusti Salviam sylvestrem

fréquentât,

Animadversio. Speeiei biiins exiniiae femiiia, snb nomine Anthophova fiilvipes

Ev., bene descripta est in Monograi^bia Donrsii, pag. 108. — Censeo tameu specieni

nostram ab Eversmanni Antbopbora fuhapede (Bullet, de Moscou, XXV. 18.52, pag. 115)

distinqiiendam ; deseriptio enim Imius non in omnibus couvenit nostrae speeiei : nulla

nempe facta est mentio de segmenti secundi macula transversa basali lata tertiique

angusta deuudatis nigris notisque aliis feminae, nee de forma iusolita pedum posticoruin

maris ; desunt insuper in nostris maribus maculae illae duae trapeziformes clypei, de

quibus Eversmann meminit, neque est fulva pedum epidermis, a qua animal illud

nomen suiim accepisse videtur, sed tautum in specimiuibus e cellulis nidus praeinature

evolatis est brunnescens.

Fekete, kissé fénytelen ; alsóajka durván ránczos ; szájvédöje, torjának

középháta és paizsa igen srtín pontozottak ; csápjai feketék, ostora alul

gyakran barnás ; fején és torján felül sárgásszürke, alul fehéres, mellén pedig

barnasárga szrözet van ; torja középhátán a szárnyak töve közt széles fekete

szalag vonul végig ; végteste finoman börszer és els hátszelvényét sárgás-

szürke felálló hosszú, a 2—4 és 5-iknek tövét ellenben sárgásszürke rövid

molyhos szrözet fedi, a 2-ik tövénél haránt széles, a 3-ikon pedig keskeny

fekete csupasz folt van, az 5-iknek hátsó széle s a 6-iknak oldalai, valamint

a kissé fényes hasszelvények hátsó széle rozsdabarna rojtos szörek ; az els

pár láb czombjai oldalról hosszú fehéres, a két utolsó-é pedig rövidebb

fekete szrszálakkal vannak megrakva ; a czombok tövét és a két els lábpár

szárait és terjéit rövid fekv sárgásszürke szrözet bontja ; a gyüjtöszr

kivülröl sárgásszürke, belül vörhenyes-fekete, a hátsó térjék végeiken nyalá-

bosán aranysárgás szrüek ; szárnj-ai homályos-átlátszók, végeiken sötétebbek

s violaszint játszók, ereik és tszikkelyeik feketék. — 9, hossza 13— 14 "'/„,.

A him különbözik : csápkocsánja alul, haránt homlokfoltja, arcza, száj-

védöje, alsóajka és rágóinak töve elefántcsont-szinek ; szájvedje alsó széle

fekete, vagy barnás szegély ; torját felül egészen sürü, végtestének 2

—

G

hátszelvényét pedig (a másodiknak fekete tövét kivéve) fekv sárgásszürke

szrözet fedi ; lábszárait és terjéit kiüvlrol rövid szürke, de a két els lábpá-

réit oldalról még hosszabb fehér szrözet is takarja ; hátsó lábszárai görbék,

ezek terjéi kiszélesedettek, s elül a középen meglehetsen ers, a végén pedig

rövid hegyes foggal fegyverzettek. — Hossza 13
"»J^.
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A budai szlhegyek alatt, jiilius kuzepeii es aug. elején, leginkább a

Salvia sylvestris L. virágzatát keresi fel.

Észrevétel. E szép faj nsténye, Authophora fulvipes Ev.uév alatt, jól vau leir\a

Doiu-snak az AnthoplKn-a-fejükról irt maoráurajzábaii, — De azt hiszem, liogj- a mi
fajunk az Evermauns-féle Authophora fulvipes-töl különbözik, mert ennek a leirása nem
egészen alkalmuzliató a miénkre. Eversmann ugyanis nem említi, hog;v a nstény vég-

testének második hátszelvénye tövénél haránt széles, a harmadikon pedig keskeny csu-

pasz folt van, sem hogy a híni lábai a rendestl eltér alkotasúak ; de hiányzik a mi
liímeink szájvédöjén ama két nagy dülényes folt is, melyeket Ev. különösen fölemlit, s a

lábak külháinja sem barnasárga (nielvtol az állat nevét vette), hanem csak a fészek sejt-

jeibl korán kiröpült példányoknál barnás.

liákfflí'k. Crustacea.

AZ ASTACÜS LEPTODATYLUS, ESCH.

TÁPLÁLKOZÁSI ÉS EMÉSZTÉSI SZERVEL
Anatoiitidi finnihiidiiij

Dr. Bartsch SAMu-tól.

A sodró-állatkák osztályával való foglalkozás közben, rágó szerveik

vizsgálásánál az a kérdés ötlött fel bennem : lehet-e más állatcsoportnál

hasonló szerkezet megfelel szervet találni ? Minthogy a nevezett parányi

állatkák egyben-másbau a rákfélékre hasonlítanak, édes vizi Crtistacráink

legnagyobbikára, a Dunában Baja körül majdnem kizárólag elforduló

rákra ^ irányzám figyelmemet, s a kérdéses szerv gondos átkutatásánál

figyelmet érdeml hasonlatosságokat észleltem. Midn e kutatásom eredmé-

nyét közzé tenném, teszem azt azon tudattal, hogy a rák anatomiiijára

nézve újat talán nem állitok ; de teszem azon biztos meggyzdéssel is, hogy

felfogásom eredeti, s hogy legalább ezen tekintetben figyelmet érdemel.

A) A SZÁJ ÉS A HOZZÁTAKTOZ(') TACiOK.

A fej mells oldalán létezik a kerülékes szájnyílás, mint a tápcs kez-

dete. A test küls felületet boritó chitinizált es mész lerakodása iiltal meg-

keményedett hámképzdmény a szájüregben oly puha és hajlékony, mint az

izületek felett; különös ajakforma kidudorodások nem láthatók l)enne.

A száj elre néz széle föle nyilik ugyan egy vastaga])b, rövid nyelv-

hez hasonló szerv, mely «fels ajaknak» neveztetik, ez azonban alkalmasint

' Ez az «Astucus leptudactylus Esdi.» lásd «Term. Füzet » I. k. 1. f. 28. 1.



a száj melletti két els végtag egyl)eolvadásál)ól eredt, mit symmetricus

alkotásából s a felületén észlelhet világosb es sötétebi) szín foltokból követ-

keztetni szabad. Ha felületét nagyitóval vizsgáljuk, találunk rajta elszórtan

elhelyezett tollalakú serteszöröket is.

E szerv után következik egy harapásra alkalmas végtagpár, mely fog-

hoz hasonló, csontkeménységü s közönségesen fels rágónak neveztetik.

(Mandibula I. tábla, 1 . A.) ^ Alakja kissé összelapított hengerhez hasonló,

szabad vége felé megvastagodik, s ott mély barázdává mélyed ; a barázda

szélei élesek, kissé fogacskákkal fegyverzettek, harapásra alkalmasak ; ha e

szélek összeérnek, mi minden harapáskor történik, a két barázda csövet

képez, melyben a leharapott falat benmarad. Hogy ez a szájba kerüljön,

arra különös mellékszerv mködik közre. Mindkét rágón van egy kis, hajlé-

kony, háromíz melléktag (falam, tapogató, Taster palpus) ; ennek megvas-

tagodott, rövid sertékkel simán borított vége, mint egy töm, úgy tolja a

táplálékot a rágok által képzett esbl a szájba és a bárzsingba. A harapás-

nál e rágok nagy ert képesek kifejteni, minthogy mindegeiknek mozgatása

különös, ers izomköteg által történik, mely izmoknak ecsetforma alsó vége

a pánczél háti oldalának bels lapjához van ersítve.

A következ 2 pár végtag, az u. n. állak — maxillae (L tábla, 1 . ábra

B és C — ) a rágásnál csekély szereppel bírhat, mert az egyes részek egészen

laposak, csak kissé megkeményedettek és legyez alakúak. A fels állkapocs

(maxilla I. tábla 1, 1 ábra B) frésze 7

—

lO*'/;;,, hosszú, 3

—

^'"'/m széless

2 melléktaggal bír. Az alsó állkapocs (maxilla I. tábla 2, 1 ábra C) 6 lapos

ágra oszlik, melyek közül a legnagyobb (C, c.) 10— 11 ""^^ hosszú és

2'5—3 »^, széles. Ez ágak szélei részint egyszer, fonalalakú, részint toll-

hoz hasonló, sorosan álló sertékkel szegélyezvék. Hogy e szervek nem hasz-

náltatnak rágásra, azt a közvetlen megfigyelés is elárulja, mei-t szüntelen

mozgással a vizet részint a szájüreg felé, részint a kopoltyú-ürbe hajtják.

Különösen a második állkapocspár (I. tábla, 1 . ábra C, .v) 1 8—24 "*/„, hosszú

alsó tagja, mely a kopoltyúkat rejt ür els részében foglal helyet, hullámos,

rendes idköz mozgással hajtja a vizet az ür belseje felé. A mondott tag

széle srn álló, rövid, tollalakú szrökkel van szegélyezve, csak az alján

látható egy hosszú szrpamat. Egyes —G ";4i hosszú szálai, nagyitóval

vizsgálva, tövüktl mintegy középig hengeralakúak, sima felületek, míg

fels, kúposán keskenyed végük rövid, srn álló tüskéktl borítottnak

mutatkozik.

^ A mandibula nagysága nagyobb példányoknál 15— IS'"'/,,,. A mérések 3 pél-

dányra vonatkoznak, melyek közzül a legkisebb cf a fejcsúcstól az u. n. farkuszony

végéig 12 %^ , a második 9 13-5 %i , a harmadik mint legnagj'obb cf 14-5 %i hosszú

volt. A rágok hossza az irodalomban eltéren vau adva, ile ezek az adatok kizárólag

a közönséges rákra (Astacus íiuviatilis) vonatkoznak s valószín, hogy a mértékkü-

lönbség a fajkülöubségben gj'ökerezik.
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A következ 3 pár vegta^;, az u. ii. nuiólábak, (pedes maxillares, KieíVr-

tüsse) a táplálkozHsiiál szinti-n csak közvetve vesznek reszt. Ezek közül az

els pár (I. tábla 1. ábra />) naiíyoii hasoiilit :»z alsó niMAilhíni. Lapos,

legyez alakú fels része ^ águ. Ez ágak k()zül a legiiagyol)!» í) '"/„, bosszú és

(j—7 '%j szeles ; alsó részének lapátalakú fele basonlit az alsó maxilla meg-

felel részéhez, azonban csupasz szél, ellenben fels 10— 11
^'J^

hosszú része

2 okialán es alul hártyás és szrrel szegélyzett éllel bír, (1. tábla 1 . ábra [>, a)

csúcsán pedig fölnyulik egy kúposán keskenyed, keskeny gyrkbl álló

s— ÍO'»fm hosszú melléktag, mely a csápokra emlékeztet. Már puszta szem-

mel is észreveszszük, hogy felületén világosabb és sötétebb csíkok vannak s

hogy szélét két oldalt hosszú serték borítják. Gyenge nagyítást alkalmazva,

azt tapasztaljuk, hogy a hámképzdmeny alatt sokszögalakú sejtek vannak,

hogy széle rovátkos, s hogy egy-egy rovatban vagy mélj'edésben egy-egy

tollalakú szr áll (I. tábla 1. ábra G). Eczetsavval kezelve a sokszögalakú

sejtek átlátszókká lesznek ; ers nagyítás mellett pedig azt veszem észre,

hogy halvány idegszál vonul minden tollszr alá s ott kis duczot képez
;

ebbl kis szálacska vonul a tollszr üreges szárába, ugy, hogy ily tollszr

kis részecskéje igen ers nagyítás mellett olyannak mutatkozik, a mint ezt

a 2-ik ábra eltünteti. Hogy ez érzéki szerv, azon a tapasztaltak es közlitek

alapján nem kételkedem; kétség legfelebb aziránt foroghat fenn, vájjon me-

lyik érzéknek a közvetitje ?

A tollalakú serték hasonlítanak a ((hangszrökhöz», melyek állítólag a

hallást közvetítik ; képesek-e arra, vagy sem, ez egyelre függben marad
;

annyi azonban bizonyos, hogy e szerv, mely a 2-ik és 3-ik rágólábon is el-

fordul, (I. tábla 1. ábra E, F) s ott hasonló szerkezettel bír, folytonos lassú

mozgással a kopoltyúkat rejt ür])e hatoló vizet árjárja, mintegy vizsgálja.

A 8-ih lúgóláb (pes maxillaris 2, I. tábla 1 . ábra E) már inkább hasonlít

a valódi lábakhoz (frésze G kemény ízlx'il áll, melyek közül a legnagyobb

'»—7 '"'/„, hosszú, minden ízületnek befelé néz oldalán srn álló szrök látsza-

nak.Az els rágólábnál tárgyalt mellékszerv alsó, 9— 10'"/,,, hosszú része (I.

tálíla I. ábra E, a) itt már inkább hengerded és keményebb s csak a küls

szélén szrszegély ; fels — 1 1 '"^^„ hosszú, gyrs része (E, h) szerkezi'tere

nézve megegyezik az eh'Jbbinek hasonló szervével (1>, h)

A S-\k rágóláh (pes maxillaris 3, I. tábla 1. ábra /'') a valódi lábaktól

már alig kKmbözik. Legeríisebb része (F, c) 10— 12 '"/„, hosszú, lefele nezo

lapja, ugy a többi ízeké is, srn szrözött. Mellektagjának alsó, merev része

^ F, a) hengerded, egészen csupasz, 8

—

lO''«/^, hosszú; fels gyrzött része

( F, h) hasonló uag^'ságú s oly szerkezet, mint a többi rágólábake.

E két utolsó rágólábpár feladata, ti táplálék tartása s a harapó rjígc»

közé való vezetése. Minthogy a rák jobbára dciggel táplálkozik, e szervek is

nem annyira ügyesség, mint érzékenység által teljesíthetik feladatukat. Beha-

tóbb vizsgálás mellett igazolva találjuk ezen elméleti felfogást.
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A legegyszerbb szerkezet mellett, inelj^ a táplálék tartására csak azért

alkalmas, mivel a rágólábak megfelel tagjai egymásfelé mozognak, ^zt

találjuk, hogy az egymás felé néz, kissé homorú oldalak széleisr szörsze-

gélylyel birnak, s hogy egyes gödröcskékbeD sr szrpamatok állanak.

Kis nagyítás mellett kétféle szrt lehet megkülönböztetni, melyet a 3-ik ábra

mutat. Némely szálak egyszer, áralakú 2—4*"/^ hosszú serték; ezeken szín,

vastagság és szerkezetre nézve két részt különböztethetünk meg. Az alsó,

vastagabb részt (I. tábla 3. ábra A) sötétebb szín, a fels, hirtelenül vék-

nyodó rész világosabb, ügy látszik, mintha a szr bels üregébe idegszál

vonulna, mely az alsó részben hüvelylyel bír, míg ez a fels részben

hiányzik.

Ezen egyszer szrök között sajátságosan elütket is találunk, melyek

alakjukra nézve a tollszrökhöz némileg hasonlítanak, szerkezetükre nézve

ellenben azoktól nagyon is eltérnek. Ezeknek szára, vagyis a t. k. szr szer-

kezetére nézve megegyezik az elbb leírttal, (I. tábla 3. ábra A. B) azonban

ott, a hol véknyabb fels része kezdetét veszi, ott az utóbbiaknál két oldalt

laposan szétterül, egy síkban fekv vagy egymással mintegy derékszöget

képez oldalszerveket találunk (I. tábla 3. ábra D). Nagyságuk különböz :

az alsó a legkisebb s minden utána következ nagyobb, míg a szr csúcsa

felé ismét kisebbednek. Ez oldalnyujtvánj^ok kúpalakúak ; tompított végük

a szr csúcsa felé hajlik s belsejükben ers nagyítás mellett egy, a szr bels

üregét a küls környezettel összeköt, igen vékony nyílást vagy csatornát

lehet észlelni. Yaljon betölti-e ídegállomány ezen szerv belsejét, vagy sem,

azt a tárgy parányisága s a rendelkezésemre álló nagyítás elégielen volta

miatt biztosan eldöntenem nem sikerült; annyi azonban bizonj^osnak látszik,

hogy itt sajátsácioíf, az izIeJést raçiy szaçilâst, v^igij mindkettt cszközlö szcrrvH

van dolgunk.

A száj körül elhelyezett s az 1-s ábrán elkülönítve eltüntetett, a

ráknál természetben egymásra boruló s egymást fed tagokat, melyek közül

els tekintetre csak a, nagy rágok és a 3-ik rágólábak tnnek szembe, követ-

kezleg lehetne összefoglalni :

Az els pár egygyé olvadt s ajakot képez.

A második pár (rágó, mandibula) harapja az ételt; mellékszervei, a

tapogatók, mint tömk mködnek.
A 3

—

5-ík pár (két maxilla és az els rágóláb, pes maxillaris,) hajtja

a vizet kis részben a szájnyílás felé, nagyobb részben a kopoltyukat rejt rbe.

A 6

—

7-ík pár (2-ík és 3-ík rágóláb, pes maxillaris 2. et 3.) frészei mint

rágólábak mködnek, tartván a harapásra szánt táplálékot, ennek megvizs-

gálására pedig különös, e czélra alkalmas érzéki mszerrel birnak.

A három rágólábpár tollszrökkel borított oldalszálcsáí a szájat és a

kopoltyukat öbleget víz kipuhatolására szolgáló érzékeny szervek.
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Bi A TÁPCSÖ.

Ili dit ruf. hnrsiiif/.

A szájuyiliíst il jíyomoinil a garat es az igen rövid hárzsiiig köti össze,

(I. tábla, 5, ábra </). Ez a csö, ugy mint a köztakaró, kft rétegbl áll ; belül

van a chitinisált hámképzödménynek vékony folytatása s e körül a képzöré-

teg, melj' ers izmok által vétetik körül.

l^J A gyomor.

A tápcs legterjedelmesebb részét képezi a gyomor, mely a fejtorj els

részét majdnem egészen betölti. Minthogy az a fej csúcsa felé is dudorodik,

(II. tábla, 5. ábra h) a bárzsing alsó felének közepe táján nyilik a gyomorba,

melynek egyes kemény részei s számos izmai miatt határozott, aljával ösz-

szeillesztett csengetyühöz hasonló 2 alakja van. Ez az alak annyira állandó,

hogy mását, mint kidudorodást sok példánynál a fejtorj pajzsa küls felületén

is láthatjuk, mi nyilván onnét eredhet, hogy vedléskor a gyomor szilárd

állapotát megrzi, s a megkeményed új felbr hozzá illeszkedik.

A ragoknál tapasztaltuk, hogy a táplálék megrlésére csak egy rágó pár

szolgál s ez is épen csak harapásra alkalmas. Nem csodálkozhatunk tehát azon,

hogy a gyomor belsejében sajátságos szerkezet készüléket találunk, mely

a tápanyagok összeapritására, megrlésére szolgál. Ha a gyomrot has felli

oldala hosszában felhasítjuk s gondosan szétterítjük, olyannak nnitatkozik,

a minnek a 6-ik ábra mutatja. Középen, tehát a hát felöli oldalon, fels,

szabad vegével hátrafelé forditva, ugy hogy ez az Ti-ik ábra <• pontjába esik,

egy üllhöz hasonló, ell felkör alakjában kiszélesed, csúcsán gömbösen

meg^'astagodott s a gyomor belseje fele nyúló ketts kis horoggal ellátott

fog áll, (II. tábla, 6. álira i). Mellette, jobbra-balra, van egy-egy gerebenhez

hasonló rl fog (II. tábla 0. ábra /). E fogaknak egymáshoz való súrlódása

eszközli a tápanyagok teljes összeapritását. E fogak ily szerkezetében talá-

lom fel a sodró-állatkák illet szerveinek megfelel voltát, azaz, a tökéletes

homologiát.

Hogy az összehasonlítás könnyebb leg^^en, a II. tábla, 7-ik ái)rájiíban

adom a rák gyomrának örlö készülékét, holott ugyan e tábla 8. és 9-ik ábrái

két sodró-állatkának rágó gyonn'át tüntetik el ^ A homologia feltn, már

az els tekintetre is szembeszök.

Mindkettnél ugyanazon részeket és hasonló szerkezetet hithatuiik.

Mindkettnél van egy bels (i) s egy küls rész (ni). Ez utóbbit Gossk -,

ki a sodró-állatkák fogairól igen részletes kutatásokat közhitt iiktiliijiih-'<»-\rA\i

' Baktsc'h «a sodró állatkák» Biulajiest 1877.

- GossK «Pliilosoph. Transact.» 1856.
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(malleus, m) az elbbit « üllnek« (iiieus, i) nevezé. E két részt a rák gj'om-

rában szintén feltaláljuk ; st még az egyes részek szerkezete is megegyez.

A sodró-állatkák ülljének két része, a villa és az ágak (II. tábla, 9. ábra

?•., a., fulcrum, rami) a rák megfelel részénél (II. tábla, C. és 7-ik ábra)

szintén felismerhetk, csak bogy az utóbbinál az alsó rész, a villa jóval ter-

jedelmesebb. A kalapácsnál az ellenkezt látjuk; ennek alsó része, a «nyél»

(manubrium, GossE-nál) aránylag sokkal kisebb a rák gyomrában, mint a

BRACHioNUSÉ-ban (IL tábla, 9. ábra). A nyél a fels részszel, a ufókkal»

(uncus, Gösse -nál, 9. ábra, /) Ízület által van összekötve. A fokon mindkét

állatcsoportnál fogak látszanak s mind kettnél e szervek cliitinisáltak,

kemények. Az észlelhet eltérések csakis az egyes részek viszonyos nagysá-

gára vonatkoznak ; st a sodró-állatkák osztályán belül sokkal nagyobb elté-

réseket találunk, mint az emiitettek. így a II. tábla, 8-ik ábráján adott fogzat,

mely szintén sodró-állatkáé (Notommata Tuba, Ehbg.), mintegy közvetít

átmenetet képez. Felesleges még megjegyeznem, hogy a rák gyomra termé-

szetes nagyságban van adva, ellenben a sodró-állatkák rágó szervei 5—600-

szoros nagyítás mellett látszanak ilyeneknek.

A rák gyomrának többi részei a II. tábla, 6-ik ábrájában láthatók.

A rágó szervek felett van két homorú, szabad lapján szintén ersen chitini-

sált-korong, mely a rágásnál alkalmasint úgy mködik közre, hogy a táp-

anyagot a rágó fogak közé szorítja (II. tábla, 6. ábra. A). Ezen orongok

szélein két szrsor van, melyeknek külseje puszta szemmel is látható.

Kis nagyítás mellett a széls sor egyszer vastagabb és rövidebb a bels

srbben álló, hosszabb és véknyabb szálakból valónak látszik. Ers nagyi-

tásnál (4—500, Hartnack VIII) azonban csakhamar észreveszszük, hogy ez

utóbbi szálakon több sorban álló mellékszröcskék vannak, a mint ezt a

10-ik ábra vázlatosan mutatja.

E megvastagodott korongon kívül, a gyomor hátsó részében még egy-

szer szrrel szegélyzett kidudorodások és lemezkék tnnek fel (II. tábla G.

ábra l és l), melyek nyilván arra valók, hogy a gyomrot a béltl elzárják.

Ezek között vannak a máj által kiválasztott folyadék befogadására való

nyílások.

A gyomor belseje egészben, a fogképzdményekkel együtt, chitinizált

hámképzdménynyel van bevonva, mely vedléskor szintén megújul ; ellen-

ben a t. k. rágó szervek egészben chitinbl vannak alkotva és vedléskor is

megmaradnak.

Feltnk még a gyomor els felében látható kerek helyek (II. tábla,

6. ábra, rsz) hol az u. n. rákszemek, vagyis azon félgömbalakú, jobbára szén-

savas mészbl álló kövek képzdnek, melyek a rák g3'omrában vedlés eltt

találhatók, vedlés alkalmával pedig eltnnek.

Kívülrl a gyomor egész felülete izmokkal van borítva, melyek külö-

nösen ott fejldnek ki ersen, a hol a gvomor rágó szervei vannak. Mint-
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hogy ezek úgy képzdnek, hogy a gyomor fala ])efele horpad es dudorodik,

ezért a kivüh'öl keletkez nn-lyedesekbe vannak megersítve az izomszálak

vegei is.

y) A hfl.

A gyomor közvetlen s egyenes folytatását képezi az egyenletes vastag-

ságú bél, mely a törj alsó felében s a potroh izmainak közepe táján a

középs farkúszony alsó lapjáig terjed, hol az anns mint ráncos, keskeny

hasadék látható. A belén kékes, párhuzamos kékes csíkok tnnek fel, melyek

a bél hosszában elnyúló ráncokban feküsznek. A színes csíkok a bél végén

eltnnek s utolsó 10— 15 '"/,„ hosszú része egészen színtelen. A mi a bél gór-

csöví szerkezetét illeti, az lényegére nézve megegyezik a gyomoréval. A belül

lév vékony hámképzdmény kepzö réteg által van környezve s ez hossz- es

harántizmokba van burkolva. A végbél emiitett utolsó, színtelen része az

anuson át vizet vesz be és lök ki, talán mint némely kopoltyúval ellátott

gyürüsferegnel is {pl. Colobranchus) a legzes egy nemére szolgál, s a kopol-

tyuk általi légzést még egy kisebb terjedelm, bels, béllégzés egészíti ki.

Hasonló tüneményt észlelhetünk a Cobitis hal nem egyes fajainál is ; csak-

hogy ezeknél a szájjal benyelt leveg a táplálkozási csatornán halad végig.

Górcsövi szerkezetére nézve a rákbél utolsó része annyiban tér el többi

részeitl, hogy a bels hámréteg igen vékony, ellenben a képzöréteg sejtjei

igen nagyok, lazák; hogy küls felületük és az izmok között nagyobb ür

van, s hogy alatta az idegrendszer nagyobb dúczczal végzdik, melybl több

idegszál sugárzik ki.

S) A Ixivalasztási szerveh.

A gyomor hátulsó s a bél elörészenek jobb es bal oldalán s közvetle-

nül mellettük fekszik a máj (IL tábla, 5. ábra d). Mindkét része 3 nagy

karelyra oszlik s minden karély számtalan, 3—6 «'^i hosszú, közvetlenül egy-

más mellett fekv, kúpalalm csövecskebi áll, melyek szelesebb aljukkal

közös tömlre ersítvek ; ezen töml tartalma ott ömlik az emésztési csbe,

a hol a gyomor végzdik s a bél kezdetét veszi. Ha a máj csövecskét nagyi-

tóval vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a gyöngéd hártya bels lapjára nagy,

halványsárga szín kiválasztó sejtek tapadnak, (U. tábla. 1 1 . ábra) melyek

a csövecske bels üregeti igen vékony hámréteg által el vannak különítve.

A kiválasztó sejtek tai-talmát szürke, szemcsés anyag es sárgáslun-na zsir-

cseppek képezik.

TÁBLA-MAGYARÁZAT.

I. tábla : 1. ábra : rá^'ó (mandibula). — 1, B és C = 2 állkapcsok (maxillael. —
2, D, E, F= a három rá-,'óláb (pedes nmxillares). 1, G = rá-^óláb oldalszervének fels

vége, tollalakú szrökkel,
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2. àhra : ToUszrrész, ersen nagyítva.

3. ábra : Kétféle Bzörszerv a i'ágólábak fels tagjáról.

:/. ábra : Ugj'auennek középs része ersen nagyítva.

5. (thra : Az emészt cs : a. bárzsing, b gyomor eleje, r gyomor közepe, 'J a

máj, e a bél els fele.

II. tábla :
6'. ttbra : Hasfelöl fölmetszett gyomor : / üll, kk chitinizált korong,

U gyomorzáró nyujtványok, rsz «rákszem» képz helyek, _/ kalapács.

7. ábra: A rákgyomor rágószerve . / üll, m kalapács, a üUágak.

8. ábra: Notommata Tuba S/ír/fc (Sodró-állatka) rágószerve.

9. ábra, : Bracliionus Bakeri Ehgb (Sodró-állatka) rágószerve : / üll, ennek

részei : v villa, a ágak ; m kalapács, ennek részei : n nyél, / fok.

10. ábra : A 6-ik ábrán jelzett korong bels szegélyének egyik szi'része ersen

nagyítva,

11. rt&r«. ; a máj kis tömlcskéi egyikének végs része ersen negyítva.

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

DESCEIPTIONES PLANTARÜM NOVARUM.

Auctore V. de Janka.

SILENE EHODOPEA JANKA.

Biennis v. perennans, Caulis solitarius erectus ^—4 pedalis, inferre

confertius foliatus atque ex omnibus axillis foliorum fasciculos stipitatos

gerens, supra medium in paniculam effusus ibidemve glutinoso-viscosus,

caeterum unacum foliis brevissime reverse pilosus, quasi tomentellus. Folia

basilaria cuneato-spathulata acuta, longe petiolata, caulina media lanceolata,

suprema ramos ramulosque stipantia breviora linearia, Bracteolae infraßo-

raJes brevissimae ovato-naviculares obtusiuscidae sémiméin hranaceae. Flores

erect i. Calix glaber, basi truncatus umbilicatus, breviter clavato-tubulosus,

cylindraceus sub anthesi^ demum infra capsulam maturesecntem constrictus,

pedicellos superans vei rarius brevior; dentés calycini semielliptici obtusi,

ambitu fimbriato-ciliolati. Petala albida calyce sesquilongiora , exserte

unguiculata, bifida: lobi cuneato-obovati ecoronati; ungues glabri. Capsula

parva carpophoro duplo longior. Ic. tab. III. tig. 1 ramuli apex magnitudine

natúrali.

Habitat in Thacia interiori ; ad dnmetorum margines supra Stanimak

ad ped. septemtr. m. Rhodopes non procul a Philippopoli ; legi d. 6. Julii 1 871

,

Proxima S, nevadensi Boiss. secundum b. Rohrbach monographiam

et specimen revadense ab amic. Hackel mecum communicatum ; ab hoc uti

ab omnibus affinibus primo intuitu bracteolis jam discrepans.
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SESELI PURPUHASCENS JANKA.

Peienne ; glauceseenti-viride. Caulis humilis, a poUicari usque spitha-

maeus, simplex vel a basi divaricato-ramosus, tuncque umbella primaria

(caulem terminans) a ramealibus supremis semper superata, seres striatus,

brevissime obsolete puberulus. Folia gLaberrima, omnia pedati-partita, in

vaginis dilatatis sessilia, basilaria rosulata tantum brevissime vixque di-

stincte petiolis latis linearibus suffulta ; laminae ambitu .^-angularis v. semi-

oireularis i5egmentum intermedium in foliis basilai'iis longius petiolulatum

subbipinnatiseetum ; segmenta applanata, lanceolato-linearia acuminata, ab-

brevifita, ad summum polliearia, plurinervia, margine scabriuscula. Involuc-

rum nullum. Umbella laxa, pauciradiata : radii 10— 14 ab inferioribus ad

exteriores accrescentes ideoque umbellam fastigiatam planam vel j)aulo con-

cavam formantes. Involucellum polypliyllum ad ^/4 circiter connatum :

phylla lanceolata/ acuminata, flores paulo superantia v. aequantia, glabres-

centia, dorso herbacea viridia, margine albida membranacea. Umbellulae

compactae planae, patellaeforraes. Calycis dentés brevissimi obsolete cor-

niculati. Petala extus purpurea, intus alba, apice introflexa stylopodium de-

pressum tunc pallidum, demum purpurascens denudantia, quapropter tota

umbellula sub anthesi pulcherrime albo-purpureo-tessalata. Mericarpia dense

verrucoloso-puberula, Ic. tab. IIT.' fig. 2 : umbella, folium, ad plantam vivam

cultam depicta.

Hab. in rupestribus inferalpinis scilicet regionis frondosae superioris

declivitatis meridionalis m. Balkan supra Kalofer Tbraciae ; fructiferum

reperi d. 2, Septembris 1871 ; in horto meo vivam possideo.

Inter proxime affines differunt:

Seseli rigidiun IVK. habitu stricto, foliorum laciniis angustioribus lon-

gioribusque, linearibus, umbellis multiradiatis valde compactis semigloboso-

convexis; involucello cano-puberulo.

Seseli peucedanifolium Bess ! habitu graciliore, umbellis valde irregu-

laribus i. e. radiis valde ina'equalibus — exacte illos S. leucospermi WK.

aemulantibus ; involucello cano-puberulo, mericarpiis lepidoto-puberulis.

ONOPORDON ILLEX JANKA,

BienoÊ; canescenti-floccosum, vulneranti-spinulosum. Caulis 5—6-pe-

dalis, strictus simplicissimus vel ramis aliquot brevioribus monocephalis auc-

tus, usque ad apicem aequaliter anguste foliaceo-plurialatus. I'^olia basilaria

oblonga, pinnatifido-sinuata, breviter attenuato-petiolata ; caulina ambitu

latiuscule linearia, profundius pinnatifida. Capitulum, saltern terminale, e

niaximis in genere. Inrohicri pin/lla omnia glabra, latiuscule lanceolata.

plana, insensibiliter in spinam summo apire subulatam, flavascentem,
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durissimcam purgentem attenuata, parte superiore purpureo-variegata, dimor-

pha : ilia dimidiae inferioris omnia a medio reflexa ab imfimis diminutis ad

superiora sensim aucta longitudine accrescentia ;
— dimidiae superioris

phylla omnia erecta atqiie iterimi ab infimis — série phyllorum reflexorum

proximoriim brevioribiis — ad intima longins setaceo-acuminata sensim

longitudine aiicta. Corollae glandulis cristallinisviscidae, laete purpiireaeinvo-

lucri phylla intima mnlto siiperantes. Achaenia 5 mm. cicriter longa,

grisea, transverse undnlato-sculpta. Pappus ut in 0. Acantliium L., plumu-

losus potius quam scaber ! Ic. tab. III. fig. 3. : capituli disserti ambitus.

Hab. in Macedóniáé peninsula Chalcidices : pauca vidi specimina fruc-

tifera omnivo fere emarcida d. 3. Augusti 1871. ad rudera templi eujusdam

non procul a via sita inter canalem Xerxis et pagum Hierisso. Ab anno

1873 in horto meo cultum florens nuncque subspontaneum.

Planta pulcherrima, a me adhuc pro 0. illyrico L. habita. Acceptis

speciminibus vivis ac siccis hujus ultimae sj)eciei ab amiciss. Freyn circa

Polam lectis;, edoetus sum, meam ab omnibus adhuc notis speciem sistere :

involucri phyllorum fabrica diversissimam !

PODANTHUM ANTHEEICOIDES JANKA.

Perenne
;
glaberrimum. Folia basilaria numerosa v. plura sub anthesi

persistentia : primordialia ovato-lanceolata in petiolum lamina aequilongum

contracta, integerrima; caetera sensim angustiora, anguste lineari-lanceo-

lata, basin versus sensim magis attenuata atque sessilia in caulina infima

distincte repando-dentata abeuntia. Caulis 1— 1 V2-pedalis tenuissimus flexuo-

sus simplex v. utplurimum laxe ramosus, basi vel tertio inferiore distincte

foliatus, reliqua parte fere nudus foliis distinctis quidem, sed sursum sparsi-

oribus aequaliter remotioribus mediantibus bracteis linearibus ramos stipan-

tibus in bracteolas transitoriis ; folia caulina inferiora angustissime lanceolata

lineari-acuminata, obsolete remoteve repandula vel repando-denticulata

basi paulisper dilatata sessilia, digitem longa v. ultra ; caulina media 2—3.

Inflorescentia laxe racemosa v. paniculata : rami-assurgentes virgati. Flores

solitarii, bini vel terni, omnes pediccllati, pedicelli in floribus lateralibus

calycis tubo breviores, in flore terminali tubum superans. Calyx ovato-cylin-

draceus, apice angulatus, longitudinaliter costatus ; ejus laciniae lineari-

acutae v. lineari-lanceolatae tubo pauUo longiores sub anthesi patentissi-

mae. Corolla patentissima, rotata, 5-fida calycis laciniis alternans eoque

3-plo longior, e violaceo-coerulea : segmenta lanceolato-linearia v. ovatolan-

ceolata acutae, supra paulo concava. Stilus coeruleus caljTis lacinias longus
;

stigma clavatum, excurvo-tridentatum, purpureum stilo dimidio brevius.

Capsulae ovato-cylindraceae, elevatim reticulato-nervosae, strictae cauli

ramisque subadpressae. Semina miautissima, lenticularis laevissima, nitida.
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Hab. in Thracia : in lapidosis calcareis declivitatis f^eptemtr. m. Rho-
dopes, inter dumeta prope monasterium supra Stanimak, iibi unaeiim
Haberlea rhodopensi etc. d. 6. Julii 1871 seminibus maturis inveni. Eandem
speciem etiam e Serbia a cl. Pancic (e m. Niseva Serb, austr.) repetito nunc
sub nomine falso «Phyteuma repandum», nunc sub illo Ph. limoniifolii con-

fusam.

Planta pulchra cum Podantho limoniifolio (S. et Sm. nequidem com-
paranda; P. lobelioidi (Willd.) e descriptione hujus maxime affinis videtur

;

floribus tamen atque capsulis majoribus precipue distinguenda.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore LUDOVICO SiMKOVICS. Közli SiMKOVICS LaJOS.

11. Hieraoinm Pestinense (II. aiu'iculoiili x echioides) Simk.

Pilosella — e sectione Cymella Fr. — phyllopodium et sordide flavo

virens. Rhizomate descendente plerumque flagellifero ; flagellis brevibus, his-

pidis ; caule elato, leviter sulcato, stricto in parte inferiori vulgo trifoliato

ceterum aphyllo, sordide flavo virente, pilis stellatis adpressis canescente et

setis et albo fulventibus elongatis hispido; foliis sessilibus, lanceolatis vel

spathulato lanceolatis, basin versus angustatis, integerrimis acutis, omnibus

ex fulvo virentibus, setis longis hispidis et pagina inferiori etiam pilis stel-

latis praeditis, — radicalibus numerosis, caulinis paucis sensim decrescen-

tibus ; nervis medio excepto non prominentibus ; inflorescentia corymbosa,

sat densa, canescente et hispido fulvella, basi bracteata ; pedunculis strictis ;

involocris subcylindricis, pilis basi nigris hispidis subcanescenti viridibus ;

squamis linearibus obtusis, margine pallidis ; ligulis flavis.

Habitat in arenosis praedii «Puszta-Szt-Mihály« dictiad Budapestinum

in societate H. auriculoidi Lang et H. echioidi Lumn.

Habitu H. auriculoidis Lang, a quo caule crassiore, leviter sulcato

(nee striato), pilis stellatis canescente sordideque viridi, infiorescentia canes-

cente, foliorum colore et indumento recedit ; indumento toto H. echioidi

proximum, sed foliis radicalibus, persistentibus rhizomate Hagellifero, caule

sulcato, minus folioso minusque cano, involucris cylindi-icis etc. optime dis-

tinctum.

Föleveles piszkos sárgazöld Pilosella, a Cymella Fr. fajcsoportból.

Tökéje leszálló többnyire indáthajtó ; indái rövidek borzasak ; szára magas,

sudár, gyengén barázdás, alsó feliben közönségesen háromlevel, különben

Termeszetrajti /zetek, u. kötet i. /vzet, A
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levéltelen, piszkos sárgászöld, csillagos odasimuló szröktl szürkéll és sár-

gánfehéres megnyúlt sertéktöl borzas ; levelei ülk, lándzsások és lapoczkásan

lándzsások, aljuk felé keskenyedk, ép élüek, hegyesek, mindnyája sárgán

zöldell, hosszú sertektl borzas s alsó lapján csillagos szrökkel is ellátott,

tölevelei számosak, szárlevele kevés és fokozatosan kisebbed ; a levelek erei

a középeret kivéve ki nem emelkedk ; virágzata sátorozó , elég sürü, szür-

kéll és borzasán sárgálló, alján murvás ; virágzati kocsánai sudarak
;
gal-

lérjai majdnem hengeresek, fekete töv szröktl borzasak, kissé szürkébe

hajló zöldek ;
gallérpikkelyei szálasak, kerekitett csúcsnak, halvány szélüek ;

félszeres virágaik aranysárgák.

Terem homokos helyeken «Puszta-Szt-Mihály» nev pusztán Budapest

mellett. H. auriculoides Lang és H. echioides Lumn. társaságában.

Termetében közel áll a H. auriculoideshez, melytl ersebb, továbbá

gyengén barázdás (nem karcolt), csillagos szröktl szürkéll, piszkos-zöld

szára, szürkéll virágzata, leveleinek szine és meze által tér el ; mezében a

H. echioideshez hasonló, de állandó tölevelei, indás tökéje, kevésbé leveles

és kevésbé szürke barázdás szára, hengeres gallérjai stb. által igen jól külön-

bözik tle.

Nagyváradon, 1878 jan. 3.

NÉHÁNY BÁNSÁGI NÖVÉNYRL.

Közli: SlMKOVICS LaJOS.

(1-sö Közlemény.)

Az Bgykori Temesi bánság és különösen annak azon része, mely a

magyar Duna alsó folyását Baziástól a Vaskapuig kelet felé szegélyképen

kíséri, és a mely éjszak s éjszakkeletre mindinkább hegyesebb vidékké válik,

havasaival a hunyadmegyei havascsoportokhoz csatlakozva, — már régóta

ösmeretes arról, hogy növényzete keletibb és délibb szinezetü hazánk egyéb

vidékeinek növényzeténél. E jelenség könnyen lel magyarázatot abban, hogy

a Bánság e vidéke a Duna völgyének a fekete tengerbe való kigyódzása

következtében nyitva áll a nevezett tenger fell jöv délkeleti légáramlatok

eltt ; továbbá abban, hogy a Duna völgye, mely hegységeit a Balkán hegy-

csoporttól illetleg annak elhegységeitl elválasztja, — igen keskeny ezen az

egész vonalon. Ezért úgy a fekete tenger környékének, mint a Balkán

hegységeinek növényei könnyen ide származhatnak s a mennyiben kedvez

fekvésre és talajra jutnak, meg is honosodhatnak. S valóban a Temesi bánság

elcsarnokául szolgál Európa délkeleti növényzetének oly annyira, hogy e

miatt a külföld füvészei eltt is nagy becsben áll és srn van kitéve honi

és kl- földi füvészek kutatásainak.
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Az 1874-ik év folytán a Bánsájí e vidékén nekem is alkalmam nyilván

több ízben es Imzamosabban füvészni, szabadjon az ott ííyüjtött tapasztala-

taimból egyet mást elmondanom s különösen azon növényekrl megemlékez-
nem, melyeket a Bánság hírneves növényzetének gyarapításául bemutathatok.

Ilyenek a következk :

1. Agrimonia odorata Mill. Diet. Nr. 3. Erdk szélein es utak menten,

A drenkovai gzlKiiö-állomástól Berzászka községen át éjszakra vonuló ber-

zászkai völgyben néhány példányban. Honi növényünk, melyet ugy a Király-

hágón innen mint azon túl több leihelyrl ösmerek, — eltér az éjszak-

poroszországi példányoktól. Az A. odorata Mill poroszországi példányainak

termesei jóval kisebbek, térmesök csészéjének fogai es tüskei mezítelenek, a

csésze többi része pedig egyszeren pelyhesed, míg a honi A. odorata

nagj'^obb termésein az egész csésze fogaival és tüskeivel együtt mirigyszrös

s ezért mint var. ?) glandulosa m. megkiilönböztetend.

^2. Arabis alpestris (Schleich, sub Turritide) Echb. icon f. 4338. Nmesz-
sziklákon mint forma .9) hirsuta a Hunka-Kamena alhavas kszirtes tetején

a Hercules-íiu-dök környékén.

3. Bromus palulusM.etK. •; velutinus Koch Syn. ed II. 712. Napsütött helye-

ken utak es szántóföldek szelein Alibeg es Berzászka közt, valamint az Allion

alatt Orsovánál.

4. Bromus serotinus Beneken. Bot. Zeit. 1875 p. 724. Árnyékos hegylej-

tökön a berzászkai völgyben. — Növényünk a Bromus asper Murr-tól, mint

legközelebbi rokonától, azon jellegeken kívül, melyeket Neilreich Ágoston a

magj'ar flórához irt «Nachtrage und Verbesserungen» -jében (p. 8—9) felje-

gyez meg több tekintetben elter. Különösen feltn fels azaz nagyobbik

polyvája (gluma), mivel csúcsánál hirtelen összehúzódik, minteg}^ le van

kerekítve s aztán szálkahegybe végzdik, — mig a Bromus asper Murr,

fels polyvája egj^enletesen keskenyedve kihegyzett csúcsú: elter továbbá

zöld vagy kékesen befuttatott füzerkei által is a Br. aspertól, melynek fuzer-

kei fakózöld színek.

5. Epilobium collinum Gmel. a Plesch-hegyen s a Gropa-Cistri napos

helyein a Sarko hegycsoportban. Epilobium montanum L. var.tenellum Heuff.

En. pl. Ban. p. 60. a Gropa Bistriban szedett apró E. montunumok alapján

az E. collinumhoz számítandó.

H. Epilobium Lamyi F. Schultz. Bot. Zeit. 1844. Nedves helyeken a Duna

menten az Aliion fele es az orsovai pataknál Orsova mellett. Az Epilobium

axinatum Griseb. társaságában elég bven n Nagyváradon is, utóbbi társá-

tól azonban szürkén pelyhes szára, szürkébb termései és alsó színökön a

feren selymes pelyh levelei által feltnen elüt.

7. Epilobium lanceolatum Seb. et Maur. fi. Rom. prodr. p. 138. Erds
helyeken a Kukujevo- hegyen Svínícza falu közelében.

8. Epilobium tetragonum L. nec aliud. (E. roseum Schreb. teste Kern. 0,



34

b. z. 1876 p. 112.) Nedves helyeken patakok mentén a Magiira-hegyen a

Sarko-hegycsoportban és a Herkules-fürdnél a Cserna patak medrében.^

9. Hypericum commutatum Nolle F. hols. 69. (H. perforate x quadran-

gulum. — H. mixtum Carl Graf Du Moulin in Ö. b. Z. xvii. 390). Patakok

mentén nedves h-elyeken a H. quadrangulum társaságában. Armoenisch falu

mellett a Fényes patakánál s a Herkules-fürdnél a Prolázban. Terem a

szomszédos Hunyadmegyében is a kerczesori hegycsoport patakainál, igy

Gm*ény felett a Eui mare völgyben a Lepusnik szélein.

10. Jasione Heldrelchii. Boiss. diagn. ser II. 6. p. 120. Svinicza mellett

laza homokkbl álló napsütött hegyeken a Trikulei rtoronynyal szemközt.

Minthogy Heuffel a Svinitza közelében lev Treskovác hegynövényzetét s igy

az ott növ Jasione Jankae Neilr.-ot sem ösmerte, ezért hibásnak tartom,

miszerint a Heuff. Jasione montanája a Jasione Jankae-hez vonatik syno-

nym gyanánt ; hibásnak annál is inkább, minthogy a Jasione Heldi'eichii is

terem a Bánságban és pedig oly helyen, melyet Heuffel ösmertetett, — a

Jasione Heldreichii-t pedig maga Boissieb is csak a J. montana egyik fajtá-

jának (varietas) tartja.

11. Meiica nebrodensis Guss. Baziás mellett napos dombokon a

pályaház közelében és hihetleg több helyen is a Bánságban, minthogy a

szomszédos Szerbországban elterjedt növény.

12. Mulgedlum sonchifolium Vis et Pane, in pl. Serb. dec. iii. p. 5. tab.

XVII. (1870) (Lactuca sonchifolia Pane. Verz. d. in Serb, wildw.. Phanerog.

p. 85. nonW; Mulgedium aureum Schultz Bip. in litt, ad Pane ; Luctucopsis

am-ea C. H. Schultz. Bip. in pl. Serb. dec. iii. p. 7.). Sziklás füves helyeken

szálonként n a Hunka Kamena vigályos erdejü tetején épen hazánk és

Eománia határán, hol 1874 jul. 31-én virágzó és részben terméses példá-

nyokban szedtem. Hunka Kamena alhavas, melynek kszirtes csúcsa alatt

délfell az ország határát jelöl útnak mindkét szelén, de különösen a

romániai részen jelentkezett e sárga virágú s els tekintetre a crépis lamp-

sanoides Froel-re emlékeztet növény, — nem messze fekszik a Herkules-

fürdtl s igy nem messze a szerbországi hegységektl sem, melyeken Pan-

cic e növényt felfedezte ; miért is növény-geographiai szempontból a Mul-

gedium sonchifolium eljövetele a Hunka Kamerán s talán a Bánság illetleg

Eomania egyéb magasabb hegyein kifogás alá nem eshetik. A Mulgedium

sonchifolium eljövetele a Hunka Kamenán egj^gyel szaporítja azon hazai

növényeink számát, melyek Szerbia növényeivel azonosak s egyszersmind

éjszak felé kibviti e növény elterjedését.

* Jegyzet: E füzetek april^'uniusi számában a lOo-ik lapon a Budapest vidé-

kén term Epilobiumok felsorolásánál kimaradt E. wgatum Eeut. (E palustri x par-

vifloriim), melyet Pilis és Alberti közt szedtem. Az ugyanott ajánlatba-hozott E. tetra-

goniforme nevet visszavonom, minthogy utólag tudomásomra jött, miszerint E.parvifloro

y< tetragonimi — E. opacima Peterm.

il



E sárga MuljJediiiin a luizáiikluM eddi"; ösmert violaszín virrtgú ^íulge-

iliimi alpiiiuni Less-töl nok tekintetben elter, de legfelötlöbben mindenesetre

virágjának színe által. Jellegzö leírását, minthogy az tudtommal eddig

csupán a Vis. et. Pane. pl. Serb.-böl ösmeretes, nem tartom feleslegesnek e

lielyen közleuí. Közlöm adiagnosist annál is inkább, minthogy a Hunka
Kamenán szedett Mulgedium sonchifolíum némi apróblj — a fészek mezére

8 a virágzatra vonatkozó— jellegekben a Vis et Pane, diagnosisának módosí-

tását teszi szükségessé. E csekély mértékben módosított s a hunka-kameuai

növényre is reá íllö diagnosis következ :

Mnlgedinm sonohifoliniu Vis. et Pane, in pl. Serb.

Mulgedium — e sectione Lactucopsis — radice percnni : caule elato

simplici aut in parte superiori ramoso, basi pilis mollibus villoso, supra

glabro ; foliis inferioribus runciuato pinuatifidis, segmento terminali majore,

deltoideo, subtus ad nervös villosis, superioribus integris, glabris, omnibus

margine eiliatis, crenato dentalis, dentibus apiculatis, basi cordata semi-

amphlexicaulibus ; capitulis involucratis, glabris, pilis nonnulisve obsitis,

«ecus caulem pleriinique fasciculatim, nomumque solitarie sparsis. ad apicem

ramorum ramulorumque umbellatis; pedunculis squamulosis ; floribus aureis;

achenlis lunceolatis, couipressis in rostro brevi concolore, apice eroso denti-

culato cupuliformi expanso, — attenuatis : pappo piloso, fragili, scabro, niveo.

l:"». Pastinaca teretiuscula Boiss F. orient. II. p. 1060. (P. latifolia Ledeb.

F. Ross. 11.318. non DC. prodr.). E növény öles magasságú példányokban

egész kis erdt képez Mehadia falu mellett a Binkinecz hegy déli lejtjén az

erd széle s a szlk között. Magas szára és széles hatalmas leveleinél fogva

szokatlan termet Pastinaca ez, melyre egykönnyen reá sem ismerünk, ha

terméseit nem látjuk. Ernyi kevés (5—7) sugárnak, szára hengeres es

barázdás (nem szögletes), mely jellegek által a Pastinaca opaca Bern.

(illetleg P. urens Pieq.-)hoz közeledik ; magas növése 14— 1 2 cm. hosszura és

7—8 cm. szelesre növ tojásdad vagy hosszúkás levélsallangjai által azon-

ban eltér tle. Különbözik a P. opacatól al)l)an is, hogy szára és levelei

fényesek s eleven zöldek, míg a P. opacánál mindkettt sötétzöld és lu)mií-

lyos. Leveleinek végs sallangja igen széles, 10 cm. szélességre is kiterjed s

azonkívül 3 nagy karelyra oszlik; különben levelei, valamint szára s az

ernysugarak is többé kevésbé pelyhesek.

Pastinaca satíva 3) elatior Pochl. Ban. p. 04. t. 2. hihetleg nem a

P. opacára Bern. vonatkozik, — miként közönségesen vétetik, hanem a

P. teretísculára. Eldönteni ugyan e gyanút segédforrások hiánya miatt nem

tudom, de ha gyanúm helyes, akkor a P. teretiuscula Boiss. legrégibb neve =

Pastinaca elatior Rochl (pro var.).

14. Psilurus aristata. (L. sp. 78. sub. Nardo) Coss. Szikár bomokköves

napsütött helyeken es patakok fövenyes szélein. Terem 8vinicza falu mellett
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seregesen a triculei örtoronyuyal szemközt fekv homokk-hegyen, továbbái

Orsovánál a városon keresztül folyó patak kövecses medrében, végül Romá-

niában Vercserova falu szikár dombjain. E növényke a Bánság flórájával

foglalkozó füvészek figyelmét bizonyára csak azért kerülte ki, mei-t igen

karcsú, igen apró és rövid élet ; hogy azonban a Bánságban el kell fordul-

nia azt Janka Victor tisztelt barátom már a Bánságba utazásom eltt követ-

keztette e növény geographiai elterjedésébl. Május közepén már hányni

kezdi kalászait és június végéig befejezi életmködését; júniuson túl a jú-

liusi melegekben összeszáradva elporladozik.

15. Tragopogon campestris Bess. En. 84. Svinicza napsütött dombjain

a Márványsziklákon s a Prislopon elég számosan. Kis fészke által tnik fel

s fészekpikkelyeinek száma állandóan 8.

16. Trifolium filiforme L. non Koch. (T. micranthum Vis.). Nedves réte-

ken a T. minus Reih, társaságában, Svinicza és Drenkova közt a Duna men-

tén egyetlen egy helyen.

17. Verbascum danubiale m. [V. austriaco (orientale) x phlomoides.

Neih-. in FI. Niedr. Oestr. 541.] Orsovánál az x\llion-hegy tövénél. Neilreich

jellegezésévelj teljesen egyez, mert termetére és leveleire nézve a Y. phlo-

moides L.-hoz hasonlit, mig virágcsomóinak laza elhel^yezése virágjainak

és terméseinek kicsinysége által a V. austriacumhoz csatlakozik. Közel áll a

V. Reissecki Keru.-hez is, de porzószálainak kékel gyapja s némi terniet-

beli sajátságok által attól könnyen megkülönböztethet.

18. Verbascum psilobotryum Ledeb. FI. Ross. III. p. 202. quam var. V.

rubíginosi.

ß) phoenicifoi'me m. A töalaktól egyszer el nem ágazó virágfürtjei által

tér el. Ha korcs eredet, úgy a Verbascum glabratum x superphoeniceum-

nak felel meg. Terem napos füves helyeken Drenkova és Svinicza közt a

Verbascum glabratum Friv. társaságában.

19. Verbascum comosum m. Ljubkova Dolnya és Berzászka között

napos helyeken. Ugyancsak e növény az, melyet hiányos anyag következté-

ben V. austriaco x phlomoides név alatt Pécs vidékérl ösmertettem a m.

tud. Akad. Közi. xi. köt. 186-ik lapján. A V. nigrum csoportjához tartozik,

de valamennyi rokona közül kiválik igen tömött virágfürtje és kihegyzett a

virágoknál és bimbóknál jóval hosszabb keskeny murvái által. Porzó szálai-

nak gyapja lila szinü s nem fehér mint az idézett helyen közlöttem.

20. Vesicaria graeca Reut. (Vesicaria utriculata Heufi" non L.) Mészk-
sziklákon a Csories-hegyen a Herkules-fürdknél. Mezét , leveleinek szinét,

terméseinek széles szegélyét illetleg teljesen megegyezik a Vesicaria graeca-

nak Reut. Boiss. F. or. i. p. 262. olvasható leirásával s a nyugati Vesicaria

utriculatól bizton megkülönböztethet.



37

EXPEDITIÔ AUSTRIACO-HUNGAHIOA AD GRAS ASIAE
OKIENTALIS.

I.

ANTHOPHYTA QUAE IN JAPONIA LEGIT BEAT. EMANUEL WEISS Mkv Dr ET QUAE-MUSEO NAT. HUNGARICO PROCURAVIT JOANNES XANTHUS Mus. N.x Col^t^

ENUMERAT

Augustus Kanitz.

GYMNOSPERMAE.
CYCADACEAE.

Cycas revoluta Thunh.

Franck, et Sav. Eu. pi. iu Jap. etc. n. 1C99.
In Oosima duo exemplaria ad 45 cm. ait. 29. ix., apud Daibuts inter

Kanasawa et Kamakura cuit. 23—25. x.

CONIFERAE.

Pinus densiflora Sieh, et Zucc.

Franck, et Sac. 1. e. u. 1658.

In collibus australibus circa Yokohama fruct. 5. xi.

P. Thunbergil Parlât.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1659. P. fAassomundi Sieb, et Zucc. (non Lamb.).
In silva circa Akunora fruct. inv. 10. rx.

Cryptomeria Japonica Don.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1674.

In silva circa Akunora fi. d' et fruct. 6. ix., in silva versus montem
Inasatake . d" et fruct. in eodem ramo 1 0. ix.

Biota Orientalis (L.) Fndl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1677.

Circa Yokohama, rami horizontales, fruct. iuu. Cuit. 1 8. x.

Chamaecyparis pisifera (Sieb, et Zucc.J Endl.
Franck, et Sav, 1. c. n. 1 678.

Cn-ca Yokohama, rami horizontales, ramuli iuniores inter folia cinerea
3. X., iu silvis circa Yokohama, Kanasawa, Kamakura, Totska arbores alti

fructibus. 23—25. ix.

Cephalotaxus drupacea Sich, et Zucc.

Franck, et Sac. I. c. n. 1690.

Ad margines silvae circa Hirado-Sima ster. 20. ix.Inpagis Kanasawa,
Kamakura, Totska il. cf et ? et fruct. Cuit. 23-25. x., in collibus australibus
circa Yokohama 5. xi.
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Podocarpus macrophylla (Thanh. ) Don.

Franck, et Sav. n. 1698.

In pago Hirado-Sima. 20. ix.

ANGIOSPERMAE.
IVIONOCOT^^LK^iVK.

GEAMINA.

Oryza sativa L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 2151.

Oosima effer. 29. x., in eollibus australibiis circa Yokohama (0. mon-

tana ? Weiss.) 5. xr.

Coix Lacryma L.

Franck, et ^SVir. n. 2154.

Kobe apud Hiogo 1. Mirocka effer. '? 26. ix., in eollibus silvat. circa

Oosima 29. x.

Beckmannia erucaeformis (L.) Host.

Franck, et Sav. 1. c. n. 2158.

Yokohama 1. Naumann.

Paspalum brevifplium Fluegge.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2163.

In locis incultis circa Yokohama 18. x.

Panicum Italicum L.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2177.

Cuit, inter Akunora et Nisitomari 16. ix., Kobe apud Hiogo leg.

Mirocka 26. ix.

Gymnothrix Japonica (Trin.) Kuntk.

Franck. Sar. 1. c. n. 2185.

Circa Yokohama 18. x. in silva circa Akunora 16. ix.

Arundinella anomala Steud.

Franck, et ,SV«-. 1. c. n. 2186.

In apice montis Inasatake 10. ix., in silva inter Akunora 10. ix. et

Nisitomari 1 6. ix., in apice montis Kawara-Y^ama 1 8. ix., ad margines viarum

circa Oosima 29. ix. ad 2 met. alta in fossis circa Y'okohama 23—25. x.

Phragmites Roxburghii Nées.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2204.

In paludibus circa Kanasawa 23—25. x.

Eragrostis ferruginea (Tkunb.) P. B.

Franck, et Sav. 1. c. n. 2228.

In apice montis Kawara-Yama 18. ix, ad margines viarum circa

ïotska 23—25. x. Y^okohama 1. Naumann.
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Lophalherum Japonicum (Steud.) Stt^ud.

Frauih. et Sac. 1. c. n. 2238.

In silva circa Akiinora 10. ix.

Yar. humile (Miq.f spj Kan.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 2240.

Ibid. 10. IX.

Hemarthria compressa R. Br.

Franck, et Sar. 1. c. n. 22G(>.

Yokohama 1. Naumann.

Imperata arundinacea Cirillo.

Franck, et Sar. 1. c. ii. 2274.

Ad margines viarum inter Akunora et Nisitomari 10. ix.

Eulalia Japonica (Tknnh.) Trin.

Franck, et Sav. 1. c. n. 2278.

In apice montis Kawara-Yama 18. ix. Kobe apud Hiogo 1. ^//rm/ií/

26. IX., in silvis circa Y'okohama 18. x., in paludibiis circa Kanasawa

23—25. X. Alt. 1—3 met.

Anthistiria arguens Willd. var. Japonica Anderss.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2282.

In apice montis Inasatake 10. x.

Sorghum saccharatum Pers.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2288.

Cult, inter Akmiora et Nisitomari lu. ix.

Ischaemon Sieboldi Miq.

Franck, et Sar. 1. c. n. 2290.

Y'okoliama 1. Naumann.

I. latifolium Miq.

Franck, et Sav. 1. e. n. 2291.

Y'okohama viii, 1. Naumann.

C'YPERACEAE.

Cyperus flavescens L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1990.

In pratis ad Kobe prope Hiogo 1. ^Flrocka 2C. ix.

C. Iria L.

Franck, et Sav. 1. c. u. 1997.

In agiis circa Akunori 1 G. ix.

C. difformis L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1999.

In palustribus colhmn silvat. circa üusima 29. ix. Yokohaïuu ix.

1. Naumann.
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C. umbellatus (Vahl) Benth.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2010.

In sepibus ad Akunori 10. ix.

Killingia gracillima Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2012.

Yokohama 1. Naumann.

Isolepis capillaris R. et S.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2033.

In apice montis orientális prope montem Kawara-Yama 18. ix.

Fimbristylis Japonica Sieh, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2035.

Ibidem.

F. miliacea Vahl.

Franch. et Sar. 1. e. n. 2042.

In oryzetis circa Fukahori versus montem Kawara-Yama 1 8. ix.

Forma parvula Miq.

In oryzetis circa Oosima 29. ix.

Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2045.

Circa Yokohama 18. ix.

Rhynchospora Wallichiana Kunth,

Franch. et Sav. 1. c. n. 2046.

In apicibus montium Inasatake 10. ix. et Kawara-Yama 18. ix.

Cladium Chinense Nées.

Franch. et Sav. 1. c. n. 2049.

In rivulo ad Hirado-Sima.

LILIACEAE.

Lilium callosum Sieh, et Zucc
Franch. et Sav. 1. c. n. 1893.

In apice montis Inasatake 10. ix., et montis orientális prope montem
Kawara-Yama ad scatmiginem 18. ix.

L. cordifolium Thunb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1906.

In Silva circa Akunora 10. ix.

Barnardia Japonica (Thunh.) R. et S.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1913.

In ruderatis circa Akunora 6. ix., in silva circa Nisitomari 1 6. ix.

Funkia Sieboldiana Hook.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1932.

In silva cii'ca Akunora 10. ix.
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F. ovata Spreng.

Franch. et Sar. 1. e. n. 1933.

In apice moiitis Inasatake 10. rx.

AMARYLLIDACEAE.

Nerine Japonica Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1836.

Ad paguni Akimora h. t. absque folia G. ix., in pago Fukahori 18. ix.,

inter Kiimakora et Totska x.

IRIDACEAE.

Pardanthus chinensis (Thunh.) Ker.

Francit, et Sav. 1. c. n. 1833.

Prope Akunoia e. fruct. 10. ix., versus uiontem Kawara-Yama IS. ix.

DIOSCOREACEAE.

Dioscorea quinqueloba Thunh.

Francit, et Sav. 1. c. n. 1841.

In silvaticis circa Akunora IG. ix., fol. quasi integris 10. ix.. inter

Akunora et Nisitomari d" et foliis septemlobis 1 G. ix.

D. sativa L. D. n. sp. ? li'eiss.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1842.

Circa Yokohama 13. x.

D. Japonica Thunh.

Francit, et Sav. 1. c. n. 1843.

In silva circa Akunora, in monte Inasatake 10. ix., inter Akunora et

Nisitomari 1 6. ix, in iugo et silva montis Kawara-Yama 1 8. ix. circa

Yokohama 13. x.

PONTEDERIACEAE.

Monochoria vaginalis (Burin.) Prcd j minor Mtq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1969.

In orvzariis circa Hirado-Hima.

ORCHIDACEAE.

Habenaria Sieboldiana Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1804.

In silva circa Akunora 10. ix., in apice montis orientalia prope mon-

tem Kawaïa-Yama 18. ix.
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PALMAE.

Chamaerops excelsa Thunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1700.

In silra circa Akunora 16. ix.

Livistona Chlnensis R. Br.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1 702.

Ad Totska 23—25. x.

S^^M:r»E:TA.LAE.

CONVOLVULACEAE.
Batatas edulis L.

Franck, et Sav. 1. c. i. p. 330.

Colitur circa Yokohama, Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

Pharbitis triloba (Tkunh.) Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1202.
"

Colitur ad Akunora G. ix.

Calystegia Japonica (Tkunh.) Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1202.

Ad Hirado — simix. 19. 1. Ban field et Sck'ônherger.

Cuscuta Japonica Choisy.

Franck.,et Sav. 1. c. n. 1207.

Ad Akunora 10. ix. Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix.

BOERAGINACEAE.

Eritrichlum pedunculare A. DC.
Franck, ei Sav. 1. c. n. 1219.

Ad margines viarura prope Fukahori 18. ix.

Bothriospermum tenellum F. Meyer.

ß asperugoides {Sieh, et Zucc.) Maxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1228.

In agris circa Yokohama 13. 18. x.
\

SOLANACEAE,

Nicotiana Chinensis Fisck.

Franck, et Sav. 1. c. i. p. 342.

Colitur circa Akunora 6. ix.



N. Tabacum L.

Franck, et Sav. 1. c. i. p. 343.

Colitur inter Yokohama et Totska 23—25. x.

Capsicum longum L.

Franch. et Sav. 1. c, i. p. 342^

Colitur circa Nagasaki 16. ix.

C. cordiforme .V/7/.

Franch. et Sav. 1. c. i. p. 342.

var. truncata Miq.

In silva circa Yokohama effer. 18. x.

Solanum nigrum L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1229.

Ad Nisitomari 16. ix., ad Yokohama 18. x.

S. biflorum Lonr.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1230.

Ad Oosima 29. ix.

S. lyratum Thunb.

Franch. et Sav. 1, c. n. 1232.

In friiticetis et in silva prope Akunora 6. ix.

S. melongena L.

Franck, et Sav. 1. c. i. p. 342.

Circa Yokohama 18. x. Nagasaki 16. ix.

Lycopersicum esculentum Mill.

Franck, et Sav. 1. c. i. p. 342.

Circa Yokohama efferat. 18. x.

Lycium Chinense Mill.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1235.

Ad margines viarum circa Yokohama 31.x.

SCROFULAEIACEAE.

Paulownia tomentosa (Thnnh.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 1239.

In collibiis circa Yokohama 5. 12. xi.

Scrofularia Patriniana Wydl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1242.

Eiusdem synonyma sunt S. alata A. Grc?.?/ in herb. Lugd. Bat.! Franck.

et Sav. 1. c. n. 1240 et S. Buergeriana Miq. ! Franck, et Sav. 1. c. n. 1241.;

Mazus rugosus Lmir.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1 245.

In agris circa Oosima 29. ix.
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Veronica paniculata L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1263.

In apice m. Inasatake 10. ix. et Kawara-Yama 18. ix.

Siphonostegia Chinensis Benth.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1276.

In apice m. Inasatake 10. ix, in collibiis inter Akimora et Nisito-

mari 16. ix.

Pteirospermum Japonicum (Thunh.)

Franch. ei Sar. 1. c. n. 1277.

In iimbrosis saxorum m. Kawara-Yama 18. ix.

Pedicularis resupinata L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1280.

Circa Yokohama 18. x.

LABIATAE. •

"

Plectranthus glaucocalyx yiaxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1314..

Circa Yokohama 13. x.

ß Japonicus Maxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1314.

Circa Oosima 29. ix.

Elshoitzia cristata Willd.

Franck, et Sav. L c. n. 1323.

Ad margines silvarum circa Yokohama 13. 18. 31. ix. Kanasawa,

Kamakura, Totska 23—25. ix.

Peri lia arguta Benth.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1325.

In silvaticis coUium circa Oosima 29. ix. Circa Yokohama 13. x.

Mentha arvensis L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1327.

In pago Akimora 16. ix.

Lycopus lucidus Turcz.

forma angustifolia Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1329.

Circa Yokohama 18. x.

Calamintha Chinensis Benth.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1336.

In coUibus inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

Mosla punctata (Tkunb.) Maxim.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1338.

In m. Inasatake 10. ix., inter Akunora et Nisitomari 16. ix.
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M. Japoníca (Benth.) Maxim.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1339.

Prope scaturiginem in m. Kawara-Yama li^. ix, in silvi.s circa Yoko-

hama 18. X.

Scutellaria Indica L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1353.

In collibus prope Akiinora fr. 1 6. ix. Oosima fr. liJ9. ix.

Leonurus macranthus Maxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1361.

Inter frutices circa Yokohama 13. 18.x. Kanasawa, Kamakura, Totska

:23—25. x.

L. Sibiriens L.

Franch. et Sav. l. c. n. 1362.

In riideratis circa Akunora 6. ix., Hirado-sima 20. ix.

PLANTAGINACEAE.

Plantago Japonica Franck, et Sav. 1. c. n. 1374.

In silva inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

VERBENACEAE.

Caryopteris incana (Tkunh.) Miq.

Franck, et Sav. I. c. n. 1301.

In apice m. Inasatake 10. ix., in collibus inter Akunora et Nisitomari

1 6. IX., circa Hirado-sima 20. ix.

Callicarpa Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. I. c. n. 1303.

In silva collium inter Akunora et Nisitomari 10. 16. ix., in declivibus

circa Hirado-sima 20. ix., circa Yokohama 13. 18. 23—25. ix.

C. mollis Sieh, et Ziicc.

• Franck, et Sav. 1. c. n. 1305.

In declivibus ad Hirado-sima 20. ix.

Clerodendron trichotomum Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1307.

In fruticetis ad Akunora 6. ix. et m. Inasatake 1 0. ix.

Phryma leptostachya L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1293.

Circa Fukahori 18. ix. Yokohama 1. Neumann.

PEDALUCEAE.

Sesamum Indicum L.

Franch. et Sav. 1. c. i. p. 327.

Colitur circa Akunora 6. ix.
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OBOBANCHACEAE.

Aeginetia Indica Roxb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1292.

In declivibus m. Kawara-Yama 18. ix.

ACANTHACEAE.

Hygrophila lancea (Thunb.) Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1294.

la declivibus circa Hirado-sima 20. rx.

Rostellularia Japonica (Thunb.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1297.

In collibiis inter Akimora et Nisitomari 18. ix. circa Yokokama 13. x.

OLEACEAE.
Olea fragrans Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1140.

Colitiir circa Yeddo 10. x.

0. Aquifolium (Tkunb.) Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1141.

Ad sepes et in silvis circa Yokohanfa 5, 12. xi., Kanasawa, Kamakiu'a

Totska 23—25. x.

GENTIANACEAE.
Gentiana Buerger! Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1179.

In silvis ibidem 13. 23—25. x.

Crawfurdia Japonica Aié-ô. et Zíícc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1183.

Circa Fukahori versus m. Kawara-Yama 1 8. ix.

Pleurogyne rotata (Tk.) Gris

Franck, et Sav. I. c. n. 1184.

In silvaticis m. Kawara-Yama 18. x. circa Kanasawa, Kamakura, Totska

23—25. x. Yokohama 1. Naumann.

Ophelia bimaculala Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1185.

Inter Kanasawa et Kamakura 23. x.

APOCYNACEAE.

Trachelospermum divaricatum (Tkunb.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1152.

Circa Hirado-sima fruct. 20. ix.
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ASCLEPIADACEAE.

Pycnostelma Chinensis Bunp<?

Franch. et Sar. 1. c. n, 1156,

In silv. circa Aknnora 10. ix.

Vincetoxicum amplexicaiile Sieb, et Zucc.

Fraurh. et Sav. 1. c. ii. 1160.

Ad margines silvanmi m. Kawara-Yama 18, ix.

Tylophora Japonica Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n, 1170,

In silv. circa Yokohama 18. x,

Hoya carnosa iL.) R. Br.

Franch. et Sav. 1. c. p. 321,

In collibus silvaticis circa Oosima 29, ix.

EUBIACJ.AE.

Rubia cordifolia L. var Munjista Œuxh.) Miq.

Franch. et Sav. 1. c, n. 792.

Ad sepes et margines silvanim circa Nagasaki usque ad apicem m.

Inasatake 10. ix., ad Kobe prope Hiogo 1, Mirocha 26, x.

LONICERACEAE.

Viburnum dilatatum Thunb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 748,

In declivibus ad Hirado-sima 20. ix. in silvis circa Yokohama 1 8. x.,

Kanasawa, Kamakura, Totska 23. 24. 25. x.

V. Buerger! Miq.

Franch. et Sar. 1. c, n. 752.

In silvaticis prope Akunora 6. ix.

Diervilla Japonica (Thunb.) DC.
FrancJi. et Sur. 1. c. n. 757.

Circa Yokohama 18. x. et in silva prope Totska 25. x.

Damnacanthus Indicus Gaertn.f.

Fraïuh. et Sav. 1. c. n. 786.

In silva prope Hirado-sima 20. ix.

VALERIANACEAE.

Valeriana officinalis L. 3 latifolia Mig.

Franch. et Sav. 1. c. n. 815.

In silvaticus collium prope Oosima 29. ix.

Tfrm^tzetrajti fuzettk. 11. kntet i. fuzet.
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DIPSACEAE..

Scabiosa Japonica Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 817.

Ad margines viarum prope Yokohama 1 8. x., Kanasawa, Kamakura,

Totska 23—25. x.

CAMPANULACEAE.

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
Franck, et Sav. 1. c. n. 996.

In m. Inasatake 10. ix.

Wahlenbergia marginata (Tkunb.) A. DC.
Franck, et Sav. 1. c. 1000.

In Iocs humidis ad Kobe prope Hiogo 1. Mirocha.

Campanula punctata Lam.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1002.

Yokohama 1. Naumann.

Adenophora verlicillata (Pali.) Fisck.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1005.

In silvaticis m. Inasatake 10. ix., m. Kawara-Yama 18. ix., collium

prope Oosima 29. ix., circa Yokohama 18. x., Kanasawa, Kamakiira, Totska

23—25. X.

A. stricta Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1008.

in silvaticis collium prope Oosima 29. ix.

COMPOSITAE.
Aster Tataricus L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 826.

2 met. ait. Colitur in hortulis pagi Totska 23—25. x.

A. striatus Ckamp.

Franck, et Sav. 1. c. n. 827.

Ad margines viarum inter Akunora et Nisitomari 16. ix., in apice m.

Kawara-Yama 18. ix.

A. fastigiatus Fisck.

Franck, et Sav. 1. c. n. 834.

In apice m. Inasatake 10. ix., m. Kawara-Yama 18. ix., in silvis prope

Hirado-sima 20. ix., Yokohama, Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

Aster scaber Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 835.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad Akunora 6. ix. 10. ix. circa Yoko-

hama 13. IX.
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Boltonia incisa (Fisch,) Benth.

Franck, et Sav. 1. c. n. 838.

In silvatieis colliiim prope Oosima 29. ix., circa Yokolüima 13. x.. ad

Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

Rhynchospermum verticillatum Rcimr.

Franch. et Sav. 1. c. n. 845.

In Silva m. Kawara-Yama versus Fukahori 18. ix.

Inula Japonica Thuub.

Franck, et .S'^r. 1. c. n. 855.

In ingo m. Kawara-Yama 18. ix.

Edipta alba Hassk.

Franck, et Sav. 1. c. n. 857.

In ruderatis ad Akiinora 6. ix.

Xanthium Strumarium L.

Franch. et Sav. I. c. n. 859.

In vallibiis depressioribus silvatieis prope Oosima 39. ix.

Bidens tripartita L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 8H1.

In ruderatis ad Yokohama 18. x., in silva prope Kamakm-a 23—25. x.

B. pilosa L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 862.

In ruderatis prope Fukahori 18. ix.

Pyrethrum Indicum (L.) Cass.

Franch. et Sav. 1. c. n. 873.

In silvis circa Yokohama 1 8. ix., Kanasawa, Kamakura, Totska 23-25. x.

Artemisia capillaris Tknnb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 878.

In locis siccis ad Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix.

A. vulgaris L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 885.

Ad Hirado-sima. 20. ix.

A. lavandulaefolia DC. !

In iugo m. Inasatake 10. ix.

A. Japonica Tknnb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 879.

In valle et in silvis prope Akunora 10. ix., in apice m. Inasatake 10.

ix., in rupibus prope Nisitomari 1 ti. ix., in apice m. Kawara-Y'ama 18. ix.,

ad margines silvarum prope Y'okohama 18. x., Kanasawa, Kamakura, Totska

23—25. X.

Centipeda orbicularis Lonr.

Franck, et Sav. 1. c. n. 887.

In ruderatis pagi Akunora 10. ix.



.50

Gnaphaiium multiceps Wall.

Franck, et Sav. 1. c. n. 888.

In silva ad Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix., ad margines viarum

circa Yokohama 18. ix., in agris circa Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

G. Japonicum Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 890.

In coUibus inler Akimora et Nisitomari 16. ix., in apice m. Kawara-

Yama 18. ix., ad margines viariim prope Yokohama, Kimasawa, Kamaknra,

Totska 23—25. x.

G. margaritaceum L. y angustifolium Franck, et Sav. 1. c. n. 891.

In m. Kawara-Yama 18. ix., in silva apud Kobe prope Hiogo 1. Miro-

cha 26. IX.

Carpesium divaricatum Sieh, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 896.

In apice m. Inasatake 10. ix., in ruderatis inter Akunora et Nisito-

mari 16. IX, in silvis m. Kawara-Yama 18. ix., circa Yokohama 13. x., in

fossis, ad margines viarum circa Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

C. abrotanoides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 899.

.

Ad margines viarum prope Fukahori 18. ix., in ruderatis circa Kobe

prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix., circa Yokohama 13., 31. x.

Senecio Kaempferi DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 907.

In apice m. Inasatake 10. ix.

Saussurea Japonica Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 927.

Circa Yokohama 18. x.

S. grandifolia Maxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 926.

Circa Yokohama 18. x.

Atractylis ovata Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 937.

In dumeto circa Yokohama 18. x. et ad margines viarum versus

Kanasawa.

A. lancea Tk.

Franck, et Sav. 1. c. n. 938.

Ad margines viarum prope Yokohama 13. x.

Forma lyrata Miq.

Ad margines viarum inter Yokohama et Kanasawa 23. x.

Cnicus japonicus (DC.) Maxim.
' Franck, et Sav. 1. c. n. 951.

In pago Hirado-sima. 20. x.
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C. linearis (Thunh.) Benth. et Hook.

Franch. et Sav. 1. c. n. 953.

In apice m. Iiiasatake 10. ix., m. Kawara-Yama 18. ix.

Serratula coronata L.

Franck, et Sar. 1. c. n. 960.

Ad margines silvai'um circa Yokohama 18. x., in silvis prope Kanasawa,

Kamakura, Totska 23—25. x.

Gerbera Anandria Sz. Bip.

Franck, et Sar. 1. c. n. 961.

In silvis et ad margines silvarum circa Yokohama, Kanasawa, Kame-
kura, Totska 23—25. x.

Ainsliaea apiculala Sz. Bip.

Franck, et Sar. 1. c. n. 962.

Ibidem.

Pertya scandens Sz. Bip. P. ovata Maxim.

Franck, et Sav. 1. c. n. 967.

Ibidem et in friiticetis ad Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix.

Picris Japonica Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 971.

In silva et in valle ad Akunora, in apice m. Inasatake 10. ix., in m.

Kawara-Yama 1 8. ix., ad Yokohama, Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

Lactuca squarrosa (Tk.) Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 972.

In apice m. Inasatake 10. ix., Kawara-Y'^ama 18. ix., circa Yokohama

23. 31., X. ad Kanasawa, Kamakm-a, Totska 23—25. x.

Ixeris debilis (Tkunh.) A. Gray.

Franck, et Sav. 1. c. n. 979.

In collibus prope Yokohama 5., 12. xi.

I. stolonifera A. Gray.

Franck, et Sav. 1. c. n. 980.

In ruderatis prope Akunora 6. ix., circa Yokohama 18. x. in Ägris

prope Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

I. kastata (Thunh.) I. ramosissima A. Gray.

Franck, et Sav. 1. c. n. 982.

Ibidem et ad scaturiginem montis Kawara-Yama.

Crépis Japonica (L.) Bentk.

Franck, et Sav. 1. c. n. 984.

In silvaticis m. Inasatake 10. ix.

PRIMULACEAE.

Lysimachia clethroides I>uby.

Franck, et Sav. 1. e. u. 1098.

In collibus circa Yokohama fr. 5., 12. xi.
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L. mauritiana Law. L. lubinoides Sieb, et Zucc. (conf. Ann. Mus. Lugd.

Bat. III. p. 147.)

Franck . et Sac. 1. c. n. 1104.

In ruderatis ad Fukahori 18. ix.

L. Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1108.

Ad rivulum circa Yokohama 18. x.

MYESINEACEAE.
Maesa Dorena Blume.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1110.

Ad margines silvarum prope Hirado-sima fruc. 20. ix., iii fructieetis

ad Oosima frnct. 29. ix.

Myrsine capitellata Wall. var. neriifolia (Siel, et Ziur.) ^

Franck, et Sav. 1. en. 1112.

Ad margines silyarum prope Hirado-sima 20. ix.

Ardisia crispa (Tkunh.) A. DC.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1113.

In fruticetis circa Akunora G. ix.

A. Japonica (Tkunh.) Bhime.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1115.

In riipestribus m. Kawara-Yama 18. ix., circa Jokoliama 1 3. ix., 12.xi.

Ad marginem silvarum circa Kanasawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

STYBACEAE.

Symplocos Japonica A. DC.
Franck, ei Sav. 1. c. n. 1122.

In declivibus circa Hirado-sima 20. ix.

Styrax Japonicum Sieh, et Ziicc.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1132.

Ad margines silvarum circa Jokoliama 13. x.

ERICACEAE.

Pirola rotundifolia L. P. asarifolia Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1069.

In silva prope Hiogo apud Kobe fruct. 1. Mirocka 2G. ix., circa Yoko-

hama 1. Naumann.

Monotropa unifiera L.

Frack, et ,SV/r. 1. c. n. 1079.

In silvis circa Yokohama, Kanasawa, Kamakura, Totska 53—25. x.
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SLÉNYTAN. TALAEONTOLOGIA.

EGY ÚJ CARDIUM-FAJ

AZ ÚGYNEVEZETT «CONGERIA-RÉTEGEKBÖL.»

Telegdi Kóth Lajos-íóL

A pécsi szigethegység szélein tudvalevleg a neogenképlet változatos

fs érdekes lerakodásai jutnak a felszínre, nagyjában a hegység palaeozoi és

régibb mesozói képleteit szegélyezvén. Míg a régibb neogenképzödések csak

a szigetnek partszéleként lépnek fel, a hegység zömétl pedig nagyobb távol-

ságra csakhamar fiatalabb sedimeutek alatt tnnek el, addig az úgynevezett

Congeria-emelet lerakodmányait a Mecsek-hegységtl éjszak- és éjszaknj'U-

gatra, az egész területen, mely a Balaton és Duna között mint meglehetsen

lapos dombvidék elterül, szakadatlanul nyomozhatjuk vízmosásokban, árkok-

ban és fkép a dombok éjszaki és nyugoti lejtin, hol azok az általános dilu-

viális lepel alól mint e vidck legmélyebb képzdményei bukkanak ki.

Pécstl mintegy éjszakra, O-Kurdnál, az említett dombos vidéken,

közel Baranya megyének határához, a Fuchs Tivadar custos úr ^ által gon-

dos összehasonlító tanulmányok alapján pliocennek bebizonyított «Congeria-

rétegekben« érdekes fauna mutatkozik, melyhez az itt leírandó új faj is

tartozik. A szóban forgó leihely, melyet, e vidék földtani felvételét eszkö-

zölve fedezem fel, az ( )-Kurddal délkeletnek szemben fekv dombsor nyu-

gati lejtjén van, és a falutól csak a Kapos-folyó alluvial képzdései által

van elválasztva. A rétegekben, melyek az út hosszában és fkép az Új-Kurd

nev telepítvény alapításkor eszközölt leásások által igen szépen feltárvák,

kékesszürke meszes agj'ag (tályag) csillámos quarzhomokkal és e ket anyag-

nak keverékével váltakozik, mihez a fekü-részekben, a Bucskó-hegy éjszaki

lejtjén lev árokban szilárdabb réteges márga es homokk járul. Megjegy-

zend, hogy a kövületeket tartalmazó, pliocen «Congeria« -rétegek összleten

e helyt közretetleniíl a diluvium települ.

Az itt eltemetett fauna jellegét és elosztását illetleg, ez alkalommal

röviden csak felhozom, hogy a csillámos homokban, a leírandó uj Cardium-

fajjal együtt még Cardium Sciimidti, Comjeria triangularis'^ és Cong, rliom-

' Stmlieu über das Alter der jüngeren Tertiärbildungeu Griecheulads. Sitzuugsbr.

d. math, uatiirw. Classe der kais. Akad. der Wissensch. LXXIII. Abth. Wien 1876.

'* BöcKH J. tisztelt barátom «Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai«

czimü, alapos munkájának 225. lapján (a m. kir. földtani intézet évkönyve IV. kötet

4. füz.) csak a Coug. rhomboideát idézi Kurdról, mely adatot ezennel kiegészítem. Ebbeu

egyszersmind új támaszt nj'er az ott kapcsolatosan kimondott nézet, liogy a Coug. triau-

ííularis és a Cong, rhomboideának külön-külön szintájakba való állítása, legalább a mi

magyarországi nagy neogen-inedenczénket illeti, kell alap nélkül szüki>lk(Hlík.
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boidea fordulnak elö ; továbbá hogy az agyagot fkép Anodonta és az Unió ata-

vus jellegeivel bíró Uniók, mellékesen Card. unt upertum is jellemezik, míg a

Card, semisulcatuin, valamint Vivipara, a Y. Sadleri jellegével, mindkétféle

anyagban honosak.

Ezek után az új alak leírásához térhetek át, habár némileg talán külö-

nösnek látszik is egy egyes alaknak, mely elvégre lényegileg csak morpholo-

giai érdekkel bir, az összefüggésbl mintegy kiszakított leirása. Azonban egy-

részt azért, mivel Böckh fgeolog úr, ez alakot idézett munkájában már mint

nCardium sp. nnv.)) vagy mint «kurdi faj» idézi, leírását nekem engedvén át,

mint a ki azt legelször, még pedig szép és jó megtartású példányokban

gyjtöttem ; másrészt azért, mert az elttünk lev negyedévi folyóiratot az

efféle rövidebb közleményekre kiválóan alkalmasnak tekintem, nem akarok

ennek az eredeti alaknak megismertetésével tovább késni.

CARDIÜM CRISTAGALLI ROTH NOV. SP.

IV. tábla, 1 a—c, 2. ábra.)

Vékony, igen törékeny háza egyenl héjú, a héjak kerekded- vagy

egészen haránt-tojásdad körvonallal birnak, ersen domborodottak, egj'en-

ltlen oldalnak, a mells párkányon gyengén szárnyszerüen elöhúzvák, kere-

kítettek és kissé keskenyebbítettek, a hátsó párkányon nagy mérvben tátog-

nak. A púpok elre iránj'ulnak s ersen begöngyölödnek. A héj felületét

6—8, — többnyire hét — meredeken tetalakú, sugaras borda fedi, melyek

felfelé csaknem papírvékonynyá váló, kakastarajhoz hasonlító lemezekbe

mennek át olyformán, hogy azok, a héj mells részétl annak hátsó része

felé mindinkább növekedvén, a leghátsó lemezt mint legmagasabbikat tün-

tetik el.

Kurdról birok egy példányt, a melyen ezen leghátsó tarajlemez a

20 "^„-nyi magasságot éri el. Még egészen fiatal egyéneknél is e tai-ajokmái*

élesen kivehetk. A tarajok, melyek gyöngéd minségüknél fogva gyakran

kissé, néha egészen lefelé hajlottak, harántmetszetben igen világosan csöves

szerkezetet mutatnak.

- A hátmezn (area) rendesen gyenge, sugaras redk láthatók, melyek-

nek elseje, t. i. az, a mely a leghátsó lemezhez áll legközelebb, néha gyen-

gébb bordává válik. A bordák közt lev terek, melyek, a központos növeke-

dési sávoktól eltekintve, simák és laposak, a bordáktól világosan kivehet

barázdák által vannak elválasztva.

A bordák alapjukon a tereknek szélességét a kettnél többel is felül-

múlják.

A kagyló sarka (cardo) mindegyik héjban két oldalfogból áll, melyek

közöl a mells tökéletesebben van kifejldve, mint a hátulsó ; a cardinal-



fogak törpék, a jobb héjban jobban tnnek ki. A két izombenyoraat szintén,

de különösen a mells, igen világosan látható ; a köpenj' épszéltí.

A héj belseje a küls rész bordáinak megfelel sugaras mélyedéseket

mutat, melyek egeszén a púp belsejébe hatolnak. Az ezen mélyedések által

képezett bordák a közepén csekély kivájást mutatnak, az alsó szelén gyak-

ran fogasak.

Méretek :

Hosszúsága a lY-ik táblán 1 a—h ábrában rajzolt héjnak 58.5*"^,

Magassága a « « « « <• « 52.-, «

A jobb héj méretei (1 c ábra) valamivel csekélyebbek, (a héjak külön

egyénektl származnak).

Hosszúsága a lY-ik táblán 2. ábrában rajzolt héjnak 74 «'^,

Magassásfa a « « « « « 68 «

Hasonlatosságok és különbségek.

Az elttünk fekv alak kétség kívül legközelebb áll a Card. Hungari-

cuin IIörn.-\\ez, még pedig ennek 28. táb. 2. ábrában rajzolt példányaihoz, ^

de attól a bordák száma s azoknak feltn ékesitménye által, továbbá az

által is ter el, hogy a mi fajunknál a sarkfogak is láthatók.

Card. Fuchsi Neum.-iù],'^ mely faj szintén a C. Hungaricum alaksorába

tartozik, C. cristagalli már általános alakzata, továbbá a bordák száma és

részint azoknak külseje által is, a bordák és terek közti viszony, valamint

végre még a sarkvonal menete által különbözik, mely utóbbi a C. crista-

galli-nál tompa szögöt képez. A C. Fuchsi-hoz ellenben a bordák magas

tarajaiban hasonlít.

A Brusina S. ^ úr által Card, ferrughieum Bnia.-néy alatt felhozott

Cardium, amennyire az /. h. közölt szk leírásból kivehetem, ugy látszik

közeli rokona a C. cristagallinak , de minthogy Brusina ur azt mondja,

hogy az «a C. Penslíi Fuchs-nál kisebb», tehát a C. crístagalli-nál lényege-

sen kisebbnek kell lenni; továbbá C. ferrugineum csak «5, ritkán G— 7 bor-

dával« bír. Azonkívül a bordák, melyek Brus, szerint a recens C. (Tropido-

cardium) costatum L. bordáihoz nagyon hasonlítanak, e szerint úgy látszik

kissé más alakúak, mint az az általam felállított fajnál az eset.

A magy. nemzeti múzeum rének, Frivaldszky János, kir. tanácsos

úrnak szives készsége által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy ama,

'•' Dr. M. Homes. Die fossilen MoUnskeu des Tertiär-Beckens v. Wien. II. köt.

(Abh. d. k. k. geol. R. Anst. 1855.)

* Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst. 25. köt. 1875. 412. 1.

^ Fossile Biuueu-MoUuskeu aus Dalmatien , Croutien u. Slavouien. Zá^'ráb

1874. 138. 1.
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Afrika nyugoti partjai mellett élö Cardium-fajnak eredeti példányait az én

ásatag alakommal összehasonlitliatám.

Úgy találtam, hogy e két alak bordaképzödése általánosságban ugyan

hasonló, de a részletekben meglehetsen eltér egymástól. ]\íenuyiben áll ez

a C. ferrugineum és a C. cristagalli-ra nézve, azt meghatározni, nem birván

az elbbinek rajzával, természetesen képtelen vagyok.

A C. cristagalli kömagvai némileg emlékeztetnek a Card. Neumayri

Fuchs-TSi is, de még inkább a Barbot-féle «pontiisi mészk »-ben elforduló

kis Card. Odessas Barh.^-alakra,.

Lelhelyek. Az ó-kurdi homokon kivül, melyben, mint emlitém, a C.

cristagalli nem ritka, ezen fajt meg Bakácsán is, kékesszürke agyagban talál-

tam, Valenciennesia annulata, Card, apertum és Cong, rhomboideával együtt,

BöcKH úr pedig annak rozsdaszin kmagvait homokk-gumókból gj'üjtötte

Hidas-\\k\ homokban, (többek között egy Yivipara sp. kmagvával), Xénwt-

Vrügh-nél (Cong, rhomboideával és Card. Schmidtivel együtt), Biikkösd-ne\

(itt az imént emiitetteken kivül még Cong, triangularissal és Dreissenomyá-

val), továbbá Sonnás-nál, a keresztesi erdben Cserdi-nél, Zsiljvik-ntl, Piiszta-

falii-n sárgás, homokos márgában a homok közt; jól megtartott mészhéjait

a sormás-fiyiiriifU-i völgy porhanyó csillámos homokkövébl, és végre a

bükkösd-i kékesszürke agi/ag-hól gyjtötte.

Ó-Kurd kivételével az itt felsorolt leihelyek valamennyien Baranya-

megyében vannak, még pedig a pécsi hegység szélei körül.

A Cardium cristagalli, melynek az agyagban talált példányai nagyob-

bak, mint a homokból valók, mindeddig a pontusi emelet ama két osztályá-

nak, melyeket Böckh ur (1. id. munkáját) az ott leirt területen megkülön-

böztetett, csak felsejében találtatott.

Megjegyzés a IV-ik táblához.

A IV-ik tábláu 1 a—c ábrában rajzolt héjak C>-Knrclról valók ; a 2. ála-. rajz. héj

Bükkösdröl, az agyagból származik. Valamennyi természetes nag^^ságban van rajzolva.

Az eredeti példánj'ok a m. kir. földtani intézet gj'üjteméuj'ében vannak letéve.

^ Barhot de Marny «Geologicseskij ocserk Chersonskoj Guberniji» St. Petersburg

1869. t. 8. ábra.



KÜLÖNFÉLÉK.

JMiznkcLtávscttnJchoz.

MiiitluKiji a fu~t'teJibí'n foulait közléseket szak és rends-zer szerint

csoportositjnk s azonkivül a Eevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. munkatársaink szíves ßgiielmehf :

1. Tessék az értekezéseket a papirnak csak egi/ik oldalára írni.

2. A'Eevuehe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogg a szerzk egy része a terjedelmesehh, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a inegjelenést megelz

hónap 10-kén állattan, 12-én növéngtan, 1Ö-kén ásvány- és földtan ) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kingi-

latkoztatjuk, hogg a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

tsak apró, a külön felék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el.

Minden naggobb^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot eggáltahthan

minél elbb kérjük.

Minthogg azon vaggunk, hogg a füzetek kiállítása minden ízében

maggar leggen, a mümelléklefek sok utánjárást s ígg idt követehwk;

hogg ezt megngerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Dr. Krenner .József Sándor úr oly okoknál fogva, a melyek a tudomáuynyal,

a «Természetrajzi Füzetek» irányával, szerkesztésével vagy szerkesztségével

semmi kapcsolatban sem állanak, az ásvány- föld- és slénytani rovat vezetésérl

lemondott. A kir. magyar földtani intézet tisztviseli kara szíves volt e rovat

gondozását elvállalni. A jelen füzet adja Telegdi Roth Lajos osztálygeológ tollá-

ból a Cardium cristagalli n. sp. leirását ; a közelebbi füzetek adni fogják Matva-

sovszKY J. és Inkey Béla urak dolgozatait.

Lóczi Lajos múzeumi rseged, barátunk és a T. Füzetek szorgalmas mun-

kása, G. Széchenyi Bêla keletázsiai expeditiójához csatlakozva a m. é. utolsó

hónapjában útra kelt. Birjuk igéretét, hogy egyes állomásokon megemlékezik a

Természetrajzi Füzetekrl is.

*

Richter Lajos buzgó fvészünk kiadta a növénycsereegylet második jegy-

zékét «II. Catalogue de la société pour l'échange des plantes seeches à Budapest».
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A jegyzék knyomatban hat 4-r. ívre ,teijetl. A kik csatlakozni akarnak, fordul-

janak Richter urlioz (Budapest Maria-Valeria-utcza 1 . sz.).

*

A BERLINI ENTOMOLOGiAi TÁRSULAT évkönyve a «Természetrajzi Füzetek»

elismer birálata mellett, átvette az els kötet I, és II. füzetében közlött rovartani

diagnosisokat is.

*

A BELGA KiR. NÖVÉNYTANI TÁRSULAT, Úgy a szt.-pétei'vári cs. iiövénykert is

csereviszonyba lépve velünk, els kötetünket valamennyi kiadványaik megküldé-

sével viszonozták.

CSEREVISZONY.

Edinburgh Geological Societ3\ Edinburgh,

K. Leopoldinisch-Caroliuisch deutsche Académie. Dresden.

Société Entouiologique de Belgique. Brüssel.

K. k. Geologische Eeichsanstalt. Wien.

Schweizerische entom. Gesellschaft. Schaffhausen.

Sunday Lecture Society. London.

Departement of the Interior. Washington.

K. m. Természettudományi társulat. Budapest.

Societa Adriatica di Scienze Natm-ali. Triest.

Musée Royal d'Histoire Naturelle. Leyde.

Neurussische Naturforseher-Gesellschaft. Odessa.

Wetteranische Gesellschaft f. g. Natiu-kuude. Hanau.

Magyarhoni Földtani Társulat. Bîidapest.

Societa geographica romaua. Bukarest.

Naturforscher Gesellschaft. Dorpat.

Société Géologique de Belgique. Liege.

R. Comitato Geologico d'Italia. Borna.

Entomologische Nachrichten. Futhus.

La Vigne Américaine. Vienne.

Naturhistorische Gesellschaft. Hannover .

Société Géologique du Nord. Lille.

D. M. Term. tud. Társulat. Temesvár.

Niederländische Entom. Vereinigung. Gravenhage.

Verein für Naturwissenschaften. Hermanstadt.

Société d'Histoire Naturelle. Colmar.

Ostpreuss. Phys. Oekon. Gesellschaft. Königsberg.

Staziune Zoologica. Napolt.

Zool. Mineralog. Verein. Begensburg.

Magyar Nyelvr. Budapest.

Academy of Natural Sciences. Philadelphia.

Redaction der Flora. Begensburg.

Académie Imperiale des Sciences. Sct.-Petersbourg.

Naturwiss. Gesellschaft. Set.-Gallen.

Société Royale de Botanique. Bruxelles.

Orsz. középtanodai Tanáregylet. Budapest.

Botanischer Verein. Landshut.

Société botan. Muritliienne. Aigle.
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DES INHALTES DER

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National-Museum zu Budapest.

VORBEMERKUNG.

Mit gegenwärtigem Hefte beginnt der ziveite Band der ,, Természetrajzi

Füzetek". Die freundliche Aufnahme, welche dem ersten Bande in weitem

Kreise zu Theil geworden ist, ermuntert uns .zu erneuerter Tltätigkeit und

Einhaltung der eingeschlagenen Richtung. Was eine bescheidene aber gesi-

cherte materielle Grundlage und ein kleiner^ Kreis erprobter Mitarbeiter zu

bieten vermag, das soll im zweiten Bande auch geboten werden. Wir empfeh-

len denselben der Berücksichtigung aller Fachgenossen.

Die Redaction.

ZUR ORIENTIRUNG.

In der Revue werden UeberSetzungen oder Auszüge der im ungarischen

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben ; minder wichtige Sachen werden blos

angeführt. Die Arbeiten ausländischer Autoren erscheinen voUinhaltlich in

der Revue und werden im. ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des Uni/a-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft èe^enuber verantwortlich.

Die Redaction.

ZOOLOGIE.

Pag. 3.

Die Amphibien Ungarns von Dr. J. Károli. Amphibia camiata und

ecaudata. Erster Theil, dessen Fortsetzung im nächsten Hefte folgt. Nach

Beendigung des ungarischen Textes werden wir einen ausführlichen Auszug

der Abhandlung geben.
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Pag. 9.

Coleoptera nova a Joanne Frivaldszky descripta. Agapanthia coe-

riileipeunis Friv. Phytoecia Armeniaca Friv. Die vollständigen lateinischen

Diagnosen siehe im ungarischen Texte.

Pag. 12.

Synopsis specierum subgeneris Anophthalmus hucusque in Hungária

detectarum a Joanne Frivaldszky, siehe im ungarischen Text, so auch pag.

14. Animadversiones ad Catal. Coleopterorum Europae. Edit. IL 1877. von

demselben Auetor.

Acinopus ammophilus, Ueber die Lebensweise dieses interessanten

Käfers theilt J. v. Frivaldszky folgende überraschende Beobachtung mit ^
:

In Grebenacz, einem Dorfe, welches— von der Station Jaszenova der Bazia-

ser Bahn etwa eine Stunde entfernt — am rechten Ufer des Karasflusses

liegt, machte ich schon bei Gelegenheit meines ersten Ausfluges (21. Juni

1874) in dem so merkwürdigen Flugsandterrain eine interessante Beobach-

tung. Am südlichen Ende des Dorfes war ein kleines Maisfeld mit einem

Graben eingefasst, dessen ausgeworfenes Sandmaterial gegen die Steppe

zu liegen kam und bereits berast war. Hier lebte unser Käfer. E. Fri-

valdszky bemerkt 2, dass die Heimat dieses Käfers Südrussland und die

Krimm sei und er habe denselben im Laufe vieler Jahre blos zweimal an

der Südseite des Blocksberges getroffen. — Dr. Schaum theilt im «Beitrag

zur Käferfauna Griechenlands»^ die Angabe Zebe's wie folgt mit: «x\uf

wüsten Feldern nur in der Dämmerung, wo er aus seinen Löchern kommt,

gefangen. Um diese Löcher macht er sich aus Pflanzentheilen und feiner

Erde einen Trichter, wo er, wie Myrmecoleon, auf seine Beute lauert». Ich

fand in der Dämmerung des ersten Tages zwei noch weiche, also kurz

zuvor entwickelte Exemplare. Den folgenden Tag konnte ich kein Exemplar

finden, stiess jedoch bei der sorgfältigen Durchsuchung des Terrains auf etwa

1 % im Durchmesser haltende, cylindrische, der Grösse unseres Käfers ent-

sprechende Löcher, an derem Bande die herausgegrabene feine Erde ver-

mischt mit stachligen Hüllen des Samens von Medicago minima Des. auf-

gehäuft war. Vorsichtig grabend, stiess ich in einer Tiefe von etwa 1 3 </,„ in

einer vom Röhrenlaufe seitwärts gegrabenen Höhle auf Acinopus ammophi-
lus. So gelang es dann mehr als 100 Exemplare zu erhalten und auch die

^ Adatok Ternes és Krassóniegyék Faunájához. Ung. Académie der Wissensch.

III. Classe. Bd. XIII. Nr. 10.

^ JeUemzö adatok &c.

^ Entomol. Zeitschr. I. Bd.
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Lebensweise näher zu erforschen. Es stellte sich heraus, class sich Acinopus

ammophilus von dem Samen der angefiihrten Medicago ernähre, also nicht

Insectenfresser sei, wie dies Zehe angab. Wo die Pflanze nicht vorkam,

dort gab es auch keine Acinopus-Löcher. Die Löcher sind in der Regel senk-

recht gegraben und weichen nur dort ab, wo Wurzelwerk störend einwirkt ;

in den Löchern finden sich die Hüllen des Samens nicht vor und es scheint,

dass der Käfer dieselben nach Entleerung ihres Inhaltes sofort herausbeför-

derti. Das Einsammeln der Nahrung wird während der Nacht l)etrieben. Es

geht hieraus hervor, dass der Speciesname «ammophilus» der Lebensweise

des Thieres vollkommen widerspricht.

0. Herman.

Pag. 15.

Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici ab A.

MocsÁRY descrij)ta. Eucera paradoxa Mocs. Eucera Pannonica Mocs. Antho-

phora tomentosa Mocs. Die vollständigen lateinischen Diagnosen siehe im

ungarischen Texte.

Pas. 21.

Die Ernährungs- und Verdauungsorgane des Astacus leptodactyus

Esch. Anatomische Studie von Dr. S. Bartsch. Längere Zeit dem Stu-

dium der Räderthierchen obliegend, tauchte bei Betrachtung ihrer eigen-

thümlichen Kauorgane oft die Frage in mir auf, ob es wohl bei andern

Thieren ähnliche Gebilde gebe ? Genannte Thierchen stehen in Bezug auf

ihre Organisation zwischen den Würmern und Krebsen, weshalb ich letz-

tere, namentlich den Flusskrebs, näherer Prüfung unterzog, besonders seine

Ernährungs- und Verdauungswerkzeuge eingehender vergleichend. Ob es

mir gelungen, dabei etwas Neues aufgefunden zu haben, muss ich dahin ge-

stellt sein lassen , weil mir die einschlägige Literatur unzugänglich ist ;

doch hoffe ich, wenigstens eine neue Parallele gezogen zu haben. Und so

mögen denn im Folgenden die oben genannten Organe des Flusskrebses eine

kurze Revue passiren.

A) DER MUND UND DIE DAZU GEHÖRIGEN ORGANE.

Der Mund ist eine einfache, trichterförmige Einstülpung der Ober-

haut, so dass die, den Körper bekleidende und dort erhärtende Oberhaut

hier nach Innen zu stehen kommt.

Die den Mund vorne überragende «Oberlippe» scheint aus der Ver-

schmelzung zweier Gliedmaassen entstanden zu sein ; die schon bei geringer
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Vergrösserung sichtbare gefelderte Structur ihrer Oberfläche, auf der wir

zerstreut stehende federartige Haare sehen, ermuthigt zu dieser Annahme.

Darauf folgt das eigentHche, zum Beissen der Nahrung eingerich-

tete Kieferpaar. Beide Kiefer sind an ihren freien Enden muldenförmig ver-

tieft, so dass bei ihrer gegenseitigen Berührung zwischen ihnen eine Röhre

entsteht, in der sich, nach erfolgreicher Wirkung, der Bissen befindet. Da-

mit dieser in den Mund gelange, dafür sorgen die an den Kiefern befind-

lichen Nebenorgane (Palpen), welche dreigliedrig, beweglich und mit steifen

kurzen Borsten dicht besetzt, sich zusammenbiegen, in die gebildete Röhre

schieben, und wie ein Druckkolben wirkend, den Bissen in den Mund schieben.

Es folgen dann zwei eigenthümlich modificirte Gliedmaassenpaare,

(Maxillen), welche flach, fächerförmig ausgebreitet, am Rande mit einfachen

und federartigen Haaren besetzt, zur eigentlichen Ernährung wenig beitra-

gen mögen, wohl aber spülen sie das Wasser theils gegen die früher geschil-

derten « Kaukiefer »^ theils gegen die Kiemenhöhlung. Letzteres kann man
beim unteren Gliede des zweiten Paares (Fig. 1, c), das in der vordersten

Spalte der Kiemenhöhle sich rhytmisch bewegt, unmittelbar beobachten.

Dasselbe verrichtet auch der untere Theil des nächstfolgenden

Gliedmaassenpaares, während sein oberer, wie auch der der beiden folgen-

den, sich von eigentlichen Füssen wenig unterscheidet, weshalb die drei

letztern schlechtweg « Kieferfüsse » genannt werden. Ihr oberer Theil besteht

aus sechs Gliedern. Bei ihrem untersten Gelenke zweigt sich ein weiches, flach

cylindrisches, aus zwei Gliedern bestehendes Nebenorgan ab, dessen oberster

Theil an seinen beiden Seiten mit Haaren dicht besetzt ist. — Bei geringer

Vergrösserung nehmen wir wahr, dass unter der Cuticula sich polyaedrische

Zellen befinden, dass der Rand dieses Nebenorganes eingekerbt ist und dass

sich in jeder Vertiefung ein federartiges Haar befindet (Tafel I, Fig. l G).

Durch Zusatz von Essigsäure werden die polyedrischen Zellen durchsichtig,

so dass man bei starker Vergrösserung genau wahrnehmen kann, dass

blasse Nervenstränge unter den einzelnen Haarborsten kleine Knötchen

bilden, aus denen dünne Nervenfädchen in den untern, hohlen Theil der

Haare zu weichen scheinen. Ein Theil dieser Federhaare gibt das durch Fig. i2

nachgeahmte Bild. Dass wir es hier mit einem Organe der Empfindung

zu thun haben, halte ich dem Mitgetheilten zu Folge für gewis. Welcher Art

diese Empfindung sein mag, ist schwer zu entscheiden, doch soviel ist bei

Beobachtung des lebenden Thieres leicht zu bemerken, dass besprochene

Organe sich immerwährend geisseiförmig bewegen und das gegen den

Mund und Kiemenraum getriebene Wasser durchlassen.

Ueber die eigentlichen Kieferfüsse, (Pes maxillaris 3—3, I. Fig. E
und F), die zwei letzten, in der Nähe des Mundes befindlichen Gliedmaas-

sen, habe ich noch Folgendes mitzutheilen.

Weil Aas die Hauptnahrung des Flusskrebses bildet, müssen genannte
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Gliedmaassen weniger zum Ergreifen und Festhalten, als zum Empfin-

den geschickt sein. Ersteres geschieht blos dadurch, dass sich die Kiefer-

füsse gegen einander bewegen ; letzteres durch besondere, auf ihrer Ober-

flache befindliche Sinnesorgane. — Auf den einander gegenüberstehenden,

flachen, etwas ausgehöhlten Seiten der Kieferfüsse sieht man schon mit

freiem Auge zahlreiche, theile in Reihen, theils in Büscheln stehende Haare.

Unterziehen wir diese etwas genauerer mikroskopischer Prüfimg, finden wir

leicht zweierlei Gebilde, wie sie Fig. 3 darstellt.

Es finden sich einfache, pfriemenförmige, 2—4 "'/„^ lange Borsten,

bei denen sich zwei Theile unterscheiden lassen. Der untere, dickere Tlieil ist

etwas dunkler gefärbt, als der obere dünnere. Es macht den Eindruck, als

ob in diese Haargebilde ein Nerv zöge, der im unteren Theile mit einer

Scheide versehen, im oberen hingegen nackt ist.

Ausser diesen einfach pfriemenförmigen Haaren finden wir auch

sehr eigenthümlich modificirte, welche an die Federhaare erinnern, doch

davon wesentlich abweichen. Der Schaft ist hier wie bei den früher geschil-

derten einfachen Haaren gebaut, doch sehen wir vom Absätze an, wo sich

der Schaft zu verjüngen beginnt (an beiden Seiten, so dass sie in eine

Ebene zu stehen kommen, oder zu einander unter einem rechten Winkel

geneigt stehen), kegelförmige etwas gebogen^ Fortsätze (Fig. 3, D). Ihre

Grösse ist ungleich. Erst klein und winzig, werden sie nach und nach grös-

ser, um gegen die Spitze des Haares wieder abzunehmen. Diese kegelförmi-

gen Seitenfortsätze sind an ihrer Spitze etwas abgestumpft und haben im

Innern ein feines Röhrchen (vielleicht auch mehrere), welches das Innere des

Haarschaftes mit dem umgebenden Medium in Communication setzt. Dass

wij- es hier mit einem eigenthümlichen Organe, sei es ein Organ des Geruches

oder des Geschmackes, zu thun haben, halte ich für unzweifelhaft.

Die um den Mund befindlichen Gliedmaassen dürfte man somit fol-

gender Weise ansprechen :

Das erste, zusammengeschmolzene Paar bildet die Oberlippe.

Das zweite dient zum Abbeissen der Nahrung und führt sie in den

Schlund (Kaukiefer).

Das dritte bis fünfte Paar (die zwei Maxillen und das erste Kiefer-

fusspaar) treibt das Wasser theils gegen den Mund, theils in die Kiemen-

höhle.

Die Haupttheile des sechsten und siebenten Paares wirken als Kiefer-

füsse, indem sie die Nahrung halten und mit eigenthümlichen, dazu geeig-

neten Sinneswerkzeugen betasten oder « beriechen«.

Am fünften bis siebenten Paare befinden sich mit haarahnhchen

Borsten besetzte Nebenäste, welche das den Mund und die Kiemenspalte

bespülende Wasser durchtasten.

Ttrmetzelrajzi /iizelek. u. kniet i. Juxet. Ö
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B) DER TRACTUS.

a) Schlund und Speiseröhre.

Ein Sclilimd und eine sehr kurze Speiseröhre verbinden den Mund
mit dem Magen (Fig. 5. «). Die in den Mund nach einwärts gestülpte chih-

nisirte Oberhaut setzt sich auch hier fort, hat aber eine weiche Consistenz.

ß) Der Magen

bildet den beträchtlichsten Theil des Tractus und füllt die erste Hälfte des

Céphalothorax beinahe ganz aus. Weil er sich nach vorne bis in die Kopf-

spitze vordrängt, mündet die Speiseröhre so ziemlich in die Mitte seiner

untern Hälfte. Im Innern mit steifen Gebilden ausgerüstet, hat er eine con-

stante Form, die zwei, mit ihrer Basis aneinander gehaltenen Glöcklein ähnelt.

Diese Form findet sich nicht selten auf dem Bücken des Panzers nach oben

ausgeprägt, was daher rühren mag, dass bei der Häutung der Magen seine

Form beibehält, während der weiche Panzer sich darauf schmiegt. Im Innern

des Magens treffen wir ein höchst eigenthümliches Kaugerüste an. Der auf

der Ventralseite der Länge nach aufgeschlitzte und ausgespannte Magen ist

durch Fig. 6 wiedergegeben. In seiner Mitte, somit an der Dorsalseite, sehen

wir ein ambosähnliches Gebilde. — Der vordere Theil ist halbkreisförmig

ausgebreitet, der hintere, der bei Fig. 5 nach c zu stehen kommt, ist

schmal, an der Spitze knopfförmig verdickt, mit zwei gegen das Innere des

Magens gerichteten Häkchen versehen (Fig. 6, i). Zu beiden Seiten des

Amboses sehen wir starke, rechenartige Zähne (Fig. 6,/). Das Aneinan-

derreihen dieser Gebilde bewirkt das vollständige Zermahlen der Nahrimg.

In diesen Gebilden ßnde ich die gesuchte Homologie zu den Kauwerkzeugen

der Räderthierchen.

Leihteren Ueberblickes halber stelle ich die fraglichen Gebilde neben

einander, indem Fig. 7 die Kautheile des Krebsmagens, 8 und 9 hingegen

die Kaumagen zweier Botatorien repräsentiren. ^ Die Homologie leuch-

tet auf den ersten Blick ein. Bei beiden sehen wir ähnliche Theile und

gleichen Bau. Der innere Theil wurde von Gosse, der über die Kauwerk-

zeuge der Botationen sehr ausführliche Untersuchungen jjublicirte, ^ Am-
bos (incus, i.) der äussere hingegen Hammer (malleus, vi.) benannt. Sogar

die einzelnen Theile dieser Gebilde lassen sich auch beim Krebse nachwei-

sen, mit dem formellen Unterschiede, dass bei Letzterem der untere Theil

des Amboses stärker ausgebildet ist, während in Bezug auf die Hämmer das

^ Dr. Bartsch : «Rolatoria Hungáriáé» Bpest, 1877.

2 Gosse : Phil, transact. 1856.
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Gegeutheil stattfiiidet. Doch treffen wir in der Classe tier Rädertliierchen

weit grössere Seliwankungen an, wie z. B. in Fig. 8, dem Zahngeriiste eines

Räderthierchens, eine Uebergangsstufe angetroffen wird.

Selbstverstiindlich ist bei diesen Figuren vor Augen zu halten, dass

(1er Magen des Krebses in natürlicher Grösse gezeichnet ist, während die

tntsprechenden Gebilde der Rädertliierchen bei 5

—

600-maliger Yergrösse-

ruug dargestellt sind.

Die übrigen Theile des Krebsmageus, welche im Originaltexte etwas

eingehender besprochen sind, übergehe ich hier mit Verweisung auf die

Abbildung.

y) Der Darm itiid After.

Am Darme fällt es in die Augeu, dass die seiner ganzen Länge nach

sich ersrteckenden, blau gefärbten P'urchen, gegen sein Ende zu verschwin-

den. Der letzte 10— 15 "'y^„ lange Tlieil des Darmes zeigt auch bei genauerer

mikroskopischer Untersuchung manche Eigenthünüichkeit. — Die innere

Epithelialschichte ist sehr zart, das eigentliche Zellengewebe' der Darm-

liaut hingegen locker und von maschiger Structur ; um den Darm herum

findet sich ein etwas grösserer Hohlraum, auch endet hier das Nerven-

system mit einem grösseren Ganglienpaare. — Aus diesen Umständen, wie

auch aus der unmittelbaren Beobachtung, dass durch den After Wasser

eingelassen und ausgestossen wird, glaube ich schliessen zu müssen, dass

der letzte Darmtheil auch respiratorische Dienste versehen mag. ^

C) EXCRETIONSOEGANE.

Von diesen gehört die grosse, dreilappige Leber hierher, von der

Fig. 1 I , die Spitze eines Röhrchens, mit den im Innern desselben sichtbaren

grossen Excretionszellen darstellt. Ihr Inhalt besteht aus einer grauen, gra-

nulösen Masse, in die gelblich l)ranue Fcttpiiiildclun eingebettet ist.

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

I. Tiiftl. FUi. 1. ISfaiuliliel. — / B nud C = Maxillae. — ID. EF = pedes inaxil-

lares. — 1 G. Enile des Seiteuur^Miies eiues Kieferfusses mit Fedoilmaren.

Fig. ,?. Ein Tlieil eines l'ederhaaies stark veijír.

F'kj. .'}. Eifienthüniliehe Federliaare von den Kieferfüssen.

F'ig. 4. Der mittlere Theil stark ver<ir.

^ Aelinlielie Verhältnisse tretlen wir i)ei einii^en mit Kiemen atlnncmlen Ringel-

Würmern an. Ancli bei den Coliitis Arten scheint derTractns dnrch ant-îenommene nud

mit Geräusch durch den Anns aus<iesti'sseue J.utt die I!(N|iiiafi.iii /u unterstützen.
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Fig. 5. Der Tractus ; a Schluud, b vordere Magenspitze, c Mitte des Magens

d dreilappige I.eber, e erste Hälfte des Darmes.

II. Tafel. Fic], 6. Magen geöflnet; / Ambos,/ Hanimerspitze, A" cliitinisirte iScheibe,

II den Magen schliesende Hautlappeu ; rs^ Bildungsstelle der «Krebssteine».

Fig. 7. Feste Gebilde des Krebsmageus ; / Anibos, m Hammer, a die kurzen Aeste

des Amboses.

Fig. ê. Kanmagen von Notommata Tuba Ehrbg.

Fig. 9. Kauniageu von Brachionus Bakeri Ehrbg ; / Anibos mit seinen Tlieilen:

V Gabel, a Aeste ; m Hammer mit seinen Theileu : ;; Stiel, / Spitze.

Fig. 10. Vergrösserter Haartheil von der Scheibe Pig, 6 A-.

Fig. 11. Spitze eines Leberröhrchens stark vergr. mit deutlieh sichtbaren Excre-

tionszellen.

BOTANIK.
Pag. 28.

V. de Jankai Silène rliodopea n. sp. , Seseli purpurasceus n. sp.,

Onopordon illex n. sp., Podantlmm anthericoides n. sp. ; die vollständige

lateinische Beschreibung siehe im imgarischen Texte.

Pag. 31

.

L, SimkovicSi Hieracium Pestinense (H. auricnloides x echioides) ; die

vollständige lateinische Beschreibung siehe im ungarischen Texte.

Pag. 32.

Li Simkovics. Ueber einige Pflanzen des «Banates« (Südungarn). Die

Abhandlung führt als Ergebniss der botanischen Keise des Verfassers im

Jahre 1874 die ersten Stände einer Eeihe von Pflanzen an, welche den

südöstlichen Charakter der Flora nachweisen. Siehe die alphabetisch geord-

nete, mit Citaten versehene Reihe dieser Pflanzen im ungarischen Texte.

Pag. 37.

Expeditio Austriaco-Hungarica ad oras Asiae orientahs, I. Antho-

phyta quae in Japonia legit beat : EmmanuelWeiss ]\I. Dr. etc. Enmuerat

Augustus Kanitz. Diese Enumeration wird im zweiten Hefte ihren Abschluss

finden.

PALAEONTOLOOIE.

Ein neues Oardium aus den sogenannten «Oongerien-Schichten»,
von L. PiOTH V. Telicgd. Wie bekannt, treten an den Rändern der Fünf-

kirchner Gebirgsinsel, die paläozoischen und älteren mesozoischen Gebilde

diese im Ganzen umsäumend, in interessanter, wechselvoller Entwicklung

die Neogenablagerungen zu Tage. Wahrend nun die älteren NeogenbikUm-
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gen nur den Üferrand der Insel niarkirend erscheinen, mit der Entfernung
vom Gebirgsstoek aber bald unter jüngeren Sedimenten versehwinden, so

kann man die Ablagerungen der sogenannten Congerienstufe in dem nörd-

lich und nordwestlich vom Mecsek-Gebirge sieh ausbreitenden, ziendich

ilachen Hügellande zwischen Platten-See und Donau als in dieser Ge'^end

tiefste an der Oberfläche sichtbare Bildungen fortlaufend verfolgen, indem
sie in Wasserrissen, Grüben, sowie ganz vorherrschend am Nord- und
Westgehauge der Hügel unter der allgemeinen Diluvialbedeckung hervor-

treten.

Nahezu nördlic-h von Fünfkirchen beobachtet man in dem erwähnten
Hügellande bei O-Kurd (Comitat Tolna) unfern der Grenze gegen dasBara-
uyaer Comitat die von H. Gustos Tu. Fuchs ^ auf Grund sorgfältiger ver-

gleichender Studien als pliocen nachgewiesenen « Congerien »> -Schichten,

eine interessante Fauna führend, welcher auch die hier zu beschreibende

neue Art angehört. Der genannte Fundort, den ich, mit der geologischen

Aufnahme dieser Gegend beschäftigt, entdeckte, befindet sich am Westab-

falle des Hügelzuges gegenüber (SO) der Ortschaft 6-Kurd, von dieser durch

die Alluvialbildungen des Kapos-Flusses getrennt. Die Schichten, längs des

Weges und hauptsächlich durch Abgrabungen bei Anlage der Colonic Új-

Kurd sehr schön entblösst, bestehen aus einem Wechsel von bläulichgrauem,

kalkhaltigem Thon (Tegel), glimmerreichem Quarzsand und einem Gemenge
(Uibergang) dieser beiden Materialien, wozu sich in den Liegend-Partien

im Graben am Nordabfalle des «Bucskö» -Berges festerer, geschichteter Mer-

gel und Sandstein gesellt.

Zu bemerken ist, dass der ganze Complex petrefactenführender, plio-

cener «Congerien »-Schichten hier direct von Dilurium überlagert wird.

Den Charakter und die Vertheilung der hier begrabenen Fauna betref-

fend, will ich bei dieser Gelegenheit nur kurz hervorheben, dass im Glim-

mersand neben der zu beschreibenden neuen Curdium-Art Card. ScIiDtidti,

Cong, triangularis^ und Cong, rhomhoidea zusammen sich finden, dass der

Thon hauptsächlich durch ^«o(/o//i(j und Unio\ú\n Charakter der U. atavus,

nebenbei aber auch durch Card, apcrtuni charakterisirt wird, während Car-

* Studien über das Alter der jüugereu Tertiärbildunofeu Griechenlauds. (Sitziiugs-

Ber. d, math.-uatmw. A. d. k. Akad. d. Wiss. LXXIII. Hd. T. Abth. Wieu 1876.)

-' lu der gediegenen Arbeit meines verehrten Freundes J. Böckh «Pécsvárosa kör-

nyékének földtani és vízi viszonyai» (Geologische und Wasser-Verhältnisse der Uiuge-

buug Füufkirchens), am. k. töldtani intézet évkönyve IV. köt. 4. füz. Budapest lS7(i,

deren deutsche Ueberset/.uug druckbereit ist, tindet sich p. 225 nur Cong, rhomboidea

Von Kurd angeführt, welclie Angabe hiemit ergiin/.t wird, zugleich einen Stützpunk mehr
für die, im Zusammenhang daselbst ausgesprochene Ansicht gewonnen, dass eine Zuthei-

lung der Cong, triangulaiis und C. rhomboidea in verschiedene Niveaii's, wenigstens

was unser gi'osses ungarisches Neogenbecken betriflt. nicht genügend nidtivirt ist.
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dilim semisulcatum, sowie Vivipara vom Habitus der V. Sadleri beiden Me-

dien gemeinsam ist.

Und so kann ich denn auf die Beschreibung meiner Form übergehen,

obwohl es etwas befremdend erscheinen mag, dass ich gewissermassen aus

dem Zusammenhang gerissen, hier eine einzelne Form beschreibe, die am
Ende wesentlich doch nur morphologisches Interesse besitzt ; allein einmal

führt H. Chefgeologe BöcKH dieselbe in seiner citirten Arbeit bereits als uCar-

diumsjj.n.» oder «Kuvder Art» auf, mir als demjenigen, der sie zuerst, u.zw.

in schönen, wohlerhaltenen Exemplaren sammelte, deren Beschreibung über-

lassend, und dann halte ich auch die vorliegende Yierteljahrsschrift für

ähnliche kürzere Mittheilungen vorzüglich geeignet. So will ich denn nicht

länger zögern, diese originelle Form bekannt zu machen.

CAEDIUM CKISTAGALLI Both. iiov. sp.

(Taf. IV. Fig. 1 a—c, 2.)

Das dünne, sehr gebrechliche Gehäuse ist gleichklappig, die Schalen

von rundlich- bis querovalem Umriss, stark gewölbt, ungleichseitig, am
Vorderrand schwach flügelartig vorgezogen, abgerundet und etwas ver-

schmälert, am Hinterrande stark und weit klaffend. Wirl)el nach vorne

gerückt, stark eingerollt. Die Oberfläche der Schale ist mit sechs bis acht —
vorherrschend sieben— steil dachförmig zulaufenden Badial-Eippen bedeckt,

die nach oben zu fast papierdünn werdende, Halmenkamm ähnliche Lamellen

aufsetzen, in der Art, dass dieselben, vom vorderen zum rückwärtigen Theil

der Schale hin wachsend, die hinterste Lamelle als die höchste erscheinen

lassen.

Ich besitze ein Exemplar von Kurd, an dem diese hinterste Kamm-
lamelle die Höhe von 30^^ erreicht. Auch bei ganz jungen Individuen zeigen

sich die Kämme schon scharf ausgeprägt.

Die Kämme, zufolge ihrer zarten Beschaft'enheit oft etwas gebogen,

zuweilen ganz umgelegt, zeigen im Querschnitt sehr deutlich Röhrenstructur.

Am Piückenfeld bemerkt man gewöhnlich schwache, radiale Falten,

deren erste, der hintersten Lamelle zunächst liegende, zuweilen zu einer

schwächeren Eippe wird.

Die bis auf die concentrischen Zuwachsstreifen glatten und ebenen

Zwischenräume zwischen den Eippen sind von diesen durch deutliche Fm--

chen getrennt. Rippen am Grunde mehr als doppelt so l)reit als die Zwi-

schenräume.

Das Schloss besteht in jeder lüappe aus zwei Seitenzähnen, von
denen der vordere kräftiger entwickelt ist als der hintere ; Cardinalzähne

rudimentär, in der ersten Klappe stärker hervortretend. Die beiden Muskel-
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eindrücke sind gleichfalls, besonders der vordere, sehr deutlich ausgeprägt,

der Mantel ganzrandig.

Die Innenseite der Schale zeigt den Rippen der Aussenseite entspre-

chende Radial-Einnen, welche bis in den Wirbel hinein fortsetzen.

Die durch diese Rinnen erzeugten Rippen sind in der Äfitte etwas ver-

tieft (ausgehöhlt), am Unterrande öfters crenelirt.

Masse :

Länge der auf Taf. IV. Fig. 1 a—b abgebildeten Klappe 58*5«y„i.

Höhe der auf Taf. IV. Fig. 1 a—b abgebildeten Klappe 52-5«'^.

Dimensionen der ersten Klappe in Fig. 1 c etwas geringer (von einem

anderen Individuum herrührend).

Liinge der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 74'%,.

Höhe der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 68'«^.

Analogien und Differenzen.

Die vorliegende Form steht ohne Zweifel dem Card. Hnngaricum

Hörn., u. zw. den Taf. 38 Fig. 2 abgebildeten Exemplaren^ zunächst, unter-

scheidet sich aber von diesem durch die Anzahl und auffallende Sculptur

der Rippen, ferner dadurch, dass bei unserer Art auch die Schlosszähne

sichtbar sind.

Von Card. Fitchsi Xctiiii.,'^ weiches ebenfalls in die Formenreihe des

C. Hungaricum gehört, unterscheidet sich C. cristagalli schon durch seine

allgemeine Gestalt, ferner durch die Anzahl und theilweise auch die Beschaf-

fenheit der Rippen, durch das Verhältniss zwischen Rippen und Zwischen-

räumen, schliesslich noch durch die Beschaffenheit der Schlosslinie, welche

bei C. cristagalli einen stumpfen Winkel bildet. Dagegen hat es mitC. Fl'chsi

die hohen Kämme der Rippen gemein.

Das von H. S. Bru sina '^ unter dem Namen Card, ferriigineum Brus.

aufgeführte Cardium scheint, soviel ich der knappen Beschreibung entneh-

men kann, dem C. cristagalli nahe verwandt zu sein, ist aber («kleiner als

C. Penslii Fuchs») wesentlich kleiner, auch hat es nur «fünf, selten sechs

bis sieben Rippen«. Ausserdem scheinen die Rippen, die nach Brcsina sehr

ahnlich denen des recenten C. (Tropidocardinni) costatuin L. sind, diesem

nach etwas anders gestaltet zu sein als diejenigen meiner Art.

^ Dr. M. HöRNKS. Die t'osailen Mollusken des Tartiär-Beckens v. Wien. IL Hd.

(Abb. d. k. k. geol. R. Anstalt. 1855.)

* Jahrb. d. k. k. geol. R. Anstalt, 25. Bd. 1875, p. il 2.

'' Fossile Binuen-Moluskeu aus Dalmatien, Croatieu und Slavonien. Agi'am

1874. p. 138.
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Ich war, Dank der bereitwilligen Gefälligkeit des CustoR am ungar.

National-Museum, des Herrn königl. Käthes Joh.iFkivaldszky, in der ange-

nehmen Lage, Original-Exemplare dieses an der Westküste Afrika's lebenden

Cardium's mit meiner fossilen Form zu vergleichen, und fand die Berippung

dieser beiden Formen, obwohl im Allgemeinen ähnlich, im Detail doch ziem-

lich verschieden. Inwieweit das zwischen C. ferrugineum und C. cristagaUi

der Fall ist, bin ich beim Mangel einer Abbildung des ersteren natürlich

ausser Stande zu bestimmen.

Die Steinkerne von C. cristagalli erinnern auch einigermassen an

Card. Neumayri Fuchs, viel mehr aber an jene des kleinen Card. Odessae

Barbot ^ aus dem «pontischen Kalkstein» dieses Autor's.

Fundorte. Ausser, wie schon erwähnt, im Sande von 0-Kiird (Com.

Tolna), wo C. cristagalli nicht selten ist, fand ich diese Art im bläulich-

grauen Thon bei Bakócza (Com. Biaranya) mit Valenciennesia annulata,

Card, apertum, Cong, rhomboidea &c. zusammen, H. Böckh aber sammelte

sie in rostbraunen Steinkernen aus Sandsteinmuscheln im Sande bei Hidas

(unter Anderen mit Steinkernen von Vivipara sp.), Német-Ürögh (hier mit

Card. Schmidti und Cong, rhomboidea zusammen), Bükkösd (hier ausser

den vorgenannten noch mit C. triangularis u. Dreissenomya), ferner bei

Sormás, im Kereszteser Wald bei Cserdi, bei Zsibrik, in gelblichem sandigen

Mergelaus dem Sande bei Ptós^ío/aíii.; mit wohlerhaltener Kalkschale brachte

er sie aus mürbem glimmerigen Sandstein aus dem Sormás-GijUrnfüer Thal

und schliesslich aus bläulichgrauem Thon von Bükkösd.

Die sämmtlichen hier genannten Fundorte befinden sich, mit Aus-

nahme von 0-Kurd, im Baranyaer Comitat u. zw. am Rande des Fünfkirch-

ner Gebirges, ringsherum um dasselbe.

C. cristagalli, dessen aus dem Thon herstammende Exemplare grösser

sind als die aus dem Sandmateriale, hat sich bisher nur in der oberen jener

zwei Abtheilungen der pontischen Stufe gefunden, welche H. Böckh (siehe

seine o. cit. Arbeit) in dem daselbst beschriebenen Gebiete unterscheiden

konnte.

Bemerkung zn Tafel IV.

Die auf Taf. Fig. 1 a—c abgebildeten Schalen stammen von Ó-Kurd, jene in Fig.

2 aus dem Thone von Bükkösd. Sie sind sämmtlich in natürlicher Grösse gezeichnet.

Die Original-Exemplare befinden sich in der Sammlung des königl. ungarischen

geologischen Institutes.

® Baebot de Marny «Geologicseskij ocserk Chersonskoj Guberniji». St. Petersburg
1869. T. Fig. 8.
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Pag. 57.

Notizen. Herr Dr. Josef Alexander Krenner ist aus Gründen, welche

weder mit (]er Wisseuseliaft noch mit den Naturhistorischen Heften in

Beziehnnfi; stellen, von der Redaction des mineralogisch-ideologischen Theiles

/urückgetreten. Die Beamten der kihiigl. ung. geologischen Landesanstalt

waren so gütig diesen Tlieil zu ühernehmen. Das vorliegende Heft enthalt

die Beschreihung des Cardium cristagalli n. sp. aus der Feder des Sections-

geologen Herrn L. Roth v. Telegd ; für die nächsten Hefte hahen uns die

Herren J, v. Matyasovszky und B. v. Inkey Arbeiten zugesagt.

Ludwig Lóczy, unser Freund, College und fleissiger Mitarbeiter, hat

sich der Expedition des Grafen Béla Széchenyi angeschlossen und ist schon

im December v. J. nach Ostasien abgereist. Wir werden wohl Gelegenheit

haben über den Verlauf der Expedition von Zeit zu Zeit zu berichten.

Ludwig Richter hat den zweiten Catalog des botanischen Tausch-

vereines herausgegeben: «H. Catalogue de la Société pour l'échange des

plantes seeches à Budapest». Auskunft ertheilt L.Richter (Budapest, Maria-

Valeriagasse Nr. 1).

SCHRIFTENAUSTAUSCH.

Wir geben hiemit das Verzeichniss sämmtlicher Institute und Gesell-

schaften, welche durch Zusendung ihrer Publicationen mit uns in Tausch-

verbindung getreten sind. Das vorliegende L Heft des H. Bandes unserer

Schriften wird an alle genannten Institute und Gesellschaften versendet, so

auch die folgenden Hefte. Wir bitten alle Zusendungen und Erwiederungen

an die uRedaction der Természetrajzi Füzetek, Budapest, National-Museum»

zu adressiren.
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IL KÖTET. II. és III. FÜZET.

A MÛKIFEJEZKSEK ÜGYÉBEN.

A «Természetrajzifiizetek» tek. szerkesztségének.

Midn a bennünket megtisztel kérdésekre szives készséggel válaszo-

lunk, engedje meg a t. szerkesztség, hogy a mszókra vonatkozó néze-

teinket néliánj^ rövid pontba összefoglalva elre bocsássuk.

Ha a fogalmak tartalmát alakjukkal egj^bevetve vizsgáljuk, az els, a

mirl meggyzdést szerezünk magunknak, az, hogy a kett közt teljes

egyezség csak nagy ritkán található, mert az alak a fogalmat rendesen ré-

szében födözi. Néhány példa elég leszen ez állítás igazságának megbizonyí-

tására. Állat = az áll cselekvésnek az eredménye, növény = a mi n, ás-

vánij = a mi ásva van ; dráma = cselekvény, komoedia = tobzódó éneklés,

ahjebra = tört részek egybeforrasztása, mathesis = tanulás, sat. sat. Mind
e szók, ha jelentésüket tekintjük, bizony szerfölött határozatlanok, s a je-

lölt fogalmat nagyon is bizonytalan, csalóka színben tihitetik föl ; de azért

még sem akadna magyar ember, a ki például a falubeli bíró-ról hallva be-

szélni, a földes úrra gondolna, noha különben jól tudja, hogy a földes úr

birtokában van, hogy birja az illet falut, valamint a grammatika iwvvnek

említésekor se gondolna senki az irni tudásra, ha még oly jártas volna is a

görög nyelv ismeretében.

A mszók történetének ismerete tehát kettre tanít meg bennünket.

Az els, hogy a mszók megválasztásában azért, mert azok talán mindt'n

vagy legtöbb lényeges jegyében nem fejezik ki a fogalmat, nem igen kell

aggodalmaskodnunk ; a ki e föltételhez köti a választást, az egyszeren lehe-

tetlenséget követel. Miként lehetséges egy szótól azt követelni, hogy mind-

azt egymaga kifejezze, a mit a deíinitio néha egész soroknak haszná-

latba vételével tehet csak meg? Valamely szónak mszóvá avatására

elegend, ha a jelölend fogalomnak egyik fbb tulajdonságát kifejezi. A
másik, a mire a mííszók története megtanít bennünket, az, hogy a kezdet-

ben még ersen érezhet eredetibb jelentés lassanként mindinkább tlhalu-
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ványul, s idö folytán teljesen elenyészik, s utóvégre azzá leszen, a mivé

lennie kell, puszta symbolummá, a melynek látása legott szeme elé vará-

zsolja a szakembernek az illet fogalmat összes tulajdonságaival. — Tehát

csak forgalomba kell tenni, csak használni kell a megválasztott szót, s a

megrögzülés, a megmeredés csakhamar magától bekövetkezik.

Hogy kik vannak els rendben hivatva valamely fogalom alakjának

megválasztására, egy vagy más szónak mszóvá fölavatására, arra csak egy

felelet lehetséges : a szakemberek. Csak ök uralkodhatnak annyira tárgyu-

kon, hogy a fogalmaknak lényeges jegyeit összesíteni s az esetlegesektl

szabatosan külön választani tudják ; ök határozhatják meg leginkább, az

ismertet tulajdonságok közül, melyek a jellemzbbek arra nézve, hogy az

elnevezésre liiinduló pontúi szolgáljanak. Eendes viszonyok közt ott, a hol

törvénytelenségek megteremtésével az egészséges nyelvérzéket meg nem za-

varták, el nem rontották, a hol a nyelvfejlesztés a literátus embereknél ép

úgy, mint a nép fiainál természetes úton, törvényes Iránjában halad elre,

ott a nyelvtudomány minden aggodalom nélkül rábízhatja s rá is bízza a

szaktudományra szavainak megválasztását ; nálunk azonban, a hol jó és

helytelen, törvény és törvénytelenség annyira egybe vannak zavarva, hogy

sok esetben csak a szakértk tudják ket különválasztani, a nyelvészet tel-

jesen indifferens néz nem maradhat, hanem a hol tudatlanságot vagy rósz

akaratot lát, tiltakozással kell föllépnie ; a mit ezen kívül megtehet s némi-

leg kötelessége is megtenni, az, hogy a hol jó akarattal találkozik, azt útba-

igazításával, tanácsával gyámolítsa. De ezzel véget is ér kötelessége. — Az

egyes tudományszakok mnyelvének megteremtése s továbbfejlesztése, az

már nem az ö feladatának körébe tartozik ; ez ép úgy a szakemberek teen-

dje, mint magának az illet tudománynak a fejlesztése.

Ezeknek elrebocsátásával áttérhetünk a t. szerkesztség kérdéseire.

A f kérdés, milyen szó volna legtalálóbb a bastard fogalmának a ki-

fejezésére. «A növényeknél ugyanis — így íi"ja megtisztel levelében a szer-

kesztség — roppant sok a keverékfaj, tehát nagy a szükség a találó mki-
fejezésre. Eddig a botanikusok a korcs-oi használták, s mi vagyunk talán az

elsk, a kik a horcs-oi a difformitás kifejezésére használtuk. Hogy egészen

biztosan járhassunk el, ide írunk némelyeket, a melyek a sorba tartoznak.

A rendes fejlödés vagy alkatú szervezettl való eltérések jelölésére a

tudományban a kifejezéseknek bizonyos fokozata vau használatban :

monstruosus, az eltérés superlativusa ; még pedig per excessum (pl. két

fej, négy lábú borjú), per defectum (pl. egy szem st. efiele borjú)
;

diformis, vagy kevésbbé monstruosus, vagy, s leginkább egyes testrészek-

nek a normális alak keretén belül vagy túl való eltorzulása (pl. iker-

szeren túlfejlett rovarláb)
;

ahnormis, épen csak az észlelhet, rendestl való elütés (pl. ha a rovar-

lábnál a femur, mely mindig egyenes, egy s más esetben görbe)
;
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iihcrnitio, rendesen színeknél haszmiltatik, jelesen a pillanatoknál, ha az

eltérés nem csak egy individiuninál, hanem hizonyos állandóság^'al

lép föl
;

huHtard V. hi/brid, e szóval oly állatot vagy növényt jeUJlünk, a mely ket

különhözö állattól vagy növénytl eredett, s tulajdonságaira nézve

szüli között a közép helyet foglalja el.»

A t. szerkesztség most idézett szavaival önkénytelenííl is ers védö-

jeként lép föl ama föntehbi állításunknak, hogy a leghivatottabb s majdnem
egyedül hivatott müszóalkotók a szakemberek. Ezek ugyanis, midn a for-

galom szabatos definitióját szerkesztik, magyarázatukban majd egy, majd
több oly jelents kitételt alkalmaznak, a melyek bízvást használhatók az

értelmezett fogalom kifejezésére. Például a t. szerkesztség deíhntióil)an a

következ, mondhatni ügy termett, kész mszókkal találkozunk : keverékfa-

jok, eltorzulás, elütés, túlfejlés. Nem mondjuk tehát, hogy nnndenkor, de

sokszorta maga a jó magyarázat megadja a keresett kifejezést. Más esetek-

ben pedig a népies vagy a tájszók közt való kutatás juttat el czélunkhoz
;

néha meg épen a szóképzéshez kell folyamodnunk.

A jelen esetben csak a meglev s köznyelven forgó rokon szókat kell

egybeállítanunk s némileg csoportosítva a t. szerkesztségnek azzal a meg-

jegyzéssel rendelkezésére bocsátanunk, hogy az osztályozást ne tekintse

változhatatlan megállapításnak, hanem bellük tetszése szerint válaszsza ki

azokat, a melyek nézete szerint legjelentsebbek az egyik vagy másik foga-

lom kifejezésére ; s bátran, minden aggodalom nélkül használja, mert itt áll

az az ismert mondás : verba valent usu.

monstrum : cnodafaj v. fajzat, csodasz'álött, szörnyetet) ; — per excessum :

túlfejlett, per aehcimw: fejletlen, visszamaradt ;

difformls: elformázott, éktelen (eltorznlt ? ) ,-

abnormís : csenevész, niioniorék, idétlen, fattifít (v. ö. fattyú hajtás);

aberratio : elszinlés, elfajzás, eltérés ;

bastard : korcs, keverék ; s talán itt szükségbl alkalmazható volna a

csira is.

A Magyar Nyelvr szerkesztöséfie.

A jó ügy nevében köszönetet mondva a Magyar Nyelvr t. szerkeszt-

ségének, kijelentjük, hogy a keverék fajokra nézve a korcs, a dij'ormitás

kifejezésére a torz kifejezést fogadjuk el.

A Természetrajzifiizetek szerkesztsége.
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«VETO» VAGY INKÁBB KERES

EGY ÉRDEKES NÖVÉNY NEVÉBEN.

Közli Herman Ottó.

A mi Gellérthegyünk nem csak mint stratégiai pont, hanem termé-

szetrajzi szemponthül véve is mindenképen nevezetesség. Hasonlit egy tisztes

üzlet kirakatához, mely annyit mutat s igér, a mennyit az üzlet beváltani

képes ; mely fölkelti a várakozást s nem csal.

A természetrajz hívei régtl fogva tudják, hogy a Gellérthegy is azok

közé a kisarkaló pontok közé tartozik, a melyek a mögöttük fekv tájak

flóráját-faunáját, földalakulatát bevezetik, tele vannak nyomokkal, mutatvá-

nyokkal, a melyek nagymesszire ismétldnek, kifejldnek ; s viszont ol3''a-

nokkal is, a melyek itt találják meg eltérjedésök határát. Ilyen pontok szer-

felett fontosak ; mert a míg egyfell sok kérdésre felelettel szolgálnak, addig

másfell tele vannak kérd jelekkel, a melyekre a feleletet csak messze tája-

kon, beható és kiterjedett, hosszas tanulmányok árán kaphatjuk meg.

A természetrajz hívei épen ezért szeretnék, hogy ilyen pontok érintet-

lenül, a magok szzies természetességökben maradjanak meg s óhajtják ezt

azért, mert nem egy szenvedély kielégítésérl, hanem igazán a tudomány

érdekérl van szó.

De az is igaz, hogy a társadalom anyagi érdeke más szempontból

tekinti az ilyen helyeket ; nem hajlandó a kíméletre, kivált akkor, a midn
e pontok egy folytonosan ersbül, terjeszked emporium körébe esnek,

mely emporium — igen természetesen— mindent meghódít, a mi az anj^agi

lét forrásának való. Ez az utóbbi a leghatalmasabb érdek, mely eltt a tudo-

mányé legtöbbször meghátrálni kén}i;elen.

A Gellérthegyen kivált a legújabb idben e két érdek ersen összeüt-

között s az anyagi érdek — a midn az eddig parlagon hever részeket is a

szölömívelés számára meghódítja — mind szkebb körre szorítja a tudo-

mányét.

Nem is az adta a tollat a kezembe, hogy a tudomány érdekét nagyban

és egészben gyzelemre segítsem, az által, hogy megakasztom a földmívelés'

terjeszkedését ; st valójában nem is vétóról, hanem inkább kérésrl van

szó, egy kiváló tudományos kérdés érdekében s ezt szeretném meghallgat-

tatni ; annyival is inkább, mert azt tartom, hogy ez lehetséges, anélkül,

hogy az anyagi érciek kárát vallaná. — Lássuk tehát.

A Gellérthegy flórája három tekintetben is nevezetes. Elször azért,

mert sok, a keletre és délkeletre nézve jellemz növénynek helye ; másodszor
^

azért, mert a szomszéd síkhoz ellentétképen, a mögötte fekv hegyes tájhoz

jellemzésképen áll ; harmadszor azért, mert oly flórája is van, mely legszo-
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sziuhelye volt s igy ez a flóra a történelmi eseményeknek szószerint való

értelemben vett «élö tanújele».

A növényeknek nem természetes úton való, az emberi nem mozgal-

maihoz kötött áthelyezése, átszármazása s meghonosodása a füvészetnek

mint tudománynak egy igen érdekes, vonzó szakaszátképezi, mely a laikusra

nézve is sok szépet söt meglept foglal magában.

Legmagyarosabb költink kedvencz fája, az ákácz, melyet ép oly el-

szeretettel emlegetnek, mint a tót az hársát, a német a maga tÖlgj^ét, a

világköltészet a pálmát a Libanon czédrusát : ez az ákácz, a melyet a nép

helyen-közön egyenesen «magyar fának») nevez, eredetileg Eszakamerikából

származik. Nemzeti füsz&rünk, a paprika, Délamerikát vallja shazájának.

A dohányról, burgonyáról nem is szólok. Mindezek czéltudatosan behozott

dolgok.

Ellenben némely, eredetileg amerikai Asterek más módon a tisza-

melléki pusztákra is tudtak elterjedni ; a Crambe tatarica még ma is jelöli

a tatárjárás táborozó helyeit ; igy a török uralom is meghagyta nyomait a

flórában. Az Euclidium syriacum, a Älalcolmia africana nyilván a török

seregekkel jöttek hozzánk, a táborozó helyekrl elterjedtek s ma számos

ponton már dudva számba mennek. A Xanthium spinosum (szerb vagy

muszkatövis) szemünk láttára, akaratunk ellenére is, vándorol és terjesz-

kedik stb.

A török uralom kétségtelen s mivelésbl ered nyoma a Gellérthegj'

déli lejtjén még ma is tenyész, évrl évre apró gyümölcsöket érlel néhány

fügefabokor ; mellette létezik egy növény, mely Dr. Kernp:r A. jeles füvész

gyanitása szerint ^ szintén török mivelési nyom volna: az ersszagú Pega-

num Hármaid L.

Ez utóbbi növénj^t akarja e pár sor megvédelmezni.

Szóljunk legelbb is e növény némely tulajdonságairól, a melyek ott,

a hol elterjedése szerint legbvebben tenyészik, bizonyos értéket, fontossá-

got szereznek neki.

Steven szerint a tauri félsziget tatárjai e növényt «Juserlik«-nek, a

Terek mentén « Hesserik »-nek, az örmények «Tsigatnuk»-nak nevezik.

A növény sehol sem. míveltetik, hanem mint burján óriási területeket borit

el s bántatlanul tenyészik, mert ers, aromaticus szaga miatt sennniféle

uUat sem eszi. Magvai többfeleképen használtatnak. Legelsbbeu is egy

kitn festékanyagot adnak : a haragos-vörös vagy török-veres színt, a

melylyel a törökök feszeiket s más színes szöveteiket festik : ez a festanyag

* Keener «Über einige in historischer Beziehuno; interessante Pflanzen der un-

garischen Flora» Amtliche Wiener Ztg. Abendblatt 1859. és ennek tüzetes kivonata;

«Oest. botanische Ztg. IX, lbl59, p. 335.
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az u. n. Harmalin, egy alkaloid. E tulajdonság miatt a mag a kereskedelem

lárgyát is képezi, legnagyobl) memiyisége a Wolgán túli pusztákból, a

Kaszpi tenger környékérl kerül. Azonkívül a törökök fszer gyanánt is

használják; az arabok «Harnial» név alatt gyógyszert tisztelnek benne.

Minden arabs tavasz idején hat, félig érett magvastokot nyel le s szentül

hiszi, hogy az évre megmenekült minden szembetegségtl.

James Johnston még mást is tud e magvakról. Szerinte a kelet népei

a növényt Opium és kender (Hasis) helyett kábitó szerül is használják íi

Belonius feljegyezte, hogy Szolimán császár e szokásnak igen gyakran

hódolt.

Legújabban Fritsche a tokokból két érdekes anyagot nyert, a «Har-

min» és «Harmalint» ; ezeknek vegyi tulajdonságai már meglehetsen isme-

retesek, hatásuk az életmködésekre még nincsen megállapítva.

Már ezekbl is kivehet, hogy a növényhez sok olyan dolog fzdik,

a mely érdekldésünket felköltheti.

De e növényhez, épen a Gellérthegyen való tenyészése miatt, még egy

elterjedési vagyis phytogeográíiai kérdés is fzdik, melynek kiderítése a

tudomány érdekét képezi.

Már említettem, hogy Dr. Kerner növényünkben a török uralom él
nyomát sejti s felteszi, hogy a törökök itt mívelhették. Janka Viktor bará-

tom ^, ki e növénynek törökországi leihelyeit kutatta és más tájakon való

elterjedését is tudja, mindenütt csak mint vadon tenyész burjánt találta,

mívelés alatt sehol sem látta s így nem hajlik Dr. Kerner sejtelme felé ; de

nem csak ezért, hanem azért is, mert a leihelyek összeállítása igen valószí-

nvé teszi azt, hogy e növény a Gellérthegy eredeti Flórájához tartozik.

Keletrl véve az elterjedés zónáját, Ázsiában a növény Turkesztánba

hatol, délnyugotra — a Kaszpi tengertl éjszakra — az Ural hegyláncz

déli végét éri, ismét délnyugotra a Kaukázus éjszaki oldalán terjed, s foly-

ton délnyugotra kisérve, felüti magát a Krímben, Szalonich-Üszküb között

(törökföld), délkeleti Olaszországban a Taranto öböltl éjszakra, délkeleti

Spanyolországban majdnem a Tajo magasságáig. Ha most a Wolgán túli

elterjedés határpontjától a spanyol elterjedés határpontjáig egy vonalat

húzunk s ezáltal egy elterjedési övet alkotunk, akkor a mi Gellérthegyünk

épen e zónába esik. A zónán bell kiterjed Anatóliára, az Euphrat és Tig-

ris mentén, a persa öböl körül, északi Afrika egész szélességében (Kairo,

Tripoli, Tunis, Marokko) ; Ázsiában Arábiába és Keletindiáig terjed. A kimu-

tatott zóna felé mindinkább gyérül. így a Baleár szigeteken nincsen meg,

Szíczíliában hiányzik, Szardínia szigetén ellenben megvan, Corszika szigetén

nincsen
, a görög félszigeten megvan, Törökország megjelölt részén (Üsz-

* JanÍvA Ijarátoni szívességéuek köszönöm az adatokat, melyekhez némelyek-
kel Tessedik úr is hozzájárult.
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kül)-Szaloniclii) inúr csak oázist képez ; igy ji Kriiiiben is. Epen az a két

köríílinéiiy, hogy t. i. a Gellérthegy a zónába esik s a növény az elterjedés

határa felé oázis-szerüen üti fel magát, igen valószinvé teszi azt, hogy a

Gellérthegyen az elterjedés végs nj'oniával van dolgunk,

Ugy az állatok mint a növények elterjedését kutatva, legtöbbször azt

tapasztaljuk, hogy az alakok az elterjedés legszélsbb határa felé mind gyé-

rebben jelentkeznek s a határ legszélén, rendesen igen korlátolt helyre szo-

rítva, nem terjednek tovább ; de viszont makacsul megtartják helyöket.

A Gellérthegyen a mi növényünk is egy alig KiD^'/ (mondjuk SD öl-

nyi) területen vetette meg ers gyökereit ; ott találta egykoron régi füvé-

szünk SzADLER, ott fedezte fel újra I)r. Kkrner s ott tudjuk mi is. Egy, az

elágazó utak által képezett háromszögön mindössze mintegy 25—30 gj'ö-

kérfészek áll ; s noha a Gellérthegy déli lejtjén számos ilyen fekvés és

talajú hely létezik, növényünk nem terjed tovább. De az sem lehetetlen,

hogy egykoron, azokon a területeken, a melyek már régi idk óta szlk
ültetésére lefoglaltattak, s a melyeknek flórájáról semmit sem tudhatunk, a

Peganum Harmala L. bvebben is elfordult.

így vagy úgy vegyük is a dolgot, legyen a növény történelmi nyom
vagy az elterjedés határának végs re, annyi bizonyos, hogj' érdekes s igy

megérdemli a kíméletet, legkivált pedig az utóbbi föltevés érdekében. Mert

l)izonyos ugrások dolgában a tudomány még nem mondotta ki az utolsó

szót s épen azért jó, ha az ugrások jelzi megmaradnak. Még mindig njált

kérdés az : miért fordul el a pompás Lótusz-virág a nagyváradi püs-

pökfürd hévizében s azután csak messze Afrikában, hol Damiette és Kairo

táján sem épen bven tenyészik s felszaporodva csak a fels Nílus tájain

nyitogatja csodaszép kelyhét?

A Peganum Harmala ennél kisebb ugrása: Szalonichi tájától a Gel-

lérthegyre, szintén ilyen kérdés tárgya.

Egyébiránt avval végezhetem e sorokat, hogy Kerkápolyi Károly kép-

visel úr, ki a Gellérthegy illet helyét a szlmiveles számára hódítja,

megígérte azt — feltéve, hogy a Peganum leihelye is már birtokához tar-

toznék — hogy a növényt megkíméli, szükség esetén sövénynyel vagy k-
fallal kerítteti be.

Ha ez nem sikerülne, akkor megtehetné talán a k. m. Természettudo-

mányi Társulat, hogy azt a nyolcz D öh-t megvegye s a tudomány számára

biztosítsa.
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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Madártan. Oniithologia.

A MAGYAE MADÁRTAN IRODALMA.

Közli Herman Ottó.

M. Dresser az «A History of the Birds of Europa» czímü, minden-

képen nagyszer madártani munka szerzje, müvét méltóképen és igen

helyesen az európai Ornis lehetleg teljes irodalmi jegyzékével kivánja befe-

jezni. Innen van az, hogy elbb Pelzeln Ágost, a bécsi udv. múzeum re,

késbb TscHusY-ScHMiDHOFEN lovag utján megkerestetett, vállalnám el azok-

nak a magyar vagy más nyelv mveknek kimutatását, a melj'ek a magyar

Ornisra vonatkoznak, magyarföldi búvárok által Írattak s Magyarországban

jelentek meg. Nem is bizonygatom, hogy az elvállalásban kötelességet

láttam s ezt nem csak a felszólítóval szemben, hanem itt e helyen is telje-

sítem ; teszem pedig az utóbbit azért, mert e jegyzék minden bizonynyal

hasznos tájékoztató az iránt is, a mit eddig a tudomány e szaka körül tet-

tünk, — az iránt is, a mit ezentúl tennünk kell.

Az, a mi a mondott czélnak némiképen megfelelt, huszonnyolvz szer-

ztl származik, a czímek száma nyolczvanhét ,- önálló, a tudomány mai

követelményének megfelel munka egy sincsen. Ez az összeálllításnak rövi-

den kifejezett eredménye, melyet elokoskodnunk nem lehet ; ez mutatja

világosan azt, a mire törekednünk kell, hogy e szak mai színvonalát meg-

üssük, a tudományt általános értelemben, vele együtt saját mveldési
érdekünket is megszolgálhassuk.

Mieltt, hogy bizonyos fejtegetésekbe bocsátkoznék, lássuk a statiszti-

kát. A betrendbe szedett szerzk értekezései így oszolnak fel :

Dr. Bartsch S. 1 (elkorcsosodásról) ; Benkö József 1 (enumeratió)
;

BiELz E. A. 4 (1 határozó, 1 elterjedési, 1 vándorlási, 1 enumeratió);

Brassai S. 1 (kiitika) ; Brehm L. (kritika) ; Csató J. 9 (5 elterjedési-leíró,

3 helyi fauna, vándorlással 1 difform.) ; Ebenhöh F. 1 (enumeratió) ; Fri-

VALDSZKÏ Imre 1 (röviden glossált enumeratió); Frivaldszky János 2

(enumeratió) ; Fronius F. 1 (phaenologiai) ; Geyer Gy. 1 (phaenologiai) ;

Grineus J. 1 (enumeratió) ; Guist M. 1 (elterjedési) ; Hausmann W. 4 (3

biológiai, 1 eltérési); Herman Ottó 13(^2 biolog. 5 helyi fauna vándor-

lással együtt, 2 elterjedési, 3 elkorcsosodási, 1 megkülönböztetési, 1 madár-

védelmi) ; JuKovics A. 2 (locahs fauna) ; Kempelen Radó 1 (locahs fauna)
;

Kornhuber G. (1 synopticus); Lázár K. 16 (2 biolog., 1 vándorlás, 1 elter-

jedés, 2 megkülönb., 1 madárvédelmi, 1 enumeratió, 7 madárrajz, 1 álta-
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lános) ; Leonhard J. 2 (1 emimeratió, 1 ismertet); Lovassy S. -2 (fész-

kelés) ; Mérfa'E. 1 (localis fauna) ; Nagy I. 1 (localis fauna) ; Ormándy M.

1 (általános ?) ; Petényi S. J. 11 (2 leíró, a többi biológiai és oktató)
;

RóMER F. 1 (biológiai) ; Schíínbauer J. 1 (enunieratió) ; Stetter V., 5

(1 összehasonlító, 1 vándorlási, 1 elterjedési, 1 glossált enumeratió, 1 synop-

ticus jelleg fauna).

Eltekintve bizonyos körülményektl a melyekre még reátérek, min-

denekeltt ide teszem azt, hogy az, egy fauna anyagának beváló dolgozatok

közül ^1 a magyar részekre, 41 az erdélyiekre esik ; i25 dolgozat nem mér-

tékadó.

Az összeállításból következ részletes számokat nyerünk : 28 szerz

ii-t 87 dolgozatot, ezek között van magyar 5G dolgozat, német 28, latin '.].

Az erdélyi részekre vonatkozik 53 dolgozat, melybl szorosabban véve tudo-

mányszámba 41 tehet u. m. 19 magyar, 19 német, 2 latin. A magj'ar ré-

szekre vonatkozik 34 dolgozat, ezek között 25 magyar, 7 német, 1 latin
;

21 értékesebb. Mind a két részrl az amilyen-olyan összefoglaló dolgozatok

németül vannak írva (Stetter, Kornhuber).

A dolgot így állítva össze, kétségtelen, hogy az erdélyi részek a dol-

gozatok számára és értékére nézve is határozottan elnyben vannak, s hogy

ez természetes is.

Benkö József «Transsylvaniája «-ban már 1777-ben, bár szerény, de

már a Linné-í aera követelményének megfelel enumeratiót adott ; a magyar

részekben Schönbauer 20 évvel késbben (1797) teszi ezt. Ezután Stetter

Vilmos már 184-ben (a m. orvosok és term, vizsg. Kolozsvárt tartott gy-
lésén) egy beható észleletekböl merített, összefoglaló jegyzékkel igen szilárd

alapot vetett, melyet 185(j-ban, a Bielz által kiadott « Fauna der Wirbel-

thiere etc.« m madártani részében descriptive úgy kibvített, hogy megha-

tározásokra is használható lett.

E szilárd alapon állva dolgoztak a többiek, hordták össze az anyagot,

oszthatták föl a munkát. IMég Stetter maga, késbben gr. Lázár, Csató

János és e sorok írója többé-kevésbé behatóan foglalkoztak a vonulás jelen-

ségeivel, s evvel lehetségessé van téve az, hogy az erdélyi részek Ornisáról

szóló irodalom a maga egészében legalább is kielégít ; megrostálva s egy

mbe foglalva pedig oly Ornist adna, a minvel kevés táj dicsekszik.

A magyar részekrl szóló irodalom szükségképen gyenge maradt, mert

a fejldés láncza megszakadt. Kornhuber synopsisa nem eredménye a beható

kutatásnak, hanem jó akaratú compilatió, melyre építeni nem lehet. Az a

fundamentális m, mely a STETTER-^nek megfelelt, st ezt minden l)izony-

nyal felül is múlta volna, noha anyaga megvolt, nem született meg. Ezt

Petényi S. J. szerezhette volna egyedül, s ha teheti, meglett volna a szilárd

alap a sarkpont, a mely irányt jelölve, czéltudatos mködésre sarkalja az

erket. Igv a mugvar részekre vonatkozó madártani irodalom czeltalan, kap-
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kodó maradt s alig emelkedik felül az enumerátio rendesen kétes értékén.

Ott áll, a hol ezeltt 30 évvel is állott s ez vádként ott fog állani szakirodai -

mnk történetében, sújtani fogja azokat, a kik nem tettek, a midn fáradság

nélkül tehettek volna. Petényi agyonhallgatása, hátrahagyott ii-atainak hal-

latlanul kegyetlen sorsa e vádból mindaddig ki fog hangzani, a mig e dolog

rendezve nincsen.

Ezek azok a «bizonyos körülmények,» a melyekre fentebb czé-

loztam.

így áll a magyar madártani irodalom dolga, a midn a madártanhoz

mint tudományághoz s ennek általános irodalmához, mai színvonalához

viszonyítjuk.

De létezik még egy más szempont is, a melyre figyelemmel tartozunk

lenni, kivált mi, kik mindenképen elszigetelt állásunknál fogva, sokat tisz-

tán a magunk emberségünkbl kell, hogy kiteremtsünk.

Függetlenné kell tennünk a törekv, dolgozó elemet a külföldi iroda-

lomtól, hogy erejét czélszeren fölhasználhassa, öntudatosan, kitzött czé-

lokra fordíthassa.

De nehogy valaki fékeértsen ! Én a függetlenség alatt nem azt értem,

hogy a világirodalmat ne vegye számba, hanem értem azt, hogy szereztesse-

nek oly mvek, vagy többek között olyanok is, a melyek összefoglalók, a

kor és tudomány színvonalán állanak, a létez irodalmat föltüntetik s épen

ezért alkalmasak arra, hogy a szegény sorsú, de törekv ember az illet

szakkal hasznosan foglalkozhassék.

Mert hát az az enumerátiós irodalom szép ugyan, de sajátságos viszo-

nyaink közt szükségképen medd, mert föltételezi, hogy a ki használni

akarja, szerezzen hozzá egy ezreket fölemészt könj^ vtárt.

Az erdélyi és a magyar részek madártani irodalma, mai állapotában e

tekintetben igen tanulságos.

Stetter dolgozata könnyen megszerezhet s minden tehetségesebb

embernek megadja az arra való módot, hogy Erdély Ornisával foglalkozhas-

son ; megkülönböztetheti a fajokat, ezen az alapon észlelheti az életmódot

stb. s evvel okúi és egyszersmind épít is.

Az enumerátiós irodalom csak azt hirdeti, a mit más valaki tud, de a mit,

az igy kimutatott tudása alapján senki tle meg nem tanúihat, a mit neki

azonfelül csak elhihetünk, ha t. i. kell skepsis híján hiszékenyek vagyunk.

A ki látja, hogy szegénységünk alig-alig engedi meg, hogy központi

intézeteinket irodalmi tekintetben kellképen fölszerelhessük, annak van

fogalma arról az állapotról, a melj^ miatt ott künn a vidéken a legjobb erk
elcsenevésznek. Ez pedig szakasztott az az állapot, a mely miatt a magyar
részek madártani irodalma oly igen nagyon kapkodó, biczeg.

Egy bár csak synopticus magyar Ornis szerzése ma a legégetbb szük-

ség s én azt hiszem, hogy a létez irodalomból. Petényi iratainak megmen-
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tett töredékeibl, Frivaldszky János számos jeííyzeteilK"»!, n. iii. ii. ^Múzeum

gyjteményére támaszkodva, ily synopsis könny szerivel telnek.

Mieltt, hogy az irodalmi jegyzéket adnám, még a következket jegye-

zem meg.

Gr. Lázár KÁLMÁN-tól, ki itthon az Ormthologiával jó névre tett

szert, a szigorúbban szakszer dolgozatokon ki\'til csak azokat a népszersí-

tket vettem föl, a melyekben itt ott eredeti észleletek is foglaltatnak ; a

felvett ilyszer dolgozatokat sem vetettem alá az egészen szigorú birálatnak.

Tankönyvekbl csak azt vettem föl, a mi a szak tudományos fejlesztésére

tényleg befolyt, igy Leonhard mveit. Nem lehetetlen, hogy elszórtan

(kivált a tanodák értesítiben) találhatók még czimek, a melyek jegyzékem-

bl hiányzanak, de nem hiszem, hogy valamely lényegesebb ezim kimaradt

volna. A mi végre azokat a dolgozatokat illeti, a melyeket magyarországi

szerzk a magyar Ornisról vagy külföldiek ugyanerrl a külföldön publi-

cáltak, ez a mennyire ismerem egyes adatokra, ornithologiai útirajzokra

szorítkozik, az utóbbi cathegóriába tartozó legfontosabb dolgozat : Naumann

J. F. Ornithologische Reise durch Ungarn. Wiegmann's Archiv III. Jahrg.

1837. 1. Bd. p. 69—110.

A külföldiek kedvéért a magyar czimek fordítását zárójelben adom.

Bartsch, Dr. Samu.

1. Korcscsó'rü seregély. Stixmus vul-

garis Linné. Természetrajzi Füzetek I,

1877 p. 7G— 77. (Staar mit difformera

Schnabel. Naturhistorische Hefte redi-

girt von 0. Herman, I, 1877 p. 76—77.

Eine Abbildung.)

Benkö Josef.

1. Transsylvania sive magni Trans-

sylvaniáé princij)atus olim Dacia medi-

terranea dictus orbi nondum satis cog-

nituR nunc multifariam ac strictum

illustratus. Yindobonae 1777.80. (Zwei

Bände. Tliiere schon nach Linné geord-

net) p. 131—1.33 § 80., 81.

BiELZ, Eduard Ai.rkkt.

1. Beitrag zur Unterscheidung der

rabenartigen Vögel. Vorb. und Mittheil.

des siebenbürg. Vereins für Naturw.

in Hermannstadt. IV, 1853 pag. .M,

1 Tafel.

'd. Ueber Charadrius morinellus oino

für Siebenb. neue Vogelavt. Ebendort

XV. 1861. p. 1.

3. A madarak vándorlásának ideje

Erdélyben. Természet i87i2, 5. sz. (Die

Zeit des Vogelzuges in Siebenbürgen.

Natur, 1872. Nr. 5).

4. Handbuch der Landeskunde Sieben-

bürgens. Hermannstudt 1857. p. 101—
114. Enumeration der Vögel.

5. Vide Stetter Opus 5.

Brassay Sámuel.

j . Kritikai jegyzetek gf Lázár Kálmán

«Kétes táv(iztyú'> czímü czikkéhez. Erd.

Muz. Egyl. évkönyve IlL 1864—65, p.

73—76. (Kritische Bemerkungen zu Gí.

Lázars Abbandl. über Syrrhaptes para-

doxus. Jahrb. des siebenb. Museums.

m. 1864—65. p. 73—76.)

Brkhm Dr. L.

I. Einige Bemerkungen zu Stetters

Beschreibung der Schneespomer. (Mit-

geth. von Gr. Kol. Lázár.) Vorhandl. u.
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Mitth. des siebenb. Vereins für Naturw.

in Hermannstadt, XII. 1861, p. 166

—

168.

CsATÓ, János.

1. Ein für Siebenbürgen neuer Vogel

Phalaropus cinereus. Verh. \mä Mitth.

des Naturw. Ver. in Hermannstadt. XI.

1860, p. 1.

2. Alauda leucoptera und Sterna leu-

COpareja und deren Vorkommen in Sie-

benbürgen. Ebendort XIII, 1862, p. 173.

3. Beschreibung des Nachtigallen-

Rohrsängers, Sylv. luscinioides Sa\'i,

einer neuen siebenb. Vogelart. Ebendort

XIV. 1863, p. 145.

4. A Székásvölgy Flórája és Madár-

faunája. Magy. orv. és tennvizsg. Mun-

kálatai Xin." 1869, p. 252. (Die Flora

und Omis des Székásthales. Arbeiten

der ung. Aerzte undNaturf. XILE. 1869,

p. 252)".

5. A Retyezát helyviszonyi és termé-

szetrajzi tekintetben. Erd. Muz. évköny-

vei IV. 1866—67, p. 72. (Die lokalen

und naturhistorischen Verhältnisse des

Eetyezát-Gebirges. Jahrb. des Siebenb.

Museums IV. 1866, p. 72—89. Vögel p.

76—78).

6. A Strigy mentének s mellékvölgyei-

nek természetrajzi leírása. U. o. VI.

1873. p. 104. (Beschreibung dernaturh.

Verhältnisse des Strell-Laufes und seiner

Nebenthäler. Ebendort VI, 1873. p. 104,

Vögel p. 130—139).

7. Gypaètes barbatus Erdélyben. Ter-

mészetrajzi füzetek I. 1877. p. 10.

(Gypaetos barbatus in Siebenbürgen.

Naturhistorische Hefte des ung. Nat.

Museums red. von 0. Hennán, I. 1877,

p. 10, deutseh ebendort p. 51).

8. Lanius major Pali. Erdélyben. Ter-

mészetr. Füzetek IL köt., 1878. p. 91.

(Lan. mnjor Pall, in Siebenbürgen. Nat.

Hefte. II. Bd. 1878. p. 91).

9. Torzcsórü harkály. U. o. p. 93.

1 ábra. (Specht mit diff. Schnabel. Eben-

dort. p. 93. Eine Abbldg.)

Ebenhöh Ferencz.

1. Die Vögel des Koronczóer Weich-

bildes. Verhandl. des Vereins für Na-

turkunde Pressburg VIL 1863, p. 91.

Frivaldszky Imre.

Jellemz adatok Magyarország Fau-

nájához. Magyar tud. Akadémia évköny-

vei XIV. köt! IV. darab. (Characteris-

tische Daten zur Fauna Ungarns. Jahrb.

der ung. Akademie d. Wiss. XIV. Bd.,

Stück 4. p. 10— 12. Kurz glossirtes Ver-

zeichn. seltenerer Vögel.)

Frivaldszky János.

1. Adatok Máramaros vármegye Fau-

nájához. Magy. tud. Akadémia III. oszt.

közleményei XIII. köt. V. szám. (Bei-

träge zur Fauna des Comitates Mára-

maros. Mitth. der III. Classe der ung.

Akad. d. Wissensch. XIII. Bd. Nr. 5. p.

201—3. Verz. der Vögel.)

2. Adatok Temes- és Krassó megyék

Faunájához. U. o.X. szám. (Beiträge zur

Fauna der Comitate Krassó und Temes.

Ebendort Nr. 10, p. 301— 1, Verz. der

Vögel.)

Fronius Frigyes.

1. Beobachtungen während des Jahres

1855 über periodische Erscheinungen

im Thier- und Pflanzenreiche aus der

Umgebung von Schässburg. Verhandl.

und Mitth. des sieb. Ver. für Naturw.

VII. 1856, p. 10—14. (Madarak p. 14.)

Geyer Gyula.

1. Adalékok Rozsnyó vidékének fauná-

jához és flórájához. Magy. orvosok és

term, vizsg. Munkálatai XIII. 1869, p.

239. (Beiträge zur Fauna und Flora der

Umgebung von Rosenau. Arbeiten der

ung. Aerzte u.Naturf. Xin.l869,p. 239.)
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Grineus János.

1 . A Zólyom megyében G. J. és Rokosz

István által vizsgált és nagyobb részben

ki is tömött emls állatok és madarak

sorjegyzéke. Magy. orvosok és tenu,

vizsg. Munkálatai III. 181.3. p. 107—

108. (Die im Sohler Comitate durch J.

G. und S. Eokosz gesammelten Vögel

und Säuger. Arbeiten der img. Aerzte

und Naturf. III., 1S43. p. 107—108).

GUIST MÓRIZ.

1. Zur Naturgeschichte des grauen

Geiers. Verhandl. u. Mitth. des siebenb.

Vereines für Naturw. XIII. 1868, p. 49.

Hausmann Wilh.

1. Nucifraga caryocatactes, Beiträge

zu seiner Naturgeschichte. Verli. und

Mittheil, des siebenb. Ver. f. Naturw. in

Hermannstadt. XL 18fil, p. 2i.

2. Die Sumpfohreule, Stryx brachyo-

tus. Ebendort, XII. 1862, p. lO.S.

3. Turdus saxatilis. Ebendort XVI.

1865, p. 107 und 118.

4. Vogelvarietäten in Siebenbürgen.

Ebendort XX. 1 860, p. 3.

Herman Ottó.

1 . Faico subbuteo, L. — Erd. muz.

egyl. évkönyw (.lahrb. d. siebenb. Mus.

Ver. in Klausenb.) III. kötet, IL füzet,

pag. 84—86. (1 86 i— 1865.).

2. Állattani közlések (Zoolog. Miscel-

len). U. o. (Ebendort) III. 1860, p. 87—
Ol.

3. U. o. (Ebendort) IV. 1867,

p. 48—53.

4. U. o. (Ebendort) V. 1870,

p. 02—06.

5. Ä Mezség. 1. Ä Hódos- vagy Szar-

vastó és környéke. ilüd. V. kötet,

1.füzet, pag.8—29, 1868—70.(Die Mez-
ség. I. Die Umgebung der Hódos oder

Szarvasteiche und Seen besonders in

zoolog. Beziehung. Jahrb. des siebenb.

Museums. V. 1. Heft, pag. 8—20, 1868

— 70. (Deutscher Auszug am Schlüsse

des Heftes, p. III—VII. 1 Karte.)

6. A Mezség. IL A mezó'-záh-tóháti.

továbbá méhesi. báldí és mezó'-sályi

tósorozat. — ibid. VI. kötet, 1 . füzet,

pag. 42—67. 1873. (Die Mezség. U.

Die Seereihe von Mezó'-Záh-Tohát, fer-

ner jene von Méhes, Bald, Mezú-Sályi.

1 Karte nebst meteor. Tabelle mit Da-

ten über den Zug der Vögel. Ebendort

VI. pag. 42—67, 1873, deutscher Auszug

p. IV—VI.)

7. Erismatura leucocephala, L. (Anas

leucocephala) a magyar Ornisban. Magy.

tud. Akadémia Math, és Term. tud. Köz-

lemények X. kötet, 1872. (Erismatura

leucocephala in der Ornis von Ungarn.

Mittheilungen der math, naturwiss.

Classe der ung. Acad, der Wiss. X. 1872,

Nr. 10, p. 151— 161. 2 lith. Tafeln.)

8. Éles határok a madarak elterjedé-

sében. Természetrajzi Füzetek. I. 1877,

p. 8. (Verbreitungsgrenzen der Vögel.

Naturhistorische Hefte, herausg. vom

ung. Nat. Museum, red. von O. Her-

man. I. 1877, ung. pag. 8, deutsch p. 49.)

9. Korcscs'rü madarak. U. o. IL p.

74, 1 tábla, (^'ögel mit difformem Schna-

bel. Ebendort, IL ung. p. 71, deutscli

p. 116.)

10. A kánya, a varjú és a mezei egér.

Term. tud. Közlöny, Vili. isTd, p. i'il

—461. (Der Bussard, die Krälie und die

Feldmaus. Natui-historische ^fonat-

schrift, VIII. 1876. p. 457 461.)

1 1

.

A saskesely és kesely. Term,

tud. Közlöny, IX. 1S77, p. 177—183, 3

rajzzal. (Der Bartgeier und Geier. Eben-

dort IX. 1877, p. 177—183.)

12. Apró madarak hagymával. Term,

tud. Közlöny. X. 1S78, p. 41— 46.

(«Kleine Vögel mit Zwiebel.» Monat-

schrift der kön. ung. Naturw. Gesell-

schaft, X. 1878, p. 4—46 [zum Vogel-

schutz].)
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13. Korcscsó'rü varjú. Tennészetrajzi

Füzetek. II. 1878, p. 93.

JuKoviTS Antal.

1

.

Verzeichniss der am Neusiedler-See

vorkommenden Vogelarten. Yerhandl.

für Naturkunde des Naturw. Vereins in

Pressburg, II. 1857, p. 32.

2. Verzeichniss der am Neusiedler-See

vorkommenden Vögel. U. o. VIII. 1864,

p. 49.

Kempelen Radó.

1 . Heves- és Küls-Szolnok vármegyék

állattani leirása. H. és K.-Sz. megyék

leirata (sic) 1868. (Zoolog. Beschi*. der

Comitate Heves u. Küls-Szolnok. 1868.)

KORNHUBER, Dr. G.

1. Die Vögel Ungarns in systemati-

scher Uebersicht nebst kurzer Aufgabe

ihrer unterscheidenden Charaktere. Ein

Beitrag zu. einer künftigen ornithologi-

schen Fauna des Landes. Schulpro-

gramm und separat Pressburg. 1856.

36 Seite. Iskolai programm. Pozsony,

1856. Önállóan Pozsony 1856. 36 oldal.

Lázár Kálmán Gr.

1. Az európai törpe sasokról. Magy.

orv. és term, vizsg. Munkálatai IX.

1864, p. 303. (Ueber die Zwergadler

Europa's. Arbeiten der ung. Aerzte und

Natm-f. IX. 1864, p. 303.)

2. Beiträge zur Ornithologie Sieben-

bürgens. Verh. u. Mittli. des siebenb.

Vereines f. Naturw. in Hermannstadt,

X. 1859, p. 244, fortgesetzt XIII. 1862,

p. 59.

3. A madarakról, különös tekintettel

az Erdélyben honos fajokra. Erd. Mú-
zeum Évkönyvei, I. 1859—61, p. 69—
74. (Von den Vögeln, mit besonderer

Berücksichtigung der in Siebenbürgen

heimischen Arten. Jahrb. des siebenb.

Museums I. 1859-61, p. 69-74.)

4. Aquila pennata és Aquila minuta.

U. o. p. 153^— 155. (lieber Aquila pen-

nata und minuta. Ebendort, p. 153

—

155.)

5. Erdély madarainak jegyzéke. U. o.

II. 1 86 1— 1 863, p. 50—53. (Verzeichniss

der Vögel Siebenbürgens. Ebendort, II.

1861—63, p. 50—53.)

6. Kétes távoztyú (Syrrhaptes para-

doxus 111.) 10 ábrával. U. o. IIL 1864

—65, p. 68—72. (Syrrhaptes paradoxus,

mit 10 Abbild. Ebendort III. 1864—65,

p. 68—72.)

7. A madarak vándorlásának okairól.

Magy. Term. tud. Társ. Közlöny, VI.

1866, p. 58. (Ueber die Ursachen des

Vogelzuges. Schriften der ung. Natur-

wiss. Ges. VI. 1866, p. 58.)

8. A bécsi nemzetközi gazdasági con-

gressus határozatai a mezgazdaságra

nézve hasznos madarak védelmét illet-

leg. «Gazdasági Lapok,» 1874, 12., 13.,

15., 16. sz. (Bestimmungen des landw.

Congresses in Wien, betreffend den

Schutz nützlicher Vögel. Landwirth-

schaftl. Blätter, 1874, Nr. 12, 13, 15, 16.)

9. Madarainkról. Vadász és Verseny-

lap 1862, 10., 13., 14. sz. (Unsere Vögel.

Jagd und Eennblatt,1862, Nr. 10, 13, 14.)

10. A keselyük. U. o. 1863, 33. sz. (Die

Geier. Ebendort 1863, Nr. 33.)

11. Kalandócz és túzok. U.o. 1866, 1.

sz. (Steppenhuhn und Trappe.Ebendort,

1866, Nr. 1.)

12. Az orvmadarak a légben. U. o.

1872, 25. sz. (Die Eaubvögel in den Liif-

ten. Ebendort 1872, Nr. 25.)

13. Madárvilág. A jegér. Kertészgazda

1865, 1 1 . sz. (Die Vogelwelt. Der Eisvo-

gel (mit Abbildg). Der Gartenwirth

1865, Nr. 11.)

14. Szárnyas útonállók: A kányák.

Természet 1871, 18. sz. (Geflügelte Räu-

ber : die Busarde. Natur 1871, Nr. 18.)

15. A pompázok (rózsaszín csacskár,

korács, gyurgyalag, selyemíark, jegér).
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I . (). 17. (l'i-iichtvögel Rosenstaar, Maii-

delkrähe, Bienenfresser, Seidenschwanz,

Eisvogel. Ebcndort Nr. 17.)

16. Ä lég urai. Budapest, 1868. (Die

Hen-en der Lüfte. Budapest, 1 868. 8".

Selbstihidiges Werk.)

LeONHAKD J(')/SKF.

1. Systematica mammalium ac avium

transsylvanicarum enumeratio. — Ci-

binii. 18hJ.

. Lehrbuch zur Beförderung der

Kenntniss von Siebenbürgen. Hormann-

^tadt, 1818.

TiOVASSY SÁNDOKR jun.

I.A magyarországi keselyük fészke-

lésérl. Teimészx'ttudouiîinyi Közlöny,

YIII. 1876, p. 437—i39. (Ueber das

Brüten der Geier Ungarns. Naturwis-

senschaftliche Monatsschrift YIII. 187(1,

p. 437—439.)

2. A magyarországi sólyomfélék fész-

kelési módjáról. U. o. p. 103— IIG.

(Ueber die Art des Brütens der ungari-

schen falkenartigen Vögel. Ebendort,

p. 103—110.)

Méiîky Etel.

1. Gyó'rmegye állatvilága. Gymiegye
('s város egyetemes leirása. 1874. (Die

Thierwclt des Eaaber Comitates. Be-

schreibung des Comitates und der Stadt

Raab. 187Í..)

Nagy, Dr. József.

I. Die Vögel der Unter-Neutrauer

Gespanschaft. Verhandl. des Vereins

für Naturkunde, Pressburg, IV. 1851),

p. 45.

OiiMÁNOY Miklós.

1 . Értekezés a madarakról. Ves/,pro>mi

fgymnasium értesitje 1S74--5. (Ab-

handlung über die Vögel. Programm des

( )bergYmnasiums zuVes/prim 1 87 i—5.)

Temeszetrajzi /iizetek. ll. k'itet ii. <« m. /tizet.

Petényi Salamon, János.

1. Zur Ornithologie. Gemeinnutz-

Blätter, 1833, Nr. Ill, 20. 22.

2. A honi madártan gyarapodásáról.

Magyar term. tud. Társulat évkönyvei

184i—45, p. 188.(Ueberden Fortschritt

der einheimischen Ornithologie. Jahrb.

der ung. Naturf. Gesellschaft, 1 844—45,

p. 188.)

3. Az apró legyészról. Magyar orv. és

term, munkálatai, VII. kötet, 1817.

(Ueber Muscicapa parva. Arbeiten der

ung. Aerzte und Naturforscher, \ll.

1847, p. 51—56.)

4. Rövid útmutatása madártojásgyüj-

tés czélszerüségére. U. o. VIII. 1863, p.

2.35—236. (Kurze Anleitung zur zweck-

mässigen Sammlung von Vogeleiern.

Ebendort, VIII. 1863, p. 235—236.)

5. Petényi Salamon bihari természet-

tudományi utjának vázlata. ^liigy. tud.

Akad. értesitje, 1854, V. füzet, p.

1— 11. (S. Petényi's naturhistorische

Reise nach Bihar. Sitzungsberichte der

ung. Akad. dor Wiss. 1854, V. Heft, p.

1-11.)

6. Kurze Skizze einer im Biharer Co-

mitat. im Juni 1854. von J. S. Petényi

und Joh. Kováes unternomm. naturhisto-

rischen Reise. Zeitschr. für Natur und

Heilkunde, 1855, I. Nr. 51.

7. A kakukról mint a természetnek

csodálatos különczéról. Magyar tud.

Akadémia értesitje, 1850, p. 173— 188.

(Ueber den Kukuk als Sonderling der

Natur. Sitzungsberichte der ung. Acad.

d. Wiss. 18.50. p. 17;{ ISS.)

IS. Kurze Bekanntmachungen über

Faico rufipes. Glareola torguata etc. —
ükens Isis, IS30, pag. 71M1--798.]

9. «Reliquia Petényiana-. Oriolus.

Tei-mészetr. Füzetek I., 1877. p. 217.

(Aus dem handschr. Nachlasse J. S. Pe-

tényi geordnet von (). Honnan und Jul.

Petheó. Naturhistorische Hefte lierau.sg.

V. ung. Nat. Museum red. v. O. ller-
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man. I. JS77, p. 217 uug., p. "21!) Stkilki: Vii,:\I()s.

fleutscli.)

10. Beszterczebánya. bölcsje a honi

madártannak. Magyar orvosok és term,

vizsg. ramikálatai, 1843, p, 57—68.

(Nexisohl als Wiege der ungarisclieu Or-

nithologie. Arbeiten der uugar. Aerzte

lind Natm-forsclier, 18Í3, p. 57—68.)

11. A Pirókokról általán, különösen

egy a budai Istenhegyen fogott «Rózsás

Pirókról». Magy. tud. Akad. értesítje,

1850, p. 309— il 3, 1 tábla. (Ueber die

Gimpel im Allgemeinen, insbesondere

von dem auf dem Istenberge bei Ofen

gefangenen Eoseugimpel. Sitzgb. der

ung. Akad. der Wissenscli. 1850, p. 309

—413, 1 Tafel.)

EoMER, Flóris Dr.

1. Zur Naturgeschichte des Kukuks.

Verliandl. des Vereins für Naturkunde,

Pressburg, I. 1856, p. 95.

Schönbauer, Józs. Ant.

1. Conspectus ornithologiae hungari-

cae. — Pest, 1797, 4" p. 1—32.

Adatok Erdély Orníthoiogiájához.

Magy. orv. és Tenu. MuiikíUatai, \'.

184.5, p. 130—161. (Beiträge zur Orni-

thologie Siebenbürgejis. Arbeiten der

ung. Aerzte und Natui-forsch. V. 1845,

p. 130—161.)

2. Notizen aus der Thierwelt (Pelctro-

phanes nivalis ]\Ieyer). Vcrhandl. und

Mittheil. des sieb. Ver. f. Nat. Wiss. in

Hermannstadt, XII. 1861.

3. Erinnerungen. Beobachtungen und

Betrachtungen über dan Zug und das

Streichen der Vögel, mit einigen Neben-

umständen. Ebendort, XV. 186Í-, p. 213,

fortgesetzt p. 235.

4. Ueber unsere Pelikane. Ebendort,

XVI. 1 865, p. 3.

5. Fauna der Wirbelthiere Siebenbür-

gens, eine systematische Aufzählung

und Beschreibung der in Siebenbürgen

vorkommenden Säugethiere , Vögel
,

Amphibien und Fische von E. Albert

BiELz. Hermannstadt, 1856, kl. 8", Vö-

gel von W. Stetter, p. 38—140.

A MNYELVRL.
(A z Oriolns czikkhez.)

Közli Herman Ottó.

A «Természetrajzi Füzetek» I-sö kötetében (1877) «RcJiquia Peté-

iti/iaua» íoczím alatt megn^dtottiik a közlések sorozatát, a melynek folyta-

tását legott felvesszük, mihel}^ az anya^^- tisztázva lesz. Miután azonban

Petényi jegyzeteinek egész halmazát kizárólagosan nemet nyelven vezette

s csak azokat dolgozta ki magyarul, a melyeket sajtó alá bocsátott, a jegy-

zetek rendbeszedésen kívül azoknak fordítása is szükséges. Itt azután ismét

szemben álhmk a mi drágalátos, részben már nyakatekert, részben — sze-

rencsére — még vajúdó mnyelvünkkel. Természetrajzi irodalmunk érdeke

azt követeli tlünk, hogy minél gyorsabban adjuk az értékes dolgozatokat,

az anyag megvan ; de az értékesítés közege, a mnyelv, czölönk módra, s

minduntalan alkalmatbmkodik, megakasztja a haladást. És még ez sem
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elég ! Nagy l)ajiiiikat iiKg lokozzu a iiuinkás kezek liiánya. Az eplieiiier,

napi siker után vmI(') k.ipkddiís, liajliászat, mely tökéletesen i)eeri avval,

hogy a napisajtó a nevet, a czímet fölvesse s nyomban valami «érdekes

eseménynyel» el is temesse, ez nálunk nemcsak járvány-jelleget öltött,

hanem közel jár ahhoz, hogy — kivált némely téren — épenségesen jelleget

alkosson. Az a kitartó, ön- és czeltudatos, szerény munkálkodás, mely nem
csak fejleszt, hanem crlcl is, az bizony mentl ritkább. Egyes szakembe-'

reink, kik ebiszeretettel kezelt szakmájuk tárgyait ismerik, azokkal behatóan

foglalkoznak, kiknek objectiv szemlélés mellett magok a tárgyak úgyszólván

kinálva Idnálják a tabíló kifejezést, a jobbat, még ma sem veszik számba a

nyelvtisztitás körül fejKidö mozgalmat, nem ébrednek arra, hogy a magok

részét elvállalva, végezve : a magyar tudományosság, közmivelödés érdeke

mellett a saj.ít magokét is elmozdítsák. A kényelem vagy mi, még mindig

oda vezeti ket azokhoz a szóhalmaz lialmazszókhoz, a melyek valójában

nem is másra, csak halmazra valók. Nem gondolnak avval, hogy a dolgok-

nak szabatos és szép n3'elven való tárgyalása fokozza a hatást s az így

fokozott hatás legfbb eszköze annak a sóvárgott hírnek, még pedig nem
annak a «napihírnek», hanem annak a tartósnak, nagy körre terjednek,

mely a valódi, áldásos siker méltó díja. — Nem gondolnak k erre ; st
inkább és nagyrészt még ma is rajtok s bennök van amiak a középkori

lióbortnak a maradványa, mely az Adeptek mnyelvét (késbb tolvajnyelvét)

a tudományosság attriluitumául tekintette.

Nincsenek gondosan tisztított forrásaink ; a munkások, a kik a tisz-

títás fáradsággal járó munkáját elvállalnák, mentl ritkábbak. Az alapos-

ságot, lelkiismeretet, kitartó szorgalmat követel könyvírás kora mintha

letnt volna s helyette járja az olcsószer értekezés, melynek megértéséhez

könyv kell, s ha ezt beszerezzük, kisül, hogy az értekezés felesleges volt.

Természetrajzi irodalmunk érdekét tekintve els szükségíink az, hogy

a magvarázó szótár elmunlíálataihoz hozzálássunk : tegyük a létez kényel-

mes rósz helyel)e a meg kenyehnesebb jobbat. Ez többet fog érni minden

dissertatiónál, capacitálásnál s a nálunk divatos személyesked bírálatnál.

A rovartan számára szükségünk van oly szótárra, a mini") a Müli-kh-

fele «Terminológia Entomologica»; van annyi mivelje a rovartannak, hogy

kell munkafelosztás mellett, könny szerével megejtheti ezt a dolgot.

Semmi ketseg, hogy a m. kir. Természettudományi Társulat legott kiadja.

A gerinczt's állatokét rendek szerint kell összeszedni s szinten igy

kiadni, l-lkkor nem kell tartani attól, hogy valaki a szóhalmazokba fuUasztja

iimnkáját, mert megkapja a kényelem és a siker eszközét. Es ekkor e szó-

tárak segítségével végre valahára meg is ertjük egymás dolgozatiít.

E körül folytatott privát beszélgetések alkalmával már többször mt\g-

fogadtam s íme megfogadom nyilvánosan is, hogy a magam részét kidolgo-

zom, valamennvi reszt illusztrálom s a nyelvészeti résznél a szükséges
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közvetítést elvállalom. A hányan ma a természetrajz terén dolgozmik, vállalja

el kiki saját szakmájához tartozó latin terminológia összeállítását, tegye

hozzá a magyart úgy, amint legjobbnak hiszi s én megvagyok gyzdve róla,

hogy aránylag rövid id múlva czélt érünk ; iiz állattan terén bizonyosan.

*

A mondottakra Paszlavszky József úrnak egy levele ösztönözött.

Paszlavszky m- gondosan összeolvasta a PsTÉNYi-féle Oriolus mag}-ar és

német szövegét, talált több tollhibát, egy-két esetben ennél valamivel töb-

bet is. E dolgokat kívánom egy kis revueben eligazítani. A lapszám az

els kötetre vonatkozik.

P. 217. Geruchsläppchen fordíttatott: szagláló lemezke. P. úr ajánlja

az «írnieynezkét»; azonban a «Läppchen») nem lemez, hanem karajka s azon-

felül az «orrlemezke» alatt az orr külsejére gondolunk els sorban, holott

itt az orr belsejében elhelyezett dologról van szó s innen van az, hogy

Petényi nem Nasen-, hanem Geruchsläppchent mond, mert a Geruch már

határozottan bels szervre utasít. A szaf/láln, igaz, hogy olyat fejez ki hatá-

rozottan, a mit még bizonyosan nem tudunk ; de viszont kétségtelenül ott

keresteti velünk a dolgot, a hol vau, mi a leíró természetrajzban igen lénye-

ges. Amellett e karajok tényleg útjában állanak a szagot közvetít bevonuló

levegnek, az a szagláló tehát nem olyan helytelen.

Hornknorplicht fordítva szaruporczogós. P. azt jegyzi meg, hogy ilj'^en

állati szövet nem ismeretes s a madarak nyelvén a szaru fordul el. Ez igaz
;

de a leírásnál képeket, hasonlatokat is alkalmazunk, hogy annál jobban

magyarázhassunk, s ha a húsos Psittacus nyelvre s ettl kezdve a sorokon

végig tapasztalható különbségekre gondolunk, akkor nem Ítélhetjük el a

«szaruporczogóst» mert tényleg azt magyarázza, hogy az állomány tulaj-

donsága szerint a szaru keménj^ség és porczogó lágyság közé esik.

Ugyanott tényleg egy fordítási hiba áll: «Zunge ... in der Mitte

mit tiefgetheilter und nebenbei noch zerzaserter Spitze» a magyarban nem
állhat barázda, szabatosan kifejezve : a nyelv vége mélyen behasított s azonkí-

vül rojtosan osztott.

A 217. lapon a magyar szövegben s a 250-dik lapon a németben

«A láb csüde», és «Tarsen» jelzvel ellátott kikezdésekben az ujjak össze-

forradására vonatkozó tétel szabatosítandó, igy : Az elöreáUó három ujj közül

a mells a középsvel az els ízig, a küls a középsvel csak tövén összenve.

Von den drei Vorderzehen ist die innere mit der mittleren bis zum ersten

Gliede, die äussere mit der mittleren nur am Grunde verwachsen.

Ugyan e kikezdés magyar szövegében a rokonságra vonatkozó tételben

«varjúfélék» helyett «Coracias» kell, hogy álljon.

A 218-dik lapon a Az arasz táblás lemezekkel (250 1. Die Spanne getä-

felt).» A «Spanne» alatt csakugyan araszt érthetünk s ekkor inkább gondo-

lunk az elre es hátra álló ujjra, mint arra, a mit a közéletben hibásan
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szíU-iHik szokás uevezui. Azonban mindent egybefoglalva, a mit Petényi

a « Spanne »-röl mond, P. úrnak igaza van: ez a csüd, s igy a magyar szö-

vegben az arasz alatt mindenütt csüd értend, a Petényi kéziratában vagy

tarsus, vagy a leginkább liasziiált «Lauf« teend.

Ugyan e lapon «a faj ismertet jelei» alatt, «szárnyhegye« helyett

ufarkhegye» teend.

A 219-dik lapon a 21-dik sorban nfehö szárny- és /els fdrhkormány-

zók» helyett »a szárny és fark fels fele» teend.

Ugyan e lapon a lábszár színezeténél ufehérsz'iirkés habos » helyett

«fehérszürkésen hintve« teend.

A «Hügge Junge« «tollas kicsinyek») -kel való fordításáról azt tartja

P. úr, hogy helyesebb az nanyányiit vagy a szárnyrakelt». Igaz, hogy az

utóbbi mindent mond; de én a «tollast» pártolom, mert a fokozatban, a

melyre kifejezéseink vannak, szabatosan jelez:, t. i. els fok j^elyhes, második

fok tokos (vérestokos), harmadik fok tollas s egyszersmind a tollfejldés-

nek vége- — Ezek után csak azt akarom kifejezni, hogy els gondom lesz a

Petényiánakhoz szükséges szókészlet megrostálása.

LANIUS MAJOR. PÁLL. ERDKLYBEN.

Közli CsATÓ János.

Lovag TscHusi-ScHMiDTHOFEN Úr f. év januárius 1 5-érl szives volt

arról értesíteni, hogy múlt évi deczember 2-án Hallein mellett, Fels-

Ausztriában, egy Lanius major Pall.-t kapott, mely eddig egyedüli példány

Ausztria-Mag}'arországból.

Habár a gyjteményemben bírt példány csak Lanius excubitor L.,

még is ersen meg voltam gyzdve, hogy ennek válfaja, a szárnyán csak

egy fehér keresztvonallal l)iró Lanius major. Pali. is eljíhi nálunk, — nagy

volt következleg örömem, midn e hó elején Buda Elek barátomat, — ki

egyike azoknak, kik a negyvenes években Erdélyben a madártan meghouo-

sulására s fejlesztésére nagy buzgalommal közremködtek, — meglátogat-

ván, gyjtemén3'ében a kérdéses madarat, a Lanius major Pall.-t, melyet

1872-ik évi februárius havában Russon ltt, feltaláltam, a melyet sziveske-

(h'tt saját gyííjteményem számára átengedni.

Nem tartozom azok kcizé, kik a mondott, nem lényeges különbség

miatt, hogy t. i. a Lanius excubitornak két, a majornak pedig csak egy

fehér keresztvonal van a szárnyán, ket ket különböz fajnak kivánnám

tekinteni ; de miután a madártannal foglalkozóknak figyelme az ilyen válto-

zásokra is kiterjed, constatálni kívánom itt, miszerint Erdélyben mind a két

varietás t. i. a két fehér keresztszárnyvouallal biró Lanius excubitor L..

valamint az egy keresztvonala Lanius major Pali. is eljön.
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Meh'ili köziilök náliuik a közönséges s melyik csak ritka jelenség, ez

idö szerint megállapitaui nem birom, mert a felsorolt különbségekre eddig

nálunk senki sem figyelt s tudtomra nyilvános közlések e tekintetben nem

tétettek, jelenben pedig csak a saját gyjteményemben lév két példányra

támaszkodhatok. Mert, habár több darab e fajhoz tartozó gébics fordult

meg kezemben, szárnytollaiknak szinezetére tökéletes tisztasággal nem
emlékszem vissza. így csak fenntartással adok azon nézetemnek kifejezést,

miszerint az egy fehér keresztszárnyvonalú varietas a ritkább jelenség

Erdélyben is, mit azonban késbbi vizsgálatok, minek megtételére a honi

madártannal foglalkozók figyelmét felkérem, — fognak egészben elfogad-

hatólag megállapíthatni.

Nem tehetem, hogy ez alkalommal ezen gébicsnek Erdélyben való

megjelenésérl s tartózkodási idejérl is észleleteimet ne közöljem, különö-

sen azért, mivel Fritsch úr «Vögel Europas» czímü müvében e tekintetlien

olvashatóktól e madárnál, mint még egynéhány másnál is, eltérnek, mi

onnan eredhet, hogy itten a helyi s climaticus viszonyoknál fogva némely

madarak más életrendszert követnek, mint azon országokban, hol Fritsch

úr figyelte meg ket.

Ugyanis e gébicsrl azt írja, hogy nem valódi költöz madár, mivel

némelykor télben is megmarad is csak márczius és október havakban ván-

dorol. Eégibb müvekben is mint például. BREHM-nek «Naturgeschichte

aller europäischen Vögel») czímü könj'vében, mint Közép-Európa lakója van

feltüntetve, hol lomb és tlevel erdkkel elborított vidékeken tartózkodik.

Erdélyben nyárban én ezen gébicset soha sem láttam. Itt október

közepe táján jelenik meg s tanyáját mezei fákon, kertekben és berkekben

üti fel, s ha kiváló nagy hidegek nincsenek, egész télen át, még nagy hó

mellett is itt marad, azonban márczius els felében már elvonul, tehát

itlen téli madár, míg ellenben Csehországban gyümölcsfákon költ.

Ezen Erdélyben csakis téli idbeni megjelenésének okát nem birom

egyébbl, mint a légmérséki, továbbá domborzati s ebbl kifolyó erdségi

viszonyokból kimagyarázni, a minek fejtegetésével azonban nem kívánom a

tért elfoglalni, s csak annyit kívánok még megjegyezni, miként érdekes lenne

annak a megtudhatása, hogy vájjon Csík és Gyergyo téréin, a melyekre a

fenyvesek a völgyekbe egészen lenyúlnak, nem tartózkodik-e nyáron is'?

mely eset alkotott nézetemnek nagy. ersségéül szolgálna.

*

Erdély Ornisára nézve teljesen megegyeznek saját észleletetm Csató

János úr észleleteivel. A L. excuhitort kizárólagosan télben találtam Erdély

belsejében (Kolozsvár, Mezség); nyári helyettesítje, kivált Kolozsvár

táján a Lanius minor Gm., mely kertekben s veteményes nyílt helyeken,

elszeretettel jegenye-nyárfákon költ. A L. major nem tnt fel nekem.

Herman Ottó.
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TORZCSÖKÜ SZÜKKE HARKÁLY. PICUS CANU8, GML.
(V. Tilb. 1. ábra.)

Közli CsATÓ János.

Az lS60-ik év kés szén lövetett Szász-Sebes határán s mivel a

lövés által teste egészen össze roncsoltatott, csak feje tömetett ki s ez került

l)irtok()inba.

Tollazata rendesen kifejlett, tömött, miután azonban a fején veres tol-

lak nem észlelhetk, 9 nem vagy tökéletesen kintt fiatal madár lehetett.

A "torzulás csre fels káváját idomtalanltotta el oly formán, hogy az,

az alsó káva második harmadrészének küls széle táján, iv alakban jobbra

legörbül, a vége fele egyszersmind jobb fele elfacsarodott, minek következ-

téijen a káva végén észlelhet csatorna ezen oldalról tekintve, láthatóvá vált.

Az alsó káva szabályosan fejldött, azonban vége felé az is kissé

jobbra facsarodott.

A csrfelek nem illenek össze, s köztök nyilas észlelhet, mi termé-

szetes következése annak, hogy a fels káva oldalagos elhajlása mellett nem
fejldött a keresztezés helyénél berovátkolás, mely egyedüli módon történ-

hetett volna a csrfelek tökéletes csukódása.

Mindkét kávának jobbfelé való elfacsarodásából azt következtetem,

hogy a madár eledelét csak baloldalilag volt képes megragadni, a midn egy-

szersmind nyelvét is nagyon igénybe kellett vennie, s annak e madárfajnál

sajátságos hosszú volta nemcsak kitn, de nélkülözhetetlen szolgálatot is

tehetett.

TORZCSÖRÜ VARJÚ.

(CORVUS CORNIX L.)

(V. túlila. 2. íilira.)

A múlt év október havában, Inkey Béla úr, kinek kedvencz szakmája

mellett egyéb jelenségekre is figyelmes szeme szokott lenni, Szent Lrincz-

rl egy szürke varjú (Corvus cornix) fejet küldött, melynek csre szokatlan

eltorzulást mutat. A fels káva a szabályos fejldésühez képest aránylag

nem rövidebb ugyan, de kampósan le és balra görbült, úgy, hogy az alsó

kávához körülbell úgy áll, mint állanak a Loxia curvirostra csííreflci egy-

máshoz.

Az alsó káva az elágazástól mérve a szabályosnál valannvel hosszabb,

végig csatornás ; az elgörbült fels(") káván túl kiálló részének élei eríisen

befele dlnek ; a balélen az a rész, a melyet tiíplálkozás iilkalmával az eltor-

zult fels káva érhetett, ersen kikopott, úgy, hogy e kikopás, konilliciril az

elágazás tájiíu, egy 4-.'> '"/„^ mélység csorbát alkot.
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Noha az eltorzulás sajátságánál fogva a madár táplálkozása rendkívül

meg volt nehezítve, a faj rendes tollazata után ítélve a madár kifejl-

dése teljes volt. Az érdekes fej a magyar Nemzeti jMnzeum gyjteményébe

került.

Herman Ottó.

Awjyhihia.

MACtYABOESZÁG AMPHIBIÂL

Dr. Károli JÁNos-tól.

II. Eend: FARKATLANOK.

AMPHIBIA ECAUDATA.'

(Batrachia- auura')

A test farlxaÜan, a Ju'itnlsó vcgtaqoTx liosszahbak a mellsölinél.

A farkatlan testtörzs rövid, vastag, széles és egészben tekintve lapos

vagy négyszögüen-ellípticus. Háta majd domborúbb, majd laposabb.

A rövid fej elkerekitett vagy tompa orral, hátulsó felében kiszélesedett.

A szemek nagyok, kiállók és szemhéjasok. A szem bogara ^ egy függélyes

vagy vízszintes hasadék, vagy köralakú, A szivárványhártya élénk szín és

fémfényes. Az apró orrnyílások az orr csúcsán állnak és meredek csatornák-

kal nyílnak a szájüregbe.

A dohhártya gyakran látható. A száj tágas és messze a szemek mögé

hasított ; fels állkapcsa rendesen fogazott, az alsó fogatlan. A szájpadfogak

a bels orrnyilasok között két csoportba vannak elhelyezve. Azonban úgy a

két állkapocs, mint a szájpadcsontok lehetnek fogatlanok is (Bufonidae).

Az aránylag nagy nyelv alakjára s odanövésére nézve a beosztásnál használ-

ható jellegeket nyújt : rendesen vastag, húsos, ritkán egész alsó lapjával

odanöve, gyakrabban mells szélével odaforrva, míg hátulsó része szabad ;

kivethet és fogásra alkalmas ; hátulsó széle ép vagy többé kevésbé öblös,

tompa, vagy hegyes oldalcsúcsokkal.

A mells régtagok ersek, jól kifejlettek, négy szabad újjal. A többé-

kevésbé hosszabb hátulsó végtagok öt egyenltlen újjal ; ezek között a ne-

gyedik a leghosszabb, a hüvelykujj a legi-övidebb, mellette gyakran egy ke-

mény megvastagodással, mely elsatnyult hatodik újj gyanánt tekinthet. —

^ Ecaudatus — farkatlan.

- ßo.Tpo.'/oC, = béka, ßarp/r/ssog = békauemü.

" avoupa ~ farkatlan.

* E kifejezést elfogadjuk az idétlen «lata» helyett. Szerk.
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Ezek az ujjak ritkán szabadok, rendesen úszóliártyával vannak összekötve.

Néha minden ujj végén egy tapadó korong áll, melynek segítségével az il-

let fajok a sima lombokon is ügyesen mozognak (Calamitae).

A tcstbör sima, vagy szemölcsös vagy varacskás, telve mirigyekkel.

A hínwk a nösténijektöl azáltal különböznek, liogy kisebbek, hogy

gyakran hangersít hólyaguk van, és hogy a párzás idejében Ijizonyos

testrészeiken kemény, érdes-reszels, fekete brrel bevont helyek támad-

nak, leggyakrabban az ellábak hüvelj'kújján.

A farkatlan Amphibiák részint a szárazon, részint a viz mellett vagy

épen a vízben élnek. Vízben mindig a szaporodási idben találjuk. A párzás

oly módon történik, hogy a nstényen ül hím azt karjaival hóna alatt

vagy a csíp táján átfogja s a kocsonyás zsinórokba, vagy csomókba burkolt

tojásokat, a mint a nstény testébl kiszabadulnak, spermájával leönti és

termékenyíti. A tojások eleintén leszállanak ; de víz beszívása által felduzzad-

nak s a felszínre emelkednek. A nap melegít sugarai élesztik és fejlesztik

e tojásokat, úgy, bog}' rövid id múlva eltnnek a lárvák : a béka-po-

rontyok.

A lárvák gömbös testek, lábatlanok, egy hosszú, hártyás szegélylyel

ellátott s evezésre szolgáló farkkal. Ily állapotban mindnyája a nyaknak

megfelel hely két oldalán szabadon csüng, rojtos, küls kopoltyúkkal lég-

zik. A hátulsó végtagok elbb mutatkoznak, késbben a mellsk. A test és

végtagok fejldésével a fark s a kopoltyúk elszáradnak és helyettük a tüd
mködik. Ilyen állapotban elhagyják a vizet s a víz közelében lev kövek

vagy más tárgyak alá rejtznek.

Az ebbe a rendbe tartozó fajok négy családba sorozhatok, a melyeket

következ módon lehet egymástól megkülönböztetni :

1 . A fels állkapocs és szájpad fogazottak 2

A száj fogatlan 4. Család: Bufonklae.

'1. Az ujjak végén nincsen tapadó korong. S

Az ujjak vegén van tapadó korong 2. Család : Calamitae.

'A. A szem bogara köralakú, a hátulsó végtagok sokkal hosszabl)ak,

mint a mellsk 3. Család : liaiiulac.

A szem bogara függélyes, a hátulsó végtagok kevéssel hosszabbak,

mint a mellsk 1 . Család : Pelohatidae.

1. Család: UNKAFÉLÉK.

PELOBATIDAE. '

Termetre majd a varangyra majd békára hasonlítanak.

A fels állkapocs s a szájpad fogazottak, az alsó állkapocs fogatlan. A

TZTjXóq = sár, afíya^ ; Sí'xzrjqy ßacvüj-tol = lépni, járni.
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körös nyelv egész alsó lapjával odanöve. A szem bogara egy függélyes ha-

sadék (macskaszerü).

A hátulsó végtagok ujjai félig vagy egészen uszóhártyával összekötve.

Párzás alkalmával a hím a nstényt csipöi k()rül fogja s a csomók vag;^' zsi-

nórokban kibocsátott tojásokat termékenjátö nedvével leönti.

Az Unka-félék vagy vízben vagy szárazon élnek, a hol lakásnak gj'ak-

ran mély lyukakat ásnak.

E családnak négy neme van az európai faunában, melyek közül csak

kett : Pelohates és Bomhinator fordul elö hazánk állatvilágában. A Pelo-

bates sima börü, sarkán van egy lencsés, élesszélü szarulemez ; a Bomhina-

tor bre szemölcsös és varacskás, sarkán nincs lemez.

1. Nem: FÖLDI UNKA.

^

PELOBATES Wagler (1830).

Termetre inkább békára, mint varangyra hasonlít.

A fej a szemek között és mögött igen domború. A br sima, vékony

és fényl. A szemek kiállók ; a szem bogara egy függélyes hasadék. Dobhár-

tya, fülmirígy, hanghólyag nincsen. A köralakú nyelv hátulsó széle sekélyen

öblös. A kéz ujjai szabadok, a 3-dik újj a leghosszabb. A hátulsó végtagok

uszóhártyások. A hatodik újj csonkja nagy, lapátszer, szaruszélü, ásásra

használható.

A földi unka a szárazon él és csak párzási idben keresi fel a vizet. Ha-

tározott éjjeli állat ; nappal a föld alatt tartózkodik, a hova a sark lapát-

szer szarú-kinövés segítségével igen ügyesen ássa be magát. — A test

hátulsó részével hatol lefelé s a laza föld rá esik és befödi. Este ki szabadul-

nak az önásta sírból és eljárnak zsákmányuk után, hogy reggel ismét be-

temetkezzenek. Ez az oka annak, hogy olj^ ritkán van alkalmunk láthatni

és hogy földrajzi elterjedésök még nincsen megállapítva.

Az európai fauna két fajából csak egyet találunk minálunk : az ásó

földi-unkát.

Faj : ÁSÓ FÖLDI UNKA.

PELOBATES FUSCUS- (Laiir.)

Ismertetjelei: kézújjai szabadok; lábujjai uszóhártyások. Czombja

lábaszáránál rövidebb. Háta sima ; a test oldalain szétszórt szemölcsök. —
Feje köralakú, orra tompa, szája tágas. — Hossza 6"5—7*9 ^'L.

Leírás : Állkapcsai egyenl hosszaságúak. Dobhártyája nem látható

Szembogara köralakú. Háta domború. Negyedik lábujja a leghosszabb. Szí-

nezetében nincsen különbség. A hát világos zöldes, vagy szennyes szüi-ke,

* A tankuuyvekhen Varty ! és Hafiymar ! nevek szerepelnek.
-' Fuscns = barua, a színére vonatkozik.
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nagy, hosszúkás, barna foltokkal s közöttük apró barnásszürke pontokkal.

Testoldalain egyes, kis, vörös foltok. Hasán sárgásfehér, itt-ott szürke pon-

tokkal.

Tartúzhodás és életmód : Álló vizekben vagy esötóesákban vagy a víz

közeiéiben ; nappal a földbe temetkezik, zsákmánya után éjjel jár. Nyugtala-

nítva vagy üldözve ers foghagymaszagot terjeszt.

A múzeumi gyüjtményben nincsen példány. Fitzinger és Schreiber

szerint elfordul Mag3arországban ; Bielz szerint Erdélyben.

Élelme: Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek pusztítása által

igen hasznos állat.

2. Nem: UNKA.'

BOMBINATOE- MERREM (1820).

Termete varangj'szer. A fej lapos, az orr elkerekített, a szemek ki-

es egymáshoz közelállók. A szem bogara háromszög hasadék. A bör sze-

mölcsös és varacskás. Fülmirígy, dobhártya és hanghólyag nincsen. A kéz

ujjai szabadok ; lábujjai uszóhártyások. A hatodik újj helyén csekély du-

dorodás.

E nem egyetlen egy faja álló vag}' lassan folyó vizekben él, jelesen

tavakban, tócsákban és mocsarakban, a hol tavasztól kezdve kés szig ta-

lálható ; a zavaros és növényekkel srn bentt vizet joblmn szereti a tisz-

tánál. Az unka jól ugrik ; víz közelében meglepetve a vízbe menekül és

az iszapba mélyen fúrja be magát. Szárazon meglepetve a földhöz lapul és

felhaszuiílja a talajjal megegyez test színét véd szerül, vagy hanyatt fek-

szik, hasát fölfelé fordítva s addig marad ily helyzetben míg elmúlt a

veszély.

A hím az esti órákban hallatja egyforma melancholikus, gj^enge hang-

ját. Tojásait csomókban rakja le. A fogságot rövid ideig tri.

Az egy európai faj nálunk is otthonos.

Faj: TARKAHASU UNKA.

BOMBINATOR IGNEUS (Laur).

Si/ii()>n/)na : Biifo iffueiis Luiir. SifiiojJ. repf. 17(i8. liana ufiica Shaiv. Grn. Zool. IHO^.

Ismertet jelei : A kéz ujjai szabadok, lábujjai uszóhártyások. Lábszára

a czombnál rövidebb. Bre a hátfélen sok apró és nagyobb szemölcscsel
;

hasán kevés, szétszórt szemölcs. Feje tojásalakú. Orra tompa-hegyes. Szája

tágas. — Hossza 4 ^„.

Leírás : Állkapcsai egyenl hosszúak. Dereka tojásalakú. A láb iie-

' ilerefíy ! név is olvasható a taukiuiyvokl)en.

'' ßofißog = mély, tinupii hang.
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gyedik ujja a leghosszabb. Hátán a szemölcsök belyenkint tüskések. Hasa

sürün pontozva-gödrös. Hátának színe szennyes oliva-szürke vagy barna,

fekete foltokkal. Hasa narancssárga fekete vagy kékes foltokkal. Szivái'-

ványhártyája fémszín fekete pontocskákkal.

Hím: A hüvelykujj dudorodása nagyobb, csak részben sárgavörös,

részben fekete, szemcsés keményedéssel ; hasonló a két következ újj fels

lapja is. Hasonló keménj'edése van a hüvelykujj iránj^ában az alsó karján

is. A talpon a 2-ik és 3-ik újj tövén fekete keményedés. A lábujjak úszó

hártyája jól kifejldött.

Nstény : A hüvelykujj dudorodása kisebb, sárga-vörös szín. Az el és

hátulsó végtagon nincsen keményedés. A lábujjak uszóhártyája kevésbé ki-

fejldve.

Tartózkodás : Álló vagy lassan folj^ó vizekben u. m. tavakban, tócsák-

ban és mocsarakban, a hol a víz zavaros és növényekkel bentt. A múzeumi

gyjteményben a következ helyekrl vannak példánj^ok : Eákos-Keresztúr

(Petényi), Nagy -Várad, Homona (Mocsáry), Mármaros (Feivàldszky

János), Budapest (Pavel János).

Jeitteles említi Kassa vidékérl is. Bielz mondja, hogy Erdélyben

közönséges.

Élelme : Kovai'ok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek fölemésztése

által igen haszno§ állat.

2. Család: LOMBI BÉKÁK,

CALAMITAE.«

A termet karcsú, békára hasonlító. A fej rövid tompán-hegyes orrú.

A fels állkapocs fogazott, az alsó fogatlan. A nyelv hátulsó széle szabad és

elkerekített. A szem bogara körös.

A hátulsó végtagok igen hosszúk, ujjaik félig vagy egészen uszóhár-

tyával összeköttek. Minden újj hegyén egy tapadó korong, melynek segítsé-

gével a legsimább leveleken való mozgás, szilárd megállás lehetséges. — A
test bre a háton mindig sima, a hason ellenben számos finom nyílással el-

látott szemölcscsel borított, melyekkel valószínleg a fa lombjára lecsapó-

dott harmatcseppek felszívatnak.

Ezen családnak tagjai fákon élnek, tapadó korongjaikkal az ágak kö-

zött, ügyesen kúsznak és a rovarokból álló élelmet ügyes ugrással kapják el.

Csak párzás alkalmával keresik fel a vizet. A hím a nstényt a hóna alatt

fogja körül. A tojások csomókban rakatnak le. A földgömb nyugoti felében

e családnak számos faja él; az európai faunában egy nem egy fajjal talál-

ható, melj' nálunk is gyakori.

* KaKo.iiizrjq — levélbéka.
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Nem : LOMBI BÉKA. >

HYLA2 (Laiu).

A test karcsú. A fej majd liosszabl), majd rövidelib, oldalai dombo-

rúak ; orra elkerekített vagy eltompított. A dobháj'tya látható. A nyelv

alakjára és odaforrásra nézve igen változó, alakja a háromszögtl a körig

változhatik, odanöve lehet egész alsó lapjával vagy csak mells részével,

úgy, hogy hátulsó szele többé-kevésbé szabad. A hímnek nagy hanghó-

lyaga van.

A mells végtagok ujjai majdnem mindig szabadok, a hátulsó vég-

tag ujjai tövükön iiszóhártyával összekötöttek, minden ujj hegyén egy fa-

pad/) korong van.

A br a háton vagy tökéletesen sima, vagy mirigyektl, szemölcsök-

tl érdes és egyenetlen. A hason a harmatcseppek felszívására alkalmas

számos nyitott szemölcs van. Torka majd sima, majd érdes.

Az európai faunában e nemnek egy faja van, mely nálunk is gyakori.

Faj : Z()LD LOMBI BÉKA. ^

HYLA AEBOEEA (Schneid.)

Si/iioiii/iitii : liana Híjla Lin Syst. Nat. 1758. — Eana viridia L. Faun. nnrc. 17lil. —
Calamita arlmreiis Sehn. 1799.

Ismertetjelei: A dobhártyája látható. Ujjainak hegyén tapadó ko-

rong. Mells végtagja négy, a hátulsók öt újjúak. A lábujjak félig uszóhár-

tyások. Lábszára oly hosszú mint a czombja. Háta sima. Hasa s a ezombok

alsó lapja szemcsézett. Feje köralakú, tompa orrú. — Hossza 4 ^.
Leírás : Állkapcsai egyenl hosszaságúak. Szájnyílása tágas. Dereka

köralakú. A negyedik lábujj a leghosszalib, minden újj karomtalan.

Jlíni : Hátán sárgászöld ; egy szürkésbarna, fehérrel szegélyezett sza-

lag a szemek mögött kezddve a test oldalaira húzódik. Sötét sárgabarna

torkán nagy hanghólyag. Hasa sárgásfehér.

Xstén;/ : Színre nézve egyezik a hímmel ; sárgásfehér torkán nincsen

hanghólyag.

A zöld levélbéka színét változtatni és a körülményekhez képest alkal-

mazkodni képes, úgy, hogy majd világos, majd sötét, néha feketésszürke

színt is ölt.

Tartózkodt'is és életmód : Fákon, cserjéken ; de a mocsarak nádasaiban

* Loiiiliász. Nem ér Kcniuíit, inert bármely állatra illik, a mely lombon tar-

tózkodik. íSzerk.

- 'J?.0.(0 = ugatok, ers hauf^jarol.

' Eööjós rekek ? — Zöld lombász ? —
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is jelesen ca jjárzás után. Tojásait csomókba egyesítve rakja le a vízbe. —
Múzeumi példányok következ helyekrl : Budapest (Petényi) ; Gellérthegy

(Pavel). Jeitteles szerint Torna felé gyakori. Bielz gyakorinak mondja

Erdélyben.

Élelme : Eovarok, ro\!arlárvák, pókok és csigák felemésztése által

hasznos állat.

3. Család: VÍZI BÉKÁK.

EANIDAE.

A test karcsú, nyúlt ; a hát oldalain kiszögell párkányokkal.

A fej alak szerint változó : orra majd hegyes, majd tompa, kiálló ; sze-

mei kerek szembogárral. A dobhártya látható ; fülmirigy nincsen.

A fels állkapocs s a szájpad fogazottak, az alsó állkapocs fogatlan.

A nyelv ell odaforrva, hátulsó széle szabad és mélyen öblös.

A hátulsó végtagok sokkal hosszabbak mint a mellsk.

Párzásnál a hím a nstényt hóna alatt fogja körül, olyképen, hogy

tenyerei a nstény mellén egymást érintik.

E család tagjai fképen vízi állatok, melyek vagy mindig a vízben

élnek, vagy annak közelében tartózkodnak és ekkor a párzás idejében kere-

sik azt fel, hogy tojásaikat csomókban lerakhassák.

Az európai faunában e családnak két neme él, melyek közül csak

egyet találunk a magyarföld állatvilágában.

Nem: VIZIBÉKA.

BANA L.

A test majd karcsú és szögletes, majd rövid és hengeres ; dereka a

hátulsó végtagok felé megszkül; háta ma;d lapos s egyenes, többnyire

azonban magas s utolsó felében az ersen kiálló medenczecsontoktól púpos.

A hát fels lapját az oldallapoktól egy kiemelked mirigysor választja el.

A fej alakja egy és ugyanazon fajnál is igen változó, fiatal és hím pél-

dányoknál hosszú és hegyes, vénebb és nstény példányoknál rövidebb és

tompán elkerekített. A dobhártya mindig látható. A szemek nagyok és kiál-

lók. A nyelv hosszúkás, hátul kiszélesedett, mélyen öblös, két szarvú, mells

részével odaforrva. A szájpadfogak a bels orrnyilasok között két csoportba

vannak elhelyezve. Küls hanghólyag van vagy nincs.

A mells végtagok négy szabad ujjal. A hátulsó végtagok öt ujjúak,

ezeket uszóhártya köti össze. A hátulsó lábak hüvelyk ujján nagy kemé-

nyedés.

A br rendesen sima vagy szétszórt, ritkán sok mirigygyei vagy sze-

mölcscsel borított.
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A békák igazi vizi állatok, melyek, tavak, mocsarak vh lassan folyó

vizek partjain tartózkodnak, hátulsó lábaira ülve BÍitkéreznek a napon.

Ha veszély fenyegeti, egy nagy ugrással a vízbe menekülnek s az iszapba

vagy a vízben fekv kövek vagy fatuskók alá bújnak.

A békák alakban és színben igen változnak, úgy, hogy gyakran igen

nehéz a faj meghatározása. Az európai faunában némely író három fajt

(Fitzingkh), más csak 2 fajt (Schreiber) vesz fel, míg egy harmadik négy

fajt vél megállapíthatni (Leydig).

A múzeumi gyjtemény alapján két fajt lehet következ módon egy-

mástól megkülönböztetni :

a) A szemek közötti homlokrész kissé homorú és keskenyebb egy

szempillánál ; a dobhártya olyan nagy mint a szem ; a talp hüvelyk-kemé-

nyedése igen nagy, hosszú, oldalról összenyomott, tompán éles szél, ezen

keményedésen kívül a 4-. és 5. íijj töve között még egy kerek keményedés

létezik. A hím feje oldalán, a szájzug mögött, két nagy hanghólyag van.

1. Rana esculenta L.

h) A szemek közötti homlokrész lapos vagy gyöngén boltozott és egy

szemhéj szélesség. A dobhártya kisebb mint a szem. A talp hüvelyk-

keményedése nagy, kevésbé kiálló és elkerekített szél, a másik keményedés

gyakran hiányzik. A hímnek küls hangholyaga nincsen. A szemtl a dob-

hártj'a fölé egy háromszög fekete folt húzódik . 11. fusca Rocsel.

1. Faj: ZÖLD VIZIBÉKA.*

RANA ESCULENTA^ L.

Síjiwui/ina : liana cachiiinas Pali. Zoograpk. 1831. — Rana ridihunda Vall. Ucinr

1771. — Rana fic/rina, Eichw. faun.

IsDKTtetil Jelei: A kéz ujjai szabadok ; láhujjaiuszóhártyások. Lábszára

il czombjával egyenl hosszúságú. Hátának széle páj-kányos, sok apró sze-

mölcscsel. Hasa sima, czombjának alsó lapja szemcsézett. A hímnek ket

nagy küls hanghólyaga van. Hossza 7—-10 %i.

Leirás : Orra hosszú, elkerekített csúcsú. Homloka keskenyebb egy

szemhejnél. A kéz í2-dik es '.î-dik ujjiínak brkarélya egy uszóhái-tyának

maradványa ; a lábujjak egész, vastag uszóhártyával, mely a leghosszabb

ujjat hegyéig környezi. A ()-dik ujj i-sonkJM. ers, oldalról összenyomott cs

lapátszer, ellenében a leghosszabb iijj iovcn kiscl)!) emelkedés létezik.

Ihita sárgászöld nagyobi) fekete foltokkal; a hát közepén egy világosabb

hosszvonal ; a hát oldalán egy fehérsárgás nnrigysor. A test oldalai foltosak

es márványozottak. A fejen ket fekete hosszsáv, az egyik az orrtól a szemen

* éti, kecskebéka.

^ ebotö f/< mii íjairól.
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át, a másik az alsó állkapocs szélén húzódik és a test oldalára folytatódik.

A fels karon egy fekete csík. Lábszárai fekete harántsávokkal. Szivái'vány-

hártyája sárga, fekete pontocskákkal.

A hím kisebb, karja vastagabb és hiisosabb. Hüvelyk-keraényedése

középszer, két hanghólyag a szájzug mögött. Hasa foltnélkül való.

A nstény nagyobb, karja vékonyabb. Hüvelyk-keményedése és hang-

hólyaga nincsen. Hasa szürke foltokkal tarkázott.

Tartózkodás és életmód. A zöld béka tavasztól kezdve kesö szig tiszta

vizek közelében tartózkodik. Nappal, derült idben a napon sütkérezve,

estefelé vízbe megyén, honnét ers hangját hallatja. Ez, két egymást követ

hangból áll, az egyiket a felfújt torokkal, a másikat a lianghólyagok segít-

ségével hozza létre. Az elsmódú hangot a nstény is képes kiadni. A telet

víz alatt töltik, a hol az öregebb állatok mélyen az iszapba fúródnak, míg a

fiatalok, mint gyöngébbek, inkább az iszap fels, puha rétegeiben maradni

kénj^telenek. Innét van az, hogy a tavaszi nap elbb költi fel a fiatalokat

álmukból, úgy, hogy több héttel elbb jelennek meg mint a mélyen beásott

öregek.

A Múzeumi példányok következ hetyekrl eredtek : Budapest (Pe-

tényi) ; Tázlár (Kubinyi Ferencz) ; Tiszaföldvár (Petényi szerint : Rana,

Tisza) ; Nagy-Várad (Mocsáry) ; Szobránczi fürd (Mocsáry) ; Morovich

(Károli).

Steindachner 1 említi Kupinova és Morovichról. Jeitteles szerint

Kassa körül gyakori. Bielz szerint Erdélyben nem ritka.

Élelme. A zöld béka hatalmas rabló, mely nemcsak mindenféle rovart

és rovarlárvákat, férgeket és csigákat emészt föl, hanem kisebb gerinczes

állatoknak, egereknek és más Amphibium-féléknek meg halaknak veszélyessé

válhatik. Ezért Aquariumokban nem tartható.

2. Faj : BAENA VIZTBÉKA.^

EANA FUSCA Eoesel.

Sij}ioiujm.a: Bana temporaria Aut. — Bana muta Laur. Síjnoj). rept. 1768. — Bana
alpina Fitzinger neue Classific. 1826. — Bana fulviventris Miilet Faune de Main 1828.

— Bana lylafyrrhina Stecnstrup. Vers. d. Nafurf. 1846.

Ismertetjelei: A kézujjak szabadok, a lábujjak uszóhártyások. Láb-

szára a czombnál hosszabb. Hátszéle párkányos, kevés, apró, szétszórt sze-

mölcscsel. Hasa sima, a czomb alsó lapja szemcsézett. Feje tojás alakú,

tompa-hegyes orrú. Küls hanghólyaga nincsen. Hossza 7—10 %.
Leírás : Orra rövid tompa, homloka egy szemhéjnál szélesel)b. A kéz

leghosszabb ujja bels szelén gyenge brszegélylyel. A lábujjak teljes uszó-

' Zoolog, bot. Gesellsch. XIII. p. 1122.

- Katona, gyepi bika.
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hártyával, mely a leghosszabb ujjat utolsó izéig környezi. A O-dik ujj

csonkja gyenge, puha, hosszú, elkerekített szél ; egy másik emelkedés nincsen,

helyén azonban a br világosabl) szín. Háta veresesbarna, fekete foltokkal
;

a tarkóján álló foltok gyakran A rajzot képeznek. A mirigysorok a hát

oldalain kevésbé emelkednek ki s a szomszéd részekkel egyenl színek.

A dol)hártya feletti rész egy háromszög sötétbarna folt által befödve. A fels

állkapocs szelén lev sötét sáv gyakran pontokra oszlik fel. Czombja és láb-

szára haránt sávosak. Hasa folt nélküli.

A him karja vastagabb és húsosabb. Hüvelyk-keményedese kivált a

párzás idejében fejldik ki, fekete szín. A lábujjak vastag uszóhártyával

vannak összekötve. Hasa szürkés-fehér, ritkán foltos. Torka párzáskor

kékes-szürke. Hanghólyaga bels, nem lép kifelé.

A nösténif karja gyengébb. Hüvelyk-kemenyedese nincsen. A lábujjak

uszóhártyája kevésbe kifejldött. Hasa sárgás, vörösbarna foltokkal, melyek

párzáskor néha egybe folynak, úgy, hogy torka és hasa vörösbarna színvé

lesz. Bre a testoldalain s a hát utolsó felében érdes. Bels hanghólyaga

nincsen.

TartózkodcU és életmód. Árnyékos hel3'eken, az erdk nedves rétéin,

lehullott falomb alatt vagy patakok és estócsák körül ; kés szszel keresi

fel a mocsarakat és az iszapba ássa magát. Tavaszkor rétek, árkok sekély

vizeben történik a párzás. A nstény több ezer tojást rak, melybl sok

poronty fejldik, mely átalakulása után elhagyja a vizet, füvek közé, falomb

alá rejtzik. Meleg es után megszámlálhatatlan mennyiségben lepik el az

utakat, úgy, hogy a béka-esrl szóló mesére szolgáltattak alkalmat.

A múzeumi példányok következ helyekrl származtak : Agteleki

barlang ; Turopolya ; Tátra ; Valaskóczi erd (Mocsáry) ; Szobránczi fürd

(Mocsáry) ; Homona (Mocsáry) ; Korytnicza (Mocsáry).

Más leihelyek : Temesvár (Steindachner) ; Kassa (Jkitteles) ; Erdély

(BiELZ).

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák es férgek elpusztítása

által a mezkre és kertekre nézve igen hasznos állat.

4. Család: VARASBÉKÁK.

^

BUfONIDAE.

A test rövid, vastag és potrohos. A test bre egyenetlen, szemölcsös

és varacskás. Az állkapcsok és szájpadcsontok fogatlanok. A nyelv hoszszúkás,

hátulsó széle szabad és elkerekitett. A szem bogara egy \'izszintes hasadék.

A vegt'igok ersek ; a mellsk négy, a hátulsók öt ujjal, melyek vagy

szál »adok, vagy félig uszóhártyások.

• Varanjiy.

Természetrajzi fiúttrK. u. kniet ii. <« iii. J'iizet. 7
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Párzásnál ti hun a uüotenyt luma iilatt íogja át. A tojásukat hosszú

zsinórokban rakják a vizbe.

Az európai faunában ezen családnak egy neme van, mely nálunk is

otthonos.

Nem": VAEAöBÉKA.

BUFO Laur.

Ismertet Jelei : Fogatlan száj, látható do})hártya., nagy lulmirigy ;

rövid, vastag; hengeres ujjak.

Leírás : A test vaskos, háta domború, ritkán lelapiilt, a fej lapos,

orra eltompított vagy szélesen elkerekített csúcsú. A szemek ersen kiállók,

a dobhártya mindig látható. A fülmirigyek nagy, hosszú daganatokat képez-

nek. Az állkapcsok és szájpadcsontok teljesen fogatlanok. A nyelv hosszú-

kásán tojás alakú, mells része odaforrott, hátulsó széle szalxul, elkerekitett

és kivethet. A hím torkán két bels hanghólyag van.

A végtagok rövidek ; a hátulsók hosszabbak, öt ujjal, melyek uszó-

hártyások vagy néha szabadok. A mells végtagon a harmadik, a hátulsó

végtagon a negyedik ujj a leghosszabb. A tenyerén és talpon két kiáll(')

keményedés, melynek belsje rendesen hosszúkás és hengeres, külsje kerek

és gömböly.

A test bre kiemelked varacskáktól érdes és egyenetlen.

A varasbékák szárazföldi állatok, melyek a vizet rendesen csak a pár-

zás alkalmával keresik fel és a szárazon telelnek. A hím a nstényt a hóna

alatt fogja át. A tojásokat hosszú zsinórokban rakják a vízbe. Az Amphi-

biumok közül a Pelobates fejldése leghosszabb ideig tart, a Bufo-c pedig a

legrövidebb idt veszi igénybe. Ez okból a rendszeresítésijén a Bufo-t leg-

magasabb helyre kell helyeznünk. A lárvák még a kopoltyúk kifejldése

eltt szabadulnak a tojásokból.

A kintt varasbékák tavaszszal és vízi tartózkodásuk alatt sötétebi)

színek, mint késbben, midn a leveg befolyása a színt világosabbá s

élénkebbé teszi. A nstények a hímeknél tarkább színek és renlesen a

hasoldalon is oly fekete foltokat viselnek, a milyenek a hímnél nincsenek.

A varasbékák éjjeli állatok, nappal különféle rejtöhelyeken veszteg marad-

nak és csak éjjel járnak élelem után.

Az európai fauna három faja nálunk is található es következ módon
megkülönböztethet :

1. A lábujjak között fél uszóhártya. A czombon nincsen mirigj' . . . !^.

A lábujjak szögleteiben igen rövid uszóhártya ; a czombon ugy a Ilimnél,

mint a nsténynél jól látható mirigyek. A kéz els és második ujja egyenl
hosszúságú. A szemek közötti homlokrész olyan szeles mint egy szemhéj.

A fülmirigyek nagyok, ellipticusok B. adamita Laur.

"2. A kez els és második ujja egyenl hosszúságú. A szemeli közötti
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hoinlokitsz szélesebb a szemhéjnál. A nagy fülniirigyek küls széle egyenes,

a hátulsó vég kifele liMJl('). A lábujjak félig uszóhártyásak. B. vulgaris Laur.

A kéz els ujja hosszabb a másodiknál ; a szemek közötti homlokrész

szemhéj szélesség. A fnhnirigyek hiposak, vesealakuak. A lábujjakon

fel uszóhártya B. variabilis Pall.

1. Faj: KÖZÖNSÉGES VARASBÉKA.

HÜFO VULÍJABIS Laixr.

Siptonijina : Biifo ciiurcxs- ScJnuicl. Hisf. Amph. 1790. — liann rtihttn Lin.

failli, suce. 1761.

Ixmcrtch'i jelei : A kezujjak szabadok, közülök az els) es második

egyenl hosszúságú; a lábujjakon igen rövid uszóhártya. Lábszára a czomb-

nál hosszabb. Háta nem párkányos és igen sok apró, nagyobb varancscsal

borított. Hasa szemölcsös. Feje kerekded, orra tompa, fülmirigyei na yok.

Testhossza 7

—

1 %i .

LeÁráa : Teste rövid, vastag es igen potrohos. Feje oly hosszú a

milyen széles ; röviden elkerekített orrú; homloka gyengén bemélyedett s

olyan széles, mint egy szemhéj. A fej oldalai fiataloknál meredekek, koro-

sabbaknál lejtsebbek és gyakran a szem alatt bemélyedettek. Nagy fülmi-

rigyeinek hossza kétszer akkora mint szélessége, küls széle egyenes. A dol)-

hártya körös, félakkora mint a szem. A szembogara vízszintes tojás- vagy

félkör alakú. A n3^elve vékony, szalagszerü, hátrafelé kiszélesedett, hátulsó

széle szabad s elkerekített.

A végtagok jelesen a hímeknél ersek, a mellsk a derek hosszaságá-

val egyenlk, ujjaik, a harmadikat kivéve, rövidek, vastagok és hengeresek.

A tenyerén ket emelkedés van, egy nagyobb, domború, félkörös és egy

kisebb, jobban kiálló a hüvelj'kujj tövén. A hímnél az 1, ^, 'A-á'úi ujj fels

(^s bels széle párzáskor érdes, reszels, fekete brrel borított. A hátulsó

végtagok valamivel hosszabbak, a testhez illesztve talpuk az orr hegyét eri

el ; az ujjak félig vagy egészen egy vastag uszóhártyával vannak összekötve,

az elstl a negyedikig hosszabbodnak, az ötödik a harmadiknál valamivel

rövidfbl). A talpon két emelkedés van, az egyik, a küls, felkörös, nng a

l)els inkábl) hengeralaku és oly ers, hogy egy hatodik ujj csonkja gya-

nánt tekinthet.

A br a fejen sima, a- háton igen egyenetlen és érdes, változó nagy-

siígu, lapos vagy kiálló, szétszórt vagy sürüh álló, kerek vagy kúpos, néha

tiiskés varacsokkal borított. A hason sok, süríin álló lapos es egynem
szemök's, melyeken rendesen fekete nyílások vannak.

Szinezetc Vor és ivar, tartózkodási hely és évszak szerint sokféleképen

változik. A fiatalabbak rendesen szennyes-sárgák, vörös vagy rézvörös színek

(Rana rubcta Ti.), nulv szin a fehiíitt nstenveken is néha megmarad, míg
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a kintt hímek egyszmek, ólomszAirkek vagy szennyes almazöldek ; ez alap-

színen szabálytalan sötét foltok állanak. Néha a szemölcsök is vörösek,

A szivárványhártya aranyszín, a fülmirigyek küls széle feketével szegé-

lyezett. A has szennyes fehérszürke va.gy sárgás, a nsténynél rendesen, a

hnnnél ritkábban sötéten foltos vagy márványozott.

Tartózkodása és életmódja : A közönséges varasbéka a szárazon magá-

nyosan él és régi falak-, pinczék-, földlynkak- és barlangokban vagy egyéb

sötét helyeken található, a hol rovarféleket vadász. Tél felé hátulsó vég-

tagjai segítségével mélyen a földbe ássa magát. Mihelyest hó és jég elolvadt,

elhagyja téli szállását s párzás végett álló vizekbe vándorol. A párzásnál a

sokkal kisebb hím a nstény hátára ül es segíti a hosszú tojászsinórokat

kihúzni, melyeket termékenyít nedvével leönt. A párzás 10—12 napig tart.

A porontyok igen gyorsan fejldnek. A varasbéka magas kort ér el, még

fogságban is- 20—30 évig elél.

Múzeumi példányok következ helyekrl származnak : Erdély (Bielz);

Budapest (Petényi) ; Krassó (Frivaldszky János).

Más leihelyek: Kassa (Jeitteles) ; Erdély (Bielz).

Élelme : Kovarok és rovarlárvák, pókok, csigák, férgek es néha apró

emlsök is. Igen hasznos állat, mely a szokásos üldözés helyett kíméletet

érdemel. ^

2. Faj : VÁLTOZÓ VARASBEKA.

BUFO VAEIABILIS (Pali.).

Synonyma: Banavariahilis Pali. Sj^ic. zool. 1767.—Bufo virirlisLaiir. Synnj). rep. 176S.

Bitfo roseiis Merr. Syst. Amjyh. 1S30.

Ismertet jelei : A kézujjak szabadok, az els a másodiknál hosszabb ;

a lábujjak uszóhártyások. Lábszára czombjánál hosszabb. Hátszéle nem
párkányos ; hátán igen sok apró és közben kevés nagyobb szemölcs. Hasa

Szemölcsös. Feje kerekded , tompa orrú. Fülmirigyei nagj^ok és vese-

alakuak.

Leirás : Teste nem oly vaskos és potrohos mint az elbbié. Feje lapos,

oly hosszú mint széles ; rövid, tompa, elkerekített orrú. A szemek közötti

homlokrész oly szeles, mint egy szemhéj. A fej oldalai a fiataloknál mere-

dekek, késbben lejtsek, a szehi alatt hosszú bemélyedéssel.

* Fraucziaoi'szág gondosabb kertészei ez állatnak egy-egy példánj'át beteszik

a melegágyakba biztos óvszerül kivált az annyii-a kártékony Haltica (földi bolhák)

ellen. Az állat valamely sarokba befészkeldve napközben nyugszik, éjjel mködik s

oly óvatosan jár, hogy az ifjn csemeték bántatlanul maradnak. Szerk. ,
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A kis orrnyilasok egymástól oly távolságra esnek, mint a szemektl.

A szem bogara vízszintes ellipsis. Fülmirigyei laposak és vesealakuak.

Látható dobhártyája körös, fél akkora mint a szem. Nyelve ellipticus vagy

hosszii tojásforma. A torkán két bels, egy válaszfal által két félre osztott

lianghólyag.

A mells végtagok oly hossznak mint a derék ; az els ujj hosszabb a

másodiknál, mindkett párzási idben a hímnél a fels és bels szélen érdes,

reszels, fekete brrel van bevonva. A tenyerén a bels emelkedés kisebb és

hosszúkás, a küls kétszer akkora, kerekded háromszög, vagy szabálytala-

nul köralakú. A hátulsó végtagok a testhez fektetve sarkukkal a szemig

érnek. A talp hüvelykemelkedése hosszúkás, hengeres, az átellenében fekv

küls emelkedés rövidebb, laposabb és kerekded. A lábujjak félig uszóhár-

tyások, az elstl a negyedikig hosszabbodnak, az ötödik a harmadiknál

valamivel rövidebb.

Hátán középnagyságú, kerek vagy lencsealaku, kevésbé kiemelked

szemölcsök, melyek a derék oldalain srbbek. A fej és végtagok bre ren-

desen sima. Hasán sr, apró, lapos szemölcsök vannak, melyek a test vége

felé nagyobbodnak s a czombokon legnagyobbak.

Színezete tavaszszal a párzási id alatt, míg az állat a vízben el,

többé-kevésbé szennyesszürke a hát felén sötétzöld, szabálytalan foltokkal.

A test oldalain kisebb rózsa- vagy czinobervörös szemölcsök, jelesen a

nsténynél, találhatók. Midn elhagyta a vizet, a színezet világosabb lesz,

néha tiszta hófehér s a sötét foltok fzöldszínekké lesznek ; a vörös pou-'

tok elhalaványodnak és néha egészen eltnnek. Hasa szennyes fehérszrke

vagy sárgás, á nsténynél gyakran sötétebb foltokkal márványozott.

Tartózkodás és életmód : A változó varasbéka a párzási idn kívül a

szái-azon él, a hol, mivel nem oly ügyes ásó mint az elbbi, nappal

krakások alá, falhasadék közé rejtzik, éjjel kijár rovarokat vadászni.

Párzása még tovább tart mint az elbbinél. Porontyai még gyorsab-

ban fejldnek mint az elbbiéi. — Jól kifejlett hátulsó végtagjai segítsé-

gével jól ugrik ; régi falakon, sziklákon ügyesen kúszik. Hangja gyenge és

csak igen közelrl hallható.

A múzeumi példányok a következ helyekrl származnak : Budapest

(Petényi); Tázlár (Kubinyi Ferencz); Erdély (Bielz) ; Nagyvárad, Viliorlát,

Homona (Mocsáry).

Más leihelyek: Kassa (Jkitteles). Bielz szerint Erdelyl)en nem ritka.

Élelme: Piovarok, rovarlárvák, pókok, csigák es férgek elpusztítása

által igen hasznos állat.

à
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3. Faj: NÁDI VARASBÉKA.

BUFO CALAMITA ' Laur.

Synonyma : Bayia foetidissima Herman tab. afßnit. anim. 1783. — Bufo cruciatus

Schneid. Hist. Amph. 1799. — Bava j^ortentosa Bhimenh. Handh. 1821.

Ismertet jelei : A kéz els ujja a másodikkal egyenl hosszúságú.

A szemek közötti homlokrész keskenyehb mint a szemhéj. Fülmirigj'ei

laposak és ellipticusok. Láhiijjai csak tövüknél rövid uszóhártyával össze-

kötve. Lábszárain mirigyek állanak. Hossza 5—7*9 ^^.

Leírás : Teste vaskosabb mint az elbbié, lábai pedig rövidebbek.

Feje oly hosszú a milyen széles, lapos, a szemek közötti rész olyan széles,

mint a szemhéj. A fej oldalai a fiataloknál meredekek, korosabbaknál hosz-

szában bemélyedettek. Az apró orrnyilasok egymástól oly távolságra, mint a

szemektl. A szem bogara háromszög, néha rhombos. Fülmirigyei laposan

domborúak, ellipticusok. Dobhártyája kevésbé látható mint az elbbi fajnál.

Szalagos nyelve hátul kiszélesedett, szabad szél. A br alá rejtett két

hanghólyag a szájba nyilik.

A mells végtagok a dereknél hosszabbak. A hátulsó végtagok rövi-

debbek, mint akármelyik farkatlan Amphibiumnál, a testhez fektetve ren-

desen a leghosszabb ujjal érik el az orr csúcsát. A kéz ujjai, a harmadikat

kivéve, egyenl hosszúságúak. A lábujjak -a negyedikig fokonként hosszab-

bodnak, az ötödik a harmadiknál rövidebb. Czombja igen rövid. A lábszára-

kon mirigyek láthatók.

A tenyér és talp küls emelkedései nagyok és laposan korong- vagy

kúpalakuak, a belsk kisebbek, nyúltan hengeresek.

A br az orron és fej oldalain sima, a többi testen, még a végtagokon

is, sr szemölcsös ; itt-ott nagyobb lencsealakú varacsok is láthatók.

Színezet: Alapszine szürkés vagy zöldes, néha sárgásbarna vagy

— kivált nstényeknél — vörösesbarna, st néha egészen fekete. E változó

alapszínen több-kevesebb sötétzöld vagy barnás, néha, szabálytalan hosszso-

rokba rendezett és csak néha szalagmódra egybeolvadó foltok vannak és

majdnem mindig számos sárga vagy vöröses szemelcsös pontok is akadnak.

A vörös pontok gyakran közepét alkotják a sötét foltoknak. A hát hosszában

a fejtl kezdve az alfélig egy kénsárga sáv húzódik, ide párhuzamosan a

hát két szélén a szemtl kezdve a lábak tövéig eg}" vöröses, de nem szabá-

lyos, néha csipkés sáv fut. A szem zöldesszürke, a szem bogara sárga.

Az ujjak hegyei vörösbarnák vagy feketék és megvastagodottak. Hasa ren-

desen fehéres, ritkán szétszórt fekete pontokkal tarkázva.

Turtózkodíis és életniód : A nádi varasbéka a vízben és a szárazon is

élhet. Nappal a szárazon, földlyukakban, falhasadékokban, krakások alatt,

^ calamus = nád.
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piiic/A'klieii és !i galiDiiii között vagy iL.is s()tet helyeken találjuk, liounét

estefelé éles Lrekegci hangját hallatja; éjjel a vízhe megyén. A párzás ná(l-

(l;i.l siiríhi henött vi/,ekl)en éjjel történik és igen rövid ideig tart. A tojások

egy^íoros zsinórokkii Viilnak el. A por(^ntyok a hékaporontyok között a leg-

kisehhek és dacziíra annak, hogy a nádi varashéka legkésbben, csak június

felé párzik, lárvái mégis leghamarább fejlödnek ki. Ezen faj igen jó ásó s e

tekintetben az ásó Unkára emlékeztet.

A múzeumi gyjteményben nincsen magyarországi példány. Schrkibkr

(Herpetologia europ.) mondja, hogy Magyarországon elfordulna. Leydio

I Anuren Batrachier p. '.>'.).) mondja «aber in Ungarn bei Pesth muss sie

/.ahlreieh leben.» — Eddig nem sikerült egyetlen egy példányt is gyüjt-

hetni.

Élelme : Eovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek felemésztése

;ilt:il igen hasznos állat.

*
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TAKTALOMJEGYZEK.

Osztály : Amphibia.
Lap

I. Rend: Farkosak. A. caudata 5

1. Család : Salamandrafélék. Salamandriua 5

1. Nem : Triton. Laur 6

1. Faj : Csíkos Triton. Triton taeniatus Schneid 6

2. « Havasi Triton. T. alj)estris Laur 7

3. « Taréjos Triton. T. ciistatus Laur 7

2. Nem : Salamandi-a Wurfbain 8

4. Faj : Foltos Salamandra. Salamandra maculosa Laur 8

5. « Fekete Salamandra. S. atra Laur 9

II. Bend: Farkatlanok. A. ecaudata 94

2. Család : Unkafélék. Pelobatidae 95

3. Nem : Földi uuka. Pelobates Wagl 96

6. Faj : Asó földi unka. Pelobates fuscus. (Lam-.) 9C

4. Nem: Tó-unka. Bombinator Merrem 97

7. Faj : Tarka hasú tó-unka. B. igneus. (Laur.) 97

3. Család : Lombibékák. Calamitae 98

5. Nem : Lombibéka. Hyla. Laur 99

8. Faj : Zöld lombibéka. Hyla arborea. (Schneid.) 99

4. Család : Vízibékák. Ranidae 100

6. Nem : Vízibéka. Eana. L 100

9. Faj : Zöld vízibéka. Rana esculenta. L 101

10. « Barna Vízibéka. Rana fusca. Eoesel 102

5. Család : Varasbékák. Bufonidae 103

7. Nem : Varasbéka. Bufo Lam- 104

11. Faj : Közönséges Varasbéka. B. vulgaris Laur 105

12. « Változó <( B. variabihs (Pali) 106

13. (( Nádi « B. calamita Laur 108
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liorarfdiL Kuioiiiohxjia.

Coleaptera.

OOLEOPTEKA NOVA, UJ T?: HELYRÖPÜEK,
a Joanne Frivaldszky descripta. leirta Frivaldszky János.

1. OTIORRHYNCHUS ARROGÁNS.

Niger, griseo-piibescens, pedibus rufo-brunneis, tibiis longe pilosis;

rostro brevi, carinato
;
pronoto subgloboso, dense punctato, subcarinato,

lateribus granulatis ; eljiris nitidis, squammis angiistis, aureo-niicautibus,

basi utrinque in pustiilani condensatis, ad latéra et apicem sparsis orna-

tis, seriatim punctatis, interstitiis subtiliter punctatis et leviter rugosis,

lateribus granulatis. $.

Otiorrh. eribroso proxinius, sed pronoto magis rotundato, elytris latio-

ribus aliterque sculptis distinctus. — Niger, subtus griseo-pubescens, mesos-

terni medio, pectoris abdominisque segmenti primi lateribus, squammis pili-

formibus albis, aureo-micantibus, parce vestitis. Caput dense puuctatum,

ioveola parva instructum ; rostrum pronoto modice brevius, ante insertionem

antennarum parum angustatum, rugoso-punctatum carinulaque tenui nota-

tum. Antennae tenues, fuscae, funiculi articulo secundo ^irimo modice lon-

giore. Pronotum longitudine latius, subglobosum, antice medio leniter

emarginatum, dense, subrugose punctatum, lateribus granulatis, griseo-

pubescentibus, infra medium ad latéra foveola levi, dorso carinula tenui,

parum elevata et pt)stice abbreviata instructum. Elytra late-ovata, nigra,

nitida, valde convexa, squammis angustis, aureo-micantibus, basi ad Imme-

ros in pustulam condensatis, ad latéra vero et apicem sparsis ornata, seria-

tim, subremote punctata, lateribus et apice substriatis, interstitiis planis,

subtiliter punctatis et leviter rugosis, secundo apice tumidulo, lateribus

gi-anulatis. Öubtus dense rugoso-punctatus, griseo-pubescens
;
pedibus rufo-

brunneis, femoribus mediocriter incrassatis, muticis, medio disperse, subti-

liter basi et apice prouti etiam tibiis rude pumtatis, bis versus apicem pilis

longis, tlavescenti-griseis vestitis, anticis apice incurvis, mediis vero leviter

excisis.

In Hungáriáé meridionalis Comitatu Baranyensi ad i^uinque-Ecclesias

a Joanne Pavel, Musaei Nationalis Hungarici collectore, in duoltub exem-

plaribus detectus.

Az Otiorrli. cribrosushoz legközelebb áll, de torjának elöbata jobban

gömbölyedett, röptyüi szélesebbek s másképen vésnienyezettek. — Fekete,

alul apró szürke szrökkel fedett, kozepmelle a csípk ktizt s a mell többi

részének, valamint a potroh els szelvényének oldalai szörszertí, aranyfény

pikkelyekkel diszitettek. Feje sürün pontozott s pontidomu gödörcsével
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jelölt; ormúnvM az elöliátnál valamivel luvidebb, a csapok elhelyezése eltt

kissé vékonyodott, redsen pontozott s vékony ornióval van ellátva. Csápjai

vékonyak, sötét-barnák, a csápostor második íze az elsnél valamivel hosz-

szabb. Elöháta hosszánál szélesebi), gíhnbösded, elül sekélyen kiszélelt, sürttn

s kissé redsen pontozott, oldalai szemercsékkel és szürke szrösekkel vau-

nak ellátva, hosszában pedig vékony, enyészetes, hátul rövidített ormója s

oldalvást közepe alatt mindkét felén sekély gödörcséje van. Röptyüi széles-

tojás idomúak, feketék, fényesek és nagyon domborodottak, tövüknél, a

vállszögletek közelében, egy-egy aranyfény, keskeny pikkelyekbl álló kis

folttal vannak díszítve s ugyanily pikkelyek szétszórva láthatók az oldalakon

s a röptyk végei eltt is, sorosan, ritkásan pontozottak, oldalaikon s végei-

ken sekély rovátkákkal, köztércséik laposak, fiuomnl pontozottak és sekélyen

redsek, a második köztérese a bütnél havadályos, az oldalvástiakon pedig

szemercsék vannak. Alul sürün redsen-pontozott és szürke pelyhes szrök-

kel borított ; lábai barna-vörösesek ; czombjai középszeren vastagodottak,

fog-nélküliek, közepeiken szétszórtan finomul, töveiken s hegyeiken, miként

a lábszárak, durván pontozottak, ez utóbbiak alsó felét hosszú, szürkés-sárga

szrözet fedi, a mellsk hegye kissé görbült a középsk pedig végeik eltt

sekélyen kimetszettek.

Pécs vidékén Pável János, múzeumi gyjt két példánj'ban találta.

2. CEUTHORRHYNCHUS ALBOLINEATUS.

Niger, subtus dense albo et fusco-ochraceo variegatim squammosus
;

rostro longo, rugoso-punctato
;
pronoto antice profunde constricto et mar-

gine antico valde elevato, late canaliculato, rugoso-punctato alboque tri-

lineato; elytris punctato-striatis, striis squammulatis, interstitiis dense,

rugosiuscule punctatis, lateralibus granulatis, alternis paulo angustioribus

vittaque obliqua infra humeros dense albo-squammosis ; femoribus valide

dentatis.

Long. 4 %.
A Ceuthorrh. albovittato pronoto canaliculato femoribusque dentatis

;

a Ceuth. lineato pronoto antice non emarginato elytrorumque sutura non

albosquammosa ; ab utroque ver elytroruín striis latioribus tibiisque nigris,

distinctus. — Caput nigrum, dense punctatum, fronte inter oculos leviter

impressa, vertice tenue carinato, rostri basi lineaque longitudinali capitis

albosquammosis ; rostrum nigrum, cylindricum, versus apicem parum atte-

nuatum, coxas médias attingens vel superans, modice arcuatum et rugoso-

punctatum; antennae nigrae,funiculisnonunquam brunneis, clava elongato-

ovata. Pronotum longitudine latins, antice profunde constrictum, margine

antico valde elevato, pone stricturam rotundato-aiupliatum, basi medio lobo

parvo productum, supra modice convexum, rugoso-punctatum, late et sat

profunde canaliculatum, squanuuulis albis conspersum, caualicula vittaque
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utiiiique laterali et luaigiue luisali dense albo-squauunosis. Scutelluin de-

luersum, vix conspiciiiim. Elytra pronoti basi latiora, Imnieris obtuse angu-

latis, infra hos oblique impressa, a medio versus apieem arcuatim anguatata,

apioe vero singulatim rotundata ; supra parum convexa, punctato-striata,

striis in fundo série squanimularuni ocbracearuni tectis, interstitiis dense,

rugosiuseulo-punetatis, septimo et octavo a medio, nono vero ab bumeris

remote granulatis ; sutura basi et apice oebraceo-squammosa, interstitiis ,
4, (}, 8 et 10. reliquis panlo angustioribus vittaque obliqu e impressionis

infra bumeros et cum bac interstitii septimi macula nexasquanunulis all)is,

breviter ovatis, dense vestita, interstitiis reliquis squamnuilis ocbraceis vel

albidis parce conspeisis. Corpus subtus rugoso-punctatum, dense albo-

squannuosum, intermixtis squannnulis fusco-ocbraceis in pectore macula-

tim, in abdominis segmentorum basi vero densius congregatis
;
pygidio albo-

squammoso. Pedes validi, nigri, variegatim albo-sqiuunmosi ; femoribus

dente valido armatis ; tibiis niodice incurvis et apice nigro-ciliatis ; tarsis

brevibus fuscis vel brunneis.

Species baec pulcbra ad Budapestinum a Josepho Langerth in-

venta est.

A Ceutb. all)Ovittatustól torja elöhátának csatornás volta s foggal ellá-

tott czombjai ; a Ceutb. lineatustól elül ki nem széleit elöbáta s röptjüi

varrányának nem feliér pikkelyezése, s mindketttl röptyttinek szélesebl)en

bevésett rovátkái s fekete lábszárai által különbözik. — Feje fekete, srn
pontozott, bomloka a szemek közt sekélyen benyomott s fejtetjén vékony

ormócska van ; az ormány töve s a fején egy líosszvonal feliér pikkelyesek
;

ormánya fekete, bengerded, begye felé csak kevéssé vékonyodott, a közép

csipkig \agy azontúl is terjed, kissé görbült és redsen-pontozott : a csá-

pok feketék, de csápostoruk néha barnás, bunkójuk liossztojásdad. Tojárnak

elöbata hosszánál szélesebb, elül mélyen összeszorult, elszélé nagyon fel-

hajló, az összeszorulás mögött kerekítve szélesbedett s alapja közepén kis

karély alakban áll ki ; felül kevéssé domborodott, redsen-pontozott, hosszá-

l)an széles s elég mély csatornácskával van ellátva, mely valamint oldalvást

egy-egy sávja s alapjának széle sr fehér pikkelyekkel födöttek, a tiibbi

teríin ellenben csak egyes szétszórt ily szín pikkelyek vannak. A paizs be-

merit s alig látható. Röptyííi az elliát alapjánál szélesebbek, vállszögleteik

tompasz()giiek s ezek mögött ferdén benyomottak, k(')zepeik alatt bütüjök

felé ívesen keskenyedettek, végeiken pedig egyenkint kerekítettek ; felül

kevéssé domborodottak, pontozott rovátkáik alapjukon egysoros szennysárga

l)ikkelyekkel vannak ellátva, a köztércsék srn s finomul redsen ponto-

zottak, a hetedik és nyolczadikon közc^peiktl, a kileiiczed-iken pedig a váll-

szögletekt(')l kezdve szétszórtan álb) szemercsék vannak ; a varrány elül es

hátúi szennysárga pikkelyekkel, a 2, 4, (>, 8 és 10-ik köztércsék a többinél

valamivel keskenyebbek s valamint a vállszögletek mögötti sáv s ezzel a liete-
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dik köztércséu kapcsolatban álló foltocska fehér, sr, rövid tojásdad alakú

pikkelyekkel födöttek, a többi köztércsén is ritkás szerniysárga vagy fehéres

pikkelyek mutatkoznak. A test alsó része redösen-pontozott és sr fehér

pikkelyekkel boritott, metyek közt, a mellen tarkán, a has szelvényeinek

tövén pedig srbben csoportosulva, barnás szennysárgák is vannak ; az

alfelfödö fehér pikkelyes. Lábai ersek, feketék, fehér pikkelyekkel tarkál-

tak; czombjai ers foggal fegyverzettek ; lábszárai kissé görbültek s hegyeik

fekete pillás-szrrel szegélyezettek ; kocsái rövidek s barnások, — Hosz-

sza 4 •'%,.

E szép fajt Budapest vidékén Langerth József, szorgalmas búvárunk

födözte fel.

EGYES ADATOK
A PHRYGANOPHILUS KUFICOLLIS ÉLETRAJZÁHOZ.

Közli Merkl Ede.

Kevés rovarász dicsekedhetik azzal, hogy valaha Phryganophilus rufi-

collis-t fogott volna, de bizonynyal még kevesebbnek jutott a szerencse,

hogy e pompás bogarat, — melyrl Frivaldszky Imre «Jellemz adatok

Magyarország faunájához» czlmü kitn munkájában azt mondja, hogj' : «e

faj tenyészési térköre terjedelmes ugyan, de mindenütt csak egyenként

észleltetett», a most idézett állitáshoz képest — aránylag oly nagy számban

találta volna fel, mint az 1876-dik év tavaszán e sorok irója.

Ez év husvet ünnepein rovarászát czéljából kirándulást intéztem a

Baziást kerit terjedelmes erdségekbe. A két ünnepnapon a rósz id, külö-

nösen a felette ers és hideg északi szél miatt csak felette csekély ered-

ményhez juthattam, s miután ez, valamint az ünnepeket követ napon

derekasan megeredt es az ittmaradástól kedvemet elvette, elhatározám,

hogy a Duna partján fekv, valamely lejebb es faluba megyek s az es
elálltával ott folytatom gyjtésemet. 4—5 órai gyaloglás után Szerb-

Pozsozsena községbe érkeztem, honnan másnap Feueregger Imre fehér-

templomi kir. ferdész úr szives meghivása folytán vele kocsin fol}-tattam

utamat Berzaszkáig. — Itt ütöttem fel néhány napra tanyámat s egj'-egy

mellém rendelt erdkerül vezetése mellett innen tettem mindennapi kirán-

dulásomat a közel es feny-, tölgy- és bükkerdkbe. April ^0-án egy —
Berzaszkától keletre es — 1000—1100 láb magasságiba emelked, 30—35
éves tölgyerdvel boritott hegylánczra jutottunk. A hegyláncz számos völ-

gyületével délre néz, s mi egyes tisztásokról teljes méltóságában láttuk alat-

tunk óriás ervel és messze hangzó, mihez sem hasonlitható mormogással
tova rohanni a szokatlanul megáradt fejedelmi Dunát.

Ezen erdben sem jutottam volna valamely nevezetesebb lelethez, ha
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véletlen szerencsém egy — talán 2

—

o ev eltt — szel által ledöntött tölgy-

törzshöz nem vezet, mely tekintetemet úgyszólván lebilincseltf. A törzs

felfele fordult részének mintegy másfél lábnyi hosszterülete ugyanis, —
reám nézve leirhatlan varázszsal — tarkázva volt az ott párosával, t. i.

párzáshan és egyenként letelepedett Phryganophilus ruficoUis-ok által. —
A gyönyör állato'k közül 6 párt nemi közös'úlésheu találtam, mig ö darah

még nem találta fel párját ; ez utóbbiak megjelenésemkor elég gyorsan

menekülni akartak, mi egynek sikerült is annyiban, hogy csak nagy nehe-

zen voltunk képesek az általunk tvé tett rovart a lehuUott falevelek leg-

alján feltalálni.

A párzásban levk minden menekülési vágy nélkül hagyták magukat

megfogni. A Phryganophilus ruficollis nsténye jóval nagyobb a himnél,

mert mig az elbbiek 8

—

8V2"'-t mérnek, addig a hímek között 6V2"'-nál

nagyobbra nem akadtam. Az egy helyen való tömeges elöjövetelük arra a

gondolatra vezetett, hogy talán a tölgy-törzsben élt lárvákból fejldtek ki ;

e fölött bizonyosságot szerzendö, a törzsöt héjától teljesen megfosztottam,

de a héj alatt sem kifejlett állatra, sem lárvára vagy ennek lefejlett burok-

hártyájára nem akadtam, s igy annyival is inkál)b el kell fogadnom azon

feltevést, hogy a Phryganophilus ruficollis lárvája a földben — gyökerekben

lakik, minthogy midn még ugyanazon napon, de az els fogás után csak

8 órával a teljesen lehejazett törzsöt ismét felkerestem, azon ujabban 3 nem

párzó Phryganophilus-t találtam s igy összesen 20 darabnak jutottam

birtokába.

A fent elsoroltakból a gyjt rovarász bizonynyal kivonja maga

részere azon gyakorlati tanulságot, hogy a Phryganophilus ruficollis-t a leg-

sikeresebben s fleg lehet szép számban csak kora tavaszszal találhatja fel.

Az általam lelt Phryganophilusok minden kétséfiet kizórólarf epi/ iva-

dékhoz tartoztak, mibl önkényt következtetem, hogy e rovar csak csekély

mennyiség petéket rak le, melyeknek számát — ha a lerakott peték Vs ré-

szét tönkrementnek vesszük — legfölebb 30

—

35-re tehetjük.

Lcpidoptcra.

A SATURNIA HYBRIDA MAJOR 0. TENYKSZTKSE.

Dr. Steffek AnoLF-tól.

A Saturnia Hybrida major 0. lepkéinek els, valódi tenyésztésérl és

származásáról Magyarországban Anker Lajos úr tett nekem közlést. Ugyanis

az 1 8.')6-ik évben Ankkr Lajos úr külföldi entomologusoknak 1857-ik évre ily

pillangók nagyobb számát Ígérte s e cztlból a Saturnia Pyri Schiff. S. V. és
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Saturnia Spiui Schiff. S. V. hernyóit nagyobb mennyiségben gyjtötte,

melyek mind jól begnbódzottak, és a melyeket télen át sokszor 6—8 foknyi

hidegben tartott.

Esetleges gondolatja, melynek a Satm-nia Hybrida major 0. lepkék szár-

mazását és teiiyésztési módját köszönhetni, az vala, hogy idnyerés végett a

gubókat melegség által kénj^szerité a korábl)i Ivifejlödésre:

Február 1-én a két Satm-nida-báb szekrénye 2 foknyi hidegben állt ;

onnan 2 foknyi melegbe helyezé át, ott 3 napig hagyta, s dolgozó szobájába

átvivén az ajtó mellé a pallózatra 9 foknyi melegbe helyeze, innen megint

3 nap multával 15 foknyi egyenletes melegségbe l'öSO "'/ magas szekrényre

tette. A bábok finoman rostált homokon, felmetszett tömlkben feküdtek,

egyszeren itatós papirral betakarva. Február 23-án az itatós papnost a

szobában állott esvizzel megnedvesítette és márczius 23-ig ugy hagyta, a

mely napon az els Saturnia Spini Schiff, A. V. hím ( i ) kibújt, mely naj)-

tól fogva nyolcz napon át még 15 hím és 6 nstény ( ? ) Saturnia Spini bújt

ki, melyeket mind gombostükre szedett.

Április 1-én reggel 7^/2 órakor mászott ki az els nagy Saturnia Pyri

Schiff. S. V. nstény, s késbben egy nagy Saturnia Spini Schiff'. S. Y. hím,

melyeket id hiányában elfelejtett gombostre tzni, s midn ugyanaz nap

estveli 7V2 órakor azt tenni akarta, már közösülve (in copula) találta ket,

s ekkor azon gondolatra jött, hogy ez a Saturnia Hybrida major 0. lesz ; s

így az egész éjjen át békében hagyta, mely állapotban reggeli 7 óráig együtt

maradtak, hol a Saturnia Spini hím a nstényt elbocsátván, tovább mászott

csekély távolra, és az egész napot a Saturnia Pyri nsténynyel együtt nyu-

galomban töltötte.

Ugyan azon nap még két Saturnia Spini hím bujt ki. Mind a négyet a

közösülés idejéig együtt hagyván, egy korán kibujt Saturnia Spini hím a

Saturnia Pyri nsténynyel egyesit. A másik 2 Saturnia Spini hím a szekrény-

ben ide s tova repkedett, melyeket gombostííkre tzött, nehogy az egyesü-

lést gátolják. Ezen párzás egész éjen át háborítlanul maradt más nap reggeli

11 óráig.

E napon 4 nstény és 3 hím Saturnia Spini Inijt ki, nem különben

1 Saturnia Pyri hím ; de miután a kétszer közösült Saturnia P.yri nstény
már repkedni kezdett, ideje volt azt egy korábban átmelegedett és elkülöní-

tett bábházba magánosan elzárni, a mi meg is történt, hol is már az els

éjjel tojt, és egyenletes hmérsékletben négy nap teltével mindössze 200 petét

rakott. A nstény azonban csak 8 nap múlva halt el. A petéket kikelés

idejéig hidegben, a gubóházban hagyta.

Május 10-ike körül az egészen fekete hernyók valóban ki kezdettek

mászni, körülbelül 75-en. Sok pete föl volt fakadva, a hernyók, alig hogy
fejeiket kidugták, már is elhaltak, s ismét más hernyók, alig hogy kimász-

tak szinten elhaltak.



Mind il 7-") hernyó egy reine t-laude szilvutii ágiira (Prunus doniesticii

reine claude) fejér fiityolzacskoban felköttetvén, az idö minden Viiltozásának

ki lettek téve. Rendesen vedlettek, de minden vedlés alkalniiíval 7

—

iS elhalt.

Táplálekkiil gondosan elliittiittak es a fátyolzacskó napontii megtisztittatott.

Végtére bebáboztiík magukat, mi részint az ág levelei kíizt, részint ii zacskó

redöiben, részint a zacskó alján saját hulladókjok közt történt. Az eredmény

az volt, hogy 75 hernyó 1 i egészséges bábot adott.

A hernyó, a Siiturniii Pyri hernyó nagyságát elérte; a gyrk ibolyii-

szinüek valának, feliikkorii szrrel ellátva, mint a Saturnia Pyrie. A hernyó

szmezete fekete, borsózöld-elegyes, feje es a szömörcsek gyiikran egeszén

zöldbe — gyakriin feketébe men, gyakran pedig mindkét színnek vegyü-

lékei voltak.

Töml(")je nagyobb, mint a legnagyobb S. Spinie es hiisouló iilaku.

A biíb nuigii pedig oly abikzíitu es niigystígú mint egy Uiií^y S. Si)ini l)ál)jii s

iizon lißlyzetben fekszik is.

Mind a 14 báb a telel szekrényl)en tartatott es luivonkent egyszer

megnedvesittetett, még 1SÖ7 niiírczius lU-én szobiiba teve Április 8-án ki

kezdtek bújni, tehát a kimászás ideje felényi id alatt történt, mint a Satur-

nia Spiiii és Saturnia Pyrié, s igy :

lS57-ben 1- azaz 3 ?; es I ?

18Ö8 « 3 « J « a «

1859 « i2 « 1 « « 1 (.

I8(')(> (( 5 « 3 « « '2 «

ennek folytiín az utolsó 5 báb í- évig volt báb-álliipotbiin.

A hím pille maga egy harmaddiil volt nagyobb, mint a legnagyobb

S. Spini nstény, a nstény ép oly nagy mint egy kis Saturnia Pyri hím.

Színezete Saturnia Spini és Pyri vegyüleke volt. Gyakriin ii nstény színe

iitnicnt ;i Pyri himebe, és gyiikrtin ellenkezleg a hím színezete a S. spini

nstényébe.

A hím fésíís csápjai a Saturniii Spini és Pyri közép hosszúságával

birtak, épen úgy a nstényéi is.

A potroh hátulsó részén lev fejér gyrk sokkal fejérebbek voltiik,

mint íi Pyriéi ; de ii sötétszín gyrk ép oly sötétbarmík, vjolaszínek

valának, mint a Pyrie. llöviden mondva : a mivel az egyik példány bírt, az

il másikniíl hicínyzott es ii mi iiz egyiknél nem volt meg iizziil !i nifísik líirt.

Ily n\ódon tisztelt barátom Anker Lajos azon szerencsében részesült,

hogy il viilódi Siiturniii Hybrida uüijor (). lepkét tenyészthette és több gyj-

temény t giizdiigithatott.
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Hymenoptera.

MELLIFERA NOVA UJ MÉH-FAJOK

IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMÉ-

HUNGARIC[, ÍÍYÉBEN,

ab AlexandRO MocsÁRY descripta. leirta MocSÁRY SÁNDOR.

7. Phiarus minutus. Niger, subnitidiis, subtiliter sat dense punctatus
;

antennarum flagello subtiis riifescenti ; eapite, pronoto, mesonoti et pectoris

lateribus, postscutello, metanoto pedibusqiie dense argenteo-tomeutosis ;

mesonoti disco scutelloque subconvexo fere nudis ; abdomine thoracis lati-

tudine, oblongo-ovato, segmento primo nifo litiiraque nigra in dorso notato,

basi profunde canaliculato, segmentis reliquis nigris, dorsalibus margine

apicali anguste, ventralibus et eorum lateribus sat late rufo-limbatis, dorsali

primo lateraliter, 2—6 supra et subtus margine apicali fasciatim late argen-

teo-tomentosis, 7-mo totó argenteo vestito ;
pedibus nigris, tarsorum arti-

culis quatuor ultimis ferrugineis, calcaribus anticis pallidis, posterioribus

ver et unquiculis apice nigro-ferrugineis ; alis superioribus obseure-hyalinis,

venis nigro-brunneis, tegulis externe rufis, — 6, loiig '5^/2
'"Jim-

Phiaro maculato Jur. Gerst. affinis, sed minor ac multo gracilior,

aliter punctatus et coloratus, alis apice non fumatis, neque hyalino-guttatis

et scutello non bituberculato distinctus.

In Hungária centrali ad Budapestinum, mense Augusto, in florenti

Oarduo Acanthoide, hucusque duo tantum inveni exemplaria, iam parum

detrita.

Fekete, kissé fényes , finomul és meglehetsen srn pontozott
;

csápostora alul rötszinbe játszó ; fejét, torjának elöhátát, középhátának és

mellének oldalait, utópaizsát, hátsóhátát és lábait sürü ezüstszinü rövid

molyhos szrözet fedi; torja középhátának korongja s a Ibissé domború

paizs csaknem csupaszok ; végteste olyan széles mint a törj, hosszas tojás-

kerek, els szelvénye rötszinü, de rajta felül feketeszinü törlés látható s tö-

vén mélyen csatornás, a többi szelvény fekete, a hátszelvények hátsó szélei-

ken keskeny, a hasszelvények s azok oldalai ellenben meglehetsen széles

rötszinü szegélylyel jelöltek, az els hátszelvényen az oldalakon, a á—6-on

pedig felül s alul a hátsó szélen szalagszertt széles, ezüstszinü, rövid moly-

hos szrözet van, a 7-et végre egészen ilyen szrözet takarja ; lábai feketék,

a kocsák négy utolsó ízüléke rozsdabarna, az els lábpár sarkantyúi hal-

ványszinüek, de a két hátsó páré s a karmacsok vegükön fekete-rozsdabar-

nák ; fels szárnyai homályos-átlátszók, az erek feketebarnák, a töpikkelyek

kivüh'l rtszinüek. — 5, hossza 5V2 *''/n-

A Phiarus maculatus-sal rokon, de kisebb és sokkal karcsúbb, máské-
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pen pontozott és színezett, szárnyai végükön nem füstösek és nem átlátszó-

csöppesek s paizsa nom kétdudorú.

A Gellérthegy deli oldalának alján, a virágzó Carduus Acanthoides-en,

augusztus hó els("» napjaiban, eddig csupán két, már kissé ledörzsölt pél-

dányt találtam.

S. Macropis Frivaldszkyi. Niger ; capite, scutello, peetore et eins lateri-

l)us pedilnisque liüvo-, mesonoto subdisperse punctato ver nigro-hirtis
;

antennis nigris, flagello subtus ferrugineo-brunneo ; metanoto eiusque area

superiore politis; abdomine subovato, nitido, segraentis dorsalibus 1

—

^2

paree nigro-pubescentibus, 3—4 margine apicali fascia angusta e tomento

niveo ornatis, 5

—

(i ventrique segmentis íiilvo-íimbriatis ; scopa fúlva; me-

tatíU'sis intus ferrugineis, mediis externe nigro-maculatis, posticis apice

nigro-fiml)riatis ; alis subfumatis, venis nigris, tegulis externe ferrugineis.

— i long. 8V2 %,.

Mas dilïert : clypeo eburneo, margine infero nigro-limbato ; abdominis

segmentis dorsalibus 3

—

ö margine apicali anguste niveo-fasciatis, <í—

7

ventrique segmentis albo-íimbriatis ; tibiis ac tarsis externe fulvescenti-albo

dense tomentosis, metatarsis tamen intus — sicut in feminis — ferrugineo-

hirtis. — Long. 9 %i.

Macropi labiatae Pz. similis et affinis, sed paulo minor, antennarum

articulis brevioribus, metanoti area superiore jjolita (non ver subrugosa)
;

femina insuper : abdominis segmentis dorsalibus 5—6 íimbria fúlva (non

fusca) ornatis, tibiis ac metatarsis externe fulvo-villosis, his posticis hasi non

tam dilatatis ; mas : facie infra antennas, orbitis oculorum internis et man-

dibulis nigris, valvula anali dorsali apice ferruginea, femoribus et tibiis mi-

nus crassis, his ac metatarsis externe fulvescenti-albo dense tomentosis,

tibiis posticis apice intus non excisis metatarsisque longioribus discrepans.

Femina etiam a M. labiatae var. fulvipede F. minor, metanoti area

superiore polita, aljdominis segmentis dorsalibus 5—6 fimbria fúlva etc.

distincta.

In Hungária meridonali a Joanne Frivaldszky détecta et in eins ho-

norem denominálta.

Fekete ; fejét, paizsát, mellét és ennek oldalait és lábait barnasárga, a

törj kissé szétszórtan pontozott középhátát pedig fekete szrözet fedi :

csápjai feketék, az ostor alul rötbarnás ; torjának utóháta s ennek fels te-

rje csiszolt; végteste csaknem tojásdad, fényes, az 1—2 hátszelvényen

kevés apró fekete szrszálak vannak, a 3—4 hátsó szélét pedig keskeny hó-

fehér szalag ékesíti, az ')— 6 s a has szelvényei végre l)arnasárga rojtos sz-

rüek ; a lábak gyiijtöszre barnasárga ; a térjék szrözete belül rozsdabarna

s a k()zépsökön kívülrl fekete folt, a ket hátsón pedig fekete rojtos szrözet

van. — 9, hossza SV2 "'/,„.

A hím különbözik : szájvedje elei'antesonlsziiu'i s als(') ri'sz<'n fekete

Terméágetrajíi füzetek, ii. ki>lfl ii. »« iii. J'"~et. S
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szegély ; a végtest 3—5 hátszelvényének hátsó széle keskeny lióí'elicr sza-

laggal ékesített, a 6—7 s a has szelvényei pedig fehér rojtos szörüek ; láb-

szárait és kocsáit kivülröl sárgás-fehér molyhos szrözet fedi, de a térjék

belül — miként a nsténynél — rozsdal)arna szörüek. — Hossza 9 "'/„.

A Macr. labiata-hoz hasonló s azzal rokon, de valamivel kisebb, csáp-

izei rövidebbek, torja utóhátának fels terje csiszolt (nem pedig kissé re-

ds) ; a nstény különbözik azonkivl még azáltal is, hogy végteste 5—

6

hátszelvényének rojtos szrözete l^arnasárga (nem barna), lábszárain és ter-

jein kivülröl barnasárga szrök vannak s ez utóbbiak közöl a két hátulsó

tövön nem oly széles ; a hím j)edig azáltal is, hogy arcza a csápok alatt s a

bels szemkörökön fekete, valamint rágói is, végszelvénye háti oldalának

pelczéje a végén rozsdabarna, czombjai és lábszárai nem oly vastagok és

ezek s a térjék kivülröl sárgás-fehér sürü molyhos szrözettél vannak fedve,

a két hátsó lábszár hegyén belülrl nincsen kivágva s a térjék hosszabbak.

A nstén}^ a M. labiata var. fulvipes-tl is különl)özik azáltal, hogy

kisebb, torja utóhátának fels terje csiszolt, végteste 5—6 hátszelvénye

barnasárga rojtos szrrel ellátott stb.

Ez érdekes állatból három hímet Pécs vidékén, egy nstényt pedig

Oraviczánál Frivaldszky János talált.

9. Cílissa Budensis. Nigra, subnitida; clypeo, thoracis dorso segmentis-

que dorsalibus abdominis dense rugosiuscule punctatis ; metanoti area supe-

riore subtiliter transverse striata; mandibularum medio antennarumque

scapo inde ab articulo secundo subtus obscure rufis ; vertice nigro-piloso
;

occipite et thoracis dorso (mesonoti disco pilis paucis nigris inmixtis) abdo-

minisque segmento primo dorsali fulvescenti-griseo-, facie, temporibus, pec-

tore et eius lateribus vero griseo-villosis ; segmentis dorsalibus 2—4 nigro-

pilosis margineque apicali fasciis latis fulvescenti-griseis ornatis, ventralibus

griseo-fimbriatis ; fimbria anali supra ^t subtus fusco-nigra, lateribus antice

grisea ; scopa griseo-villosa, femoribus posticis intus aureo-, metatarsis vero

nigro-ferrugineo-hirtis ; tarsorum articulo ultimo rufo-piceo, unquiculis

apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis obscure-hyalinis, apice parum
fumatis, nervis piceis, stigmate et tegulis rufescentibus. — ?, long. 13V2 '"/,„.

Mas differt: antennarum flagello inde ab articulo secundo subtus

brunneo, articulis fortiter arcuato-excisis ; abdominis segmentis dorsalibus

1—3 fulvescenti-griseo-viliosis (2—3 basi tamen, sicut in feminis, nigro-

pilosis), 4-to in medio nigro-villoso margineque apicali in medio anguste,

lateribus latius griseo-ciliato, 5—6 fusco-nigro-, lateribus griseo-fimbriatis.

— Long. 1:2—13%.
Adnotatio. In exemplaribus marium inrecentibus segmentorum dorsa-

lium 2—4 margo apicalis ciliam angustam albidam ostendit.

C. tricinctae K. (leporinae Pz.) jjroxima; difiért tamen: corpore paulo

maiore, subnitido, clypeo non subrude rugoso, mandiliulis medio obscure-
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riiiis, area HUiieriore metanoti sul)tilit(-'r transvt'isc striata, ptdihiis vali-

(lioribiis, tarsorum articulo quinto nifo-piceo, iinquiciilis multo longioribiis
;

fomina insuper : abdominis sesniento secundo dorsali basi ni^iro-piloso, 5-to

vcntrali medio fiisco-nigro-iimbriato, metatarsis posticis latioi'i])Us, intus

feiTugineo-nigro-hirtis
; mas articulis flagelli fortius areuato-excisis, abdo-

minis segmento dorsali quinto fusco-nigro-fimbriato, non vero late cervino-

fasciato etc.

In Hungária centrali, in montibus ad Budam sitis, medio Augusti et

initio Septembris detexi.

Fekete, kissé fényes ; szájvédöje, torjának háta és végtestének hátszel-

venj^ei sürün s némileg redösen-pontozottak ; utóliátának fels terje

finoman liarántan rovátkás; rágóinak közepe s a csápostor, második izétl

kezdve, alul homályos rötszínüek ; fejtetjén fekete szrszálak vannak ; a

nyakszirtet, torjának hátát (a középhát korongján fekete szrszálak is látha-

tók) s végteste els hátszelvényét sárgásszürke, arczát, halántékait, mellét

és ennek oldalait pedig szürke szrözet fedi ; a 2—4 hátszelvényen apró

fekete szrszálak vannak, hátsó szélét pedig széles sárgásszürke szálakból

álló szalag ékesiti, a has e szelvényei szürke rojtos szrüek ; az ö-ik szelvény

rojtos szrszálai felül s alul barnásfeketék, de az oldalakon elül szürkék ; a

lábak gyüjtszrözete szürke szín, a hátsó lábakon belül aranysárga, a tér-

jen pedig rtfekete rövid szrszálak vannak ; a kocsák utolsó ízüléke vörhe-

nyes-szurokszin, a karmacsok végeiken feketék, a sarkantyúk sárgásfehérek
;

szárnyai homályos-átlátszók, végeiken kissé sötétebbek, az erek szurokfe-

keték, a szárnyjegy s a tpikkelyek rötszínüek. 9 , hossza 13 ^'2 "'/,„.

A hím különbözik : csápostora ugyanis második izétl kezdve alul

barnás, ízei ívalakan ersen kimetszettek ; a végtest 1—3 hátszelvényét

sárgásszürke hosszú szrszálak fedik (de a Í2—3 tövén, miként a nsténynél,

apró fekete szrszálak láthatók), a 4-ik közepén hosszú fekete, hátsó szélen

pedig a közepén keskeny, az oldalokon szelesebb pillas szürke szrszálak

\ annak, az 5—6 barnásfekete, oldalain pedig szürke rojtos szr. — Hossza

Jeniizet. A ledörzsölt hímpéldányoknál a végtest 1^—4 háts/elvényenek

hátsó szélén keskeny fehéres pillas szrözet mutatkozik.

A C. tricincta-hoz legközelebb áll ; különbözik attól azáltal : hogy

kevéssel nagyobb, kissé fényes, szájvédje nem meglehetsen durván rán-

czos, rágói a középen homályos rötszínüek, a törj utóhátíinak fels terje

finomul liarántan rovátkás, lábai vastagabbak, a kocsák ötödik ízüléke vör-

henyes-szurokfete, karmacsai sokkal hosszal)bak ; a nstény ezeken kiviil

még azáltal is, hogy vegteste második hátszelvényének a töven kevés rövid

fekete, a has 5-ik szelvényének közepén pedig barnásfekete rojtos szrszálak

vannak, a hátsó lábak terjéi szélesebbek s belülrl rozsdabarnás-fekete

rövidebb szrözet fedi; a hím: hogy csápostorának íziilékoi ivalaknan
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jobban kimetszettek, vegtestének ötödik hátszelvenyén feketebarua rojtos szr-

szálak vannak, nem pedig barnássárga szrszálakból álló széles szalag, stb.

Az egyetlen nstényt 1875-ben szept. elején a Svábhegyen, a hímet

pedig 1876-ban aiig. közepén a Gellérthegyen fedeztem föl; a múlt évben

két hímpéldányt Pávkl János, a Nemzeti Múzeum gyjtje, Budakeszrl

hozott.

10. Megachile bicoloriventris. — Nigra, dense rugosiuscule punctata;

mandibulis trideutatis ; capite, thorace supra abdominisque segmento primo

dorsalifulvo-, pectore albo-villosis ; segmentis dorsalibus 2—5 margine api-

cali succesive latius fulvo-ciliatis, 2—3 hasi fulvo-, 4—5 ver parce nigro-

hirtis; ano nigro-hirto et antice in medio ochraceo-tomentoso ; scopa

ventrali bicolore : segmenti nempe secundi totó, tertii usque ad latéra pos-

tica, quarti tantum medio nivea, horum duorum lateribus et quinti sextique

nigra
;
pedibus cano-hirtis ; metatarsis posticis subdilatatis, intus ferrugineo-

hirtis ; unquiculis ferrugineis, aj^ice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis

hyalinis, nervis tegulisque piceis. — 9, long. 10 '"^jy^^.

Mas differt : facie densius et longius villosa clypeique villositate canes-

centi ; antennis longioribus, apice dilatatis et subdepressis ; segmento quinto

dorsali totó nigro-hirto (nec fulvo -ciliato), sexto disperse granulato et parce

albo-tomentoso, postice in medio mediocriter emarginato et dentibus utrin-

que 3—4 parvis, inaequalibus armato, ventri segmentis 1—3 albo-fimbria-

tis ; coxis pedum anticorum mucronatis, mucrone sat longo, compresso,

nigro, summo apice flavescenti ; femoribus, tibiis et tarsis anticis dilatatis,

femoribus his intus et externe, tibiis ver apice sat profunde excisis tantum

subtus íiavomaculatis, tarsis flavis, articulo primo processu longo apice ro-

tundato instructis, margine infero albo-íimbriatis et intus macula ovali

nigra notatis. — Long. 10 '%j.

M. circumcinctae K. proxima, sed paulo minor ac multo gracilior.

In Hungária centrali ad Budapestinum, initio Junii anni praeteriti,

duas feminas et marem unicum detexi.

Fekete, srn s kissé redsen pontozott ; rágói háromfogúak ; fejét,

torját felül és végteste els hátszelvényét barnasárga, mellét pedig fehér

hosszú szrözet fedi ; a ü—5 hátszelvény hátsó szélét mindig szélesbed

barnasárga pillas szrözet ékesíti, a -—3 tövénél barnasárga, a 4

—

5-ken

ellenben kevés fekete szrszál látható ; a végszelvény fekete és rajta a közé-

pen szennysárga molyhos szrözet van ; a has gyüjtszre kétszín : ez a

második szelvényen ugyanis egészen, a harmadikon egész a hátsó oldala-

kig, a negyediken csak a középen hófehér, e ket utóbbi szelvény oldalain,

az ötödiken s a hatodikon pedig fekete ; lábait fehéres szrözet fedi ; a hátsó

térjék kissé szélesedettek, belülrl rozsdabarna szrek ; a karmacsok rozs-

dabarnák, végeiken feketék, a sarkantyúk fehéres-szennysárgák; szárnyai

átlátszók, az erek s a tpikkelyek szurokfeketek. — 9, hossza 10 "'/„.



A hím külöubuzik : arczáii sürübb és hosszabb szrszálak vannak és

szájvédöjének szörössége fehéres ; csápjai hosszabbak, végeiken szélesbedet-

tek és kissé laposak ; végteste ötödik hátszelvényét egészen feketeszinü sz-
rözet fedi, a hatodik szétsz(jrtan szemercsés és rajta kevés fehér molyhos

szrözet van, hátsó szélének közepén középszeren kiszélelt s e kiszélelés

mindkét oldalán 3—4 kis, egyenltlen nagj'ságú foggal fegyverzett, a has
1—3 szelvénye fehér rojtos szr; az els lábpár csipi trrel fegyvérzettek

s ezek meglehetsen hosszak, összenyomottak, feketék, de a végükön sár-

gásszinek ; az els lábpár czombjai, szárai és kocsái kiszélesedettek s a

czombokon belül és kivül, a végükön meglehetsen mélyen kivágott lábszá-

rakon pedig csak alul sárgás folt van; ug^'aucsak az els lábszár kocsái sár-

gák, els ízülékök hosszú s a végén kerekded nyujtványnyal van fölszerelve,

alsó szélén pedig rojtos szrözettél ellátva, mely iitóbhin helül tojásdad-

alakú fekete folt látható. — Hossza 10 ""';$„.

A M. eireumcincta-hoz közel áll, de valamivel kissebb és sokkal

karcsúbb.

A múlt év Junius havának els napjaiban, a Gellért-hegy déli oldalán,

egy hím s két nstény példányban födöztem fel.

BIOLÓGIAI JEGYZETEK.

MOCSÁRY SÁNDOR-tÓl.

I.

A (líszda rúzsok (Pompilidae Gerst.) mintegj' 800 ismert fajt számláló

családja a legnagyobb és legszebb színezet hártyaröpeket foglalja magá-

ban. Csudálatra méltó gj'ors, fürge és ügyes állatok ezek ; igen gyorsan,

szaggatottan és szökdécselve futnak fol}i.onosan rezegtetett szárnyakkal és

csápokkal : a földön, fatörzseken, régi czölöpökön és falakon, a hol egy-

szersmind fészkelnek is. Eleimül álczáiknak pókokat, hernyókat, hangyákat,

szöcskéket, sáskákat és más rovarokat visznek be. Némelyek a kóborló

pókokat fogják el, mások hálóikból viszik el azokat. E végbl néha a házakba

is behatolnak és fölkeresik a szögleteket, zigzugokat, hol a pókok tanyáznak ;

megmozgatják ;izok hálóit s midiin a pók eljön, abban a pillanatban reá-

vetik magukat s fulánkjokktil megbénítva, feszkt-ikbc viszik. A pók e szúrás

s a testébe bocsátott méregnedv következtében nem hal v\ ugyan, st néha

még hetek múlva is életben van, de végtagjait többé nem használhatja s a

darázssejtet el nem hagyhatja. A fészek minden egyes esvébe egy petét es

7 --8 pókot tesznek s a bemení) lyukat gondt>san elzárjiik ; a darázs kikel s

nyors növés álczájának azok szolgálnak eledelííl.

Ajjrólib dís/(liii;í/s(»kat, pt'tkokat vonszolva, gyakiiiii liilaltain s az 187.">.
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év nyarán a Nápoly vidékérl leírt szép Priocnemis rvbi era tiis Coííííi egy pél-

dányát a kbányai Eákoson ep abl)an a pillanatban fogtam el hálómmal,

midn az, a mezei Iringó (Eryngium campestre) virágzatáról, egy Argiope

Briiiniichii nev s már megbénított nagy pókot magával vonszolni kezdett.

II.

Midn 1873-ban, június hó 12-én, Szegednél a Tiszán elször volt

alkalmam a Tiszavirágot (Palingenia longicauda Oliv.) százezernyi mennyi-

ségben láthatni, érdekkel szemléltem a különféle madarakat, melyek azok

soraiban nagy pusztítást vittek véghez. St a halak is a viz fölszinére jöttek,

hogy a gazdag zsákmánynak részesei legyenek. Öreg halászok említették

elttem, hogy a nagy harcsák, melyek rendesen jelentéken}' mélységben a

part oldalai és a fák gyökerei között vonják meg magukat, hová a halász

hálójával nem fér: a «Tisza virágzásakor» onnan rendesen kijönnek, hogy

kedvencz eledeleikkel jóllakjanak. S talán ép e miatt hívja a nép « harcsafé-

reg »-nek is, fleg Gj^r megyében. A halászok örömmel várják a Tisza virág-

zásának idejét, mert ekkor mindig dús zsákmányra számítanak.

A «Tisza- vagy Marosvirág» életkörülményeit részben még mai nap is

homály fedi ; annyi azonban már tudva van, hogy álczaállapotában a vízben,

fleg homokos, agyagos mély partokban ázalagokkal és apró férgekkel élve,

2—3 évig tengdik, s mint tökéletes rovar alig él csak pár óráig, mialatt

nemének és fajának fennmaradását eszközli. Naplemente eltt, esti 5 óra

után jön ki a vízbl, s miután mint már kifejlett rovar még egyszer meg-

vedlett és subimago köntösét levetette, 8 óra után élte pályáját már meg-

futotta.

Junius hó 10—20 közt szokott rendesen megjelenni s ekkor csupán

néhány napig láthatók. Ez idpontot nemcsak hazánkban, hanem honunk

határain kívül is megtartja. Annál inkább feltn tehát ama körülmény,

hogy a Tiszavirág zöme 1876-ban Gyr mellett, rendes megjelenési idején

túl, egy egész hónappal késett el. Xántus János úrnak hozzám intézett szí-

ves sorai szerint ugyanis július hó 13—17 közt milliók voltak láthatók,

július 18—26 csak egyesek mutatkoztak, július 27-én pedig már egészen

eltntek. Igaz ugyan, hogy a tavaszi árvíz s a júniusi ess, hideg idjárás

részben befolyással lehettek ez állatok megjelenési idejére ; de minthogy a

Tiszavirág Gyr mellett a megelz évben is több mint egy egész honajjpal

elkésett, úgy, hogy legnagyobb számmal csak augusztus 9-én volt látható, ^

midn pedig az említett késleltet körülmények fenn nem forogtak : a Tisza-

virág e két egymás után való kés megjelenésének bizonyára még más okai

is lehettek.

Lásd ide vonatkdzó soraimat a ((Természettudományi Közlöny» 1875. októ-

beri füzetében.
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Tévedés volna azt hinni, hogy a Tiszavirág csak a Tiszáhan él, mert

e nevezetes állat elfordul hazánk])an : a Dunában (óhudai hajógyár, Cse-

pelysziget, Baja — a Duna Sugovicza nev mellékágában, — Báziás), Gyr
mellett a Rába és Repczében ; a Tiszában és Marosban (Szeged) : a Temes-

ben (Temesvár); a Fehér-Körösben (Békés-Gyula) ; a Bodrogban (Sárospa-

tak) ; a Ronyva patakban S.-A.-Ujhelynél. Hazánkon kívül pedig : a March

folyóban Morvaországban, a Striwiaz folyóban Lengyelországban ; Franczia-

országban és Hollandban; Németországban az Oderában, a Visztulában

Elbing mellett. és Danzighauptnál.

Érdekesnek tartom itt elmondani, hogy a Tiszavirágról irodalmunk-

ban már van említés téve. A Tudományos Gyjtemény 1819. YHI. köteté-

ben : «Egy különös tüneménynek, az úgynevezett Tisza virágzásának leü'ása»

czím alatt, Gorové LÁszLÓ-tól, mely a Tiszavirág életkörülményeit s ezek

rajzait meglehetsen híven adja el. Ugyan írja azt is, mit Szegednél ma-

gam is hallottam, hogy a tiszamenti paraszt így átkozza társát : Isten csak

addig éltessen, míg a Tiszavirág él a vízen !

A Tiszavirágéhoz sokban hasonló jelenetnek voltam szemtanuja július

hó 10-én 1874-ben Homomna mellett, Zemplénmegyében. A Laborcz vizé-

nél rovarászva, naplemente eltt roppant mennyiség apró állat rajzott a

légben a part körül, melyek ruháimat is csakhamar belepték. Az állat far-

sertéi nélkül csak 3 Va ''"jm hosszú és csupán két szárnya van; kétségen kívül

a Laborcz vizében él s neve Cacnis dimídidta Steph. (lactaca Burm.).

Gyermekkori éveimbl tudom, hogy Nagyváradon augusztus havában

esti 9 óra után a Polymitarcys virgo Oliv. (Palingenia horaria Burm.) egy-

ízben oly roppant mennyiségben lepte el a kishíd egyik lámpaoszlopát és

hullott le a hídra, hogy az utczaseprk lapáttal hányták azokat vissza a

Sebes-Körösbe. Hasonló mennyiségben jelent meg a múlt év aug. 7-én,

midn egy a hídon átmenni akaró szekér nég}^ ökre, a milliónyi szárnyas lény-

tl megvadulva, a szekeret darabokra törte. De némely évben csak kevés,

máskor alig egyesek láthatók.

El ezen kívül Nagyváradnál a Sebes-Körösben még egy más kérész-faj

is, mely évenkint néhány napig milliónyi mennyiségben lepi el a körösmenti

házak falait ; de minthogy jelenleg példányaim nincsenek, a nevét biztosan

nem mondhatom meg ; valószínleg Bd'rtis purpurascens Brauer, uec Pict.

S minthogy más fajú kérészeket kisebl)-nagyobb szánnnal csakni'm

minden folyóvíznél találhatni: nem valószíntlen, miszerint minden folyó-

víznek megvan a maga «Tiszavii*ágt)-ja.
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Hemiptera.

MAGYARORSZÁG VIZENJÁRÓ POLOSKÁI.

Közli Dr. Horváth Géza.

Mindnyájan tudjuk, liogj^ valamennyi állatosztály között a rovarok

birnak a legnagyobb alkalmazkodási képességgel, s hogy ebbl kifolyólag

alig van oly zuga a földnek, a hol rovarok ne tartózkodnának. A levegben

és a szárazföldön, a földben és a víz színe alatt mindenütt feltalálhatjuk

ezen apró lényeket.

A félröpü rovarok alkalmazkodási képessége sem áll utolsó helyen.

Ök is ott vannak mindenütt, a hol a többi rovar, s a hol ezek mellett nekik

is kijut a megfelel munkakör. Söt azonkívül hatalmukba kerítettek még

egy oly tért is, melyet a többi royarrend képviseli alig vagy épen nem bír-

tak meghódítani. E tér a vizek felszíne.

Valamennyi többi rovarrendböl csak egy kis bogárcsaládot (Gyrínídae)

ismerünk, melynek fajai legtöbbnyire a víz tükrén szoktak czikázní és kerin-

geni. Vannak azonkívül még egyes Thysanurák (péld. Podura aquatica),

melyek a víz színén is vígan szökdécselnek s egészen otthoniasan érzik ma-

gokat. De sem azok, sem ezek tartózkodása a vizek felszínén nem kizáróla-

gos. A Gyrinidák, mint tudjuk, a víz alá is buknak;, az illet Thysanurák

pedig szilárd talajon is megélhetnek.

A félröpüek között ellenben van egy oly csoport, mely úgy életmódjá-

ban, mint egész szervezetében egyenesen a víz tükrére van utalva, és mely-

nek jellemzbb alakjai már egyedül és kizárólag csak a híg elem felszínén

képesek fennmaradásukat biztosítani. E csoport az úgynevezett vizenjáró

poloskák (Hydrodromica) csoportja..

A vízenjáró poloskák legfbb közös jellegét az életmód azonossága ké-

pezi. Mindnyájan a víz tükrén élnek és rabló életmódot folytatnak. A szilárd

áUományú test alól finom tömött vízmentes rövid szrözettél van borítva ;

a csápok fonálidomnak s a fejnél hosszabbak; a röptyük hártj^ásak, hosz-

szanfutó erekkel, melyeket gyér haránt erezet köt össze.

E közös jellegek négy különböz családot fznek egy csoportba, u. m.

a Hebridák, Velíidák, Hydrobatídál>: és Hydrometridák családjait.

Több író a Hebridákat kizárja ugyan a vízenjárók csoportjából s a föl-

dönjáró poloskák közé a Lygaeidák vagy Tingidák közelébe helyezi. Valóban

nem is lehet tagadni, hogy a Hebridák e két utóbbi családdal némi rokonsá-

got árulnak el. De ha ellenben a Hebridákat és a Veliidákhoz tartozó Micro-

velia-fajokat egymással összehasonlítjuk, könnyen meggyzdhetünk, hogj'

ezeket még szorosabb rokoni kötelékek fzik egymáshoz. Mindezt szem eltt

tartva, azt hiszem, hogy a Hebridák az összeköt kapcsot képezik egyfell a

Lygaeidák és Tingidák, másfell a Velíidák között ; ez utóbbiakhoz azonban
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mégis határozottan sokkal közelebb állanak s ennélfogva okvetlenül a vizen-

járókhoz sorozandók.

A vízenjáró poloskák csoportja általában akként fogható fel, mint a

földönjáró poloskáknak egy oly ága, mely a letért való küzdelem folyamában

a szárazföldrl a vizek felszínére nyomult s ott a megváltozott külviszonyok

behatása alatt átidomult, a környezethez alkalmazkodott.

A Hel)ridák, Yeliidák és Hydrobatidák e tekintetben egyetlen egy foly-

tatólagos sorozatot képeznek ; az átidonuilás és alkalmazkodás náluk ug}--

szólván nyomról nyomra követhet. A kiindulási pontot a fokozatos alkal-

mazkodásnál minden l)izonynyal a Hel)ridák, a partvonalon részint még a

vizenys parton, részint már a vízen tartózkodó Hebridák — a végpontot

pedig a víz tükrét messze bekalandozó Hydrobatidák képezik.

Hogyan ment végbe e fokozatos átidomulás és alkalmazkodás ?

Tudvalev dolog, hogy, a rovarok fajsúlya a víz fajsúlyánál sokkal cse-

kélyebb levén, a vízbe dobott rovar nem merül el. Ahhoz, hogy a vízenjáró

poloskák magokat a víz színén feltarthassák, tehát nem kellett részükrl

még semmi külön alkalmazkodás. E részben az egj'edüli feladat abban állott,

hogy a víz tapadása a test alsó lapjához megszüntessék, azaz : hogy a test

a vízfelülettel való érintkezéskor meg ne nedvesedjék, s ez által a rovar

mozgása a víz tükrén könny és szabad legyen. E feladatnak elég lett téve

az által, hogy a test alsó lapja tömött vízmentes szrözetet kapott.

A sík vízfelületen való tartózkodás azonban még más nevezetesebb

változásokat is idézett elö.

Természetes dolog, hogj^ a táplálék, mely a szárazon talán növényi

vagy valószínleg vegyes volt, a sík vízfelületen egyedül csak az állatország-

ból kerülhet ki. Az itt tartózkodó rovarok életmódja tehát természetesn csak

ragadozó lehet. Táplálékuk a víz tükrére került rovarok- és pókokból áll.

De ezeket itt a nyílt víztükrön nem lehet lesben, valamely rögecske vagy

uövényszár mögé rejtzködve, trbe ejteni. Már messzirl kell itt a zsák-

mányt megjjillantani, gyors futással elérni és elfogni. Erre nézve pedig szük-

séges volt, hogy a prédát már jó távoh'ól megláthassák és minél gyorsabban

megközelíthessék, azaz : hogy látó és futó képességük növekedjek. S csak-

ugyan — a látó képesség növekedésérl tanúskodik a szemek fokozatos na-

gyobbodása : a Hebridáktól kezdve a Hydrobatidákig a szemek folyvást

nagyobbodnak és mindinkább kidüllednek.

De még szembetni)!) módon nyilvánul a futó képesség fokozódása

s az ennek érdekében történ alkalmazkodás a test külalakjában a legneve-

zetesebb változásokat idézi el. A lábak mindenek e'bitt hosszabbakká válnak,

a lábak mozgatására szolgáló izmok pedig mindinkább kifejh'idnek s hatal-

masabbakká lesznek. Ezen izmok, mint tudjuk, a mellkasban vannak elhe-

lyezve. A mellkas, különösen pedig a középmell ennélfogva mind hatalma-

sabb és nagyobb kífejlt'idcst nytn-, ktibtartahiia ntivekedik. A mellkas ezen
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fokozatos növekedésével és kitágulásával karöltve jár aztán a potrob arány-

lagos kisebbedése, ugy hogy a legszélsbb alakoknál, a tengereken élö Halo-

bates-fajoknál, például a potrob a testnek már jóformán csak egy jelenték-

telen függelékét látszik képezni.

A legkifejlettebb alakoknál azonban még a mellkasi izmoknak ily nagy

mérv kifejldése sem volt tökéletesen elegend eszköz a mozgás gyorsítá-

sára. A lábak erteljesen mozogtak ugyan, de még sem vitték elég gj'orsan

elre tulajdonosukat. A lábak mozgási módja ugyanis épen olyan volt, mint

a földönjáró poloskáknál, t. i. váltakozó ; azaz : a lábak — még Hebridák- és

Veliidáknál is —- még mindig csak járó lábak voltak. Á legkifejlettebb csa-

ládnál, a Hydrobatidáknál tehát megváltozott a mozgás módja is : a középs

és hátsó lábak, a helyett, hogy váltakozva, elkezdtek mint a csónak evezi

egyszerre mozdulni. A hatás ez által felülmúlhat]anul fokozódott ; s az illet

rovarok az evez lábak segélyével képesekké váltak a sima víztükrön, mint

valami aczélrugó által löketve, tova siklani.

A vízfelülethez való alkalmazkodás felismerhet végre még a karmok

állásában is. Tudjuk, hogy a földönjáró poloskáknál a karmok az utolsó

kocsa-ízülék csúcsán vannak elhelyezve. Ezen elhelyezés itt kétségkívül a

legczélszerûbb is, mert szilárd tárgyakon csakis ily állású karmokkal járhat-

nak és kapaszkodhatnak biztosan. De az is bizonyos, hogy folyékony elemen

így elhelyezett karmoknak nem nagy hasznát lehet venni, st a mennyiben

a vízfelületbe bevágódó karmok ismét csak a tapadást mozdítanák el, egj'e-

nesen hátrányosak is. Hogyan segített itt a természet ? Igen egyszeren.

A Hebridáknál a karmok az illet ízülék csúcsán állanak még ugyan ; de a

többi vízenjáró poloskánál már nem magán a csúcson, hanem kissé a csúcs

eltt vannak elhelyezve. Magától értetdik, hogy ily állású karmoknak a

rovar nem nagy hasznát veheti; s a karmok ekként használaton kívül

helyeztetvén, lassanként elsatnyulnak és megkisebbhiek.

Szükségtelen talán megjegyeznem, hogy az eddig felhozottak természe-

tesen csak a Hebridák, Velíidák és Hydrobatidák családjaira vonatkoznak.

Hátra van még a negyedik, a Hydrometrida-család.

E kis család a három elbbitl oly eltér, oly különszerü jellegeket

tüntet el, hogy mint egy egészen magánosan álló typus képviseljének, ere-

detét okvetlenül valamely egészen más törzsbl kellett vennie. De hogy

melyik törzsbl, azt az átmeneti alakok teljes hiányában alig vagy csak igen

bajosan lehet végérvényesen eldönteni. Amyot és Serville az idetartozó

rovarokat a szemek mögött nyakidomúlag megnyúlt fej alkatánál s egyéb

jellegeknél fogva a Reduviidák közelébe helyezik. A memiyire eddigi vizsgá-

lataim terjednek, én is kénytelen vagyok elismerni, hogy a Hydtrometridák
és Reduviidák között csakugyan fennáll némi, habár els tekintetre talán

távolinak látszó rokonság. ' Ennélfogva azt hiszem, hogy talán nem igen

tévednénk, ha a Hydrometridák törzsfaját a Reduviidák családjától vezetnk



129

le, és ha ezen i(le<^enszerü alakokat oly Keduviidák utódainak tekintenök,

melyek a szárazföldet elhagyva, a vizenys partokra és a vízfelületre

szorultak.

A vízenjáró poloskák, melyek tehát ezek szerint két külön törzsbl

származtak volna, fajszáuira nézve egészben véve nem nagy rovarcsoportot

képeznek s az egész földgömbön el \ annak terjedve. Aránylag legtöbb faj

ismeretes Ázsiából és Európából, legkevesebl) — csak egy faj — Ausztráliá-

ból. Mindnyájan belföldi vizeken élnek, a Halobates-fajok kivételével, melyek

forró földövi tengerek felszínén tartózkodnak.

A telet nálunk tökéletesen kifejlett állapotban, alkalmasint az iszapba

vagy a parton hever növényhulladékok alá rejtzködve, töltik. Koratavasz-

szal, miheh't a vizek jégkérge eltnik, ismét megjelennek a víztükrön s újra

elkezdik vadászmesterségüket. Alczáikkal, melyek ép oly ügyesen mozog-

nak a víz színén, mint a kifejlett rovarok, rendesen június és július havában

találkozunk.

Oly életmód mellett, melynél a legfbb mozzanatot a fennebbiek sze-

rint a jó látó képesség s a lábaknak gyors és erteljes mozgatása képezik,

természetesen nem lehetne meglep, ha egyik vagy másik szerv kifejldésé-

ben elmaradna és amazok rovására csonkává válnék. S ez az eset csakugyan

áll itt a röpülési szervekre nézve. Vannak t. i. egyes alakok a mi faunánk-

ban is, melyeknél a röptyk elsatnyulnak s a potrohnál töl)bé-kevésbbé rö-

videbbekké válnak (Hyíjrotn'chus puludam, lÀmnotrccltns jdcbijtis, hiciistris

et odontoçfaster, Hi/dromctra stagnorum), st némelyeknél tökéletesen is

hiányzanak (Velia currens, HyfjrotrecJius najas).

Hogy ily feltn életmódot folytató rovarok a szabad természettel

még közvetlenül érintkez köznép figyelmét sem kerülhették ki, az bízvást

feltehet. És csakugyan — mint Püngur Gyula úr értesít — a Székelyföl-

d()n s Erdély igen sok részén a köznép e rovarokat «vízi pók» néven ismeri.

A testtl sugárszeren elálló hosszú lábak és azon körülmény, hogy bizonyos

pókok, nevezetesen az úgynevezett kalóz-pókok (Pirata) szintén a víz színén

tartózkodnak, okozzák, hogy itt a különben egymástól távol álló alakok az

életmód azonosága következtében egymással összetévesztetnek. ^ De van

magyar vidék, a liol a megkülönböztetés egészen helyes, s a hol ily össze-

tévesztés úgy látszik, nem fordul el. Paszlavszky József tanár úrtól leg-

alább azt hallottam, hogy Zemplénmegyében a vízgazdag Bodrogközön a

kérdéses rovarokat «molnárkáko-nak hívják.'^

* Amyot és SkrviIíLK szerint Francziaországbau népies nevük szintén «arai-

tínées (Veau».

- Uf,'yancHak Zemplénben némely lielyen «vizi szökcse» is. A «molnár» elneve-

zés, mely a fehér, nemezszei-ii szörözetre vonatkozik, mintliogy ez a rovar hasának

és oldalainak lisztes kinézést kölcsönöz, ef^ymástól távol es vidékeken is állhatatos.

Így Doroszlón (Hácsmegyel Miinhiúiok» (Kha>>vknhkim .T. közlései; DiiiinnuMitén



130

Hazánkban mind a négy család elfordul s összesen 14 faj által van

képviselve.

A négy család megkülönböztet jellegeit a következ kis táblázat

mutatja :

1 (6). A test idoma hosszúkás ; a szemek a törj elszélét érintik vagy ahhoz

igen közel állanak.

2 (5). A lábak járók ; a középs és hátsó csípk egymáshoz közel állanak.

3 (4). A szipcsör négj^-izülékü ; a pajzska tisztán kivehet.— Hehridac Fiel.

4 (3). A szipcsör három-izülékü ; a pajzska hiányzik. — Vcliidae Fieb.

5 (^). A lábak evezk s a mellkas oldalán állanak; a középs és hátsó csípk

egymástól távol fekszenek. — Hi/drobatidae Stal.

6 (1).A test keskeny, fonálidomu; a szemek a törj elszélétl távol állanak.

Hydrometridae Stal.

HEBEIDAE FIEB.

Corpus oblongo-ovatum. Oculi marginem anticum thoracis attingen-

tes vei subattingentes. Eostrum quadriarticulatum. Scutelhim distinctum.

Pedes gressorii, coxis posterioribus approximatis.

Apró állatkák, melyek álló vizek szélén élnek s ott részint a parton,

részint már a vízen, de mindig csak a part közelében ügyesen futkosnak.

E család egyetlen egy nem által képeztetik.

HEBEUS CUET.

Antennae articulo tertio ceteris longiore. Tarsi biarticulati.

1. H. pusillus Fali. — Niger; articulo basali antennarum, rostro pedi-

busque ferrugineis ; hemelytris hasi maculisque tribus membranae albidis.

Long. 2 mill. (Tab. VI. Fig. 1 ; 1 a), tarsus, 1 h) long.).

Lygaeus pusillus Fall. Mon. cim. Suec. p. 71. 19. (1807).

Hebrus pusillus Curt. Eni. Mag. i. p. 199. (1833); FieJ>. Eur. Hem.

p. 104. 1. (1861).

Tavak és mocsárok partjain nálunk áprilistól augusztusig meglehets

gyéren fordul el. Én csak Bácsmegyében a palityi tónál akadtam reá. A ma-

gyar nemz. múzeum gyjteményében megvan azonkívül Zalamegyébl Zánka

melll, valamint Szabolcsból. Fuss Károly Nagy-Szeben mellett a Czibín

mentében sás alatt találta. Ugyanezen búvár a Szebenmegyében fekv Nagy-

Csr mellett ápril havában álcza-állapotban is észlelte.

«molnár bogár», Somogyban «úszkáló bogár» és «iiszkora» vagy «csuszkora», ennek

mintájára a lialadó korszellemnek megfelelen gyermekies neve «korcsolázó bogár»

(Dr. FiALOvszKY Lajos közlése). Békésben «vizi szcsök» (szöcske, szökése, szekcs,

szec'sk). Szerk.
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VELIIDAE FIEB.

Corpus oblongo-ovatnm vei oblongum. Ociili iipieem thoracis suhat-

tingentes. Kostrum triarticulatum. Scutellum nullum. Pedes gressorii, coxis

posterioribus approximatis.

E család hazai képviseli folyó vagy álló vizek tükrén tartózkodnak.

Nálunk eddig két nem találtatott.

1 ('2). A negyedik csápizülek a leghosszabbik ; a mells kocsák két-ízüléküek,

a középsk és hátsók három-ízülékek. — Microrrlia ]Vestir.

4(1). Az els csápízülék a leghosszabbik; valamennyi kocsa háromiziilekü.

— Velia Latr.

MICROVELIA WESTW.

Antennae articulo quarto ceteris longiore. Tarsi antici l)i-, tarsi poste-

riores triarticulati.

I. M. pygmaea Dut. — Niger; hemelytris albo-maculatis ; rostro et

femoribus basi late íiavo-ferrugiueis. Long. X^U mill. (Tab. VI. Fig. 2; 'la

tarsus, Ih caput 'Ic long.).

Velia Pyfimaea Duf. Ann. Soc. ent. ii. p. 115. tab. (>. lig. I. (ÍS33).

Hydronssa pffíimaca Fid). Eur. Hem. p. 104. 1. (1<S6I).

Microvelia pyíjmüca Dowß. et Scott Brit. Hem, i. p. 574. 1 . tab. 1 '.),

fig. 3. (1865).

E csinos kis rovart 1874. április 23-án a palityi tó partján közvetle-

nül a víz szélén az elbbi faj társaságában két példányban fedeztem fel.

VELIA LATR.

Antennae articulo basali ceteris longiore. Tarsi triarticulati.

1 (-2). A narancssárga has mindkét oldalán egy-egy fekete sáv húzódik végig.

— V. currens Fahr.

2(1). A has egészen narancssárga. — V. rivulonim Fahr.

1. V. currens Fabr. — Ventre flavo, utrimpie nigro-vittato. Long,

(i—6V2 mill. (Tab. VI. Fig. 3 ; Wa tarsus, 3/> caput, 3c long.).

Gerris currens Fahr. Ent. syst. iv. p. 103. 22. (1794).

Velia currens Latr. Hist. nat. xii. p. 270. 4. (1S04); Fieh. Eur. Hem.

p. 105. 2. (1861).

Hazánkban lassú folyású vizeken nem epén gyakran fordul el s eddig

csak szárnyatlan alakja cszloltetett. Lelhelyei : Seluieczbánya, Rozsnyó,

továbbá Magyarpatíik és a Kez-hegyscg (Szilágy vm.), valamint Orsova az

Al-Dunánál.

2. V. rivulorum Fabr. — Ventre ílavo, unicolore. Long. 7 '/2

—

S mill.

Cimi'x rivulonint Fahr. Älant. ins. 11. p. 308. 207. (1787).
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Velia rivulorum Latr. Hist. nat. xii.p. dH). 1. (1804); Fieb. Eur. Rem.

p. 105. 1. (1861).

E szép fajból Herman Ott6 úr háromé tökéletesen kifejlett röpszervek-

kel biró példányt 187:3-ban Báziás melll hozott. A bécsi cs. k. udvari állat-

tárban Losonczról származó példányokat is láttam, melyeket onnan 1 808-ban

KowARz Ferdinand ismert dipterolog küldött be.

HYDKOBATIDAE STAL.

Corpus oblongum, angustum. Oculi marginem apiealem thoracis attin-

gentes. Pedes antici raptorii, posteriores remigatorii, pectoris lateribus inserti,

coxis posterioribus late distantibus.

A legnagyobb és legjellemzbb vizenjáró poloskák mind e családhoz

tartoznak, melynél az egész csoport általános jellegei a leghatározottabb és

legszembetnbb módon vannak kifejezve. Álló vagy folyó vizek tükrén

reddesen idsebb-nagyobb falkákban élnek s hosszú evez lábaikkal gyorsan

siklanak tova, olykor a levegbe is fel-felszökkennek. Hazánkban összesen

három nem van képviselve.

1 (4). A csápok a féltestnél rövidebbek.

2 (3). Az els csápizülék legfölebb oly hosszú, st néha még valamivel rövi-

debb, mint a második és harmadik ízülék együtt véve ; a hatodik

potrohszelvény utószögletei szélesek és nem-áridomuak. — Lim notre-

chus Stàl.

3 (2). Az els csápizülék szembetünleg hosszabb, mint a második és harma-

dik ízülék együtt véve ; a hatodik potrohszelvény utószögletei hegye-

sek, ár-idomuak. — Hygrotrechus Stàl.

4(1). A karcsú csápok a féltestnél hosszabbak; a hatodik potrohszelvény

utószögletei hegyesek, ár-idomuak. — Limnoporiis Stàl.

LIMNOTRECHUS STAL.

Antennae corpore dimidio distincte breviores, articulo basali aiticulis

duobus sequentibus simul sumtis aequilongo vel subbreviore. Abdomen seg-

mento sexto apice utrinque late dentato-producto.

1 (4). A torj többé-kevésbbé sárga.

2 (3). A csápok sárgák, legfölebb az utolsó csápizülék kissé barnás ; a hím
hatodik hasi szelvénye utószélén hullámosan kimetszett (4-ik ábra b).

— L. plebejus n. sp.

3 (2). A sárga csápok harmadik ízüléke utófelén, negyedik ízüléke pedig

egészen fekete ; a hím hatodik hasi szelvénye utószélén egyszeren
kimetszett (5-ik ábra). — L. thoracius Schuni.

4(1). A torj egyszín fekete.
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5(6). A test hossza a 10 millimétert túlhaladja; a hátsó láhszárak eskocsák

együtt véve oly hosszúak, mint a hátsó czombok. — />. gihhifc.r

Sehn m.

6(5). A test hossza logfölebb 10 milliméternyi, de rendesen jóval cseké-

lyebb ; a hátsó lábszárak és kocsák együtt véve, a hátsó czomboknál

rövidebbek.

7 (8). A mells czombok sárgák, kivül s belül egy-egy rövid keskeny fekete

csíkkal tarkázva. — L. lacustris L.

8(7). A mells czombok feketék, csak belül tövükön sárgák.

9(10). A középs és hátsó czombok sárgák, sötét hosszvonal nclkiil, —
L. odontugaatcr Zctt.

10(0). A középs és hátsó czombok sárgák, felül mindeniken egy-egy fekete

hosszvonal húzódik végig. — L. an/entatiis SrJniin.

1. L. plebejus n. sp. — Thoracis disco posteriore Havo-ferruginco
;

antennis totis ílavis, articulo ultimo interdnm leviter infuscato ; segmento

sexto veutrali maris postice emarginato et medio profunde rotundato-

sinuato Long. 10— 11 V2 mill. (Tab. VI. Fig. 4; 4a caput, 4í>segra: (>,

4c' long.).

Hydrometra thoracica H.-Sch. Wanz. Ins. ix. p. 71. tab. ^00. hg.

Z—BB. et tab. 301. fig. 928. (1853); DotigL et Scott Brit. Hem. i. p.

56í2. 3. (1865).

Niger; antennis, apice capitis, thoracis linoa longitudinali antica,

disco posteriore vittaque angusta anterius abbreviata infra margines laterales

ducta, macula utrinque prostethii ante coxas, acetabulis postcrioribus sub-

tus, limbo alidominis pedibusque ilavo-ferrugineis ; trochanteril)Us anticis

subtus, nee non linea interiore vittaque lata exterire femorum anticorum

nigi'is.

CÎ. Segmento ultimo ventrali postice emarginato, emarginatura medio

rotundato-sinuata.

- 9. Segmento ultimo ventrali postice sat profunde aequaliter rotuudato-

emarginato ; segmento primo genitali utrinque oblique impresso.

A legközönségesebb hazai faj, melyet Herrich-Schäffer s Doî'glas

és Scott a következ faj neve alatt irtak le, és mely eddig gyjteményeink-

ben is mindig ezzel tévesztetett össze. Színezetére és testalkatára nézve vala-

mennyi faj között minden esetre a következhöz áll legközelebb ; de attól a

csápok világosabb színezete és fleg a hímek hatodik hasi szelvényének hul-

lámos kimetszése által határozottan es jól különbözik. A következ faj ns-

tényét természetben nem ismerem s e miatt nem dönthetem el, hogy van-e

valami lényeges különbség talán a nstények potroh- es ivarszelvenyei

között is.

Kora tavasztól kezdve lassú folyású es álló vizeken igen gyakori.

Találtam a tobl)! között már egy csonka röpszervü példányt is. nn-lynel a
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röptytika negj'-edik hátszelvény végéig sem érnek, xílczái június közepe táján

fordulnak elö. — Eddigi leihelyei : Budapest, Keszthely, Szliács, Poprád,

Igló, Falucska (Torna vra.), Kassa, Forró (Ahauj vm.), Szilágy-Nagyfalu,

Magyarpatak és Borzas (Szilágy vm.), Tihucza (Besztercze-Naszód vm.),

Mezö-Záh és Gyéres (Torda vm.), Maros-Ujvár ; Szász-Ujfalu és Nagy-Csr

(Szeben vm.),

""2. L. thoracicus Schum. — Disco postico thoracis cinnamomeo; anten-

nis fiavis, articulo quarto totó dimidioque apicali articuli tertii nigris ; seg-

mento sexto ventrali maris postice profunde rotundato-emarginato (Tab.

VI. fig. 5.). Long. 10 mill.

Gerris thoracica Scham. Ploter. p. 46. 8. (183i).

Hydrometra thoracica Flor Rhynch. Livi. i. p. 730. 5. (1860); Fk}).

Eur. Hem. p. 108. 6. (1861) ; Sahlh. Not. Skpts pro Faun, et Flor. Fenn.

Förh. XIV. p. 253. 4. (1875).

? Liinnotrechus thoracius Stal Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1868. p. 397. 1.

Ezen egész Közép-Európában meglehetsen elterjedt faj hazánkból

eddig csak egyetlen egy himpéldányban ismeretes ; Pungur Gyula úr fogta

1877. június 18-án Mezö-Záh mellett az erdélyi Mezségen.

3. L. gibbifer Schum. — Thorace supra nigro, unicolore ; tibiis

tarsisque posticis simul sumtis femoribus posticis aequilongis. Long.

U—12V2 mill.

Gerris gihhifera Schum. Ploter. p. 41. 6. tab. 3. fig. 5—7. (1832).

Hydrometra (jïbhifera Fieh. Eur. Hem, p. 108. 9. (1861).

Zömök testalkata által feltn faj, melyet Geyer Gyula úrnak sike-

rült a felvidéken Rozsnyó és Igló körül néhány példánkéban kézrekeritenie.

4. L. lacustris L. — Thorace nigro ; femoribus anticis flavis, intus et

extus vitta angusta basin versus abbreviata nigra notatis ; tibiis tarsisque

posticis simul sumtis femoribus posticis brevioribus. Long. 8—-9 mill,

Cimex lacustris Lin. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 970. (1761).

Hydrometra lacustris Fieh. Eur. Hem. p. 109. 10. (1861).

Limnotrechus lacustris StM Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1868. g. 397. 3.

Lassu folyású és álló vizeken kora tavasztól kezdve gj'^akori.

A kurtított röptyus példányok ritkák. Eddigi leihelyei : Gyr, Szeged,

Nagyvárad, Kolozsvár, Mez-Záh, Nagy-Csr (Szeben vm.), Kercz (Foga-

ras vm.) ; Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi és Borzas (Szilágy vm.), Bikszádi

fürd (Szatmár vm.), Ungvár, Forró (Abauj vm.), valamint Szlavóniában

Pozsega megye. Koy Tóbiás szerint Buda környékén is elfordul,

5. L. odontogaster Zett. — Thorace nigro, unicolore ; femorilnis anticis

nigris, liorum liasi intus femoribusque posterioribus fiavis ; tibiis tarsisque

posticis ad uuum femorilnis posticis brevioribus. Long. 7V2—8V2 mill.

Hydrometra odontogaster Zett. Faun. lapp. i. p. 506. 3. (1828); Fieb.

Eur, Hem. p. 100. U. (1861),
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lAiiinofreclius odontojrtstcr Stal ()fv. Vet.-Ak. Förh. JSGS. p. o'JS. I.

E fajból, mely fleg a hím utolsó hasi szelvényén lev két nagy fog-

idomú dudorodás által tnik ki, Pmnííuu Gyula úr gyjtött neliány példfínyt

a Szilágyságban Szilágy-Nagyfalu es Somlyó-Csehi határában s az erdélyi

Mezségen Mezö-Záh körúl. Mocsáry Sándor úr pedig egy csonka repül

szervü nstényt Nagyvárad mellett talált.

G. L. argenlatus Schum. — Thorace nigro ; femoribus anticis nigi'is,

basi intus ßavrscentil)UK ; femoribus posterioribus Havis, supra lint-a longi-

tudinali pereurrente nigra uotatis ; tibiis tarsisque posticis simul sumtis

femoribus [ osticis distincte brevioribus. Long. 6V2—7^/2 mill.

Gcrris anjentata. Sdium. Ploter. p. 49. 0. (1832).

Hydromctra argentata Fieh. Eur. Hem. p. 109. 1:2. (18G1).

LiinnotrecliKs argentatas Stal Öfv. Vet.-Ak. Förli. I8G8. p. 398. o,*

A legkisebb faj, mely álló vizeken mindenfelé meglehetsen ritka.

Hazánkban is eddig csak Balaton-Füred, Szeged es Szilágy-Nagyfalu mellett

találtuk egyes példányokban.

HYGROTRECHUS STAL.

Antennae dimidio corpore distinct-? breviores, articulo primo articulis

secundo et tertio simul sumtis distincte longiore. Abdomen segmente sexto

utrinque in spinam Igngam et acutam producto.

1 (2). A hatodik potrohszelvény utószögletei hosszabbak (^) vagy legalább

is oly hosszúak ($), mint az ivarszelvények csúcsa. — //. pala-

dum Fahr.

2 ( I ) A hatodik potrohszelvény utószögletei az ivarszelvények csúcsánál rövi-

debbek. — H. n<(j<ia De Gccr.

1. H. paludum Fabr. —• Spinis apicalibus segmenti sexti abdoiuinis

segmenta genitalia superantibus (^) vei saltem aequantibus (ç). Long.

13—14 mill.

Gcrris pahidnm Fahr. Ent. syst. iv. p. 188. 2. (1794).

Ili/droinetra 2niludum Fich. Eur. Hem p. lOG. . (I8()l).

Nálunk ritka faj, melyet eddig csak Tornán az ottani uradalmi kert

taván volt alkalmam észlelni. Az öreg Koy Tóbiás Buda melll, IMayr

GrszTÁv Erdélybl említi fel. Mocsáry Sándor úr pedig 1875-ben Nagyvá-

radról hozott egy példányt, melynek repül szervei csonkák, és melynél a

kurtított röptyük csak a negyedik potroh-szelvény végéig érnek s a potroh

bátiínak többi részét födetlenül hagyják. A csonka repül szervekkel biró

alak ezen fajnál eddig még nem volt ismeretes.

2. H. najas De Geer. — Spinis apicalibus segmenti sexti altdouünis

apicem segmentorum genitalium haud attingentiltus. Long. 13—17 mill.

Cinu'x najas De Geer Mém. m. p. 311. 39. tab. 16. fig. 7— 19. (1773).

Termélzetrajzi füzetek, il. kötet u. c» lil. füzet. !)
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Hydrometra Najiis Fiel. Eur. Hem. p. J 07. 3. (1861).

Hygrotrcchus najas Stàl Öfv. Vet.-Ak. Förli. 1868. p. 396. 1.

Ezen egész Európában elterjedt gj^akori fajt, mely rendesen sebes

folyású patakok vizén szoliott tartózkodni, nálunk eddig csak Herman Ottó

úr találta 1873. szeptember végén Veszprém körül nagy mennyiségben, de

kizárólag csak szárnyatlan alakban.

LIMNOPORÜS STAL.

Antennae graciles, corpore dimidio longiores. Abdomen segmento

sexto apice utrinque in spinam longam et gracilem producto.

1. L. rufoscutellatus Latr.—^Tliorace disco postico cinnamomeo. Long.

14—17 mill.fTab. VI. Fig. 6; 6a tarsus, 6^ long).

Gerris rufo-scutellata Latr. Gen. Cr. et Ins. iii. p. 134. 2. (1807).

Hydrometî-a rufoscutellata Fieh. Eur. Hem. p. 106. 1. (1861).

Limnoporus mfo-sciUellatus Stäl. Öfv. Vet.-Ak. Förb. 1868. p. 3%. 1.

Lassu folj^ásu és álló vizeken áprilistól augusztusig nem ritka. Eddigi

lelbelyei : Budapest, Kassa, Debreczen, Szilágy-Nagyfalu, Kolozsvár és

Mezö-Záb. Egy izben a Magas-Tátrában a kis tarpataki völgyben fekv

Öt-tó legalsójának tükrén, tehát csaknem 2000 méternyi magasságban is

találkoztam vele.

HYDKOMETRIDAE STAL.

Corpus filiforme. Oculi ab apice thoracis longissime remoti. Pedes

gressorii.

Ezen feltn külsej kis család egyetlen egy nembl áll négy fajjal,

melyek közöl Európában, Kelet-Ázsiában, Dél-Afrikában és Nyugat-Indiá-

ban mindenütt egy-egy faj tenyészik.

HYDROMETRA LATR.

Antennae prope apicem capitis insertae, articulo primo ceteris distincte

breviore et crassiore.

1. H. stagnorum L. — Nigricans; basi apiceque capitis, aa-ticulis duo-

bus basalibus antennirum, rostro, thorace pedibusque ferrugineis. Long.

10—11 mill. (Tab. VI. Fig. 7; 7a caput, 7b long.)

Cimex stagnorum Lin. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 971. (1761).

Hydrometra stagnorum Fahr. Syst. Rbyng. p. 258. 6. (1803),

Limnobates stagnorum Fieb. Eur. Hem. p. 103. (1861).

Vizenys helyeken, nedves réteken és álló vizek mellett tartózkodik s

lomha mozdulatokkal nemcsak a parti növényzet között, hanem a viz tük-

rén is ügyesen eljárogat. Nálunk eddig csak egyenként találtatott — több-

nyire csonka repül szervekkel — Budapest, Gyr, Nagy-Szeben és Szilágy-

Nagyfalu mellett.
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TABLAMAGVAlíAZAT. '

VI. tiUila, I. ithra: Ilebrus piisilhis na,<íyitvii ; 1 atiirsusa; 1 J) tenu, naf^ysá«,'.

2. libra: Miciovolia py^míiea; 2 a tarsiisa ; 2 h leje; 2 v term, nagyság.

3. libra: Velia cnrrens : 3 a tarsus ; 3 b feje ; 3 c tenu, nagyság.

•/. libra: Linmotreclius plebejus; i a fej; i b testvége ; -i c term, nagyság.

5. libra : Limuotreohus thoracioiis testvége.

6'. iib7-a : Lhnnoporixs rufoscutellatxis ; 6 a tarsus ; 6 b term, nagyság.

7. libra : Hyclrometra stagnoruni ; 7 a fej ; 7 b term, nagyság.

l\(i kfí'lí'k. Crustacea.

AZ ASTACUS LEPTODACTYLUS, ESCH. IVAKSZEliVEI.

Anatómiai tanulmnny

Dr. Bartsch SAMu-tól.

A rákok ivar szerint el vannak különítve. Az ivurok els tekintetre

ismerhetk fel. A liim potroha keskenyebb, karcsúbb lévén mint a ns-

tényé, fejmelle vaskosabbnak tnik föl, noha ez egyenl nagyságú ivaroknál ,

majdnem egyenl vastagságú. így pl. egy 10 ^ hosszú cí-nél a fejmell leg-

vastagabb részének kerülete 8 %, mig egy 10'3 ^ hosszú $-nél megfelel

helyen a kerület szintén 8 ^ . A d-nél a nagy ollólábak aránylag sokkal

hosszabbak, mint a $ megfelel végtagjai. A i5-nél az ivarszervek és pot-

roh között csak annyi az összefüggés, hogy a potroh ehö gyürííjének 2 vég-

tagja penissé idomult, melyet a következ gyürü 2 tagja a mködésnél tá-

mogat, mig a C-nél a potroh mint petehordó és költ szerv mködik, miért

is a két ivar potroha egymástól alakra és szerkezetre nézve lényegesen el-

tér, idomulván és átalakulván azon életmködésekhez képest, melyeknek

megfelelni hivatva van. A potroh köztakarója az egyes gyrk szelén

pikkelyhez hasonló nyújtványokat képez. E nyújtványok a 9-nél sokkal na-

gyobbak, mint a 6 -nél. A potroh hasfelén alakuló csatorna tehát szélesebb

es melyel)b a 9-nel mint a d-nel, noha magánál a, potroh szélességénél cse-

kélyebb az eltérés. Az érintett különbségek nem oly szembeötlk fiatalabb,

kisebb mint öregebb, nagyobb példányoknál, a mint ez a bizonyításul ide

iktatott rovatos kimutatások egybevetésébl kitnik. Az I. rovat középnagy-

ságú, a II. nagy példányokra vonatkozik ; amazoknál a test hossza (a fej-

csúcstól az u. n. középs farkúszó végéig) 10'5 %i, ezeknél KVI— 1(>-5 %,

.

* Az 6 táblán közlött alakok níjzolásánál, mely természet után történt, a fölfo-

gásra nézve Douíílast követtem ; do nekem úgy ti-tszctt, mintlia D. a babitusliau s a

legtypicusabb vizenjárók (Limnotreclnis, Lininoporns) láliállásában nvui találta volna el

mindenütt az igazat ; ez kivált a Hebrus, Microvelia s az emiitett tyjiicusokra nézve

is áll, a melyeket saját fölfogásom szerint adtam. IIkrman Ottó.
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1. Az egész test hossza

2. A potroh hossza

3. A potroh fels szélessége :

a) a pikkelyekkel együtt

h) a pikkelyek nélkül

4. A potroh alsó végének szélessége

a) a pikkelyekkel együtt

b) a pikkelyek nélkül

5. Kifeszitett úszó szélessége

6. Az úszó középlemezének hossza

7. A fej-mell hossza

8. Az ollólábak egész hossza

9. Az olló hossza

10. Az olló szélessége

11. Egy potrohláb hossza

Végre a ? -nél a fejmell ket utolsó gyrjének hasfelén, tehát a

4. és 5-ik lábpár csipöi között^ van egy sajátságos, szivacshoz hasonló, lyu-

kakkal és mélyedésekkel ellátott szerv az ondó felvételére (receptaculiim

seminis), mely a c?-nél hiányzik; megfelel helyén a pánczcl egészen sima.

Ezen általános, az ivarokra vonatkozó tájékoztatás után, melynek némely

részleteit a közönséges halász is ismeri, tekintsük meg közelebbrl az egyes

ivarok ivarszerveit.

a) A NSTÉNY IVARSZERVEI.

I
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(macula germinativa), körülvéve az aránylag nag}' srjtmaçi által (vesicula

germinativa), melyet a sejtliártya által összefoglalt protoplasma magába

rejt. Ezen körülmények megfigyelésére csak a nyári és szi idö alkalmas,

mert jelenleg (márezius elején) az egész petefészek kicsattanásig tömve van

kifejlett petékkel (VII. t. 3. ábra), melyek között peteesirát csak nehezen

lehet találni.

A hol a petefészek teljes egybeolvadása kezddik, tehát a két els ka-

raj alján, ott van a petevezeték kezdete, mely egyenes irányban, rövid úton

(1'5—2-0 %i hosszú) a 3. lábpár töizében u. n. csípjében kifelé vezet. —
A petevezeték kötszövet és izomrostokból áll, bels felületén tömérdek egy-

sejt mirigyekkel van boritva, melyek valószínleg azon ragadós, a vízben

megkeményed, homogén anyagot választják ki, mely a kifelé hatoló petét

körülveszi s körülötte oly tömlt képez, melynek alsó, összepödrött vége, azt

a potrohon lév végtagok tollalakú szreihez hozzátapasztja (YII. t. 4. ábra).

A petefészken és vezetéken kívül a szaporodásnál még a következ, több-

nyire már névszerint felsorolt szervek mködnek közre.

Az ondótartó (receptaeuhim semínis) szivacshoz hasonló, érdes felü-

let test, mely a két utolsó lábpár csípi között elhelyeztetvén, némi óva-

tosság mellett egészben levehet ; belseje likacsos (VII. t. 5. ábra), felületén

gyakran kis szarvhoz hasonló belül üreges nyújtványokat találtam, melyek

közül némelyik oly hosszú és oly irányú, hogy szabad vége a 3-ik lábpár

csípjében lév petevezeték nyílásához épen oda ér. A véletlen játéka-e ez

vagy rendes tünemény, ezt el nem dönthetem, annyit azonban megjegyez-

hetek, hogy a kérdés alatt álló szerv nagy egyéni és évadi ingadozásoknak

látszik alávetve lenni. Kora tavaszszal igen kifejlett, míg nyáron és szszel

alig vehet észre. Az anyag, melybl a kérdéses szerv áll, alkalmasint clii-

tin, mely mészsók lerakodása által kissé megkeményedik. Bels szerkezete

egyféle (homogén), a benne lév likacsok némi szabályossággal nagyobb

részben a felülethez közel vannak, a mint ez egy kidiirodils keresztmetsze-

tének rajzából (5. ábra) kivehet. A likacsok körül a fehér anyag a nagyító

üveg alatt sötétebb színnek látszik.

Hogy miben áll e szerv életmködése, azt egyeh'íre biztosan nem ha-

tározhatjuk meg. Valószín, hogy a' hím által ondóval ellátva, a vezetékbl

kiszorított petéket, midn felette elhaladni kénytelenek, termékenyíti, mi-

eltt a rajtuk lév tömlhártya megkeményedik és ()sszei)edrdik.

Mini petetartó szerv a potroli mködik, melynek alakjáról es ivar sze-

rint való különbségérl már fennebb emlékeztem meg. Az els potrohgyürtí

hasfelén, közel egymáshoz elhelyezve, ^2 csonka, egyszeren kúpalakú,

0-3

—

0-") %i hosszú, tollalakú sertekkel ellátott végtagot találunk, melyhez

csak néhány pete tapadhat. A második potrohgyürün láthatunk egy pár

]•-,—2-7 cj^^ hosszú, villásan elágazódó végtagot, melynek mindkét ága oly

szerkezet, mint a szájkörüli végtagok mellékágaié (a rágólábake), melyek-
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röl a mult füzetben emlékeztem meg. ' Amiyil)an Idilönbséget találok (ter-

mészetesen csak a nagyító üveg alatt), liog}' itt a szélen álló tollalakú sz-

rökön belül még egy két sor ritkábban álló és sokkal rövidebb, áralakú

serteször látható, mi a rágólál)aknál hiányzik. Hasonló tagok láthatók a

3

—

5-ik potrohgyürün, úgy hogy összes számuk 4 pár. Ezen 4 pár nagyobb

végtag között láthatunk még egy-egy igen parányi tagocskát, hasonlót, de

kisebbet, mint az els potrohgyürün, melyhez iváskor szintén néhány

pete tapad. .

A közlöttekbl meggyzödhetünk, hogy a peték elhelyezésérl bven
van gondoskodva; a nagy oldalpikkelyek, a hosszú és széles u. n. farkuszó

a potroh csekély összevonásánál annyira elrejtik az ott elhelyezett és ersen

oda tapadt petéket, hogy azokhoz idegen elem egy könnyen hozzá nem

férhet.

h) A HÍM IVARSZERVEI.

A petefészeknek megfelel helyen a (í-nél szintén 3 karajú herét talá-

lunk, mely alkalmasint két symmetrikus fél részleges összeolvadásából ered.

Az egyes karajok nyúlánkabbak (VII, t. 6. ábra), az ondóvezeték a peteveze-

téknél 15

—

Í20-szor hosszabb ; eleintén igen vékony, egyenletesen és folyto-

nosan vastagodó ; természetes állásában gombolyag módjára összekuszált, a

gyomortól a 3-dik potrohgyürüig ér s az 5-ik lábpár csípjében nyílik.

Színre sajátságos porczellán fehérség; utolsó 5—8 '^^ hosszú, megvastago-

dott része (VII. t. G.'ábra) szürkés szín, olyan mint az izmok. Ha az ondó-

vezetéknek e részét friss példánynál levágjuk és hosszában felhasítjuk, úgy

zsugorodik össze, mintha él féreg volna. Nagyító segítségével igen köny-

nyen meggyzdünk, hogy számtalan hossz- és harantfekvésü izomszálak-

kal bír.

A here belsejében számos apró tömlcskét találunk ; ezekben alakul-

nak a sajátságos alakú ondótestecskék. Egy-eg}^ töml kötszövetbl álló

takaróján belül (VII. t. 7. ábra, a), melynek bels felülete a bels rtl
igen élesen el van különítve, sok gömbalakú sejtet látunk (VII. t. 7. ábra h) ;

ezekben képzdnek az igen kevés mozgékonysággal bírni látszó ondótestecs-

kék. Ezek, felülrl tekintve, szabálytalanul csillagalakúak (VII. t. 8. ábra A) ;

a központban látunk egy világos kis kört, s e körül két sötétebb gyiirt ; a

bels keskenyebb, világosabb, a küls szélesebb és sötétebb. Ezt egy igen

gyöngéd hártya környezi, mely a csillag sugaraivá szétfoszlott. Ha ily ondó-

testecskét oldalfekvésében figyelünk meg (VII. t. 8. ábra B), azt vehetjük

észre, hogy belsejében serlegalakú hólyag egy szilárdabb, hengerded gyr
által van körülvéve s mindkett egy gyöngéd, vékony hártyaburokba van

zárva, melynek sallangjai a csillag egyenltlen sugarait alkotják.

^ Lásd I. fü'/et p. ^?,, T. tál)la, 1 G ábra.
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Az ondóvezeték belsejében helyenkint bosszúkás, egysejt mirigyek

(prostata mirigyek), (VII. t. 9. ábra) s minden részében végtelen nagy-

számú, bosszúkás, gömbös, szabad sejtek látbatók.

Mint jM'nis é>^ peu istUlió sajátságosan módosult vt^gtagok mködnek.

A potroh els gyrjének hasfelén, közel egymáshoz elhelyezve, ott, a hol

a nsténynél a 2 csonka áUáb látható, van a penissé átidomnlt végtag pár.

Mig a potroh többi végtagjai villásan ágazódnak el, addig ezek egyszerek,

hengeralakúak, csupaszok, fehérek és igen simák. — Fels végük mintegy

5
'»'/m hosszú, mindkét végén nyilt csvé alakúit, oly módon, hogy a végtag

ezen része 5— <» w/„ széles lappá kiterjeszkedvén, keskeny csvé hajlik össze.

A második potrohgyürün lev végtagok 5—8 '"/„ri"«^! hosszabbak mint

a penis s más szerkezetek. Alsó, egységes, hengerded alakú tagjuk villásan

két ágra oszlik. A bels ág fels vége kissé szétlapulván, csupasz hengerré

sodródik össze,, mig alsó része tollalaku szrökkel szegélyezett ; a küls ág,

valamint a többi 3 pár villásan elágazodó végtag a 9 potrohgyürüinek vég-

tagjaira hasonlít s hasonló szerkezettel is bir. E második végtagpár henger-

al;i>kú ága l)eleillik a penis csövébe ; e cs alsó végébe folyik az .')-ik lábpár

tövébl az ondó s a töm ugy tolja azt ki, mint a hogyan az egyszer kézi-

fecskendbl dugóval a vizet kitoljuk.

AZ ABRAK MAGYARÁZATA.

VII. tábla. 1. libra : Szétterjesztett petefészek, temiészetes nagyságban.

2. libra : Gömbalakú p&tecsíra, petével ; ersen nagyítva.

3. ábra : Petefészek keresztmetszetben, tömve petékkel ; term, nagyságban.

4. ábra : A petefoglaló tömlnek alsó része, melylyel a potrohlábak tollszréhez

pedrdik ; mintegy 15-szörös nagyításban.

5. ábra : Á nstény ondótartójának kis része keresztmetszetben ; mintegy

15-8zörös nagyításban.

6. ábra : Here, szándékosan széjjelhnzott ondóvezetékkel, hogy ennek hossza

szembeszökjék; természetes nagyságban

7. ábra: Töml a herébl, melyben az ondótestecskék képzdnek; ersen

nagj'ítva.

.S'. ábra: Ondótestecskék; A felülrl, B oldalt tekintve; erö.sen niiLí\ítv:i.

.9. ábra : Prostata-mirígyek, ersen nagjútva.
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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

CENTAUREA SADLERIANA JANKA.

Közli Janka Victor.

Azok számára, a kik a magyar tud. Akadémia természettudományi

közleményeinek Xll-dik kötetében (1875 december) megjelent, «Adatok

Magyarlion délkeleti flórájához» czím értekezésemet nem ismerik, elre

bocsátom, hogy ott a 178. oldalon a budapesti füvészek «Centaurea Scabiosá tt-

ját mint önálló, új fajt állítottam föl, még pedig ellentétben a Centaurea

Scabiosa L. fajjal, meljdiez a C. coriacea W. et K., továbbá a C. spinulosa

Eochel és a C. stereophylla Griseb. Iter hung, (non Besser) fajokat synonym

gyanánt csatoltam. A megkülönböztetés a következ jellegekre alapíttatott :

Centaurea Scabiosa L. Centanrea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum .... couco- Appendices squamarum .... valde

lores vei subconcolores, uigrae vei fuscae, discolores, pro parte saltern breviter triau-

pleraque apice plus minus distincte subu- gulae nigi'ae, iutimae splendentes late stra-

lato-spinulosae , intimae opacae mai-gine mineo-vel argenteo scarioaae, introrsum

liaud liyalino-scariosae , applanatae, ex- umbonato-cucuUatae !

cuin^ae !

Nem hittem volna, hogy akadjon valaki, a ki uj Centaureámat két-

ségbe vonja. De miután még mindig léteznek oly avatatlanok, akik abban

a téves hitben, hogy t. i. a Willdenow herbáriumában létez 4 Kitaibel-

féle példányból, mely «Centaurea coriacea» vagy «Centaurea coriacea? »-val

van jelezve, legalább is a fele Centaurea Sadlieriana— fölfedezésemet kétségbe

vonják, s azt hiszik, hogy a Centaurea Sadleriana a «Centaurea coriacea

Willd»-val azonos, legyen a következ néhány sor arra való, hogy a discus-

siónak s a faj megkisérlett gyanusítgatásának egyszer s mindenkorra véget

vessen.

A mi a- Willdenow herbáriumában, st a KiTAiBEL-ében is ^ mint

Centaurea coriacea foglalva van, az, az adott esetben teljesen lényegtelen.

Ha KiTAiBEL csakugyan kétféle növényt foglalt volna a Centaurea

^ A KiTAiBEL herbáriumban a XXXIII-dik fasciculus 80 és 81-dik ív tartalmazza

a Centaurea Sadlerianát , Kitaibel kezétl világosan «Centaurea Scabiosa» név^-el

jelölve ; a 82-dik ívben vaji egy igen kitn, nézetem szerint új, sárgavirágú faj, egy

czédulán «Cent. Füa'ed»-del megjelölve; a 83-dik ívben fekszik a Centaurea spinulosauak

egy példánya, a Kitaibel által tintával irott, jegyzetes etiquettén, mint «Centaurea

banatica» fellállítA^a, de utólagosan világosan mint «Centaurea Scabiosa» jelölve. Végre
a 84-dik és 88-dik ívben találhatók a közönséges Centaurea Scabiosa-nak példányai

«Centaurea coriacea» féh-e nem magyarázható megjelöléssel.
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eoriacea név alá, nos ekkor e név mint kétértelm önkényt ek'snek, osztoz-

kodnék abban a sorsban, a melyben pld. a Fumaria prehensilis és sok más
elnevezés részesült.

A Centaurea eoriacea W. et K. ily kétéi-telmíísé}j;ének azonl)an a leg-

határozottabban ellene mondok.

Itt a classicus mti : «Plantae rariores Hungáriáé» mértékadó, hol is a

II. kötet (180) :214-dik lapján a Centauraa eoriacea tüzetesen le van irva,

a l9.")-dik táblán le van rajzolva. A Centaurea eoriacea lellielye gj^anánt

KiTAiBEL világosan Nyitra és Turócz megj^éket nevezi meg.

Noha nem képzelhet, hogy Kitaibel egy oly kiváló növényt, a min
a Centaurea Sadleriana, mely lakhelye— Budapest— közelében,— söt akkor

talán épen lakliázáig terjedve — a megyében mértföldnyi körben közönséges

volt, nem vett volna észre s ezt csak távol es megyék lelhelyeiröl ismerte

volna, a Centaurea eoriacea leírásából mégis látható , hogy a Centaurea

Sadlerianát nem éi*tliette. Szavai : «Calyx giobosus . . . squannilis interio-

ribüs Hnearibus intus argenteo nitidis, apice squamula nigro-fusca ciliata

auctis» . . . eléggé jellemzek ; nem szükséges, hogy azokat bvebben fej-

tegessem.

De a ki még evvel sem éri be, annak szolgáljon tudomásul az a meg-

másíthatatlan tény, a melyet Kanitz «Reliquiae Kitaíbelianae» munkájából,

az «Iter marmarosiense secundum anno 1815 suscemptum«-ból idézek,

hol is Kiinihel a 33. lapon a czinhotai növényt, tehát épen az én Centaurea

Sadleriana növényemet Centaurea Scabiosa L. név alatt sorolja fel.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore LuDOVICO 81MKOVICS. Közli SlMKOVICS LajOS.

12. Linaria Kösensis |L. italico ><; vnlgaris) Simb.

Líuaria — e sectione Linariastrum DC. — tota ijlibra, et (jlaucescens.

Radiée fusiformi perenni ; caulihus 45—60 ^?» altis, teretibus, strictis, su-

peme erecto-pyramidato-ramosis ,- ranús raclii approximatis, apice ílorigero.

in racemum brevem abeuntibus ; foliis sessílibus, crel)re sparsis, glauco-

vírídibus, íinnis, lanceolato-linearibus, acutis, planis, margine retlexiusculis,

trinerviis, nervo medio supra plerumque conspicuo, subtus vaHdo tt promi-

nente, sulcis duobus exarato ; ßoribus sat deiixr racemosis, e mediooribus,

sulfurris, palato intense aurantiaco ; Uiriniis calycis cajisuhi breviorihns,

oblongo lanceolatis, acutis, uninerviis, nervo in pedunculum glahrnin de-

currente; seminibus exacte planis, ola hita intenra, orbiculari cinetis, medio

iiibenuloto scabris.
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Habitat in graminosis ad aqiiam stagnautem paludosamque, quae

«Kösely sive Kose» vocatur, prope opi^idum Szoboszló, comitatiis Hayduen-

sis Himgariae orientali-centralis socia cum Linariá vulgari Mill.

Colore glaucescente, glabritie partium lioralinm, foliis latioribus et ri-

gidioribus a L. vulgari Mill, remota et L. italicae Trev. approximata; nervo

foliorum valide eminente, inflorescentîâ et laciniis calycis nervosis Linariae

vulgari similis ; florum colore autem (magis quam in L. vulgari, sed minus

quam in L. italicâ sulplmreo) atque magnitudine, inter illas media. His de

causis eam pro liybridà proie, e L. vulgari Mill et L. italicâ Trev. ortâ, cen-

seo. — Linaria liaee mea etiam L. Kocianovicliii (L. genistifolio x vulga-

ris) Aschers. 0. B. Z. XV. 325, prolis similimodo hybridae proxima, sed ab

ea omnino aliéna. L. Kocianovicliii Aschers, est'enim, — sicuti a meritis-

simo amico meo Victore de Janka nuperrime persuasus sum, — re vera

progenies L. genistifoliae vulgarique hybrida, et ad oppidum Gyöngyös, —
loco L. Kocianovicliii iiatali, — L. italico Trev. typica nondum provenit

;

itaque L. italico x vulgaris, sive L. Kösensis mea alium sistit hybridum,

— Notas diagnosticas L. Kocianovicliii Aschers, inter eos L. genistifoliae et

L. vulgari quaerere debes ; eharacteres autem plantae meae L. italicam et

L. vulgarem inter media tenent. — Inflorescentia L. Kösensis Simk. e ra-

mos breves et racemos densos exstat, racemi erecti et rachi approximati

quam in parentibus spuriis, ita ut nulla habes vestigia in illas L. genistifo-

liae, e ramos longos et racemos laxos formatae
;

postea laciniae calycis —
nota haec ceterum levis — fructu capsulari evidenter breviores, nee longio-

res quam illae L. vulgaris Mill, quamvis longiores esse debeant si L. genisti-

folia Mill, parens una, alterave esset ; deinde semina exacte plana et com-

pressa, marginèque late alato membranaoßo cincta, nihil ergo in illis ex

seminibus angulatis et apteris L. genistifoliae invenimus ; denique foliorum

forma, angusta et longa, idest talis est, qualis ex fructificatione L. vulgari

cum L. genistifolia non effici posset.

Egészen meztelen s szürkéll Gyujtoványf a Linariastrum Dl. faj-

csoportból.

Gyökere orsódad s ével; szárai 45—^60 «"/„j, magasak, hengeresek,

fent emelkedetten gúlásan elágazók ; ágai a tengelyhez közelállók, hegyükön

virágosak s rövid virágfürtökben végzdök ; levelei ülök, a száron srn el-

S2r6rvák, fakózöldek, ersek, lándzsásan szálasak, hegj^esek, sikok, szélükön

kissé hátrahajlók, három erüek ; a levél középere a levél fels lapján is ki-

vehet, az alsón pedig,ersen kiemelked és két hosszanti barázdával hor-

nyolt; virágjai elég srn fürtösek, középnagyságúak, kénsárgák, élénken

narancsszín ínynyel ; csészéje sallaiigjai a tokcsánál rövidebbek, hosszúkás

lándzsások, hegyesek, középérrel ellátvák, mely a meztelen kocsánra is le-

fut; magvai laposak, kerekek, széles ép hártyás szegélylyel s lapjuk közepén

szemölcsösen érdesek.



145

Terem ii «Köxelif illetök'fí Koarn nev mocsaras, posványos vízérnél

füves helyeken Szoboszló mellett Hajilume^'ében, a ma^'yar alföld keleti

középrészén a L. vulgaris Mill, társaságában.

Fakó színe s virágrészeinek mezítelensége által, valamint széh.'skés és

merevebb levelei által is elüt a L. vulgaris Mill.-töl és a L. italica Trev.-hez

közeledik; leveleinek ersen kiemelked középere, a virágzat és az eres csé-

szesallangok által a L. vulgárishoz hasonló ; virágjainak színe által pedig,

(mely sárgább mint a L. vulgárisnál és halványabb mint a L.- italicánál)

valamint azok nagysága által is középhelyet foglal el az emlegetett két nö-

vény között. — Ezen okoknál fogva e növényt a L. vulgaris Mill, és L.

italica Trev-növényfajokból ered korcsfajnak Ítélem. Ez a Linariám igen

közeli rokona a hasonlón korcseredetíi L. Kocianovichii (L. genistifolio x
vulgaris) Aschers. Ö. B. Z, XV. 335. növénynek is, de tle mindenesetre

különbözik. — Mert L. Kocianovichii Aschers. — a mint arról igen érde-

mes barátom Janka Victor e napokban meggyzdtetett, — valóban a

L. genistifolía és vulgáris korcs utódja, és Gyöngyös városa mellett, hol a

L. Kocianovichii szülhelye van, — a jelleges L. italica Trev. nem jön

el ; így tehát L. ítalico x vulgaris, vagyis Linaria Kösensis-em más kor-

csot jelent. A L. Kocianovichii Aschers, jellegz bélyegeit a Ij. genisti-

tifolia és L. vulgaris bélyegei között középet allólag kell keresnünk ; az én

növényem jellegzi pedig a L. ítalica és L. vulgaris között tartanak közepet.

L. Kösensis Símk. virágzata rövid ágakból és sr fürtökbl alakul, fürtjei

emelkedettek és a tengelyhez közelállók mint a sejtett szülknél, úgy, hogy

azokban a L. genistifolía hosszúágú és lazafürtü virágzatának semmi nyo-

mára nem akadhatunk ; azután a csésze sallangjai — e különben csekély

érték bélyeg — a tokcsatermésnél világosan rövidebbek, s nem hosszab-

bak mint a L. vulgaris Míll.-éi, holott hosszabbaknak kellene lenniök, ha az

egyik szül növény a L. genistifolía Mill volna ; továbbá magvai teljesen la-

posak és rónák s szélükön széles hártyás szárnynyal övezvék, tehát azokon

a L. genistifolía szögletes és szárnyatlan magvaiból semmit sem vehetünk

észre; végre leveleinek alakja keskeny és hosszú, azaz olyan, a min a L.

vulgárisnak a L. genistifoliával való keresztezdésébl nem jöhetne létre.

1'>. Lappa mixta |L. intermedio X toxnentosa) Simk.

Lappa hybrida. Radice bienni ; caule elato, erecto, ramoso ; foliis petiola-

tiö, cordato-ovatis seu ovatis apice apiculatis et margine ol)solete sed api-

culato dentatis, supra breve sparseque pubescentibus, sui)tus cinereo-tomen-

tosis; capitulis e maífnitudine L. intennedün' Rcíth. /iL, mih rdrrvmsia, i)i

nintonnii ajticr pltiít utiiiiis cDiuiestis, <ir<irlnt<n<h'(> xidihniatix : involucri folio-
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lis exterioribus subulatis iinciuatisqiio,. interioribiis latioribus, subcoloratis

et plerumqiie apice recto terminatis ; iloribus piirpureis exsertis.

Habitat in herbosis et ruderatis secus vias praedii Nagyrét ad pagum

Nagy-Eabe comitatus Bihariensis, sociis cum copiosis Lappa intermedia

Rchb. ill., L. tomentosá Lam., L. majori Gaertn., et L minori (Sckb.)

Dignoscitm* ab affinibus inflorescentia capitulisque suis L. intermediae

similibus ; a L. intermedia autem inflorescentia non ex capitulis glabris

quam in L. intermedia, sed ex talibus quam in L, ambigua Cel. — idest

lana araclmoidea cinctis— exstat. Lappa ambigua Gel. est inflorescentia sub-

corymbosa a Lappa haec diversa; Lappa pubens Boreau (L. minori x
tomentosa) autem, cujus specimina nondum vidi, — inflorescentia magis

racemosa et capitulis minoribus a planta mea videtur aliéna.

Korcs Bojtorján. — Gyökere kétnyári; szára magas, emelkedett, ágas;

levelei nyelesek, szívesvállból tojásdadok vagy egyszeren tojásdadok, csú-

csukon szálkásvégüek és szélükön lanyhán, de szálkásan fogasok, fels szí-

nükön rövid szétszórtan álló pehelyszörüek, alsó színükön szürkén-molyho-

sak ; fészkei a L. intermedia Rchb. fil.-éihez hasonló nagyságúak, alig für-

tösek az ágak hegyén többé-kevésbé összeállók, X30khálósan gyengegyaj)jasok
;

fészekgallérjának pikkelyei közül a külsbbek árképüek és horgasvégek, a

belsbbek szélesebbek, gyengén színezettek, és többnyire egyenes szálka-

csúcsban végzdök ; virágjai pirosak s a pikkelyeken túlemelkedök.

Terem bozótos parlagos helyeken, utak szélén a Nagyrét pusztán,

Nagy-Rabé falu mellett Biharmegyében, a Lappa intermedia Rchb. fil., L.

tomentosa Lam., L. major Gaertn. es L. minor (Sckh.) tömeges társa-

ságában.

Legközelebbi rokonaitól a L. intermediá-éhoz hasonló vnágzata és

fészkei által különbözik ; a L. intermediától pedig azáltal, hogy vmígzata

nem áll meztelen fészkekbl, hanem pókhálósán gyapjas mezekböl mint

például a L. ambigua Cel.-é.

Lappa ambigua Cel. sátorozó virágzata által különbözik e Lappátói

(Bojtorjántól) ; Lappa pubens Boreau (L. minori x tomentosa) pedig, mely-

bl nem láttam példányokat, — nagyobb fokban fürtös virágzata és kisebb

fészkei által látszik az én növényemtl eltérnek lenni.

E korcs eredet Bojtorján tárgyalása alkalmából nem hagyhatom em-

lítés nélkül, hogy a hazánkból eddig közölve lett három Bojtorjánon, azaz a

Lappa major Gaertn., L. minor (Sckh.) és L. tomentosa Lam.-on kívül a

Lappa mixta Simk.-al együtt még másféle, nálunk ez ideig figyelmen kívül

hagyott, de általam gyjtött Bojtorjánokat is felsorolhatok. Ilyenek :

a) Lappa conglomerata Schar, sert. Xr. 142/ . — E)i, Trans, p. 41ô.

Szedtem Kis-Tokaj mellett utak szélén.

b) Lappa anibigua Cel. Prodr. FI. Bohém. p. 249. (L. majori x tomen-

tosa Auct.)
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Szedtem Nagy-Rabé falu mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében

két alakban. Az egyik alak nagyobb fészk és kevésbé pókhálós gallérú s

ezt: forma majori.'i-nak nevezem; a másik kisebb fészk és pókhálósabb gal-

lérú, s ezt : forma tomcntosac-níúí hivom.

c) Lappa intermedia Rchb. ßl. (Lunge Dansk. H. sub. arct.) (L. ma-

jori >í minor Auct.)

Szedtem Kis-Tokaj mellett Zemplénmegye déli részén és Nagy-Rábé

mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében. Ennek is vannak majd a Lappa

major-hoz, majd a Lappa minor-hoz jobban közeled alakjai, s azonkivül

pirosvirágú és fehérvirágú fészkekkel is változik.

14. Polygonam pannonionnx Simk. (P. patuluin Sándor iu lierbaho, et ve-

risiiniliter etiam Nendtvicli, — uon M. B.)

Polygonum— e sectione Persicariae, serié II. Meissneri (DC. Prodr.)

-;— laeve, debileque. — Radice annua; caide hiunili dehiliqiw, errcfo, 7u»i-

tninqiie a hasi usqiic patulc ramoso ; foliis ovato-oblongis lanceolatisque, ín

pagina inferiori solum pubescentibus (quam in Polygono Persicaria L.) nec

fjlanduloso-pu nctat'is ; spicis ovatis oblongisque, densis, obtusis, solitariis
;

bracteis nudis aut minute eilintis (quam in Polygono tomentoso Schrank.)
;

fioribus purpureis, et cum pedunculis eglandidosis lueribiísqac.

Habitat in humidis praedii Rákos graminosis circa Budapestinum :

e. e. ad cauponam Gubacsiensem et versus Rákos-Palota.

Polygoni tomentosi Schrank et P. Persicariae L. quasi intermedium.

Ab afíinibus : Polygono lapathifolio L. (P. nodoso Pers.), Polygono Danu-

biali Kern. et. Polygono tomentoso Schrank, — foliis subtus eglandulosis ; a

Polygono Persicaria L. invicem, — bracteis^ nndis, rel minute eiliatis, facil-

lime distinguendum. Ceterum hahitu humili debilique et ramiticatioue pa-

tulo primo intuitu insigne.

A DC. Prodromusában Meissner által megkülönböztetett Persicaria

fajcsoi^ortnak Il-ik fajsorozatába tartozó sima, gyönge Polygonum ez. —
Gyökere egynyári ; szára alacsony és gyönge, emelkedett és néha tövétl

kezdve berzedten ágas ; levelei tojásdad hosszúkások és lánzsások is, alsó

színükön csupán pelyhesedk (mint a Polygonum Persicaria L.-nél) s nem

mirigyesen pontozottak ; fíízérei tojásdadok vagy hosszúkások, tömöttek,

kerekített csúcsúak, magánosan állók ; murvái meztelenek vagy igen }v\vn-

téktelenül pillas éhiek (mint a Polygonum tomentosum Schrank-nál) ; vi-

rágjai pirosak s kocsánaikkal együtt mirigytelenek es shnák.

Terem Budapest körül a Rákos-puszta nedves füves helyein: igypéld.

a Gubacs-csárdánál a Duna menten és a rákos-palotai mezkön.

Mintegy közephelyet foglal el a Polygonum tonumtosum Schrank es
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P. Persiearia L. között. — Rokonaitól, a mink : Polygonum lapatliifolium

L. (P. nodosum Pers.), Polygonum Danubiale Kern, és Polygonum tomen-

tosum Schrank, — alsó színükön mirigytclen levelei által ; a Polygonum

Persicaria L.-tl viszont, — meztelen vaçjy rij/öngcn pilláséln murvái <által,

igen könnyen megkiilönböztethetö. — Különben alacsony és gyönge ter-

mete által, valamint berzedt elágazása által is els tekintetre feltnik.

NEHANY KOZEP-MAGYAROESZAGI NÖVÉNYRL.

Közli : SiaiKovics Lajos.

(2-ik Közlemény.) ^

Közép-Magyarország növényeirl, s nevezetesen Budapest és környé-

kének növényzetérl némelyeket már e füzetekben is, valamint a « Magyar

növénytani lapok» 1877-ki folj^amának 8-ik és 9-ik számaiban volt alkal-

mam elmondani. E közleményem az eddig közöltek kiegészítésére czéloz, de

egyszersmind alkalomszer is óhajt lenni. Ösmeretes ugj^anis, hogy az

«Orvosok és Természetvizsgálók» ez évi nagygylésének színhelyéül az or-

szág szíve Budapest van kitzve ; ösmeretes az is, hogy 'úy alkalmakból az

illet vidék monographiájához a vidék flórájának összeállítása is szükséges

kiegészít részt képez. — Hogy Budapest és vidékének flórája a megbízot-

tak által a lehet terjedelemben és pontossággal legj^en összeállítható, —
ezért e közleményemben közzé teszem azon növényieket leihelyeikkei egye-

temben, melyeket eddig azon vidékrl följegyezve nem találok, de a melyek

általam ott gyjtetve s így ez alkalommal mint a vidékre ujak bemutatha-

tok. Ezen, Budapestre és vidékre nézve uj növényekhez néhány olyat is csa-

tolok, mely eddig onnan alig, vagy pedig kevés helyrl volt ösmeretes, va-

lamint olyanokat is, melyeknek a vidéken való eljövetóle Sadler ideje óta

kérdésessé s kétessé vált.

Az egyes növények Neilreich Ágoston rendszere szerint következnek

egymásután.

1. Anthoxanthum villosum Lois. Cserjés gyepes helyeken Budapest

mellett a Svábhegyen. Ösmerem Baranyamegyébl is Sellye falu kör-

nyékérl.

3. Koeleria glanca (Schk.) DC. Elég bven n futó vagy félig kötött

homokon a Csepel-sziget buczkáin Csepelfalu és Soroksár között, valamint

Szt.-Endi'ével szemközt a szt.-endi-ei szijíe' homokterletein.

^ E közlemény csupán annyiban vétetik Il-uak, a mennyiben a Term. Fttz.

Il-ik kötet 32-ik lapján kezdd közleniényhe/, liaKonló. Simk.
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3. Aim ctqnllaria Host. (Aira caryophyllea Sadl in Flora com. Pest.

p. 39.) Szikár, napos helyeken Budapest mellett a Svábhegyen és Boross

Jenö-nél a Hirschenloch nev hegy tetején.

4. Bromiis commKtatiis Schrad. Utak szélén és homokos napos helye-

ken a Rákoson Budapest mellett több helyen igy a Nagylegelönél. E növényt

BoRBÁs ViNCZE is megemhti a Rákosról (Ujabb jelent. 1875), megemlítendö-

nek véltem azonban e növényt én is azért, mert azt hiszem, hogy a Sadler

Bromus racemosusa (FI. com. Pest. p. 58) alatt a Bromus commutatus

Schrad.-t kell értenünk. — A Sadler Bromus racemosusa ugyanis gyakori

növény, mit én sem Budapest vidékén, sem hazánkban egyebütt nem ta-

pasztaltam ; másrészt pedig Sadler a Bromus commutatas Schrad-t, mely

hazánkban valóban gyakori, söt közönséges, — Pestmegye flórájában nem
említi.

5. Brow na raccmosus L. Utak szélein Budapest mellett Kbánya felé

a magyar államvaspálya épületeinél. Általam csak egyszer észleltetett' né-

hány példányban.

6. Bromus pat idus il/, et K. Utak szélein napos helyeken. Budapesttl

éjszakra Hidegkút falu környékén.

7. Heh'ocharis un'ujlumis (Link.) Rchb. Icon. VHI. f. 703. Nedves ré-

teken, árkok és vízerek mentén Budapest mellett a Rákoson több helyen,

így péld. a Nagylegelönél és a Gubacs-csárdánál a Duna mellékein. — A
Heleocharis palustris (L.) R. Br.-tól több jelleg által tér el s ezért én is

mint fajt ösmerem be. A Heleocharis uniglumis (Link) szára ugyanis nem

duzzadt, mint a H. palustris (L.)-é s a füzér alatt sem szkül össze hirtelen

mint amannál, hanem szára tömöttebb, vékonyabb és a füzér alatt is egyenle-

tes. A Heleocharis uniglumis füzére továbbá sötét-barna szín és fényes, míg

a H. palustrisé zöldes-verhenyes és homályosabb. — Végre a Heleocharis

uniglumisnál a füzér alsó polyvája nagy és szárölelö, míg a H. palustrisnál

jóval kisebb es ezért csak a fzer felet áterö.

A szár hüvelyeinek csonkításában különbséget példányaimon nem tu-

dok észrevenni, és a bibék számát is változónak, azaz majd kettnek, majd

háromnak tapasztaltam.

8. Allium longispathum Red. Lil. t. 316. Rchb. Icon. XX. lOOS.

(A paniculatum Borb. non L. Ak. Közi.) Napos helyeken, így Budapest mel-

lett a Kamara-erdben es a Csepel-szigeten homokos erdk szélén Csép és

Tököl falvak k()zt. A longispathum név valóban reá ill, mert igen hosszú

spathákkal bír.

A Budapest melll Kttaibel által közolt Allinm italiens, kétségkívül

e növényt jelenti.

0. Allium fallax Dou. Homokk-sziklák részeiben az ()-Buda és Pilis-

Szánthó közt a Garancs korcsmánál fekv hegyek tetején egy helyen

elég bven.
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10. Alii 1(1)1 vim'.alc L. Szedtem nemcsak az ó-budai löpormalom ho-

mokos környékén, hanem Szt.-Ivány mellett is a Kovíicsi hegyeken.

11. Muscari neglectum Guss. Napos, kövér gyep hegylejtön a Hárs-

hegyen a Szép-Juhásznénál Budapest mellett.

12. Salix Pontederana Schleich. (S. cinereo x purpurea Bap.) Egy

vízárok mentén a Eákoson Budapest mellett Kákos-Palota felé.

13. Populus Bachofenii Wierzh. Néhány liatalmas fát alkot a Pilis és

Alberti között lev erdben, Pestmegyében. Levelei tojásdad háromszögüek,

éleiken nagyozva fogasak, úgy azonban, hogy az egyenltlen fogazottságnál

fogva a levél 3, illetleg 5 karajúnak tnik fel. Levelei továbbá alsó szí-

nükön sürün molyhosak, s ezért Neilreich A. helyesen állítja, véleményem

szerint, a Populus cane censhez. Hogy a Populus canescens Sm.-nek közel

rokona, azt ágainak hasonló szín kérge, valamint azon tapasztalatom is

bizonyítja, hogy egyes alakjaiban közeledik a P. canescens Sm.-hez.

14. Populus villosa Lang. Si/ll. Ratish I. p. 185. Tzeges talajon a

Pilis-hegy keleti részén elhúzódó pilis-szt.-kereszti völgyben, valamint a

Csepel-sziget erdeiben Csép és Tököl falvaknál. Föjellege, hogy évenkinti

friss hajtásai valamint a rajtok kifejldött levelek legnagj'obb része mind

a két színén srn álló s rövid szröktl selymesen fényl. Hajtásai-

nak alsóbb levelei erezetökben, alakjokban és meztelenségökben megegyez-

nek a Populus tremula L. leveleivel, s ezért a P. tremula fajtájának tekin-

tend.

15. Polycnemwn Hcuffelii Lang. Szikár erdkben és csepleszekben

Csobánka falunál Pestmegyében a Drenek hegyen és Nagy-Kartalján, vala-

mint Szt.-Endrénél az Izbék felé es hegyek déli erds lejtin bven.

1 6. Plantago argottea Chaix. Napos dombokon s legelkön Péczel mel-

lett Pestmegyében. így, noha Kerner Antal Pestmegyében nem találta, és

noha az Epres-pusztán eljöv Sadler-féle Plantago argentea-hoz kétség fér,

mégis igaz marad, hogy a Pl. argentea Chaix Pestmegye növényzetének egyik

tagját képezi.

17. Dipsacus fallax. (Dipsacus silvestri x superlaciniatus) Simk. Le-

velei nagyobb részben szárnyasán hasgatottak, szélükön sertésen pillas élek
mint a Dipsacus laciniatus levelei; de legfels levelei épek és mezítelen

élek, gallérlevelei pedig szálasak, igen hosszúak s a virágzati gömböt jóval

túlhaladják, mit a Dipsacus laciniatusnál nem tapasztalunk. Ez utóbbi jelle-

gek által a Dipsacus silvestrishez közeledik, melytl azonban levelei legna-

gyobb részének alkotásában, valamint rövidebb virágzati fels murvái által

is eltér. — Középhelyet foglal el tehát a Dipsacus laciniatus és D. silvestris

között. Egy ehhez igen hasonló korcs Dipsacust Tauscher Gyula a Csepel

szigeten gyjtött Csepel-Újfalu mellett fzesekben, melyet azonban Dipsa-

cus laciniatus x supersilvestris-nek tartok. — Dipsacus fallax Simk terem

Pestmegyében Pilis-Szt-Kereszt és Csobánka falvak között utak szélein.
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IS. Kiiiiiítid ('(írjKitliictí Ilciijf. FüvL's napos liegylejtön Budapest

mellett a Gellért-he/íyen néhány szál.

10. Inula pseitdosalinna Sitnk. Cseplcszek szélén a Csépi fáczán(ísl)an

Csepel-szigetén. Levelei keskenyek s aránylag hosszúak, olyformán, mint

az az Inula Salicina L.-nél tapasztalható ; de fészkei s különösen fészek -

pikkelyei alakjokra s alkotásukra nézve az Inula cordata ]3oiss-val egyez-

nek meg.

i20. Picris acpindca Sauter. Pilis-Szt-Kereszt felett a Pilis-hegy alatt

lev forrásos völgy nedves cserjés hegylejtöin, Pestmegyéijen.

2[. CifiiogloíiSKm hunfiaricum Siink. Napos hegyek lejtin és erdk

szélein. így Budapest mellett a Sas-hegyen és a P'arkas-völgyet környez

napos cserjés lejtökön ; a Pilis-hegynek nyugati Kesztölcz felé néz napos

csúcsán ; Fóth mellett a Somlyó-hegyen ; és Pestmegye határán kívül a to-

kaj-hegyaljai hegylánczon Horváthi mellett a Horváthi-Szokolya hegyen.

Zöldel színe és sajátos meze által, mely (gyakran szemölcsön ül)

sertekbl van alkotva, továbbá apró, sürün tüskés és szegélytelen terméskéi
,

valamint hosszú termés fürtjei által, elter a hazai Cynoglossumoktól és a

Cynoglossum nebrodense Guss.-vel rokon, mely azonban havasi növény,

piros pártával és alá-törött kocsánokkal, míg a mi növényünk alacsony na-

pos dombokon n, kék virágú és íves hajlású kocsánokkal bír.

ú'2. Ancluisa Gmelini Ledeh. Gj^akori Szt-Endrénél a hasonnev szi-

getnek a várossal szemközt fekv homokbuczkáin ; terem továbbá a magyar

x^lföld egyéb homokbuczkáin is, például SzabolcsmegyébenTúra és Bogdány

között. «

23. Echium Wierzbickii Haberle in Reich. Germ. 336. Utak szélein a

Rákos homokos mezin Budapest mellett Rákos-Palota felé néhány pél-

dányban.

24. Hyosci/amus jjallidas Kit. Budapest mellett utak szelén a tégla-

gyái'nál a Gellért-hegy tövénél.

25. Veronica ana(/aUoides Giiss. Pocsolyák szélén helyenként : így Bu-

dapestnél Promontor felé, továbbá Pilis-falunál Alberti felé és a Csepel-szi-

geten Sziget-Szt-Miklósnál a soroksári Dunaág partjiun.

26. Melampyrnm com mutatam TauncJi. Cserjés helyeken Budapest

mellett a Hárshegy éjszak-nyugati tövében. E nagyobb virágai és hosszabb

csészefogai által a Melampyrum pratense L.-tl különböz mivény cserjés

lielyeken az Ágasváron is n Bátony község közelében Hevesmegyében, va-

lamint a Mecsekháton is Pécs vidékén, honnan tévesen ^felampyrum pra-

tense L. név alatt közöltem a magy. tud. akad. közleményeinek XI. kcitet

184-ik lapján. — Melampyrum pratense L. Pestmegyébl a csobánkai Dre-

nek-liegyrl van meg gyjteményemben, hol az a Szt-Kutnál Ix'iven n,
egyébként i)cdig a Hegyalján Tolvcsas Erd-Iíorvátlü hegyeirl gyjtöttem.

Sahler ]\Iilanipyruui silvaticumjat, melyet aFloracom. Pestinensis 2();i-ik

Termiszctrajzi /iizetck. II. k'itet II. r> lll. /"><<. lÜ
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lapján Pestmegye magasabb fekvés erdeiben gj'akorinak állít, ott azonban

ujabb idben senki által sem volt feltalálható, az igazi Melampyrum pra-

tense L,-nek tartom, mig a Sadler Melampyrum pratenséját M. commuta-

tum Tausch.-nak tekintem. E nézetemben azonkívül hogy a M. silvaticum

Pestmegyében fel nem található, és hogy a M. pratense L. mellett a M.

commutatum Tausch is nö, melyet e néven Sadler fel nem említ, — támo-

gat azon körülmény, hogy a M. commutatum Tausch nagyobb virágú mint a

M. pratense L., és hogy Koch az ö Synopsisában a M. silvaticumnak a

M. pratensistöl való megkülönböztetésére azt is felhozza : «flores dimidio

quam antecedentis (idest M. pratensi) minores.» — Sadler, ki Koch után

határozott, könnyen tekinthette ennélfogva a kisebl) virágú M. pratense L.-t

Melampyrum silvaticumnak és a nagyobb virágú M. commutatumot,

M. pratensének.

27. Bifora radians M. B. Utak szélein Budapest mellett a Laszlovszky

közelében a zugligeti hegyek tövében csekély számmal 1874. jun. 7-én.

28. Clematis odontophylla Gandoger. Budapest mellett a Lipót-mezön

a Clematis Vitaiba L. társaságában.

29. Thalictnim collinum IVallr. Feltn alakjait szedtem Szt-Endrénél

a hasonnev szigeten homokos erdk szelén es homok-buczkás tisztásain

Ilyenek :

v) grande Simk. Nagylevelü s termetes alak
;

v) arenarium Simk. Kiváló homoki alak, mely egeszén tompa karajú

levelekkel bír, úgy hogy leveleiben a Thalictrum minus L.-vel megegyezik.

30. Fumaria dciisißora DC. Budapest mellett a szlk közötti utak

szegélyén a Hárshegy alatt egy helyen elég bven.

31. Roripa paliistiis (Leyss) Bess. Budapest mellett az elrekesztett

soroksári Dunaágban és folytatólag a Csepel-szigetnek a Gubacs-csárdával

majdnem szemközt fekv partján. Eitka, mint hazánkban egyáltalán, de

mégis terem Budapest vidékén.

31. Viola arenaria DC. var. denndata Simk. Egeszén meztelen, de

egyéb tekintetben a Viola arenariával egyezik meg. — Terem homokos er-

dkben a Nagy-Kopas?-liegy tövénél Pilis-Csaba mellett.

32. Viola scotophylla Jord. Csepleszekben s erdkben Budapest mel-

lett a Háromhatár-hegyen.

33. Ileriiiaria filabra L. Homokos talajon, folyók medreben es ritkás

erdkben. így Budapest mellett a soroksári Dunaágban a Gubacsi-csái'dával

szemközt, és bven a Kovácsi-hegyek ritkás erdeiben Szt-Ivány mellett.

34. Sperfiidaria marginata (DC. FL Fr. IV. p. 793. sub Arenaria).

Budapest mellett Albert falunál s a Promontortól Budaörsig haladó hegy-

gerincek alatt fakadó budai keserüforrásoknál helyenként.

35. Géranium pijrenaicum L. Fóth mellett a gróf Károlyi-kert ligetei-

ben vadon tenyészve.

1
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36. Epilobimn rirgatiim Reut. (K.palttstri>cpari-ißorum.)Vuis-tiiA\-

berti-falvak között Pestmegyében a berkes mocsarak szélein elterül nedves

kaszálókon Epilobium palustre L. es E. parviflorum (Schreb.) társaságcában.

Az Epilobium palustre L.-töl, melynek szörösszárú s level alakjaihoz kö-

zeledik, eltér zöldelö maghonai által, sötétebb szín virágjai és terméseinek

s szára fels részének szrözete által, mely berzedten álló s ritkább meg
hosszabb szrökbl alkottatik, mint az E. palustre L.-nál. — Az Epilobium

parviflorum (Schreb)-tl, melynek kopaszos alakjaihoz szintén hasonlit, —
alakra keskenyebb és vállra hegyesebb levelei, továbbá termései által külön-

bözik, melj^ek egész lapjukon és élükön is elég síirün pelyhesedk, s ezért

kevésbe zöldelk, mint az E. parviflorum (Schreb) termései.

37. PridKts inailitia L. }) Lcopoldensis Sinik. Utak szélén a szlk
közt a lipótmezei dombokon Budapest mellett. E dombokon töménytelen

Prunus insititia L. terem a szöük között, — egy helyen azonban néhány

oly cserjét találtam, mely a Prunus insititia L. példányaival teljesen meg-

egyezett virágjainak nagyságában, leveleinek szrözetében, alakjában, foga-

zottságában és ágainak mezében, — csupán abban különbözött tlük, hogy

kocsányai egészen meztelenek valának. E meztelen kocsányú Prunus insiti-

tiát nevezem ,:?j Leopoldensisnek.

38. Rahas toiiicnfosiis Borkh. Gyakori nemcsak Budapest napos he-

gyein, hanem Csobánka es Pilis-Szánthó közt is.

39. Cytisas hirsatus L. (C. falcatus W. K.) Budapest mellett a Sváb-

hegy napos füves keleti lejtin és Pilis-Csaba mellett a Nagy-kopasz tisz-

tásain.

40. Gcnistd pt((iil<t M. />. Csalitos helyeken Schilling mellett a Cse-

pel-szigeten. — Tauscher Gyula e növényt Genista viragata név alatt

küldte szét ösmerseinek.

Nagyváradon, 1878. ápril 1.
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EXPEDITIO AUSTmAC0-HUN(4ABICA AD 0RA8 ASIAE

ORIENTÁLIS.

ANTHOPHYTA QUAE IN JAPONIA LEGIT BEAT. EMANUEL WEISS Mkd. Dr. ET QUAE

MUSEO NAT. HUNGAEICO TEOCURAVIT JOANNES XANTHUS Mus. Nat. Conserv.

ENUMERAT

Augustus Kanitz.

II.

XJlCOT^iTLKAE.
CHOR IFEXA L, A. E.

PIPEEACEAE.

Piper Futokadsura Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1587.

In rupibus ad Oosima 29. ix.

SAURUEACEAE.

Houttuynia cordata TJnmb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1585.

Circa Yokohama, Kanasawa, Kamakiira,

Totska 23—25. x.

AETOCAEPACEAE.

Ficus pyrifoJia Burmann •

Franck, et Sav. 1. c. n. 1555.

In silvis circa Aknnora 6. 10. ix., inter

Aknnora et Nisitomari 16. ix., ad

Köbé prope Hiogo 1. Miroeha 26. ix.

circa Yokohama 1 3. x.

F. Sieboldiana Mirf.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1556.

Ad margines silvar. circa x\knnora 10.

16. IX.

F. pumiia L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1557.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX. Circa Hirado-sima 20. ix.

F. erecta Tkiini>.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1558.

Ad marg. rivuli circa Hirado-sima 20. ix.

UETICACEAE.

Urtica Thunbergiana Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1564.

In silva inter Kanasawa et Kamakura

24. X.

Piiea petioiaris iSieb. et Zucr.) EL
Franck, et Sav. 1. c. n. 1569.

Circa Yokohama 13. 18, x.

Boeliraeria nivea ( L.) Hook, et Am.
Franck, et Sav. 1. c. n. 1 575.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX.

B. platyphylla Don k Japonica iL. fil.)

Wedd.

Franck, et Sav. 1. c. n. lo76.

Inter Aknnora et Nisitomari 1 6. ix., ad

margines viarum prope Fnkahori 18.

IX., in m. Kawara Yama 18. ix.

B. hispidula F>l.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1580.

In silva circa Yokohama 18.x.

CANNABACEAE.

Humulus Japonicus Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1539.

Circa Yokohama 13. 18. x.
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ULMACEAE.

Celtis Sinensis l'as.

Franck, et Sav. 1. c. n. 15i7.

In collilnis aiistral. circa Yokoliama T).

li>. XI.

POLYGONACEAE.

Rumex crispus />.

Fnimli. et ii'ar. 1. c. u. liUl.

In nideratis circa Akunora G. ix.

Polygonum Blumei Meisn.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1415.

Inter Akunora et Nisitomari 1 G. ix., circa

Yokohama 18. x.

P. Japonicum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. lilî).

var. grandiflora Meisn.

Ad margines viarmu circa Fukahori

18. IX.

P. filiforme Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1420.

In monte Kawara-Yama 18. ix.,incolli-

bns circa Oosima 29. ix.

P. Orientale /.. ß pilosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1424.

Circa Oosima, (an cult. ? Weiss) 29. ix.

P. Chinense /.. ;:> corymbosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1427.

In Hirado-sima 20. ix.

P. hastato-trilobum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1429.

In ruderatis ad Oossima 29. ix.

P. Sieboldi Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1431.

Ad margines silv. circa Yokohama 1 8, x.,

in Ibssis circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 24—20. x.

P. multiflorum Tknni».

Franck, et Sav. 1. c. n. 1438.

Circa Akunora G. ix.

P. CUSpidatum sich, et Zncc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1439.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 2G. ix., in

coUibus circa Oosima 29. ix., circa

Yokohama 31. x.

Chylocalyx perfollatus ( L. ) Hassk.

Fratuk. i't .S'(i/'. 1. c. n. 1434.

In ruderatis circa .\kunora G. ix.

Fagopyrum esculentum Mnerck

Franck, et Sar. 1. c. n. 14i2.

In agris inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

AMARANTACEAE.

Celosia argentea L.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 1393.

Circa Akunoi'a G. ix.

;i cristata ( L.) Hcntk.

Franck, et Sav. 1. c.

Ibidem, colitur 10. ix. et ad margines

viarum G. 18. ix.

Euxolus viridis ( F. ) Mo(i. Tand.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1397.

var. caudata Hnok-./il.

In agris circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 23—25. x.

Achyranthes bidentata Illume var. Japo-

nica Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 13!)8.

In coUibus inter Akunora et Nisitomari

16, IX., in ruderatis ad Oosima 29. ix.

Gomphrena globosa L.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1^99.

Circa Hirado-sima an culta? 1. lian/iclil

et Sckünherijer 19. ix. circa Oosima

col. 29. IX.

CHENOPODIACEAE.

Kochia Scoparia / /.. ; Sckrad.

Franck, et Sav. 1. c. n. 138G.

Circa Akunora cult. G. ix.

CARYOPHYLLACEAE.

Dianthus Seguieri rkaix !

Franck, et Sav. I. c. n. 187.

In pratis et silvis ad Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix.

D. superbus /..

Franck, et Sar. 1. c. n. 188.

Circa Yokohama 18. x.
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Cucubalus bacciferus T.. var. Japonica

Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 198.

Ill fruticetis iid Kobe prope Hiogo 1.

Mirucha 26. ix.

Melandrium firmum fSieh. et Zucc.)

liohrh.

Frmuh. et Sac. 1, c. n. 190.

Yokohama 1. Naumann.

Lychnis grandiflora Jacq.

Franck, et Sav. 1. c. u. 202.

var. Senno ( Sieh, et Zucc. )

Franch. et Sav. 1. c. n. 204.

In umbrosis rupiniia m. Kawara-Yama

18. IX. ad Totska 23—25. ix.

Malachium aquaticum
{
L.) Fries

Franch. et Sav. 1. c. n. 209.

In ruderatis prope Akunora 6. ix.

Sagina maxima A. Gray

Franch. et Sav. 1. c. n. 219.

forma minor Miq.

In agris prope Yokohama 31.x.

CRASSULACEAE.

Penthorum sedoides L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 627.

Ad rivum i^rope Yokohama et Totska c.

fi-uct. 25. X.

MESEMBßYANTHEMACEAE.

Mollugo stricta L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 674.

In agris inter Akunora et Nisitomari 1 6.

IX., circa Yokohama 13. x.

TEEEBINTHACEAE.

Rhus semialata Murray ß Osbeckii DC.
Franck, et Sav. 1. c. n. 385.

In Silva prope Akunora c. fruct. junior.

10. IX., in Inasatake 10. ix., Kobe
prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX.

R. succedanea L.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 386.

Circa Akunora col. 6. 16. ix.

R. Silvestris Sirb. et Zucc.

Franck, et Sar. 1. c. n. 387.

In Silva m. Inasatake 10. ix.

RUTACEAE.

Zanthoxylon schinifolium Sich, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 294.

Ad Hirado-sinia 20. ix.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia humifusa WilUl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1507.

In agris ad Yokohama 31. x.

E. lasiocaula Boifts.

Franck, et Sav. 1. c. u. 1509,

Ad margines silvarum circa Yokohama
18. X.

Sapium sebiferum Bo.vb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1519.

Circa Yokohama, ad margines silvai'um

18. X.

Rottiera Japonica (Tkunh. ) Sieb, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 1521.

Ad margines silvarum m. Inasatake 10.

IX., inter Akunora et Nisitomari 1 6. ix.

Phyllanthus Urinaria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1528.

Ad margines \aarum prope Akunora

10. IX.

Glochidion obovatum Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1529.

In apice m. Inasatake 10. ix., circa

Hirado-sima 20. ix.

Acalypha gemina (Lour.) Spr.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1522.

In agi-is circa Yokohama 31. x.

TILIACEAE.

Corchoropsis crenata Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 271.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad sepes

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.,

ad margines viarum prope Fukahori

18. IX., circa Yokohama 13. x.
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MALVACEAE.

Hibiscus mutabilis /..

h'ranih. et Sav. 1. c. n. 201.

Colitnr in hortis ad Totska 25. ix.

H. Rosa sinensis /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 202.

Ad iiiargines viaruin ad Fukahori, etiam

col. 18. IX.

Gossypium Indicum />.

Francit, et Sav. 1. c. il. 200.

Col. ad Kobe prope Hiogo 1. Mimcha.

GERANIACEAE.

Geranium Nepaiense Sh-m

Franvli. et Sur. 1. c. n. 281.

In sepibus et sihàs ad Akuuora 0. 10.

IX., circa Nisitomari IG. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirucha 26. ix., circa

Yokohama 18. ix.

BALSAMINACEAE.

Impatiens Textori M/î/.

Framh. et Sav. 1. c. u. 287.

In locis liumidis silvarum ad Kamakura

et Totska 25. x.

AURANTIACEAE.

Citrus trifoliata f..

Fvanrh. et Sav. 1. c. n. 302.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirov/ta

26. IX.

SAPINDACEAE.

Koeireuteria paniculata La.cm.

Francit, et Sac. 1. c. n. 351.

Ad margines silvarum circa Totska

•21. x.

Acer palmatum Tlmnh.

Franch. et Sav. 1. e. n. 304.

In silva prope Nisitomari arbor, alti 1 0,

IX., Yokohama, Kanasawa, Kamakura.

Totska 23—25. x.

Staphylea Bumalda Dr.

Franch. et Sar. 1. c. n. 378.

Ad rivuin prope Totska 25. ix.

Euscaphis Japonica i Ihuuh. )

Francit, et Sac. 1. c. n. 379.

In silva prope Akunora 10. ix., Hirado-

sima 1. Hanfieltl et Sr/tiinhcnfcr 19. ix.

VITACEAE.

Vitis Labrusca L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 34-4.

Ad sepes prope Fukahori 1 8. ix., Hirado-

sima 20. IX.

V. Thunbergij (Sich, et Xucc.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 84.

Ad rupes prope Akunora 0. ix., ad arbo-

res in m. Inasatake 10. ix., ad lapides

versus Nisitomari 18. ix.

var. tricuspidata ( SUé. et Zucc. ) Miq.

Ad sepes prope Akunora 10, ix.

CELASTRACEAE.

Evonymus alatus (Tkunb.)

Franch. et Sac. 1. c. u. 324.

fonua exalata llctiel

In silva prope Akunora 10. ix.. Nisito-

mari 10. IX.

E. Hamiitonianus Wall.

Franck, et Sav. 1. c. n. 325.

Ad sepes circa Y'"okohama 18. 31. x.

E. JaponiCUS Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 329.

Ad Akunora 0. ix.

Celastrus articulatus Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 331.

Ad Akunora 10. ix.

[huius varietas.

et Sav. 1. c. u. 332.]

C. Ciliidens Miq..' Franck.

RHAMNACEAE.
Paiiurus Aubletia Roem. et Sckult.

1' ranch, et Sav. 1. c. u. 336.

Yokohama 1. Nauntann.

ILICACEAE.

Ilex crenata Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 310.

In silvis m. Kawara-Yama 18. ix.. ad

sepes prope Kamakura 24. x.
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I. intégra Tlmnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 317.

Ad Hirado-sima 20. ix., ad margines

silvarum ad Kamakura 24. x. Yoko-

hama 31. X.

PITTOSPOEACEAE.

Pittosporum Tobira (Thunh.) Ait.

Franch, et Sav. 1. c. n. 182.

Circa Yokohama c. fruct. 31. x.

CEUCIFEBAE.

Capsella Bursa pastoris Moench

Franck, et Sav. 1. c. ii. 160.

Ch'ca Yokohama 31. x.

VIOLACEAE.

Viola Patrinii DC. var. Gmeliniana Betjel

Franch. et Sav. 1. c. ii. 168.

In silva ad Kohé prope Hiogo, il. fr. 1.

Mirocha 26. ix., circa Yokohama 5.

12. XI.

V. prionantha Bunge

Franck, et Sav. 1. c. n. 170.

In agris circa Yohohama 5. 12. xi.

V. silvatica Fries

Franch. et Sav. Í. c. n. 174'??

In rupium fissuris m. Kawara-Yama 1 8.

IX., Yokohama cum fruct. 1 8. x.

CUCURBITACEAE.

Trichosanthes Cucumeroides (Ser.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 601.

In rupibus m. Ka^rara-Yama 18. ix.

Cucurbita Pepo F.

Franck, et Sav. 1. c. p. 175.

Circa Yokohama efferata 18. x.

Melothria Regelii XamL
Franck, et Sav. 1. c. n. 668.

Ad Kobe prope Hiogo 1. Mirock a 26. ix.,

circa Yokohama 13. 18. x.

SALICACEAE.

Salix Sieboldiana Blume

Franck, et Sar. 1. c. n. 1045.

In]silva superiore m. Kawara-Yamal 8.ix.

HYPERICACEAE.

Hypericum erectum 77/»»//.

Franck, et Sar. 1. c. n. 230.

In silvis ad Akunora 6. ix., in apice m.

Inasatake et ad rivul. 10. ix., versus

Nisitomari 1 6. ix., in m. Kawara-Yama

18. IX., ad Hirado-sima 20. IX., in silv.

circa Yokohama, Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

H. Japonicum Thunh.

Franck, et Sav. 1. c, n. 231,

Ad fontem in m. Kawara-Yama 1 8. ix.

TERNSTROEMIACEAE.

Eurya Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 236.

In fructicetis ad Akunora 0. ix., in apice

m. Inasatake c. fruct. 10. ix., in saxo-

sis circa Nisitomari c. fruct. 16. ix.

circa Yokohama sepes cultas effonn.

13.x., etiam in silva spont. 13. 18.

31. X., inter Kanasawa, Kamakura et

Totska 23—25. x.
"

E. Chinensis B. Br.

Franck, et Sav. 1. c. n. 237.

Arbor ad Oosima 29. ix., circa Yoko-

hama 31. X.

Stachyurus praecox Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 244.

Ad Hirado-sima c. fruct. 20. ix., in silva

ad Kamakura 24. x., Yokohama 1.

Xauinann.

Camellia Japonica L.

Franck, et Sav. Le. n. 248.

In m. Inasatake 10. ix., Hirado-sima

20. IX., Kobe prope Hiogo 1. Mirocka

26. IX.

C. Sasanqua Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 249.

Ad sepes circa Fukahori 18. ix., Yoko-

hama 13. 18. x., Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

c. longifolia Miq.

Franck, et Sar. 1. c. u. 249. c.

Ad caupouam in Totska 24. x.
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Thea Chinensis si„is.

Franch. et Sav. 1. c. n. ííaO.

Ad Akunora I'ruct. (J. ix., in silva ad

Kobe propo Hiogo 1. Miitnha !2(). ix.,

Yokohama 5. 12. xi.

BERBEBIDACEAE.

Berberis Chinensis /v.s/.

Fianrh. et Sai\ 1. c. n. 93.

Ad rivum prope Hirado-sima 20. ix., ad

inarg. silv. circa Yokohama 18. 25.x.

Nandina domestica Thunh.

i'ldncli. et Sar. I. c. n. 98.

In saxosis ad temphim Daibuts prope

Nisitomari 16. ix., circa Yokoliama

13. 18. 31.x.

LARDIZABALACEAE.

Akebia lobata Decaisne

Franch. et Sav. 1. c. n, 89.

In dunietis circa Yokohama 18. x.

Stauntonia hexaphylia (Thunh.) De-

caisne

Franch. et Sav. 1. c. u. 92.

Inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

MENISPERMACEAE.

Cocculus Thunbergii l>(\

Francli. et .Sar. 1. c. n. 83.

Ad Akunora 6. ix., Nisitomari c. l'ruct.

16. IX., Hirado-sima 20. ix., Yoko-

hama 18. X.

/- triloba
f
Thunh. ) sp. Mil].

Franch. et Sav. 1. c. n. 83. y

Ad Akunora c. fruct. 6. ix.

Stephania Japonica { Thunh.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 86.

plantae uostrae adnumeranda S. rotunda

Miij. et Franch. et Sav. 1. c. n. 87.

non Loureiro.

In silva collis prope Oosima 29. ix.

MAGNOLIACEAE.

Kadsura Japonica /..

l-'vancli. et Sav. 1. c. n. 77.

Ad rivuui prope Kobe 1. Minicha 26. ix.

RANUNCULACEAE.

Clematis paniculata l'hunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1.

In frnticetia ad Akunora 6. ix., Hirado-

sima c. fruct. 20. rx., Kobe prope

Hioi^o c. fruct. 1. Mirocha 26. ix,

C. apiifolia />r.

Franch. et Sav. 1. c. n. 4-.

In silvis ad Akunora H), ix., Hirado-sima

C. Pierotii Miij. [20. ix.

Franch. et 8a f. 1. c. n. 5.

In silvis ad Akunora 10. 16. ix., m. Ka-

wara-Yama 18. rx.

Thalictrum hypoleucum Sieh, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 13,

In m. Inasatake usque ad apieem 10.

IX., m. Kawara-Yama 18. ix., Oosima

29. IX., Yokohama 18. x.

Anemone Japonica^ Thunh. )Sié. etZucc.

Franch. et Sav. 1. c. u. 15.

Ad Yokohama, florib. fere plenis 1 3. x.

Ranunculus Japonicus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 27.

Fukahori ad margines viarum 1 8. ix.

R. ternatus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. u. 28.

In ruderatis ad Akunora 6. ix., Nisito-

mari 16. IX., Yokohama.

R. sceleratus /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 38.

In ruderatis ad Akunora 6. ix.

Aconitum Fischeri Hdchcnh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 55.

Ad Oosima colitur 29. ix., in dumetis

et silvis circa Yokoluuna, Kunasawa,

Kanuikura 10. 23 25. x.

Cimicifuga foetida /..

var. simplex ( W'ormxii. sp.) lU'iicl

I 'rauch et Sav. 1. c. n. 58.

In silvis prope Kauasawa et Kamkura

2i. X.

BETULACEAE.

AInus maritima S'utt. i Japonica sich.

et Zucc. sp.) llctjcl

Franch. et Sav. 1. e. n. I6;{7.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.
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A. incana Wilki.

var. glauca Ait.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1 G38.

In silvis circa Yokohama 18.x., Kana-

sawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

CUPULIFERAE

Quercus glanduiifera Blume

Frandi, et <SVíí;. 1. c. ii. 1600.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX., ad marg. silv. prope Yoko-

hama c. fruct. 1 3. 18. X., Totska 25. ix.

Q. serrata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1602.

Ad marg. silv. m. luasatake c. fruct. 10.

IX., circa Yokohama c. fi'uct. 13. x.

Cyclobalanopsis acuta ( Tkunh. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1605.

In silva circa Yokohama 13. 31. x.

C. glauca (Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1607.

In m. Inasatake 10. ix:., ad Hirado-sima

20. IX.

var. myrsinaefolia (Blume! sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1612.

In Totska 24. x.

Pasania cuspidata ( Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1609.

In silvis ad Yokohama, Kamakura, Ka-

nasawa, Totska 23—25. ix.

Castanea vulgaris Lam.

var. Japonica ( Blume sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1614.

Ad Akimora c. fruct. 6. ix.

var. canescens Blume

Ad Yokohama 1. Naumann.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbeiiata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1461.

Ad Akunora 6. ix., in ai)ice m. Inasatake

c. fruct. 10. IX., ad rivum prope Totska

et Yokohama 23. ix.

E. pungens Thunb.

Franck, et Sav. 1. e. n. 1464.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., ad Hirado-sima leg. Banfield

et Sckönbert/er 19. ix.

E. glabra 27///»/;.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1466.

In silvis ad Yokohama, Kanasawa, Ka-

makura, Totska 23—25. x.

THYMELAEACEAE.

Wickstroemia Japonica (Sieb.) Miq.

Franck, et Serf. 1. c. n. 1451.

Ad Hirado-sima 20. ix.

LOBANTHACEAE.

VisCUm artiCulatum Burmann

Franck, et Sav. 1. c. u. 1456.

Ad Hirado-sima 20. ix.

SANTALACEAE.

Thesium decurrens Blume

Franck, et Sav. 1, c. n. 1458.

Circa Yokohama 1 8. x. In silva ad Totska

25.x.

UMBELLIFERAE.

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Franck, et Sav. 1. c. u. 677.

Yokohama 1. Naumann.

Sanicula elata Hamilt.

Franck, et .Sat". 1. c. n. 679.

In silva ad Akunora 1 0. ix.

Bupleurum multinerve DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 680.

In silva ad Totska 25. x.

B. falcatum L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 682.

Ad margines silv. circa Yokohama 18. x.

Cryptotaenia Canadensis (L. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 691.

Ad Akunora 6. ix., Yokohama 23. x.,

cuit. 12. XI.

Oenanthe stolonifera DC. var. laciniata

f Zoll in;/, sp.)

Framk. et Sav. 1. c. n. 699.

In oryzetis prope Kamakura 24. x.
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Ligusticum acutiiobum sieh, et Xncc.

Franch. et Sar. 1. c. n. 701.

In apice m. Inusatake, in silva circa

Akunora 10. ix.

Selinum Japonicum (Mi,j.l l'ranrh. et

Sai\ 1. c. n. 70:2.

Ad niargines viarum circa Fukahori

Porphyroscias decursiva .U/7, [is. ix.

J- ramh. et Ni<c. 1. c. n. 708.

Floribus fere nigi-is ( IVei-sM). Ad margi-

nessilvaruin circa Hirado-sima 20. ix.,

circa Yokolmnia 28. ix.

[Archangelica? Keiskei .1//7. Franch. et

Sav. 1. c. n. 711. In herb. Mus. Lugd.

— Bat. solum duo exeiuplaria a AVisÂr

lecta sed valde mutilata asservanti\r
;

iinum vix detenninabile, secundum

infloresceutiae Porphyrosciadis de-

cursivae simillimum.]

Caucalis Japonica Honttui/n

Franch. et Sar. 1. c. n. 710.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

1 G. IX., in silva ad Hirado-sima 20. ix.

ARALIACEAE.

Aralia cordata Thunl>.

Francli. et Xar. 1. c. n. 717.

Ad margines silvaruni circa Yokohania,

etiam colitur LS. x.

A. spinosa L.

Franch. et Sac. 1. c. n. 718.

Ad Akunora 10. ix. \_Planch.

Fatsia Japonica (Thunl.) Decaüne et

Franch. et Sav. 1. c. n. 727,

Ad sepes circa Nisitomari 16. rx., in

liortulo ad Totska col. 24. x.

Dendropanax Japonicus Secw.

Franch. et Sar. 1. c. n. 727.

In silva circa Akunora 10. ix.

Hedera Helix L. var. rhombea fSieh. et

Zacc. I yUq.

Franch. et Sar. 1. c. n. 730.

In collibus inter Nisitomari et Akunora

10. IX., in iruticetis ad Kobe prope

Hiogo 1. Mirocha 26. ix., circa Yoko-,

hama .31 . x., ."). 12. xi.

CORNACEAE.

Aucuba Japonica 'l'hnni:

Franch. et Sar. 1. c. n. 739.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.

HYDKANGEACEAE.,

Hydrangea involucrata sieh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 001.

In sih-is ad Kanasawa et Kamakura 2i.

X., Y'okohama 25. x.

H. petiolaris sieb, et Zucc.

Franch. et Sar. 1. c. n. OOi.

In rupium fissuris m. Kawara-Yama

18. IX.

Deutzia scabra Thnnb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 607,

Ad sepes circa Fukahori c. fruct. 1 8. ix.,

Yokohama c. fruct. 1 3. 1 8. x.

D. Sieboldiana Ma.ci>n.

Franch. et Sar. 1. c. n. 008.

In silva ad Akunora c. fruct. 10. ix.

SAXIFRAGACEAE.

Saxifraga sarmentosa T..

Franch. et Sar. 1. c. n. 583.

In collibus circa Yokohama 5. 12. ix.

Astilbe Chinensis Ma.dm. var. Japonica

Ma.riin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 580.

Ad margines silvarum circa Yokohama

18. x., Totska 24. x.

OENOTHERACEAE.

Ludwigia prostrata Bo.rh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 054.

Ad margines vini-um prope Fukahori

18. IX.

Circaea lutetiana /,. vav. quadrisulcata

Ma.ciin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 055.

In saxosis umbrosis m. Kawara-Yama

18. rx., circa Yokohama 18. x.

C. mollis Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 057.

.\d .'Vknnora 0. ix.
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LYTHRACEAE.

Lythrum Salicaria L.

Franvh. et Sai\ 1. c. n. 646.

Ad Hirado-siiua 20. ix.

^MELASTOMACEAE.

Osbéckia Chinensís L.

Franck, et .S'ai;. 1. c. n. G41.

In m. Kawara-Yama 18. ix.

HALORACACEAE.

Haloragis micrantha R. Br.

Franck, et Sav. 1. c. u. 635.

Circa Yokohama 1. Naumann.

ROSACEAE.

Spiraea Japonica L.ßl.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 492.

Colitiu" circa Hirado-sima 20. ix.

S. callosa Tkimh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 493.

In silvis ad Akunora 6. ix., c. fruct. in

silvis m. Inasatake 10. ix.

S. Blumei G. Don
Franck, et Sav. 1. c. n. 494.

Circa Yokohama 18. x., 5. 12. ix.

Kerria Japonica (Tkmib.) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 501.'

In Akunora 16. ix.

Gaum Japonicum Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 526.

Ad margines agrorum prope Fukahori

18. IX,, in m. Kawara-Yama 18. ix.,

circa Yokohama c. fruct. 13. x., 5.

Fragaria Indica Amlr. fl2. xi.

Franck, et Sav. 1. c. n. 530.

In collibus austral, ad Yokohama 5. xi.

Agrimonia viscidula ßimi/<? var. Japonica

Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 543.

In collibus versus Nisitomari 16. ix., in

silva circa Yokohama 13. x.

Sanguisorba tenuifolia Fm-k.

Franck, et Sav. 1. c. n. 545.

In collib. silvat. adOosima 29. ix., Yoko-

hama 18. X.

Rosa multiflora Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 548.

In silva ad Yokohama c. fruct. 5. xi.

R. Luciae Franckvt et liockchrnne.

Franck, et Sav. 1. c. n. 5i9.

Ad Hirado-sima 20. ix., Yokohama 18. x.

Pirus Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 563.

Ad margines agrorum circa Yokohama

23. x.

Photinia viliosa DC.

Francit, et Sav. 1. c. n. 573.

Ad Hirado-sima 20. ix., in silvis ad Ka-

makura 24. x., cii'ca Y'^okohama cum

fruct. 31.x., 5. 12. XI.

Eriobotrya Japonica ( Tkunh.) Lindl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 574.

Circa Yokohania 1. Naumami.

Raphiolepis Japonica Sieb, et Zmc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 575.

Circa Akunora 10. 16. ix.

ROMOSACEAE.

Albizzia Julibrissin Boivin

Franck, et Sav. 1. c. n. 478.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX.

CAESALPINIACEAE.

Cassia mimosoides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 472.

In apice m. Kawara-Yama 1 8. ix.

PAPILIONACEAE.

Crotalaria Oldhami Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 394.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

Indigofera tinctoria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 408.

In dumetis circa Akunora 6. ix., in ru-

pestribus ad Nisitomari 16. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., in col-

libus australibus circa Yokohama 5.

12. xr.
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Milletía Japonica (Sieh, et Znrc.) J.

Gray

Franrh. et Sar. 1. c. n. 40Ü.

In collibus inter Akunora et Nisitoniari

16. IX., circa Hirado-sima 'HO. ix.

Aschynomene Indica L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 117.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

Desmodium microphyllum { Tlmnh.) DC.

Francit, et Sav. 1. c. u. il 8.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. Buergeri Mii).

Franck, et Sav. 1. c. n. 419.

In apice m. Inasatake 10. ix., inter

Akunora et Nisitomari 16. ix., in

apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. laburnifolium Dc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In dumetis circa Akunora 6. ix. in silva

versus m. Kawara-Y'^ama 18. ix., ad

Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix.

D. Japonicum Mig.

Franck, et Sav. 1. c. n. 421.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX., Y'okohama LS. 31. x.

D. podocarpum De.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 422.

In silva ad Hirado-sima 20. ix.

D. Oldhami OHv.

Franck, et Sav. 1. c. n. 423.

In silva ad Kamakura 25. x.

Lespedeza bicolor Tnrcz.

I-'ranck. et Sav. 1. c. n. 424.

In apice m. Inasatake 10. ix., Hirado-

sima 20. IX., Yokohama 18. x., in sil-

vis inter Kanasawa et Kamakura

23—25. X.

L. Buergeri Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 426.

Circa Yokohama 1. Xau mann.
L cyrtobotrya .U/V/.

Franck, vi Sav. 1. c. n. 427.

In silva versus m. Inasatake 10. ix.,

circa Yokohama 1. Xamnann.

L. virgata
f
Tknnh. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 428.

In silva m. Inasatake usquc ad apicom

10. IX.

L. pilOSa
f
Thanh. ) Sich, et Xncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In m. Inasatake silv. 10. ix., in collibus

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

L. striata ( Tknnh. ) Hook, et .\rn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 430.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

L hirta//..j /•;//.

Franck, et Sav. 1. c. n. 431.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad Hirado

sima 20. ix.

L. sericea i Tkunh.) Mii/.

Franck, et Sav. 1. c. n. 432.

In silvis circa Akunora 6. 10. ix., apice

m. Inasatake 10. ix., inter Akunora

et Nisitomari 16. ix., in saxis m. Ka-

wara-Yama usque ad apicem 18. ix.,

circa Yokohama 5. 12. xi.

Orobus lathyroides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 446.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., ad

margines silvarum prope Kamakui-a

24.x.

Amphicarpaea Edgeworthii Bcntk. var.

Japonica Oliver

Franck, et Sav. 1. c. n. 449.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., m. Kawara-Yama 18. ix., ad

Hirado-sima 20. ix., Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix., circa Yokohama

13. X., in agris ad Kamakura 24. x.

Dumasia truncata sieh, et Zncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 45().

In m. Kawara-Yama 18. ix.

Pueraria Thunbergiana fSieh. et Zncc.)

Hentk.

Franck, et Sav. 1. c. n. t55.

In apice m. Inasatake 10. ix., collibus

inter Akunora et Nisitomari Ki. ix.,

ad Hirado-sima 20. ix.
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Phaseolus radiatus L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 459.

In agris circa Akiuiora an efferata

(Weiss) 6. IX., inter Akunora et Nisi-

tomari 16. ix.

Dolichos cultratus Thunb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 462.

Ad Akunora col. 1 6. ix.

Atyiosia subrhombea Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 463.

Ad Akunora 10. ix.

Rhynchosia volubilis Lour.

Franck, et Sav. 1. c. n, 464.

Ad Akunora 6. ix., Hirado-sima 20. l\.

Sophora angustifolia sieb. et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 469.

Circa Yokohama 1. Xamnann.

Erratum. Damnacanthus \n6icus G a, rtn.

f. nescio quolapsu fatali inter Lonice-

raceas a me enumeratus, ad Rubia-

ceas referendus.

De nonnullis aliis plantis Japonicis serius disseram.

Dabam Claudiopoli in Hungária pridie Kal. Április. 1878.

Hibaigazítás. Az els füzet 28-dik oldalán kezdd növén}i:ani czikkben

«Descriptiones plant, novarum auctore V. de Janka» az utolsó re^iziónál

történt vétség miatt több hiba maradt, a melyet ezennel helyreigazitimk :

Pag. 28. els sor :

hetedik sor

tizenötödik sor :

tizennyolczadik sor

Pag. 29. harmadik sor :

Pag. 30. tizenegyedik sor :

tizeuhatodik sor :

Pag. 31. hatodik sor:

«inferre» helyett „inferne".

«seiamimen brauaceae» helyett ,,semi-menibra-

naceae".

«Thacia» helj^ett „Thracia".

«revadense» helyett „nevadense".—
«seres» helyett „teres"

((omniA'O» helyett „omnino" és «eujusdam»

helyett „eujusdam"

«adoetus» helj^ett „adoctus".—
még hozzáteend „accepi", mely szóval a

mondat végzdik.

Ugyanott a Simkovits LAJOs-féle dolgozatban kiigazitandók :

Pag. 31. felühl tizennyolczadik sor :

aluh-ól harmadik sor :

Pag. 33. » tizedik sor :

» tizenkettedik sor :

Pag. 34. íeliih-öl hetedik sor:

» tizenötödik sor :

«et albo» helj'ett „ex-albo".

«Fleveles» helyett „Töleveles".

«p. 60» helyett „jí. 69".

«Gropa Cistri« helyett „Gropa Bistri".

«kerczesori» helyett „Retyezat"'

«ösmertetett» helyett „ösnwi'hetett".
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ÁSVÁNYTAN. MINERALOGIA.

ADATOK NÉMELY PISTAZIT-EREK KÉPZDÉSÉHEZ.

Dr. Roth SAMU-tól.

A pistazit igen gyakran található fennöve, repedések falain. Ilyenkor

egészen természetesnek látszik azon magyarázat, hogy a praeexistált repe-

désben kijegeczedett. De ugyanazon magyarázatot alkalmazzák al)l)an az

esetben is, ha valahol eret találnak, mely teljesen ki van töltve pistazit által.

És ezen magyarázat annál inkább mutatkozik elfogadhatónak, miután foly-

tonos átmenet létezik e kétféle jelenség között. Itt azonban oly esetet szán-

dékozom megismertetni, melyben zöld erek nem praeexistált rcpecUsehhen,

hanem a tömör kzetben, annak bizonyos irányban történt átváltozása folytán

keletkeztek. De elre akarom kijelenteni, hogy távol van tlem, a képzdés

módját az összes pistazitokra alkalmazni.

Az alacsony Tátra több helyén zöld ereket találtam, melyek közül

egyesek lassan átmentek az anyaközetbe ; a már magában is sokat nyomó

tényhez járult még egy másik körülmeny is, mely egy praeexistált repedés

ellen szól ; ugyanis észleltem zöld ereket a képzdés különböz stádiumai-

ban ; kezdetöket egyes zöldszíuü melaphyr változatokban láttam, hol részben

csak mint apró, vékony és egymással egyközösen futó erecskek, részben

pedig mint egészen 3 %,, vastag és 5 '«/„i hosszú erek léptek fel. Én ezt a

kzetet vékony csiszolatban megvizsgáltam és azt találtam, hogy az erekben

meg felismerhet porphyros földpát, mely többnyire még a hasadási irányo-

kat mutatja, és gyengén kettsen tör, zöld szinü és háló módjára össze-

függ területekre oszlik; hasonló változást szenvedett a mikrojegeczes föld-

pát is, csak hogy nem szolgáltat oly nagy zöld területeket. Ilyen átváltozás

folytán kovasav vált ki, mely egyes helyeken a zöld területekben, tehát a

földpát tömegében lerakódott. A kovasav által kitöltött helyeken kivül van-

nak olyanok is, melyek mcszpát által kitöltvék. A mi a két ásványnak egy-

máshoz való viszonyát illeti, általában azt tapasztaltam, hogy némely helyen

a quarcz a mészpát rovására gyarapodott, míg másutt megfordítva i örtént.

De mind a két esetben egyformán ment véglie a pistazit-képzdés. Egyes

helyeken egy középpont körül, másutt egy középsík irányában helyezkednek

el a tüalakü, világoszöld jegeczek, a köztök lev területek egyes helyeken

quarcz, másutt mészpát által kitöltvék.

A kzet azon területei, melyeken a pistazittá való átváltozás már vég-

hez ment, zöld színvé válik, míg a szomszéd területek szürkés barnáknak

maradtak. Az átváltozás mindég egymással többé-kevésbbé párhuzamosan

futó rétcgeklx-n történik. Ezek a rétegek néha egyesülnek és sokkal vasta-

gabb ereket alkotnak. Az elbl) az anyakíizet által kitöltött kcizök ilyenkor

I
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vagy quarcz vagy meszpát által kitöltvék. Ha a mészpát a légkörbeliek beha-

tása folytán eltávolodott, üregek támadnak az erekben. Ezen oknál fogva

még akkor sem lehet mindég praeexistált repedést feltételezni, ha a pistazit

csak az üreg falain van elhelj^ezve, miután az üreg akként támadhatott,

hogy a pistazit közeit kitölt mészpát eltávolodott.

A pistazit-erek ilyképeni képzdése melaphyrból vegj^tani úton is igen

könnyen magyarázható ; a pistazit singiilosilikat lévén, a nagyobbára andesin

földpátból álló melaphyrból olyképen képzdött, hogy a földpát kovasavának

egy része — az andesin tudvalevleg bisilikat — eltávolodott és a calcium-

tartalma növekedett. Hogy kovasav kivált, azt bizonyítják kivált a quarezerek

és hogy calciumvegyekben nem szkölködik a melaphyr, azt bizonyítják a

néha 1 ^(«.-nyi vastag calcit-erek. így tehát vegytani szempontból is megállja

feltevésünk a bírálatot. Különben számos eset ismeretes, hogy a földpát

pistazittá átváltozott.

KÜLÖNFÉLÉK.

J^TXTU^ŒtajTSOJJ'hTtl'lOZ.

Minthogy a füzetekben foglalt közléseket szak és rendszer szerint

csojwrtositjuJc s azonkívül a Bevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. immkatársaink szíves figyelmébe :

1. Tessék az értekezéseket a papirnah csak egyik oldalára írni.

2. A Bevuebe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogy a szerzk egy része a terjedelniesehb, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a megjelenést megelz

hónap TO-kén állattan, 12-én növénytan, 15-kén ásvány- és földtan) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kinyi-

latkoztatjuk, hogy a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

csak apró, a különfélék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el .

Minden nagyobb.^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot egyáltalában

minél elbb kérjük.

Minthogy azon vagyunk, hogy a füzetek kiállítása minden ízében

magyar legyen, a mümellékletek sok utánjárást s így idt követelnek;

hogy ezt megnyerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Jelen füzet ketts u. m. a Il-dik és Ill-dik, minél fogva ez évben mái* csak

egy füzet, a IV-dik, még pedig október elején fog megjelenni. Erre a beosztásra az

kényazen'tett, liogy tisztelettel alulírott, máskülönben kéi^telen lenne korább vál-

lalt kötelezettségeinek megfelelni. Tartozom ugyanis a «Magyar pókfauna»
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III. kötetét s néiîszenï elíidásaim cyclusiít kiadui. A t. elfizetk szives beleegye-

zését és elnézését kéri Herman Ottó a «Természetrajzi füzetek» szerkesztje.
*

A legközelebbi IV-dik füzet hozza Dr. Entz Géza barátunk protistologiai

dolgozatát, a liozzá tartozó három, kiviilóan szép és instructiv táblával. Dr. Kanitz
Ágost barátunk ugyan e füzetben adni fogja a keletázsiai növények jegyzékéhez
tartozó resuinét.

^

Munkatársaink közül azokat, a kik a nnuiyelv dolgában velünk tartanak,

külön is kérve íigyt'hni'ztt'tjük e ketts füzet els czikkére, mely Szauvas Gábor
tollából eredt. Ebbl meggyzdhetnek, hogy a közvetítés igenis lehetséges, s hogy
ez azirodalíMunak nagy liasznára fog válni. Újból is kijelentjük, hogy a közvetítést

kedves kötelességünknek tekintjük.
*

Az els füzetl)en jelzett geológiai dolgozat annál a körülménynél fogva, hogy
t. i. a kir. magy. íVUdtani intézet tisztviseli a p;írisi viliigkiállitásra szánt tárgyak
k('>rül szokatlanul el voltak foglalva, a negyedik füzetre marad.

*

A párisi világliiállitásra szánt geológiai térkéj), mely a Duna jobbparti rész-

nek viszonyait a k. m. földtani intézet eredeti fölvételei alapján föltünteti, ép oly

becses mint csinos m s a hozzá tartozó irodalommal együtt minden bizonynyal

becsületére fog válni, úgy az intézetnek, mint a magyar culturtörekvésnek is. De a

térkép a hátralev munkát is viLígossá teszi, ez pedig még szerfelett nagy, olyan

nagy, hogy az intézet szegényes dotátiójilval és, egyenesen kimondva, nyomoriisá-

gos elhelyezésével a képzelhet legrosszabb arányban áll. Az utólilnra itt különösen

reflectálunk. Az intézet elhelyezése, a szó olyan értelmél)en, a minben ezt külföldi

roszakaróink szokták reánk alkalmazni, valóban ndtsiai». Egy oly helyiségben,

mely a legszerényebl) igény polgári család számára is szk, könyvtár, gyjtemény,
dolgozó helyiség, laboratcnium úgy össze van zsúfolva, liogy ott valaminek átné-

zetes összeállításáról, a jó és könnyií munka e nélkül(')zhetetlen föltételérl, szó

sem lehet ; st ez összezsufolása az embereknek és tárgyaknak épen a közegészség-

ügynek már a józan ész által is fölállított szabályaiba ütközik. Yendégtudósok szá-

mára egy talpalatnyi hely sincsen, mi egy állami központi intézetnél, mely termé-

szetes gylhelye úgy a fvárosba jöv vidéki erknek, mint a külföldi Lítogatóknak

is, valóságos képtelenség. A múlt nyáron itt járt congressusi geológok szánalmasan

mosolyogtak s e helyiségrl következtettek a nemzet tudományos fogékonysiígára.

Szeretnk tudni, vájjon az intézet igazgatása eladta-e ezt a dolgot illet helyen

kell nyomatékkal ? Mi úgy tudjuk, liogy a geológiának, mint olyan szaknak,

melynek ei'edményei nagyon is kiliatnak a társadalom anyagi jólétére is (kszén,

l)ányászat, Í2)arnak való k és földnemek stb.), a culturiillamokl)aii palotákat szokás

emelni. Ezt ugyan nálunk most nem követelheti; de elgondolva, liogy pld. Bécsben

az állat-ncivénytani társulatnak, mely nem is állami se nem kcizponti, nu\gis az

országházában tudtak lielyet adni (az állami fcildtani intézet számára megvétetett

a Lichtenstein-palota), kérdés, vájjon nem férne a nii geológiáid; valamely állami

épületbe '? mert igy csakugyan nem maradhat, ha csak nem azt akarjuk, hogy a

m. orvosok és term, vizsgálók nagygylése alkalmára ide készül külföldiek ismét

megszóljanak. Ezek ötlöttek eszünkbe annak Littílra, hogy a kiállított térképhez

háromnál több látogató egyszerre nem férhetett. H. ().

*

LöczY La.ios colli'gánk és baiiitunk, ki tudvalevleg a gr. SzftcHKNVi Bki.a

k(>letázsiai expeditiójának tagja, már liallatott mag;iról. A vör()s tenger partjáról a

múzeumnak csinos gyjteményt kühht, Darjeelingbl (Calcutta mellett, Körösv

CsoMA Sándoií nyuglielyérl) pedig levelet intézett e fzi-tek szerkesztjéhez. A levél

márczius l-jén kelt és 31 -kén ide érkezett. April vége felé az expeditió Singapóre-

bl tovább indul.

Természetrajzi J'iizelek n. kiitet ii. c» m. j'iizet. 11
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TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NA TURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National-Museum zu Budapest.

ZUK ORIENTIRUNG.

In der Revue werden Uehersetzuwjcn oder Aiisziigc der im nntjarischcn

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben,- minder jcielitige Sachen werden blas

angeführt. Die Aibeiten ausländischer Autoren erscheinen rollinhaltlich in

der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des Unga-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Kedaction.

ERKLÄRUNG.

Unsere verehrUclien Abonnenten sotviejcne Institute, Gesellschaften und

Vereine, welche uns mit dem Austausche der Schriften beehren, machen wir

aufmerkscnn, class gegenwärtiges Heft ein Doppelheft, II und III ist ; das

den Jahrgang abscJiliessende IV. Heft wird im October l. J. ausgegeben

werden. Zu dieser Eintheilung zwingt Gefertigten der Umstand, dass er

frtiJieren ]\'rpflichtungen nacliliommen muss. Es handelt sich um die

Drucklegung des III. Bandes von Ungarns Spinnen fauna und einer Serie

schon gehaltener populärer Vorträge. Um Nachsiciit bittet

Otto Herman,
Kedacteiu der Natiu-historischen Hefte.

Pag. 37.

Zur Terminologie. Der Artikel beschäftigt sieh ausschliesslich mit der

ungarischen naturhistorisehen Terminologie, namentUch mit Feststelhmg
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der Au.sdiiiekc für ]\r<)iistru()sitiit, J)irt'orinitat, Al)]i()niiitiit, Ahi'rration,

Bastard. Der Artikel entstammt der Feder unseres angesehenen Linguisten

G. Szarvas und ist von speciell ungarischem Interesse.

EIN VETO, ODER BESSER EINE BITTE

I M N A MEN E I N l<ni I N T E R E S S A N T E N PFLANZE.

Mitgetheilt von Otto Herman.

Unser ])loc'ksl)erg ist niclit nur als strategischer Punkt, sondern auch

in naturhistorischer Beziehung ganz gewiss merkwürdig. Er gleicht der

Auslage eines soliden Geschäftes, welche so viel verspricht, als das Geschäft

wirklich einzulösen im Stande ist ; die unsere Ei"^'artung erregt und nicht

enttäuscht.

Die Jünger der Natur wissen es auch längst, dass der Blocksherg auch

zu jenen vorspringenden Punkten gehört, welche die Flora, Fauna, die

Gestaltung des hinter ihnen liegenden Bodens einleiten, voll von Spuren

und ]\Iustern sind, deren volle Entfaltung erst in grosser Ferne erfolgt, und

die auch solche Erscheinungen bieten, welche hier die äusserste Grenze

ihres ^'orkommens finden. Solche Punkte sind ausserordentlich wichtig
;

denn einerseits lieantworten sie viele Fragen, andererseits sind sie besäet mit

Fragezeichen, für welche die Antworten erst aus fernen Gegenden durch

ausgedehnte, eindringliche Forschung herbeigeschafft werden müssen.

Die Jünger der Natur wünschen eben deswegen, dass solche Punkte

unangetastet, jungfräulich bleiben mögen; und dieser Wunsch entspringt

nicht einer leidigen Passion, sondern er ist gewiss im Interesse der Wissen-

schaft gesprochen.

Aber auch das ist richtig, dass das materielle Interesse der Gesell-

schaft solche Punkte ganz anders betrachtet und beurtheilt, besonders dann,

wenn dieselben in das Weichbild eines erstarkenden, sich immer mehr

ausbreitenden Emporiums fallen, welches Alles erobert, was eine Quelle für

die materielle Existenz zu bilden vermag. Das letztere ist das gewaltigste

Interesse, dem gegenüber die Wissenschaft stets den Kürzeren zieht.

Das materielle und das wissenschaftliche Interess(> sind in neuester

Zeit auf unserem Blocksberge hart aneinander gcrathen ; das erstere erobert

das Gebiet für den Weinbau und zieht für das letztere stets engere Grenzen.

Ich greife auch nicht zur Feder, um im Interesse der Wissenschaft

eine Schlacht zu liefern, einen Sieg im Grossen und Ganzen zu erringen,

u. z. so, dass dadurch das materielle Interesse geschädigt werde ; ich spreche

nicht einmal ein «\'etoii aus, sondern bringe lieber im Interesse einer wis-

senschaftlichen Frage eine Bitte vor, deren Erhörung ich sehr wünsehe un<l
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— ohne Schädigung des materiellen Interesses — auch als gerecht und

möglich erachte. — Ich beginne also.

Die Flora des Blocksberges ist in dreifacher Beziehung interessant.

Erstens deswegen, weil sie der Fundort vieler, für den Osten und Südosten

charakteristischer Pflanzen ist ; zweitens deswegen, weil sie zur benachbar-

ten Ebene im Gegensatze, für den gebirgigen Theil hingegen charakterisi-

rend ist; drittens weil diese Flora manche Erscheinungen bietet, welche

auch mit geschichtlichen Bewegungen, deren Schauplatz der Blocksberg

war, auf das Engste verknüpft sind und also auch für die Geschichtsfor-

schung im wahren Sinne des Wortes lebende Belege abgeben.

Die mit der Bewegung des menschlichen Geschlechtes zusammenhän-

gende, also mehr künstliche Verbreitung, Ansiedelung und Acclimatisirung

der Pflanzen bildet in der Botanik als Wissenschaft einen höchst anziehen-

den Wissenszweig, welcher auch für den Laien viel überraschendes enthält.

Die Akazie, der Lieblingsbaum unserer volksthümlichsten Dichter,

welchen dieselben mit ebenso grosser Vorliebe besingen, wie der Slave

seine Linde, der Deutsche seine Eiche, die Weltdichtung ihre Palme oder

ihre Ceder vom Libanon, — ja, welcher Baum stellenweise vom Volke

geradezu «magyar fa» (ungarischer Baum) genannt wird, stammt aus Nord-

Amerika. Unser Nationalgewürz, die Paprika, stammt aus Südamerika.

Vom Taliak, den Erdäpfeln brauche ich gar nicht zu reden. Alle diese sind

absichtlich eingeführte Pflanzen.

Dagegen haben sich einige, ursprünglich amerikanische Astern ganz

ohne den Willen des Menschen bis in die Steppen der Theiss verbreitet; die

Crambe tatarica bezeichnet auch heute noch die Lagerplätze der Tataren-

horden, und auch die Türkenherrschaft hat ihre floristischen Spuren hinter-

lassen. Das Euclidium syriacum, die Malcolmia africana, kamen bestimmt

mit dem erobernden Türkenheere zu uns, verbreiteten sich von den Lager-

plätzen aus und gelten heute auf vielen Punkten als Unkraut. Das Xanthium

spinosum wandert sogar trotz unseres Sträubens vor unseren Augen weiter

und weiter u. s. w.

Eine, unzweifelhafte, der Cultur entstammende Spur der Türkenherr-

schaft sind nun die Feigengebüsche am Südabhange des Blocksberges;

daneben findet sich aber eine Pflanze vor, von welcher der ausgezeichnete Bota-

niker Dr. A. Keener vermuthet, ^ dass sie ebenfalls ein Ueberbleibsel der

türkischen Culturen ist ; es ist dies das atiivkvieclienae Peganii in Harbin la L.

Der Bettung dieser Pflanze sind diese wenigen Zeilen gewidmet.

Betrachten wir vorerst einige Eigenschaften dieser Pflanze, welche

* Kerner «Ueber einige in historischer Beziehung interessante PÜanzeu der

ungarischen Flora.» Auitl. Wiener Ztg. Abendblatt 1S59 ; ein ausführlicher Auszug in

Oest. bt. Ztg. IX. 1859. 335, p.
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derselben dort, wo sie ihrer Verbreitung nach am häufigsten vorkommt,

eine gewisse Wichtigkeit verleihen.

Nach Steven wird die Pflanze von den Tataren der Halbinsel Taurien

«Juserlik» , am Terek « Hesserik » , von den Armeniern «Tschigatnuk»

genannt. Die Pflanze wird nirgends cultivirt, sondern sie bedeckt als Unkraut

grosse Flächen und verbreitet sich um desto sicherer, als sie ihres Geruches

wegen von keinem Thiere gefressen wird. Die Samen werden verschie-

denartig benützt. Vor Allem geben sie einen vorzüglichen Farbstoff,

das sogenannte «Türkischroth»; der Farbstoff" ist dasHarmalin, einAlcaloid.

Wegen dieser Eigenschaft bildet der Same einen Handelsartikel, und es

liefern die grössten Mengen desselben die transwolgaischen Steppen. Ausser-

dem wird derselbe von den Türken als Gewürz benützt, die Araber ver-

ehren dai'in unter dem Namen « Harmall) ein wirksames Heilmittel, nament-

lich ein Präservativ gegen alle Augenleiden. Sie verschlucken im Frühjahre

ein halbes Dutzend halbreifer Samenkapseln und glauben sich gesichert.

Jamks Johnston berichtet auch noch andere Sachen. Nach ihm sollen

einige orientalische Stämme die Pflanze neben Opium und Hanf als Narco-

ticum gebrauchen ; und Belonius hat es verzeichnet, dass sich Sultan Soli-

man gar oft damit berauschte.

Neuerlich hat Fritsche aus den Hülsen zwei interessante Stoffe dar-

gestellt, das Harmin und Harmalin, deren chemische Eigenschaften schon

ziemlich, die physiologischen Wirkungen dagegen noch nicht bekannt sinil.

Schon aus diesem ist zu entnehmen, dass diese Pflanze unseres Inter-

esses werth ist.

Aber an ihr Vorkommen auf dem Blocksberge knüpft sich überdies

noch eine phytogeographisclie Frage, deren Lösung im Interesse der Wis-

senschaft liegt.

Ich habe schon oben bemerkt, dass Dr. Kerner in der Pflanze eine

Spur der Türkenherrschaft u. z. ein Cultur-Ueberbleibsel vermuthet. Mein

Freund Janka, ^ der die türkischen Fundorte aus eigener Anschauung und

auch die anderweitige Verbreitung kennt, fand die Pflanze überall nur wild-

wachsend, nirgends cultivirt, und eben deswegen neigt er sich nicht zur

Vermuthung des Dr. Kerner
;
ganz besonders aber auch deswegen nicht,

weil eine übersichtliche Zusammenstellung der Fundorte es sehr wahr-

scheinlich erscheinen lässt, dass diese Pflanze der Flora des Blocksberges

ursprünglich angehört.

Wenn wir die Verbreitungszone von Osten her zu verfolgen beginnen,

so finden wir, dass die Pflanze in Asien nach Turkestan dringt ;
nach Süd-

west verfolgt, treffen wir sie nördlich vom Caspischcn jMeer, nahe der sud-

lichen Ausläufer des Ural ; fortwährend in siidwestHcher Richtung vordrin-

' Ich verdanke acr Güte ineines Freuiules Janka .lie Zusaimneustelhui« .1er

Dateu, zu welclieu auch Herr Tesskdik einen Beitrag' lieferte.
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gend finden wir sie nördlich vom Kaukasus, in der Krim, zwischen Saloni-

chi-Uesküb, im Neapolitanischen, im Südosten Spaniens bis zur Höhe des

Tajo. Wenn wir nun vom äussersten Verbreitungspunkt jenseits der Wolga

gegen jenen in Spanien eine Zone ziehen, so kommt unser Blocksberg in

diese Zone zu liegen.

Innerhalb der Zone verbreitet sich die Pflanze auf Anatolien, längs

des Laufes des Tigris und Euphrat, um den Golf von Persien, in Nordafrika

von Kairo bis Marocco. In Asien geht sie nach Arabien und bis an die

Grenze Ostindiens. Gegen die erwähnte Verbreitungszone zu verliert sie

sich nach und nach. Sie fehlt auf den Belearen, auf Sicilien, kommt auf

Sardinien vor, fehlt auf Corsica, im Pelopones ist sie vorhanden ; auf der

bezeichneten Stelle des türkischen Gebietes bildet sie nur mehr eine Art

von Oase, auch in der Krimm. Eben die beiden Umstände, dass nämlich der

Blocksberg in die Zone fällt, und die Pflanze gegen die Zone zu oasenartig

auftritt, machen es sehr wahrscheinlich, dass wir es auf dem Blocksberge

mit der letzten phytogeographischen Spur zu thun haben.

Sowohl bei der Verbreitung der Thiere, als auch jener der Pflanzen

erfahren wir es meistens, dass die Formen gegen die Verbreitungsgrenze

hin stets seltener auftreten, an der äussersten Grenze gewöhnlich auf eine

beschränkte Localität gewiesen, nicht weiter gehen, diesen letzten Punkt

aber zähe behaupten,

Auf dem Blocksberge behauptet auch unsere Pflanze nur ein Plätz-

chen von etwa 16 D'^ ; dort fand sie einstens unser alter Szadler, dort wurde

sie durch Dr. Kernes, neuerdings entdeckt, und von dort her kennen auch

wir dieselbe. In einem durch eine Wegscheide gebildeten Dreiecke stehen im

Ganzen etwa :25—30 Buschen, und trotzdem die Berglehne eine Menge

Plätze von gleicher Lage und Bodenbeschaffenheit bietet, geht unsere

Pflanze dennoch nicht weiter. Es ist jedoch die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass diese Pflanze auf jenen Hängen, welche schon von Alters

her dem Weinbaue gewidmet sind und von deren ursprünglicher Flora wir

nichts wissen, einst viel häufiger vorkam.

Es ist übrigens ganz gleich, ob wir die Pflanze als historische Spm*

oder als verlorenen Posten der Verbreitung betrachten, sie ist jedenfalls

interessant und verdient die Schonung, besonders rücksichtlich der letz-

teren Vermuthung.

Denn in Sachen gewisser merkwürdiger Sprünge hat die Wissenschaft

noch nicht das letzte Wort gesprochen, und eben deshalb ist es gut, wenn
die Marksteine dieser Sprünge unangetastet bleiben. Es ist noch immer
eine offene Frage, warum denn die herrliche Lotosblume in den Thermen
des Bischofsbades nächst Grossw^ardein und dann wieder erst im fernen

Africa erscheint, wo sie um Damiette und Kairo nicht eben häufig ist und

erst am oberen Nil ihre Blüthenkelche in Fülle öftuet *?
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Der kleinere Sprung des Peganum Harinala L. von Salonichi auf den

Blocksberg ist Gegenstand einer ähnlichen Frage.

Es ist mir übrigens gestattat diese Zeilen damit zu scliliessen, dass

mir der Abgeordnete Herr Karl von Kerkápoly — in dem Falle, wenn
nämlich der Standort des Peganum seiij Besitzthum bilden sollte, die Scho-

nung der Pflanze zugesagt hat.

Sollte dieses auf diese Weise nicht gelingen, so könnte vielleicht die

k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft das Fleckchen Erde erwer-

ben und zu Nutz und Fronnnen der Wissenschaft bewahren.

ZOOLOGIE.

Pag 80.

Ungarns ornithologische Literatur. Zusammengestellt und eingelei-

tet durch Otto Herman. M. Dresser, der Verfasser des grossen Werkes

« A history of the Birds of Europa» wünscht das Werk mit einer möglichst

vollständigen Bibliographie abzuschliessen. Durch Vermittlung der Herren

A. von Pelzeln, Gustos am kais. zoologischen Hofmuseum zu Wien, und

Victor Bitter v. Tschusi-Schmidhofen wurde dem Verfasser die Ehre zu

Theil, den auf Ungarn bezüglichen Theil, u. z. nur jenen, der von inländi-

schen Forschern stammend in Ungarn erschien, zusammen zu stellen. Es

ergiebt sich folgendes Summarium : die einheimische ornithologische Litera-

tur beginnt mit Josef Benkö's »Transsylvania etc.» 1777, wo schon eine

Aufzählung nach Linné 's Grundsätzen zu finden ist. Seither schrieben

:28 Autoren 87 Abhandlungen incl. der Synopsen, wovon 5G Abhandl. in

ungarischer, 28 in deutscher, 3 in lateinischer Sprache verfasst sind. Hievon

behandeln die Ornis Siebenbürgens 53 Abhandl. worunter 19 ungarische,

19 deutsche, 2 lateinische von wissenschaftlichem Wertli, die übrigen sind

dies weniger. Der Vorsprung, den die siebenbürgische Literatur gewann,

stammt wohl daher, dass Stetter's erstes Opus (siehe das Verz. im ung.

Texte) eine auf Original-Beobachtung gestützte tüchtige Leistung, also eine

solide Basis war. Stetter hat fortgebaut und lieferte für E. A. Bielz's

Wirbelthierfauna eine synoptisch gehaltene, für Bestimmungen brauchbare

Ornis (LSSG), hiedurch wurde es möglich, dass sich die Nachfolger dem

anderweitigen Ausbaue wigmen konnten, so Csató, Gf. LAzAu und der Verfas-

ser dieses mit zum Theil eingehender Behandlung des Vogelzuges. Li

Ungarn war J. S. Petényi berufen und auch befähigt und vi)rbereitet das zu

leisten, was Stetter in Siebenbürgen geleistet hat ; leider starb er zu früh

und sein handschriftlicher Nachlass erlitt ein grausames Schicksal. Die For-

schung hatte keinen Halt und die literarische Production verkümmerte und

verflachte. Kornhiiusr's Synopsis ist nichts mehr als eine gutgemeinte Com-

pilation. Aus den wenigen, jetzt in sicheren Händen ruhenden «Petenyianao-s
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und den vielfachen Aufzeichnimsen J. v. Frivaldszky's wird es wohl gelin-

gen diesem Uehelstand abzuhelfen, was voraussichtlich auch bald geschehen

wird. Um das Verzeichniss auch für weitere Kreise brauchbar zu machen,

wurden alle ungarischer Titel in deutscher Uebersetzung beigefügt, wir

verweisen daher auf die betreffende pag. des ungarischen Textes.

Pag. 88.

Zur ornithologischen Terminologie ,
von 0. Herman. Der Artikel

wurde aus Anlass dessen geschrieben, dass die durch Prof. J. Pasz-

LAvszKY ausgeführte sorgfältige Vergleichung der Texte, der im IV. Hefte

des ersten Bandes dieser Vierteljahrsschrift (1877) pag. 21 l> img., 248 deutsch

erschienenen Abhandlung über Oriolus, mehrere zum Tlieil Lese- zum

Theil Uebersetzungsfehler constatirte. Auf den deutschen Text bezieht sich

die nachfolgende Berichtigung : Pag. 250 unter dem Schlagworte n'rarsen»

soll es heissen : ((von den drei Vorderzehen die innere mit der mutieren his

zum ersten Gelenke, die äussere mit der mittleren blas am Grunde rcr-

wachsen.)>

Pag. 91.

LANIUS MAJOR, FALL. IN SIEBENBÜßGEN.

Mitgetlieüt von J. v. CsATÓ.

Herr Eitter v. Tschusi zu Schmidthofen war so gütig mir am
15. Januar d. J. mitzutheilen, dass er am 2. December v. J. bei Hallein in

Ober-Oesterreich einen Lanius major Pali, erhielt, welcher bis jetzt das

einzige Stück aus Oesterreich-Ungarn ist.

Obwohl das in meiner Sammlung befindliche Exemplar Lanius excu-

bitor L. ist, war ich doch sehr überzeugt, dass auch dessen Varietät, der

an den Flügeln mit nur einer weissen Querbinde versehene Lanius major

Pali, bei uns vorkommt ;
— gross war folglich meine Freude, als ich An-

fangs dieses Monats ^ meinen Freund Alexius v. Buda — der einer von

Jenen ist, die in den vierziger Jahren für die Einbürgerung und Förderung der

Ornithologie in Siebenbürgen mit grosstemFleisse mitwirkten, besuchend,

in seiner Sammlung den in Frage stehenden Vogel Lanius major Pali.,

welchen er im Februar 1872 bei Buss sclioss, auffand, welchen er auch so

gütig war für meine eigene Sammlung zu überlassen.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die wegen dem geringen Unter-

schiede, weil nämlich auf den Flügeln des Lanius excubitor sich zwei,

auf jenen des Lanius major dagegen nur eine weisse Querbinde befindet,

^ Februar 1878. D. Ee.l.
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sie für ZAvei verschiedene Arten betrachten würde. Aber nachdem sieli die

Aufmerksamkeit der Ornithologen auch auf solche Abweichungen erstreckt,

will ich constatiren, dass in Siebenbürgen beide Varietäten, nämlich der

mit zwei weissen Flügel-Querbinden versehene Lanius excubitor L., wie

auch der einfach querbindige Lanius major Fall, vorkommen.

Welche von beiden bei uns die gewöhnliche und welche die seltene

Erscheinung ist, das vermag ich gegenwärtig nicht zu bestimmen, denn

auf die angegebenen Unterschiede hat bei uns bis jetzt niemand geachtet,

auch sind meines Wissens in dieser Hinsicht keine Veröffentlichungen

gemacht worden. Ueberdies vermag ich mich auch nur auf die zwei, in

meiner Sammlung befindlichen Exemplare zu stützen; denn obwohl mehrere

zu dieser Würgerart gehörige Stücke durch meine Hände gegangen sind,

so kann ich mich auf die Färbung ihrer Flügel doch nicht mit positiver

Klarheit zurückerinnern, utid nur mit Vorbehalt gebe ich meiner Ansieht

Ausdruck : dass die nur mit einer weissen Flügel-Querbinde versehene

Varietät auch in Siebenbürgen die seltenere ist, was aber erst spätere

Beobachtungen, auf welche ich die Aufmerksamkeit der heimatlichen

Ornithologen zu lenken wünsche — bestätigen können.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht verschweigen, dass ich über

das Erscheinen und über die Aufenthaltszeit des grossen Würgers in

Siebenbürgen meine eigenen Beobachtungen habe, welche mit jenen in

Fritsch's Werke: «Die Vögel Europa's» sowohl betreffs dieses Vogels,

sowie auch noch hinsichtlich einiger anderer nicht übereinstimmen.

Es mag dies daher kommen, dass in Siebenbürgen wegen örtlicher und

climatischer Verhältnisse manche Vögel eine andere Lebensordnung führen

als in jenen Ländern, wo sie Herr Fritsch beobachtet hat.

Er schreibt nämlich über diesen Würger : er ist kein echter Zugvogel,

denn er l)leibt zuweilen im Winter bei uns (Böhmen) und streicht nur im

März und October herum; — auch in älteren Werken, wie z.B. in Brehm's

«Naturgeschichte aller europäischen Vögel», ist er als Bewohner Mittel-

Europa's angegeben, wo er mit Laub- und Nadelhölzern zumTheil bewach-

sene Gegenden bewohnt.

In Siebenbürgen habe ich diesen Würger im Sommer nie gesehen ;

hier erscheint er Mitte October und nimmt sein Quartier auf Feldbäumeu,

in Gärten und Auen, und wenn nicht aussergewöhnbche grosse Kälte

herrscht verbleibt er selbst bei grossem Schnee den ganzen Winter über

bei uns, zieht aber in der ersten Hälfte des Monates März bereits fort ;

—
hier ist er also ein Wintervogel, in Böhmen hingegen nistet er auf Obst-

bäumen.

Den Grund seiner nur winterlichen Erscheinung in Siebenbürgen

kann ich nur auf climatische, auf Höhen- und durch dieselben bedingt,

auf die Bewalduugs-Verbältnisse /urückfübnn.
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Es wäre interessant zu erfahren, ob er auf der Csiker und Gyergyóer

Hochebene, wo die Tannenwaldungen ganz hinunter reichen, nicht auch

zur Sommerszeit anzutreffen ist, was meiner ausgesprochenen Meinung als

grosse Stütze dienen würde.

Pag. 93.

Specht (Picus canus Gm.) mit difformem Schnabel von J. von Csató.

Hiezn Tafel V, Fig. 1. Das Exemplar wurde im Spätherbst 18G0 bei Szász-

Sebes in Siebenbürgen erlegt, war aber derart zerschossen, dass nur der

Kopf praeparirt werden konnte. Das Gefieder ist normal entwickelt, nach-

dem sich auf dem Kopfe keine rotlien Federn zeigen, dürfte der Yogel ein

Î oder ein ganz ausgebildetes Junges sein. Die Difformität betrifft den

Oberschnabel, welcher ungemein verlängert ohngefähr im ersten Drittel des

Untersclmabels rechtsseitig im Bogen fortläuft und dessen Spitze ausserdem

noch rechts-auswärts gewunden erscheint. Die Schnabelhälften schliessen

nicht. Wenn man bedenkt, dass bei den Spechten dem Schnabel ein gestei-

gertes biologisches Moment zukommt, so kann man sich leicht einen Begriff'

von der Mühe und Findigkeit machen, welche der Vogel zur Erhaltung

seines Lebens aufwenden musste.

Pag. 93.

Nebelkrähe (Corvus cornix) mit difformem Oberschnabel, mitgeth.

von Otto Herman, hiezu Taf. V, Fig. 2. Das Exemplar wurde im Herbste

des vorigen Jahres in der Nähe von Szent-Lörincz geschossen. Herr Béla

von Inkey war so freundlich den wohlerhaltenen Kopf einzusenden. Der

Oberschnabel ist linksseitig , stark hakenförmig nach abwärts gebogen,

und links - auswärts gewunden. Der Untersclmabel ist etwas verlängert

nach links gewunden, seine Schneiden besonders gegen das Ende zu stark

eingezogen, die linke Schneide dort, wo sie durch die rechte Schneide des

diff. Oberschnabels getroffen wird, schartenartig tief ausgewetzt. Das Gefie-

der ist normal entwickelt.

Pag. 94.

Amphibia Hungáriáé von Dr. Johann Károlt. Im ersten Hefte

dieses Jahrganges begann, in diesem Hefte beendet der Verfasser die Abhand-

lung über Ungarns bis jetzt bekannt gewordenen Amphibien, u. z. : Ordnung

A. caudata und Ord. A. ecaudata. Der ungarische Text wurde so gehalten,

dass die Abhandlung zum Bestimmen der Formen vollkommen brauchbar

ist und nachdem dieselbe auf Original-Beobachtungen und sorgfältige

Bestimmungen gestützt ist, bildet sie für die künftige Forschung eine ver-

lässliche Basis. Das systematische Verzeichniss der bekannten und ausge-

wiesenen Formen lassen wir hiemit folgen :
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AMPHIBIA HUNGÁRIÁÉ.

Ordo: AMPHIBIA CAUDATA.
Fam: SALAMANDRINA.
Gen: TRITON LAUB. (1768.)

Spec: Triton taoiiatus.
(
Schneid.)

Fundorte : Um Budapest in stehenden Wässern häufig. Aus den

Centriil-Karpathen schickte ihn Georg Rainer an unser Museum. In der

Aggteleker Höhle sammelte ihn Custos Jon. v. Friv.\ldszky. Um Kaschau

nach Jeitteles ^ hiiufig. In Siehenbürgen ist diese Triton-Ai-t nach Bielz ^

häufig.

S])ec.: Triton (dpentriíi Lain-. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen (G. Rainer) ; Marmaroscher Karpathen

(G. Várady und J, Friyalüszky) ; Berg-Szeinenik bei Mehadia (J. v. Fri-

valdszky) ; um Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Triton crisfafiis. Laiir. (1768.)

Fundorte : Budapest häufig ; Ofen (Anker) ; Temesvár (Petényi)
;

Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz.)

Gen. : SALAMANDRA. I.anr. (1768.)

Spec : Salaniandra niavulosa. Laiir. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen. Hegyes-Drocsa zwischen dem weissen

Körös- und Maros-P'luss (L. Lóczi). Kaschau (Jeitteles). Mehadia (Fri-

yalüszky). Auf den Alpen Siebenbürgens (Bielz).

Spec: Sahimandra atra. Laur. (1768.)

Fundoi te : Das ungarische Museum besitzt ^ E.Kemplare, die aus

Ungarn stammen sollen,.aber ohne nähere Bezeichnung des Fundortes.

Ordo : AMPHIBIA ECAUDATA.

Farn: PELOBATIDAE.

Gen: PELOBATES Waller (1830.)

Spec: Pelobate.i fusciiH. Ijaur. (1768.)

In unserer Fauna sehr selten.

* Proilroiniis Verteltratoruin Hiiuf,'anae snperioris.

' Fauna der Wirltelthiere Sieheiiliiiivrtiis.
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Geu: BOMBINATOfí Menem. (1820.)

Spec: Bombinatar igneus Laiir. (1768.)

Fundorte .-Um Budapest sehr häufig. Grosswardem (Mocsári). Homonna,

Comitat Zemphu (Mocsári). Am Fusse des Vihorlát (Mocsári). Marmaros

(Frivaldszky). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: CALAMITAE.
Gen: HYLA Lauv. (17G8.)

Spec: Hyla arhorea. (Scliueicl. 1799).

Fandorte : Um Budapest häufig. Blocksberg (Pavel). Kaschau

(Jeitteles.)
Farn: RANIDAE.

Gen: EANA Lin.

Spec. : Bana esculenta Lin,

Fundorte : Um Budapest häufig. Tazlár (Fr. Kübinyi). Tisza-Földvár

(Petényi). Eiesen-Exemplare var. cachinaus Pall. Grosswardein (Mocsári).

Bad Szobráncz (Mocsári). Kupino und Morovics (Steindachner). ^ Kaschau

(Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Rana fusca. Hoesel. (1758.)

Fundorte : Um Budapest häufig. Turopolj^a im Nograder Comitat.

Aggteleker-Höhle. Tatra-Gebirg var. alpina. Valaskócz, Szobráncz. Homonna
im Zempliner Comitat (Mocsári). Kor}4nicza (Mocsári). Temesvár (Stein-

dachner). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: BUFONIDAE.
Gen: BUFO LAUE. (1768.)

Spec. : Biifo vulgaris Laur. (1768.)

Fundorte: Um Budapest häufig. Siebenbürgen (Bielz). Kaschau

(Jeitteles).

Spec. : Btifo variabilis Pall.

Fit« íZoríe ; Um Budapest häufig. Tazlár (Fr» Kubinyi). Grosswardein

(Mocsári). Vihorlát, Homonna (Mocsári). Kaschau (Jeitteles). Siebenbür-

gen (Bielz).

S2)ec. : Bitfo calamita Laur. (17(i8.)

Wird von einigen Autoren aus Ungarn angeführt. Unser Museum
hat seit jahrelangem Bemühen kein Exemplar aus Ungarn erhalten können.

Buf. calamita ist daher noch fraglieh für die Fauna Ungarns.

' VerzeiclinisR .... Zool. liot. Gesellsch. XIII. 1863.
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Pag. 111.

Ooleoptera nova a Joanne Frivaldszky descripta, 1 Otiorrhynchus

arrogáns Friv. Ceutorrliynchus albolineatus Friv. Die vollständigen lateini-

schen Diagnosen siehe an angeführter Stelle des ung. Textes.

Pag. 11t.

Beitrag zur Lebensweise des Phryganophihis ruficollis, niitgetheilt von

E. Merkl. Verfasser bemerkt, dass das Thier allgemein als Seltenheit gehal-

ten, zwar an mehreren Punkten, jedoch immer nur einzeln angetroffen

wurde. Vorfasser machte zu Ostern des Jahres 1S7() einen Ausflug in das

östlich von Berszászka (Südungarn. Gegend von Báziasch) etwa 300 Meter

hohe mit einem 30—35 Jahre alten Eichenbestande bedeckte Gebirge, wo er

auf einem durch Windbruch umgestürzten Stamme, welcher etwa 2—3 Jahre

liegen mochte, sechs Paare des Ph. ruficollis in copula, fünf Exemplare noch

frei, alle auf der Einde antraf. Die Entrindung ergab keine Beute, doch nach

8 Stunden waren wieder 3 Exempl. vorhanden. Der Verfasser gelangt zu

dem Schlüsse, dass Phryganophihis ruficollis im Frühjahre gesucht werden

muss, und seine Metamorphose wahrscheinlich in der Erde durchmache.

Pag. ll.'i.

Saturnia hybrida major 0. lieber deren Zucht, mitgctlu-ilt von Dr.

Adolf Steffek.

Herr Ludwig Anker hat im Jahre 1856 mehreren ausländischen

Entomologen diese Hybride versprochen und hat zu diesem Behufe S. Pyri

Schiff S. V, und Spini Schiff. S. V. im Raupenstande in grosser Zahl ein-

gesammelt, welche sich sämmtlich gut verpuppt haben und einer Tempe-

ratur von oft — 6 bis 8 " ausgesetzt wurden.

Am 1, Februar 1857 stand der Puppenkasten in einer Temperatur

von — 2 ", wurde von hier in + i2 " versetzt und dort drei Tage lang

belassen, sodann in das Arbeitszimmer versetzt, neben i\or Thüre in

+ " am Boden untergebracht ; von hier wurde der Kasten nach drei

Tagen einer gleichmussigen Temperatur von -f- 15 " ausgesetzt und etwa

1 -580 *y hoch über dem Boden gestellt.

Die Puppen ruhten auf feinem Sande, einfach mit Saugpapier be-

deckt; die Cocons waren aufgeschnitten. ])as Papier wurde am i23. Februar

mit Regenwasser befeuchtet und das Ganze sodann in Ruhe gelassen. Am
23. März kam das erste á von S. Spini heraus ; binnen acht Tagen folgten

noch 15 ^ und (> 9 der besagten Art, welche sämmtlich gespiesst wiu'den.

Am 1 . April früh V2 7 Uhr kroch das erste 9 von S. Pyri heraus
;

etwas später ein ^ von S. Spini und diese vergass Herr Anker zu spiessen.

Als er dieselben Abends in Augenschein nahm, fand er sie in copula, und

es kam ihm der Gedanke, dass aus diesem Verhältnisse S. hybrida major
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entstammen werde. Die Copula dauerte bis anderen Tages Früh. Ein spä-

ter entwickeltes $chen von S. Spini paarte sich wieder mit demselben

S. Pyri-Weibchen. Dieses Weibchen wurde dann in ein durchgewärmtes

Puppenhaus gesetzt, wo es binnen vier Tagen an 200 Eier absetzte, aber

erst nach drei Tagen starb.

Um den 10. Mai herum begannen aus diesen Eiern die ganz schwar-

zen Raupen auszukriechen — etwa 75 Stück. Viele Eier waren geborsten,

viele Eaupen starben während des Auskriechens, noch mehrere sofort,

nachdem sie ausgekrochen waren.

Die 75 Stück wurden vermittelst Tüllsack auf dem Aste einer Reine

Claude untergebracht und der Witterung ausgesetzt. Der Tüllbeutel wurde

täglich gereinigt und die Häutung ging regelmässig von Statten; aber

jede Häutung kostete 7—8 Stücken das Leben. Die 75 Raupeïi gaben

schliesslich 14 gesunde Puppen.

Die Raupe erreichte die Grösse jener von S. Pyri, die Ringe waren

veilchenblau, die Behaarung nm- halb so lang als bei S. Pyri. Die allge-

meine Färbung war. schwarz mit Erbsengrün vermischt; Kopf und Warzen

w^aren bald grün, bald in's Schwarze übergehend, bald in beiden Farben

gemischt.

Die Puppen wm*den im Winterkasten aufbewahrt, monatlich einmal

befeuchtet, am 10. März 1857 in das Zimmer versetzt, wo sie am 8. April

auszukriechen begannen. Das Auskriechen erfolgte in der Mitte der Zeit,

welche S. Spini und Pyri erfordern, und zwar :

1857 kamen 3 è und 1 5

1858 » 1 S ,, 2 5

1859 » 1 $ » 1 5

1860. » 3 ^ .) 2 $

hervor ; die letzten waren also vier Jahre im Puppenzustande.

Diese Thiere waren Saturnia hybrida major 0.

Pag. 118.

Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarico ab Alex.

MocsÁRY descripta. Phiarus minutus Mocs. Macropis Frivaldszkyí Mocs.

Cilissa Budensis Mocs. Megachile bicoloriventris Mocs. Die vollständige

lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des uno;. Textes.

Pag. 12.3.

Biologische Notizen, von Alexander Mocsáry. Im ersten Punkte

des Artikels schildert der Verfasser die Lebensweise der PompiUden im

AUgemeimii und bemerkt, dass er bei Budapest im August ein schönes
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Exemplar des Prionwniis nilnrrntits Cnstd in demst-lbon Moment mit

dem Netze erhaschte , als dieser von der Bliithe des Eryngium campestre

eine schon gelähmte Argiope Bri'nniicJiü (grosse Spinne) mit sich schlep-

pen wollte.

Im zweiten Pmikte des Artikels erzählt der Verfasser Folgendes :

Als er im Jahre 1873 am 1^2. Juni bei Szegedin in Nieder-Ungarn an der

Theiss zuerst die Gelegenheit hatte, die sogenannte Tlwissldiithr (PaUiuje-

iiia loiipicaudd Oliv.) in Massen von Hunderttausenden zu sehen, beob-

achtete er mit grossem Interesse die verschiedensten Vögel, welche in der

Insectenmasse grosse Verwüstungen anrichteten. Selbst die Fische kamen
zur Oberfläche des Wassers, um an der reichen Beute tlieilzunehmen. Alte

Fischer behaupten, dass die grossen Welse (Silurus glanis), welche gewöhn-

lich in bedeutender Tiefe im Wurzelwerke der Bäume sich aufhalten,

wohin die Fischer mit ihren Netzen nicht hinzukommen können, zur Zeit

der Theissblüthe hervorkommen, um ihre Lieblingsnahrung zu geniessen.

Es scheint, dass man die « Theissblüthe«, hauptsächlich bei Raab in Ungarn,

aus diesem Grunde auch Welswurm nennt. Die Fischer erwarten mit

Freude die Zeit der Theissblüthe, weil sie sicher auf eine reiche Beute

rechnen können.

Die Lebensweise der Theiss- oder Maroshlüthe ist theilweise noch

immer im Dunkeln ; so viel aber ist schon bekannt, dass sie sich im

Larvenzustando im Wasser, hauptsächlich in lehmigen und sandigen

tiefen Flussufern aufhält, mit Infusorien und kleinen Würmern 2—3 Jahre

lang ernährt und als vollkommenes Insect kaum einige Stunden lang lebt,

binnen welcher Zeit sie sich paart und die Weibchen die Eier ablegen.

Vor Sonnenuntergang, etwa nach 5 Uhr Nachmittags, verlassen diese

Thiere das Wasser, und nachdem sie sich noch einmal gehäutet, das

Subimago-Kleid ausgezogen haben, erreicht ihr Lebenslauf nach 8 Uhr

sein Ende.

Sie erscheinen gewöhnlich zwischen dem 10, l>is "-lO. Juni und sind

nur durch einige Tage sichtbar. Diesen Zeitpunkt halten sie nicht nur in

Ungarn, sondern auch anderwärts ein. Desto auffallender war also der

Umstand, dass sich die Mehrzahl der Theissblüthe im Jahre 187G bei Raab

in Ungarn über ihren gewöhnlichen Erscheinungspunkt hinaus um einen

ganzen Monat verspätete.

Laut Mittheilung des bekannten ungarischen Naturforschers

Johann v. Xantis waren zwischen dem \'.\. bis 17. Juni Millionen zu

sehen, zwischen dem 18. bis 26. Juni sind nur einzelne erschienen imd am
27. waren sie gänzlich verschwunden.— Es ist zwar wahr, dass die L^eber-

schweramung im Frühjahre und die kalte regnerische Witterung im Juni

auf das Erscheinen dieser Thiere Einfluss haben mochten; da sich aber

die Theissbliithe bei Raab auch im Jiihre 1875 mehr als \u\\ einen Monat
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verspätete, so dass sie erst am 9. August massenhaft erschien, ohne

dass die oben angeführten Umstände geherrscht hätten, muss diese doppelte

Verspätung wohl eine andere Ursache haben.

Es wäre ein Irrthum zu glauben, dass die Theissbliithe blos in der

Theiss lebt. Sie erscheint in Ungarn auch in der Donau, dann in einigen

Nebenflüssen der Theiss. Der Verfasser führt dann die Flüsse und Ort-

schaften an, wo diese Thiere beobachtet wurden, und zwar sowohl in

Ungarn als auch im Auslande und bemerkt, dass bereits im Jahre 181Í)

von Ladislaus Gorové ein kleines Heft in ungarischer Sprache erschienen

ist, welches von der Lebensweise dieser Thiere schon alles das anführt,

was wir heutzutage davon wissen ; es sind dem Heftchen auch Zeichnungen

beigegeben.

Weiters berichtet der Verfasser, dass, als er im Jahre 1874 bei

Homonna in Oberungarn beim Flusse Laborcz für das National-Museum

Inseckten sammelte, am 10. Juli vor Sonnenuntergang sich Hunderte von

kleinen Eintagsfliegen auf seine Kleider setzten; das Thier hat nur zwei

Flügel , lebt im Flusse Laborcz und ist die Caenis dimidiaia StcpJi.

(lactaea Burm.)

Ferner erinnere er sich, dass einmal bei Grosswardein (im östlichen

Ungarn) im Monat August, nach 9 Uhr Abends, die Polijmifarcijs virf/o OUr.

(Palingenia horaria Burm.) in solcher Masse einen Laternenpfahl der Brücke

der Schnellen-Körös bedeckte, dass sie endlich zu Boden fiel und die Strassen-

reiniger dieselbe mit Schaufeln in's Wasser schleudern mussten. Im glei-

chen Maasse sind diese Thiere im vorigen Jahre am 7. August erschienen
;

die Ochsen eines Wagens, welcher über die Brücke gehen wollte, scheuten

vor den Millionen dieser geflügelten Wesen, und wurden so wild, dass sie

den Wagen in Stücke zerbrachen. — In manchen Jahren sind nur einzelne,

in anderen gar keine zu sehen.

Es lebt bei Grosswardein in der Schnellen-Körös auch noch eine

andere Eintagsfliege, welche die Wände der in der Nachbarschaft liegenden

Hausser einige Tage hindurch in Millionen bedeckt. Weil aber der Ver-

fasser gegenwärtig keine Exemplare davon besitzt, kann er den Namen der

Art nicht sicher angeben ; wahrscheinlich ist das Thier die Ba'èth (Hepta-

genia) purpurascens Brauer iiec Pict., welche in Ungarn einzeln auch an

anderen Orten vorkommt.
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DIE WASSERLÄUFEli
DER UNGARISCHEN HE^IIPTEREN-FAUNA.

Von Dr. G. V. Horváth.

Es ist allgemein bekannt, dass unter allen Thierclassen die Insecten

dasf^rösste Anpassunísvermögen besitzen, und dass es in Folge dessen kaum
einen Winkel der Erde giebt, wo sich keine Insecten aufhalten würden.

In der Luft und auf dem Erdboden, in der Erde und im Wasser, überall

können diese kleinen (Tcschöpfe angetroffen werden.

Das Anpassungsvermögen der Hemipteren steht auch nicht auf letzter

Stufe. Sie sind ebenfalls überall dort zugegen, wo die übrigen Insecten,

und wo sich auch ihrer Thätigkeit ein entsprechender Wirkungskreis dar-

bietet. Ja, sie haben sogar ein Feld erobert, dessen sich die übrigen Kerf-

ordnungen kaum oder gar nicht zu bemächtigen im Stande waren. Dieses

Feld ist die Oberfläche der Gewässer.

Aus allen übrigen Insectenordnungen ist nur eine kleine Käferfamilie,

die der Gyriniden, bekannt, deren Arten sich gewöhnlich auf dem Wasser-

spiegel zu tummeln pflegen. Ausserdem giebt es nur einzelne Thysanuren

(z. B. Podura aquatica), welche aW dem Wasser lustig herumhüpfen nnd

sich dort heimisch fühlen. Aber weder jene noch diese halten sich aus-

schliesslich auf der Wasseroberfläche auf. Denn die Gyriniden tauchen

auch unter und die betreffenden Thysanuren können auch auf festem

Boden leben.

Unter den Hemipteren giebt es dagegen eine Gruppe, welche sowohl

in ihrer Lebensweise, als auch in ihrer ganzen Organisation direct auf den

Spiegel der Gewässer angewiesen ist, und deren exquisite Formen einzig

und allein auf der Oberfläche des flüssigen Mediums ihr Dasein sichern

können. Diese Gruppe wird von den sogenannten ]Vass<'rl<hifcni (Hj/dro-

dromica) gebildet.

Der Hauptcharakter aller Wasserläufer besteht in der identischen

Lebensweise. Alle leben auf dem Wasserspiegel und führen dort ein

räuberisches Leben. Der Körper ist von derber Consistenz und unten mit

einem feinen wasserdichten Filze bekleidet ; die Fühler sind fadenförmig

und länger als der Kopf ; die Flügeldecken sind häutig und von Längs-

nerven durchzogen, welche durch wenige Quernerven verbunden sind.

Durch diese gemeinsamen Merkmale werden im Ganzen vier Hemi-

pteren-Familien zu einer Gruppe vereiiu'gt, nämlich die Familien der

Hebriden, Veliiden, Ilydrobatiden nnd Hydrometriden.

Die Hebriden werden zwar von mehreren Autoren nicht zu den

Wasserläufern gerechnet, sondern unter die Landwanzen in di{^ Nähe d(vr

Lygaeiden oderTingiden gestellt. Es lässt sich in der That nicht in Abrede

Tcmrszetrnjzi J'iizelek. li. kölel li. rmu. J'iizel. l^i
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stellen, dass die Hebriden mit diesen zwei Familien einigermassen ver-

wandt sind. Wenn man jedoch die Microvelien aus der Familie der Veliiden

näher prüft und mit den Hebriden vergleicht, so wird man sich leicht

übezeugen können, dass die Hebriden zu den Veliiden in einer noch nähe-

ren Beziehung stehen. Aus diesen Gründen betrachte ich die Hebriden als

ein Bindeglied einerseits zwischen den Lygaeiden und Tingiden und

andererseits zwischen den Veliiden ; aber sie sind diesen letzteren ganz

bestimmt viel näher verwandt und müssen daher entschieden den Wasser-

läufern angereiht werden.

Die Gruppe der Wasserläufer kann überhaupt als ein solcher Zweig

der Landwanzen aufgefasst werden, welcher im Kampf um's Dasein vom
Lande her auf die Oberfläche der Gewässer vordrang und sich hier dem
neuen Medium nothwendigerweise anpasste und accomodirte.

Die Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bilden in dieser Beziehung

eine einzige continuirliche Eeilie ; die Anpassung kann bei diesen drei

Familien beinahe Schritt für Schritt verfolgt werden. Den Ausgangspunkt

bei dieser stufenweisen Accomodation bilden offenbar die Hebriden, welche

sich auf der Uferlinie theils noch auf dem feuchten Ufer, theils schon auf

dem Wasser aufhalten, — den Endpunkt hingegen die auf dem Wasser-

spiegel frei umherschweifenden Hydrobatiden.

Wie ging nun diese stufenweise Accomodation von statten ?

Es ist bekannt, dass das specifische Gewicht der Insecten viel

geringer ist, als das des Wassers, und dass in Folge dessen ein in's Wasser

geworfenes Lisect nicht untersinkt. Um sich auf dem Wasserspiegel

erhalten zu können und nicht zu versinken, brauchte es daher von Seite

der Wasserläufer keiner besonderen Anpassung, Die erste Aufgabe bestand

hier darin, dass die Adhäsion des Wassers an die Unterseite des Körpers

aufgehoben werde, d. h. dass der Körper bei der Berührung mit der

Wasseroberfläche nicht nass werde und dadm-ch dessen Bewegungen auf

dem Wasser frei und leicht bleiben mögen. Diese Aufgabe wurde so gelöst,

dass die Unterseite des Körpers mit einem wasserdichten Filze versehen

wurde.

Der Aufenthalt auf dem glatten Wasserspiegel hat aber noch andere

wichtige Veränderungen hervorgebracht.

Die Nahrung, welche auf dem Lande vielleicht aus vegetabilischer

oder noch wahrscheinlicher aus gemischter Kost bestand, kann auf dem
Wasser ausschliesslich nur aus dem Thierreiche bezogen werden. Die

Lebensweise der Wasserläufer kann also nur eine räuberische sein. Ihre

Nahrung besteht aus allerlei in's Wasser gefallenen Insecten und Spinnen.

Dieselben können aber auf der offenen Wasserfläche nicht etwa aus einem
Hinterhalt erhascht werden, sondern müssen schon aus der Ferne bemerkt,

in schnellem Lauf erreicht und abgefangen werden. Ein Haupterforderniss
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war also liiezu, dass die B^aitu schon von weitem erblickt- und nio^dichst

schnell erreicht werden könne, d. h. dass die Sehkraft und das Laufver-

mögen dieser Insecten sich möglichst steigern. Und so ist es auch. Eine

Verstärkung des Sehvermögens beweist das allraälige Grösserwerden der

Augen ; sie werden, von den Hebriden angefangen bis zu den Hydro-

batiden, immer grösser und hervorgequollener.

Aber in einem noch höheren Grade iiussert sich die Steigerung des

Locomotionsvermögens : und die in dieser Richtung stattgefundene An-

passung verui'sacht die wichtigsten Veränderungen im äusseren Körperbau

mid Habitus. Die Beine werden nämlich immer länger, die zu deren Bewe-

gung dienenden ^luskeln immer stärker und mächtiger. Diese jMuskeln

sind bekanntlich im Brustkorl) untergebracht. Der Brustkorb, insbesondere

aber das Muskelbruststück entwickelt sich in Folge dessen immer kräftiger,

sein Volumen wird immer grösser. Mit dieser stetigen Vergrösserung des

l^rustkorbes geht dann eine entsprechende Verkleinerung des Hinterleibes

einher, so dass bei den extremsten Formen, z. 1>. bei den auf dem Meere

lebenden Halobates-Arten, der Hinterleib nur mehr einen unansehnlichen

Anhang des Körpers zu bilden scheint.

Bei den am meisten entwickelten Formen erwies sich aber auch diese

massige Entwicklung der Brustmuskeln noch als ungenügend, um eine

hinlängliche Schnelligkeit und GcAvandtheit in den Bewegungen erreichen

zu können. Die Beine bewegten sich zwar kräftig, beförderten aber den-

noch nicht genug schnell ihren Besitzer. Die Beine bewegten sich nämlich

auf dieselbe Weise, wie bei den Landwanzen, d. h. aJurechselnd ; sie waren

— auch noch bei den Hebriden und Veliiden — einfache Laufbcinc. Bei

der höchst entwickelten Familie, den Hydrobatiden, veränderte sich nun

aber auch die Art und Weise der Bewegung : die zwei hinteren Beinpaare

fingen an, statt abwechselnd, sich wie die Ruder eines Bootes auf einmal

und gleichzeitig in gleichem Tempo zu bewegen. Die Wirkung der Muskel-

arbeit wurde dadurch ungemein erhöht ; und die betreffenden Liseeten

wurden in den Stand gesetzt, mit Hilfe dieser Rmlerheinc blitzschnell über

den glatten Wasserspiegel dahin zu schiessen.

Die Anpassung zum Aufenthalt auf der Wasseroberfläche lässt sich

endlich auch in der Stellung der Fussklauen nachweisen. Es ist bekannt,

dass die Klauen der Landwanzen an der Spitze des letzten Tarsalgliedes

stehen. Diese Stellung ist bei ihnen offenbar die zweckmässigste, denn nur

so gestellte Klauen ermöglichen das Gehen und Anklammern auf festen

Gegenständen. Aber man wird es zugestehen, dass derartig gestellte

Klauen auf einer flüssigen Unterlage nicht nur sehr wenig vortheilhaft.

sondern im Gegentheil eher nachtheilig wären, da die in's Wasser ein-

tauchenden Klauen wieder nur zu einer Vermehrung der so lästigen

Adhäsion beitragen wiu'den. Wie half nun hier die Natur? Sehr einfach.

iL



186

Bei den Hehric\en, stehen zwar die Klauen noch an der Spitze des letzten

Tarsalgliedes ; bei den übrigen Wasserläufern befinden sie sich aber nicht

mehr an, sondern etwas vor der Spitze des genannten Gliedes. Es ist selbst-

verständlich, dass die Klauen durch eine solche Verrückung ihrer Inser-

tionsstelle ziemlich ausser Gebrauch gesetzt werden ; die Folge davon ist,

dass sie dann zugleich in ihrer Entwickelung zurückbleiben und kleiner

werden.

Ich muss bemerken, dass alles bisher Erwähnte sich natürlich nur

auf die Familien der Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bezieht.

Es bleibt noch die vierte Familie, jene der Hydrometriden übrig.

Diese kleine Familie bietet von den drei vorigen so abweichende

Charaktere und einen so fremdartigen Habitus dar, dass ihr Ursprung

offenbar von einem ganz anderen Stamme herrühren muss. Die Frage

jedoch, von welchem Stamme, lässt sich wegen gänzlichem Mangel der

Uebergangsformen kaum oder nur sehr schwierig entscheiden. Amyot und

Serville stellen die hierher gehörigen Insecten wegen der eigenthümlichen

Bildung des hinter den Augen halsförmig verlängerten Kopfes und wegen

anderen Merkmalen in die Nähe der Keduviiden. So weit meine bisherigen

Untersuchungen reichen, muss ich es ebenfalls bekennen, dass zwischen

den Hydrometriden und den Eeduviiden in der That einige, obwohl auf

den ersten Blick vielleicht zu weitläufig erscheinende Verwandtschaft be-

steht. Aus diesem Grunde glaube ich, dass man vielleicht nicht sehr irren

dürfte, wenn man den Stammbaum der Hydrometriden von den Reduviiden

ableiten und diese sonderbar gestalteten Geschöpfe als Abkömmlinge

solcher Eeduviiden betrachten würde, welche das trockene Land verlassen

und sich auf feuchte Ufer und auf die Oberfläche der Gewässer bege-

ben haben.

Die Wasserläufer, welche somit ursprünglich aus zwei verschiedenen

Stämmen hervorgegangen wären, bilden eine an Artenzahl eben nicht sehr

reiche Hemipteren-Gruppe. Sie sind über den ganzen Erdball verbreitet.

Die meisten Arten sind verhältnissmässig aus Asien und Europa bekannt,

die wenigsten — nämlich nur eine Art — aus Australien. Alle leben auf

Binnengewässern, mit Ausnahme der Halobates-Arten, welche die tropi-

schen Meere bewohnen.

Unsere einheimischen Arten überwintern als vollkommen ausgebil-

dete Insecten, wahrscheinlich im Schlamm oder unter den das Ufer

bedeckenden Pflanzenresten verborgen. Beim ersten Hauche des Früh-

jahres, sobald die Eisdecke verschwindet, erscheinen sie wieder auf dem
Wasserspiegel und nehmen ihr Jägerhandwerk von Neuem auf. Die Lar-

ven, welche in ihren Bewegungen auf dem Wasser ebenso geschickt sind,

wie die vollkommen entwickelten Thiere, kommen meist in den Monaten
Juni und Juli vor.
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Bei einer Lebensweise, bei wek-her das Hauptgewicht, wie oben
gezeigt wurde, auf eine gute Sehkraft und auf eine möglichst rasche und
kräftige Bewegung der Beine fällt, könnte es uns gar nicht überraschen,

wenn ein oder das andere Organ in seiner Entwickelung zurückgeblieben

wäre und auf Kosten jener verkümmern würde. Und dieser Fall besteht

hier thatsächlich in Bezug auf die Flugorgane. Es giebt nämlich einige

Arten auch in unserer einheimischen Fauna, bei welchen die Flügeldecken

zuweilen verkümmern und mehr oder weniger kürzer werden, als der

Hinterleib (Limnotrechus plebejus, laeustris et oclontogaster, Ilyijtotrechus

palitdiDii, Ilt/ilrometra statjnorum); bei einzelnen Arten fehlen sie sogar

vollkommen (Velia carrens, Hygrotrechus najas).

In Ungarn sind alle vier Familien im Ganzen mit 14 Arten ver-

treten.

HEBRIDAE FIEB.

Kleine Thierchen, welche sich am Rande stehender Gewässer auf-

halten, und dort theils am Ufer, theils schon auf dem Wasser, aber immer

nur in der unmittelbaren Nähe des Ufers geschickt herumlaufen. Es ist

nur eine einzige Gattung bekannt.

Hehrm piLsiUus Fall. An Teichen und Sümpfen vom April bis August

bei uns ziemlich selten. Ich sammelte diese Art bisher nur am See von

Pality im Bácser Comitat. Das ungarische National-Museum besitzt sie aus

dem Comitat Zala von Zanka, sowie aus dem Comitat Szabolcs. Carl Fuss

fand sie bei Hermannstadt am Zibin unter Schilf; er beobachtete sie

ausserdem bei Grossscheuern im April als Larve.

VELUDAE FIEB.

Die einheimischen Arten dieser Familie leben auf der Oberfläche

stillstehender oder fliessender Gewässer. In Ungarn wurden bisher zwei

Gattungen aufgefunden.

Microcrlia pygmaea Du/. Dieses zierhche Thierchen wurde von mir

am 23. April 1874 am See von PaHty unmittelbar am Rande des Wassers

in Gesellschaft der vorigen Art in zwei Exemplaren entdeckt.

Velia currens Fahr. Auf langsam fliesenden Gewässern eben nicht

häufig und bisher stets nur in flügellosem Zustande. Ihre l)isherigen Fund-

orte sind : Schenniitz, Rosenau, ferner Magyarpatak und das Rez-Gebirge

im Comitat Szilágy, sowie Orsova an der unteren Donau.

V. nvid»rum Fahr. Von dieser schönen Art liatHerrO. Herman drei

Exemplare mit vollkommen ausgebildeten Flugorganen im Jahre 1S73 von

Bazias mitgebiacht. Im k. k. zoologischen Hof-Cabinet in Wien sah ich

auch Exemplare aus Losonc/, welche vom l)ekannten Dipterologen Ferd.

Kowarz eingeschickt wurdt-n.
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HYDROBATIDAE STAL.

Die grossten unci bestentwickelten Wasserlänfer gehören dnrcliwegs"

in diese Familie, bei welcher die allgemeinen Gruppeumerkmale in der

deutlichsten und markantesten Weise ausgesprochen sind, und welche

sich insbesondere durch ihre langen Ruderbeine auszeichnet. Die Arten

leben auf stehenden oder fliessenden Gewässern nnd fahren auf dem

Wasserspiegel mit ruckweisen Bewegungen lebhaft herum, bisweilen

machen sie auch kleine Sprünge in die Luft. In Ungarn sind drei Gattun-

gen zu Hause.

Limnotrechus i^Whejns ii. sp. Die gemeinste Art in Ungarn, welche

bisher mit der folgenden verwechselt wurde. Gewiss steht sie in ihrer

Färbung und Körperform unter allen Arten dieser Gattung der folgenden '

am nächsten ; sie unterscheidet sich aber von dieser durch die lichter

gefärbten Fühler, sowie insbesondere durch das hinten wellenförmig aus-

gerandete sechste Bauchsegment des Männchens. Ich besitze von der

folgenden Art leider kein Weibchen, kann es daher nicht entscheiden , ob

zwischen beiden Arten nicht etwa auch in der Bildung der weiblichen

Bauch- und Genitalsegmente ein specifischer Unterschied besteht.

Vom ersten Frühjahr an auf stehenden und langsam fliessenden

Gewässern sehr häufig. Ich fand schon auch ein Stück mit rudimentären

Flugorganen, bei welchem die Flügeldecken das Ende des vierten Rücken-

segmentes nicht erreichen. Die Larven kommen nur Mitte Juni vor. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Budapest, Keszthely, Szliács, Poprád^

Igló, Falucska (Comitat Torna), Kaschau, Forró (Com. Abauj), Szilágy-

Nagyfalu, Magyarpatak und Borzas (Comitat Szilágy), Tihutza (Comitat

Bistritz-Naszód), Mezö-Zah und Gyéres (Comitat Torda), Maros-Ujvár

(Comitat Unter-Weissenburg), Neudorf und Grossscheuern (Comitat Her-

mannstadt).

L. tlioracicus Schiun. Von dieser in Mittel-Europa ziemlich verbreiteten

Art ist mir aus Ungarn nur ein einziges Männchen bekannt ; es wurde von

Herrn J. Pungur am 18. Juni 1877 bei MezöZáh gefangen.

L. gihhifer Schtoii. Eine durch kräftigen und gedrungenen Körperbau

auffallende Art, welche von Herrn J. Geyer bei Rosenau und Igló in meh-

reren Exemplaren gesammelt wurde.

L. laciiMris L. Auf stehenden und langsam fliessenden Gewässern

häufig. Exemplare mit abgekürzten Flügeldecken sind selten. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Raab, Szegedin, Grosswardein, Mezö-

Zah ; Grossscheuern (Comitat Hermannstadt), Kerz (Comitat Fogaras),

Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Borzas (Com. Szilágy), Bikszád (Com.

Szatmár), Ungvár, Forró (Com. Abauj), ferner das Com. Pozsega in Slavo-

nien. Nach Kov auch bei Ofen.
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L. odontiMiastfr Zctt. Diese durch die zwei stumpfen, luicli vom
gerichteten, am letzten Bauchsegment des Mäncheus befindhcheu zahn-

förmigen Höcker ausgezeichnete Art wurde von Herrn J, Pungur in einigen

Stücken bei Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Mezö-Záh gesammelt.

Herrn A. Mocsáry verdanke ich ein Weibchen mit verkümmerten Flug-

organen aus Grossward ein

L. (trii<'>it((fiis SrJiiiiii. ])ie kleinste Art dieser Familie; auf stehenden

Gewässern allenthalben ziemlich selten. In Ungarn wurde sie bisher nur

bei Balaton-Füred, Szegedin und Szilágy-Nagyfalu einzeln aufgefunden.

líflí/rotrcclíus jxiJiidioii Fahr. Eine bei uns seltene Art, welche ich bis

jetzt nur auf dem herrschaftlichen Parkteich in Torna beobachten konnte.

Der alte Tobias Koy führt sie aus der Gegend von Ofen, Gustav Mayr
aus Siebenbürgen an. Herr A. Mocsáry erbeutete im Jahre 1875 bei

Grosswardein ein Exemplar mit verkümmerten Flugorganen, bei welchem

die abgekürzten Flügeldecken nur bis ans Ende des vierten Rückensegmentes

reichen und den übrigen Theil des Hinterleibes unbedeckt lassen. Die

brachyptere Form dieser Art war bis jetzt nicht bekannt.

H. najas De Oeer. Diese in ganz Europa verbreitete und angeblich

auf rasch fliessenden Bächen lebende Art wurde in Ungarn bis jetzt nur

von Herrn 0. Herman Ende September 1873 bei Veszprim in grosser

Anzahl, aber durchgehends in flügellosen Exemplaren gesammelt.

LimnoporuH rufoscutellatiis Latr. Auf stillstehenden und langsam

fliessenden Gewässern vom April bis August nicht selten. Bisher bekannt

gewordene Fundorte sind : Budapest, Kaschau, Debreczin, Szilágy-Nagyfalu,

Klausenburg und Mezö-Záh- Einmal habe ich ihn auch in der hohen Tatra

auf dem untersten der Klein-Kohlbacher Fünf-Seen, also in einer Höhe von

etwa 2000 Meter über dem Meere angetroffen.

HYDEOMETßlDAE STAL.

Diese sonderbar gebaute kleine Familie besteht nur aus einer ein-

zigen Gattung mit vier Arten, von welchen je eine Art in Europa, Ost-

Asien, Süd-Afrika und West-Indien einheimisch ist.

Hydromi'tra atagnonim L. An feuchten Orten, auf nassen Wiesen

und am Rande stehender Gewässer, wo sie mit langsamen Bewegungen

zwischen den das Ufer bedeckenden Pflanzen und auch auf dem Wasser-

spiegel geschickt einherschreitet. Bei uns wurde sie bisher nur vereinzelt

— meist mit verkümmerten Flugorganen — bei Budapest, Raab, Her-

maunstadt und S/,ilágy-Nagyfalu gesammelt.
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ERKLÄRUNG DER TAFEL VL^

Fig 1. Hebrns pusillus vergi- ; la Tarsus, \h natürl. Grösse.

» 2. Microvelia pygmaea ; 2« Tarsus, 26 Kopf, 2r nat. Gr.

» 3. Velia curreus ; 3a Tarsus, 3& Kopf, 'M nat. Gr.

)> 4. Limaotrechus plebejus ; 4« Kopf, 46 sechstes Segment, Ac nat. Gr.

» 5. Limnotreclms thoracicus sechstes Segment.

» 6. Liuinoporus rufoscutellatus ; 6« Tarsus, (Jh nat. Gr.

» 7. Hych-onietra staguormn ; 7a Kopf, 7h nat. Gr.

Pag. 137.

DIE FORTPFLANZUNCtSORGANE
DES ASTACUS LEPTODACTYLUS, ESCH.

Anatomische Studie von Dr. S. BARTSCH.

Die getrennten Geschlechter unseres Krehses, auch den gewöhnKchen

Fischern bekannt, sind auf den ersten Bhck leicht zu unterscheiden. Wenn

auch bei gleicher Grösse das Kopfbruststück des ^ mit jenem des 9 von

gleichem Umfange ist, so scheint letzteres dennoch schlanker zu sein,

^yeil sein Leib (vulgo Ki-eb sschwänz) viel breiter ist. Die grossen Scheeren-

füsse sind beim à viel länger und stärker, als beim $. Die grössten, von

mir gemessenen Exemplare waren ein cî 16-1 %i und ein î 16-5 ^y^ lang,

und zwar von der Kopfspitze bis zum freien Ende der mittleren «Schwanz-

flosse». Die ganze Länge der Scheerenfüsse war beim à 18*3 ^/„j,, beim

5 13-?), die Breite der Scheere beim ersteren 3-1, beim zweiten 3-5 <^.

An der Bauchseite des Leibes erblickt man beim 'S am ersten Leibringe

ein Paar zu Penisen umgewandelte Extremitäten, am zweiten Leibringe

hingegen zwei, den Penis bei seiner Function unterstützende Organe,

während sich beim ? an ersterer Stelle ganz verkümmerte, kurze Glied-

massen oder Afterfüsschen, an letzterer hingegen gewöhnliche Afterfüsse

vorfinden. Das Mikroskop belehrt uns, dass diese sogenannten Afterfüsse

dieselbe Form und Structur haben, wie die im L Hefte dieser Quartal-

schrift besprochenen Palpen der Kieferfüsse (I. Heft, 1. Tafel, Fig. 1 G),

mit dem Unterschiede, dass ausser den innerhalb der, am Bande in ein-

gekerbten Vertiefungen stehenden federförmigen Haare sich hier noch

einfache, pfriemenförmige kurze Haargebilde befinden, deren Anzahl beim

2 grösser ist als beim <S, Auch trifft man oft zwischen den Hüften der

vierten und fünften Fusspaare (jetzt Anfangs März ist dieses Organ stark

entwickelt) beim $ einen Samenbehälter (receptaculum seminis), der beim

^ Ich habe mich beim Entwerfen der nach dei*' Natur gezeichneten Formen an

Douglas gehalten, bin jedoch bei manchen , so bei Limnotreclms , Limnoporus hin-

sichtlich der Stellung der Fusse abgewichen , und habe auch Hebrus und Microveha

habituell weniger robust genommen. Otto Herman.
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<í immer fehlt. An bezeichneter títelle beim 9 gewaliren wir nämlich im

Frühjahre eine erbsen- oder nüsschengrosse, unregelmässig geformte

Masse, die schon bei geringer Vergrösserung cavernös erscheint, und an

ihrer Oberfläche sehr uneben, oft mit hörnchenartigen, hohlen Fortsätzen

versehen ist ; die Wahrnehmung, dass ein solches Hörnchen sich genau

bis zu der im Basalgliede des dritten Fusspaares befindlichen Mündung
des Eileiters erstreckte, mag eine zufällige sein, wenigstens habe ich es

nur bei einem einzigen 9 so angetroffen. Die hyaline Masse, aus welcher

dieses Organ besteht, ist wahrscheinlich Chitin, das durch Einlagerung

von Kalksalzen etwas erhärten kann. Das ganze fragliche Organ lässt sich

von dem Panzer, auf dem es ruht, leicht ablösen.

In Bezug auf die eigentlichen Geschlechtstheile, welche im Original-

texte etwas ausführlicher beschrieben sind, will ich hier kurz bemerken,

dass das Ovarium gegenwärtig (Anfang INIärz) mit Eiern so prall gefüllt

ist, dass man die Bildungselemente nur mit Mühe auflinden kann, während

man im Sommer und Herbst die fraglichen Tlieile leicht erblickt. Eine

Keimdrüse ist kugelrund (VH. Taf., 2. Fig.), im Innern mit eiförmigen

kleinen Zellen ganz ausgefüttert, in denen, der Oberfläche etwas genähert,

je ein Zellkern sichtbar ist. Im Keime oder Ei selbst kann man sehr deut-

lich die charakteristischen Theile jedes Eichens unterscheiden, nämlich :

den von zarter Haut umschlossenen Dotter, das verhältnissmässig grosse

Keimbläschen und den deutlich sichtbaren Keimfleck.

Der Eileiter ist sehr kurz, besteht aus Bindegewebe und Muskel-

fasern und trägt auf seiner innern Oberfläche unzählige einzellige Drüsen,

welche aller Wahrscheinlichkeit nach die, die abgesetzten Eier umgebende,

im Wasser erhärtende Substanz liefern, mittelst welcher die Eier an die

Federhaare der « Afterfüsse » angedi*eht sind. (VII. Taf., 4. Fig.)

Der Hoden unseres Krebses hat, dem Ovarium entsprechend, auch

eine dreilappige Form, doch sind die einzelnen Lappen viel schmächtiger.

Der Samenleiter ist 15

—

20mal länger, als der Eileiter, anfangs sehr

dünn, dann immer mehr und mehr verdickt, an seinem Ende mit einem,

ohngefähr 5 *%i langen Wulste, der aus vielen Längs- und Quermuskeln

besteht und sehr contractil ist. Eigenthümli,ch knäuelartig zusammen-

gerollt, erstreckt sich der Samenleiter bis gegen das dritte Abdominal-

Segment, um von dort zurückbiegend in die Hüfte des fünften Fusspaares

nach aussen zu münden. Seine eigeiithiunliche weisse Farbe scheint einer

Masse unzähliger, rundlicher Zellen zu entstammen ; auch finden sich

zwischen diesen hie und da einzellige Prostatadrüsen. (VIT. Taf.,

i>. Fig.)

Im Innern des Hodens finden wir sehr zahlreiche Schläuche (\'ll. Taf.,

7. Fig.), deren aus Bindegewebe bestehende Haut, nach Innen scharf ab-

gegrenzt, zahlreiche kugelförmige Zellen einsehliesst, in denen sich die
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höchst eigenthümlich geformten Sainenkörperchen bilden. (Spermato-

zoïden VII. Taf., 8. Fig. A, B.)

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Tafel Vir, Fi(i. 1. Eiu auseinander gezogenes Ovarium in uatürl. Grösse.

Fig. 2. Eine eibildentle Drüse (Keimdrüse) mit einem Ei, stark vergi-ossert.

Fig. 3. Dorso-ventraler Längsdm-chschnitt eines mit Eiern prall gefüllten

Ovarimns, natttrl. Grösse.

Fig. 4. Der untere Theil eines Eischlaiaclies, mittelst dessen das Ei an die

Federliaare der «Afterfüsse» befestigt war, etwa fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 5. Ein Theil des ç Receptaculum seminis im Querdurchsclmitt, etwa

fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 6. Hoden sammt dem absichtUch auseinander gezogenen Samenleiter,

um dessen Länge zu veranschaulichen, in natürl. Grösse.

Fig. 7. Ein Follikel aus dem Hoden, in welchem sich die Sameukörpercheu

bilden, stark vergrössert.

Fig. 8. Sameukörpercheu A von oben, B von der Seite gesehen, stark ver-

grössert.

Fig. 9. Prostatadrüsen, stark vergrössert.

BOTANIK.

Pag. 142.

CENTAUEEA SADLERIANA JANKA.

Von Victor v, Janka.

Für Diejenigen, die meine in den «Mathematikai és természettudo-

mányi közlemények» der migar. Akademie der Wissenschaften XII. Band

erschienene Abhandlung (December 1875 ausgegeben) «Adatok Magyarhon

délkeleti flórájához» nicht kennen, sei vorausgeschickt, dass ich daselbst

pag. 178 die «Centaurea Scabiosa» der Budapester Botaniker als eigene,

neue Art hinstellte und selbe im Gegensatze zu Centaurea Scabiosa L., zu

der ich C. coriacea W. et K., dann C. spinulosa Koch, und C. stereophylla

Griseb. Iter hungar. (non Bess !) als Synonyma gesellte, folgendermasseu

characterisirte :

Centaurea Scabiosa Li. Centaurea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum con- Appendices stpiamarum

colores vei subcoucolores, nigrae vei fuscae, vulde discolores, pro parte saltem breviter

pleraeque apice phis minus distincte subu- triangulae nigrae, intimae splendenteslate'

lato-spinulosae , intimae opacae margine stramineo-vel argenteo-scariosae, iutror-

haud hyalino-scariosae, applanatae, ex- sum umbonato-cucullatae I

curvae !
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Ich liíitte nicht gedacht , dass Jemand die Giltigkeit meiner neuen

Centaurea beanständen könnte. — Da es aber noch innuer Uneingeweihte

gibt, die etwa durch die Vorspiegehuig : dass von 4, im Herbar Willdenow
vorhandenen KiTAiBEL'sclien Exemphiren mit der Bezeichnung «Centaurea

coriacea» oder «Centaurea coriacea?» die Ilahte Centaurea Sadii'riana sei,

— irregeführt, meine Entdeckung anzweifehi und glaul)t ii, dass Centaurea

Sadleriana wirkHch mit Centaurea coriacea W. et K. zusanniienfalle, so

mögen die paar nachfolgenden Zeilen auch dem leisesten \'ersuche weiterer

Discussion über angebliche Unrechtmiissigkeit meiner Artbegründung ein

für allemal ein Ende machen.

Was im WiLLDKNow'schen Herbar oder selbst im KiTAiHEi/schen^ als

Centaurea coriacea aufliegt, ist im gegebenen Falle ganz und gar ohne

Belang.

Würde Kitairel wirklich zweierlei Pflanzen unter dem Namen Cen-

taurea coriacea begriifen haben, nun, so fiele diese Benennung als zweideutig

ohnehin weg, erführe demnach ähnliches Schicksal, wie z. B. : Fumaria pre-

hensilis und so viele andere Benamsuugen.

Einer derartigen Doppeldeutung der Centaurea coriacea W. et K.

jedoch muss ich auf's Entschiedenste widersprechen.

Hier hat man sich an das klassische Werk : an die « Plantae rariores

Hungáriáé« zu halten, wo im Vol. II. (1805) die Centaurea coriacea pag.

il4 ausführlich beschrieben und Tab. 195 abgebildet ist. — Als Standort

der C. coriacea gibt Kitaibel ausdrücklich die Comitate Neutra und

Thurócz an.

Liess es sich vernünftigerweise schon an und für sich nicht annehmen,

dass KiTAinEL' eine um seinen Wohnsitz -— Pest-Ofen, — ja damals ver-

muthlich unmittelbar bis an sein Wohnhaus heranreichende, ringsherum

im Comitate mehrere Meilen weit so gemeine, in ihrer Art wahrhaftig ein-

zige Pflanze, wie Centaurea Sadleriana ganz übersehen und nur blos von

Standorten in weit entlegenen Comitaten gekannt habe, so ist aus der

Beschreibung der Centaurea coriacea 1.- c. zu ersehen, dass deren Autor

darunter unmöglich C. Sadleriana gemeint haben konnte. Die Worte:

«Calyx (jlobosas sqiianiulis interioribiis liuedrilnis intus nnjenteo-

' Im Fascic. XXXIII. des KiTAiBEL'sclien Herbars enthält Ro{»en 80 n. 81 die

Centaurea Sadleriana, von Kitaihkl's Hand f^anz deutlich als «Centaurea Scahit)sa»

hezeiclniet ; in Bofjen 82 findet sich eine sehr ausijezeichnete, meiner Ansidit nach

neue, ^'('n>l)lütlii<,'e Art mit den AVorten auf einen Zettel «Cent. Küred» ; in lio^en

83 He^'t ein Exemplar der Centaurea spinulosa, von Kitaibku auf mit Tinté fíeschrie-

bener, lanciere Notiz enthaltender í^tiijuette als «Centaurea banatica» auffiestellt, aber

hinterdrein deutlich «C. Scabiosa» bezeichnet. Endlich befinden sich in Bo^en 84 n.

88 unter der uuzweideutifieu Bezeichnung,' «Centaurea coriacea» je Exemplare iler

gewöhnlichen Centaurea Scabiosa.
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nitidis, apice squamula nigro-fusca ciiiata auctis» . . . sind bezeiclmend

genug ;
— ich brauche sie nicht weiter zu commeutiren.

Wem jedoch noch alle diese Demonstration nicht genügt, dem führe

ich aus Kanitz's «Reliquiae Kitaibelianae» u. z. aus Kitaibelii Iter marma-

rosiense secundum anno 1815 svisceptum die unwiderlegbare Thatsache

vor, dass Kitaibel hier pcuj. 83 die Cinkotaer Pflanze — das ist eben meine

Centaurea Sadleriana — als Centaurea Scahiosa L. anfiUirt!

Berichtigung. In der Abhandlung des I. Heftes «Descr. pl. novarum

auct. Y. de Janka» sind in Folge eines Versehens bei der letzten Revision

einige Fehler verblieben, welche wir hiemit wie folgt berichtigen :

Pag.
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Pag. 15i.

Expeditio ad oras Asiae-Orientalis etc. von Dr. A. Kanitz ist eine

Fortsetzung der im ersten Hefte begonnenen Emmeration aus der Hora

Japans.

MINERALOGIE,

Pag. Ifiö.

Ueber die Entstehung mancher Pistazitadern. Von Dr. Samuel

Roth. Der Pistazit wird sehr oft an Wanden von Spalten aufgewach-

sen gefunden. In diesem Falle scheint die Annahme, dass er in präexi-

stirenden Spalten sich ausschied, ganz natürlich. Diese Annahme wird

jedoch auch in dem Falle angewendet, wenn der Pistazit die Spalte

ganz ausfüllt und in Form von Adern erscheint. Diese Annahme findet

auch eine gewaltige Stütze in dem Umstand, dass sehr oft ein continuir-

licher Zusammenhang zwischen den erwähnten Fällen herrscht. Hier will

ich jedoch einen solchen Fall beschreiben, wo die grünen Adern nicht in

präexistirenden Spalten , sondern im compacten Gestein in Folfie einer

Umwandlunrf desselben entstanden ; doch muss ich gleich in vorhinein

bemerken, dass ich der hier zu beschreibenden Bildungsweise keine allge-

meine Giltigkeit beilegen will.

Ich fand an mehreren Punkten in den Melaphyi-en der» niedern Tátra

grüne Adern, von denen einige in das Muttergestein übergingen. Zu dieser

schon an und für sich gewichtigen Thatsache trat noch ein anderer Um-

stand, der gegen die Annahme einer präexistirenden Spalte sprach ; ich

bemerkte nämlich grüne Adern in verschiedenen Stadien ihrer Entstehung;

ihren Anfang sah ich in einigen grünen Melaphyr-Varietäten, wo sie zum

Theil als kleine, dünne und mit einander parallel verlaufende Aederchen,

zum Theil aber als 3 '»^^ dicke und oft 5 % lange Adern auftraten. Bei

der mikroskopischen Untersuchung dieser Gesteine sah ich, dass in den

Adern die grösseren Feldspath-Individuen noch zu erkennen sind : die-

selben zeigen noch deutlich die Spaltungs-Richtungen und zerfallen in

schwach doppeltbrechende
,

grünliche, netzförmig zusammenhängende

Theile ; eine ähnliche Umwandlung zeigt auch der mikrokrystallinische

Feldspath, nur mit dem Unterschiede, dass die aus demselben hervor-

gegangenen grünen Partien kleinere Dimensionen besitzen. In Folge dieser

Umwandlung schied sich Kieselsäure aus, welche sich innerhalb der grünen

Punkte, also im Innern des gewesenen Feldspatlies ablagerte. Nfbcn der

Kieselsäure schied sich an manchen Punkten Kalkspath aus. In Bezug auf

das Quantitätsverhältniss dieser zwei Mineralien ist zu ersehen, dass an

manchen Punkten Quarz auf Kosten des Kalkspathes sich ausschied, wäh-

rend es anderwärts umgekehrt geschah. Doch fand in beiden Fällen die
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Bildung des Pistazits auf ähnliche Weise statt. An manchen Orten reihten

sich die nadeiförmigen, lichtgrünen Krystalle um einen Mittelpunkt, an

andern um eine Mittelebene ; die .Zwischenräume sind an manchen Orten

mit Quarz, an anderen mit Kalkspath ausgefüllt.

Diejenigen Partien des Gesteines, in denen die Umwandlung zu

Pistazit bereits stattfand, sind grün gefärbt, während die Umgebung grau-

braun blieh. Die Umwandlung geschieht beinahe immer in mehrfachen

mit einander parallel verlaufenden Streifen, die sich manchmal vereinigen

und ziemlich dicke Adern bilden. Die früher durch das Muttergestein aus-

gefüllten Räume sind in dem Falle durch Quarz oder Calcit ausgefüllt.

Wenn der letztere in Folge der Einwirkung der Atmosphärilien entweicht,

entstehen leere Räume in den Adern. Aus diesem Grunde kann man selbst

in dem Falle nicht immer präexistirende Spalten annehmen, wenn die

Pistazit-Individuen blos an den Wänden der Spalte vorfindlich sind, da die

leere Spalte derart entstanden sein kann, dass der die Zwischenräume des

Pistazits ausfüllende Kalkspath entwichen ist.

Eine derartige Entstehung von Pistazitadern aus Melaphir kann auch

vom chemischen Standpunkt betrachtet, keinen Widerspruch finden ; der

Pistazit ist bekanntlich ein Singulosilicat und kann aus dem, zum grössten

Theil au3 Andesin-Feldspath bestehenden Melaphyr derart entstanden

gedacht werden, dass ein Theil der Kieselsäure des Feldspathes entwich—
der Andesin ist bekanntlich ein Bisilicat — und der Calciumgehalt sich

vermehrte, dass sich Kieselsäure ausschied, das beweisen die vorhandenen

Quarzadern, und dass der Melaphyr an Calcium-Verbindung keinen Mangel

leidet, das beweisen die oft 1 f^i,^ mächtigen Calcitgänge. Uebrigens sind

zahlreiche Fälle bekannt, dass der Feldspath zu Pistazit sich umwandelt.

Leutschau, 1877.

PALAEONTOLOGIE.

CAKDIÜM CBISTAGALLI, ROTH.

(Bericliticiung.)

In Folge eines Versehens bei der Superrevision des betreuenden

Textes (siehe I. Heft 1878,p. 66—70) sind in der Beschreibung des Cardium

cristagalli Roth einige störende Fehler verblieben, welche wir hiemit wie

folgt berichtigen:

Pag. 67, Fussnote 2, Zeile 5, kommt vor «zugleich» einzuschalten:

<(Z)a?/ai /sf» ; der so hergestellte selbständige Satz beginnt also wie folgt:

('Da mit ist ziKjhnch ein Stiit.:piiiikt incliy» u. s. w.



107

Pag. 68, letzte Zeile, statt «erste Klappe» koniiut urechte Klappe»

zu setzen.

Pag. 60. Da in der Angabe der Maasse zwei wesentliche Fehler unter-

laufen sind, so folgt hiemit die richtig gestellte Maasstabelle :

Länge der auf Taf. IV. Fig. 1, a—b abgebildeten Klappe : ôS'Ô^i

Höhe « « « « « -/, (i—b « « 52'.5'"^

Dimensionen der rechten Klappe i)i Fig. 1 c etwas geringer (ron einem

anderen Individuum herrührend).

Länge der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 74''nj^

Höhe der « « « Fig. 2 «
'

'

« ; 68%^

Endlich ist auf Pagina 70, Zeile 16, statt «Sandsteininuscheln»

,,Sandsteinmugeln" zu setzen. Die Redaction.

NOTIZEN.

Das IV. Heft wird eine mit drei Tafeln ausgestattete protistologischo

Abliandlung unseres Mitarbeiters und Freundes Professor Dr. G. Entz, ferner

wabrsclieinlich das Resume der Enumeration der Pflanzen Japans von Prof.

Dr. A. Kanitz bringen.

Die im I. Heft angekündigte palaeontologische Abhandlung des Herren Sec-

tionsgeologen der kön. ung. geologischen Reicbsanstalt J. v. Matyasovszky, inusste

wegen der, durch die genannte Anstalt ausgeführten, für die internationale Aus-

stellung in Paris bestimmten Arbeiten für das nächste Heft (IV. 1 878) bestimmt

werden. Die Redaction hat vorgesorgt, damit das IV. Heft mit palaeontologischen

Abhandlungen reichlich ausgestattet werden möge.

Die königl. ungarische geologische Reichsanstalt hat für die internationale

Ausstellung zu Paris die geologische Karte der so sehr interessanten Gebiete

«jenseits der Donau n also des rechten Ufers in grossem Maasstabe ausgeführt.

Sowohl die Ausstattung der Karte, als aucli die detaillirte Aufklärung dieses

Gebietes, welches unter anderem auch den Plattensee einschliesst, wird nicht

ermangeln die Aufmerksamkoit der Fachkreise zu erregen und auch zu belohnen.

Die Karte war einige Tage hindurch öffentlich ausgestellt.

Unser Freund und College L. von Löl/y, welcher bekanntlich der ostasiati-

schen Expedition des Grafen Béla Széchenyi attachirt ist und im December v. .!•

die Reise antrat, hat uns schon mit Sendung und Nachriclit erfreut. Die Sendung

enthält u. A. zoologische Gegenstände vom Gestade des rotlien Meeres ; die Nach-

richt kam von Darjeeling nächst Calcutta. Die Expedition hofindot sich wohlauf,

bleibt bis Ende Ai)ril in Singapoore, um daini weiter zu ziehen. Der l'.ritf (l;itiitt>
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Calcutta, am 1-ten März, und kam am 31 -ten desselben Monates in die Hände des

Eedacteurs dieser Hefte.

Unsere verelirlichen Collegén in der Zoologie machen wir aufmerksam, dass

wdr Alles aufbieten , damit in Zukunft einzelne Ordnungen, Familien, mit

einem Worte systematische Gruppen in einer Form bearbeitet werden mögen,

wie sie Herr Dr. J. Károli und Dr. G. von Horváth, ersterer mit Bezug auf

Amphibia caudata und ecaudata, letzterer mit Bezug auf Wasserwanzen gewiss

musterhaft festgestellt halben. Es wird hiedurch die Möglichkeit geboten sein,

hinsichtlich der zoogeographischen Daten sicherere Wege zu wandeln, als wie dies

die leider so moderne, dürre Verzeichniss-Literatur gestattet. Die Grundlage für

diese Publicationen werden vornehmlich die authentischen, reichen Sammlungen

des ungarischen National-Museums liefern.
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II. KÖTET. IV. FÜZET.

RET BESZED.

Tartották a magyar tud. Akadémia 1878-ik évi nagygylésén Csengery Antal és

dr. Haynald Lajos kalocsai érsek.

„Ha trved, <i mi enihi-ri (IdIoi/, mindenlii

Ítélhet eljdráxa fölött."

Csengery.

Mondhatom eleintén csodálkozással, utóbb megdöbbenéssel állottam

és állok azeltt a jelenség eltt, hogy a mag^-ar tudomány díszes és tagad-

hatatlanul legels rangú csarnokában elhangzott két nagyszabású, sarka-

latos elvekre kiterjeszked beszéd, elmondva akadémiai celebritások által,

hogy mondom, két ilyen beszéd a puszta reproductiónál és illetleg registrá-

lásnál többen nem részesült.

A csodálkozás és megdöbbenés talán indokolt is, mert a két beszéd

egyazon alkalommal, egyazon helyen, egyazon közönség — s azonkívül

a magyar tudományosság areopagusa eltt mondatott el, noha a tudomáuji

^((rhdatos elveire nézve neiiic-sak eltér, hanem egyenesen ellentéten volt.'

Ha ez nem arra való, hogy a véleményt kiszólítsa, az eszmék barczát

megindítsa, akkor valóban nem tudom : mi legyen hát arra való ?

Avagy ott állanánk már a közönyösség dolgában, hogy ilyenek felett

egyszeren a napirendre térhessünk ?

Vagy az ignorantia vett volna ert rajtunk ?

Vagy talán már odajutottunk, hogy bizonyos auctoritást a csalatkoz-

hatatlanság, a megtámadhatatlanság színében lássunk, még akkor is, ha

tanai ellentétesek '?

Rettegnünk kellene társadalmunk szelleméért , azért a jövöt-rt, a

melyért eddig küzdött és áldozott, hogyha a fölvetett okoknak bár csak

egyike is fönnforogna.

A beszédek közvetlen hatása alatt állva, szentül hittem, hogy az

elkelségek szava más elkelségek véleményét fogja kihívni ; hogy állás
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szerint i'.qyrangú erk morik össze a fegyvert; hogy az egyrangúságban

rejl hatalom és függetlenség szcáll majd síkra.

Hiába hittem.

Elszántam magamat arra, hogy rang és hatalom ellenében latba

vetem azt a hatalmat, a mely jogot ad és jogot véd, bárhol, bárkivel

szemben, nem önzésbl, hanem a való igaz érdekében: latba vetem a lelki-

ism"retet.

Es most «sunm cuicjue».

CsENGERY felszólalásának indító oka az a közönyösség volt, melyet a

nemzet a tud. Akadémia iránt tanúsítani kezd, mely közönyösség számok-

kal kifejezhet nagy voltát az évi számadások bevételi rovata mutatja.

Minthogy evvel nyitja meg beszédét, a hallgató azt várta volna, hogy

az Akadémia missióját és fontosságát kifejtve, áttér azoknak az okoknak a

megállapítására, a melyek a részvét csökkenését elidézték; és ha a con-

clusió az els irányban az Akadémia javára dönt, ekkor a másodikra

reformot ajánl s appellál a hazaíiságra és az áldozatkészségre.

CsENGERY csak az elst tette. Az Akadémia missióját, ennek fontos-

ságát támogatni, indokolni igyekszik oly apparátussal, mely olvasottságá-

nak bizonyítéka, mert Bacon és Salamon Ferencz képezik a végpontot, a

melyben az idézetek és sarktételek peripheriája egyesül.

A — mint CsENGERY mondja — «már közhelyekké» vált tételek ily

tetszets alakban való összeállításáért, a kevésbé olvasott laikus hálával

telik el s én jelenleg csak azt kívánom megjegyezni, hogy e közhelj^eknek

az Akadémiák érdekében való alkalmazása jogos is, föltéve, hogy oly Aka-

démiákról van szó, a mel^^ek a czéhrendszerböl kivetkzve a haladást, a vizs-

gálódás és vélemény szabadságát iktatják alapszabálj^aik legels helyére.

Erre és a «tudományos conservativismusra», melyet Csengery be-

szédjének végén —• ViRCHov auctoritására támaszkodva — hirdetett, majd

visszatérek akkor, a midn dr. Haynald érsek beszédjét elveszem, hogy

a két eladásnak a tudományra vonatkozó sarktételeit egymással szembe-

sítsem.

Most azokról kívánok nyilatkozni, a miket CsENGERY-tl méltán meg-

várhattunk volna, de a melyekrl ö hallgatott : azokról az okokról s az

ezekkel jái'ó jelenségekrl, a melyek az Akadémia iránti részvétet csökkentették,

a melyeknek ismerete arra való, hogy a helyzetet tisztázva, rávezessen

egyszersmind a gyógyszerre is — ha ugyan szükség van reá.

Annak a constatálása, hogy az Akadémia iránt a részvét csökkent,

az az Akadémia álláspontjáról véve mindenesetre aggasztó jelenség, s

mindenki érti a törekvést, mely a baj elenyésztetését tzi ki czéljáúl.

Azonban mihelyt az Akadémia álláspontját a magasabbal cseréljük

fel, s a constatait tényhez egy kérdést csatolunk, teljesen megváltozik a

helyzet.
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A dolog így áll : az Akadémia iránt csökkent a részvét, csökkent-e a

tudomány iránt is ?

A kérdésre határozottan ne in )nel felelek; sot határozottan kimondom,

hogy a mily mértékben csökken a részvét az Akadémia iránt, oly mértek-

ben fordul azok iránt a tudományos körök és törekvések felé, a melyek

az Akadémia körén kivül társadalmunkra is hatnak, kifelé is közve-

títnek.

Lássuk ezt a dolgot közelebbrl is, mert ez az egésznek magva és

veleje.

Majdnem kizárólagosan Akadémikusok indítványára, ösztönzésére,

és egészen kizárólagosan Akadémikusok vezetése alatt, oly társulatok kelet-

keznek, a melyek mívelés alá veszik mind azokat a tudományszakokat és

köröket, a melyeket az akadémiai szervezet saját osztáh'ainak mívelésére

kitüzö-tt. Ez a centrifugális mozgalom még folytonosan lüktet.

Kiköltözött az Akadémiából a nemzet legkegyeltebb tudománysíiakmái

közííl a történelem a történelmi társulatba , a nyelvészet a philologiai

közlönyökbe, a magyar nyelvészetet maga az Akadémia küldte ki a «Nyelv-

rbe» ; a régészet s alszakai egy épen keletkezöfelben lev störténelmi

társulatba készüldik; a kevésbé kegyeltek közül a természettudományi

összes disciplinák elmentek a Természettudományi Társulatba élni, a ma-

thesis a Megyetemi Lapokba költözött; a philosophia is hordja a fészkét;

a geológia egy állami intézetbe és egy társulatba költözött.

Ezek a szabad társulásból folyó actualitással tudományt csinálnak,

hatnak a társadalomra s a mennyi a képviseletünk kifelé, az ezektl jön.

És miért van ez így ? Van egy szó, mely mindent mond, e szó az

«autonómia».

Az erk az Akadémia körén kívül keresik azt az önrendelkezést, a

melyet az Akadémia nem ad, és a mely nélkül a gz és villany századának

megfelel haladás, munkálkodás lehetetlen.

Szóval, az Akadémia merev czéhrendszere az, a mely elvonja az

Akadémiától legsajátabb erit, ezekkel másfelé tereli az érdekldést, ezáltal

a részvétet is.

Bizonyítsuk ezeket egy kissé.

A tudományok terén a specialismus korát éljük. A nyelvész már nem

éri be a classicussal, hanem bemelyed a régi nyelvemlékeken kívül a táj-

szólások, a nyelyrokonság tömkelegeibe; — a zoológus nem eri be többe a

«gyújtó üveggel», neki már az immersió is kevés, már vegyészettel is

kérdést intéz a szervezetek utolsó egységeihez. Le is tnt az a korszak, a

mely a czehes Akadeini;íkat létrehozta, a melyben az «universalis tudósság»

létezett, a melyben pl. a kedves Jacobus, Chrisïianus Schäffer csókolni

való naivságával bámulatra ragadta a világot avval, hogy egy azon kötetl)en

rovarokról és egy igen czt-lszerü — mosógéprl értekezett.
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Az egyes szakok fejldtek, fejldve mind nagyol)!) es nagyobb tért

foglaltak el, mind mélyebbre és mélyebbre hatoltak.

Az önálló tudományos respublica aztán e fejldésnek természetes

követelménye, mert csak ez engedi meg a czéltudatos és czélszerü rendel-

kezést — más nem.

És mit látunk Akadémiánknál ? A szakosztályok autonómiával nem
bírnak, a leglényegesebb indítványok felett nem az osztály t. i. a szakért

rész, hanem az Akadémia plénuma határoz, s minthogy az egyes szak-

osztály az Akadémia egészével szemközt eo ipso kisebbség, a plenum több-

sége pedig az osztály dolgaiban eo ipso nem szakért, tehát nem is képes

a speciális dolgok horderejét megítélni, könnyen elképzelhet, mi a legtöbb

indítványnak a sorsa. Hogyha ehhez az abnormitáshoz még azt a kerék-

kött is hozzávesszük, melynek neve bureaucratismus, s mely természetes

következménye a merev centralismusnak, úgy — ha el is tekintünk a

versengésrl, mely az osztályok között fennáll, el bizonyos világi és papi

áramlatokról, amelyek a fölényért küzdve, mindenütt és mindenre bizonyos

nyomást gyakorolnak — nem is csodálkozhatunk az erk kivándorlásán,

az érdekldés és részvét csökkenésén.

A míg a cultúrállamokban a még fennálló Akadémiák a velk járó

nehézkességet a « Compte-rendu )> «Sitzungsbericht)) röpke íveivel enyhítik,

ezekkel serkentenek, folyton a közönség eltt s napirenden igyekeznek

maradni, addig a mi Akadémiánk — megengedem hogy ünnepélyességgel,

seriosítással, de bizony saját kárára úgy lassúskodik, mint Európában egy

se. A félév, egy, vagy épen másfélév múlva megjelen értekezések ez ünne-

pélyes lassúságnak boldogtalan bizonyítékai. E lassúság azután oka annak

is, hogy az u. n. szakbizottságok teljes apathiába sülyednek, úgy, hog}''

némelyike évek óta sem gylt össze határozatképes számban ; k mondják :

«a végin minek is ? a plenum úgy is leszavaz)). — De ez csak következ-

mény, okozat ; az ok az Akadémia szervezetében rejlik, e szervezet czéhes,

bureaucraticus voltában, mely ellene van az osztályoknak szabadabbra való

átalakításának, ellene a munkálkodás azon folytonosságának, mely nélkül

korunk tudományosságának rohamos lépteit követni nem lehet, mely nélkül

él hatás akár a tudományra mint olyanra, akár az adott társadalom köz-

míveldésére el sem képzelhet.

Ig3^ a míg az Akadémia kiadványainak kelendsége az egész kiadásnak

legfeljebb 2o/o-t képezi, addig némely társulatok iratai intelligentiánk szá-

mához mérve meglehets körben terjednek el, a szigorúan tudományos
munkák kelendsége iO—50o/o.

Lássunk más tényt. Az Akadémiának pl, harmadik osztálya ('Magyar-

ország természeti viszonyainak kutatása)) czímen évi 5000 forinttal rendel-

kezik. Nem nagy, de mindenesetre oly tisztességes összeg, a melylyel jó
beosztás mellett lehet dolgozni. Ámde ha az eddig e czímre fordított egész
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összeget az általa létesített irodalom mennyiségével és minségével szem-

besítjük, kissé megrösteljük az eredmény mivoltát, fképen akkor, a midn
észreveszszük, hogy e facit a nemzeti mívelödésre nézve medd, s nem
javított azon a ferde, téves hiten sem, a melyet a külföld rólunk táplált.

Nem szándékozómé dolgot most részletezni, megteszem közelebbrl;

de eonstatálni kívánom, hogy ez irodalom hatásának hiába keressük nyo-

mait a magyarság mai szellemében ; magyar tudományos iskolát nem
teremtett, a köznevelésre sem folyt be, kifelé nem képviselt.

Hogy ilyen körülmények között csökken a részvét, ki fog ezen cso-

dálkozni ?

Az egyszer fölébresztett részvét folytonossága az általa megteremtett

mtiködés hatásának és sikereinek folytonosságától függ.

Ez — szerintem — az akadémiai kérdés nucleusának a nucleolusa s

ha CsENGERY ezt fejti ki, ehhez képest a megfelel reformot kezdeményezi :

sikert arat, mi tapsolunk neki. így, a mint tette, beszédének legföljebb

rhetorikai becse van, annyival is inkább, mert az idézetek és tételek azon

bokrétája, a melyet e beszédben kötött — az egyes szerzk intentióját

véve — tulajdonképen nem is az Akadémiákat illeti, az illet tételek

egyáltalában a tudomány és a míveldés érdekében voltak mondva, váltak

közkincscsé, ha tetszik «közhelyekké». A mennyire ezeket Csengery pl. a

nemzeti nyelv mívelésének fontosságára, voltaképen e fontosság kiemelé-

sére alkalmazza, helyesen is cselekszik, a minthogy e fontosságot soha senki

kétségbe sem vonta.

Mondjuk csak ki leplezetlenül azt a mi igaz s többre vergdünk mint

bármily szép, de csak leplezget szóvirággal.

Mondjuk csak ki, hogy pl. az Académia française-re való hivatkozás

nem bizonyít a magyar Akadémia mellett, egyszeren azért nem, mert a

Francziaország népességébl kifejldött nagyszámú és nagyerejü értelmiség

és anyagi er ncincsak mcgeuíjcdi, hanem er/yoicseti eredményezi a trljes niKnka-

fölosztást, holott a Magyarország gyér népességébl még csak fejledez,

kisszámú, zsenge értelmiség és igen szerény anyagi er még nem enyedi

meg a teljes munkafeloszt(Ut s így, ha az aránylag legjobban dotált intéze-

teink rósz szabályaikkal centrifugális mozgásra kényszerítik a kevés erket,

ez megbénítást, szétforgácsolást jelent. Megbénítást és szétforgácsolást

azért jelent e mozgalom, mert az erk legnagyobb része még nem találja

meg a társad:ilomban azt a kört, mely megadhatná bár csak a sikeres

mködéshez okvetlenül szükséges anyagi alapot is.

Egyleteinket, társulatainkat, tudományos , irodalmi vállalatainkat

ily szempontból tekintve és vizsgálva, hamar belátjuk, hogy ez valóban

így van.

Telhet autonómia, határozottan nemzeti irány, tervszer eljárás, a

legszigorúbb tekintet a hiányokra és hézagokra : ezektl függ a hatás saját
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clomiinlírí.' S niajclan liifelr is; ezek az ersödésnek s ivhát majdan az

üdvös munkafelosztásnak alapföltételei.

Eddig van az, a mit specialiter az Akadémia dolgáról mondani

akartam. Csengery beszédjének a tudomám' elveire vonatkozó részét föl

fogom használni dr. Haynat.d érsek beszédének tárgyalása közl)en, melyre

ezennel át is térek.

Méltán kiváncsi voltam arra : miképen fogja dr. Haynald érsek fel-

adatát megoldani s már elre is gyönyörködtem abban a finom símulé-

konyságban, abban a behízelg kedvességben, a mely e nagy tiszteletben

álló, népszer fpapnak oly kiváló tulajdona.

Ö, ki az excommunicált Ee Galantuomoval kezet szoritott, a zsinaton

opponált, a tudományra felköszöntést mondott akkor, a midn Kóma fell

encyclikák, syllabusok, allocutiók képében kévésen hullott a villám a tudo-

mány lábaihoz, mindenha érdekes ember s minden tárgy, a melyet meg-

ragad, érdekessé lesz általa.

A tudós érsek tetötül talpig gentleman, ismeri a világot, ismeri az

embert s meg tudja választani az alkalmat; és mindenha katholicus fpap,

ezt mindenha érezteti is , alkalomszeren, hol csak finom árnyalatban,

hol teljes mértékben. Es midehhez még határozott udvari ember, legiti-

mista, loyalis férfiú minden izében.

PARLATORE-ról fog beszéhii, kinek élete sok alkalmat nyújt az ultra-

montanizmusról s bizonyos loyalitásról megemlékezni, ebben az irányban

hatást keresni.

Igen ! de a vallás önmagáért, a loyalitás pedig, mihelyt ersebb politi-

kai színezetet ölt, az Akadémiából alapszabály szerint ki van zárva !

Mind ez arra való volt, hogy az embert akár az idegességig kíván-

csivá tegye.

Mit tart dr. Haynald Lajos PARLATORE-röl, ezt az akadémiai gylésen

jelenvolt közönség tudja, a nagy közönség értesült róla a «Pesti Napló»

utján s több napilap jelentésébl is, s erre majd reátérek. Egyelre azon-

ban megmondom : mit tartok én PARLATORE-rl az olasz floristárról.

Parlatore egy jelesebb fiorista, sem több sem kevesebb ; ol3'an, a mi-

lyen már több is volt, több is lesz még. Csöndes, megalkuvó természet

anyaggyüjt és rendez, egyike azoknak, a kik a békéért es nyugalomért

élnek, halnak s hogy ezeket megtarthassák , mindennel megalkusznak,

fképen pedig óvakodnak a philosophia szövétnekének megragadásától,

nehogy az eszmék harczterére kerüljenek, hol a béke pálmája nem leng, a

nyugalom párnája nem kínálkozik. Munkálkodásuk természete szerint

inkább empirikus, gyjtenek, meghatároznak különféle clavis segítségével,

néha magok is clavist csinálnak; a végeredmény a melyre törekednek egy

rendszeres Flóra, s ha ez készen van, akkor a növénytudomány palotájához
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avval járultak hozzá, a inivel a köfojtö cp,y oi)ülctlicz, melynek ttrvczctc,

tehát eszméje nem az övé. Tiszteleti-emeltó, hasznos munkások, kik maguk
is a «tudomány napszámosainak»» nevezik magukat. Munkájukhoz több

türelem mint következtet éleselmüség szükséges. A türelemmel jár azután

az a tulajdonság, a melyre a magyarnak nincsen kifejezése, német neve :

«Harmlosigkeit», magyarul, körülírással kifejezve : a légynek sem vé-

tenek.

A szárított növények tudományos kazaljainak árnyékában ott ülnek

ok azután békében ; ket rendesen csak egy új species ejthet lázba ; a világ

folyása, a társadalom, a korszellem átalakulása nem irritálja ket, ha igen,

úgy megalkusznak. Minden újításnak határozott ellenei, legtölbször azért,

mert ez megbontja azt a rendet, a melyhez hozzá szoktak. A tüzesebb része

a kényelmes conservativismusért itt-ott tollat is ragad s a skepsis ostromát

a hittel igyekszik magától távol tartani.

Mindnj^ája rendesen vallásos és loyalis férfiú.

Ilyen volt Paelatore is, ezt tartora róla. Tudományos jelentségére

nézve a tudós érsek parentátiója sem mond voltaképen többet, ügy en

passant azt a véleményt is koczkáztatom, hogy ezeket az érdemeseket

rendesen szkebb körben szokás parentálni.

No, de legyünk igazságosak : Parlatork az imént kifejtett általános

mértéknél mégis több volt !

Vitatkozó természet irataiban kardot rántott az ultramontán állás-

pontból folyó dogma mellett, mi egyértelm avval, hogy antidarvinista

volt — és ehhez képest kísérletet is tett, a növényekre oly rendszert alkal-

mazni, a mint Cuvier az állatokra alkalmazott : összehasonlító rendszert.

Az utóbbi vállalkozás mindenesetre érdem, nem azért a végs eredményért,

a melyhez vezet, mert ez dogmaticusnál természetesen csak az inductió

kényszer dogmatizálása lehet, hanem azért a positiv érték adatsoka-

ságért, a melylyel a dogmatizálást megkísértette.

Ezt úgy értem, hogy ha valaki pl. egy eddig ismeretlen tárgj-at úgy

leír, hogy más is reáismerhet, úgy ez értékes adat ; de, ha ezután csodát

erszakol reá, úgy ez már nem értékes, legföljebb jellemz arra nézve, a ki

erszakolta.

Más érdeme is volt PARLATORE-nak : meglehets propagandát csinált a

leíró fvészet érdekében ; központot is teremtett Flórenczben, melynek

körülbell akkora hatása volt az olaszokra, mint a müncheni Pinakothe-

kának a bajorokra.

S minthogy Parl.vtore ilyen volt, érdekes volt megfigyelni, hogyan

ragadta meg az érsek az elvi fejtegetést a ílórista ötletébl, az akadémiai

alapszabályok és a nála megszokott finom tajjintatosság ellenére.

«A vegyes elemekbl álló hallgatóságra való tekintetbl», nem

«a rideg tudományosság száraz megtestesülését» tehát a/t, a miért az
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Akadémia PAULATOUE-t tagsággal tisztelte, hanem az «Isten, fejedelem és

család kegyeletének» képét mutatta be dr. Haynald érsek.

DucHARTRE-t idézve, ki PARLATORE-t mint szeretetreméltó embert is

méltatta, de a ki bölcsen kihagyta e szeretetreméltúságnak a hitre ésloyali-

tásra való magyarázatát, a tudós érsek alkalmat vesz magának a «hiány»

pótlására, a szeretetreméltóságnak részletek szerint való megállapítására.

E szeretetreméltóság els attribútuma gyanánt fölhozza a «vallásos-

ságot», vagyis: «Parlatore isten müveit vizsgálta, de nem tévesztette

szem elöl a mvészt» t. i. Istent; — Parlatore ,,tiidott és hitt", és dr.

Haynald Lajos szerint épen ez volt volna Parlatore tudományos jelentsége

s egyszersmind kútforrása a kedély nyugalmának, mely megóvta Paratore-í

a Tiedge-féle panasztól, mely így kezddik :

((0 du Lichtes, das den Glauben ärmer

Und die Weisheit doch nicht reicher macht.»

Valakinek vallásos érzületébe, tehát kedélye világába belenyúlni, nem

az igazi gondolkozó ember dolga ; ezt mindenki kerüli, mert ez az egyén

dolga, szentélye, szabaasága, menedéke ; de tárgyalni, magyarázni sem

fogja senki sem, kivált ha nincsen reá kénj^szerít ok pl. nem forog fönn

egy psychologiai probléma megoldása. Senkisem fogja tárgyalni, legke-

vésbé Akadémiában, melynek alapszabálya kizárja a vallásbeli fejtegetést.

És ily helyen, mely a positiv tudás ápolására rendeltetett, senkisem fog

két egymást egyelre még teljesen kizáró dolgot tétel gyanánt felállítani,

mint tette az érsek, a midn mondja „tudott és hitt."

S a midn ezt egy oly ponderábilis ember mint dr. Haynald mégis

teszi, akkor ez nem jelenthet mást mint tendentiát.

Valóban ez is volt; reánk tekint ez az eladottak egész lényébl,

kihívja a fejtegetést. Parlatore ürügygyé vált oly fejtegetésre, melynek éle

az inductív irány ellen van fordítva s oktatni kíván oly erényekre, a me-

lyekrl dr. Haynald érsek azt látszik hinni, hogy veszendben vannak,

hogy ráfér arra a vegyes hallgatóságra azoknak fölfrissítése ; de nemcsak

a vegyes hallgatóságra, hanem talán az Akadémia plenumára is, mert hát

erre is tekintettel tartozik lenni az ünnepélyes alkalom szónoka.

Én is elhagyom PARLAxoRE-t, hogy a tendentiával foglalkozhassam.

A hitrl azt tartom, hogy abba senkinek beleszólási joga nincsen,

mindaddig, a míg a hit nem vét a társadalom létérdekei ellen ; épen ezért

el is ítélem azt, hogy e dolog az Akadémia szószékére került.

De már abba, a mi azt a bizonyos loyalitást illeti, abba beleszólok.

Mindenekeltt kinyilatkoztatom, hogy dr. Haynald Lajos érseket igaz

magyar hazafinak tartom, s épen mert annak tartom, csodálkoznom kell azok

felett a loyahtási magyarázatok felett, a melyeket a bár vegyes, de mar/yar

hallgatóság eltt fölhozott. Ha itt is tendentia vezette volna az érseket,

akkor nem ismernék fegyvert, a melyet e tendentia ellen meg ne ragadnék.

1



207

Azt kcrdtíin én, hogyan lehet nekünk, hazánk eg^'ségére féltékeny

magyaroknak, oly loyalitást mint magasztost ajánlani, a melyet egy ember

hazája, nemzete egységének akadályozója iránt tanúsított?

E^ nem politikai színezet frázis, mert a dolognak mély jelentsége

van, A nemzetek egysége nem gyökerezik emberi kegyben, sem önkényben,

ez a természetben gyökerez jog, a melynél sem magasztosabb, sem fonto-

sabb nincs.

A ki Párlatoké-ként ez ellen vét, az lehet önz, lehet gyönge ember :

nemzeti jellem nem, mások számára példa soha és semmi szín alatt.

Az olyan «hazafiság», mely loyalis a feldarabolóval szemben s aztán

jól találja magát az egység helyreállítójával szemben is : ma Lipót, holnap

a Re Galantuomo, ez nekünk követend példa nem lehet. Ez ellen határo-

zottan tiltakozom bárkivel szemben — hangozzék bár a tan a templom

vagy az Akadémia szószékérl, mindegy.

Egyenesen a méltán népszer fpap érdekében hinni is akarom, hogy

mégsem volt tendentia, hogy eltévesztette a dolgot.

Inkább áttérek tehát arra, a miben azután csakugyan határozott

tendentia volt.

Az érsek a «vallás és loyalitás» terén állva, tudományról is szól;

excurrál az inductív irány felé s ellene fordul sok gúnnyal és kevés érvvel.

Itt a pont, a hol CsENGERY-t dr. Haynald Lajos - sal szembe

állítom.

CsENGERY, a természeti tudományokról szólva, ezeket mondja : «Mód-

szerök az inductív módszer naponként nagyobb alkalmazást nyer az erköl-

csi tudománj^ok terén is; elre feltett tételek helyett szonjdliiuisan iizs(iáU

tényeJx alapján fejldik az elmélet nem egy erkölcsi tudományban»).

Haynald idevágóan ezt mondja : «P. valódi tudós volt, nem tartozott

zokhoz, kik a leíjingatagahh hehoziU (indnctio) alapján teremtett és szappan-

buborékként támadó és elmúló föltevéseket (híjpotliesiseket), mély alapú igaz-

ságok rovására elfogadni mindenkor hajlandók. . .»>

A hypothesiseket illetleg ellenben Csengery helyesen így vélekedik :

«A hypothesisek ne)n keriiUietiik ki, st szükségesek már azért is, mert ha

kísérlet (tehát inductio) által nem igazoltatnak, a tények, a melyek meg-

czáfolják, új nyomozásra nyújtanak kiindulási pontokat».

Csengery fölhozza ScuLKicHiii-t ki J)auwin elmeletet a nyelvtudo-

mányra, még pedig l^eigazoló sikerrel alkalmazza.

Haynald, DARWiN-ra példálódzva, hallgatóságát az állatkertek majom-

ketreczeihez küldi, hogy ott seiben gyönyörködjek.

Csi.NíiKRY, ViRCiiov mellé állva, a tudományos conservativizmushoz

csatlakozik, nem változtat Viuciiov tendentiáján, s enuneiatiójában vilá-

gosan kiemeli, hogy Vircuov megkülönböztette azt, a mit még nyomozni

kell, a mi még nem bizonyos— ezt az iskolában nem krV t, mit,mi , tanítani
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azt kell, a mi tökéletesen biztos. Yinriiov az isLoláni való tckintctlx")!

beszélt bizonyos széUöséfick ellen,

Haynald a Yip.c'iiov dolgát így adja: «óva intett oly tanok terjeszté-

sétl, melyek tiszteletreméltó ó'.s tanobit alapjaikl)an megrendítenek n.

A mi CsENGEEY álláspontját illeti, erre azt mondom, liogy a Virchov-

féle conservativizmusnak tudományban, iskolában épen oly jogosultsága

van, a min az ellenzékeké a parliamentben ; commentálni ezt nem igen

kell. E conservativizmusnak helye van az Akadémiákban is, mindaddig, a

míg a vitatás szabadságát elismerik. Virchov ezt elismeri, st — egész m-
ködését véve — bizonyos, bogy harczra kelne az ellen, a ki e szabadságot

korlátozni akarná, harczra azért, mert Virchov ,Marn-inista" s a mi ellen

küzd, az a specißcus német ,,Haeckelismns" tfdzúsa, melif Daru-innál

Daricinabh.

Mit tesz ellenben dr. Haynald ?

A «tiszteletreméltóság)) jelzvel hinti l)e azt a tendentiosus labdacsot,

melynek neve „ÖS tan". Nevén szólítva a dolgot : az ös tan, a taimsztalatilaq

megersített, tehát a positiv tudás helyébe tett hit, — épen csak hit!

Ez nyilván tendentia, s annál kárhoztatóbb, minél jobban tudjuk, hogy

a természetrajzzal foglalkozó érsek is bizonyosan tudja, hogy a tanok tisz-

teletreméltósága nem az ó'siségben, hanem az igazságban gyökerezik; hogy

pl. az az si tan is, mely a földet állónak hirdette, minden tiszteletreméltó-

ságát az «és mégis mozog» igazság miatt elvesztette ; hogy Galileo Galilei

is hypothetice indult, hogy New^ton is hypothetice indult, hogy Leverrier is

hypothetice indult, s hogy mindnyájan „tiszteletreméltó ös tanok" ellen im\i-

tak s az induetió, az a szörny inductió mind beigazolta a hj^pothesiseket,

úgyannyira, hogy ma dr. Haynald érsek sem kétkedik a föld forgásában, a

nehézkedési törvényben, a bolygók létében oh Galileo Galilei !

St több ! Dr. Haynald, a tudós botanicus maga is hypothetice indul !

Fölteszi, hogy a növényfajok így vagy úgy tartoznak együvé, fölteszi addig,

míg az inductió vagy beigazolja vagy megdönti a föltevést. 'Ös tanokkal nem

is' lehet egy virágot sem determinálni s az egész rendszer, a mely szerint az

érsek remek gyjteménye rendezve van, fejlemény a föltevéstl a tapaszta-

lati (inductív) utón megersített tényékig. Linné rendszerét, mely az «infi-

nitum ens») -re, tehát s tanra volt alapítva, kiszorította Jüssieu rendszere,

mely az inductió incarnátiója, és ma dr. Haynald érsek is — -TussiEU-t

követi !

Ersekünk felhozza a Bathybius Hiiekcli dolgát is, hogy érvet ková-

csoljon — Daru-in ellen. Tegye az érsek kezét a szívére és mondja meg :

nem tévedett soha a növények meghatározásában"? Oh dehogy nem ! Sok

mindenféle esik meg az emberen, a tudóson is ; hiszen voltak olyanok

'is, a kik az ásatag Mammut óriási csontjait Szent Kristóf csontjának hatá-

rozták mes.
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Az einl)er az ilyenekben gyarló és soha, sem a hit, sem a tiszteletre-

méltó ös tan, hanem alapjában a tapasztalat, az imliutió ezer mórija az, a

mi gyarló voltán enyhít.

I)r. Haynald BAER-t is tölhozza. Hivatkozik ennek ejjjy levelére , a

melyben a vallások és erkölcsök kigunyolásán ütközik meg. Méltán meg is

ütközhetett I^aer e kigüuyolás fölött, mely azokat, a kik ok nélkül teszik,

nem is tünteti föl a finom mveltség színében; s ha a gúnyolok a termé-

szettel foglalkozó szaktudósok, úgy eljárásuk már azért is kifogás alá esik,

mert a vallást s az erkölcsöket e téren csak hajuknál fogva lehet voltaképen

elrántani. Hanem hát igaz, sok gúny került sznyegre, és miért ? mert a

hitet és az stanokat védk kihívták azáltal, hogy k is oly «érvekkel»

állottak el, a melyek nem tartoztak a dologhoz. És BiEií-rel nem is lehet

Darwin ellen érvelni, mert Baer fundamentális müve Daiiwin fejldésta-

nának épen sarkköve ; Darwin soha sem is fordult az ember hite és vallása

ellen ; st ellenkezleg, fundamentális müvében világosan kimondja, hogy

ez ellen fordulni eszeágában sincsen.

És ha BAER-bl csakugyan az beszélt volna, a mit érsekünk, úgylátszik,

keres : a pietismus — hát bizony megeshetett az öregen az, a mit az öreg

Newton sem l»iit kikerülni, ki vénkorában tudvalevleg az Apocalypsist

magyarázta s géniuszának egetmagyarázó, fölséges müveit bnöknek tekin-

tette. Ilj'en az ember !

St még azt is fölhozza érsekünk, hogy íme, milyenek ezek a Darwi-

nisták! Haeckel, a pogány, avval merte BAER-t, a szentet megsérteni, hogy

egyik pogán}' müvét BAER-nek dedicálta. E dolgot így oda tenni szintén csak

tendentia ; valójában a dolog úgy áll, hogy Haeckel tanár megkérte Baert a

dedicatió elfogadására s Baer kijelentette, hogy köszönettel elfogadja st

büszke reá, mi természetes is.

No de ne folytassam én már ezeket, mert ideje hogy a már úgyis hosz-

szúra nyúlt szemlét befejezzem.

Sem jogom sem kívánságom befolyást gyakorolni arra : mit csináljon

az Akadémia a szószékérl elhangzott ellentétes elvek dolgában. Az az dolga.

De Haynald érsek eladása ötletébl, a mennyiben ez nemcsak a nyil-

vánosságnak volt szánva, hanem bizonyos elemre kiszámítva, van még egy

pár szavam.

Úgy, a nnnt a vallásban a tolerántia vezette a magyart mindenkor,

úgy eddig a tudományos irányzatok dolgában is megtudtunk férni egymás-

sal ; és íme dr. Haynald Lajos kalocsai érsek úgy cselekszik, mintha t") azt,

a mit Németország «Culturkampf» név. alatt ismer, itt nálunk föl akarná

idézni. Ám tegye, szabadságában áll ; de el is készülhet reá, hogy mindenkor

lesznek olyanok, a kik összemérik a positiv tudás fegyverét a tendentia

fegyverével : megteszszük loyalitással, de egész éllel is.

Mi Darwinisták, Haeckelisták és Virchuviánusok a magunk dolgát el
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fogjuk igazítíini a tudmány azou l'ürumáii, a mely a tudományoh vitatkozás

és eszmecsere helye ; de ha dr. Haynald érsek az ellentétes tanokkal az ille-

tékes forumot elhagyja, s agitátiót kezd a társadalomban : ott is szembe-

szállunk vele. lássa !

Nagyon sajnálom, hogy így kell szólnom epén ahhoz a fpaphoz, a

kivel eleget érintkeztem, hogy megbecsülni tanúihassam ;
— de azon a téren,

a melyre lépett, csak ellenfele tudok lenni.

Hkeman Ottó.

STAL KAROLY.
(1833—1878.)

Junius vége felé egy gyászjelentés indult Stockholmból a szélrózsa

minden irányában, hogy megvigye StxIl Károly halálahírét barátainak,

tisztelinek, kik Óceánon innen és Óceánon túl mindenütt találhatók, a hol

a természetrajz hívei és munkásai számára bármity szerény munkakör, vagy

figyel állomás nyílt meg.

Egy ember, egy tudós veszett el SiÂL-ban, még pedig ember és tudós

a szó legnemesebb értelmében.

Páratlan buzgalom egyesült benne a legnagyobb lelkiismeretességgel,

a legnagyobb világossággal s ezeket tetézte a tárgyilagosság, a józanság, a

kimeríthetetlen szolgálatkészség és valódi szeretetreméltóság.

Typusa volt , annak az iskolának, a melj'^et Linné megalkotott, mely-

nek apostolai odaadással mködtek és mködnek az anya természet megis-

mertetésén s minden lépten nyomon valódi tudást, világosságot terjesztenek.

Hozzánk is eljutott a gyászjelentés; s a mily sokan vagy kevesen

vagyunk itt hívei és munkásai a természetrajznak, mindnyájan elteltünk

bánattal, mert nem volt köztünk egy is, a ki Stal munkáiban hséges
kalauzt ne talált volna ; és vannak köztünk olyanok is, a kik vele szorosabb

viszonyban állottunk, így még közelebbrl ismertük s nemcsak mint tudóst,

hanem mint embert is becsülni tanultuk.

Stal mködése nem keltett zajt. Nem tartozott azok közzé a herosok

közzé, a kik problémáikkal, eszméikkel bemarkolnak a korszakok szellemi

áramlatába. hangyaszorgalommal, türelemmel, pontossággal összehordozta

az anyagot, vizsgálta, elrendezte és ismertette úgy, hogy mások az általa

megfigyelt jelenségek körében eligazodhatnak.

Ez jellemzése e korán elhunyt férfi munkálkodásának s ez biztosítja

neki szaktársainak hálás emlékezetét.

Most pedig lássuk másnem méltatását is, a melyet Dr. Horváth Géza
munkatársunk a következkben állított össze.
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Az lS78-ik (V t\>lyt;ín az iiUiittaiit, nevezetesen pidi^' a rovurtant

súlyos vesztest'<í crtf. A jflcnkov logkitünöl)!) és leíítevekenyel»!) entoniolo-

gusainak egyike, Stál Károly ezen év június r.l-áuFrüsundavikben Stockholm

mellett megsznt élni. A halál férükürának delén és nnmkíísságának tet-

pontján szólitotta. ki az élk soráhól azon fértiút, ki egyaránt kitnt éles

elméje és alapossága, kritikai felfog.ísa és igazsiígossága, világos stylje, sza-

hatos leirásai és szívós kitartó munkássága, valamint ritka eh'izekenysége és

páratlan szeretetreméltósága által. Benne nemcsak hazája, Svédország, egyik

díszét, hanem az egész tudományos világ egy nagy tehetségíí és szorgalmú

munkását vesztette el.

Stal Károly született 1833-han és így még csak 45 éves volt, a midn
a halál munkás életének véget vetett. Els értekezése már 20 éves koráhan

jelent meg a stockholmi akadémia kiadványaihan, melyeket azontúl csak-

nem minden evhen becsesebhnel l)ecsosel)]) közlésekkel gazdagított. A svéd

országos múzeumnál, melynek csakhamar tisztviseljévé lön, tág tér nyilt

fáradhatlan buzgalmának és tevékenységének. Az ott bven kínálkozó alkal-

mat fel is használta derekasan és, mint Linné nemzetének igazi fia, a syste-

matikus entomologia terén klasszikus munkásságot fejtett ki. Rendki\'üli

termékenysége és alapossága a bel- és külföldi szakköröket mindenütt bámu-

latba ejté s t a leghírnevesebb rovartudósok sorába emelé. Érdemeit kis

hazája is kellleg méltányolni igyekezett. A stockholmi és upsalai tud. aka-

démiák tagsági okleveleikkel tisztelték meg ; királya pedig a svéd sarkcsillag-

renddel tüntette ki. A stockholmi országos múzeum entomologiai osztályának

igazgatója Boheman 1867-ben nj^ugdíjáztatván, utódává Stal neveztetett ki.

Ezt a hivatalt aztán korai haláláig híven és méltóan töltötte be.

Stal irodalmi tevékenysége sokkal nagyobb terjedelm volt, hogy

sem itt munkáit egyenként felsorolhatnám s bemutathatnám. Elég legj'en

azért szakirodalmi mködését e helyen csak fbb körvonalaiban vázolnom.

Tanulmányainak ftárgyát egy addig jóformán elhanyagolt rovarrend,

a hemipterák képezték. Haliár azeltt is voltak már e rovarrendnek egyes

kitn miveli, eltte mégis alig akadt valaki, a ki ne csak amúgy mellé-

kesen, hanem kiválólag ezen rovarokkal foglalkozott volna. Stal volt vala-

mennyi entomologus között a legels, a ki ffigyelmét els sorban a

hemipterák tanulmányozására fordítá ; és valóban elmondhatjuk, hogy

negyedszázados irodalmi mködése a hemipterák systematikájiira nézve

körszakot alkotó volt. Tartalmas értekezéseiben, melyek többnyire latin

nyelven fleg a stockholmi akadémia évkönyveiben láttak napvilágot, nem-

csak számtalan uj faj és nem mintaszer leírásaival tnik ki, hanem azon-

kívül minden lépten-nyomon szerencsés és mesteri kezet árul el az egyes

alakok és alaksorozatok természetes csoportosításában s osztályozásában.

Számos kisebb-nagyobb dolgozatának mellzésével különösen kiemelendök-

nek tartom «Hemiptera Africana» czim négykötetes munkáját, noiiiklön-
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beu a Pliilippini szigeteknek és Kio Janeiro vidékének félszárnyú rovar-

faunáit tárgyazó monographiáit. Legfbb és legnevezetesebb munkáját

azonban kétségkivííl azon nagyszabású müve képezi, melyben a létez összes

irodalonn-a és rojjpant gazdag anyagkészletre támaszkodva, az egész föld-

gömb valamennyi eddig ismert hemipteráinak rendszeres összeállítását adja.

Ez a rendkivûli szorgalommal és tudomán3H')s készültséggel írt munka,

melybl «Enumeratio Hemipterorum» czím alatt öt nagy negyedrétíí kötet

jelent meg, sokkal többet nyújt, mint a mennyit szerény czíme sejtetni

enged. Nem egyszeri! eatalogus ez, hanem úgyszólván monographiák hosszú

sorozata. Mert nem csupán csak a nevek száraz lajstromából áll, de e

mellett a gyakran igen bonyodalmas synonymián kívül még számos új vagy

kevéssé ismert faj és nem leírásait, analytikus táblázatokat, fontos észrevé-

teleket, jegyzeteket stb. tartalmaz. Fájdalom, hogy ez a nélkülözhetlen

forrás- és alapmunka szerzjének közbejött halála miatt befejezetlen maradt.

Jóllehet Stal fényes tehetségeit fleg az exoticus alakok tanulmányo-

zásának szentelé, mindamellett nem feledkezett meg az európai faunáról

sem. Több európai hemiptera-családról kitn genericus táblázatokat szer-

kesztett ; néhány családnak Svédországban tenyész fajait pedig jeles sjTiop-

sisokban ismertette.

Nem kis mértékben szolgálta meg a tudományt még az által is, hogy

a régi Fabricius-féle hemipterákat, melyeket Fabeicius hiányos leíi'ásai nyo-

mán mai nap már nem lehetett teljes bizonyossággal felismerni, kritikailag

megvizsgálta s a jelenleg Kopenhágában és Kiéiben rzött typikus példányok

tüzetes összehasonlítása után a tudomány számára, mondhatjuk, újra visz-

szahódította.

Daczára annak, hogy a hemipterologia terén ily nagyszer tevékeny-

séget fejtett ki, Stal lankadatlan buzgalma és munkakedve idt talált még
ezenkívül az orthopterák és coleopterák tanulmányozására is. Az orthopterák

systematikájában több fontos dolgozattal, mink a Mantidák, Blattídák és

Phasmidák rendszereinek kritikai feldolgozása, örökíté meg nevét. Nagy
értékkel bír «Eecensio Orthopterorum» czím müve is, melyben a Linné,

De Gebr és Thunberg által leírt egyenes szárnyú rovarfajokat interpretálja

s a jelenleg dívó rendszer keretébe illeszti. A coleopterologia terén legneve-

zetesebb munkája gyanánt említhet az amerikai Chrysomelidák mono-
graphiája.

StIl munkáinak fontossága és tudományos értéke által maradandó
nevet biztosított magának az entomologiai szakirodalom mezején ; de sokáig

felejthetlen lesz rendkívüli elzékenységével és lekötelez szívélyes modo-
rával mindazoknak szívében és emlékében is, a kik — mint e sorok írója—
szerencsések lehettek vele tudományos vagy irodalmi összeköttetésben állani.

Dr. HortvÁTH Gkza.
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C S A T ó J Á N O S - t Ó 1.

Ezen füzetek Il-ik kötetének ^-ik füzetében felemlítettem, hogy egy

Erdélyben elejtett Liinius major Pall.-nak jutottam birtokába, valamint azt

is, miszerint Erdélyben a Lanius excubitor csak téli vendég, s nyári hóna-

pokban egyszer sem észleltem, mely állításomhoz tisztelt barátom Herman
Ottó, ugyan ezen helyen saját tapasztalatai nyomán maga részérl is hozzá

járult.

Ezen ev június 20-án a nagy-enyedi határon, egy a Maros jobbpartján

lév s nagy cserfák által alkotott berekben, három darab nag^• gébicsre

bukkantam, melyek fcUeg a berek mellett elvonuló vasúti töltésen lév táv-

irdavonal sodronyain tartózkodtak, s ha azokról az elrobogó vonat által el

is zettek, rövid idö multával megint visszatértek.

]\Iásnap fegy\errel mentem ki a megjelölt helyre hol a gébicseket újból

feltaláltam ; sikerült közülök a kintt hímet és egy ifjú példányt elejtenem.

Mindkett Lanius excubitor L.

Ezen lelet által ösztönözve éreztem magamat fenn megnevezett gébi-

cseket újból vizsgálatom tárgyává tenni, s egyszersmind megszerezni a

<i Journal für Ornithologie» 1873-ik évi kötetét, melynek 75—79. lapjain

dr. Cabanis úr a Lanius excubitorhoz tartozó gébicsekrl értekezik.

Sajnálatomra azonban az ezen madarakra vonatkozó elkülönít jelle-

geket csak általánosságban találtam jelzett értekezésben felemlítve.

Azt írja ugyanis dr. Cabanis úr megjelölt helyen : Paij.as beschreibt

den alten Vogel von Lanius major durchaus kenntlich. Die ausserste Steuer-

feder fast ganz weiss. Unterseite fein grau quergewellt. Ein weisser Spiegel

an den Handschwingen.

Alább Raddenak összehasonlító táblájára, melynek a kérdéses madarat

nem ismer Iílasius által összeállított diagnosis szolgált alapul, utalva, azt

írja: untt-r Xro 3 der Tabelle wird der Hauptcharacter des major ^Lanius)

ganz treffend gegeben : nur die 2— Schwinge eine breite weisse Basis,

wodurch eine Spiegell)inde über die grossen Schwingen gebildet wird, dii'

mit der 10 begrenzt is.

Es ezzel a fi«mertetö jellegek ki vannak merítve, mert a mit azután

még a fehér színnek a tollazat különböz részein nagyobb terjedelemben

való fellépésérl felemlít, az a mad;ír kora s/crint ingadozó lobot.

Tcnni-nzrlrajz- fiizi-tek. u. kütrl IV. füzet. | V
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pK^szcmröl ;i íolhozott jellegiek közííl csakis azt tartom jflk'iuznblnit'k,

hogy a második osztályú szárnytollak fehéren szegélyezett végük kivételével

egészben fekete színek, minek következtében az összetett szárnyakon csak

egy-egy fehér tükör képzdik.

Ezen nézetemnek alaposságát úgy vélem bebizonyíthatni, ha a birto-

komban lév Lanius major és excubitoroknak tollazatát röviden leírom.

Az elöbbeninek tollazata csaknem egészben megfelel a dr. Ca]ianis

úr által felemlített leírásoknak, ugyanis az, a madár alsó felén fehér, a mell

fels részén kezddleg a has hátsó részéig, minden egj^es toll közepén és

alsó vége felé egy-egy a tollat keresztben metsz, sarló alakú világosszürke

folttal, miáltal nevezett rész világosszürkén-lnlámrajzos.

A szárnyak els osztályú fekete evez tollának :2— 10-ike, középen

kezddleg tövéig fehér, azonban a fekete fedtollak által részben elfedetvén,

a fehér tükör vagy keresztfolt a szárny közepén tüuik fel. A többi evezcí-

tollak feketék fehér tollvégekkel, mely fehér tollvégek az els osztályú evez-

tollak hatodikánál kezddnek egy keskeny szegély alakjában, s a második

osztályú evezötollakon nagyobbodnak.

A fark széls kormánytollainak küls széle fehér, bels széle a középen

harántosan kezddleg csaknem a tövéig fekete, a tövén valamint közepétl

hegyéig fehér.

A 2, 3, és 4, tollaknak úgy hegyén mind tövén a fehér tollak rövidebbé

válnak, az 5. már csak egy fehér foltba végzdik, a 6, illetleg két középs

farktoU egészen fekete.

A kintt Lanius excubitor alsó fele fehér, szárnyainak úgy els, mint

második osztályú eveztollai, a három legbels kivételével, közepén kezd-

dleg tövükig fehérek, azonkívül feketék, mibl kifolyólag az összetett szár-

nyakon, miután a 2. osztályú evezötollakon a fehér szín kissé feljebb kezd-

dik, két harántosan egymás felett álló fehér keresztvonal vagyis inkábli

hosszúkás folt képezdik.

Széls farktollai egészen fehérek, a farktoll szintén fehér, a közé-

pen fekete tollszárral és bels felén ugj'-an oly szín hosszúkás tollszéllel.

A 3 toUuak közepe, a toll harmadrészének hosszúságába fekete, töve és vége

szintén egy-egy harmadrész hosszúságnak megfelelleg fehér. A 4, tövén és

hegyén egy-egy nagy fehér folt van, többi része fekete. Az 5, töve hasonlólag

fehér a hegyén, azonban a fehér szín csak egy kis foltban látható. A (>, ille-

tleg középtollak feketék s csak tövükön tnik el a fehér szín.

Az ifjú Lanius excubitornak, melynek tollzata részben még pehelyalakú,

alsó fele kissé piszkos fehérszín, mellén finomul világosszürke színbe frecs-

kelten aprón huílámrajzos, s szintén ilyen hullámrajzos fels hamuszín
tollazata is a fején és nyakán. Szárnyai a kintt példány szárnyaihoz

hasonlók azon különbséggel, hogy szárnyfedötollaik fakószélek.

Széls farktollai egészen fehérek fekete tollszárral, a tr>bbi farktollakon
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a fekete szm mind terjed, s .-i kr)Z(ps(") kct farktolhiiik csak u lio^^yen van

egy-egy keskeny fehér szegély.

Megemlítvén már most még dr. Caiíanis úrnak megjelölt helyen tett

azon megjegyzését, miszerint a. herlini múzeumban van egy hullámrajznél-

küli, egészen fehér mell, kintt Lanius major Pali, — a közölt, valamint

általam fentehl) tett leírásokból kiderül azon már felhozott állításomnak

helyessége, miszerint a két állítólagos fajnál csakis a második osztályú

szárnytollaknak egészen fekete vagy pedig felében fehér, felében fekete szí-

nezete, mil)öl kifolyólag az összetett szárnyakon egy vagy két fehér tükör

képeztetik — tekinthet állandó ismertet jellegül, mert a mellen lév Iml-

lámrajz mindkét faj kintt példányainál elenyészik, a farktoUakon észlelhet

fehér szín pedig az én példám'aimon nagyobb mérvben van a Lanius excu-

bitor L. ifjú példányán is elterjedve , mind a Lanius majoron, melyet

különben nem egészen vén példánynak tartok.

Kérdésképen felmerül azonban, hogy miután a Lanius major mellén

észlelhet kereszthullámok ritkábbak és élesebben elkülönítettek, mint az

ifjú Lanius excubitorén, melyen mintegy oda frecskeltnek tnnek fel, ezen

különl)ség állandó-e a fiatal példányoknál? vagy pedig csak a korkülönbség

okozza azt, mire csak minden korbóli b anyag rendelkezése mellett lehet

kielégít választ adni, különben még azt is nyilt kérdésnek tartom, hogy a

két madár mint külön faj vagy pedig csak mint varietas tekintend-e ?

Az általam elejtett fiatal Lanius excu])itort alkalmasint a megjelölt

berekben vagy a közeli erdkben költötték ki szüli, mivel nem valószinti

hogy júniusban már vándorolni indultak volna, és ez Erdélyben ritka jelen-

ség, legalább én itt ez alkalommal láttam 28 év alatt elször ezen gébicset

nyári hónapokban.

AnijjJllbid.

A PELOBATES FUSCUS-NAK

HAZÁNKBAN VALÓ ELFORDULÁSÁBÓL S MÉG NÉHÁNY SZÓ A ^L\GYAI10RSZÁGI

BÉKAFÉLÉKHÖL.

Dr. Entz GÉzÁ-tól.

Dr. Károli János ur a füzetek utolsó ketts számában a Pclobates

fusciisnak hazánkban való elfordulásáról ezeket mondja: «A múzeumi

gyjteményben nincs példány. Fitzin(;kií és Schreirer szerint elfordul

Magyarországiján; Bielz szerint Erdély])en»> (í)7. 1.) s állításának kétségbe

nem vonható els részére, — arra t. i., hogy a nemzeti nnizeumban nincs

példány, —azon következtetést alapítja, hogy a szóban forgó béka faunánk-
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l);in igen ritka («In unserer Fauna sehr selten» n. o. 177. 1.). Ezen állítást,

amennyiben a Pelobatesnek hazánkban való ritkaságát illeti, határozottan

tévesnek kell nyilvánítanom : a Pelobates ugyanis hazánkban, — mint ezt

részint saját megügveléseim, részint másoknak alább közlend feljegyzései

után állíthatom, — ép oly kevéssé ritka, mint Európa egyéb részeiben s

nevezetesen aránylag ujcn fDiakori ('peu Budapest környékái ; amott pl. a

Gellért- és Sasheg}', a Duna s a promontori szlhegyek által határolt

lapály, az u. n, Lágymányos nedvesebb helyein, hol a kedvez évszakban,

kíilönösen es után korán reggel, persze mindig csak egyenkint, de biztosan

feltalálható, st nappal is igen könnyen kézre keríthet pocsolyákban,

melyekben sokkal szivesebben tartózkodik, mint a varasbékák s e tekintet-

ben inkább közelebbi rokonával a Bombinatorral egyezik meg ; továbljá a

közutak és szántóföldek melletti árkok repedéseibe húzódva, vagy önmaga

által vájt sekély lyukakban, melyeket a frisen feltúrt föld könnyen elárul
;

a pesti oldalon pedig a városliget és Eákos megfelel nedves helyein. Az

ivarzás idejében, mely az idjáráshoz képest márczius végére, április

elejére vagy közepére esik, tömegesen is találhatók ezen különben csak

egyenként él békák a pocsolyákban s a varasbékáknál sokkal nagj^obb

élénkségök által könnyen magokra vonhatják még a nemszakértnek is

figyelmét. Ez eltt mintegy tíz évvel, midn a budapesti egyetem állattani

intézetében, mint tanársegéd voltam alkalmazva, nehán}" Budán gyjtött

példányt tettem az egyetemi állattani intézet gyjteménj^ébe, melyek ott

kétségkívül mainap is megtekinthetk. Ezen kívül Kolozsvár és Nagy-

Szeben környékérl is ismerem a Pelobatest, az erdélyi múzeum gyjte-

ményében pedig van egy példán}^, melj^et, ha nem csalódom Herman Ottó

tisztelt barátom fogott Gyekén, az erdélyi Mezségen. Ki kell továbbá

emelnem, hogy Schmidl Adolf az aggteleki barlangban talált egy Peloba-

test ^ mely kétségkívül ép úgy, mint a Piana alpinának (Pi. alpina Fitzin-

ger non Laurenti = Pianae temporariae var.) egy elsoványodott példánya,

miként Schmidl is megjegyzi, nyilván valamely nagy eszés alkalmával

sodortatott a barlangba; bármily módon került azonban a Pelobates ezen

szokatlan helj^e, annyi e feljegyzés után bizonyos, hogy Gömör megyében

is elfordul s eszerint téved Jeitteles is, midn azt állítja, hogy a Peloba-

tes Fels-Magyarországban hiányzani látszik '^. Végre elfordul még a

Pelobates Kornhubee G. A. szerint Pozsonv körül '', Kempelen Radó

^ Die Bíiradla-Höble bei Aggtelek uml die Lcdnica-Ei.shrilile liei S/,ilitxe im
Göinörer Coiuitate Ungarns. — tíitziingsber. der luatbeui. natnrwiss. Classe der kaiserl.

Akademie der Wissenscdiaften. XXII. Bd. Wien, 18.57. .591. 1.

' Prodroiuus í'aunae vertebrati)ram Hungáriáé Superioris. Vtnbandl. der k. k.

zooIog. botan. Gesellschaft iu Wien. XII. Bd. 1862. p. 287.

^ Pozsony és környéke. Pozsony, 1S65. (A magy. orv. és term, vizsgálók 18G5.

Pozsonyban tartott XI. nygygyülése nlknlniából kiadott euilékkrmvvi I\ l.XXVfl.
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szerint pedig epén igen gyakori Heves és Küls Szolnok törv. egyesült

megyékben. "*

Tekintetbe véve a felsorolt lelhelyeket (Pozsony, Budapest, Heves es

Küls-Szolnok, Kolozsvár, Gyeké, Nagy Szeben), úgy hiszem semmi két-

séget sem szenved, hogy a Pelobates fnscus hazánkban nem csak hogy nem
ritka, hanem ellenkezleg országszerte elfordul, a mi különben magából a

Pelobatesnek eddig ismert földrajzi elterjedésébl is önkényt következik
;

ha ugyanis tekintetbe veszsziik, hogy a Pelobates egész Közép-Európán

keresztül vonulva, széles elterjedese])en a Wolga és Kaukázus által sem

korlátoltatik, hanem melyen behatol Európából Ázsia szivébe, — vagy talán

megfordítva ; ha tekintbe veszszük, hogy a hazánkat környez tartományok

közül a nyugatiak s éjszak-nyugatiakban elfordul, s Oroszországban ismét

föllép : ugy tisztán zoogeographiai nézpontl)ól kiindulva már a priori is

határozottan feltehetnök hazíínkl)an való biztos elfordulását.

Legyen szabad e helyen még a hazánkl)an elforduló két Rana-fajról

nehán}' szót mondanom.

A Piana esculenta termetre s sznin- nézve igen variál, ÖtuBKiBER

EctId Herpetologiájában ^, nem kevesebb, mint dl ily varietást ismertet,

melyek közül többen, mint külön fajok Írattak le, Knauer Fiugyes pedig

Alsó-Ausztriából 7 varietást említ fel". Ezen varietások közül két igen

jellemzt akarok e helyen különösen kiemelni. Az egyik kelet-európai

alak, mely hazánk rónáin éri el elterjedésének nyugati határát s ez a

Pallas által luina ridibunda {— Pi. gigás Gmelin, Bufo ridibundus Schnei-

der) névvel jelelt óriási termet K. esculenta, ugyanaz, melyet Pktényi

E. Tiszá-nak nevezett '', s mely a törzsalaktól meglep nagyságán kívül

nagy fekete foltokkal tarkázott barna alapszíne által tér el; ezen békának

egy szép példánya van a budapesti e^ryetemi állattani intézet gyjtemé-

nyében s nyilván több Petényi által gyjtött (tisza-földvári) példánya a

nemzeti múzeumban. Egy másik igen szép^színvarietást Kolozsvár kör-

nyékén a Bükk nevet visel szálas erd árnyas pocsolyáiban találtam, s ez

igen feltn az által, hogy hasa oldalról kiindulva majd halvány, majd

pedig; a hímeknél, élénkebb rózsaszín, vagy egészen bíborpiros, mely

szín a hátsó lábak alsó részére is elterjed s elmosódva megy át a has

középs tájának fehér alapszínébe. Én ezen érdekes szinvarietást több

évvel ezeltt egy korai tavaszi kirándulás alkalmával találtam az irarzás

* Heves és Küls-S/.oluük t. e. vármegj-ék leírásn. Eger, 18(JS. (A nmgy. orv.

és tenu, vizsg. 1S6S. Kgor])en tartott XTII. nagj'gylése nlkalniából kiadott emlék-

krmyv.) P. 187.
•'"' Herpetologia europaea. Brannscliwoig, 1875. i'. 117.

^ Die Reptilien und Amphibien Nieder-OesteiTeicli.s. Wien. 1875. P. i>8.

' Fkivaldszky Imkk : Jellemz adatok Magyarország fannújához. .\ magy. tud.

Akadémia évkönyvei. Pest, 1864. P. 78.
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idejében, s midn az idén inájus közepe táján, <i2 ivavzán idejének hjártárai

ismét fel akartam keresni, kellemetlen meglepetésemre egyetlen piros hasú

példányra sem akadtam s igen hajlandó vagyok feltenni, hogy a piros szín

csupán az ivarzás idejében van kifejldve s ez után ismét gyorsan elhalvá-

nj^odik s eltnik, ép úgy, mint pl. a Tritonak híméinek az ivarzás ideje

alatt észlelhet élénkebb szine s ékes taraja, vagy mint a kis Ilhodeus

amarus nászmezének pompás ragyogó színezete, — mi természetesen

további megfigyelést kivan. Ily piroshasú békák Scheeibek szerint az

Alj^esekböl, nevezetesen a salzburgiakból és Fels-Olaszországból ismere-

tesek, s az elbbiek Eisso által Eana alpina, az utóbbiak Massalongo által

Kana esculenta var. roseo-virens elnevezés alatt Írattak le.

A Eana temporariának ^ három jól megkülönböztethet varietásai

kö^ül— platyrrhina (E. platyrrhinus Steenstrup), oxyrrhina (E. oxyrrhinus

Steenstrup) és agilis (E. agilis Thomas) — tudtommal a két els mindenütt

elfordul hazánkban ; én legalább Budapest és Kolozsvár környékérl

mindkettt ismerem, Jeitteles pedig Fels-Magyarországon is egyaránt

gyakorinak mondja e két varietást ^
; az utóbbi, t. i. az agilis ellenben leg-

felebb hazánk délnyugati részeiben fordulhat el, mely elfordulás valószí-

nsége mellett azon körülmény szólhat, hogy Scheeibee szerint Dalmátiá-

ban találtatik. A Káeoli János úr által adott leírás, egészen összhangban

avval, hogy csupán Steenstrup E. platyrrhinus-át idézi mint synonymot,

csupán a platyrrhina varietásra illik, s ezért nem tartom feleslegesnek a

két országszerte elforduló varietásnak rövid jellemzését közölni :

a) varietas lÁatyrrhina. Erteljesebb s nagyobb termet, mint az oxyrr-

hina, orra rövid, tompa, homloka lapos, szemköze széles, hatodik ujjának

csankja gyengén fejldött, puha.

b) varietas oxyrrhina. Véznább s kisebb termet, mint az elbbi, orra

hosszabb, hegyes, homloka kissé domborodott, szemköze keskeny, hatodik

ujjának csankja ersebben fejldött, kérges.

Bármennyire eltérnek is azonban e két varietásnak széls alakjai,

nem hiányzanak átmeneti alakok, melyek a különbségeket áthidalják, s a

két fajra való szakítást merben lehetetlenné teszik.

Meg akarom még jegyezni, hogy az E. temporariának, épen úgy,

mint a E. esculentának szine életkorával, tartózkodási helyével, st az

évszakkal s a világítási viszonyokkal is nem lényegtelenül változik : így

^ A E. temporaria elnevezésnek minden esetre elny adandó a E. fusca felett,

nem csak azért, mert Linné által is elfogadtatván, széltében ezen elnevezés hasz-

náltatik, hanem fleg azért, mert Charlkton már 1677-ben élt vele (Exercit. diflf«-

rent. nomin. animal. P. 27. Schreiber ut. id.), még EoES^Lnek Eana terrestris fiisca

elnevezése 1758-ból való (História naturalis ranarurn nostratium. Norinbergae. I. P. 1.

Schreiber ut. id.) s e szerint jóval késlib keltii.

» II. mü. P. 287.
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a/, alapszín a halvány börsárgától, csaknem piszkos fehértl és hússzintöl

a börbarnán át vöröses fahéjszínig fokozódhatik, más irányban pedig sötot

iszapbarnába, csaknem egészen feketébe mehet át, e mellett a foltok is

változnak, söt néha csaknem egészen hiányzanak, a hasoldal pedig majd

tiszta fehér, majd szennyes fehér, folt nélküli, vagy, különösen a begyen

halványabb vagy setétebb testszínü pettyekkel s foltokkal. Kolozsvár körül

a Bükkben legfeltnbbek az egyszín vöröses fahéjszinttek (= R. alpina

Fitzinger) s az ezekkel együtt elforduló sötét iszapbarnák (= R. atra

Bonaterre), a szaraosmenti réteken pedig igen világos hátú, oldalt s begyü-

kön feketén tarkázott példányok (= R. arvalis Nilson). A Károli János úr

által egy typicus színnek vett példány után közölt leírás csak igen kevés

R. temporariára illik s könnyen tévútra vezethet ; általál)an alig van a

gerinceseknek más osztálya, melynél annyira szükséges volna a LixNÉ-fele

elvet «Nimium ne crede colori» folytonosan szem eltt tartani, mint épen

az Amphibiáknál.

Végül még a Bufo calamitát illetleg meg akarom jegyezni, hogy

igaz ugyan, miszerint Leydiu annak valószínségét fejezi ki, hogy Buda-

pest körül gyakori, Schreiber szerint is elfordul, legalább helyenként

hazánkban, Biflz szerint pedig épen közönséges Erdélyben :
^" mindennek

daczára azonban hajlandó vagyok hinni, hogy ezen béka, melynek tudtom-

mal egyetlen biztos leihelye sincs hazánkból feljegyezve, s a rá vonatkozó

adatok egész általánosságban sz ólának, vagy épen nem fordul el, vagy

csak egyes helyeken élhet ; azt azonban, hogy Budapest körül gyakori,

Erdélyben pedig mindenütt közönséges, egész határozottsággal tagad-

nom kell.

Kolozsvártt, 1878. június iM).

PROTISTOLOGIA.

A SZAMOSFALVI SÓSTÓ NÉHÁNY ÁZALAGÁRí')!..

Dr. Entz GÉzÁ-tól.

A szamosfalvi sóstóban él gyöklábúakat tárgyaló értekezésemben

jeleztem már (v. ö. ezen folyóirat I. köt. 3. fz. 155. 1.), hogy azon sósvízi

ázalagokban, melyeket a magyar orvosok és természetvizsgálók IS75-ben

Élpatakon tartott XVIII. vándorgylésének évkönyvében leírtam, folyta-

tott vizsgálataim után még néhányat csatolhatok. Eztn részint a sóstóra,

részint egészen új ázalagok a következk :

*" Fauua der ^Vil•beltlliel•e Siehenbüríícns. Hermannstiult. 1856. «Gemein uiiler

der Erde, in Kellem, Muuerlöchern und Steinhaufen.» V. [CA.
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í. Litonotus grandis, n. sp.

2. Placus striatus, Colin (?)

3. Lacrj^maria Lagenula, Clap, (."»c Laciim.

4. Enchelys nebulosa, Elirb.

5. Ervilia salina, n. sp.

6. Metopus sigmoides, Clap. & Laciim.

7. Sparotricha vexillifer, n. g. & sp.

8. Sticliatricha Mülleri (= Cliaetospira Mülleri et Cb. mucicola,

Lacb.).

9. Styloplotes appendiculatus, Stein.

10. Euplotes Harpa, Stein.

11. Vaginicola crystallina, var. grandis (= V. grandis, Perty.).

Az elsorolt ázalagok közül a Placus striatus, Lacrymaria Lagenula,

Styloplotes appendiculatus és Euplotes Harpa eddigelé csupán tengerviz-

ben találtatott ; a Metopus sigmoides és Vaginicola crystallina édes- és

tengervízben él; az Enchelys nebulosa és Stichotricba Mülleri édesvízi

alak, megjegyzend azonban, hogy mindkét ázalag oly nemhez tartozik,

melynek vannak tengeri képviseli is ; a három új ázalag közül az Ervilia

salinának rokonai az E. fluviatilis kivételével, mind tengeriek, a Litonotus

grandisnak fajrokonai édes- és tengervízben élnek, a Sparotricha vexillifer

végre az édes- és tengervízben egyaránt él Stichotricha-nemmel áll legkö-

zelebbi rokonságban. Ezen összeállításból látható, hogy azon els érteke-

zésemben kifejtett nézetem, miszerint a benföldi sóstavak ázalagfaunája

sokkal közelebb áll a tengeri, mint az édesvízihez, az újabban feltalált áza-

lagok által csak még megersíttetik.

Legyen szabad e helyen az új sósvízi ázalogok leírásával együtt még

néhány más sóstói ázalagra vonatkozó tanulmányaimat közölnöm.

LITONOTUS GRANDIS, N. SP.

{YJJI. T. 1—2 ábra.)

Ezen egész 0,4 mm. hosszaságot elér tekintélyes ázalagot a hozzá

képest törpe termet Litonotus fasciola társaságában elég gyakran, bár min-

dig csak egyes példányokban találtam a szamosfalvi sóstó hosszasan tartott

vizében. Els pillanatra könnyen Loxophjdlum Meleagrisnak lehetne tar-

tani, melytl azonban a Wrzesniowski által körülírt nemi jellemeken kívül

még egyéb, mindjárt tárgyalandó szervezeti viszonyok által lényegesen

eltér, a többi Litonotus-fajokkal pedig els látásra is alig téveszthet

össze.

Teste has- és hátoldalra élesen el van különülve, amaz egészen lapos,

az utóbbinak középs szemcsés tája ellenben, különösen összehúzódott

test egyéneknél, vagy midn nagyobb mennyiség tápszerekkkel vau zsu-
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folva, többé-kevésbbé kidomborodik, mintegy zacskót képezve, inely, kivált

oldalról tekintve, jól kivehet. Általános alakja lándsás, mint a tölibi Lito-

nátusoknál, vagy a Loxophyllum Meleagrisnál, mellfelé orrmányba keske-

nyed, mely a magyar kard pengéjéhez hasonlóbig hegyén görbült, jobb

oldalán vájt, a balon domborodott s hegyének szegélye állandóan a hát-

oldalra kmikorodott, hátsó testrésze ahhoz képest, a mint az ázalag meg-

nyúlt, vagy összehúzódott, majd tompán, majd hegyesen végzdik. Az

egész test nagy mértékben összhúzékony s hol megnyúlva elkeskenyedik

(VIII. 2.), hol ismét összehúzódva elszélesedik, mint az els ábrán látható,

mely az ázalagot mintegy középmérvúl összehúzódásban mutatja. Különö-

sen összhúzékony s igen mozgékony az orrmány, mely ide-oda tapogatva

majd megnyúlik, majd megrövidúl, azon szemkápráztató, mozgékonyságot

azonban, mint a Litonotus foliiimé, soha sem éri el.

A hasoldalon kétféle sávok különböztethetk meg: u. m. egymástól

távolabb álló 4—5 hosszirányú sáv, melyek leginkább magokra vonják a

figyelmet s különösen megnyúlt test mellett láthatók (VIII. 2.) s tulajdon-

képen nem egyebek, mint egyszer redk, melyek feltnnek s ismét

elenyésznek ; továbbá srn álló igen finom sávok (VIII. 1 .), s ezek azon

számtalan ázalagnál elforduló finom sávokkal egyenértékek, melyek ha

csupán ruganyosak, de önálló összehúzódási képességgel nem bírnak s a

plasma kéregrétegének határhártyájával állanak szorosabb összefüggésben,

cuticularis sávoknak, — ha ellenben ruganyosságon kivl még önálló ösz-

szehúzódási képesség is jellemzi, s nem a határhártyával, hanem a plasma

kéregrétegével állanak szorosabb összefüggésben, összehúzékony rostocsok-

nak, izomrostocsoknak,vagy Hakckki. által, myophan-rostoknak neveztetnek,

felfogásom szerint a cuticularis sávok s amyophan-rostok között szoros ha-

tárt vonni merben lehetetlen. Ez utóbbi állandó sávok a Litonotus testalak-

jának megfelel hajlással vonulnak végig a hasoldalon az orrmány hegyétl a

farkvégig s mindkét végen egy-egy pontban egyesülnek, mit azonban az

ázalagnak csupán igen nagy mérv összehúzódásánál lehet tisztán kivenni

s ez esetben, — eltekintve a sávolyzat nagyobb srségétl, — egészben

véve ugyanazon képét nyerjük a sávolyzat jellemz lefutásának, mint a

(5, ábrán rajzolt Litonotus fasciolánál ; legtöbbször azonban az orrmánynak

egy ívelt középs sávjából látszanak a többi sávok kiindulni, mely voltaké-

pen nem egyéb, mint egy barázda, mely az orrmány megnyúlása alkal-

mával képzdik s az orrmány teljes visszahúzódása alkalmával, a mi per-

sze csak igen ritkán észlelhet, nyomtalanul elsimul s akkor azután a sá-

voknak egy pontból való kiindulása egészen világosan kivehet.

A Litonotus grandis, mint a Litonotus-nem képviseli általában csu-

pán hasoldalán visel csillószröket, tehát hypotrich s épen ezen jellemen

iilapszik a Litonotusoknak Wrzksniowski által ajánlott elválasztása a ve-

lök közel rokon Loxophyllum- es Amphileptus nemektl, melyek hasolda-
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lukon is viselnek csillószöröket. ^ A srn álló, unom csillószörök a liasol-

dal sávolyzatát követ sorokban helyezvék el, mirl elpárolgó cseppben a

fedlemez által kissé természetellenesen laposra nyomott példányokon igen

jól meg lehet gyzdni. Ezen a helyváltoztatást eszközl csillószörökön

kívül az orrmány baloldalát egy sor ersebb, hosszabb és vastagabb alap-

ból kiinduló, s az Asj)idiscinák, Euplotinák és Oxytrichinák szájmelletti

serteívének sertéire emlékeztet, csillószr szegélyzi , melyeknek mind-

egyike egy kis mélyedésben ül s ez által az orrmány bal szegélye csinos

csipkézetet nyer, mely a többi Litonotusoknál is elfordul. Ezen ersebb

csillószörök, vagy inkább serték, melyeket a Litonotus foliumnál ( = Dilep-

tus folium, Duj.) már Dujardin is felismert s együttvéve igen jellemzen

serénynek nevezett,^ hátrafelé elmosódva mennek át a hasoldal finomabb

csillószreibe s fleg arra szolgálnak, hogy örvényt sodorjanak, mely a bal

szegély mentében hátulról mellfelé az orrmány jobbra hajlott csúcsa felé

tereli a vizet ; ezenkívül a szabadúszásnál ezeknek erélyes evezése eredmé-

nyezi a hossztengely körüli forgást.

A Litonotus grandis szabad cseppben gyorsan képes úszni, miközben

folytonosan hossztengelye körül csavarodik, leggyakrabban azonban a

Hypotrichek módjára a víz fenekén mászkál s a fedlemez alatt helyváltoz-

tatásának csakis ezen módja észlelhet.

Mint minden más Litonotus, úgy a L. grandis is, alakját változtatja,

mi azonban csak annyiban áll, hogy majd megnyúlik, majd összehúzódik,

s mint már említem is, az orrmány különösen nyúlékonj^ és mozgókon}' s

idegen tárgyakba ütköz\e, azokat óvatosan apróra kitapogatja. Ha a Lito-

notus alakváltozásait figyelemmel kísérjük, minden kétséget kizáró hatá-

rozottsággal jutunk azon eredményhez, miszerint az összhúzékonyságnak

székhelyét a plasmának szemcsétlen, üvegszerüleg tiszta és átlátszó része

képezi, míg a plasmának szemcsés része egészen passive viseli magát, így

nevezetesen az orrmány, mely egészen szemcsétlen, kiválólagerél_yesen nyú-

lik és rövidül ismét meg. Ezen kétségbevonhatlan s els megfigyelésre

határozottan constatálható körülmény nézetem szerint nem alárendelt

jelentség, a mennyiben biztos újjmutatásúl szolgálhat arra nézve, vájjon

az élesen elkülönült myophan-rostokkal ellátott ázalagoknál, pl. a Stento-

roknál, vagy a Spirostomumnál, a szemcsés szélesebb szalagok-e azok,

melyek az összehúzódásoknál cselekvleges szerepet játszanak, vagy pedig

az ezen szalagok között lefutó, keskenyebb, üvegszerüleg tiszta, szemcsét -

len fonalak ? A Vorticelláknál és Stentoroknál elforduló összhúzékony

^ Beobachtungen über Infusorien aus der Unigebung von Warschau. Zeitschr. f.

wiss. Zoologie. XX. Bd. 4. H. 1870. Pag. 496.
^' «Une rangée de cils plus forts, en crinière.» — Histoire naturelle des Infusoi-

res. Paris. 1841. Pag. 392.



rostokról már Ehri nbeeü is tesz említést, '^ ö a szemcsés-szalagokat tekint i

izmoknak, melyeknek mködését a csillószörökével hozza kapcsolatha,

mely utóbbi felfogás jof^osúltságáról mai nap természetesen már szó sem

lehet. Ujabb búvárok közül Schmidt Oszkák, * Köllikeií, ''' Leydig, ^ Stein,'

Haeckel ^ mind azon véleményt osztják, hogy a szemcsés plasma-szalagok

játszák az összehúzódásoknál a cselekvöleges szerepet, söt Stein ezen

szemcsés, a világos sávok között kidudorodó plasma-szalagokat a Stento-

roknál épen harántcsíkolt izomrostokkal hasonlítja össze, igaz ugyan,

hogy ezen szalagokon, küKmösen a Stentorok összehúzódásánál, épen

harántcsíkolatok jelennek meg, melyekrl Kölliker is tesz említést s

azokat le is rajzolja, -^ csakhogy ezen harántcsíkolatok minden bizony-

nyal nem egyebek, mint egyszer redk, s hogy a minden szabály nél-

kül szétszórt szemcsék, melyek gyakran fest-szemcsék, mint a Stentor

coeruleusnál, vagy épen chloroi^hyll-testecskék, mint a St. 2)olymorphusnál,

nem felelnek meg a BowMAN-féle «sarcous element »-éknek, mint a hogy

Stein látszik felfogni, alig szorul cáfolásra. — Liebkrkühn ellenben ^" ha-

tározottan a szemcsétlen, keskenyebb fonalaknak tulajdonítja az összehú-

zódási képességet s ugyanezen felfogásra vezették Greeff EicHARD-ot ^^ és

legújabban Simrothot ^^ igen beható tanulmányai s Claus szintén ez

utóbbi felfogást tartja helyesnek. ^^ A nélkül, hogy e helyen a vitás kér-

désbe mélyebben bele bocsátkoznám, csak annyit akarok megjegyezni, hogy

saját vizsgálataim a LiEBERKÜHN-GREEFF-SiMROTH-féle felfogás helyessé-

gérl teljesen meggyztek s hogy csakis ezen felfogás felel meg a valónak,

erre nézve a Litonotusnak par excellence összhúzékony orrmánya a legki-

válóbb s egészen megdönthetlen bizonyítékot szolgáltatja. Az orrmány

egészen szemcsétlen üvegtiszta összhúzékony plasmából áll, melyben a

fennleírt sávok még további elkülönüldést képviselnek s kétségkívül kivá-

^ Die Infusionsthierchen als vollkommene Orçanismen. Leipzig. 1838. Pag. 2H0.

* Handbuch der vergleichenden Anatomie. II. Aufl. 1852. — Továbbá : Eine

Reclamation, die «geformte Sai'code» der Infusorien betreffend. Arcli. f. Mikroskop.

Anatomie. III. Bd. 3. Hft. 1867. Pag. 391.

^ Icoues histologicae. I. Abth. Der feinere Bau der Protozoen. Leipzig. 1864.

® Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. Hamm. 1857.

'' Der Organismus der Infiisiousthiere. II. Abth. Leipzig. 1867. Pag. 23.

* Zur Morphologie der Infusorien. Jenaische Zeitsch. f. Medicin u. Naturwissen-

schaft. IV. Bd. 4. Hft. 1873.

» Id. m. Pag. 14. Taf. I. Fig. 12.

**" Beiträge zur Anatomie der Spongien. MüUer's Archiv. Jabrg. 1854. Pag. 403.

Megjegyzés alatt.

*^ Untersuchungen über die Naturgeschiclito der Vorticellen. .\rcli. f. Xaturgesch.

36. Jahrg. I. Bd. 1870.

*'- Zur Kenntniss des Beweguugsapparates des Infusionsthiere. Arcb. f. Mikrosk.

Anatomie. XII. Bd. 1. Hft. 1S7.5.

" Grundziigc der Zoologie. IIL .\ull. Marliurg u. Leipzig. iNTk l'ag. Iü5.



224

lólag tevékeny szerepet játszanak az összehúzódásoknál. S egész átalános-

ságban kimondható azon kivételnek alá nem vetett szabály, miszerint az

összes véglényeknél a protoplasmának a rendelkezésünkre álló nagyítások s

kémszerek mellett egészen egynemnek látszó része az, mely az összehú-

zódásoknál tevékeny s ez képviselvén egyszersmind az ingerlékenységnek

is székhelyét, élettanilag a szövetekbl alakúit, szorosabb értelemben vett

állatok ideg- s izomállományával állítható párhuzamba, mely felfogás ellen

legkevésbbé sem szól azon körülmény, hogy némely véglények, pl. Khizo-

podák plasmájában a szemcsétlen állomány a szemcséstl nincs elkülö-

nülve : ezeknél épen a szemcsék közti üvegszerü állomány az, mely inger-

lékeny s összehúzódások eszközlésére alkalmas.

Az épen eladottakban s a már fennebb mondottakban .eléggé kiemel-

tem, hogy a Litonotus testét képez protoplosma két részre különült, t. i.

a testvégeket s ennek szegélyét egyedül, a hasoldal középs tájának pedig

felületes rétegét képez szemcsét len, üvegszerü állományra, a kéregplas-

mára (mit Sti:in Eindenparenchymnek, Wallich Ectosarknak, Haeckel

Exoplasmának nevez) s szemcsés, pépszer bélplasmára (Innen^mrenchym

STEiN-nél, Endosark WALLicn-nél, Endoplasma HAECKEL-nél), ez utóbbi

kisebb-nagyobb zsírfény szemcsék- s rögöcskékkel telt s a háton kiemel-

ked zacskószer dudoron, mely jól táplált egyéneknél ersen kidomboro-

dik, csak igen vékony szemcsétlen réteg által borított, oldalt s a testvége-

ken pedig ködszer parányi szemcsék közvetítése által megy át a kéreg-

plasmába.

Az orrmány jobb szegélyén az erösebb csillószörök, a sörény lefutásá-

ban a plasma egy sor aránylag igen vastag pálcikákat (ALLJiANN-féle csa-

lánszerveket, Trichocysteket, Stein felfogása szerint tapintótestecskéket)

visel, melyek csak ritkán húzódnak le a jobboldali szegélynek finom csilló-

szröket visel részére, s mint egyéb Litonotusoknál, majd mindenütt sza-

bályos távolságokban állván egészen zárt, majd szakgatott sort ké]3eznek.

A száj, mint az összes Litonotus-, Loxophyllum- és Amphileptus-

fajoknál, a nyelés pillanatán kívül nem látható s az bizonyára az orrmány

jobb oldalán a serték mentében egy hosszirányú rést képez, melynek két

ajka a nyelés actusán kívül egymást közvetlen s szorosan megfekszi s a

rést egészen elzárja. Magát a L. grandist ugyan soha sem sikerült a nye-

lés pillanatában megfigyelnem, de meglestem azt a Litonotus fasciolánál,

a Loxophyllum Meleagrisnél s több Amphileptus-fajnál s legkevésbbé sem
szenvedhet kétséget, hogy a L. grandis szájára nézve nem tér el a neve-

zett rokon ázalagoktól. Mindezen ázalagok az elnyelend, többnyire igen

nagy zsákmányra, mely rendesen csillószrös ázalagokból, leggyakrabban

Vorticellinákból áll, orrmányuk domború szegélyével mintegy rögzítik ma-
gokat, erre összehúzódva rászorítják magokat a zsákmányra, mire legott

egy hosszirányú rés hasad meg a bal szegély hosszában, mely a zsákmány
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terjed ki s egészen oly módon látszik kiliasadni, mint pl. egy paszuly-

vagy borsóliüvely, ha azt a hasadási irányban megnyomjuk ; a sziíj meg-
nyíltával egyre tolakodóbb lesz a rabló s végre egy ügyes mozdulattal hir-

telen ráhúzza magát a zsákmányra s azt bélplasmájába szorítja. A nyelés-

nek ezen sajátságos, a szemlélt, mint minden egyenltlen küzdelem,

bizonyos izgatottságban tartó jelenete, gyorsan véget érvén, az ajkak elzá-

ródnak s a száj ismét nyomtalanul elenyészni látszik, s mintha csak káp-

rázat varázsolta volna elénk a végig nézett jelenetet, oly ártalmatlannak lát-

szik ismét ezen — báránybört visel farkas. Csak néha jelzi még rövid

idre egy kis mélyedés azon pontot, melyen a zsákmány benyomult s csu-

pán néhány pillanatig látható iveit vonal, mely azonban állandó falu

garatnak nem felel meg, az utat, melyen végig haladt. A Litonotusok,

Loxophyllumak s Amphiloptusok által elnyelt ázabigok a belplasmában

többnjáre rövid id alatt szétesnek s elegyednek a l)élplasma szemcsés

pépjével, melyet Lachmann, majd Claparède is s késbb Greeff nem
egészen helytelenül neveznek chymusnak. UgA'nevezett emészt üresek,

vagy nedvürök csak ritkán fordulnak el a Litonotosok béli^lasmájában.

Az alfelnyilás a L. grandisnál kétség kívül ugyanott van, hol a többi Lito-

natus-fajoknál s a Loxophyllum Maltagrisnál, melynél már Ehrenberg is

észlelte, t. i. a test hátsó végén kissé a hátoldalra húzódva.

A farkvég középvonalában fekszik egy nagyol )b lüktet ürese, mely

szabályos ütemekben lüktet s tartalmát a hátoldalon fekv finom, a systole

alatt jól kivehet njnláson át üríti ki ; ezen fö-ürcsén kívül állandóan még
4—5 kisebbet különböztettem meg a bal szegély mentében, melyek egé-

szen szabálytalan Icözökben tntek el s jehntçk ismét meg.

Mint valamennyi Litonotusnál s a legtöbb Amphileptusnál, úgy a

L. grandisnál is két gömbölyded mag fordul el, melyek a test közepe

táján a hasoldalon fekszenek s ezért azon esetben, midn a bélplasma táp-

szerekkel zsúfolt kidomborodó hátzacskót képez, csak nehezen különböz-

tethetk meg. A magok majd igen apró szemcséj, csaknem víztiszta állo-

mányúak (VIII. 1.), majd ismét egészen egynem, víztiszta, halvány

alapállománylian szabályos közökben elhelyezett erösebben fénytör göm-

böcskékböl vannak összetéve (VIII. i'.) ; ecetsavval való kezelés által egy

vékony hat:írh;irtya gyakran leemelhet a magokról. Azt, vájjon e két mag

plasma-fonál által egymáshoz van-e fzve, nem sikerült ehhnitenem ; a

többi Litonotusoknál s az Amphileptusoknál a L. grandiséhez hasonló

iker-magvak mindig egymásl)a vannak fzve s i-rre támaszkodva bízvást

feltehet, hogy a L. grandis magjai is össze vannak kapcsolva.

A L. grandis az édes vizekben él Litonotusoknak, melyeknek ponto-

sal)b ismeretét a többször említett kitn lengyel búvárnak, Wuzksxiowski-

nak kös/,önjid<, egyikével sem egyezik meg; igen közel látszik azonban
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állani a Coitn által lielgolandi tengervizet tartalmazó aqnariimiLan nevelt

s Loxophyllum rostratum név alatt leírt ázalaglioz, ^'^ melynek alakja, ket-

ts magja, egy fö- s tÖbb mellék -ürcséje a mi ázalagunkra emlékeztetnek ;

tekintetbe véve azonban evvel szemben azon körülményt, miszerint Cohn

ázalagának jobb szegélyén kúpos szemölcsök emelkednek ki, mint a Loxo-

phyllum Meleagrisnál, tekintetbe véve továbbá, hogy a helgolandi ázalag-

nál pálcika-alakú testek az orrmánynak jobb oldali, azaz vájt szegélyén

vannak s ugyanitt foglalnak helyet a mellék-ürcsék is, míg a L. grandisnál

mindezen képletek az ellenkez oldalon fekszenek, ott, hol a Wrzesniov^'sih

által leírt s Kolozsvár körül is elforduló L. Yarsaviensis és L. diaphanus-

nál,^^ mindezt tekintetbe véve nem tarthatom e két ázalagot azonosnak.

LITONOTUS FASCIOLA, EHEENBERG.

ÍVin. T. 3—6. ábra.)

Már fennebb kiemeltem, hogy a L. grandis társaságában igen nagy

számmal fordul el a sokkal kisebb, csak mintegy 0,1 mm, hosszaságot

elér L. fasciola, mely rég ismert s Wrzesniowski által igen pontosan

tanulmányozott ázalagot annál kevésbbé lehet szándékom e helyen tüzete-

sen leírni, miután a L. grandistól, melyet részletesen tárgyaltam, úgy

szólván csak mennyiségi különbségek által tér el, melyek a mellékelt raj-

zokból könnyen kiolvashatók ; e helyett azonban a L. fasciola egybekelé-

sére (conjugatio) vonatkozó észleletimet akarom közölni.

Alig van ázalag, mely az egybekelés tanulmányozására alkalmasabb

volna, mint épen a L. fasciola, még pedig nem csak azért, mert mindig

tömegesen fordul el s ennek következtében az egybekelt példányok, ha

már egyszer az egybekelés, — mely az ázalagoknál tudvalevleg mindig

epidemiaszerüleg lép fel, — kezdetét vette, könnyen lehet kell mennjáségü

párokat találni, hanem még különösen azért is, mert lapos teste átlátszó,

s fkép végre azért, mert u. n. acinetaszerü ébrények a Litonotusoknál nem

fejldnek s így, tartsuk bár e kétes természet csirokat Focke, Cohn, Stein,

Claparí^de és Lachmann s több más búvárral valódi ébrényeknek, avagy

éldi Sphaerophryáknak, mely Balbiani által megalapított felfogás helyes-

ségének valószínsége mellett Mecznikow, legújabban pedig Engelmann és

BüTscHLi oly nyomós érveket hoztak fel, — mert, ismétlem, ily acineta-

szerü ébrények a L. fasciolánál nem fejldvén, nem hatnak zavarólag az

észlelésre s nem bonyolítják az egybekelés élettani jelentségének tiszta

felfogását.

^* Neue luíusorieu im Seeaquariuiu. Zeitsch. f. wissenscli. Zool. XVI. Bd. 3. Hft.

1866. Pag. 280. Taf. XIV. Fig. 8—11.
^'' Id. m. Pag. 502. Taf. XXIIT. Fig. 33, 34—35. ^



0^7

Az egybekelés tárgyalását megelzleg szükségesnek tartom a még
egybe nem kelt Litonotusok magképleteiröl szólani.

Arra nézve, hogy a L. fasc-iolának két gömbölydeil magja van, a bú-'

várok között nincs eltérés; én ezen ikermagok között egy rövid összeköt

fonalat több ízben egészen határozottan megkülönböztethettem s úgy
hiszem, hogy e fonál soha sem hiányzik ; a magoknak állománya rendesen

igen világos s ecetsav hozzáadása nélkül csak igen halványan jelelt szem-

cséket mutat, melyek ecetsavra jobban kiválnak, máskor ismét, úgy mint a

L. grnndisnál is, a mag egynem világos alapállományában valamivel ere-

sebben fénytör szürkés gömböcskéket láttam nagy szabályossággal elhe-

lyezve ; a magokat burkoló határhártya majd ersebben, majd gyengébben

van kifejldve, majd végre egészen hiányzik. Claparède és Lachmann,

valamint Wrzesniowski magtestecsrl egyáltalában nem tesznek említést

s én is úgy találom, hogy az oszlás által szaporodó nemzedékeknél a mag-

testecs többnyire egészen hiányzik ; Stein ellenben azt állítja, hogy az

egymáshoz igen közel álló magok egyetlen magtestecs által vannak össze-

kötve. ''"' En ily egyetlen, az ikermagok közti magtestecset csupán az egybe-

kelés alatt s ekkor is csak átmenetileg észleltem, a mire még alább vissza-

térendek. Mind a sóstóból származó, mind az édesvízi L. fasciolánál azt

tapasztaltam, hogy töbl) magtestecs nélküli nemzedék elzi meg a mag-

testecsekkel ellátottakat ; amazok oszlás által szaporodnak, míg az utóbbiak-

nál lehet ugyan még egyes oszlásokra találni, tulajdonképen azonban csak

azon nemzedéket képviselik, mely egybekelésnek indul. A magtestecsek

száma, az én vizsgálataim szerint, állandóan kett, mindegyik magnak

meg van a maga gömbölyded, szürkés, kissé zsíríénybe hajló magtestecse,

mely a mag közepében látszik helyet foglalni (YIII. 0.), bár az ázalag

oldalfekvésénél néha, úgy láttam, mintha nem a mag belsejeben, hanem

ennek egy kis oldali mélyedéseben fészkelne, mit azonban egész biztosság-

gal eldöntenem nem sikerült.

Az egybekelt párok állandóan ellenkez testszélökkel fekszik meg

egymást (YIII. :'.., 1., 5.) félig egymásra boi^üva, oly formán, mintha pl.

két tenyerünket I—2 ujjnyi szélességben egymásra helyeznk, farkvégök

kisebb nagyobb hosszban mindig szabad s összenyomott párok azt látsza-

nak mutatni, hogy az egymásra boruló szegély nem egész hosszában olvad

össze (VIII. 5.).

Stein az Amphileptusoknak, melyekkel a Litonotusokat is összefog-

lalja, egybekelésénél létrejöv változásokról ezeket mondja: «Egybekelés

alatt más változást nem szenvednek, mint azt, hogy a magtestecs ondó-

tokká (Samenkapsel) fejldik, miként ezt Baliuani kimutatta az Amphi-

leptus Anasnál (?), én magam pedig más fajoknál észleltem : a/t azonban,

'" üer Oi-ííanisui. d. Inf. II. Al. th. Vna. <ií-.
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liogy mi lesz a szaporodási szervekl)öl az egybekelés befejeztével, még

senki sem fürkészte ki.» ^'^ Bütschli pedig a L. fasciolával közel rokon

Amphileptus anas egybekelési folyamatát a következ szavakkal adja elö :

«Az Amphileptus Anasnál, mely ázalagot Bali^iani is vizsgálata tárgyává

tett, az egybekelés alatt úgy láttam, hogy mindegyik állat két tojásdad

magja oly szorosan közeledik egymáshoz, hogy az egybekelt példányok

mindegyike látszólag csak egy, meglehets tekintélj^es magot tartalmaz.

Ezt egy orsóalakú ondótok szorosan megfekszi, 16 óra után ismét vizsgál-

tatván az állatok, 3— 3 csaknem egyenl nagy, világos gömböt tartalmaz-

tak, melyek a testtartalom mozgásai által sokszorosan ide-oda taszíttattak.

További 4 óra lefolyása után ezekhez még egy negyedik, kisebb világos

golyó járult. 4 órával késbb az egyik állat golyói meglehets határozat-

lanok lettek, a másikban ellenben még kivehetk voltak. 2 óra múlva az

egyik állatban egy meglehets nagy világos test lépett fel határozottan s

mellette még két kicsiny világos golyó volt láth.itó. Most, talán egy törté-

netes nyomás következtében, fájdalom, szétvált a két állat. Az állatok egyi-

kében 12 óra múlva is látszott a nagy világos golyó s mellette a két ki-

sebb, melyek mindegyike egy sötétebb testecskét látszott tartalmazni.»^^

A L. fasciola egybekelésére vonatkozó vizsgálataim sokban megegyeznek

BüTscHLi-nek a rokon Amphileptus Anasnak egybekelése körül tett tanul-

mányaival, egyes részletekben azonban többet sikerült látnom, mint

BüTSCHLi-nek, míg más részletekben ismét Bütschli vizsgálatai szolgál-

hatnak az enyéim kiegészítésére.

A még két maggal s két magtestecscsel bíró, tehát nyilván még csak

rövid id eltt egybekelt párokon több órai figyelemmel kisérés után az

egybekelés indította els változást abban találom, hogy a két mag felduz-

zad s duzzadásának következtében egymáshoz közelebb látszik húzódni,

egy testbe azonban nem folynak össze, még a magtestecsek, melyeknek

állománya világossá lett s szürkés színét és ersebb fénytörését elveszti,

csakhamar összeolvadnak egy tojásdad, vagy citromalakú testbe. Ez az a

páratlan «ondótok», melyrl az Amphileptusnál Balbiani, Stein és

Bütschli egyaránt megemlékeznek s mely határozottan a két megvilágo-

sodott magtestecsek egybeolvadása által jött létre ; meg kell azonban

jegyeznem, hogy az ily módon egygyé olvadt s állományában is megválto-

zott magtestecseken azon jellemz hosszirányú sávolyzatot, mely pl. a

Paramaciumoknál s az Oxytrichináknál oly jól kivehet, nem voltam képes

megkülönböztetni. — Az ezt követ változás abban áll, hogyanagyra duz-

zadt magoknak mindegyike szétesik 3—4 gömbre, még pedig nem ismételt

" Der Organ, d. Infus. IL Pag. 86.

^^ Einiges ülier Infusorien. Arch. f. Mikroskop. Anat. IX. Ban^l. 4. Heft. 1873.

Pag. 667.
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oszlás utján, hanoin efívszenc darabolódik fel (Vili. A., a magokból f(!Jlö-

dött gömbök árnyékolása a rajzon kissé ers) ; ezen gömbök lassanként

határozatlan körvonalúak lesznek s végre beleolvadnak az ázalag béli)las-

májába. Ezalatt a magtestecsek összeolvadásából fejldött test szintén

határozatlan körvonalúvá lesz s miután fénytörése ekkor az ázalag proto-

plasmájáétól nem különbözik, alig vehet ki, hogy azonban nem enyészik

el, errl az egybekeléssel járó változások ezen stádiumán lev ázalagoknak

ecetsavval való kezelés által, határozottan meggyzdtem. Midn a mag
szétesése utján létre jött gömbök az ázalag plasmájába már beleolvadtak,

ott, hol az egygyéolvadt magtestecsekbl fejldött képlet foglalt helyet,

nyilván ennek kettéoszlása által, két világos gömb lép fel, melyek nem
egyebek, mint az új magok, melyekben magtestecsek még nem fejldtek

ki (YIII. 4.). Az alatt, míg a szétesett magon leírt változások véghez men-

nek, az ázalag bélplasmájának rögöcskéi lassanként elenyésznek, azaz a

mindenesetre igen élénk anyagforgalom körébe vonatnak s helyettök igen

ersen fénytör, átes világításnál feketének látszó szemcsék lépnek fel,

mely sötét környezetben a két új mag mintegy kiviláglik (VITT. 4.), e mel-

lett az ázalag testének egyéb réeze feltn világos és színtelen lett s a bal

oldalt szegélyz pálcikák is gyakran elenyésznek. Az egybekelt párok ren-

desen ezen sötét szemcsékkel telve válnak el egymástól, úgy hogy ezekrl

az egybekelve volt Litonotusokat jól fel lehet ismerni ; ritkább azon eset,

hogy a párok még tovább is egybekelve maradnak s csak az után hagyják

el egymást, miután a sötét szemcsék ismét elenyésztek (VlII. ').).

Az ázalagok egybekelésével foglalkozó több búvár tesz említést az

épen kiemelt sötét szemcsékrl s Bütsciili fellépesöket az egybekelés alatt

végbemen igen élénk anyagforgalommal hozza kapcsolatba ;

^*' e felfogást

teljesen indokoltnak vélem s csak annyit akarok hozzátenni, hogy tekin-

tetbe véve, miszerint ezen szemcsék egészen a rovarok MALPKiiii-féle edé-

nyeiben elforduló húgy-tömörödményekre, nevezetesen az alsóbb állatok-

nál annyira elterjedt húgysavas nátron rögöcskék emlékeztetnek, nagy

valószínséggel tehet fel, miszerint húgy-tömörödményeknt'k megfelel

bomlási termények, melyek részint az alfelnyiláson, részint talán ismét

feloldva a lüktet ürese által üríttetnek ki. E bomlási termények némely

ázalognál a proto[)lasma «íramlásába jutván a testvégeken, ott, hol az

áram elhajlik, lerakatnak s e helyeken azután azon sötét foltokat képezik,

melyek pl. Paramaecium Aureliánál s számos Oxytrichinánál a mells és

hátsó testvégen, a Metopus sigmoidesnél csupán a mells testvégen, a

Vorticellináknál pedig a kocsányvégen fordulnak rl : ide tartoznak to-

" Stulien üUer ák- ersleu Eut\vickclunf,'svor<ían<,'e der Eizelli'. die ZelltlieihniLT

und die Coujufîation der Infusorien. Ablmndl. d. Senc-lionlnUfíisclicn nntintorsclu-nden

Gesellsch. Frankfurt a. M. 187(>. Paj?. 4í21.
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Vîihlja nyilv;ín azon szc-mt-sók is, melyek szúmus tokot lakó }j;yöklábúnál,

pl. az Euglypháknál s a Gyphoderiánál a mag eltt egy sötét övet ké-

peznek.

Méltó megrovásnak tenném ki magamat, ha egyedid a L. fasciolának

egybekelésére támaszkodva, egy általános képet akarnék adni az ázalagok

egybekelésérl s véleményt ennek élettani jelentségérl ; minthogy azon-

ban számos más ázalag e helyen nem tárgyalható egybekelésének tanul-

mányozására támaszkodhatom , másrészt pedig saját észleleteimet az

Engelmann '•^" és Bütschli '^^ által közölt igen fontos búvárlatokkal kapcso-

latba hozhatom, mégis megkísértem azt, s megjegyzem, hogy fbb voná-

saiban megegyezik az az Engklmann és Bütschli által kifejtett felfogással.

Az ázalagok, miután több nemzedéken át egyszer oszlás által szapo-

rodtak, ezen szaporodási mód további folytatására teljesen kimerülni lát-

szanak s ekkor következik be az egybekelés.

Az egybekelt ázalagoknál vagy még az tigybekelés tartama alatt,

vagy miután az egybekelt párok már ismét szétváltak, a régi mag (vagy

magok) szétesik s állománya beleolvad az ázalag plasmájába s a megúju-

lásnál anyagot szolgáltat, e mellett bizonj^os ázalagoknál egyes magtöredé-

kek az alfelnyiláson át, vagy a felület bármely más pontján kilöketnek ; ez

utóbbiak azon képletek, melyek Balbiani, újabban pedig Sciiaffhausen

által '^^ petéknek tartattak. Az egybekelés alatt, vagy azután számos áza-

lagnál fejld ébrény-golyók (Stein) és az ezekbl sarjadzó acinetaszerii

ébrények nehezen tartoznak az egybekelési folyamat rendes menetébe.

A magtestecs (máskor magtestecsek) vagy még az egybekelés tartama

alatt, vagy miután az egybekelt ázalagok ismét szétváltak, mintegy életre

ébred, elkezd növekedni, gyakran szalagszerüleg megnyúlik és sarjakat

fejleszt s végre szétdarabolódik s darabjai beleolvadnak az ázalag plasmá-

jába, egy, vagy több darabból pedig, avagy az egész magtcstecsbl, vagy

végre :2 vagy több magtestecs egyolvadása által létrejött képletbl új mag
fejldik ; a magtestecset tehát méltán tartalékmagnak lehetne nevezni,

melynek feladata a szétesett magot helyettesíteni, az egybekelés befolyása

alatt maggá fejldni. Azon pálcika-alakú testecskék, melyek Müller János

által 185G-ban felfedeztetve egész naj)jainkig ondószálcsáknak tartattak,

melyek számos esetben csak ersebben vagy halványabban kifejlett sávo-

kat képeznek a megnagyobbodott magtestecsben, nem ondószálcsák, mi

mellett, t. i. hogy nem ondószálcsák, azon körülmény igen határozottan

-" Ufber Entwickc'lunji und Fortpíhiuzun^ von Infusorien. Mcrpholog. Jaluliucli.

I. Bfuul. 4-. Hit. 1.S76.

"^ lel. niü.

'^''

Sitzuniísber. der niedervliein. Gesellsch. zu Bonn. 186!). Leuckart Jahresbe-

richt . 1S70.



szól, miszerint Hkiítwk; Oszk.u:, -' JJítscjili '^* us mások últal ve^^zett

újabb búvárlatok szerint, hasonló sávok és pálcika-alakú képletek az állati

peték, továbbá a lefíkülonbözöbb szöveti sejtek oszlásánál az oszló magban
épen úgy fellépnek, mint az ázalagok magtestecsében, söt az ázahigoknak

mind magjában, mind magtestecsében egyszer oszlások alatt is gyakran

észlelhetk. A BALBiANi-féle felfogás, mely némileg módosítva Stiun-, Kííl-

LiKER, Claparíipe és Lachmann s mások által is elfogadtatott, s mely sze-

rint a mag petefészeknek, a magtestecs pedig herének felel meg, egészen

alaptalan. Ennek dacára azonban nem lehet még sem tagadni, hogy az

egybekelés alatt a termékenyítésnek egy neme megy véghez, mely valószí-

nleg abban áll, hogy az egybekelt párok protoplosma-részecskéket cserél-

nek ki, melyeknek behatására a régi mag szétesik, hogy az újra szerve-

zdésnél bizonyára lényeges szerepet játszó életképes anyagot szolgáltas-

son, a magtestecs pedig a megújuló ázalag magjává szervezdik. Az egybe-

kelt ázalagok, vagy még az egybekelés tartama alatt, vagy miután már

ismét szétváltak, azon kívül, hogy a tartalékmagból, azaz magtestecsböl,

vagy annak csak egy részebi képzdött uj magot nyertek, mintegy meg-

ifjodnak, megújulnak, azaz keretökön bcll újraszervezdnek. Ezen újra-

szervezdés legszeml)etnbb az Üxytrichináknál, melyeknél, miként Stkin-

nek s ENGFL5iANN-nak már régebb vizsgálatai bizonyítják, még a esillószö-

rök, illetleg serték és horgok is újak által hclyettesíttetnek, de a többi

ázalagoknál is létre j, habár nem annyira szembetn, mint az említet-

teknél ; erre mutat nevezetesen azon körülmény, melyet a L. fasciola egy-

bekelésének tárgyalásánál ki is emeltem, hogy — ha szabad e kifejezéssel

élnem — az ázalagnak szennyesnek látszó avét, elviselt protoplasmája,

egészen megtisztul ; erre mutat a bomlási terményeknek felhalmozódása :

erre végre azon, tudtommal sehol fel nem jegyzett körülmény, miszerint

az egybekel párok, azon ázalagoknál, melyeknél az egybekelés hosszasan

tart, az egybekelés végével egyenl nagyságiuikká lesznek, holott az egy-

bekelés kezdetén egymástól nagyságra nézve gyakran igen feltnen eltér-

tek, mi egyszersmind újjnuitatásul szolgál annak feltevésére is, hogy az

egybekelt párok között élénk anyagkicseréldés megy véghez. Az ázalagok-

nak egybekelésokozta önmagoknak mintegy újjászlését leginkább össze-

hasonlíthatnók azon újjászervezdéssel, mely a Weism vNN-féle fontos vizs-

gálatok szerint, melyeknek helyességérl AiERP.Arii is kezeskedik, a Mus-

cidáknál, s nyilván más rovaroknál is, a bábálom alatt j létre, midn a

histolysis beálltával az álca szöveteinek romjaiból egy új, ez esetben per-

sze az álcától eltér szervezet lénynek, a tökélyes rovarnak teste épül ftd :

-^ Beiträge zur Keuutuiss der Bildanp;, Rpfniflituii!,' nml TIk iliitiu' <1<'S tliifrisclun

Eies. MorpholoR. Jahrb. T. Bd. 1875.

-•'
I.i. mü.
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viigy talau incg talcilubbuii uzuii iijjílszei'vezödc.ssel, mclyiuk .színhelyet

AuEiiBACH, Hertwig Oszkáh, BüTsciiLf es uiásolv vizsgáliitiií szerint a meg-

termékenyített pete képviseli.

Az egybekelés némely ázalagnál csak kivételesen, másuknál állan-

dóan az egybekelt párok teljes egj^gyéolvadásával végzdik. Az elbbi

azaz kivételes egygyéolvadás észlelhet, például az Oxytricliináknál, az

utóbbi a Vorticellináknál, melyeknek iigy nevezett rügyszerü egybeke-

lésénél (knospenförmige Conjugation) az egyik egyén állandóan kisebb s

ez a nagyobbikba vagy mindenestl, vagy csupán cuticulájának hátrahagyá-

sával, beleolvad,-.az egygyéolvadásnak ez utóbbi módját egészen helyesen

úgy foghatjuk fel, mint egy törpe hím általi termékenyítést, melynél a

nagyobbra magát mintegy ráoltó kisebb egyén a termékenyítnek szerepét

viszi, a nagyobb egyén pedig, melybe amaz beleolvad az, a mely megter-

mékenyíttetik. .

A mi a magtestecset illeti, mely gyakran az oszlás utján szaporodó

egész nemzedékeknél hiányzik, ennek újraképzdése az én idevonatkozó

, vizsgálataim szerint a magból való sarjadzás, küls vagy bels lefzdés

útján j létre. Azon ázalagoknál, melyeknél magtestecs nem létezik, így

nevezetesen a Yorticellináknál,— bár Balbiani és Bütschli ezeknél, ellen-

kezésben ÖTEiN-nal és ENGKLMANN-nal, a magtestecset állandónak mondják,

— továbbá a Stentoroknál, melyeknek egybekelt példányainál is hiába

kerestem magtestecset, az egybekelés alatt feldarabolódó mag egy- egy töre-

dékébl fejldik az új mag, még a többi magtöredék a plasmáha beleol-

vadva az ujjászervezdéshez szolgáltat anyagot.

Az egybekelve volt ázalagok ismét egy egész nemzedék sorozatára

el vannak látva azon képességgel, hogy oszlás által szaporodjanak, azaz

más szavakkal : az ázalagoknál az ivartalan módon szaporodó nemzedéke-

ket egy egybekel nemzedék rekeszti be, mely az egybekelés alatt megter-

mékenyíttetvén ismét több nemzedéknek képes ivartalan úton életet adni

s kiindulását képezi az oszlás által szaporodó nemzedékeknek.

PLACUtí ST1ÎIATU8, COHN. ('.')

{^•^I. T. 7. ábra.)

Ezen név alatt Cohn Ferdinánd helgolaudi tengervíz-aquariumból

egy ázalagot írt le,
'^^' melylyel egy meglehets nagy számmal elforduló

sósvízi ázalag oly sok tekintetben egyezik meg, hogy hajlandó vagyok azt

a helgolandi alakkal azonosnak tartani.

A hossztengelye irányában mintegy 0,04

—

O,0ô'">/„i nagyságot elér

(CoHN ázalagjának nagyságát 0,03";',„-re teszi) ázalag körvonala tojásdad,

''"•
1(1. m. Paff. 2flS. Tiif. XIV. Fis. 6—7.



Viigy kerülékes, ez azonban csakis az ázalag lapjára nozve áll, ;i mcnnyil)C'n

teste összenyomott, úgy hogy élérl tekintve pálca- vagy piskóta-alakúnak

látszik. Felületén két ellenkez irányáan lefutó sávok szelik egymást, me-

lyek csínos rhombos terecskékct irnak körííl; ers nagyításnál meglehet

arról gyzdni, hogy ezen sávok, melyek gyenge nagyításnál egyszer vo-

nalaknak látszanak, igen ai)ió gömböcskéklx'il vannak összetéve, melyek

megannyi gyöngysoroliat képeznek; ezek között a felület négyszögei simák,

szerkezet nélküliek. Az egész kéregréteg meglehets ellentálló, merev, a

nélkül, hogy a kéregplasmától jól elkülönült cuticulát lehetne rajta meg-

különböztetni s mindenütt egyforma, finom csillószrökkel borított.

A legtöbb péklány tíibb, kissé kékesszín gömbölyded testeket tar-

talmazott, melyekkel némelyek egészen zsúfolva voltak; ezen testek ré-

szint a bélplasmál)a látszottak mintegy benyomva, részint nedvudvarral

voltak környezve, ugy mint számos á/alag l)elsejében az emésztés alatt

álló testek s általában igen hasonlítottak a Cyclidium Glaucomához, mely

töménytelen mennyiségben táneolt ázalagunk társaságában a vízben. A test

mells végén állandóan egy kisded szemölcsszer kiemelkedést különböz-

tethettem meg, mely igen emlékeztetett az Enehelysek és Enchelyodonok

szájkörH dudorára : arra azonban, vájjon ezen dudor közepében van-e a

szájnyílás, vagy, mint Cohn állítja, kissé oldalra húzódva, miután a nyelés

actusát nem láttam, nem adhatok kielégít feleletet.

Ázalagunk szervezetét kiegészíti még egy a test közepe táján helyet

foglaló nagy gömbölyded mag s egy a hátsó testvégen nyíló lüktet ürese.

CoHN is megjegyzi ázalagáról, hogy mozgása szerfelett gyors, rohamos,

miközben az egyenes, vagy inkább ívelt pályákban haladó ázalag hosszten-

gelye körül hengereg, úgy hogy majd lapos, majd keskeny oldala szemlél-

het ; mindez a sósvízi ázalagra nézve is áll s csak még azt akarom

kiemelni, hogy egész magaviselete, nevezetesen szilaj mozgása szerfelett

emlékeztet az Acinetinák rajzóira, s ha elnyelt testeket nem tartalmazott

volna majd minden példány, bizonyára az Aeineta tuberosa rajzójának

tartottam volna, melytl még csak nagyobb termete s feltim gyöngysoros

sávjai által tér el. Mindennek dacára azonban még sem zárhatom ki annak

lehetségét, hogy a nevezett Aeineta alakkörébe tartozik, mire alább, az

Aeineta tuberosa tárgyalásánál még visszatérendek.

LACRYMARIA LAGENULA, CLAP. & LACHM.
(IX. T. 1—4. Alna.)

Claparède és L\CHMANN Sartoroë mellett a bergeni és gles^vaeri fjor-

dok Floridái között fedezték fel a fennevezett Lacrymariát, '^^ melytl a

-"Études .sur Us fiiriisoiies et les Hliizopodps. IT. Vol. l'îiiis et (Jeiièvp. 185.S -59.

Pat,'. M02. Pl. XVIII. ti«. 7.
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szamosffilvi sóstónak egy ázalagja, legfelebb nagysága tér el, ez utóbbi

ugyanis 0,1 — 0,:2 •»'j„, hosszaságot ér el, még a norwegiai Lacrymaria hosz-

szát felfedezik csuiDán 0,(l7 '"'/,„ -re teszik; ezen nagysági eltérésre azonban

alig lehet súlyt fektetni, miután a Lacrymaria-fajok nagysága, így pl. a

Lacrymaria Oloré felette változik, s általában mondható, hogy a nagyság az

ázalagoknál alig jöhet tekintetbe, miután ez a táplálkozási viszonyokhoz

képest aránylag tág korlátok között ingadozik.

A Lacrymaria Lagenulának egészben hengeres teste a fajnév által

kifejezett alakkal bír, — «En forme de flacon á liqueur», mondják Claparède

és Lachmann; — mells vége pipacsutorához, vagy a penis makkjához ha-

sonlítható, gyengébben vagy ersebben elkülönült fejecskét visel, különben

az egész test, kivált pedig a fejecske utáni részlet nyúlékony lévén, az alak

bizonyos korlátok között változik s midn leginkább meg van nyúlva, a

fejecske alatt nyakba keskenyedik (IX. 1.), mely azonban korántsem nyújt-

ható oly hosszúra, mint a L. Oloré. A fejecske kivételével az egész felület

a mindjárt felemlítend sávok lefutásában elhelyezett egyenl hosszúságú,

finom csillószröket visel, a fejecske alapját pedig az elbbieknél jóval

hosszabb, finom csillószrök által képezett gallér koszorúzza, melynek

egyes csillószrei, mint a tollvitorlának sugarai összeállanak (IX. 4.) s

mozgások közben a gallér mint egy összefügg egész hullámzik ; ezen

csillószr-gallér, mely más Enchelynáknál, pl. a Lacrymaria Olornál is ki

van fejldve, de nem ily erteljesen, egészben véve igen emlékeztet azon

csillószr-koszorúra, mely a szabadon rajzó Yorticellinák s az Acinetinák

ébrényeinek hátsó testvégét övezi. A cuticulának alig mondható határhár-

tya alatti kéregplasma hosszirányban lefutó sávokat visel, melyek a kéreg-

plasmát többé-kevésbbé befzik (IX. 2.) s a szerint, a mint az ázalag hossz-

tengelye irányában ersebben, vagy gyengébben csavarodott, majd pörge

lefutásúaknak (IX. 1., 2.), majd egészen délkörös irányúaknak látszanak

(IX. 3.) ; ellenkez irányban lefutó sávok, melyek a L. Olorra jellemzk, a

L. Lagenulánál hiányzanak. A bélplasma, mint az Enchelynáknál általá-

ban, rendesen nagy zsírfényü rögökkel telt.

A száj a fejecske csúcsán nyílik s garatba folytatódik. Claparede és

Lachmann a L. Lagenula garatjáról nem tesznek említést, a L. Olorét

azonban, melytl garatját tekintve vizsgálataim szerint semmiben sem tér

el, következleg írják le: «Ez utóbbi (t. i. a száj) hegyes tölcsérhez ha-

sonló hártyás garatba vezet, mely csupán ers nagyításnál látható hossz-

irányú sávokat mutat. Azt határozottan nem voltunk képes eldönteni,

vajon ezen sávok a Chilodonokéhoz hasonló pálcikáknak felelnek-e meg,

vagy pedig nem kell-e egyebeknek tekinteni, mint a hártya hosszirányú

redöinek kinyomatait.» ^^ A L. Lagenula garatja, mint épen kiemeltem,

-' Études. II. Vol. Tag. 299.
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teljesen megegyezik a L. Oloréval s ha Enclielvnák családjába tartozó szá-

mos más ázalagéval. A garat egyénenként változik s általában kc^t külön-

böz alakban lordul elö, nitdyek azonban a fejlettség különböz fokának

felelnek meg. Legegyszerííl)!) esetben finom, redíitleii bártyás tölcsér ké[»(^zi

a garatot (IX. 1.), mely a Lacryinariákniíl is, de kübinöscii az l-'ncbelysek-

nél gj^akran oly szerfelett finom, liogy jidenletéröl csujiáii a nyeles pillana-

tában lebet meggyzíidni, midn a benyelt tiípszer lialadási irányiinak

állandósága utal arra, bogy a uyelii-piilya bártya .-iital batároltatik. Ily

garatja van állandóan a Colepsuek. Más példányoknál a garat bártyás töl-

csére élesebben van elkülönüldve s nyugalomban bosszirányu redkbe
szeddik, melyek a száj felé szélesebbek, aláfelé ellenben keskenyebbek s

elmosódottak, de sóba sem szilárdulnak elkülönült pálcikákká, mint a Cbi-

lodonnál és Nassulánál, mirl a nyelés pillanatában, midn a pálcikáknak

látszó redk teljesen elsimulnak, egész liatározottsággal meg lebet gy-
zdni. A garat sima és reds t()lcsére között a Lacrymariáknál minden át-

menet észlelbet. Állandóan ily liosszredket visel garat jellemzi az En-

chelyodon-nemet , mint ezt Wuzksniowski kiemeli. ~*^ A garat második

alakjánál, majd rövidebb (IX. d., 1.), majd bosszabbra nyúlt (IX. 3.), a

száj felé elvékonyodó, alul pedig bunkósan duzzadt pálcikák sorakoztak

egymás mellé s egészen szabadon bitszanak lebegni, bár kétségkívül agarat

liártyájáboz rögzítvék, melyet alul miután többnyire szétállanak, állandóan

széthúznak, ugy hogy ennélfogva a garat megfordított tölcsért képez. Ezen

bunkós pálcikák szemesétlen, fényes, s mint a nem egészen színtelen üveg,

kissé zöldesbe liajló egynem állományból állanak, mely optikai tulajdon-

ságait tekintve, leginkább a Vorticellák koesányán végig húzódó összhúzé-

kony szalagra emlékeztet. Nyeléskor ezen képletek hossztengelyök irányá-

ban kissé megrövidülni látszanak s feladatuk nyilván abban áll, hogy a

garatot a zsákmányra mintegy rá biizzák. A Lacrymariáknál en állandóan

8 ily összhúzékony bunkót különböztettem meg, az Enchelys nebulosánál

8 farcimennél 4-et, vagy 8-at, az E. gigosnál pedig legalább is Kl-ot; ez

utóbbi ázalagnál a szájkörüli bunkós pálcikákról Stkin is tesz említést s

azokat az általa tapintó testecskéknek tartott pálcikák köré sorozza. -^" En
e kétféle garatszerkezetet a következ összefüggésben vélem állani : tiatal

egyéneknél a garat ruganyos, hártyás tölcsért képez, mely lassanként ve-

szít ruganyosságából s ekkor bosszirányu redkbe szeddik, végre összhú-

zékony bunkós pálcák sarjadzanak a száj kerületébl a garat hártyájára s

ezek egyrészt ellensúlyozzák a petyhüdtté vált garat ruganyosságának el-

vesztését, másrészt pedig összhúzékonyságuk által a fennemlitttt módon

-" Beitnlf^o zur Aiiatníiiic ilo' Int'iisin-icii. Aicli. 1'. .Mikrosknp. Aii.it. \'. ÍM. 1. Ht't.

1869. l'a«. 31. Moí;jcí,'y/..'s.

-» Der ürííHiiisnins. 1. Alitli. Pa«. SO.
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elsegítik a nyelést. E szerint a garatnak két különböz szerkezete egy-

mástól csupán a fejlettség fokára nézve különbözik s a.magasabb fejlettsé-

get majd ugyanazon egyén éri el, majd csupán utódai s e szerint a külön-

böz garatszerkezettel bíró ázalagok majd egyidejleg élnek együtt, majd

egyidöben csupán az egyik garatszerkezet észlelhet, st néha nemzedéke-

ken át megtartja a garat egj^szerü alakját, mire a mindjárt tárgyalandó

Enchelys nebulosának sósvízi alakja szolgálhat például.

A Lacrymaria Lagenula, mint az Enclielynák általában, igen falánk

ázalag, mely igen kitágítható garatján át nagy ázalagokat képes elnyelni.

x\z elnyelt zsákmány rendesen nincs nedvür által környezve. Az alfelnyilás

a test hátsó végén van s ugyanitt nyílik az egyetlen lüktet ürese is.

A mag a test közepe táján foglal helyet ; apró szemcséj, tojásdad

alakú ; magtestecset nem különböztethettem meg.

ENCHELYS NEBULOSA, (Ü. Fii. MÜLLER) EHRENBERG.

(IX. T. 5—9. úlii-a.)

A már Müller Ottó Frigyes által felállított chaoticus Enchelys-

nemet, melyet Ehrenberg szorosabban körvonalozott, a 4. Ehrenberg- féle

faj közül csupán a két felismerhett, t. i. az Enchelys Farciment és E. ne-

bulosát, továbbá a Stein- féle E. gigast, Claparisde és Lachminn E. arcuá-

táját s egy általam talált még le nem írt édesvízi fajt tartva szem eltt,

következleg lehet jellemezni : Lágytest, hengeres, vagy csak szájvégükön

kissé lapított, zsák, vagy tojásdadalakú, ell mindig csonkított, egész felüle-

tök délkörös sávjain egyenl vékony és rövid, legföllebb a száj körül vala-

mivel hosszabb csillószöröket visel ázalagok; a csonkított végen kissé

kicsúcsorodó felhányt szél szájjal, mely alig kivehet sima, hártyás, vagy
4—8—16 s még több bunkós pálcikával ellátott s ekkor igen szembetn
garattal ; egyetlen gömbölyded, vagy tojásdad, ketts, vagy olvasóalakú

maggal ; egyetlen, a szájelleni végen az alfelnyilás eltt fekv, vagy több

lüktet üresével.

Az így jellemzett nem fajai ekként állíthatók össze :

í .. , -, r zsákalakii . . . E. Farcimen, Ehi-enlierpr.

I. Egyetlen maggal :
-^

''^ \ tojásdad. . . . E. uebiilosa, Ehreuberg.

I

több üi'csével, tojás lad . . . . E. arciiata, Clap, dfe Laciim.

II. Ketts maggal, egy üresével, zsákalakú E. biímcleata, n. sp.

ÏII. Több olvasószerüleg összefzött maggal, egyetlen

alfelvégi, vagy e mellett még több kisebb üresével,

zsákalakii E. gigás. Stein.
*

* Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, liogy az E. gigás egyike a legrégibb

idö óta ismert ázalagoknak, csakhogy akülüubijzö liúvárok különböz nevek alatt tökély-

telenül Írták le. JoBLOT már 1716-ban ismert tölgyfaöntelékben nevelt «halac.=íkákat«,

n
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Szükségesnek tartottam az Enclielys-nemet saját megfigyeléseimre
támaszkodva tisztázni, miután mind Ehreniíkrg , mind Clapakedf, és

Lachmanx után indulva nehéz a fajokon eligazodni; a Dr.iAUDiN-féle fajo-

kat, melyek hiányos leírás miatt alig ismerhetk fel, egészen tekintet nél-

kül hagytam.

A szamosfalvi sóstóhan él E. nebulosa szervezetérl csak annyit

akarok megjegyezni, hogy garatja nem visel összliüzékony bunkós pálci-

kákat, míg az édesvízi E. nebulosánál rendesen megkülönböztethettem

vagy 4 nyúlánk, csaknem a test közepéig érö pálcát, vagy S rövidebbet.

Már EiiRENRERíi is említést tesz arról, hogy az Enchelysek felette

falánkak s aránylag igen nagy ázalagokat is képesek elnyelni, A szamos-

falvi E. nebulosák zsákmányát kizárólag a roppant nagy számmal elfor-

duló s általam varietas annulata név alatt leirt Yaginicola crystallinák

képezték. A kis rablók betolakodnak a Yaginicolák tokjába s miután az

összepattant ázalagra felhányt, ajkukkal mintegy rászítták magukat, szerfe-

lett kitátják szájokat, hogy a zsákmányra végre, mint az Amphileptusok,

ráhúzzák magokat. A zsíkmányra szert tett Enchelysek vékony burkú

tokot választanak ki a Vaginicola kelyhének belsejében, melyet néha csak

egy haránt válaszfalból állónak találtam (IX. 7.), ezen belül kényelmesen

megemésztik a zsákmányt s vagy nem szaporodva bújnak ismét ki, vagy

pedig 2—4 részre oszolnak (IX. 8.) s így megszaporodva rajzanak ki a

Vaginicola kelyhéböl. Édesvízben gyakran találtam E. nebulosákat, melyek

csoportosan együtt élö Vorticellákat nyeldestek el s néhány nap alatt ezek-

nek igen nagy számát egytöl-egyig elpusztították, nekem, ki épen ezen

Yorticellák tanulmányozásával voltam elfoglalva, nem csekély boszúsá-

gomra.

EKVILIA SALINA, u. sp.

(IX. tábla, 12—14. ábra.)

Ezen parányi ázalagot, melynek középnagyságii példányai mintegy

0-02 «^^,j, s csak gyérebben elforduló nagyobb egyénei érnek el 0*03—0-04 »'/^

melyek a jellemz rajzok utáu Ítélve, az E. gigasuak látszanak megfelelni (Obsen-ations

(Vhistoire naturelle, faites avec le micro.scope. II. partie du tome I. l'aris. 1 754. Chapitre

XXXIV. Pag. 82. Planche 12.) ; Müller Enchelys Spathulája (Animalcula infusoria.

Hauniae. 1786. Pag. 40. Tab. V. Fig. 19—20.), melylyel synonym Ehrenbro Leuco-

phrys Spathulája (Die Infusiansthiere. Pag. 312. Tai. XXXII. fig. 3.), .s Dujardin Spathi-

dium hyaUnuma (Hist. nat. des InfuÎoires. Pag. t58. PI. VIII. lig. 10.1, s végre Pkrty

Habrod'on curvatusa (Zur Kenntniss kleinster Lebensformen. Bern. IS52. Pag. 147. Taf.

V. íig. 10.), szintén az E. gigasuak telelnek meg. — En ezen ázalagot Kolozsvárt és

Nagy-Szebenben büzhödö utcai pocsolyák vizében igen gyakran s mindig felette nagy

mennyiségben találtam s vizsgálataim szerint, — legalább az említett lelhelj'eken, —
nem állandóan bír több üresével, miként Stkin állítja, hanem rendesen csupán egy

nag>- hátsó testvégi üresével, melyhez csak kivételesen járul még több az egész test

hosszában szétszórt kisebb iiicst-.
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hosszíisáp;ot,, liuzíimosabl) ideig tartott sós vízben elég gyakran találtam, s

akkor jelent az meg, midn az általam Chlamydodon Cyclops névvel jelelt

ázalag a poshadó vizlion VM,;^y már f'.Líészcn Ixivcszctt, v;igy Ipgalálib kivesz

félben volt.

Alakja nagyon enilrko/tct ;i Cliilodou Ciu-iilluliis kis példányaiéra,

melyekkel, különösen oldalról tekintve, könnyen összetéveszthet, körvona-

lai egy a l)etüiével hasonlíthatók össze. (IX. 12. 14.) Hátoldala kissé dom-

borodott, sírna, de nem egészen merev, hasoldala ellenben lapos s l)aloldali

nagyobb része, mely megközelítleg négyszögletes mezt képez, merev,

sima, szrözetlen, míg jobb oldalának egyénenként változó szélesség,

sarlóalaku területe lágyabb cutieularis réteggel borított s kissé fel- s lefelé

mozgatható, de korán sem éri el azon élénk mozgékonyságot, mint a Chilo-

donok u. n. ajaka. Ezen sarlóalaku mezn 4—5 mély, ívelt sáv vonul végig,

melyek csillószröket viselnek s ezek a mezíhiek mells részén hosszabbak

s vastagabbak, •— mit az Ervilia monostylánál ( = Euplotes monostylus,

Ehrenb.) már Ehrenberg és Dujardin is kiemeltek, — s inkábl) sertéknek

nevezhetk, melyek a sávok mentében hátra felé finom, vékony s a mellsik-

nél rövidebb csillószrökbe mennek át. A csillószrös mez hátul egy kis

elszökell, kúpos farkocskában végzdik, mely elpárolgó cseppben a tömö-

röd sóoldat behatása alatt, úgy mint pl. az Oxj^trichináknak hasoldali s

különösen farkvégi hatalmas sertéi, finom merev szrökre foszlik szét

(IX. 14.) s e szerint tulajdonképen egy összeragadt szíírpamatnak felel meg.

Ki kell még emelnem, hogy a hasoldal sima mezeje neúi közvetlenül megy

át a csillószrös mezbe, hanem az elbbinek éles határvonala a csillószrös

mezre kissé elszökellö éllel borúi, úgy hogy ennélfogva a két mez határ-

vonala tulajdonkép sekély barázdának felel meg, mely az ajak emelésekor

mélyül és tágul s egy pályát képez, melyen a csillószörök mködése által a

sávok mentében sodort apró szerves cafatok s kisebb Diatomeák, melyek-

bl ázalagunk táplálkozik, épen a szájhoz jutnak. Ez utóbbi egy rézsút

irányban vonuló, aláfelé elszükülö meglehets hosszú, sírna, hártyás gai-atba

vezet, mely úgy, mint a Chilodonnál, mködése alkalmával kissé kinyomúl.

Lüktet üresét állandóan 3-at különböztettem meg a hasoldal sima mezején,

melyek váltakozva lüktetnek. A mag tojásdad, s úgy mint az Oxytrichinák-

nál, a Spirochonánál s a Chlamydodonták nagy részénél egy harát rés által

ketté osztott, mellette töbl)nyire megkülönböztethettem egy gömbölyded

magtestecset.

Az Ervilia salina az édes vízi E. Üuviatilistól valamivel eltér alakján

kívül fleg az által különbözik, hogy hasoldala mély, ívelt sávokat, melyek

az E. fluviatilisre jellemzk, nem visel ; igen közel áll azonban az Európa

körüli tengerekben mindenütt gyakori E. monostylának kiselib alakjaihoz,

nevezetesen azokhoz, melyeket Stein a triesti öböUil s Cuxhavenból ismer-
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tet"^", valamint Clai-.vhkdk vs Lachmann éjszaki tengeri Aegyria í = Ervilia)

pusillájálioz; •''^ amattól a/onban, mely csaknem ellyptikus, vag}' négyszög-

letes, teglaalakú, jellemz alakja s szélesebb csillószörös hasmezeje, az

utóbbitól pedig, melyet felfedezik csak igen hiányosan ismertettek, testé-

nek aránylag tekintélyes szélessége s még az által tér el, hogy '.i ürcséje van,

míg nevezett búvárok ázalaguknak csupán egyet tulajdonítanak.

SPAROTRICHA VEXILLIFER, K. G. et SP. *

(IX. T. 10 11. ábra.)

Ezen ázalagnak, melyet rothadó növényeket tartalmazó sós vízben a

Cyclidium Glamoma társaságál)an egyenként ugyan, de elég nagy számmal

találtara, teste lágy és hajlékony ugyan, de gyors alakváltozásokat nem képes

végezni, hengeres, mellül rövid orrmányl)a, hátul farkba keskenycd("), igen

gyakran S alakulag gyengén hajlott.

Egész felülete hossz- és vastagság tekintetében a sértek es közönséges

csillószörök között mintegy közepett álló lágy szrökkel borított, melyek

a fark és orrmány végén valamivel tömöttebben állanak s hosszabbak ; a

hasoldalon lév szrök 2—3 gyengén hajlott s balról jobbra futó sort lát-

szanak képezni, mint az Oxytrichinák hassertéi, ezeken kívül egy sor szr

szegélyzi a test oldalát, az orrmáuyon s háton ellenben minden rend nélkül

vannak a csillószörök szétszórva. Az ázalag többnyire lomhán hever az

ülledékben, csillószrei azonban az ázalag pihenése alatt is lassan ide s tova

ingadoznak, de oly tunyán és esetlenül, mint pl. elhaló félben lev ázalagok

vagy hámsejtek csillószrei ; erélyesebben evezve felemelik az ázalagot, mely

azután hossztengelye körül forogva meglehets lassan úszik.

Az orrmány bal szegélyén, gyenge ívben a hasoldalra húzódó s külön-

böz egyéneknél majd az orrmány feléig, majd csupán negyedrészéig ér s

egészen egy toll vitorlájának keskenyebb részéhez hasonló lemez vonja

magára már els pillanatra a figyelmet ; szorosan egymás mellett álló s mint

a tollvitorla sugarai egymással összefügg sertékbl áll ez, melyek külön

nem örvényeznek, hanem majd együttessen emelkednek, majd ismét hirte-

len összeesnek, olyformán, mint pl. egy kifeszített ni legyez, ha felemelt

léczeit elbocsátjuk, majd ismét a hasoldal felé csapódik az egész lemez,

gyakran oly erelylyel, hogy a különben tétlen ázalagot tengelye körül meg-

fordítja. Bármily idegenszernek lássék is els pillanatra ezen képlet, köny-

nyen fel lehet ismerni, hog}^ homolog az Oxytrichin:ik sziíj melletti serteivel

'" Der OrgrtiiisiMUs 1. Ahth' Va>^. 120., Tiif. II. Fiir. i>:-!. 2i

=" Études II. Vol. Pag. 289,, Pl. XV. Fif;. 5. (1.

* ^.'mtooj szórok, szétszórok, — r«f'í, szr, tehát szétszórtszóni ; vexillilVr, zászlót

( tüllvitorlát) visel.
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(adorale Wimperzone, Stein), tehát a szájperemhez (Peristom, Stein' ) tar-

tozik, mely kiegészíttetik a hasoldalon hajlott vonalban húzódó hullámzó

szalag által, s ezek együtt véve egészen úgy, mint az Oxytrichináknál a száj-

perem-mezüt (Peristomfeld) szegélyzik, melynek a serteív és hullámzó szalag

találkozási pontja által képezett zugában van a csupán nyeléskor kivehet,

jobbra vezet szájnyilás, mint az összes Oxytrichináknál, mit saját vizsgála-

taim után, melyek Claparède és LACHMANN-nak, valamint WRZESNiowsKi-nak

ide vonatkozó vizsgálataival egeszén egyez eredményre vezettek Stein elle-

nében, ki az Oxytrichinák száját a szájperem-mez hosszában lefutó résnek

állítja, határozottan ki kell emelnem. A szájmelll egy hosszú merev serték-

böl álló pamat indul ki, egészen megegyez avval, mely Stein vizsgálatai

szerint a Stichotricha secundánál, Claparède és Lachmann szerint pedig az

evvel igen közel rokon Stichochaeta cornutánál is elfordul.

A Sparotricha plasmaja igen világos, kevés szemcséj s kissé kékesbe

hajló, mint a Cyclidium Glaucomáé, a bélplasma számos emészt üresérl

gyakran habos, melyek szétázott szerves czafatokat s elnyelt Bacteriumokat

tartalmaznak, mik ázalagunk táplálékát képezik. A nedvürcsék között a lük-

tet üresét csak nehéz megkülönböztetni s ez, mint az Oxytrichináknál a

szájperem alatt jobb oldalon látszik s a hátoldalon nyílik.

A szervezetet kiegészíti még két világos tojásdad mag, hasonló az

Oxytrichinákéhoz, csakhogy bennök haránt hasadékot, mellettök pedig mag-

testecset nem különböztethettem meg.

A Sparotricha hossza 0-06—0-1 '»% között változik.

A Sparotricha részére a rendszerben kijelelend helyet illetleg nem

lehet sokáig a felett haboznunk, hogy daczára annak, miszerint csillószrö-

zetét tekintve egészen külön helyet látszik elfoglalni, mégis az Oxjirichinák

közé oszszuk be. Az ázalagoknak egymással való rokonságát puhatolva, —
s voltaképen minden rendszerezésnek csakis ez lehet a feladata, — nem lehet

a STEiN-féle rendek jellemeihez mereven ragaszkodnunk; ha ez esetben ezt

tennk, úgy nem maradna más hátra, mint hogy ezen ázalag számára egy

külön családot állítsunk fel a Holotrichek vagy, ha a vitorlát szájmelletti

serteívnek tekintjük, a minek tényleg meg is felel, a Heterotrichek rendé-

ben. Itt ugyanoly alternativa áll elttünk, mint számos hypotrich ázalagnál

(Loxodes, Litonotus s a Chlamydodonták csalá-lja), melyek határozottan

holotrich ázalagokkal állanak legközelebbi rokonságban (Loxophyllum,

x^mphileptus, Dileptus és a Nassulinák családja) vagy minden tekintet nél-

kül egyéb szervezeti viszonyokra, a STEiN-féle rendjellemek eltt kell meg-

hajolnunk, s ez esetben egymástól olykor még némileg is csak bajosan

elválasztható ázalagokat (pl. Amphileptus és Litonotus, vagy Loxophyllum

és Litonotus), külön rendekbe kell beosztanunk; vagy több jellem megegye-

zésének adunk elnyt azon egyetlen jellem felett, melyre Stein rendéit

alapítá. A választás felfogásom szerint nehéz nem lehet, csak egy vélemény
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indoküUiíitó, íi,z t. i., liojj;y a/ összes szervezeti viszonyok, ertem itt a. test

általános alakj;ít, iVile^ azt, vajon tengelye körül csavarodott-e vagy nem, a

szájnak s alfeluyilásnak helyét, a szájperenmek s garatnak, — ha ugyan

ki van fejldve, — szerkezetét, a magképletekuek helyét, szerkezetét s eset-

leg számát is, a lüktet üresének vagy üreseknek helyét, a myophanrostok-

nak jelenlétét vagy hiányát, s csakis ezekkel együtt a csillószrözetre vonat-

kozó jellemeket, s mint minden természetes csoportosításnál, ugy itt is, oly

módon kell eljárnunk, hogy egymás mellé helyezzük azon alakokat, melyek

egymással a jellemek legtöbbjére nézve megegyeznek. Ezeket tartva szem

eltt, a Sparotrichát, mint már említem is, nem lehet más hová helyezni,

mint az Oxytrichinák közé, melyekkel hossztengelye irányában gyengén

csavart testalakja, szájának helye, szájperemének szerkezete, ketts magja,

lüktet ürcséjének helye, a myophanrostoknak teljes hiánya által megegye-

zik s csupán abban tér el, hogy hátoldalán is visel elszórt csillószröket
;

hogy pedig ez nem szolgálhat okul az Oxytrichináktól való elválasztásra, e

mellett még azon körülmény is szól, hogy az alább tárgyalandó Stiehotriclia

szintén viseL hátán csillószröket s továbbá az, hogy Stein maga is korábbi

vizsgálataitól eltérleg kiemeli, hogy újabb vizsgálatai azon meglep ere %
menyre vezették, miszerint a Stiehotriclia secunda hátoldalán üí rézsút

lefutó csillószr-sort visel, mely lefutási irányában a 3 hasoldali csillószr-

sort szeli. ^^ A Stiehotriclia általában igen közel áll ázalagunkhoz, melytl

lényegesen csupán abban tér el, hogy száj melletti sertéivel összefügg zászlót

képez, hogy csillós/rei gyengébbek s szétszórtak, s hogy végre nem képes

azon excessiv megnyúlásra s villámszeríí gyors összepattanásra, mely a

Stichotricha-nemet jellemzi ; közel áll továbbá az Croleptus-nemhez is,

melytl csillószrözöttségetl eltekintve, fleg abban tér el, hogy homlok-

horgokat, melyek az Uroleptus-nemre jellemzk, nem visel.

A rendelkezésemre álló irodalomban csupán egy ázalagot találok,

mely a Sparotricha vexilliferre emlékeztet, s az a Cohn által Lembus velifer

név alatt leírt lielgolandi tengeri ázalag ;

•'" Comn ázalagánál azonban az

egész felillet síirün iílló esillószíirökkel l)oritott, lükteti") ürcseje testének

hátsó végén foglal helyet, — magképleteket ConN-nak nem sikerült meg-

különböztetni, — s végre egész felülete harántul gyiirüzött, mi csak oly

ázalagoknál fordulhat el, melyek hosszirányú myophonrostokkal vannak

ellátva, midn ugyanis ezek kissé meg vannak rövidülve, a kéregplasniiít

gyríís redkbe szedik: ily rostok pedig a Si);tr()trieli;íniíl ep oly kevéssé

fordulnak eb"), mhit a többi Oxvtrichinákn.il.

'- Der Orgiinisnins II. Abtli. l'ag. liü.

••'
I.l. niíí. V-.iií. 270., Tiif. XIV. Imr. l!á— 18.
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STlCHOTKlCilA ML'LLElîI, ENTZ.

{X. T., 1—:!. úbi'ft.)

Lachmann 185()-])an''^ egy ázalag-nemet állított fel, melynek két képvise-

viselöjét, a Chaetospira Müllerit és Ch. mucicolát a Stentorfelékhez, késobl)

pedig a CLAPARÍíDE-del kiadott tanulmányokban a Stentorokkal együtt a

csillószörös ázalagok Bursarina családjába osztotta be'"^'' s legközelebbi roko-

nának a Stentort és Freiát tekinti. Lachmann ázalagjának teste tojásdad,

egész felületén csillószörös s mells végén hosszúra kinyújtható s gyorsan

visszavonható, karcsú orrmányt visel, mely mködésben pörgén csavarodik

s egy sor serte által van szegélyezve, melyek a szájhoz vezetnek ; az orr-

mány alapján van a szájnjdlás egyik oldalon a serte-koszorú alsó része, a

másikon pedig egy hártyás képlet által szegélyezve ; a száj mellett közvet-

lenül van az alfelnyilás, ez alatt pedig egy lüktet ürese. A nem két képvi-

seljének egyike, a Ch. Mülleri egészben karcsúbb test s hosszabb ormányu,

mint a másik aj s Lachmann szerint a Lemna trisulca szakadozott levelei-

nek megnyílt sejtjeiben külön szarukeménység, palackalakú tokokban él :

a másik faj, a Ch. mucicola, zömökebb test, rövidebb orrmányú, serte-

koszorujának els, az orrmány szabad végén ül sertéje a többinél vasta-

gabb, ezen faj nyálkás csövekben lakik. Li hmann lehetségesnek tartja, hogy

a Perty által az Oxytrichinák közé sorolt Stichotricha secunda a Chaetos-

pirával rokonságban áll, mit azonban Perty adatainak hiányossága miatt

nem képes határozottan eldönteni.

Stein szétszakgatott s megbarnult Lemna trisulca-levelek között a

Chaetospira után keresvén, gyakran talált egy ázalagot, mely termetre

nézve a LACHMANN-féle Chaetospira Müllerivel egészen megegyezik, Stein

azonban ezt határozottan a Stichotricha-nembe tartozónak állítja. ^^

De Fromentel és Madame Jobard-Muteau végre szintén leü'ják a

Chaetospira mucicolát '^'^

s azt az általok Lacrymarinának nevezett családba

iktatják , mely valóságos quodlibet-csoportnak képviseli : Lacrymaria,

Phialina, Trachelophyllum, Spirostomum, Amphileptus, Dileptus, Kondylo-

stoma, Tricholeptus, (egy új nem, mely a hiányos leírás és rajzok után ítélve

kétségkívül Stein Uroleptus violaceusához igen közel álló, vagy vele épen

^* Ueber die Organisation der Infusioren, besonders der Vorticelleu. MüUer's

Arcliiv. Jahrg. 1856. Pag. 362. 364., Taf. XIII. Fig. 6. 7. — A Ch. Mülleri Bron-

nak Class, und Ordnung des Thierreichs czím közkézen forgó munkájának I. kötetében

a LACHMANN-féle rajzok után igen híven van visszaadva. (Amorphozoa. Taf. X.

Fig. 5. A. B.)

«' Etudes. Vol. I. Pag. 215.

^^ Der Organismus. IL Abth. Pag. 157.
^' Etudes sur les Microsoaires ou Infusaires proprement dits. Paris. 1874.'. Pag.

294. PL IX. Fig. S.
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azonos, (1(( niiiuliH vsvlw rioloptus-fiij), LoxophvUuiii és Clmetospini.

Szerintök a Cli. luucicola, a Va<;iiiicolilk-cht)Z hasonl('), elül csonkított h

hosszában vízi növényckrt' ersített tokiján lakik ; sem a közlött rajz, sem a

leírás után nem lehet a Ch, mucicola szervezetérl töhlj részletet kivenni,

mint a mennyit már fennebb Lachmann után közöltünk.

Az eladottakból eléggé kitnik, hogy a LACHMANN-fele Chaetospira-

nem szervezetének ismerete ez i(l<") szerint legkevesbl)e sem mondható kiele-

gítíínek, s tisztázása mindenesetre csak kívánatos.

En Kolozsvár körül mind a Lenma trisulcának rothadó levelei között,

mind a Lemna polyrrhizának gyökerein nem ritkán akadtam ázalagokra.

melyek a LACHMANN-féle Chaetospira nemmel kétségkívül megegyeznek, st
ezen ázalag egyik alakját a szamosfalvi sóstóban is felfedeztem. Mindenek-

eltt ki kell emelnem, hogy a termetre, általános szervezetre s eletmódni

nézve a Chaett)spirával egészen megegyez ázalagok, mint Stein idézett

vizsgálataiból is kitnik, tényleg a Stichotricha-nembe tartoznak s a St.

secundától fleg igen hosszura nyujthat(') orrmányuk által térnek el. En
mind a Chaetospira Mullerit, mind a Ch. nuícicolát ismerem ; amaz rothadó

békalencsék között nem ritka s a rothadó állományba magát l)efészkelve

részint minden tok nélkül tartózkodik, részint a Stiehotricha secundáéval

teljesen megegyezi) nyálkás csben tanyázik, melynek bels rétege gyakran,

de nem mindig, palaczkalaku l)arnás tokká szilárdul. A Ch. mucicola ellen-

ijén csjét Ui l)ékalencsék gyökereire hosszál)an illeszti s ezen csr) majd

kocsonyás, mint a Stiehotricha secundáe, majd ismét ennek is bels rétege

gyüszü-alaku, ferdén csonkított tokká szilárdul, mint a hogy Joiíard MrxFAr

úrhölgy híven rajzolja s vagy csupán az állatot magát zárja körül, Víigy még
egy szemcsés, kocsonyás váladékot is tartalmaz, melynek bels rétege ismét

megszilárdulhat s a nagyodlj tokon belül egy kisebb, a Ch. MüUeriével

egészen megegyez alakú tokot képez. Ismeretes tény, hogy az ázalagok

midn oszlás által gyorsan szaporodnak, ugy mint a Diatomeák, egyre

kisebi)ednek s ebben leli magyarázatát az, hogy a Chaetospirának gyorsan

egymásra következ oszlása után testének arányához képest túlságos tág

lesz régi hajléka, mely kényelmetlenségen az által segít a törpe Epigon,

hogy a tiigas tokon belül kis termetének megfelelbb szkebb tokot választ

el. íkíindkét Chaetospira egymástól csupán nagysági arányokra nézve tér el,

e mellett a vaskosabb Chaetospira mucicola orrmányvégi 1
—

".» els sertéje

többnyire er(")sel)b a töl)binel. egyéb különbséget en e kett között nem
ismerek, s ha tekintetite vts/em azon korüliuényt, hogy midiin a szabadból

hozott bekalencsek gyökerein Ch. mucicolákat taliütam, hetek múlva a beka-

lencsék rothadásának l)eálltával a kisebb és karcsiibb Ch. Müllen jelent

meg, tekintetbe véve továbbá a gyüszü-abiku tokokon belül palaczkalakuak

képzdését: ügy hiszem helyesen járok el, ha a ket Chaetospirát azonosnak

s a Ch. MiUlerit csupán a Ch. nuícicola megkisebbedett s megnyultabb test
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utódának tartom, — s ennélfogva az összetartozó két alak számára, mint-

hogy a Stichotricha-nemtöl lényegesen nem térnek el, a Stichotriclia

Mülleri nevet ajánlom.

Mint a Stichotriclia secunda, ug}' a St. Mülleri is igen gyakran tok

nélkül szabadon él s állandóan ilyeneknek találtam a sósvizhen élket, me-

lyek e mellett az édes vizi St. Mülleri karcsúbb alakjától (a Lachmann-

féle Chaetospira Mülleritöl) csupán abban térnek el, hogy orrmányokat

nem képesek oly szerfelett megnyújtani, mint az édes vízi példányok, a mi

mindenesetre csak igen alárendelt érték jellem.

Az ázalag részletes leírásánál, melyre ezennel áttérek, csujian a sósvízi

példányokat tartom szem eltt.

A St. Mülleri alakját a hossztengely irányában való megnyúlás s igen

gyors összehúzódás, mintegy összepattanás által változtatja; megnyúlva

gyengén hossztengelye irányában csavarodott lándzsaalakú (X. 1. 2.), míg

összepattanva gömbölyded, vagy körte alakot ölt, (X. 3.) ; a hátoldal dombo-

rodott, a hasoldal, különösen mászkálás közben (X. 2.) ellapúit; a megnyúlt

test hátsó vége elkeskenyedik, a mells pedig ázalagunk legfeltnbb szer-

vébe, az orrmányba folytatódik. Ezen szerv felette mozgékony, majd az

egész ázalag hosszát meghaladó hosszúságra nyúlik, s ekkor szalagszerüleg

ellapúi (X. 1.), majd hirtelen összehúzódik s ekkor többnyire hengeres, ujj

alakú nyúlványt képez (X. 2. 3.), mely a legnagyobb mérv összehúzódásnál

csaknem egészen elenyészik s ez esetben csupán csak még az ázalag mells

részén kissé elszökellö dudor által jeleztetik. A teljesen megnyílt orrmány

soha sem áll el egyenesen, hanem min 'ig egj'-két pörge csavarulatot képez

(X. 1.) s az ily módon elegánsan csavarodott orrmány, midn szegélyz sertéi

szemkápráztató gyorsasággal vidáman örvényeznek, oly megragadó pompás

látványnyal kedveskedik, melyet nehéz volna szavakba foglalnom. Az orr-

mánynak kissé éles baloldali szegélyén egy sertesor vonul végig, mely az

orrmány alapján folytatódik a szájperem serteívébe, az orrmány szabad vé-

gén ül sertét a sós vízi példányoknál nem találtam nagyobbnak a többinél
;

természetes, hogy az örvényt sodró megnyúlt orrmány sertéi távolabb álla-

nak egymástól, mint a visszahuzódotton, melynél a serték tétlenül kissé

hátrafelé konyulnak (X. 3.). A peremmez jobb szélét egy meglehets széles

hullámzó hártya szegélyzi, melynek egész szélessége különösen oldalról

tekintett mászkáló egyéneknél vehet ki jól (X. 2.). A peremmez alsó szélé-

nek jobb zugában nyílik a száj, mely mellett merev sertékbl álló pamatot,

mint a Sparotrichánál s a Stichotriclia secundánál, nem különböztethettem

meg. Midn a St. Mülleri orrmáuyát igen ersen megnyújtja, a peremmez
elkeskenyedik s minthogy ekkor a test mells része mintegy beleolvad az

orrmányba, ez utóbbira látszik húzódni.

A St. Mülleri hasoldalán, mint a Stichotricháknál általában, három

felülrl s jobbról rézsút irányban hátrafelé s ])alra futó sertesor vonul végig.
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melynek sertei vastagságuk s nagyságukra nézve egyénenként változnak,

majd erösebbek, majd ismét gyengébbek s kissé távol álló liosszacska csilló-

szörökhöz liasnnlitanak. A test két oldalát szintén serték szegi'lyzik, melyek

bal oldalon inkább a basoldalról indubiak ki, azonl)an lefutásokban csak-

bamar a test szélére húzódnak s a jobb oldalon, melyen egész az orrmány

alapjáig húzódnak kissé a hátoldalra látszanak vonulni, mi a test hosszten-

gelye körüli gyenge csavarodásának természetes következménye. A farkvégi

szegélyserték a többinél rendesen valamivel karcsúbbak s hosszabbak.

Az egész hátoldalon végre gyenge serték vannak szétszórva (X. 2.). Említem

már, hogy Stkin, újabb vizsgálatai szerint, a St. secundának hátoldalán két

a iuismezö sertesávjaival ellenkez irányú sertesávot különl)öztet meg, —
én a St. MüUerinek hátoldali sertéit minden rend nélkül szétszórtaknak

találom. Végre ki kell emelnem, hogy Ci.apaiíéde és Lachmann a Stichochaeta

cornutánál ^^ — mely a Stichotricliától nemileg bizonyára nem tér el s nyil-

ván azonos Wrzesniowskí Stichatricha aculeatajával, ^" — s Wkzesniowski

az épen említett ázalagnál, Stein pedig a Stichotricha secundánál újabb,

nagy monographicus munkájának II. részében közzétett vizsgálatai szerint ^"

az orrmány örvényzö sertéin kívül még sajátságos finom hosszú, merev ser-

téket különböztettek meg, melyekhez hasonlók a Stentoroknál fordulnak elö,

— én e merev sertéket a St. Müllerinél soha sem láttam s meg akarom itt

jegyezni, hogy a St. secundánál ezen képletek néha elfordulnak, néha pedig

hiányzanak, a mi különben a Stentorokra nézve is áll.

A St. MüUerinek plasmája színtelen, chlorophyll-gömböcskéket, melyek

a St. secundánál gyakran fordulnak elö, soha sem tartalmaz ; a bélplasma

többnyire zsírfényü rögöcskekkel s elnyelt moszatfoszlányokkal zsúfolt, nedv-

ürcséket csak ritkán tartalmaz. A kéregplasma a bélplasmától nincs élesen

elkülönülve, igen összhúzékony, myophanrostok nélküli. A lüktet ürese,

mint az Oxytrichináknál általában a szájperem bal szelén látszik s a hátoldalon

nyílik közvetlen alatta, azonban a hasoldal bal szélén van az alfelnyilás.

A két mag mindenben megegyezik a többi Oxytrichinákéval, tojásdad-

alakú, többnyire egy haránt hasadék által kettészelt, s mellette egy-egy

gömbölyded magtestecs fekszik.

A St. Müllerit a sósvízben mindig tok, vagy cs nélkül találtam rot-

hadó moszatok s él Diatomeák által képezett ülledekbeu, hol majd félig

kinyújtott orrmánynyal fürgén mászkáltak épen úgy, mint a St. secunda,

mells és hátsó testvégök irányában egyaránt ügyesen, majd ismét a lágy

rothadó állományba fészkelték be magokat s messze kinyújtott orrmánynyal

élénken örvényeztek a leggyengébb érintésre összerezzenve s vissszapattanva

a In'ivóhelyre.

8» Études. I. vol. Ta},'. 15i'. i'l. VI. li^'. C
•'"

I.l. m. Pají. 477. Taf. XXI. Fifí. 1 1.

*" J)er Orgauismu.s. II. Alttli. I'üjí. UÍ».

'rfniiiszrlrajzl fiiíilfn.u. kütet iv. J'nzil. \U
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ACINETA TUBEIIOSA, EHRENBEIU^..

ÍX. t. 4—1:'.. (i, h, c. il, úl)jft.)

Stein IS."Jr>-ben a Keleti tengerbl Tliaraiidbii lio/atott vízlien él

Gammarus marinusok kopoltyúlevelein és lábain, valamint a Sphaeroma

serrata végtagjain, a Zootliamuion afíine társaságában, nagy mennyiségben

talált egy Acineta-fajt, melyben Ehrionberg Aeineta tuberosaját ismerte fel

s azt mint a nevezett Vortecellina Acineta-állapotát irta le. ^^ Hertwig

EiCHARD a Pocloplirya gemmiparát tárgyaló dolgozatában röviden felemlíti,

hogy Stein Acinetája nem azonos Ehrenberg A. tiiberosájával ;

"^'^ Bütschli

ellenben Hertwig felfogását tévesnek s a szóban forgó két Aeinetát össze-

tartozónak állítja. ^^ Összehasonlítván Ehrenber(í leírását s rajzait ^* Stein-

éivel, azt találjuk, hogy Ehrenberg Acinetája a STEiN-félétöl nyiilánkabb

termete s továbbá az által tér el, hogy kocsánj^a kétszer hosszabb testénél
;

másrészt azonban tekintetbe veend az is, hogy Stein a testnél rendesen

rövidebb kocsányú egyének mellett az EnRENBERG-éivel egyenl liossza-

ságú kocsánynyal bíró A. tnberosákról is tesz említést, továbbá azt, hogy

az EicHWALD által leírt A. tuberosák szélesebb testüek s rövidebb kocsá-

nyúak, mint az EnRENBERG-félék ;
*'' mindezt tekintetbe véve valószín-

nek tarthatjuk, hogy az A. tuberosa-alakra s kocsányának hossziíságára

nézve variál s nem lehet alapos okunk arra, miszerint a Stein által

leírt Aeinetát az Ehrenberg által leírttól fajilag különböznek tartsuk.

-— Hogy melyik Aeineta felel meg tényleg Ehrenberg A. tuberosájának

még complicálja azon körülmény, miszerint Ehrenberg az általa A. tubero-

sának nevezett ázalagot azonosnak tekinti Müller 0. Fr. Yorticella tube-

rosájával, mely édes vízi alak kétségkívül nem egyéb, mint azon Aeineta,

melyet Stein elbb az Opercularia nutems, *^ majd ismét a Yorticella

nebulífera *'' Aeineta-állapotának tekintett, késbb pedig Aeineta Lemnarum
névvel jelölt s melyet Bütschli ismét tévesen azonosít az A. quadriparti-

*^ Die Infusioustliiere auf ihre Entwickeliinjí.sgfscliiclite uiitrrsnclit. Leipzig.

1854. Pag. 220. Taf. III. Fig. 46—50.
*^ Über Podopbrya gemmipara uebst Beinerkimgeu zum 15au und zur systema-

tischen Stelhing der Aeineta. Morpholg. Jahrb. I. Bd. 1 Hft. 1S75. l'ag. 52.

*^ Ueber die Entstehung des Schwärmsprössliugs der Podophrya quadripartita

Clp. u. Lehm. Tenaische Zeitschr. f. Xaturwiss. X. 15d. ?>. Hft. 1876. Pag. 28S. IMeg-

jegyzés.

** Die Infusionsthierohen. Pag. 241. Taf. XX. Fig. U.

*^' Er.ster Nachtrag zur Infusorinkunde Busslauds. Bulletin d(\s Naturalistes de

Moscou. Vol. XVII. Pag. 322. Tab. VIII. Fig. 17.

*" Untersuchungen über die Entwickelung der Infusorien. Arch. f. Naturge-

schichte. 1849. I. Bd. Pag. 128. Taf. IL Fig. 28—31.
*' Die Infusionsthiere auf ihre Eutwickeluugsgescliichte untersucht. Leipzig. 1854.

Pag. 59. Taf. III. Fig. 32—34.
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távul ; íiz ut()l)l)i ugyíinis 1-, a ihibbi pedig d látogatókkal ellátott diulort

visel: «Vorticella simplex, turbinata, ai)icebituberciilata» ;

"*" az A. tuberosa

pedig az A. Leinnaruiiitól abban tér el, hogy amannak teste laposra nyo-

mott, páncéla a test lágy részétl élesen elvált s csupán egy lüktet üresé-

vel bír, még az utóbbinak teste bunkós, körtealakú, páncéla csak igen gyen-

gén elvált s üreséinek száma d—3. Miután ily vigaszt nem nyújtó zilált

fogalom áll kapcsolatban az A. tuberosával, talán indokoltnak látszanék

azon Acineta részére, melyet töménytelen mennyiseg])en találtam a Vorti-

cella nebulifera sósvízi alakjának társaságában, részint moszatokra telepedve,

részint szabadon lel)egve a víz felületén s melyet a szamosfalvi és tordai

sóstavak ázalag faunáját tárgyaló els közleményemben A. tuberosa névvel

jeleltem, midn annak részletesebb tárgyalására áttérnék, új fajt alapítani
;

minthogy azonban a sósvízi Acineta a SxEiN-féle tengeri A. tuberosával

teljesen megegyezik, ezt pedig a leírások után nem lehet az Ehrenberg -féle

A. tuberosától elválasztani : legcélszerüblmek tartottam az A. tuberosa

nevet használni.

Az A. tuberosa teste körv()nalail)an haranghoz hasonló, vagy három-

szög, a hossztengely irányában es középs testtáját kivéve, mely többé-

kevésbbé kidomborodik, lapított, mi különösen felülrl tekintett példányok-

nál vehet ki jól (X. 7.), fels részének két szögletébl egy-egy dudor

emelkedik ki, mely a tapogatókat viseli, ezek között a páncélon még egy

középs páratlan emelkedés domborodik ki. Az egész test meglehets

kemény cuticula által képezett színtelen páncéll^a tokozott, mely az oldaldudo-

rok alapján csonkítottnak látszik, tényleg azonban csupán elvékonyodik s

ezen dudorokat is teljesen bevonja; íiatal egyéneknek páncéla egészen sima,

nagy egyéneknél gyakran gyrs redkbe szedett (X. 8.), vagy végre egészen

szabálytalan ráncokat vet ; oly egyéneknél, melyeknek teste egymás után

gyorsan fejldött rajzók kibocsátása ált:il raegfogyott, gyakran, mint egy

összenyomott üres hólyag, össze-vissza ráncolt. A páncél elkeskenyed

alsó részébl kiindul(') kocsány legfelebb a test hosszát, többnyire csak felét

vagy harmadrészét éri el, aláfelé gyakran elvékonyodó alsó része pohártalp -

szer korongocskában végzdik. Fiatil egyenek kocsánya meglehets ruga-

nyos s színtelen, egynem anyag által van kitöltve, késbb elveszti ruga-

nyosságát, csöves lesz s néha ersebben fénytör tengelyfonalat rejt magában

ÍX. i), leggyakrabban azonl)an egészen üres s hosszirányban finoman sávo-

lyozott, il páncél iu-etl állandóan haránt rekesz által van elválasztva.

A páncél csak igen iiatal egyéneknél fekszi meg egészen a test lágy

részét, kifejlett egyéneknél elleni)en a plasuiatest a piinceltól többe-kevesbbe

vissza van húzódva, csupán az oldaldudorok állanak a pánczellal közvetlen

összefüggésben ; az ezekre húzódó cuticula azonban gyorsan elvékonyodik s

"^ Aniiaalcula Inriisoriu. Il;iiiMÍ;ic. ITSII. l'iii,'. MOS. T.il. XI, IV. Kii,'. '"^ -'•'•
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elmosódva rnc^i:}' át a, dudorok plasiii;íj;'ir(')l reageaisek ;i!tal is t-sak hajosaii

leemelhet határliártyába, miután pedig a kiduzzadó dudorok alapján a

cutii-ula. rendesen néhány mély gyrs redöt vet, úgy látszik, mintha a pán-

cél e helyeken csonkított s a, dudorok kibocsátására szolgáló nyílásokkal

volna ellátva.; oly egyéneknél, melyek dudoraikat a páncélba visszavonták

(X, 8.), a górcsnek kedvez beállítása mellett gyakran igen élesen meg

lehet különböztetni azon kettzetet, melyet az önmagába visszatürt cuticula

képez. Stein az A. tuberosa protoplasmáján a páncélon belül még egy igen

vékony külön burkoló hártyát (Körpermembran) különböztet meg, míg

Heetwig határozottan kiemeli, hogy ily hártya az Acinetáknál egyáltalában

nem létezik; mint más ily vitás nézetekre, úgy erre nézve is áll, hogy «In

medio Veritas», — az A. tuberosának a tokon belül van is, nincs is külön

hártyája : ha ugyanis hártya alatt csak oly képletet értünk, mely minden

reagens nélkül kivehet, úgy Hertwici nézetéhez kell csatlakoznunk ; ha

ellenben a reagensek által leemelheti) határhártyát is valódi buroknak, hár-

tyának tekintjük, úgy STEiN-nek kell igazat adnunk, én legalább kevésbbé

nedvdús plasmával bíró példányoknál ily határhártya j lenlétérl határo-

zottan meggyzdtem, még nedvdúsabb, duzzadtabb példányokról ily hártya

reagensek hozzáadására sem válik le. Különl)en a hártya jelenléte vagy nem-

léte fölötti egész vita felfogásom szerint me'd, melynél végre is a maga

szempontjából mindkét nézetnek igaza marad ; mert hiszen a kéregplasmá-

tól nedvtartalmára s vegyi összetételére nézve különböz s a plasmát

zsugorító kémszerek hozzáadására leemeldö határhártya s a jól elkülönült,

ketts körvonalú, tulajdonképi hártya között csupán fokozatos különbség

létezik, a mire maga az A. tuberosának fejldése a legszebb példát szolgál-

tatja : a rajzási életszakának befejeztével letelepedett fiatal Acineta ugyanis

kezdetben minden burok nélküli, késbb egy határhártya különül el felüle-

tén, mely csakhamar ketts körvonalú tulajdonképi hártyává s ez végre a

plasmáról leemeldvén páncéllá változik át. Valamint más Acinetáknál,

úgy ennél is, rendesen tömve van a protoplasma kisebb-nagyobb zsír-

fény rögöcskékkel, melyek csupán vékony szemcsétlen kéregréteget hagy-

nak a felületen, a dudorok azonban egészen szemcsétlen állományúak. A
plasma rendesen színtelen, ritkán találtam halvány téglavörösnek, mely szín

kétségkívül nem az Acineta saját fest anyagának tulajdonítandó, hanem a

zsákmányul szolgált Chlamydodon Cyclopsoktól származik. Néha még zöld

gömböcskéket is találtam a plasmá])an, mel^yeknek eredetérl aláUlj fogok

szólani. Ehrenberg az A. tuberosát sárgásbarnána\, Eichwald zöldesnek.

Stein színtelennek, vagy különliöz árnyalatú fest anyag által színezett-

nek találta.

Az A. tulierosánál, mint a páncélos, vagy tokba zárt Acinetináknál

általában, a tapogatók nem az egész test felületébl, hanem csupán az oldalt

álló, nyilakat rejt puzdrához hasonlítható két dudovl)ól induliiak ki. Ezen

1ill
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(liidorokiiak aliikja s nagysá^'a a szerint változik, a iiiiut a/ Aciiicta a p.-iii-

céll)ól többé-kevt'sbbc- kiszorítja, vaj^y visszavonja. A tap()gai()k karcsú,

fonalas krpletek, teljesen niej^nyiilva többnyin' egy vcggöiiiböeskét viselnek,

csak ritkiín vcg/.odnck egyszeren esonkítottan, vagy kissé elhegyesedve;

teljesen soha sem vonatnak vissza a dudorba, hanem nyugalomban majd
egyenesen, mereven kiáll vegök a visszahúzott dudorl)ól s a plasma belse-

jébe melyen követhetk (X. G. 8.), miríil már Ehrknueríi íh tesz említést,

majd ismét kissé megpetyhüdve állanak a duzzadó dudorokon (X. 0..), vagy

végre egyszer tompított vég rövid pálcikiikhoz hasonhtauiik (X. 5.).

Visszahúzódás közben vagy egészen sima felületek maradnak s oly kepét

adnak, mintha egy merev tü valamely tárgyba ])i'nyomatnék, vagy pedig,

nevezetesen hirteleni megnnidlésnel, pörgen, dugaszhuzóhoz hasímló csa-

varulatokat képeznek, melyek a toviíbbi megrövidülésnél lassankent ismét

elsimulnak. Hertwig a Podophryagemnnparánál kétféle tapogatókat külön-

böztet meg : u. m. hosszú hegyesen végzd, s visszahúzódás alatt pörgén

csavarodó rablófonalakat (Fangfuden) és ezeknél rövidebb, szívókorongocs-

kával végzd s pörgén nem csavarodó szívófonalakat (Saugfäden); amazok

a zsákmány megragadására, ez utóbbiak annak kiszívására szolgálnak s való-

színnek tartja, hogy a tapogatók alakjára s élettani feladatára vonatkozó

különbség a t()bbi Acinetinák tapogatóira is áll •^". Ily különbség mind az

A. tuberosa, mind más Acinetinák tapogatói között tényleg létezik ugyan
;

azt azonban egy általam vizsgált Acinetinánál sem találtam, hogy a tapo-

gatók közötti különbség állandó volna, azaz hogy, mint Hertwig állítja,

bizonyos tapogatók állandóan ral)ló fonalak, mások pedig állandóan szívó-

fonalak lennének ; ellenkezleg úgy találom, hogy ugyanazon tapogató a

körülményekhez képest klönbíw alakot ölthet. A félig kitolt tapogatók

rendesen valamennyien csonkítottan végzdnek, midn azután ezek meg-

nyúlnak, mintegy lesbe állanak s a zsákmány-kiszívásra elkészülnek, szabad

végok kisded gömböcskévé duzzad ; azon esetben, ha a tapogatóit kibontott

Acineta hosszasabban nem tehet szert zsákmányra, a többiek csoportjából

egyes tapogatók kilepnek, nnnt szívófonalak szerfelett megnyúlnak s sza-

bad végk egészen elhegyesedik s ezek a ÜKRTwiG-féle rablófonalak. Mi-

után pedig mindig csak 1— 2 tapogató van ily enísen megnyúlva, — gyak-

ran egy sem, — igen természetes, hogy ezen elrsök nem képesek valamely

nagyobb ázalagot legyzni, hanem azt, miután végokon mint a lépesvesz-

szön megragadt, a többi szívásra kész rövidebb tapogatóhoz vonszolják

mi közben gyorsan összehúzódván dugaszhúzószerleg csavarodnak : ily

csavarodás azonban, gyors megrövidülésnél, a gombosvég tapogatóknál

is észlelhet. Hogy a messziic kinyújtott rablófonalak mint szivófonalak is

szerei3elhetnek, err(")l az A. tuberosiiiiiU valamint más Acinetináknál is, hata-

*'' Jd. Ilin. l'ají. i)<).
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rozottan meggyzdtem; számtiilunszor láttam ugvauis, hogy míg a rövidebi)

tapogat(3k valamely nagyobb ázalag kiszívásával voltak elfoglalva, addig egyes

rablófonalak apró Cyclidiumokra vadásztak s azokat ki is ürítették, máskor

ismét azt észleltem, hogy ily rablófonalak szerfelett megnyúlva valamely

szomszéd Acinetának vadászkörébe hatoltak be s az ez által megragadott

ázalagra tapadva a zsákmán3'ban osztozkodtak. — Mindezt tekintetbe véve

legalább valamennyi Acinetára nézve nem állhat az, hogy, mint Hertwig

felteszi, különböz munkának végzésére különböz tapogatókkal bírnak.

A tapogatók állománya rendesen víztiszta, szemcsétlen, arról, hogy

szívás közben belsejökben egy szemcseáram vonul végig, mely a zsákmány-

ból indul ki s az Acinetaplasmájába mélyen követhet, legelször Lachmann

tesz említést ^'^) s ezen észlelet, mely szerint az x\cineta által megragadott

ázalag tartalma a kiszívás alatt az Acineta belsejébe húzódik Claparede,

Stein és Hertwig vizsgálatai által egyaránt megersíttetik s az utoljára

említett búvár a tapogatók alapjából finom fonalakat lát az Acineta belsejé-

ben a mag felé húzódni, melyeknek mentében vonul végig az áram^'^)-

Ezen fonalaknak jelenlétét saját vizsgálataim után megersíthetem s legta-

lálóbban hasonlíthatnók ezeket össze a Heliozoák plasmájának belsejébl

kiinduló tengelyfonalakkal, melyek ezeknél a sugaras állábakba folytatód-

nak, még az Acinetáknál a tapogatók alapján látszanak végzdni s mindkét

esetben állandó pályákat, mintegy síneket képeznek, melyeken a plasma

végig csúszik.

Az A. tuberosa tápfelvételének még egy sajátságos módjáról kell meg-

emlékeznem. Említem már, hogy ezen Acineta belsejében nem ritkán zöld

testecskéket láttam, melyek az emésztés különböz stádiumán voltak s gyak-

ran élesen körülírt gömböcskéket képeztek. Chlorophyllgömböcskéknek a

tapogatók által való felvételét egészen lehetetlennek tartottam , még egy

alkalommal sikerült megfigyelnem, hogy egy Acineta szétszakadozott mo-

szatfonálból származó zöld gömböcskét tapogatójával megragadott, mire

tajíogatóját lassanként visszahúzva ennek véggömböcskéje mindinkább ser-

legszertileg kitágult s végre az idegen gömböcske a teljesen visszahúzott

tapogatón át, mint egy szájnyíláson besülyedt az Acineta plasmájába. (X.

a, b. c. d.) Ezen észlelet egészen világosan bizonyítja, hogy az Acinetinák

tapogatóinak véggömbjei kis szívókorongok, melyeknek közepén egy finom,

de alkalmilag aránylag szerfelett kitágulható s nagyobb testek elnj'elésére is

alkalmas nyílás létezik. Az A, tuberosának ezen sajátságos tápfelvételi módja
nem áll egészen egyedül, a mennyiben Claparède és Lachmann szerint az

általok a norwegiai partokon talált Podophrya Trold tapogatóinak végtelenül

"" Über die Organisation der Infusorien, besonders der Vorticellen. Müller'

Archiv. Jalirg. 1856. Pag. 372.

^^ Id. mü. Pag. 39.
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tágulckony nyilasán át, oly módon, mint az A. tuberosii, csakhogy aránylag

igen nagy ázalagokatkt'pes elnyelni; ''^) még azonban a Podojjlu-ya Troldnál

ez a tápfelvetel rendes módja, addig az A. tuberosa csak kivételesen hasz-

nálja tapogatóit nyelésre, talán csak akkor, ha ázalag-zsákmányra nem tehet

szert. Meg akarom még itt jegyezni, hogy mint fennebb már emlitém, Eich-

WALD a tengeri A. tuberosát zöldes sziníinek állítja s valós/,ínü, hogy a zöld

fest anyag eredete a tengeri Acinet;ínál is ngyanaz, mint a sóstóban elöé.

Az A. tuberosának egy lüktet iircséje van, mely a test mells részé-

nek középvonalában foglal helyet (X. 7. 9,), rajzókat tartalmazó szaporo-

dásban levc) egyéneknél azonban az ebreny által tobbe-kevesbbe oldah-a van

szorítva (X. 4, 5, 8.) ; ezen lomhát lüktet ürese egy finom vezetéken át

ürül ki a páncél középs domborodásának megfelel tetponton, hol több-

ízben jól kivehettem, hogy az Acineta teste a páncéllal egy csöves, vagy

tölcséralakú, finom, hártyás képlettel áll összeköttetésben, mely kétség kívül

apáncél tetpontján nyílással van elkitva (X. í).). Tudtommal csak Bütschli

tesz a Podopbrya qnadripartitánál arról említést, hogy nevezett Acinetiná-

nál azon ponton, liol az érett ebreny kibocsáttatik meg az ébreny fejldését

megelzleg egy kisded résszerü, vagy tölcséralakú bemélyedés jelenik meg,

melynek oldalai késbb kicsucsorodnak s kísértetbe jöhetne az ember, —
mint Bütschli mondja, — az egészet szájnyílásnak tartani ^^)

; ezen nyilas

az A. tuberosánál is elfordul, de nem az ébrény fejldését megelzleg j
létre, — ekkor csak jobban kitágulván, szembetnbb lesz, — hanem egé-

szen állandó s egy szk járatba vezet, mely egészen oly módon van mint-

egy ajkak által szorosan körülzárva, mint eg}^ Vorticellínának összehúzódott

teste a harang záró pereme által (X. 4, 8.), ezen szk rés, mely diastole

alatt nem látható, systole alatt megnyílik s az ürese tartalmának elbb

említett kivezet járatát képezi ; ugyanezen járat szolgál egyszersmind szü-

lési járatúi is.

A mag gömbölyded vagy tojásdad, máskor vese- vagy paszulyalakú

képlet s majd igen apró szemcséj, csaknem egynem, majd ismét durva-

szemcséj, mintha szorosan egymás mellett álló gömböcskékböl volna

összetéve ; felületérl egy határhártya, zsugorító kémszerekkel való keze-

lésre, többnyire könnyen leválasztható.

Stkin a tengeri A. tuberosa belsejében többször talált csaknem egé-

szen érett rajzórügyet (Sclnvármsprösslinge), melynek csupán csillószörei

hiányzottak, teljesen kifejlett rajzót azonban Stein nem vizsgált. Én a sós-

vízi A. tuberosának rajzóját fejldésének minden szakában észlelhettem,

st a kiszabadult rajzónak Acinctává való átváltozását is többször volt

alkalmam megfigyelhetni.

•••' Études. 111. Vol. Pag. lïiS.

^ Id. m. Pag. 294.
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Ismeretes, hogy az Aeinetinák ébrényeinek rajzorugyeinek, vagy raj-

zóinak fejldését illetleg két különböz s egy közvetít nézet uralkodik;

Claparède és Lachmann, továbbá Liebkrkühn "* szerint a rajzók egészen

az anya Acineta magjából fejlödnek , még Engfl:mann, ^^ Heiítwig és

BüTSCHLi szerint a rajzónak ceupán magja származik az anya Acineta

magjától, testének többi része ellenben az anya protoplasmájától, melybl

a mag körül egy protoplasmarészlet mintegy kimetszdik, köröskörül rá

rakodik s a rajzónak testévé válik ; Stein szerint végre az Aeineták rajzói

vagy a mag csapalakú nyúlványa körül fejld rügyböl, — tehát az anya

magjából és protoplasmájából, — vagy pedig a magnak egy lefüzd rész-

letébl fejldnek. ^^

Én az A. tuberosa rajzóinak fejldésmenetét a következnek találtam

s megjegyzem, hogy számos édesvízi Acinetina rajzóinak fejldését az A.

tuberosáéitól semmiben sem találom eltérnek. A rajzók fejldése avval

veszi kezdetét, hogy az Acinetának magja ketté oszlik, majd egyenl

nagyságú részekre, majd pedig egyenltlen nagyságúakra, s ez utóbbi eset-

ben a kisebb rész a magról nem annyira leszelödni, mint inkább kisarjad-

zani látszik. Az elbbi esetben, mely oly egyéneknél fordul el, melyek

rajzót még nem bocsátottak s melyeknek magja aránylag nagy (X. 8.),

plasmája pedig duzzadt s a páncélt csaknem egészen kitölti, az anya Aci-

neta plasmája csak annyiban járul a rajzónak képzdéséhez, hogy a raj-

zóvá fejld sarjadék növekedése részben az anya Acineta anyagkészletei-

nek rovására történik, a nélkül azonban, hogy az ébrény táplálására szol-

gáló plasmarészlet az anyai testbl kiszelödnék. Az utóbbi esetben ellenben,

mely oly egyéneknél fordul el, melyeknél a mag, rajzóknak ismételve tör-

tént fejldése következtében, tetemesen megkisebbedett (X. 4,, 5.) a

magból kiduzzadó sarjadék körül az Acineta rögöcskékkel telt bélplasmá-

jából egy a sarjadékot körülburkoló réteg szeldik ki, ez azonban koránt-

sem válik egyszeren a rajzónak testévé, — s bizonyára igen nehezen is

volna képzelhet, hogy egy ébrény, mint a lavina, rárakódás által növe-

kedjék, — hanem a magrügyre rakódott plasmaréteg csupán azon nyers

anyagot szolgáltatja, melybl az testét felépíti s melybl oly módon táplál-

kozik, mint pl. egy Chytridium-sejt gazda-sejtjébl, mint a gerincesek

petesejtjei a GRAAFF-féle tüszcskét bevonó szemcsés hártya (membrana

granulosa) sejtjeibl, vagy a rovarok petéi az úgy nevezett székrekesz

sejtjeibl. Hogy az ébrénynyé fejld magrügy s az anya Acineta plas-

májából kivált réteg között tényleg ily viszony létezik, ezt legvilágo-

^* Ueber Protozoen. Ans einem Seudschreil)en a C. TIi. von Siebold. Zeitsclir.

f. wiss. Zoologie. VIII. Bd. 2. Hft. 1856.

"^' Zur Naturgeschiclite der Infusionstliiere. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. XI. Bd.

4. Hft. 1861. Pag. 307.

^^ Der Organismus. II. Th. Pag. 139.
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sahban azon korülnióny bizonyítfa, miszerint az ebrény elkülönült magjá-

val, világos plasmájával s lüktet ürcséjével gyakran már egészen készen

van, midn azt még az anya-plasmából kimetszödött szemcsés rétegnek

még egy megíbgyott vékony maradeka környezi, mely mint az ébrénytöl

elvált réteg gyakran minden kezelés nélkül is, gyenge ecetsav oldat hozzá-

adására pedig igen élesen kivehet, st ezen környez réteget az ébrény

testétl néha egy szk nedvudvar választja cl. Azon körülmeny, miszerint

a kész rajzónak teste gyakran aránylag igen nagy, st elég gyakran a kész

Acineták plasmájábnn elforduló kisebb-nagyobb rögöeskéket tartalmaz,

legkevésbbé sem hozható fel érvül a mellett, hogy az ébrény nem a mag-

ból fejldik ; mert hiszen az ébrény az anyai plasma rovására táplálkozik

8 ennek következtében növekedik is s tartalékanyagokat is halmozhat fel

plasmájában.

Ily módon fogva fel a fejld rajzó s az anya Aeineta plasmája kö-

zötti viszonyt, legkevésbbé sem tarthatjuk önmagának ellentmondónak

Stein fennidézett nézetét, mely szerint az Acinetinák rajzói majd csupán

a magból, majd ismét ebbl s az anyai plasmának a mag sarjadéka körül

rakódott részletébl látszanak fejldni ; mert hiszen a fejldésnek ezen

egészen különböznek látszó két módja egymással lényegében meg-

egyezik.

Azon elméleti okokra nézve, melyeket Heetwig az Acinetinák rajzói-

nak a magból való fejldése ellen elad s melyekhez Bütschli is csatlako-

zik, st az utóbbi búvár a magból való ébrényfej lüdest elméleti okokból

egyátalában képzelhetlennek s annak feltevését is elvetendnek tartja,

midn ezeket mondja: «A nélkül, hogy itt tagadni akarnók, hogy az Amoe-

báknál és Ehizopodáknál endogen sarjak által való szaporodás talán lehet-

séges, mégis nagy biztossággal lehetne feltenni, hogy a magból fejld

ivadék (Brut) által történ szaporodás nem létezik, miután ez által a Ehi-

zopodák magjainak valódi sejtek magjával való azonossága mellett, a sejt

lényegérl való összes tapasztalataink fejk tetejére állíttatnának»,'^'' —
ezen elméleti aggályok ellenében e helyen röviden csak annyit akarok

megjegyezni, hogy ismereteink a sejtmag élettani feladatáról ez id szerint

még oly hiányosak, miszerint elméleti ellenvetések az ellen, hogy a sejt-

mag maga sejtté változhatik, egyáltalában nem vehetk tekintetbe. Ki kell

továbbá emelnem, hogy azon Angolországban Cartkr és Wallich, Német-

országban pedig különösen Greeff Kichard által képviselt nézet, mely

szerint a Ehizopodáknál a mag szaporodási szervet képvisel, melybl az

anyai protoplasmának csak oly mértékben való hozzájárulásával fejldnek

sejtértékkel biró rajzók, mint az Acinctináknál, legkevésbbé sincs megcá-

folva, st épen HEUTwiG-nck a Eadiolariák rajzóinak fejldésérl közzétett

*' Studien iii. f. Pa-'. :{Ü2.
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igen értékes tanulmányai,''^ felfogásom szerint, szintén amellett szólanak,

hogy ezen rajzók a közéi^ponti tok magjaiból fejlödnek ki s az intraeapsu-

lai'is sarkodé a rajzókká S2ei'VeiíöcÍö mágöktiak csupán tápanyagokat szol-

gáltat s HÉjí'TNVíci-nek érvelése, melyet szemlátomást az átalánosail elfoga-

dott sejtszaporodási scliemának dogmaszer felfogása nygöz, az elfogulat-

iant nem képes arról meggyözüij hogy a Badíoláriák rajzói nem a

középponti tok magjaiból fejlödnek. Végül pedig nem tehetem, hogy
AüERBAcii-iiäk a sejt lényegébe való behatolásra oly fontos s eszmékben
oly gazdag tanulmányaira ne utaljak, melyekben a^on eredményre jut,

hogy a sejtek magjainak niagtestecsei önmagok is elemi szervezeték, melyek
bizonyos körülmények között sejtekké válhatnak, így nevezetesen a Musci-

dák bábáimában bekövetkez szövetszétesésnél nyilván a szétesett sejtek

kiszabadult magtestecsei azok, melyekbl az újból felépül szövetek sejt-

jei képzdnek: «Ezen felfogási mód mellett tehát a sejtmag egy rös csír-

telepnek (hohler Brutraum) látszik, mely arra van hivatva, hogy magában
i^ú sejtnemzedéket fejleszszen, a magtestecsek pedig valóságosan belsleg
(endogen) keletkezett 'íióksejteknek. Ez utóbbiakra nézve azután attól függ,

vajon kijuthatnak-e alkalmilag az anyasejtböl, hogy mint szabaddá vált

elemi szervezetek tovább éljenek». ^^ _ ^2 itt röviden felhozottak után

indokoltnak vélem az elméleti aggályoktól, ismereteink jelen állása mel-

lett, egészen eltekinteni, mit sem tördve avval, ha mindjárt ez által a sejt

lényegérl való összes, s tegyük hozzá igen hiányos tapasztalataink, —
mint BüTSCHLi mondja, — fejk tetejére állíttatnak is.

A kész rajzókat az Acineta belsejében egy ür fogadja el, mely a lük-

tet ürese kivezet járatával közlekedik s rendesen elég tágas arra, hogy
a benne foglalt víztiszta folyadékban a csillószreit kifejtett rajzó kering-

hessen (X 4). Nekem úgy látszik, hogy ezenür nem a rajzó fejldésekor j
létre, hanem el van már képezve, csakhogy a rajzókat nem rejt egyének-

nél teljesen el van záródva, hogy csak akkor nyíljék meg, midn a rajzót,

mely mintegy beléje sarjadzik, elfogadja. Igen megfogyott plasmájú egyé-

neknél, melyek nyilván már több rajzót bocsátottak, ezen ür, nevezzük

költö-ürnek, ersen ki van tágulva s jól kivehet hártyás buroktól környe-

zett lombikalakú tömlt képez (X. 5.), melynek nyaka a lüktet ürese szer-

felett kitágult vezetékének felel meg, s ez természetesen "a rajzónak kiveze-

tésére is szolgál. A kirajzás megtörténte után a költ-ür, mint egy üres

hólyag, összeráncosodik s a plasmának lassankénti összehúzódása követ-

keztében végre ismét teljesen elenyészni látszik. Ezen zacskós költ-ür,

melyrl tudtommal sehol sincs említés téve, igen emlékeztet gazdasejtjöket

,áttör Chytridium-tömlökhöz s továbbá azon kis lombikalakú tömlkhöz,

"* Zur Histologie der Kadiolarieu. Leipzig. 187ü.
'» Organologische Studien. I. Hft. Breslau. 1874. Pag. 169.



melyeken út a esillószörös azaIa<j;okban fejldött ii. u. acinetaszerü ebré-

nyek jutnak a külvilágba.

Az A. tuberosánál két különböz csilloszrözetü rajzókat különböz-

tethettem meg, t. i. egész felületükön csillószrözötteket (X. 5., lU— 1:2.) s

olyanokat, melyek csupán 4

—

ö övben viselnek csillószöröket (X. 4.), mely

különböz csillószörözettt rajzók között átmeneti alakokat nem sikerült

találnom, azonban azon észleletet tettem,' hogy midn szszel frisen merí-

tett vízben igen nagyszámú Vorticella nebulifera között csak gyéren for-

dultak el egyes Acineták, ezeknek rajzói mind a második alakhoz tartoz-

tak, hetek múlva az Acineták tetemesen elszaporodtak s ezen késbbi nem-

zedéknek rajzói ismét egész felületükön viseltek csillószöröket. Nem
hagyhatom itt említés nélkül, hogy én a Podophrya fixánál s a P. quadri-

partitánál is kétféle, az utóbbinál tulajdonképen többféle rajzókat találtam.

A Podophrya fixánál a rajzók bizonyos nemzedékeknél hengeresek, egy

csillóször-övvel, más nemzedékeknél ellenben állandóan lapos testüek

szintén egyetlen csillószörövvel s oly alakúak, mintha egy hengeres rajzó

hossztengelye irányában egészen laposra nyomatott volna, ezen lapos raj-

zók továbbá sokkal nagyobbak a hengereseknél s itt tüzetesen nem tár-

gyalható fejlödésmenetökre nézve is eltérnek a hengeresektl. A Podophrya

quadrij)artitának bizonyos nemzedékeinél a rajzók állandóan 1—3 csilló-

szr-övet viselnek, más nemzedékeknél ellenben a csillószr-övek száma

annyira szaporodik, hogy a rajzó testének csupán mells s hátsó vége nem
visel csillószöröket s néha ezen terület oly kicsiny, hogy a rajzó csaknem

egészen csillószrözöttnek látszik. — Az A. tuberosának öveket visel raj-

zói semmiben sem térnek el az Acinetináknak általánosan ismert hasonló

rajzóitól s leírás helyett egyszeren a rajzra utalok (X. 4.) ; az egész felü-

letökön csillószöröket viselk gömbölydedek, tojásdadok, vagy körte-ala-

kuak s hossztengelyüket keresztez irányban többnyire, de nem mindig,

lapítottak (X. 10.), sávokat majd nem viselnek (X. 11.), majd pedig két

ellenkez irányban rézsút futó s egymást szel irányban élesen sávolyo-

zottak (X. ., 10., 1-.), úszás közben elre irányult végok kidudorodó,

szemölcsszer, számos Enchelynának felhányt ajkára emlékeztet, képletet

visel (X. 11., 1:2.), melylyel midn szilaj rajzások közben egy-egy pilla-

natra megpihennek, idegen tárgyakra, mint valamely szívókoronggal rög-

zítik magokat ; szervezeteket majd víztiszta, majd kisebb-nagyobb rögöcs-

kék által homályosított plasma, gömbölyded, vagy tojásdad mag s egy, a

hátsó testvég közelében fekv lüktet ürese egészíti ki.

A rajzónak Acinetává való átváltozását több ízben volt alkalmam megfi-

gyelhetni. Az életének kóborló szakát befejezett rajzó kidomborodó koron-

gocskájával állandóan rögzíti magát s ezen rögzítöszerv lassanként növe-

kedvén, kocsánynyá nyúlik. Mindjárt az állandó rögzítéskor apró gombos

tapogatócskák jelennek meg az egész feliileten, melyek a rajzását befejezett
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Acinetáról az egész csillószörözetet egy finom cuticulával együtt leemelik,

az Acineta mintegy megvedlik (X. 13.). Ezen szétszórt tapogatók ismét

visszavonatnak s helyettök két lassanként kiemelked oldaldudorból az

állandó tapogatók kezdenek kinyomúlni s a kis Acineta lassanként, a rész-

ben a már fennebb vázolt módon, jellemz szervezetét éri el.

Nem igen ritkán találtam egyes Acinetákat, melyek a páncélon belül

két egészen egyforma félre voltak oszolva, melyek közül az egyik durva

szemcséj zavaros plasmatesttel bírt, míg a másik amattól világos plasmája

s hasonló magja által élesen eltért (X. 6,). Hogy itt nem egyszer oszlás-

sal van dolgunk, erre a két félnek egészen különböz plasmája látszik

utalni ; hogy azonban mily módon j létre a két fél s mi a további végze-

tök, nem sikerit kiderítenem s az észleletnek egyszer feljegyzésével kell

beérnem.

Fennebb a Cohn Placus striatusával azonosnak tartott igen kétes

természet ázalag tárgyalásánál kiemeltem már annak lehetségét, misze-

rint az az Acineta tuberosa alakkörébe tartozik. Összehasonlítván ugyanis

a Placus szervezetét az A. tuberosának azon rajzóéival, melyek két irány-

ban sávolyozottak, oly megegyeznek találjuk azt, hogy az összetartozás

feltevésének gondolatától alig lehet menekülni ; a lényeges, alárendelt érté-

knek persze nem mondható, különbség abban áll, hogy a Placus mells

testvégének szemölcsszer emelkedése valóságos szájnak felel meg, míg az

Acineta-rajzók megfelel képlete kis szívókorongocskát képez, mely késbb

kocsánynyá fejldik. — De vajon nem képzelhet-e, hogy ezen kezdetben

lágy korongocska, midn egyes példányok szilaj rajzási mozgásaik közben

egy-egy pillanatra idegen testre, pl. valamely ázalagra rögzítik magokat

nagy hevességgel, a nyomásnak engedve — szájjá tágul ? Ez, a rajzók er-

szakos, tolakodó mozdulatait tekintve, épen nem lehetetlen, s ez esetben a

megnyílt szájú rajzó Placusszá változott, mely az Acinetinákétól eltér táp-

lálkozási módot kezdve, szájjal bíró s esillószreit megtartó nemzedéknek

lehet kiindulási pontja. Hogy ezen megváltozott táplálkozási mód nem
képzelhetlen, e mellett szólhat azon körülmény, hogy, mint fennebb el-

adtam, a kifejlett Acineták is a helyett, hogy kiszívnák, néha egyszeren

elnyelik táplálékokat, st ezen rendkívüli táplálkozási mód állandósulhat

is, így nevezetesen a Podophrya Troldnál. E mellett szólhat továbbá, mit

Hertwig az Acinetináknak a többi ázalagokkal való rokonságát puhatolva

különösen kiemel, miszerint igen különböz Acinetinák rajzóinál van egy

durványos száj, st némelyeknél még garat is ; s nem valószin-e, misze-

rint ezen durványos száj alkalmilag valódi szájjá változik "? — Hogy a szá-

jat nyert rajzó csillószrözetét továbbra is megtartja, míg ez az Acineti-

nák fejldésének rendes menetében, midn a rajzó megtelepedett, elvész,

ez legkevésbbé sem lephet meg, miután tudjuk, hogy a kocsányokou ül



Acinetinák felületén, midn nem j('»l érzik magokat, mint akkor, midn pl.

egy cseppben hosszabb ideig tartatnak, a csillószörözet ismét felléphet s az

Acinetina kocsányát oda hagyva rajzásnak indul, mint ezt TlERT\\K;-nek s

MAUPAs-nak a Podophrya lixáról közölt vizsgálatai bizonyítják s az utóbbi

búvár méltán jegyzi meg, hogy a P. fixa nevét épen nem érdemli, miután

kénye-kedve szerint majd kóborol, majd ismét rögzíti magát s épen ezen

észleletre támaszkodva a P. fixát mintegy átmen^^tnek tekinti a P. fixát, az

Acinetinák és csillószörös ázalagok között;'"'" ha tehát más Acinetinák a

szükséghez képest ismét és ismét visszanyerhetik elvesztett csillószöreiket,

miért ne tarthatnák meg csillószöreiket az Acineta tuberosának rajzói ?

S végre még Sxi iN-nek sajátságos Actinobolus radiansára akarok emlékez-

tetni ; ezen bizarr ázalagnak gömbölyded, vagy fordított tojásalakú teste

mells végén egy szemölcsszer emelkedésen nyíló szájjal, hátul pedig egy

nagy lüktet üresével együtt nyíló alféllel van ellátva, meglehets hosszú

zsinegalakú magja szabálytalanul görbített, egész felülete egyenlen csilló-

szrözött, mely szervezeti viszonyokat tekintve, mint látható, egy Enche-

lynától semmiben sem tér el ; mindezekhez hozzájárul azonban egy két-

ségbevouhatlan Acineta-jellem, az t. i., hogy egész felületén a csillószrök

között fonalas tapogatók nyújthatók ki, melyek mint az Acinetinákéi tete-

mesen megnyújthatok s a testbe ismét nyomtalanul visszahúzhatok. ''^

Hertwig ezen ázalagot, melyet Stein az Enchelynák családjába oszt be,

állandó szájjal ellátott Aeineta-rajzónak tekinti, "•^ mely felfogás jogosultsá-

gát alig lehet kifogás alá vonni ; s ha ezen felfogás helyes, ha vannak száj-

jal táplálkozó s esillószrözetöket állandóan )negtartó Acinetinák : úgy
minden valószínség a mellett szól, hogy a Placus, mely az A. tuberosa

rajzóitól lényegesen csupán kifejlett szája által tér el s ezen Acinetával

együtt él, szintén nem egyéb ily állandóan rajzó állapoton megmaradt,

szájjal bíró Aciui-tánál.

Azon meggyzdésben, hogy egy hypothesis, — mint Schwann kor-

szakot alkotó munkájában mondja, — soha sem hátrányos, még megbíz-

hatóságának foka s az alapok, melyeken nyugszik, szem ell nem tévesz-

tetnek, '^" kifejezést akartam adni ezen csak feltevésen nyugvó, de legna-

gyobb valószínséggel helyes felfogásnak. — Ha ezen feltevés helyesnek

bizonyodik, úgy az az ázalag-alakok összetartozási viszonyának felismeré-

sére nézve a legnagyobb fontos-ágú leend, miután okvetlenül oda fog ve-

zetni, hogy az Enchelynák, Trachelynák (s talán még az Opalininák) szá-

''" Sur l'état molúle ilo Pod ni)! írva fixa. Comptes rendus do l'Aoad. des Sciences.

Tome 83. Paris. 1876. Pap. 010.

" Der Orfíauismus. II. Alit h. l'a^'. IG!». Mejijejiy/es.

•' Id. mü. Pa«. 78.

"" Mikroskopische Untersiicliungen über die Uebereiustimiuunfî iu dei- Struktur

und dem Waelistlnuu der Tliirro und der Prian/on. Perlin. lS:t9. Paji. 2!20.
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mos képviselit ne tekintsük egyebeknek, mint önállóságra jutott Acinetina-

rajzóknak, mi mellett még azon körülmény is látszik szólani, miszerint

bizonyos Encbelynák és Trachelynák mindig megjelennek oly vízben,

melj^ben Acinetinák tenyésztek több nemzedéken át, még ezen ázalagokat,

mióta ezen viszonyra figyelemmel vagyok, soha sem találtam Acinetinákat

nem tartalmazó vízben. S ha az ázalagtanban egy idben oly nagy jelen-

tségnek tartott , mai nap persze egészen elejtett Acineta-elméletet

további vizsgálatok mégis helyes megfigyeléseken alapulónak bizonyítanák

(s az els benyomások többnyire helyesek, mert még elfogulatlanok !) ; ha

a Vorticellináknak Acinetinákká való átváltozása nem ábránd, minek mai

nap általában tartatik, hanem tényleg elfordul, mint a hogy SrEix-nek ez

eltt csaknem 30 évvel oly nagy feltnést okozott tana állította ; ha az u.

n. acinetaszer ébrények, ha nem is az illet ázalag-alaknak, mint önálló-

nak tartott fajnak rendes fejldésmenetébe, hanem mégis az ázalagoknak

elszaporodtával okvetlenül megváltozott táplálék-viszonyokhoz alkalmaz-

kodó a;-dik nemzedék természetes fejldésmenetébe tartoznának, mit az

eddig ismert adatok legscrupulosusabb megfontolása útján sem lehet ki-

zárni : úgy az Acineta-elmélet kapcsolatban avval, miszerint az Acinetinák

rajzói ismét csillószrös ázalagokká változhatnak, azon nagyfontosságú

végeredményre vezethet, miszerint az ázalagoknál nincsenek állandó fajok,

hanem csak ismét és ismét megjelen alakok, melyek a tartózkodási kö-

zegnek megváltozott táplálékviszonyaihoz képest egészen más szervezetet

öltve folytatják életöket, — mely felfogáshoz éveken át folytatott tanul-

mányaim mindinkább közelebb vezetnek,

Kolozsvárt, 1878. juliushó 14.

Ábrák magyarázata.

Vin. TÁBLA.

1—2. Litonotus gi'audis, Entz.
(Nagyítás = Vsoo, Hartuack-féle górcs oc. IV. olij. í.)

3—6. Litonotus fasciola, Elui).

7- Placus striatus, Colin.

(N. = V760. H. IV. 8.)

rS. TÁBLA.

1—4. Lacrymaria Lagenula, Clap. & Lachm.
(N. 1,3^ Vsoo, 2 = Vtgo, 4 r= Vtg) után eszményileg nagyít\-a.)

5—9. Enchelys nebulosa, Ehrb.
(N. 5, 6, 9=: V760, 7, 8 = Vsoü)

10

—

11. Sparotricha vexillifer, Entz.
Œ. = VVGO.)

12—14. Érvilia salina, Entz.
(N. = V760.)

X. TÁBLA.

1—3. ötichütriclia Mülleri. Entz.
4—13. a, b, c, d. Acineta tuberosa, Ebrli.

ÍN. ^ V-ao.)
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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

A MÂ(4YAll FESTUCA-FAJOK ISMKHETKHEZ.
Kiihhuisni tekintettel a Kitaibel t/i/iijleiiu'ui/t'rc.

Hackkl Ede tanártól.^

(XI-(Uk ti'il.liu.

Igen tisztelt barátom Janka Viktor úrnak köszönöm, hogy Kitaiiíel

Festuca fajait áttekinthettem és megvizsgálhattam.

A Festuca nem fajai, Európa flórájának alak szerint a legdusahhak. s

ezért legnehezebb, de legtanulságosabbjai közé is tartoznak. Fel szokás (iket

Oüzttim phmifoliae és complicatac-ra; utóbbiakat a nyelvecske szerint (luri-

culatae és e.vaiiricuhitac-víi. Az miricalaták-wÁX igen nagyok a véleménykü-

lönl)ségek és a fajok s alakjaik megkülönböztetésére elég biztos alapunk

nincs. Ily szilárd alapot nyújt, miként én kimutatni ig}-ekszendek, <í kíil'nn-

Jmzö szövetek ellieljjczése n levelekben, valamint kiképzésük módja.

Minden fülével négyféle szövetbl van fölépítve : egy fels és alsó

<'pideniiiíi-hi')\ (eo, eu, a jegyek mindenik rajzban egyjelentöségüekV. egy

chlorophyllos gyöngédfalu p(irenr]iijin-hö\ (p, Fig. 1., a töb])i rajzban el-

hagyva), az ebben fekv ro.stetléiii/ki')tetjek-hö\ (f, fi, f2), és végre bizonyos

számú erösebb vagy gyengébb liáiuskötetiek-hol mások szerint : Hypoderm ,

mely utól)biak néha folytonos hánesréteggé olvadnak össze (f2). — Egy

tekintet a mellékelt rajzokra, melyek négy Festuca fajnak töleveleit mutatják

keresztmetszetben, fel fogjn ezt világosítani. Els pillantásra felismerhet,

hogy azok külön! )özese fkép a háncstomeg eloszlásától, másodsori tan az

epidermis alkotásától függ.

E háncskötegek szerepe a növény életében jelentékeny , s ezt már

ScunvEiiDENER is kimutatta,
;
«Das mechanische Princip im Bau der Mono-

cotyledonen»] ; és a kelmebeli histotaktikus, mint Duval Jouve a histotak-

tikus módszer úttörje, nevezi
j
jellegek állandóságáról sok száz keresztmet-

szet átvizsgálása által meggyzdtem.
Bevallom azonlian, hogy néha, de i-fiidkiriil ritkán, alig száz esetben

egyszer, két-ket typus kt)zötti átmenetekre akadtam , melyek azonban

soha sem jíllottak annyira közepén, hogy kényszer nélkül eme vagy anui

typushoz ne lettek volna sorolha'ók. Különl)en megjegyzem, hogy e

kelmebeli jellegek állandósága nem a sejtek illetleg sejtrétegek számában,

liMnein ü/ok térbeli elrendezésében fekszik, A lerajzolt metszetekre, melyek

' Kivouíit. A nr'mct orodit lásd a Uovuclion.
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a camera-lucidîi segélyével rajzoltattak, lehetleg typikus ós kifejez

alakok választattak ; s meg kell jegyeznem azt is, hogy ugyanazon hajtás

levelei a szövetek ellielyezkedéséljcii igen, de a szövetek tömegeinek viszo-

nj^ában nem egyeznek meg.

Ha tehát a mellékelt idomokat összehasonlítjuk, azokban következ

három, jól jellegzett typust ismerünk fel.

I. Cylindricae. Levél összenyomott-hengeres, igen merev ; epider-

mis vastag cuticulával és sejtjei igen szk üregek; az epidermis alatt

folytonos, egyenletes (ritkán egyenletlen) vastagságú háncsréteg 1—4 sejt-

sorból. Erek a küls lapon épen nem, a bels lapon csak gyengén (vagy

néha épen nem) kiemelkedk. Száradás utln a levelek megtartják Jiengeres

alakjukat,

II. Canaliculatae. Levelek friss állapotban lapos-hengeresek, jócs-

kán merevek; epidermis ers cuticulával, középerén és szélein apró tüske-

szrökkel, és ezért érdes tapintatu; a középér alatt és a széleken nagy és

széles háncsnyaláhok, melyeknek átmérje a szomszédos rostedénykötegét

többszörösen felülmúlja; a közbülesö oldalér alatt nincs, vagy igen gyenge

a háncsköteg. Száradáskor a levél mindkét oldalán a parenchym összezsugo-

rodása következtében mély barázda keletkezik, mely a megfelel oldal két

ers háncskötege által szegélyeztetik. Ha az oldalér alatt kis háncsköteg

volt, akkor a barázdában mint fehér vonal látható.

III. Angulatae. Levél sokkal gyöngédebb és gindárabb, mint az

elbbi typusoknál; az epidermis kevéssé megvastagodott és sejtjei széles

üregek ; erek ersen befelé nyomulók. Mindenik rostedényköteg alatt egy

vele köriilbelill egyenl vastag háncsköteg ; az egyes háncskötegek eg_ymással

majdnem egyenl ersek, széles közökkel elválasztva. Száradáskor a levél

szögletessé válik, minthogy a parenchym összezsugorodása folytán a háncs-

kötegek éles léczek gyanánt tnnek fel.

Mind ezen jellegek a tölevelekre vonatkoznak.

A Festuca auriculaták levelei a periodikus mozgékonyság képességével

felruházvák széleiket illetleg, s a képesség, száraz légmérsékletnél össze-

záródni, különböz fokokban van kiképzdve, mely fokok lényegesen függnek

a termhely minségétl. A Festuca rubra számos alakjain a mindig lapos

szárlevelek és a periodikusan összesodródó levelek közti minden átmenet

kimutatható.

A régibb, st a jelenlegi auctorok által használt jellegek nag3^obbára

változók. Ilyen a szár tetejének négyéliisége illetleg hengeressége ; a viasz-

hevonat, mely a levelek szürkekékes szinét adja; a bugáról vett különbségek,

kivéve a füzérkék számát egy-egy ágon, mely jelleg a fajtákat ihetleg igen

használható
; a szrözet. A tokiászok nagysága meglehetsen állandó.

Ezen bevezet megjegyzések után áttérek a Kttaibel herbariurajának

Festuca fajai megbeszélésére.
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A) CYLINDRICAE.

1. Festuca ovina L. — Kitaibel herbuiiuinjáluin nincs meg Magyaror-

szágból az igazi F. ovina. Egyáltalán csak egy példány Festuca ovinát láttam

Magyarországi )ól. és pedig Fueyn lierbariumjában «Árva leg. Vikay».

2. F. glauca Lam. (non Sclirad). Kitaibel lierbariumjában bárom

forma van belle.

3. Festuca vaginala Kit. in Willd En. 11 (i. — A Festuca ametliystina

HosT-tól csupán ab])an különbözik, liogy alsó tokiásza szálkátlan és mesz-

telen. A magyar botanikusoknak igen szivükre kötném, hogy ügj'eljenek

arra, vájjon az ö F. vaginata-ik közt nincsenek-e szálkavégü és pillas tok-

lászú példányok. ^

B) CANALICULATAE.

Ebbe a csoportba csupán egy faj tartozik, de ez alakokban végtelenül

változatos. Ez a :

4. F. duriuscula L. sp. pl. (non. syst. nat.). Alakcsoportjai :

a) tiipica [F. anceps Kit]; .^) polys.tachya ; ^) tennis; o) parvißora

[F. racemosa és F. aristata Kit." ; s) (dpcsíris Goflr.

C) ANGULATAE.

5. F. violacea Gand. Alakjai : a) minor ¥. nitida Kit. ; ß) major [F.

inopoda és ílaccida Schur; F. Puccinelli Parlât.'.

6. F. rubra L. Alakjai : a) repens ; ß) cacsp'üosa.

7. F. heterophylla Lam.

I. Festncae oomplicatae ezanricnlatae.

8. F. varia like var. croatica Hackel. — A Plissivicán és Debelo Brdo-n.

II. Festncae planifoliae.

9. F. spadicea L. — Velebiten.

10. F. spectabilis Jan. v. coarctata Hackel. Yilena és Forkassich-Draga;

valamint Horvátország havasain.

11. F. silvaticaVill. Czornahora, Árvában; Viszosica, Plissivica, Mehadia.

12. F. Drymeia M. et K. — Deregh havas.

13. F. arundinacea Schreb. — Siklós.

14. F. elatior L. Lflhclyek nélkül.

15. F. Myuros Ehrh. Horvátország; Szerémség; Nagy-Atád.

Kitaibel herbariumjának F. poaeformis-a a Deregh havasról = Poa

seratina Ehrli.

* Én Muííyuiországon tiibb helyen szedtem oly Fcstuci'ikat, melyek a F. vapinatn

KiT.-töl csupán tokiászuk szálkájában és pillásságában térnek el, s igy valódi F. ame-

tliystiná-k. Budapest mellett a Kákoson e két növény egymás közelében terem.

Sl.MKOVUS T.A.IOS.

TrrmrKZflmjxi /iiirtrk. II. knlrt iv. fiiért. 1 i
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A tábla magyarázata.

Valameunyi rajz a camera-lucidá-val rajzoltatott és pedig, a 90szer nafí.v'ított

Fig. 2. kivételével, 60szoros nagyítás alatt.

Fig. 1 Keresztmetszet egy legfels ti'ílevélltöl a F. glanca Lani.-húl.

» 2 » » » » » F. duriuscula L.-l)öl.

» 3 » » » » » F. nibra L. »

» 4 » » I) » » F. heterophylla L. »

» 5 « egy száiievél felébl » F. heterophylla L. »

p zöld
)

eo fels
)

f, fi, h, stb., rostedényköteg.
. , , , pareuchvm i , , epidermis i i i ü i - 1

1« szmtelenj ^ eu also )
^ b. bi, ba. stb., liauesrost.

h szr

SLÉNYTAN. PALAEONTOLOGIA.
CtLenodictyum caepaticum. ^rat||.

(amorphozoa, spongiae).

MaTYASOVSZKY jAKAB-tÓl.

(Xn. tábla. Fels ábra kicsinyitve, alsó Abr. term, n.)

Mult évi nyári szabadságomat Tátrafüreden töltvén, alkalmam volt

a szepes- és sárosmegyei homokk- és mészszirtek területét meglátogatni.

Örömmel jelenthetem, hogy ezen kirándulásom földtani tekintetben nem
maradt minden eredmény nélkül, a mennyiben sikerült, habár csak köz-

vetve is, a kövületekben oly szegény kárpáthomokköböl való néhány igen

nevezetes kövület birtokába jutnom.

Bizonyára minden szaktársunk jól tudja, hogy a kárpáthomokkö

stratigraphiai magyarázatában mily nehézségekkel küzd a geolog, minthogy

e képletnek igen ritka kövületei is oly állat- s növényfajokhoz tartoznak,

melyek függleges nagy elterjedésüknél fogva a pontosabb szintájozást csak-

nem teljesen kizárják. De a petrographiai minség tekintetében is oly egy-

hangúságot mutat a messze elterjedt homokköképlet, hogy ezt ujabb idkig

egyszeren a «kárpáthomokk» összefoglaló elnevezése alatt választották ki

a földtani térképeken és csaknem kizárólag az eocaenbe sorozták, habár a

legtöbb kutató máris több, korra nézve különböz tagot kezdett e képlet-

ben látni s jogosan feltételezni.

A kárpáthomokk stratigraphiájában csak a legújabb idben történt

nevezetesebb haladás, melynek férdeme — Hoheneggek, Talleaux, Niedz-

wiEDZKi és Tietze ])ecses munkálatainak kell méltánylása mellett — Paul
C. M. bányatanácsos urat, a kárpáthomokk fáradhatatlan átkutatóját illeti :

legjobban bizonyítja ezt a három utolsó, kitn és részletes munkája a Kár-

pátok geológiájáról, úgy mint: « Grundzüge der Geologie der Bukowina» ;
—

«Studien in der Sandsteinzone der Karpathen» továbbá «üelier die Natur
des Karpathensandsteines. »



Paul bányatanácsos, ki l87G-l)an dr. Tietzk ur társasiígál)an u kárpát-

liomokkö egész területét a Sziléziai hegyektl kezdve Bukovináig beutazá, az

egyes elszórt megfigyelések összefoglalása által arra az eredményre jutott,

hogy a kárpátliomokköképlet három fcsoportra oszlik, melyek a legtöbb

esetben jól megkülönböztethetk. A legels csoport nagyobbára a krétakép-

let mélyebb emeletei közé tartozik, a legfels minden bizonynyal az eocaen-

kt'pletbe, nng a középsnek színtája ugyan nem oly l)iztosan megállai>ítható,

de mindenesetre oly rétegcsoportot jelöl, mely az emiitett két határ

kcizé esik.

A szóban forgó rétegcsoport küls jellegezésében Paul bányatanácsos

úr még fontos körülmény gyanánt említi a feltn hajlítást, redzést és

éles szöglet törést, melyet e rétegek majdnem mindenütt a hol fellépnek,

mutatnak. Ezen sajátságokat nevezetesen a sáros, zemplén- s ungmegj^ei

kárpáthomokkben is észlelte.

Paul úr, ki dr, Tietzr társaságában 1876 nyarán többek között az

itt szóban forgó vidéket is bejárta s fentidézett munkájában (Studien in

der Sandsteinzoue der Karpathen, cap. II. p. 47) le is ú'ta, a kis-lipniki homok-

knek helyzetét a geológiai rétegsorozatban egyelre nem tudta biztosan

kijelölni, de igen helyesen jegyzé meg, hogy a kis-lipniki völgybl a vízvá-

lasztóra fölszálva legelször is durva conglomérat tnik szemünkbe ; továbbá,

hogy a patak hömpcilyei között vannak oly kemény homokkövek, melyek az

ujaki Popráíl-híd mellett láthatókkal teljesen összevágnak, ez utóbbiak pedig

biztos észleletek szerint a neocom aptychan-mész alatt települnek. Még

messzebb haladván a vízválasztó felé, Paul úr szorosan az országút mellett

porhanyós homokkpalákat, számos összeaprított és elszenesedett növény-

maradékokkal, talált szálban ; ezek a rétegek, véleménye szerint, a Lischná-

nál, Teschen mellett, elforduló kzetekhez hasonlítanak , teljesen pedig

összevágnak az ujaki Poprád-hidnál fellép hasonnemü neocompalákkal. Ezen

közetek f()lött azután, majdnem már a vízválasztó magaslatán, durva tarka-

pettyes homokk megegyez dléssel nyugszik. Paul úr vizsgálata szerint

ezen homokk ünomszemcsés sárgaszürke kissé zöldesbe játszó alapanyag-

ban finom fehér csillámpikkelyeket és számos fehéres-sárgás pontokat vagy

szemcséket, melyek azonban szerinte nem szerves anyagból képzdtek, tar-

talmaz. A vízválasztó gerincz tetején neocomkorbeli fehér mészmárga

mutatkozik.

A tarkán pettyes durva homokknek szoros összefüggése a neocomba

biztosan tartozó közetekkel igen valószíníívé teszi, hogy szintén a neocom-

emeletbe sorozandó. Valamint az átnézetes fölvételek alkalmával 18()8-ban

Hauer és Kichthofen urak, úgy Paul és Tietze urak is kétségen kívül he-

lyezték a neocom elfordulásiít e vidéken. Legjobban van ez feltárva a Pop-

rád balpartján Ujak lUídlctt, Plavniczával szemben. Az illet átmetszet

(szelvcnv) azért olv igen fontos, mert beb'lle tisztán kimutatliató. liouy a
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kárpátliomokkö í'aciesenek rétegei oly rétegekkel váltakoznak^ melyeket kö

vület-leletek nyomán egész biztosan tehetünk az alsó kréta csoportjába

Miután Paul és Tietze uraknak ezen észleléseit, melyek helyességérl

magam is meggyzdtem, röviden felhoztam, áttérek a kis-lipniki nevezetes

lelet leírására. Ezen kövület feltn hasonlatosságot mutat egy alakkal, mely

Westfaliában, Beckum mellett, a neocom rétegekben találtatott.

A homokktábla,* melyen a leírandó kövület van, Kis-Lipnik helység-

bl származik, hol a patak partján találtatott. Ezen csaknem vízszintesen

fekv homokk-rétegek fejei mindenütt a völgy mentében kiállnak. Szilárd-

sága és tábláselválása ezen homokkövet igen alkalmassá teszik építészeti

czélokra. Az elttünk fekv ktáblát is építk fejtése alkalmával fedezték

fel, és Winder Károly úr, a SALAMON-féle uradalom igazgatója megszerezte

s eltette. Kis-Lipnikra való kirándulásomkor Windek úr e fölötte érdekes

ktáblát rendelkezésemre bocsátá s a múlt év deczember havában ide is

küldte, mely szívességért ismételve fejezem ki szinte hálámat. Az érintkez

(negatív) klapot feltalálni nem sikerült.

A ktábla, melynek hossza o8^y(„, szélessége 36 %i s vastagsága 7%,,

finomszemcsés, tömött és szilárd homokkbl áll ; ragasza meszes-kovás, színe

sárgás-szürke, zöldesbe játszó. Friss töréslapján számos apró fehér csillám-

pikkelyek s szénné vált növényfoszlányok láthatók. A ktábla egyik lapján

hálószer képzdmény tnik fel, mely változó nagyságú, de igen szabályos

hatszögekbl áll s így mindennek eltt viasz-sejtre emlékeztet. A homokk-
tábla közepén egy görbevonalu barázda fut végig, melynek azonban nyil-

ván semmi köze a hálóhoz, minthogy a hálószálak a mélyedésbe is simulnak.

A tábla középs részén vannak a legszabályosabb hatszög sejtek, melyek

szélessége átlag 0'^4j. A tábla széle felé a hatsz ()gek élesebben, de kissé

eltorzítva, t. i. széthúzva mutatkoznak. Ezen sejtek legnagyobb átmérje

0"54i, kisel)bikje G'"/,,,. Azonkívül a tábla egy helyén kevésbbé feltn és

kisebb, de szabályos sejtek 2

—

3"5^„-nyi átmérvel, lépnek fel. Az egész háló-

zat összefüggése a tábla egész felületén követhet, habár egyes részek elmo-

sódnak s elenyésznek, mások megint mintegy leszakítvák. A párlaj) nem
találtatván fel, lehetetlen biztosságot szerezni arról, hogy a hálózat félbesza-

kításai emezen világosabban tnnének-e föl. Ugyanez okból nem is tudhat-

juk, hogy a hálózat rá van-e nve a táblalapra, vagy pedig csak lenyomat-e,

mivel a hálószálak épen abból az anyagból alkotvák, melybl maga a

homokk áll. A ktáblán ezen összefügg hatszögök' .n kívül láthatók még
dendriták és egyes, egyenes vagy gömbölyded vagy élesén eltört kidudorodá-

sok, melyek a hálózattal semmi összefüggésben nincsenek. Valószín, hogy
ezen képzdményekben a kárpát-homokkben oly gyakran elforduló és

Paul úr által leírt hieroglyphákat látjuk. Igazi szövetnek nyoma sem mutat-

' Lásd XII. tíxltla, fels ábra, kicsinrítve.

1
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ki il liipból, de leválasztani azokat nem lehet, mert az anyaközettel szoro-

san össze vannak níive.

])r. von der Mark «None lieiträge zur Kenntniss der fossilen Fische

und anderer Thierreste» * eziuu'i dolgozatában Cllniodifti/iiin luxiKionnm

V. d. M. név alatt egy az Aniori)b()zoák osztálviíhoz tartozó ásatag tengeri

Spongia-fajt ál)rázol, mely els pillantásra a mi rejtélyes kövületünkhöz

igen nagy hasonlatosságot mutat. Leírása így hangzik :

«Ein sclnvannnartiger, faserigfilziger Keh-per, welcher äusserst regel-

mässige sechseckige Maschen bildet. Die Textur ist nur an wenigen Stellen

und auch da nur sehr undeutlich zu erkennen. Der Schwammkörper selbst

hat nur die Dicke von 1 '"j„ und lässt einen geraden Hauptast erkennen,

von dem nach beiden Seiten hin sich das Maschennetz verläuft. Die Maschen

haben einen Durchmesser von 1 2! 15'"^^,, und ihre Schwannnmasse ist 5 '"j,^ breit.

Ob die Letztere aufgewachsen oder freistehend war, ist nicht mit Sicherheit

zu ermitteln ; im fossilen Zustande liegt sie der Kalkplatte fest auf und Hess

sich nur an einer einzigen Stelle abheben. Die jetzige rauhe Obertläche des

Schwammes rührt nicht ausschliesslich von dem Fasergewebe selbst her,

sondern ist zum Theil durch verschiedene Meeresproducte hervorgebracht,

die durch das Schwammgewebe leichter fest gehalten wurden, wie dnrch die

Gesteinmasse, wenn gleich letztere auch nicht ganz frei davon ist. Forami-

niferen, Ostracoden, kleine Seeigelstacheln, Fischzähnchen, Glauconit-,

Sand- und Schwefelkieskijrnchen finden sich eingebettet und aufgestreut.

Dieses Fossil kommt nicht in den eigentlichen Fischschichten der näheren

Umgebung von Serdenhorst vor, sondern findet sich in den oolitischen

Plattenkalken der Station Beckum-Köln-Mindener Bahn und des Dorfes

Ennigerloh. Diese Platten bestehen fast nur aus Kohlensaurer-Kalkerde mit

geringen fremden Beimengungen und gehören einem etwas tieferen Niveau

der Kreidebildungen an, welches noch durch das Auftreten von Beleranitella

mucronata d'Orb. gekennzeichnet ist.»

Ha ezen jellemzést s a mellékelt rajzot összehasonlítjuk a mi kövüle-

tünkkel, úgy — a méretektl eltekintve — a legnagyobb összhangzást talál-

juk. Tekintetbe véve egyrészt a méretbeli eltérést, másrészt azt, hogy kövü-

letünk, úgy látszik, mélyebb színtájt foglal el a krétaemeletben, mint az

idézett lelet, a kis-lipniki kövület számára javaslatba hozom a

G/enodicytum carpaticum Maty,

elnevezést.

Habár ezen kárpáthomokköbeli kövületnek nem is tulajdonithatunk

valami kiváló fontosságot a stratigraphia szabatosságára nézve, mégis két-

• Palaeontograpliica. XXII. köt. 68. lap 11. tábla lo. álna.
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ségkívül il Kárpátok slénytanához örvendetes járulékot szolgáltat. A kis-

Hpniki homokk, melynek állása fölött maga Paul úr sem volt tisztában,

vájjon a neocomienhez vagy az aptienhcz tartozik-e, ezt egyeleire még ezen

lelet sem döntheti el; de ha a petrographiai viszonyok némi párhuzamosítást

engednek meg, úgy hát hajlandó vagyok ezen homokkövet az ujaki elöjöve-

tellel hasonlítani össze, és az alsó krétához sorozni.

KÜLÖNFÉLÉK.

Elfizetés, Ä jelen IV-dik füzettel a ,, Természetrajzi Füzetei:^

^

Il-dík kötete he van fejezve s a Ill-dik kötetre ezeniud elöfizetéí^t uijl-

tunk. A vállalat ajánlgatása helyett csak anmjit jeíjijezUnk föl, hogy a

belföldi szakerk méltányolják s a külföld egyrangúnak ismerte cl a

magyar Nemzeti Múzeummal egyrangú intézeted jniblicatióival. Sok kül-

földi elkel szakember külön is megköszönte a jó szolgálatot, a melyet a

,, Revue" teljesít.

A Ill-dik kötet els füzete 1879. évi január hó végén jelenik meg^

az egész évfolyam elfizetési ára marad az eddigi :

Egész évre 3 frt.

Félévi elfizetés nem fogadtatik el.

Kérjük eddigi tisztelt elfizetinket, úgy azokat is, a kik e vállalatra

reflectálnak, méltóztassanak az elfizetési pénzeket — l^^gjobb postautal-

ványnyal — mihamarább a következ czim alatt beküldeni : A .„Ter-

mészetrajzi Füzetek" szerkesztségének Budapesten, J/. Nemz. Múzeum

épülete.

Herman Otto,
a Term. Füzetek szerkesztje.

*

CziMLAP. A jelen IV-dik füzet czimlapja úgy van szerkesztve, liogy az egész

évfolyam czimlapjáiü szolgál, a bekötésnél tehát az egyes füzetek czimlapjai

eltávolíthatók.

A «Revue des sciences naturelles» mely Dubrueil E. szerkesztése alatt

jelenik meg, folyóiratunk els kötetének egész tartalmát szak szerint elkülönítve

jelzi és ismerteti, fájdalom a «Revue Allemande et Italienne» közös kalapja alatt.

Az ismertetést Senonee í\v Bonneau A. által közvetítette, még pedig igen gyarlón,

a mennyiben nemcsak a szerzk nevei, hanem még a tudományos nevek is nagy
részben valóságos eltorzulást szenvedtek. Legújabban az olasz Revue is reflectal

folyóiratunk tartalmának ismertetésére. Dubrueil úrnál intézkedtünk, hogy
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ezentúl a maiíyar Revuenek kül()u rovatot nyisson, a szerkesztést l)arátiink í's

munkatársunk Dr. Horváth Géza úr íbfrja jítvenni. Azonban úgy találjuk. Iioltv

csupán csak e füzetek tartahn:ínak ismertetésével kevés van elérve, mert a kiilfoM
természetrajzi munkálkodásunk teljes képét oliajtaná Litni. Ezt adni natívon is

érdekünkbt'n van, mert arra való, hojív a rólunk tiípliílt liibás véleményt el-
nyünkre javítsa. Ezért fölkérjük mindazon ejíyleteket és társulatokat, n melyek
kiadványaikba a természetrajzi szakokat befop;adták. sziveskedjenek az iitolsc'» évfo-
lyamba foglalt értekezéseket velünk köz()lni. A k()zlés fornulja — DrniiUEiLt-
követve ez: << Természetrajzi Eüzetek» évnej^yedes foly()irat az iillat-, níivény-,

ásvány- és slénytan körébl, kiadja a M. N. IMuzcum, szerkeszti H. (). — Csató
János (id. h.) értekezik a Gypiietos l)arl)atus-ról, kimutatván elterjedését azokon a
liegylánczokon, a melyek Erdélyt déllveleton és éjszalion kíhítik. Tehát forrás,

szerz és tilryyjelzés a legegyszerbb alakban. Az illet közléseket legkésbben
1879. márczius végéig s a szerkesztséghez cziraezve kérjük. A franczia fordítást

eszközöljük.

LóczY ]i.\Jos barátunk és munkatársunk, ki mint tudva van, (írf. Széchenyi
Béla keletázsiai expeditiójának tagja, Shanghaiból (China) az évi szeptember 7-kén
kelt levéllel örvendeztette meg e füzet szerkesztjét. Sliangaiba hosszasabbra uta-

sítva, Lóczy nem maradt tétlenül, hanem bejárta a Yangtse folyó mellékét 480
mértföldnyire a bechnléstl számítva. Kiuhiangtól déli ir:lnyl)an, azutí'm mintegy
í200 mértföldig a Kiangsi tartomány egyik ffolyója mentén, közel Fohhien hatá-

ráig jutott, Fucsau-fu féle tengerpartra igyekezve. November elején az expeditió

tagjai találkoznak s Ázsia belsejébe igyekeznek.

Hackel E. tanár úr, kinek a Festucákré)l irott értekezése e füzetet díszíti,

szintén azok közé tartozik, a kiket Bosznia és Herczegovina occupátiója a tudo-

mány csöndes hajlékából a csaták zajííba szólított ki. !Mint tartalékos ]iadnag;v

részt vesz a háborúban. Leveleiben kifejezést ad annak az örömnek, hogy ime,

legalábl) megnyílik egy új, eddig ismeretlen terüli't a kutatók számára. Lehet is

azutáii mondani, hogy Bosznia és Herczegovina flórája igazi «hódítás» lesz.

Két beszéd. Az e czim alatt e füzet élén álló czikknek megvan a maga
történetkéje, mely sok tekintetben jellemz. Napilapjaink közül a «Pesti Napló»

volt az, mely mind a két beszédet adta ; CsENCEHY-ét maradandó alakban — teliát

teljesen, Dr. Haynald érsekét a vegyes hallgatóságra kiszámított form.íban. Lévén
azonkívül a «Pesti Naplónak» kíirülbelül százezer olvasója, szükségesnek hitszott a

megjegyzéseket is ott közíUni, azért, hogy egyazon olvasó kör elé kerüljenek. A lap

jeles szerkesztje azonban helyénvalónak találta a praoventiv censura gyakorol-

tatását s valóban csodálatraméltó tapintatossággal a megbírált félt ;7- Dr. Hayxald
érseket hívta föl bírónak. Ez öthítlu'íl azutéin szerencsések voltunk Eccellentiáját

szerkesztségünk szerény hajlékában üdv()zölhetni s tartozunk az igazságnak föl-

jeg;S'ezni azt, hogy Ó Éccellentiiíja csak Parlatore érdekében beszélt. Mi nagyon
örültünk volna, hogy ha Eccellentiája a nagygylésen csak a floristát méltatja,

mert a végin is: az Academia a kiváló tloristiit s nem mást tisztelt meg tagsággal.

De miután másképen t(h-tént, mi úgy gondolkoztunk, liogy miir csak a két beszéd-

ben nyilatkozó ellentétes elvek sem engedik meg a hallgatiíst ; követnünk kellett a

szónokot arra a térre, a melyre lépett. Egyelre eddig tart a történetke, melynek

még más episodja is volt és elreláthatólag folytatása is k()vetkezik.
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DES INHALTES DER

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National-Museum zu Budapest.

ZUK OKIENTIRUNG.

In der Revue icerden UeherSetzungen oder Auszi'ige der im loigarischen

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben,- minder tcichtige Sachen werden hlos

angedeutet. Die Arbeiten ausländischer Autoren erscheinen vollinhaltlich in

der Revue U7id iverden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

icenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wirdauf die Seitenzahl (pagina) des Unga-

rischen Textes geiciesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Eedaction.

AVIS.

Mit gegemvärtigem IV. Heft schliesst der ziveite Band der Katur-

iiistoriscJien Hefte ah. Wir bitten unsere vereJirliciien Abonnenten die

Pränumeration auf den III. Band sobald als mögUcli zu besorgen.

Das I. Heft des III. Bandes ersciieint Ende Jänner 1879.

T-i • /• . 7 X 7 ( für das Inland 3 fl.

Preis fur das ganze Jahrgang |j„^ ^^^ ^^^^^^^ g ^^^^

Den Betrag bitten icir mittelst Postamoeisung an die Redaction der

« Természetrajzi Füzetek » Budapest, National-Museum einzusenden.

Octoher 1878.
Die Eedaction.

Pag. 199.

Zwei Reden. Gehalten in der feierlichen Sitzung gelegentlich dero ö^

Jahresversammlung der ungarischen Akademie der Wissenschaften vom
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Präsidenten A. v. Csenoeuy und Erzbiscliof Dr. Lii.wk; von Haynam».
Besprochen von Otto Hkrman. Die Rede Csenoehy's constatirt eine

Abnahme der Einkünfte der Académie der Wissenschaften in Folge zuneh-

mender Theilnahmslosigkeit. Csengery betont die Wichtigkeit des Institutes

und richtet einen Apell an die Nation. Im Verhiufe seiner Rede berührt er

auch die Naturwissenschafton und erkliirt sicli für diejenigen Principien

ViRCHOWs, welche dieser berühmte Forscher den Principien Häckkls entge-

gen gestellt hat. Er hebt auch die Wichtigkeit der Induction hervor und
betont die Fuvcrmeidlichkeit der Hypothesen. Erzbischof von Havnald
nimmt im Necrologe Parlatore's Anlass zu einer Excursion auf das Gebiet

der Principien und begibt sich auf den bekannten ultramontanen Stand-

punct des Glaubens und der ehrwürdigen Urlehren, wol)ei Darwin sammt
seinen Epigonen übel wegkommt. Die Besprechung deutet auf den prin-

cipiellen Gegensatz beider Reden hin, betont die Nothwendigkeit liberaler

Reformen in der Académie und lehnt Erzbischof von Haynald's Standpunct

mit aller Entschiedenheit ab.

Pag. 210.

Carl Stal (1833—1878). Eine Erinnerimg an den leider viel zu früh

dahingeschiedenen ausgezeichneten Forscher. Dem Nachrufe der Redaction

folgt eine Lebensskizze aus der Feder des langjährigen Correspondenten

Stal's: Dr. G. von Horváth.

Pag. 213.

Lanius major Pali, Weitere Bemerkungen von Johann v. Csató.

In Nr. 2 des zweiten Bandes dieser Hefte habe ich veröffentlicht, dass ich ein

in Siebenbürgen erlegtes Exemplar des Lanius major Pali, erhielt. Ich

bemerkte auch zugleich, dass Lanius excubitor, L. in Siebenbürgen nur ein

Wintergast sei. Diese meine Behauptung wurde am nämlichen Orte auch

von meinem geehrten Freunde Otto Herm.\.n auf Grund seiner Beobach

tungen bestätigt.

Am 20. Juni dieses Jahres bin ich hier bei Nagy-Enyed, in einer am
rechten Ufer des Maros-Flusses gelegenen und aus alten Eichen gebildeten

Au auf drei Stück grosse Würger gestossen, welche sich meistens auf den

Driihten der, liings der Au sich dahinziehenden Telegraphen-Leitung auf-

hielten und die, wenn sie auch durch den dahinbrausenden Zug verscheucht

wurden, doch nach kurzer Zeit wieder zurückkehrten. Den nächsten Tag

ging ich mit meinem Gewehre nach besagter Stelle, wo ich die Würger

wieder auffand. Es gelang mir das ausgewachsene Männchen und ein

junges Exemplar zu erlegen.

Beide sind Lanius excubitor, L.

In Folge dieses Fundes fand ich mich bewogen, die Würger neuer-
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dings ziuu Gegenstande einer Untersuchung zu machen und mir zu dii'sia

Behufe den im Jahre 1873 erschienenen XXI. Jahrgang des Journals für

Ornithologie, wo Seite 75—77 von Herrn Dr. Cabanis eine Abhandlung

über die zu Lanius excuhitor, L. gehörigen Würgerarten sich befindet, zu

verschaffen.

Leider aber sind in dieser Abhandlung die unterscheidenden Merk-

male dieser Vögel nur im Allgemeinen augdeutet.

Herr Dr. Cabanis schreibt nämlich an angegebener Stelle : « Pallas

beschreibt den alten Vogel von Lanius major durchaus kenntlich. Dieäusser-

ste Steuerfeder fast ganz weiss. Unterseite fein grau quergewellt. Ein weis-

ser Spiegel an den Handschwingen.

Weiter unten, auf Kadde's vergleichenden Tabellen, welche nach

Blasius, der den Vogel selber nicht kannte, zusammengestellter Diag-

nose verfertigt wurden, — sich berufend, schreibt er: Unter Nr. 3 der

Tabelle wird der Hauptcharakter des major (Lanius) ganz treffend gege-

ben : Nur die á—9 Schwinge bilden eine weite breite Basis, wodurch

eine Spiegelbinde über die grossen Schwingen gebildet wird, die mit der

Zehnten begrenzt ist.

Mit diesem sind die Hauptmerkmale erschöpft, denn was nachher

über die grössere Verbreitung der weissen Farbe an verschiedenen Theilen

des Gefieders gesagt wird, das kann möglicherweise nach dem Alter des

Vogels variiren.

Meinerseits halte ich unter den angegebenen Merkmalen nur das

für charakteristisch : dass die Schwungfedern zweiter Ordnung ausser ihren

weissen Spitzrändern ganz schwarz sind, in Folge dessen auf dem zusam-

mengelegten Flügel nur ein weisser Spiegel entsteht.

Die Kichtigkeit dieser meiner Ansicht glaube ich durch die kurze Be-

schreibung des Gefieders des in meinem Besitze befindlichen Lanius major

und excubitor beweisen zu können.

Das Gefieder des ersteren stimmt fast ganz überein mit der von

Herrn Dr. Cabanis angegebenen Beschreibung ; es ist nämlich die untere

Seite des Vogels weiss, von der Vorderbrust angefangen bis zum unteren

Theile des Bauches an jeder Feder mit je zwei die Mitte und die Spitze der-

selben quer durchziehenden, aufwärts gekrümmten, sichelförmigen, licht-

grauen Wellenflecken, wodurch der angegebene Theil lichtgrau-quergewellt

erscheint.

Die 2— 10 schwarzen Schwungfedern erster Ordnung sind von der

Mitte bis zur Wurzel weiss, — indem aber ihre Wurzeln zum Theil von den

schwarzen Deckfedern verd.ckt werden, erscheint der weisse Spiegel in der

Mitte der Flügel. Die übrigen Federn der Flügel sind schwarz mit weissen

Spitzrändern.

Diese weissen Spitzränder beginnen an der sechsten Feder der

1
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Sclnvimgfedern erster Ordnung als eine schmale Endkante und vergrös-

sern sich an den Sclnvimgfedern zweiter Ordnung.

Am Schwänze ist die äussere Fahne der ersten Steuerfeder weiss, die

innere von der Mitte angefangen in schiefer Kichtung fast bis zur ^^'urzel

schwarz. An der Wurzel und von der Mitte his zur Spitze weiss. Auf der

-2., '.]. und i-. Steuerfeder verkin'zen sich die weissen Flecken an beiden

Enden. Die fünfte endigt nur in einer weissen Spitze, die sechste, d. i. die

zwei mittleren Steuerfedern sind ganzschwarz.

Der ausgewachsene Lanius excubitor ist an der unteren Seite weiss.

Die schwarzen Schwungfedern, die drei letzten der zweiten Ordnung ausge-

nommen, sind von der Mitte bis zur Wurzel weiss, in Folge dessen entste-

hen bei zusammengelegten Flügeln, da die weisse Fai'be der Schwungfedern

zweiter Ordnung etwas holier ])eginnt, zwei übereinander stehende weisse

Querbinden oder längliche Flecke.

Am Schwänze ist die erste äussere Steuerfeder ganz weiss, die zweite

ebenso, aber in der Mitte mit schwarzem Kiele und am Rande der inneren

Fahne mit einem länglichen Fleck von gleicher Farbe. Die Mitte der drit-

ten, in einer Länge vom dritten Theil der Feder, schwarz, die Wurzel und

die Spitze im gleichen Längenverhältnisse weiss. Die vierte hat an der

Spitze und Wurzel je einen grossen weissen Fleck. Die fünfte ist an der

Wurzel weiss, hat aber an der Spitze nur einen kleinen weissen Fleck. Die

sechste — also die zwei mittleren — ist schwarz mit weisser Wurzel.

Der junge Lanius excubitor, dessen Gefieder zum Theil noch etwas

dunenartig ist, ist am unteren Theile etwas schmutz igweiss, an der Brust

fein grau bespritzt, klein querwellig, auf diese Art gewellt ist auch das

obere aschfarbige Gefieder am Kopfe und am Nacken. Die Flügel gleichen

den Flügeln des ausgewachsenen Vogels, mit dem Unterschiede, dass die

Flügeldeckfedern lehmfarbig gesäumt sind.

Die äusseren Steuerfedern sind ganz weiss mit schwarzem Kiel. An

den übrigen Steuerfedern breitet sich die schwarze Farbe immer mehr aus,

und an den mittleren befindet sich nur an deren Spitze eine schmale weisse

Endkante.

Mit Rücksicht auf jene von Herrn Dr. Cabanis am angegebenen Orte

gemachte Bemerkung, dass das Berliner Museum ein ganz altes Männchen

von Lanius major, Pali, mit rein weisser Unterseite und ganz ohne (^uer-

wellen besitzt, erklärt sich aus den mitgetheilten und von mir gegebenen

Beschreibungen die Richtigkeit jener meiner schon oben gemachten Behaup-

tung, dass bei den zwei angel)lichen Arten nur die durchaus schwarze oder

hiilb weisse und halb schwarze Färbung der Armschwingen, wodurch auf

den zusammengelegten Flügeln ein oder zwei weisse Spiegel erzeugt wer-

den, als beständiges Merkmal betrachtet werden kann, denn die Querwellen

auf der Brust verschwinden l)ei den Alten beider Arten, und die weisse
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Farbe mii den Steuerfedern ist bei meinen Exemplaren bereits beim jungen

Lanius exeubitor mehr verbreitet als beim Lanius major, den ich jedoch

nicht für einen ganz alten Vogel halte.

Es ist zwar noch fraglich, ob — nachdem die Querwellen an der Unter-

seite des Lanius major zerstreuter und schärfer al)gesondert auftreten als

bei L. exeubitor, auf dessen Gefieder sie wie hingespritzt erscheinen, — die-

ser Unterschied bei den jungen Vögeln constant ist oder vom Altersunter-

schiede abhängt ?

Auf diese Frage wird nur dann befriedigend geantwortet werden kön-

nen, wenn ein reichliches Material aus allen x\ltersstufen dieser Vögel zur

Verfügung stehen wird. — Ich halte übrigens auch das noch für eine Frage,

ob beide Vögel als getrennte Species oder aber nur als Varianten zu

betrachten sind.

Der durch mich erlegte Lanius exeubitor wurde entweder in der an-

gegebenen Au oder in dem nahe liegenden Walde von seinen Eltern aus-

gebrütet, denn es ist nicht wahrscheinhch, dass diese Vögel bereits im 'limi

eine Wanderung angetreten hätten. Jedenfalls sind sie eine seltene Erschei-

nung ; ich wenigstens habe in einem Zeiträume von :28 -Jahren bei dieser

Gelegenheit das erste Mal diesen Würger in Sommermonaten in Siebenbür-

gen beobachtet.

Pag. 215.

Ueber das Vorkommen des Pelobates fusons in unserem Vaterlande

und noch einige Worte über Ungarns Batrachier. Von Dr. G. Entz.

Einer Behauptung des Herrn Dr. J. Károli, nach welcher der Pelobates

fuscus in unserer Fauna sehr selten sei (vide Zeitschrift IL Bd. 2.—3. Hft.

S. 177), muss ich entschieden wiedersprechen, da die Wasserkröte nach

meinen Beobachtungen bei Budapest sogar sehr häufig, sowie auch in der

Umgebung von Klausenburg und Hermannstadt vorkommt ; ferner befindet

sich im siebenbürgischen Landesmuseum zu Klausenburg ein Exemplar von

Gyeke aus der sogenannsen Mezség in Siebenbürgen. Ausserdem fand Adolf

ScHMiDL ein zufällig eingedrungenes Exemplar in der Höhle Baradla bei

Aggtelek, folglich kommt die Wasserkröte auch im Gömörer Comitate vor
;

KoRNHUBER endlich führt sie in der Fauna von Pressburg, Kempelen in der

des Comitates Heves-Külsö-Szolnok, Bielz aus Siebenbürgen an. *

Von den auffallenderen Varietäten der Eana esculenta ist das Vor-

kommen der colossalen Kana ridibunda, Pallas (= R. gigas, Gmelin, R.

Tisza, Petényi) in den Ebenen der Donau und Theiss zu verzeichnen. Im
Bükk, einem hochgelegenen Buchenwalde in der Umgebung von Klausen-

burg fand ich die Runa alpina, Risso (wohl identisch mit R. esculenta var.

Die Citate sind im ungarischen Text nachzusehen.
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rosoo-virens, Mussalongo), eine schöne Farbcnvuriftät, mit röthlicher, l)ei

den Männchen tief rosen- bis carminrothor Bauchseiti' ; da ich diese auffal-

lend gefärbten Wasserfröschc mir /ur Laichzeit antraf, vermuthe ich, dass

diese Farbe einem vergjinglichen Hochzeitsschnnick entspricht, wie etwa

die grellere Färbung und die elegant gezackten Hautkämme der männ-

lichen Tritonén, oder der prachtvolle ])unte Farbenschmelz des Rhodeus-

Männchens.

Von den drei Hauptvarietäten der Rana temporaria kommt die oxyr-

rliina und platyrrhina wohl überall vor, während die agilis höchstens in

den südwestlichen Theilen des Königreiches verbreitet sein dürfte. Von

Farbenvarietäten des Grasfrosches kommen im 13ükk bei Klausenburg die

einfarbig zimmtrothe Buna alpina, Fitzinger mit der fast schwarzen R. atra,

Bonaterre vor ; auf feuchten Wiesen des Szamosthales aber sind der R. ar-

valis, Nilson entsprechende, hellgefärbte, an der Seite, oft auch an der

Kehle schwarz marmorirtf Exemplare die vorherrschenden.

Das Vorkommen des Bufo calamita betreffend, kami ich trotzdem,

dass diese Kröte nach Lkydiu's Vermuthung bei Budapest zahlreich, nach

BiELz aber in Siebenbürgen überall gemein sein soll, nicht umhin zu be-

haupten, dass sie in Ungarn höchstens auf einzelne Oertlichkeiten beschränkt

lebt, wie dies auch von Schreiber für Oesterreich, Ungarn, Galizien und

Russland hervorgehoben wird, und dass sie weder bei Budapest, noch in

Siebenbürgen gemein ist; ich habe noch kein Exemplar aus Ungarn

gesehen.

Klausenburg, den d Juni l!^78.

Pag. ^>1!».

Protistologie. Raummangel zwingt uns den deutschen Auszug der

Protistologischen Abhandlung unseres verehrten Mitarbeiters Dr. G. Eniz

für das I. Heft des III. Bandes zu reserviren. Dieses Heft erscheint Ende

Jänner 1879.

Pag. 239.

ZUR KENNÏNISS DEK UNGARISCHEN FESTUCA-ARTEN,

BESONDERS JENER DES KUIAIBEL'SCHEN HER1^>ARS.

Von Professor Ed. Hackel.

CHUzii TiiftI XI.)

Der gütigen Vermittelung meines hochverehrten Freundes Herrn

Victor v. Janka, dem ich hiemit meinen wärmsten Dank zolle, verdanke

ich die Gelegenheit, die von Kitaujel während seiner erfolgreichen botani-

schen Thätigkeit zusammengebrachten Festuc:ï-Arten einsehen und unter-

suchen zu dürfen. Sic machen ein ansehnliches Packet von ISO numerirten
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Bögen aus, in denen freilich Vieles sieh wiederholt, trützdem al)er eine

Fülle von Formen dieser vielgestaltigen Gattung niedergelegt ist, wie sie

nnr das scharf unterscheidende Auge eines Kitaibel zusammenbringen

konnte. Ja, man muss glauben, dass Kitaibel dieser Gattung besondere

x^ufmerksamkeit zuwendete, denn es liegen nicht allein von allen seinen

Keisen zahlreiche, an Ort und Stelle gesammelte Exemplare vor, sondern

Kitaibel hat auch viele ihm zweifelhafte Formen theils in seinen Garten

versetzt, theils aus Samen gezogen, wie auf vielen Etiquetten seiner

Sammlung bemerkt ist. Wenn trotz dieser eingehenden Beschäftigung ein

bedeutender Theil, wenigstens ein Drittel, seines Materiales ohne Be-

stimmung in seinem Herbar liegt, wenn zahlreiche andere Formen eine

Bestimmung mit ? tragen, bei noch anderen der Autor sich durch pro-

visorische Neubenennung über die Schwierigkeiten hinweghalf und endlich

manche nach dem heutigen Stande unserer Kenntniss als unrichtig

bestimmt bezeichnet werden müssen, so beweist dies nur, dass auch

Kitaibel die grossen Schwierigkeiten einer sicheren Unterscheidung dieser

polymorphen Arten erkannte, sowie auch, dass sein literarischer Apparat

nicht sehr reich, besonders aber seine Verbindungen mit den Agrosto-

graphen seiner Zeit sehr beschränkt waren. Man sucht vergebens in seinem

Herbar nach Originalen von Host oder Gaudin, nur hin und wieder

begegnet man einem Stückchen aus Willdenow's oder Panzer's Hand.

Die Arten der Gattung Festuca gehören zu den formenreichsten,

daher schwierigsten, aber auch lehrreichsten der europäischen Flora. Man
pflegt sie in planifoliae und complicatae, die letzteren nach der Ligula in

auriculatae und exauriculatae einzutheilen. In Bezug auf die erste Section

herrscht in der Begrenzung der Arten unter den Floristen leidliche

Uebereinstimmung , weshalb ich mich mit ihnen in dieser Abhandlung

wenig befassen werde; die grösste Meinungsverschiedenheit zeigt sich

aber bei den Auriculaten, Während Hooker (fl. scot.) alle in Eine Art

zusammenschlägt, lässt Anderson (Skandin. växter) deren schon drei

gelten; Koch in der Synopsis nimmt vier Arten an, während er in

Eöhling's Deutschlands Flora deren vierzehn anführte; Grenier und

Godron zählen neun, Gaudin (Agrostographie) 15, Host (fl. austr.) 17

Arten auf. Dabei werden gar oft dieselben Namen von den verschiedenen

Autoren in verschiedenem Sinne gebraucht, so dass es sehr schwer ist,

die Synonyme sicher auszuforschen.

Diese Unsicherheit ist grösstentlieils die Folge davon, dass man
bisher zu wenig sichere Anhaltspunkte zur Unterscheidung besass, und

dass alles gewöhnlich auf ein «mehr oder weniger» hinausläuft. Ein wei-

terer Fehler war die leidige Indwlduen-Besclireihanq, wie sie die älteren
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Autoren, besonders auch Host, trieben. Von irgend einem ausgeprägten

Individuum einer Form wurde eine oft recht lange Diagnose entworfen

und ein neuer Art-Name an die Spitze gesetzt. Vergebens sucht man dann

durch Vergleichung mit den anderen in demselben Werke aufgefiihrttn

Arten einen Unterschied herauszutinden — es gelingt nicht oder nur

unsicher.

Auch KiTAiBEL hat sich in ähnlicher Weise mit Diagnosen-Machen

geplagt, von denen die Zettel seines Herbars wimmeln, aber sie enthalten

keine Differential-Charaktere. Ferner wurden Unterschiede in Merkmalen
gesucht, von deren extremer Variabilität man sich so leicht überzeugen

konnte, wie: Behaarung und Länge der Grannen der Deckspelzen, Zahl

der Blüthen im A ehrchen, grössere oder geringere Breite der Rispe, Wim-
perung der Ligula (!), Kanten des Halmes, Farbe der Blätter etc. Wer
es unternehmen wollte, nach diesen Merkmalen Species zu bilden, würde

allein aus dem KiTAiHEL'schen Herbar deren mit Leichtigkeit 40—30
herausfinden können.

Wir müssen uns demnach vor Allem um eine festere Grundlage zur

Beurtheilung dieser schwierigen Arten umsehen. Diese bietet, wie ich zu

zeigen versuchen werde, die Anordnung der verschiedenen Geivchc in den

Blättern, sowie die Art ihrer Ausbildung. Jedes Grasblatt ist aus viererlei

Gewebselementen aufgebaut : einer oberen und unteren Epidermii^ (eo, eu,

die Bezeichnungen sind in allen Figuren gleichbedeutend), einem cliloro-

phyllführenden, zdixiwMiàigQwParenehyni (p. Fig. l, in den übrigen Figuren

der Deutlichkeit halber vernachlässigt), darin eingel)etteten FihrovasaU

stnnufen (f, fi, ü) und endlich einer gewissen Anzahl stärkerer oder

schwächerer Bastbihidel (Schwendener, andere Autoren nennen sie Hypo
derm, groupes hypodermiques Duval-Jouve etc.) (b, bi, ba), bisweilen

zu einer continuirlichen Bastlage verschmolzen ^ (fa). Ein Blick auf die

beigegebenen Figuren, welche Querschnitte durch die Blätter der Laub-

zweige von vierFestuca-Arten darstellen, wird dies erläutern. Man erkennt

auf den ersten Blick, dass die Verschiedenheiten dersellien hauptsächlich

von der Vertheilung der Bastniassen, in zweiter Linie von der Beschaffen-

heit der Epidermis abhängen. Die Bolle dieser Bastbündel im Leben der

Pflanze ist von Schwendener («Das mechanische Princip im Bau der

Monocotyledonen») eingehend erörtert worden ; sie verleihen dem Blatte

die nöthige Biegungsfestigkeit
;
je stärker sie entwickelt sind, desto starrer

erscheint das Blatt. Ich muss noch hinzufügen, dass sie bei grösserer

Ausdehnung (Fig. 2) auch die Transpiration auf der Unterseite sehr

' Die im Qucrsclniitl ruinllicli ersclieint'iitlcu Bnst/cllon sind im Liiiiijs-

schuitt spiudeliurniig ; ihr Luinoi ist so «îering , diiss es Ihm dvr aii'icwitndlon

\'('rgrös-.evniiLr mir dmcli einen l'nnkt juisgcdrückt werdoii konnte.
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einschränken, oder selbst (Fig. ) )
ganz aufheben, wozu überdies die in

diesen Fällen stark cuticularisirte, spaltöffnungslose untere Epidermis

mitwirkt. Die Verschiedenheiten in der Anordnung dieser Gewebe stehen

daher in offenbarem Zusammenhange mit den Lebensbedingungen, unter

denen die Art steht, sie sind ihnen mehr oder weniger vollkommen

angepasst.

Ich will nun meine Meinung über den Werth dieser Merkmale aus-

drücken. Alle Arten der Festucae auriculatae sind unter einander sehr

nahe verwandt, und man kann sie sich ganz leicht aus Einer Stammform

entstanden denken. Dieselbe hat nun in allen ihren Theilen, den BLittern

sowohl als den Spelzen, nach allen Eichtungen hin lebhaft variirt. Die

Variationen in Bezug auf die Form, Grösse, Behaarung, Begrannung der

Spelzen, Ausbreitung der Eispe etc. standen, wie wir annehmen müssen,

in keinem Zusammenhange mit den Lebensbedingungen der Pflanze,

keine derselben verlieh ihrer Trägerin einen namhaften Vortheil im

Kampfe um die Localitäten, auf die sich die Art verbreiten konnte, daher

sehen wir, dass diese Variationen (mit ganz seltenen Ausnahmen) noch

heute nicht fixirt worden sind, dass noch heute jede Festuca-Art in dieser

Hinsicht fortwährende Abänderungen erzeugt. Anders verhält es sich mit

den Variationen, welche im Bau der Blätter auftraten. Die Analogie mit

den Blättern der meisten anderen Gräser lässt uns vermuthen, dass die

Stammart der Auriculaten einen Bau des Blattes besessen habe, welcher

den heute unsere Alpenw-iesen bew^ohnenden, und den die feuchteren oder

schattigeren Standorte der niederen Gegenden liebenden Arten gemein ist

(Fig. 3). Hier ist die Epidermis zart, die Bastbündel schwach, weit aus-

einander gerückt und fast gleich gross.

Ein solches Blatt besitzt weder grosse Festigkeit noch Eesistenz

gegen Verdunstung und wäirde daher an einem ganz offenen und sehr

sonnig-trockenen Standorte nicht einen ganzen Sommer hindurch lebens-

fähig bleiben können. Wenn nun Variationen eintraten, welche in einer

Verstärkung der Bastbündel, näherem Zusammenrücken derselben mit

gleichzeitiger Verdickung der Epidermis bestanden, so werden diese

Variationen, selbst wenn sie anfangs nicht gleich einen so bedeutenden

Betrag erreichten, wie wir dies in Figur 1 und ii! dargestellt sehen, ihre

Träger befähigt haben, auch an Orten auszuhalten, wo durch heftige

Winde die Blätter leicht und oft geknickt, oder durch Trockenheit und
Besonnung ihres Zellsaftw^assers beraubt werden müssten, wenn nicht ihr

Bau sie dagegen schützte.

Die ursprüngliche Art konnte sich daher nur unter Veränderung

ihres Blattbaues eine Verbreitung über die verschiedenartigsten Standorte

erobern, wie sie dieselbe jetzt einnimmt. Diese so vortheilhaften Varia-

tionen sind nun aber nicht, wie jene der Spelzen etc. immer wieder verloren
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gegangen, sondern, eben weil sie ihren Triigern ein l'ebergewiclit verliehen,

sind sie durch tausende von Generationen so vollständig iixirt worden,

dass Niemand sich einbilden möge, er werde einfach dadurch, dass er die

Art unter ganz anderen Bedingungen cultivire, sofort die Anordnung
ihrer Gewebselemente umstürzen und die Stammart wieder hervorbringen

können. Meine Culturversuche mit î'estuca-Arten sind heuer noch zu

jung, um ein sicheres Urtheil fällen zu können ; soviel haben sie bereits

aber ergeben . dass jede Eigenthümlichkeit des Blattbaues sich voll-

ständig erhält. Ich will nicht behaupten, dass jahrelang fortgesetzte

Cultur nicht wiederum Variationen des Blattbaues erzeugen könnte, welche

durch zweckmässige Auslese fixirt werden könnten ; allein der Versuch ist

noch nicht gemacht worden. Von der Constanz der histotactischen Merk-

male (wie sie Duval-Jouve ^ nennt) hal)e ich mich durch Untersuchung

vieler hundert l^attquerschnitte überzeugt ; doch gestehe ich zu, dass ich

zuweilen, aber äusserst selten, kaum unter hundert Fällen einmal, auf

Uebergangszustände zwischen zwei Typen gestossen bin, welche jedoch

niemals so genau die Mitte hielten, dass sie sich nicht zwanglos dem
einen oder dem anderen Tj'^pus einordnen Hessen. Solche Uebergangs-

Zustände fand ich namentlich zwischen den in Fig. 1 und 2 abgebildeten

Typen, indem in einem Falle die drei grossen Bastbündel der Fig. '2 bis

zur Berührung aneinander rückten, in einem anderen die Bastlage der

î'ig. 1 nicht allenthalben gleich dick war, sondern ni der Mitte und an

den Rändern anschwoll, dazwischen aber sich verdünnte. Immerhin Hess

sich doch der erste Fall deutlich auf den Typus der Fig. 2, der zweite auf

jenen der Fig. 1 zurückführen. Ich bemerke übrigens noch, dass das

Constante dieser histotactischen Merkmale nicht etwa inder.4//:rt/i/der ein-

zelnen Zellschichten oder Zellen, sondern in deren räumlicher Anordnung

beruht ; die erstere ist eine ungemein wechselnde ; so sinkt z. B. die Zahl

der den Bastbeleg in Fig. 1 bildenden Schichten in den zarten Blättern

der typischen Festuca ovina oft bis auf eine einzige herab, aber das

Princip der Anordnung der Bastzellen in eine continuirUcJu' Lage bleibt

erhalten. í'ür die abgebildeten Querschnitte, welche mittelst der Camera

lucida gezeichnet wurden, sind möglichst typische, ausgeprägte Formen

gewählt worden ; auch muss ich bemerken, dass die Blätter eines und

desselben Triebes zwar in der Disposition, aber nicht in den Massen-

Verhältnissen der Gewebe genau übereinstimmen, deshalb wurden der

besseren Vererleichbarkeit halber immer die obersten Blätter der Laub-

^ Dieser geistvolle Forscher hat der histotactischen Methode durch seiue ausfie-

zeichneten Mouogi-aphien der französischen Equisetum- und Agropynun-Arten Bahn

gehrochen ; diese Arlieiten waren es, weh-he micli /n ülinUohon ül>or die (Jattung Festnoa

anregten.
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zMíjigc gewîililt. Vergleiclit man nun die gug^'bcnen Darstellungen, so

erkennt man darin folgende drei ^volllcharaliterisirte Typen :

Â. Cylindricae. Das Blatt zusammengedrückt - cylindriseb, sehr

starr ; Epidermis auf der Aussenseite mit dicker Cutieula, ihre Zellen mit

sehr engem Lumen ; unter der Epidermis der Unterseite eine conti uuiiiiclie,

glßichdicke (selten stellenweise etwas dünnere) Bastlarje von 1—-4 Schichten.

Die Nerven auf der Aussenseite gar nicht, auf der Innenseite nur schwach

(oder bisweilen gar nicht) vorsj)ringend. Beim Trocknen heJialten die Blätter

ihre cylindrische Gestalt hei.

B. Canaliculatae. Blätter im frischen Zustande platt-cylindrisch,

ziemlich starr ; Epidermis stark cuticularisirt, auf dem Mittelnerven und

denEändern mit kleinen Stachel-Trichomen und dadurch rauh anzufühlen;

unter dem JSlittelnerr und an den Bändern givs^e und breite Bastbündel,

deren Durchmesser jenen des darüberliegenden Eibrovasalstranges mehr-

mals übertrifft; unter dem dazwischenliegenden Seitennerven kein oder nur

ein sehr selucaclies Basthiindel. Beim Trocknen bildet sich auf beiden

Seiten des Blattes durch Yerschrumpfen des Parenchyms eine tiefe Rinne,

welche von den beiden starken Bastbündeln der betreffenden Seite einge-

fasst wird. War unter dem Seitennerv ein kleines Bastbündel, so wird

dieses in der Einne als weisse Linie sichtbar.

C. Angulatae. Das Blatt viel zarter und schlaffer als bei den vorigen

Typen, die Epidermis wenig verdickt und ihre Zellen mit weitem Lumen
;

die Nerven nach innen stark vorspringend. Unter jedem Fihrovastdstranfi

ein mit demselben etwa fjleiehdiekes Bastbündel ; die einzelnen Bastbündel

unter einander fast gleichstark, durch breite Zwischenräume getrennt
;

beim Trocknen wird das Blatt kantig, indem durch Einschrumpfen des

Parenchyms die Bastbündel als scharfe Leisten sichtbar werden.

Wie man sieht, ist es selbst möglich, an Herbar-Exemplaren mit

einer gewöhnlichen Loupe und ohne einen Querschnitt des Blattes zu

machen, seinen Bau einzusehen, da die Blätter lieim Trocknen sehr

charakteristische Veränderungen erfahren, welche auf dem Einschrumpfen

der Parenchyms beruhen, während die Bastbündel in ihrer Lage und

Form unverändert bleiben. Doch gehört einige Uebung zur Erkenntniss

dieser Verhältnisse^ auch lässt in schwierigeren Fällen die äusserliche

Untersuchung w^olil bisweilen im Stich, und man muss zur Herstellung

von Querschnitten schreiten und diese unter dem Mikroskop untersuchen.

Dies ist freihch etwas mühsam, führt aber sicher zum Ziele, und es ist zu

hoffen, dass die Methode der mikroskopischen Untersuchung, welche alle

Zweige der Botanik erst auf feste wissenschaftliclie Basis stellte, auch der

beschreibenden Botanik wichtige Dienste leisten wird.

Alle soeben gemachten Angaben beziehen sich, wie schon erwähnt,

auf die Blätter der Laubzireifie (sogenannte unfruchtbare Triebe, grund-
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ständige Blattbüscliel, Wiuzclblätter etc. der Beschreibungen), und ich

will nun zur Betrachtung der Halmblätter übergehen. Zuvor muss ich

aber einen Punkt in der Einrit-litung der Blätter der Laubzweige nach-

tragen, der mit ihren Verrichtungen im engsten Zusammenhange steht.

Wir haben gesehen, dass bei den in Fig. 1 und dargestellten Blättern

die Unterseite (respective Aussenseite) vermöge ihrer starken Cuticularisi-

rung, ihrer Bastmassen und ihrer Spaltöftnungslosigkeit nicht im Stande

ist, irgend einen Gasaustausch mit der Atmosphäre zu vermitteln; dieser

für das Leben der Pflanze so nöthige Vorgang bleibt daher auf die Ober-

(resp. Innen)seite beschränkt. Wären nun diese Blätter wirklich, wie es in

den Beschreibungen gewöhnlich lieisst, «stets borstig zusammengerollt»,

d. h. blieben die beiden Hälften der Innenseite stets aneinander gepresst,

so wäre nicht einzusehen, wie ein solches Blatt überhaupt seine Athmung

bewerkstelligen sollte. Dem ist aber nicht so. Wer die Bliitter unserer

Festucae auriculatae zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten im Freien

beobachtet, wird linden, dass dieselben mit der Fälligkeit der periodischen

BcireiiHchkcit ihrer beiden Hälften gegeneinander ausgestattet sind. Am
frühen Morgen, wenn der Thau noch auf ihnen liegt, ferner nach einem

längeren Kegen und endlich im ersten Frühlinge nach der Schneeschmelze,

stehen alle Blätter dieser Gräser bis zu einem gewissen Grade offen, sie

bilden flache Rinnen, deren Seiten je nach den Umständen Winkel von

60— 1:20 Grad gegen einander einschliesse;i. Sobald aber die Atmosphäre

in ihrer Umgebung trocken zu werden beginnt, scliliessen sich die beiden

Hälften aneinander und verhüten dadurch einen raschen Säfteverlust.

Durch diese Einrichtung sind diese Blätter befähigt, den ganzen Sommer

hindurch auszudauern ; im Herbste gebildete Blätter überdauern auch

den Winter und beginnen gleich nach der Schneeschmelze ihre assimili-

rende Thätigkeit. Die Blätter der blühenden Halme aber sind nicht

bestimmt so lange auszudauern ; der Halm schiesst schnell empor, ent-

wickelt seine Blüthen und ehe noch die Früchte gereift sind, vertrocknen

seine Blätter. Diese Kurzlebigkeit spricht sich nun sehr deutlich in ihrem

Baue aus : die Nerven treten weiter auseinander und lassen mehr Paren-

chym zwischen sich, daher sind die Halmblätter ohne Ausnahme rtiraa

breiter als die der Laubzweige ; ferner sind die Schutzeinrichtungen gegen

die Verdunstung, sowie die die Festigkeit bedingenden Gewebe, speciell

die 13astmassen , viel schwächer ausgeprägt ; die Fähigkeit, sich bei

trockener Atmosphäre zu schliessen, ist in den verscliiedensten Graden

ausgebildet, welche wesentlich von den Bedingungen des Standortes

abhängen : Arten trockener Standorte besitzen diese Fähigkeit noch deutlich.

wenn auch nie so vollkommen wie die Bhltter der Laubzweige ; Arten

feuchter oder schattiger Standorte (F. rubra, F. heteroi)hylla) büssen sie

aber theilweise oder gänzlich ein. Anden zahlreichen Form, n der F. rubra
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hissen sirJi alle L'ebergangL' von sok-ljcn mit stets iladien llaliiilijattern zu

solchen mit periodisch faltbaren nachweisen ; letztere finden sich besonders

an sandigen ^Meeresküsten. An sehr feuchten Standorten kommt es vor,

dass (iJIc Blatter der Festuca rubra Jhidi hJrUicn ; diese Form hat schon

Koch (in Mert. und Koch, Deutsch!. Flora I. i)51-) bemerkt. J\ian sieht

also, dass der Grad der Faltung der Blätter wesentlich von den Feuchtig-

keitsbedingungen des Standortes abhängt, und es ist ^laher die übliche

Eintheilung in Arten mit durchaus ((l)orstlichen» Blättern und solche,

deren Halmblätter flach sind, nicht haltbar, da es bezüglich der Ausbrei-

tung der Halmblätter alle Uebergänge gibt. WennF. duriuscula in feuchten

Waldschlägen wächst, schliessen sich ihre Halmblätter gleichfalls nie

(auch darüber vergleiche Koch 1. c. p. (VIS). Die Breite der Halmblätter im

Vergleich zu jener der anderen ist gleichfalls bei F. rubra sehr verschieden

und steht im Verhältniss zur Haltbarkeit : je schmäler die Halmblätter,

desto faltbarer sind sie.- Den ausgeprägtesten Gegensatz zeigt F. hetero-

phylla, wo derselbe auch vollkommen üxirt worden ist. Wer mit den

neueren Anschauungen von Speciesbildung vertraut ist, wird sich nach

Obigem leicht vorstellen können , durch welche Vorgänge Arten wie

F. rubra und heteroj)hylla entstanden sind.

Der verschiedene Bau der Blattspreiten der Festuca-Arten lässt sich

bis zu einem gewissen Grade auch in den Bhittscliciden wieder erkennen.

Dieselben sind zwar viel übereii^istimmender gebaut als die Spreiten, indem

die Bastbündel stets in enger Verbindung mit den Fibrovasalsträngen

auftreten, aber sie variiren in der Dicke und Festigkeit des Parenchyms,

besonders aber in der Verdickung und Cuticularisirung der Aussenseite

der Epidermis. Die Folge davon ist eine grosse Verschiedenheit in der

Art des Vericitterns dieser Scheiden. Bei den Arten mit derbem Parenchym

und dicker Epidermis verwittert die Scheide langsam, gleichmässig und

zerfällt endlich stückweise ; bei den Arten mit zartem Parenchym und

dünner Epidermis aber wittern diese bald aus, während die Nerven

erhalten bleiben, sich in Form von Fäden ablösen und in unregelmässigem

Gewirr den Grund des Sprosses umgeben. Durch diese abgelösten Fäden

ist die Gruppe der Angulatae sofort kenntlich.

Ich habe nun die Principien dargelegt, welche mich bei der Unter-

suchung der Festuca-Arten leiten : wenn es selbt mit ihrer Hilfe nicht

gelingen sollte, diese Arten fest zu umgrenzen, so w^äre dies eben nur ein

Beweis mehr, dass wir es hier noch nicht mit vollkommen festumgrenzten,

sondern mit ircrdcndeii Arten zu tliun haben, und das Studium aller Sta-

dien dieses Werdens muss ja für den modernen Pliytographen von

grösstem Interesse sein.

Ehe ich zur speciellen Aufzählung übergehe, will ich noch über eine

Anzahl von Merkmalen sprechen, welche von älteren, ja selbst von
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untersuchen.

Viele Autoren, selbst nocli (îodron, legen (iewiclit auf den im oberen

Tlieile rirrhdntijicn oder nni<Uich('ii Halm. Damit verhalt es sich wie folgt:

Je kräftiger das Wachsthum eines Halmes, desto mehr Fibrovasalstränge

erzeugt derselbe. Auf dem Querschnitte sieht man sie in zwei Kreise,

einen inneren und einen äusseren angeordnet, welche der Innen- und

Aussenseite eines geschlossenen IJinges von Bastzellen anliegen. Die

äusseren Stränge tragen nach aussen noch ein specielles Bastbündel, und

diese letzteren sind es, welche bei starker Entwickelung vorspringen.

Erzeugt der Halm, wie es bei scdnvachem Wa<'hsthum vorkommt, nur

vier oder, was selten ist, gar mir (h'ci Filirovasalsträngi; in jedem Kreise,

so wird er dadurch wenigstens im oberen Theile und muJi dnn Trocl.nni

deutlich vierkantig (resp. dreikantig). P^rzeugt er deren jf fünf in jedem

Kreise, wie dies die Kegel ist, so hängt es von dem stärkeren oder geringeren

Vorspringen der oben erwähnten Bastbündel ab, ob der Halm als deutlich

fünfkantig oder als rundlich erscheint. Allein die Abstufungen sind hier

so allmälig , dass es nicht möglicli ist, sie durch Ausdrüi-ke festzuhalten,

und ebenso ist es, wie ich nochmals betone, nur von reichlicherer Ernäh-

rung abhängig, ob ein Halm vier otler fünf Stränge in jedem Kreise bildet
;

die letztere Zahl wird nicht selten noch überschritten und dann ist der

Halm stets rund. Somit kann ich in diesem Merkmale nichts Auszeichnen-

des finden, und ich habe in der That bei fast allen Species der Auriculaten

beide Formen : vierkantige und undeutlich fünfkantige, resp. rundliche

Halme gefunden, je nachdem ich zarte oder robuste Formen untersuchte.

In manchen Fällen , besonders an trockenen Standorten, entsteht

auf der Epidermis der Blätter und der Spelzen ein leichter WmlisiUx'rziui,

welcher denselben ein graublaues Colorit verleiht. Am häufigsten findet

erisich bei jener Art, welche gerade nach diesem Merkmale F. glanca

genannt worden ist, allein er findet sich auch bei F. duriuscula nicht

selten, und dies hat natürlich zu einer lieständigen Vermengung dieser

beiden Arten geführt, so dass es ohne Ansicht von Original-Exemplaren

fast unmöglich ist zu erkennen, was irgend ein Autor unter F. glauca

versteht. Ich kenne und besitze genug Formen von F. glauca olnu' U'achs-

üherziifi, und kann bestimmt versichern , dass derselbe kein constantes

Merkmal bildet. So wird z. B. in einem hiesigen Garten die F. glauca Lam.

wegen ihrer schönen graublauen Farbe als Einfassungspflanze cultivirt,

aber trotzdem, dass man sie nur auf ungeschlechtlichem Wege, nämlich

durch Zertheilung V(-rmelu-t, was der Erlialtung individueller Eigenthimi-

lichkeitcn günstig ist, verlieren mitunter einzelne Rasen die graue Farbe

und werden rein grün. Der Gärtm^'r, der mir dies zeigte, schriel) es der

Beschattunii oder grösseren Feuchtigkeit zu.



2S2

Die Unterschiede, welche die Rispen der verschiedenen Formen

darbieten, bestehen in der grösseren oder geringeren Länge der Primär-

zweige, in der Yertheihmg imd Anzahl der daran befindlichen Aehrchen,

endlich in dem Grade der Ausbreitung. In ersterer Hinsicht lassen sich

schmalrispifie Formen, deren unterster Primärzweig nur ein Drittheil V(m

der Länge der Eispe hat, und breitrisjrif/e Formen, wo derselbe mindestens

die Hälfte der Eispenlänge besitzt, unterscheiden, doch kommen zahlreiche

Mitte] formen vor, so dass dieses Merkmal wenig Werth besitzt. ])asselbe

gilt von der Vertheilung der Aehrchen an den Primärzweigen : bald ent-

springen die dieselben tragenden Secundärzweige in ziemlich gleichen

Abständen von der Basis bis gegen die Spitze, l)ald folgt auf einen

basalen Secundärzweig der nächste erst viel weiter oben, etwa in der

Hälfte des Primärzweiges. Auch hierin finden sich Uebergänge oft an

demselben Easen. Die Zahl der Aehrchen an einem Zweige (des

Vergleiches halber wählt man stets den untersten) ist zwar variabel,

hält sich aber bei den einzelnen Arten und Varietäten innerhalb

gewisser Grenzen, so dass sie als Merkmal für Varietäten sehr verwend-

bar ist.

Die Aushrdtnnçi der Uispe sollte stets an lebenden, eben in voller

Blüthe stehenden Exemplaren beobachtet werden ; man würde dann finden,

dass sie bei allen Arten ziemlich gleich gross ist, d. h. dass die Primär-

zweige mit der Hauptspindel meist Winkel von 45—60 Grad bilden, selten

mehr. Der Grad der Zusammenziehung nacli der BUlthc ist etwas ver-

schieden; allein er darf nicht nach getrocknetem Material beurtheilt

werden, denn hier ist er dem Zufall unterworfen. Es kommen übrigens

Fälle bei Festuca duriuscula vor, wo sich die Eispe überhaupt nicht aus-

breitet, auch nicht während der Blüthe ; sie beruhen auf dem Verkümmern
der Gelenkpolster und sind pathologische Erscheinungen.

Die Grösse der Aehrchen hängt natürlich zum Theil von der Anzahl

der darin enthaltenen Blüthen, zum Theil von der Grösse der letzteren

ab. Da das erste Merkmal in's Unendliche variabel ist (oft an ein und
demselben Exemplare Schwankungen von 4—7 zeigt) , so bleibt zur

Beurfcheilung nur das letztere übrig. Ich habe nun durch hunderte von

genauen Messungen von Deckspelzen gefunden, dass die Grösse derselben

ziemlich constant ist, und d-ass sich in dieser Hinsicht wenigstens ganz

ausgezeichnete Subspecies unterscheiden lassen. Es ist auch bis zu einem

gewissen Grade einzusehen, wie so derartige Grössen-Variationen sich

fixiren konnten, da es unter gewissen äusseren Umständen für die Pflanze

von Vortheil sein konnte, mit dem ihr zugänglichen Ausmaasse an

assimilirten Nährstoffen eine grössere Anzahl von Blüthen, resp. Früchten

zu erzeugen, was bei eingeschränkter Ernährung nur auf Kosten der

•Grösse geschehen konnte. Wie weit diese Verhältnisse bereits fixirt sind,
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können nur Culturversudie darthim ; einstweilen kann idi nur die (grosse

Seltenheit von Mittelformen constatiren.

Die íírösste Mannip;t'!ilti},'k('it zeigen die Trichouii^'ebilde der J)L'(k-

spelze (pal. inf.) von sanften liall)kufrli,£];en Ausstülpungen der Epidermis-

zellen, welche mit der Ijoupe angeschen als Pünktchen erscheinen, durdi

die kürzer oder länger kegelförmigen und spitzen Verlängerungen der-

selben, welche die Oberfläche der Spelze rauh machen, bis zu cylindri-

schen längeren Haaren, welche besonders gegen den Rand der Spelze

häufig erscheinen, oft aber auch auf dem Rücken derselben vorkommen.

Der Grad ihrer Ausbildung hängt von ganz zufälligen Umständen ab und

zeigt nichts Constantes, sie kehren bei fast allen Festuca-Arten der Auri-

culaten-druppe in den verschiedensten Al)stufungen wieder und man kann

daher nicht eine «Festuca hirsuta Host» unterscheiden, sondern jede Art

bildet ihre hirsuta-Form.

Ganz ebenso inconstant ist die Länge der Granne; nur das völlige

Fehlen derselben bei F. vaginata Kit. scheint ein constantes Merkmal

zu sein.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen übergehe ich zur Besprechung

der im KixAiBEL'schen Herbar vorfindlichen Formen der Festuca-Arten.

Wenn ich hiebei vielleicht den Vorwurf der Detailkrämerei auf mich laden

sollte, so muss ich dem entgegen halten, dass in solchen polymorphen

Arten-Gruppen nur eine genaue Sonderung und Abwägung aller Formen

zum Ziele führen kann.

I. Festucae complicatae auriculatae.

A) CYLINDRICAE.

J . Festuca ovina L. Blätter zart, weich, 0-4

—

O-ô "'j^ im Durchmesser,

rauh, im trockenen Zustande etwas gekielt, im Bau mit der Fig. 1 prin-

cipiell übereinstimmend, aber nur mit Kiner oder stellenweise zwei Lagen

sehr kleinzelligen Bastes, dafür aber weiteren Lumen der Epidermiszellen,

so dass auf eine Epidermfszelle mindestens zwei Bastzellen kommen. In

AVuchs, Grössenverhältnissen der Rispe und Aehrchen, Länge der (Tranne,

Behaarung der Spelzen etc.- ebenso variabel wie F. duriuscula, und eine

vollkommene Reihe von Parallelformen mit derselben darbietend. Die-

selben werden bei jener erörtert werden : von F. ovina sind mir dieselben

nicht aus Ungarn bekannt. Ueberhaui)t habe ich erst ein einziges Exemplar

von F. ovina aus Ungarn gestdien und zwar im Herb. Freyn : es trägt die

Bezeichnung «F. duriuscula in coniitatu Arva leg. ^'IlKAVl> und entspricht

genau dem Typus der F. ovina, wie er in Nordfrankreich, Norddeutschland.

Schweden etc. vorkommt; im südlicheren Tlieile Mitteleuropa's ist F. ovina

schon seltener, und wird dafür duriuscula immer häufiger. Im Kitaíiíki,-
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sehen Herbar ist (jar kcuu' rdite F. oviita aus Ungarn vorhanden, sondern

nin- WiLLDENOAv'sche norddeutscheExemplare, was dafür spricht, dass sie in

Ungarn selten sein muss. Im lebenden Zustande L'isst sich diese Art ohne

Untersuchung des Querschnittes der Blätter nicht von F. duriuscula unter-

scheiden, im getrockneten gelingt dies leichter. Dass aber die Unterschiede

im Bau der Blätter vollkommen constant sind, davon habe ich mich an

vielen hundert Querschnitten heider Arten zur Genüge überzeugt. In den

Ausläufern des Waldviertel-Plateaus in Niederösterreich wachsen beide

durch- und nebeneinander ohne je eine Uebergangsform darzubieten.

% F. glauca Lam. (non Schrad.) Blätter dick (Längs-Durchmesser des

Querschnittes des gefalteten Blattes OS— 1
'»'/„i), fast cyhndrisch, starr,

glatt, mit derben, lange ausdauernden Scheiden, beim Trocknen etwas

plattgedrückt aber ohne seitliche Einne, unter der Epidermis der Unterseite

mit 2—4 continuirlichen Bastschichten. Blätter und Aehrchen sehr häufig

mit Wachsüberzug. Eispe meist schlaff, oft etwas nickend, ihre Aeste meist

schlängelig. Aehrchen gross (8— 10^"/^), locker 5

—

7blüthig; Deckpelze

circa 5 w^;^, kurz gegrannt. Vorspelze von gleicher Länge.

Syn : F. pallens Host !

Wie gut sich diese Art in der Cultur erhält, zeigen auch Exemplare des

KiTAiBEL'schen Herbar mit der Bezeichnung : ex seminibus a Hostio missis,

sowie eines «ScejDUsio missa semina» bezeichnet, welches sich durch seine

grosse, lockere, etwas nickende Eispe auszeichnet, so dass es Kitaibel als

F. laxa Host bezeichnete.

F. glauca Lam. variirt nicht bedeutend; die wichtigeren, im Herbar

Kitaibel enthaltenen Formen sind :

a) eine f. elongata mit verlängerter schmaler Eispe, sehr grossen

siebenblüthigen, kahlen Aehrchen;

b) eine f. barbata, deren Deckpelzen gegen den Eand mit längeren

und kürzeren Haaren besetzt sind; auch hier ist die Eispe lang und schmal.

(11 %i lang, ein Primärzweig 4 ^^, ebenso bei a). Diese Form hat Kitaibel

als F. villosa bezeichnet und mit einer längeren Diagnose versehen. Die

Standortsangabe fehlt;

c) eine f. longifolia; die Blätter überragen den Halm, trotzdem der-

selbe schon in Frucht steht. Die Eispe ziemlich klein und schmächtig.

Wahrscheinlich ist dies auch die F. l«ngifolia Viv.

«In rupibus ad cataractas Motitskenses.»

3. F. vaginata Kit. in Willd. En. 116. Halme oft hochwüchsig, am
Grunde mit lange ausdauernden abgestorbenen, und überdies bis nahe an

die Eispe mit lebenden Blattscheiden bedeckt. Blätter wie bei F. glauca.

Eispe sehr locker und verlängert (bis 20 %i), ihre Internodien stark

gestreckt, die Aehrchen auseinandergerückt, während der Blüthe sowie

die Eispenzweige fast senkrecht abstehend, Spindel und Zweige oft schlän-
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p.v\i<:. At'liivliin zioiiilich langgestielt (die den Gipfelülirchrn benachbarten

am kürzesten gestielten mit Stielchen von halber Aehrchenlünge). Obere

Hüllspelze stumpflich ; Deckspelze B—1- '>"/,„ lang, spitz, aber ohne jede

Granne oder Stachelspitze, kahl und glatt, oft mit Wachsanflug ; Vorspelze

oft etwas länger als die Deckspelze.

Die el)8n beschriebene Art liegt im Herbar Kjiaiüi-l's in mehreren

Exemplaren meist ohne Standortsangabe, aber deutlich als «vaginata»

bezeichnet, vor. Doch scheint sich Kitaiiífi. niclit sofort für diesen Namen
entschieden zu haben, denn in einem Bogen liegen fünf pjxemplare dieser

Art unter fünf verschiedenen Namen, nämlich : F. vaginata, obtusa, are-

naria, distans, glawca. Alle diese Namen drücken Eigenthümlichkeiten

dieser Art aus ; der schliesslich gewählte ist jedoch der am wenigsten charak-

teristische, denn nur etwas vor der Blüthezeit ist der Halm fast ganz mit

Scheiden bedockt («culmus fere totus vaginis tectus» Kitaiiîkl), später

wächst er beträchtlich über dieselben hinaus.

Die vorliegenden Exemplare variiren nur wenig. Die Anzahl der

Blüthen im Aehrchen schwankt zwischen 4 und 7, die Grösse der letzteren

im Verhältniss dazu zwischen 5 und 7 *"j,j.

Diese Art ist wohl in ganz Ungarn auf sandigen Orten verbreitet,

und allen ungarischen Botanikern wohlbekannt. Es handelt sich aber nun

darum, festzustellen, ob dieselbe eine ganz selbstständige Art sei. Von

F. glanca ist sie durch den Bau ihrer Rispe, ihre Aehrchen und Spelzen

hinreichend verschieden. Auf das engste verwandt ist sie aber mit F. ame-

thystina Host, von welcher ich die Original-Exemplare kenne und genau

übereinstimmende am Original-Standorte (Türkenschanze bei Wien) gesam-

melt habe. In der That hat diese genau denselben Bau der Kispe und der

Aehrchen und kein Unterschied bietet sich, als die Beschaffenheit der Deck-

spelze. Diese ist nämlich bei F. amethj'stina mit einer sehr kurzen Granne,

eigentlich einer Stachelspitze versehen und gegen den Rand zu deutlich

behaart, bei F. vaginata aber ganz wehrlos und kahl. So leicht fassbar

diese Unterschiede sind, so zweifle ich doch sehr an ihrer Beständigkeit,

wenigstens lehrt die Erfahrung bei den übrigen Festuca-Arten, wie sehr

diese Merkmale variabel sind. Den ungarischen Botanikern möchte ich

dringend an 's Herz legen darauf zu achten, ob sich nicht auch unter ihrer

F. vaginata Exemplare mit staehelspitziger und gewimperter Deckspelze

vorfinden, und ob sich nicht Uebergänge auffinden lassen. Ich zweifle

nicht, dass dies der Fall sein dürfte, und dass somit F. vaginata und ame-

thystina nicht specifisch zu trennen sein werden, in welchem Falle der

HosT'sche Name als der ältere der Art verbleiben muss, und die F. vagi-

nata als Var. mutica derselben zu bezeichnen ist. Der Güte des Herrn

Vine. v. BoRHÄs verdanke ich Samen der ungarischen Pflanze, aus welchem

heuer bereits junge Blattbüschel hervorgegangen sind ; ich werde also
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später noch in der Lage sein, die Beständigkeit dieser Art durch die Cultur

zu prüfen.

Es ist auffallend, dass Kitaibkl nicht selbst auf die Idee kam, seine

Pflanze mit der Abbildung bei Host zu vergleichen, oder sich von der Host-

schen x\rt Originale zu verschaffen. Er hat die letztere so gänzlich ver-

kannt, dass er darunter die von ihm auf der Tatra gesammelte F. nigre-

scens Lam. verstand !

B) CANALICULATAE.

In diese Gruppe gehört nur eine einzige Art ; diese ist aber von einer

geradezu endlosen Mannigfaltigkeit der Formen. Es ist dies

4. F, duriuscula L sp. pl. (non syst, nat.) Blätter nach dem Trocknen

mit einer Einne auf jeder Seite, welche von zwei erhabenen, meist weiss-

lichen Leisten, entsprechend den grossen Bastbündeln des Mittelnervs und

der Bänder eingefasst wird. Blattscheiden derb, lange dauernd, stückweise

zerfallend, sich nicht in Fasern auflösend.

Ich will versuchen, das Heer der Formen dieser Art zunächst zu

Formengrwppen, die man als Subspecies betrachten mag, zusammenzu-

stellen, obwohl es unmöglich sein wird, scharfe Grenzen zwischen den-

selben zu ziehen.

ajtypica: Halm circa 30—40 %i hoch, rundlich, unter der Rispe

etwa V2 '^/f)i
dick, Blätter der Laubzw^eige etwa 0*7 '«j,,, dick, auf dem Mittel-

nerven und an den Rändern rauh, dunkel bläulich-grün. Der unterste

Primärzweig der Rispe mit etwa 5—6 Aehrchen, diese im Mittel fünfblüthig

und 7—8 *«4i gross, sehr kurz gestielt; die Deckspelze etwa 5 «J^i lang, nie

ganz kahl und glatt, sondern wenigstens in der oberen Hälfte und gegen

Rand mit verschiedenen Trichomen, undeutlich fünfnervig, mit einer

Granne von verschiedener Länge.

Die zahllosen ünterformen führe ich hier auf, ohne ihnen Namen
geben zu wollen, da jedes einzelne Organ der Pflanze unabhängig von dem
anderen variirt und man daher ebenso viele Namen aufstellen müsste, als

Combinationen möglich sind.

a) Variationen der Blätter :

— fast glatt,

— von spärlichen kleinen Stachelchen auf dem Mittelnerv und den

Rändern rauh,

— von verlängerten dicht stehenden Stachelchen sehr rauh (Tokay,

S. Szál), *

— überall mit kurzen Härchen besetzt (Pesth)
;

* Die ötandortsangaben aus dem Kitaibel Heibar.



287

-)) Variationen des Halmes :

— glatt oder rauh bis sehr rauh (Keszthely),

— dünner und etwas vierkantig; oder dicker und ^nmz rund und dabei

steif (F. strict.i Host),

endlieh liegt noch im Herbar Kitaihel ein aus einem Hahn und

einem Blattbüschel bestehendes Exemplar einer Fest, duriuscula

vor, deren Halm durch Fasciation (Parallellage der Gefässbinidel)

zweischneidig geworden ist. Sie ist als F. anceps bezeichnet und

mit einer längeren Diagnose versehen
;

;-) Variationen der Rispe :

— eiförmig mit unterstem Primärzweig von halber Eispenlänge,

— länglich, schmal, mit solchem von Va Rispenlänge ;

o) Variationen der Aehrchen :

— von vierblüthig bis zehnblüthig (F. multitlora Kitaikkl Herbar,

Keszthely)
;

e) Variationen der Deckpelze :

— kahl, nur mit kleinen Rauhigkeiten im vorderen Theile und gegen

den Rand,

— gebartet oder scheinbar gewimpert, d. h. an den Biegungsstellen

der Spelze (nicht an ihrem eigentlichen, nach innen eingeschla-

genen Rande), besonders gegen die Spitze hin mit längeren Haaren

versehen. Liegt in zahlreichen Exemplaren im Herbar Kitaibel

und oft in allen Uebergängen zur kahlen Form vor. Ausgeprägte

Exemplare sind als «F. ciliaris» bezeichnet;

— auf der ganzen Oberfläche rauhhaarig. Ebenfalls zahlreich ver-

treten und meist als «F. hispida» bezeichnet, bisweilen auch als

F. Halleri (s. unten). Ihr entspricht auch die sogenannte F. hir-

suta Host. Uebergänge zur vorigen sowie zur kahlen Form sind

nicht selten
;

— mit kürzerer oder längerer Granne als die halbe Deckspelze (letz-

tere Form von Szitnya)
;

— mit gleichlanger Vorspelze oder mit die Deckspelze überragender.

Letztere auffallende Form liegt im Herbar Kitaibel als F. inae-

quata vor, doch zeigen nicht alle Rispen dieses Merkmal gleich

ausgejirägt, und an manchen Aehrchen fehlt es ganz.

h) poUistarlnia. Ausgezeichnet durch die grosse, schmale, sehr reich-

verzweigte Rispe, deren unterster Primärzweig 12—25 Aehrchen trägt.

Dabei die ganze Pflanze hochwüchsig (meist über fiO cj,n) und in allen

Theilen sehr rauh. Zeigt übrigens in Bezug auf die Bekleidung und Begran-

nung der Spelzen ganz parallele Variationen mit </ ; ausserdem kommt eine

Form mit bereiften (d. h. mit Wachs überzogenen) Aehrchen vor (F. saxa-

tilis KiTAiBKL Herbar). Ferner eine bei gleicher Höhe zartere Form mit
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sehr verlängerten dünneren Blättern. Sie bildet einen Uebergang zur fol-

genden Subspecies und ist im Herbar Kitairfl's als F. Tokajäna in zahl-

reichen Exemplaren aufgelegt.

c) Iciiiiis. Weicht von der typica siOn' auffallend ab durch den sehr

zarten Halm (selbst bei hohem Wuchs), der unter der Kispe weniger als

0.5 »«/„j. dick ist, viel feinere Blätter (im Querschnitt höchstens 0*5 '%j im

Durchmesser), die deshalb auch viel schlafifer sind. Dieser Schmalheit der

Blätter entspricht die der Deckspelzen, welche zwar nicht kleiner als bei

der typica, aber sehr schmal-lanzettlich sind. Diese Subspecies ist in der

Tracht sehr ausgezeichnet, und wäre deren Wiederauffindnng imd Cultur

sehr interessant. Es liegen davon im Herbar Kitaiüel drei Formen vor :

eine hochwüchsige vom «Erdö-Beny-Gebirg» (Poa . .

.

'?), eine niedrigere

«ex itinere Bakonyense et Bereghense» und eine dritte (ohne Standort, als

«F. involuta Moench» bezeichnet, welche die Parallelform mit bärtiger

Deckspelze vorstellt.

d) parvifiord. Ausgezeichnet durch kleine, höchstens 5 "»^j grosse

Aehrchen, deren Deckspelzen nicht über 3 '»'/„^ messen, hingegen (aufge-

rollt) 1
'>»{,i

breit und daher breitlanzettlich sind. Ich habe schon bemerkt,

dass die Kleinheit der Deckspelze einen hohen Grad von Constanz zeigt,

worin mich nicht allein die grosse Zahl der im Herbar Kitaibel vorlie-

genden hieb er gehörigen Exemplare, welche sonst in ihren Formen eine

mit denen von a fast vollständig parallele Eeihe bilden, bestärkt, sondern

insbesorpdere ein Exemplar «e seminibus hungaricis in horto educta»,

welches dieses Merkmal vollständig bewahrt hat.

Die F. duriuscula parviflora ist meist niedrig, ihre Blätter dünn, ihr

Halm schwach, oft deutlich vierkantig, die Eispe meist schmal und die

Aehrchen an den Primärzweigen ziemlich gleichmässig vom Grunde aus

vertheilt. In der Tracht ist sie der F. ovina sehr ähnlich. Den zahlreichen

Formen im Herbar Kitaibel sind verschiedene Namen beigelegt : F. ovina

(Pesth, Kalocz, Dekecz), F. racemosa (de Keszthely) — eine sechs- bis acht-

blüthige Form, deren Aehrchen natürlich grösser sind und dicht beisammen
stehen, F. compressa (Pesth), eine Form mit verlängerter Eispe und platt-

gedrückten Blättern (nicht Halmen), F. aristata («E saisis Hungáriáé»),

eine Form mit glatten Blättern, sehr kurz gegrannten Deckspelzen, welche

von den Vorspelzen etwas überragt werden.

Nur ein einziges Exemplar des Herbar Kitaibel, im Banat gesam-

melt, bildet einen deutlichen Uebergang von der parviflora zur typica,

indem die Deckspelzen desselben 4 *«/„, Länge haben.

e) alpestris Godr. fl. lorr. 3, 1 73, F. dura Host gr. aust. '1, t. 87, et

DC. fl. fr. V. 266 (?) F. pseudo-dura Steud. syn. I. 306. Eine in ihrer Tracht

sehr ausgezeichnete Subspecies, die in allen Gebirgsländern Europas und

dann wieder in den Niederungen Grönlands auftritt, sich aber von der
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typisclu'ii Form nur ^^raducU unterscbeidot. Trot/ des nifdrificrcn WudiS'S

und der kürzeren Kispe ist sie n.imlic-li iji all«n 'J'heilen roliuster: die

]31iittcr über 1 •"'/„, dit-k, ebenso der Hahn im oberen TbeiJe : die Kispe

starr, sebr gedrungen, die Primärüweige vom (j runde aus dielit mit Aebr-

eben besetzt, diese grösser als am Tv^jus (S— '.)'"/„, ), meist seehsbUitbig

und viob'tt überlaufen, die Deckspelze meist langgegrannt. Im Bau der

Blätter weicbt sie vom Typus dadurcb ab, dass die beiden Seitennerven des

Blattes von deutlicb entwickelten Bastbündeln begleitet sind, welche aller-

dings immer weit scbwäcber Ideiben als jene des Mittelnerven und der

Eänder.

Im Herbar KiTAijiEi, liegt diese Subspecies vor : I. «Ex alpe Plissi-

vica». d. «Ex alpibus ]\rarni;iros adlata semina». Die Cultur bat an ibr

nur wenig ver;indert, indem die liispe etwas lockerer geworden ist, im

Uebrigen gleiebt sie der wildwachsenden Ptlanze. Kttaihkl bat sie als

F. angulata bezeichnet, denselben Namen aber auch auf eine duriuscula

parviflora angewendet, welche der anderen wenig ähnlich siebt.

3. Ein vivipares Exemplar «ex alpibus carpaticis».

4. Eine Hochalpenform von noch niedrigerem Wuchs (12 <}^„), zar-

teren Blättern, Halmen und Kispenästen, einfacher Rispe, an welcher nur

der unterste Primärzweig :>— 5 Aehrchen trägt, die andern nur einzelne

Aehrchen tragen, die etwas kleiner sind. Von Kitaibkl auf dem Krywan in

der Tatra gesammelt und als ovina bezeichnet. In der Tracht kommt diese

Form der F. Halleri Vill., Gaud., Koch etc. sehr nahe, und es bleibt mir

zur Unterscheidung von derselben kein anderes Merkmal übrig, als der

Bau der Blätter und das dadurch bedingte Verhalten der Blattscheiden. In

diesem stimmt die KiTAi]!i;i/sche Pflanze vollständig mit duriuscula überein

während Halleri einen viel zarteren Bau des Blattes hat, nur je ein dünnes

Bastbündel unter dem Mittelnerv und den Bändern enthält und eine zarte

Epidermis besitzt. Die Folge davon ist das schnelle Verwittern der

alten Scheiden und das Zurückbleiben verworrener Fäden am Grunde der

Sprosse, welches F. Halleri mit den Arten der folgenden Gruppe theilt,

während es keiner Form der duriuscula zukommt. Auf die grössere Ein-

fachheit der Rispe ist nicht .viel Werth zu legen, und die übrigen Unter-

scheidungs-Merkmale, welche von den Floristen der F. Halleri beigelegt

werden, l)erulien meist auf Erlindung. Das gilt insltesondere von dem seit

Ko(;h in allen Floren eingebürgerten Merkmale, dass F. Halleri eine deut-

lich fünfnervige (mitunter sagt man sogar erhaben- fünfnervige) Deck-

spelze besitze. Nach sorgfältiger Untersuchung zahlreicher, von den gewis-

senhaftesten Beobachtern gesammelter Exemplare der F. Halleri kann ich

in ihrer Spelzen-Nervatur keinen Unterschied gegenüber der F. duriuscula

ett'. linden. Eher noch liesse sich dieses Merkmal ibT ]•'. violaiea Gaud,

beilegen.
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Die sorgfältige Bosi-hreibung der F. Halleri l)ei Gaudin spricht auch

von einer paL inf. obsolete onervis. Ebenso wenig Werth hat ein anderes

oft angeführtes Merkmal, dass nämlich die Deckspelze der F. Halleri mit

einer Granne von der Länge der Spelze versehen sei. Bei einigermassen

reichem Materiale findet man alle Zwischenstufen bis zu weniger als halb so

langer. Auch dass die Yorspelze (in Koch's Taschenbuch durch einen

Druckfehler «untere Spelze») zweispaltig sei, ist kein Unterscheidungs-

Merkmal von F. ovina.

Zur Autorschaft der F. Halleri bemerke ich noch, dass das Citat

(lAllione il. pedem.», Avelches gewöhnlich als das älteste dahinter gesetzt

wird, sehr unsicher ist, und sich kaum auf diese Pflanze bezieht, da der-

selben «locustae hirsutae» zugeschrieben werden und sie überdies nicht

auf Alpen, sondern «in montanis sterilibus» angegeben wird. Sehr möglich,

dass KiTAiBEL Eecht hatte, wenn er Exemplare der sogenannten F. hirsuta

Hçst als F. Halleri All. bezeichnete.

C) ANGULATAE.

5. F. violacea Gand. (erweitert). Ich fasse unter dieser Bezeichnung

zwei Subspecies zusammen, welche bisher getrennt betrachtet wmxlen,

zwischen denen ich jedoch so allmälige Abstufungen gefunden habe, dass

es mir unmöglich ist, eine scharfe Grenze zu ziehen.

a) minor. F. violacea Gaud, agrostol. 331.(1811) F. nitida Kit ! in

Schult. Gest. Fl. I. 239. (1814) et Kanitz, Additam. ad FL Hung. Lin-

uaea 1863. Von niedrigem Wuchs, zartem, oben vierkantigem Halme, zarten

Blättern (0-5
'"j4i dick), die Halmblätter nur wenig breiter als die der Laub-

zweige ; Eispe sehr einfach, der unterste Primärzweig meist nur drei Aehr-

chen tragend, die Pdspenspindel feinhaarig, oft schlängelig. Aehrchen arm-

(3

—

4-)blüthig, gewöhnlich violett. Deckspelze kahl und glatt, oft glänzend,

zart, so dass im durchfallenden Licht die Nerven deutlich sichtbar werden,

länger oder kürzer begrannt. Kitaibel sammelte diese damals noch unbe-

schriebene Art auf verschiedenen croatischen Alpen (Debelo Brdo, Mali

Visosica, Deregli), und erhielt sie auch aus den Zipser Alpen. Auch culti-

virte er sie im Garten, und die daselbst erzogenen Exemplare gleichen den

wildwachsenden bis auf die etwas grössere Höhe, reichere Piispe, die reich-

blüthigeren und )iic]if riolett überlaufenen Aehrchen. Kitaibel hielt diese

Art, wie aus seinem Herbar hervorgeht, anfangs für F. pumila Chaix,

bemerkte jedoch auf den Zetteln «sed ligula non elongata». Auf einem

anderen Zettel ist dieselbe auch als F. depauperata und eine Form mit

oben dreikantigem Halme als F. triangularis bezeichnet.

Die Tendenz der Eispenspindel und Eispenzweige, sich zu schlängeln,

ist oft sehr stark und überträgt sich dann auch auf die Aehrchenspindel,
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(leren Internodifii alsdann halbmondförmig und zickzackförmig hin- und

liergebogen sind. Solche Exemplare kommen auch im Herbar Kitaihki-

vor, besonders ausgeprägt aber erhielt ich diese Form von Herrn Wuc.
V. BoRKÁs, der sie auf dem Kiznjak in Croatien sammelte.

h) major. F. nigrescens Lam. Halme höher, kräftiger, überall rund
;

Blätter überhaupt breiter als bei voriger Art, besonders die Halmblätter,

welche immer deutlich breiter sind als die der Laubzweige und im frischen

Zustande weit offen stehen ; im trockenen zeigen sie sich meist unvoll-

kommen zusammengefaltet. Rispe grösser und reicher als bei voriger Sub-

species, der erste Primärzweig trägt einen basalen Secundärzweig und mit

diesem zusammen G— 1:2 Aehrchen, die meist etwas grösser sind und häufig

rauhe Deckspelzen besitzen. Variirt mit grösseren und kleineren, arm- und

reichblüthigen Aehrchen und Grannen von mehr als halber Spelzenlänge

bis zum Schwinden derselben. Diese Subspecies wird von den Floristen

theils als eigene Art (jedoch mit Zweifeln an deren Beständigkeit) ange-

führt, theils als Varietät zur F. heterophylla Lam. gestellt und zwar aus

dem rein künstlichen Grunde, weil ihre Halmblätter zur Blüthezeit mehr

oder weniger offen stehen. Allein sie sind niemals völlig flach, und vor

Allem bleiben sie nicht flach, wenn man die Pflanze trocknet, sondern falten

sich, wenn auch unvollkommen, zusammen. Auch sind sie eigentlich nur

wenig, kaum um die Hälfte breiter als die anderen und unterscheiden sich

in ihrem Bau gar nicht von denselben, indem nur die Nerven weiter aus-

einander gerückt sind. Ganz anders verhält es sich bei F. heterophylla,

wie daselbst angegeben werden wird. Man würde den Charakter der letz-

teren vollständig verwischen und sie zu einer zweifelhaften Art machen,

wollte man ihr die F. nigrescens Lam. als Varietät zugesellen. Dass die

Blätter der letzteren nicht völlig flach sind, sagen übereinstimmend auch

Koch (Rohlings Dtschl. Fl. p. ()58 : «etwas eben»), Gaudin (planiuscula)

und Decandolle (un peu planes).

Ich habe schon bemerkt, dass ich in meinem Herbar alle Uebergänge

zwischen den beiden Subspecies aufbewahre; auch im Herbar Kitaihel

leigen neben ausgeprägter nigrescens (vom Krywan in der Tatra unter der

Bezeichnung amethystina Host.) gewisse Mittelformen (z. B. von der Alpe

Deregh), die einen Uebergang zu der reinen violacea darstellen. Solche Mit-

telformen sind von Schur als F. iniopoda und flaccida, von Parlatork als

F. Puccinellii beschrieben worden, wie ich mich an Original-Exemplaren

der ersteren und letzteren, die ich der Güte meines hochverehrten Freundes

Janka verdanke, überzeugen konnte. Um übrigens die Stellung der F. nigre-

scens endgiltig zu entscheiden, sind noch weitere Beobachtungen an lebenden

Exemplaren und vor allem Culturversuche nöthig.

G. F. rubra L. Diese Art konunt gleichfalls in zwei sehr charakteri-

stischen Sulispecirs vor, von denen die eine nur din wenigsten Botanikern
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bekannt /u sein scheint, * obzwar sie durch ganz Europa, und zwar nicht

selten vorkommt ; ich will die erste als repens, die zweite als caespitosa

bezeichnen. Nur die erste derselben wird in den meisten Florenwerken

unter F. rubra verstanden, da man ja allenthalben liest : «."Wurzelstock

kriechend», und dieses Merkmal als alleiniges Kennzeichen zur Unter-

scheidung von F. heterophylla angegeben findet. Nur der scharfsichtige

Anderson in seinen « Skandinaviens växter» unterscheidet diese beiden Unter-

arten unter dem Namen F. rubra A. genuina und B. dumetorum und iden-

tificirt die letztere (meine caespitosa) mit F. dumetorum L. tp. I. 109.

Er unterscheidet beide dadurch, dass bei genuina die Ausläufer unter-

irdisch sind, während sie bei dumetorum sich sofort zur Erdoberfläche

emporwenden und dort Laubsprosse treiben, welche sich sammt den Hal-

men zu einem dichten Easen sammeln. Dadurch aber verlieren sie meiner

Meinung nach die Bedeutung von «Ausläufern», W'Orunter doch nur jene

Laubsprosse zu verstehen sind, deren Basis mehr oder weniger horizontal

unter der Erde fortläuft. Allerdings ist nichts besser geeignet, die allmälige

Entstehung sogenannter Ausläufer zu demonstriren, als gewisse Festuca-

Arten. Man betrachte einen recht dichten und mächtigen Easen von

Festuca duriuscula und man wird finden, dass allemal die äussersten

Sprosse des Easens, seien es nun Blatt- oder Blüthensprosse, an ihrer Basis

ein Stück fast wagrecht oder schief aufsteigend verlaufen müssen, um von

ihrem mehr innen gelegenen Ursprungsorte die Peripherie des Easens zu

gewinnen. Denken wir uns nun, dass im Laufe der Zeit diese Form der

Sprosse, die anfangs nur den äussersten derselben zukam, sich auch auf

die inneren verpflanzte oder, besser gesagt, dass die Pflanze gleich an-

fangs, ehe noch ein dichter Easen entstanden w^ar, ihre Sprosse an der

Basis liegend ausbildete, so können wir den Uebergang in die Wachs-

thumsart der F. rubra leicht einsehen. Li der That finden wir nun die eine

Subspecies der F. rubra, die ich als caespitosa bezeichnete, eben in vollem

Uebergange : man findet Easen, w^elche keine Spur eines echten Ausläufers

zeigen und nur in ihren äussersten Sprossen die Tendenz dazu verrathen,

und man findet solche, welche bereits an ihrer Peripherie deutliche Aus-

läufer erzeugt haben. Immer aber ist die dichte Basenbildiing für die in

Eede stehende Subspecies charakteristisch und unterscheidet sie von der

echten F. rubra, die zwar, wenn man will, auch Easen erzeugt, nur dass

deren Halme w-eiter auseinanderstehen, weil sie durch die zu Ehizom-

Gliedern gewordenen wagrechten Basalstücke der Sprosse auseinander

gehalten werden. Wo freilich die F. rubra in lockerem Sande wuchern

kann, dort entsendet sie weitkriechende Ausläufer, so dass es zu einer

* Von Dr. ScHAEFER in Seesen am Hai'z eiOiielt ich sie als F. rnln-a snlieaespilosa

Soner.
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Eascnlnldung nicht luolir kommen kann ; aber /.wischen di«'St'm Extrem

mid dem Zustande der F. rubra caespitosa, deren Rasen kaum etwas

lockerer sind als jene von ¥. durinscula, <i;iebt es der Zwischenstufen so

viele, dass mir eine spccifische Trennung der F. dumetorum von F. rubra

sehr künstlich erscheinen würde. Jedenfalls wirkt hier der Standort ein
;

F. rubra v. repens findet man vorwiegend auf lockerem Boden, die Var.

caespitosa hingegen auf feuchtem lehmigen Grunde, am liebsten in

feuchten Waldschlägen, wo sie oft colossale Rasen bildet.

Die F. rubra caespitosa tritt wieder in zwei Formen auf, die auch

schon bei Andkrson (1. c.) auseinandergesetzt sind : eine niedrige, etwa

30 ^'„i hohe, mit kurzen, schmalen Halmblättern und aufrechter Rispe

und eine hohe (60—90 ^/„J mit sehr langen Blättern, davon die des Halmes

besonders breit, und weitschweifiger etwas einseitig nickender Rispe. Die

erstere wird von den meisten Sammlern für F. duriuscula, die letztere für

heterophylla gehalten, wie ich mich in vielen Herbarien überzeugte ; auch

das KiTAiBEL'sche Herbar weist derartige Bestimmungen auf. Es wird

daher nothwendig sein, die Unterschiede von diesen beiden^Arten näher

in's Auge zu fassen. Von F. duriuscula unterscheidet sich jede rubra sofort

durch den Bau ihrer unteren Blätter und ihrer alten Scheiden, wie bereits

aus der Vergleichung der von mir aufgestellten Gruppen- Charaktere erhellt-

Ueberdies ist die Jlixpe von F. rubra sehr ausgezeichnet durch ihre Breite
;

ihr unterster Primärzweig ist gewöhnlich so lang oder länger als die Hälfte

der ganzen Rispe und seine Secundärzweige sind sehr ungleich vertheilt ;

der unterste steht fast immer unmittelbar an der Basis des Primärzweiges,

der zweite hingegen erst in oder über der Mitte desselben. Dass der gewöhn-

lich angegebene Unterschied der flachen Halmbliitter nicht ausreichend ist,

um F. rubra von duriuscula zu unterscheiden, wurde schon oben erwähnt.

Schwieriger ist die Unterscheidung von F. hetero]>hylla, namentlich ist

die hohe rasige Form der rubra dieser sehr ähnlich. Allein schon der

Wuchs zeigt doch einige Verschiedenheit. F. heterophylla bildet von allen

Arten die dichtesten Rasen ; die Halme kommen dicht neben einander und

selbst am Grunde gerade aufwärts wachsend aus dem Rhizom hervor ; es

ist niemals eine Spur eines Ausläufers zu finden. Allein diese Merkmale

sind höchstens an lebenden Exemplaren zu sehen, an Her]):ir-Exemplaren

ist dies nicht mehr leicht zu beurtlieilen. ]\[it grossier Siclurheit jedoch

erkennt man F. lieterophylla an dem edatanten Gegensätze in der Breite

und dem Bau der IJlätter der Laubzweige und Halme. Die ersteren sind

constant (ich habe mehr als zwanzig Exemplare aus allen Theilen des Ver-

breitungsbezirkes untersucht) (h-cinclniridin und sind überhaupt die dünn-

sten und zartestiin der ganzen Auriculaten-Gruppe. Die Halmblätter

hingegen sind selir vielmal breiter und bleiben unter allen Umständen

flach. In ihnen bemerkt man das Auftreten einer G( wibefonn. welclie in
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lich des Jarblosen Parenchym's. Bei den Blättern der Laubzweige von F. rubra

und beterophylla (Fig. 3 und 4) ist jeder Fibrovasalstrang auf seiner Ober-

seite von einem Halbkreise dünnwandiger, farbloser Pareneliym-Zellen ein-

geschlossen (pi) ; an den Halmblättern von F. beterophylla und zuweilen

auch an sehr breiten der F. rubra caespitosa aber tritt solches farbloses

Parenchym auch in zwei Schichten unterhalb der oberen Epidermis jedes

Nervenvorsprunges auf und diese zwei Schichten setzen sich bei dem Mit-

telnerv und dem grössten Seitennerven mit der oben erwähnten Halbkreis-

Schicht durch eine zwei- bis dreischichtige Lage eben solchen farblosen

Parenchym 's in Verbindung, so dass nun ein zusammenhängender Streif

desselben die obere Hälfte dieser Nerven durchzieht. Wie gesagt, habe ich

diese Bildung auch einmal an sehr breitblättriger F. rubra caespitosa ange-

troffen, im Allgemeinen fehlt sie jedoch derselben und findet sich nur l;ei

F. beterophylla deutlich ausgeprägt. Wenn nun auch dieses Merkmal nicht

zur sicheren Unterscheidung dieser beiden Formen dienen kann, so ist

doch der Bau der Blätter der Laubzweige dazu völlig hinreichend, wie ein

Blick auf die Figuren 3 und 4 lehrt. Bei F. rubra sind sie stets viel brei-

ter, respective dicker als bei beterophylla, haben um zwei Nerven mehr

und sind daher im Querschnitte niemals dreischneidig.

Festuca beterophylla hat einen namentlich am Grunde sehr robusten

Halm, so dass in dem grossen Gegensatze der dicken Halme und der

daneben herauskommenden haarfeinen Blätter der Laubzw'eige ebenfalls

ein gutes Kennzeichen liegt. Auch die Aehrclien der F. beterophylla sind

bei einiger Uebung nicht schwer von jenen der rubra zu unterscheiden, sie

sind etw^as schmäler und zarter, weil ihre Deckspelzeu schmäler sind und

entfernter von einander stehen als bei rubra, auch sind sie meist länger

begraunt. Doch ist es schwer, für alle diese Verhältnisse fixe Werthe anzu-

geben ; sie sind denn doch zu schwankend.

Auf den Alpen scheinen Formen der F. rubra caespitosa vorzukom-

men, welche sich sehr der F. violacea major nähern und von ihr nur durch

den Bau der Eispe unterschieden zu sein scheinen : doch schliesse ich dies

nur aus unvollständigen Herbar-Exemplaren, und habe es nicht in freier

Natur beobachtet. Herlmr-Exemplare sind aber zur Entscheidung über die

Formen dieser ganzen Gruppe und speciell jener der F. rubra wenig geeig-

net, weil nur selten von den Sammlern die nöthige "N'orsicht beim Aus-

graben der Exemplare beobachtet ward, und doch ist diese hier sehr wesent-

lich, wenn man die Ausläufer erhalten will. In dieser Verlegenheit befinde

ich mich auch gegenü])er den Exemplaren des KiTArr.Ki/schen Herbars,

welche zumeist augenscheinlich nicht itusgegraben, sondern ausgerissen

wurden. Nur in zwei Fällen konnte ich sicher constatiren, dass ein rasiges

Wachsthum ohne Ausläufer, also eine F. rubra caespitosa vorlag; al)er das
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eiue Mal liatte das Exemplar, wit- überhaupt nulir als die Ilulft" der

KiTAiBKi/sclieii Festuca-Specimina keine Staiidortsaii^abe, und in einem

anderen Falle war auf dem Zettel bemerkt : ex alpe Petrosa allata, also

vielleicht nach der analogen Ausdrueksweise bei anderen zu schliessen, ein

cultivirtes Exemplar. Die gewölndiehe Form der F. rubra (repens) lie<it von

den Htandorten Czabragh, Naj^ylian^'a, Kapnik etc. vor.

Wie bekannt, variirt F. rubra auch, ebenso wie duriuscula mit kahlen

und behaarten Aehrchen, doch fand ieh keine Exemplare von letzterer

Form im Herbar Kit.mhel.

7. F. heterophylla Lam. Die Unterschiede dieser Art von F. rubra,

welche eben nicht bedeutend, aber doch sehr constant zu sein scheinen, und

zu denen ieh noch die um mindestens zwei bis drei Wochen spätere Blüthen-

zeit hinzufügen möchte *, wurden bereits bei F. rubra angeführt. Im Herbar

KiTAiBEL liegen Exemplare der F. heterophylla aus dem Autal, von

Szitnya, Nagy-Vasony und Korenicza vor.

IL Festiicae complicatae exauriculatae.

8. F. varia Hke var. croatica m. Unterscheidet sich vom Typus dieser

Art durch die kurze, abgestutzte ligula und die deutlich gegrannten Deck-

spelzen. (Die Granne beträgt ^/« der Spelzen-Länge.) Von Kitaibel auf der

Alpe Plissivica und Debelo Brdo gesammelt. Ein Exemplar mit der Bezeich-

nung «F. 23ungens. E Vklkbioh in hortuui illata» gehört gleichfalls hieher

und nicht zu pungens R. Seh. (F. glauca Lam), denn es besitzt gleichfalls

die allen Formen der F. varia eigenthümlichen kurzen Blattspreiten an

den untersten Blättern der Halme und Laubzweige. Die F. flavenscens Beil.,

welche bei Mehadia vorkommt (leg. Janka!), fehlt im Herbar Kitaibel
;

daselbst befindet sich nur ein kleines Exemplar von F. ovina L. als F. fla-

vescens Panzer n. sp. e Flora Norimbergensi bezeichnet.

in. Festucae planifoliae.

0. F. spadicea L. in alpibus: Velebic-h. (Kitaibel.)

10. F. spectabilis Jan. v. coarctata m. Im Herbar Kitaibel in zahl-

reichen Exem})laren «in Vilena- et Forkassich-Draga et in alpibus subal-

pinisque Croatiae» vorhanden und als F. spadicea L.? bezeichnet.

Die vorliegende Form besitze ich gleichfalls vom Nanos in Krain,

und sie unterscheidet sich von der typischen, in Südtirol und dem Vero-

neser Gebiete wachsenden durch eine viel schmälere Rispe und schmälere

• Bei St. Polten in Nieder-Oesterreii-Ii blüht !in dnn.selbin Slaiulortr F. iiil>ni

aespictüsa in der ersten, F. heteropliyllii in der letzten Wuclie des Juui.
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Blutter; sie verhält sich demiiacli zum Typus ebenso wie F. arundinacea

coarctata (F. oryzetorum Poll.) zur gewöhnlichen Form dieser Art. In den

Aehrchen beider Formen von F. spectabilis konnte ich keinen Unterschied

tinden; immerhin sind weitere Beobachtungen und namentlich Cultur-

Versuche mit der croatisch-krainerischen Form anzustellen, um ihre Bestän-

digkeit zu prüfen.

11. F. silvatica Vill. Im Herbar Kitaibil von der Czerna hora im

Comitate Arva, dann von der Viszosica, Plissivica und endlich von Mehadia,

letztere als F. hanaiica Kit. bezeichnet.

12. F. Drymeja M. & K. (Dtschl. Fl. I. 070, wo die Unterschiede von

voriger ausführlich behandelt sind.) Im Herbar Kitaibel nur von der

Alpe Deregh.

13. F. arundinacea Schreb. Als F. bifida Kitaibel bezeichnet von

feuchten Wiesen bei Sziklós.

14. F. elatior L. In zahlreichen Exemplaren ohne Standortsangabe.

Eines darunter von Kitaibel als F. loliacea bezeichnet, entspricht der

F. elatior J. pseudololiacea Fr.

15. F. IVlyuros Ehrh. Croatien, Öyrmien, Nagy-Attád in Com. Sümeghensi"

F. poaeformis des KiTAiBEL'schen Herbar's (ex alpe Deregh) ist Poa

serotma Erb.

In den Additam. ad Fl. Hung., herausgegeben von Kanitz in der

Linnaea 1863 p. 314 werden eine bedeutende Anzahl KiTAiBEL'scher

Festuca-Arten tlieils mit längeren Beschreibungen, theils nur mit kurzen

Bemerkungen versehen, publicirt. Von diesen habe ich im Herbar Kitaibel

nur F. nitida, compressa, racemosa und anceps vorgefunden und im Vor-

hergehenden erklärt. Die übrigen daselbst aufgeführten Namen : F. muralis,

obovata, canescens, remota, Bochelii, membranacea, media und rhom-

boidea finden sich auf keinem Zettel des KiTAiBEL'schen Herbar's vor ; es

bleibt also unentschieden, was Kitaibel darunter verstanden habe. Die

letzterwähnte Art ist mit einer längeren Beschreibung versehen, welche am
besten auf F. Scheuchzeri Gaud, passt, obwohl sie in manchen Punkten,

z. B. der als undeutlich fünfnervig bezeichneten Deckspelze, davon ab-

weicht. Sie wird in graminosis subalpinis Croatiae angegeben ; nach den im

KiTAiBEL'schen Herbar öfters wiederkehrenden Angaben könnte darunter

die Plissivica, Korenica, Debelo Brdo oder der Velebich verstanden sein :

es wäre also jenen Botanikern, welche die erwähnten Alpen künftig besu-

chen, die F. rhomboidea zur Beachtung zu empfehlen.

St. Polten im Mai 1 878.
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Erklärnng der Tafel.

Säinnitliclie Fifiiuen sinil mit der Cauicni lucidu fieziiclnift, uiul mit Atis-

nalime der nOmal verfinisserten Fig. 2 in GOmalifier Vergrösseniiif,' dargestellt.

Fig. 1 Querschnitt durch das oberste Blatt eines Lanbzweiges von F. glanca Lam.
» 2 » ))»»»» » It F. duriusciila L.

» 3 » <) 1) i> » » » » F. rubra L.

» 4 » .1 » » HD n .1 F. heterophylla L.

» 5 » » die Hälfte eines Halmblattes » F. heterophylla L.

In allen Figuren mit Ausnahme der linken Hälfte von Fig. 1 ist das chlorophyll-

führende Parenehym der Deutlichkeit liallui'. und weil es überall gleichartig ist,

vernachlässigt.

Es bedeuten :

p gi'ünes "i eo obere
^ f, li, t'a etc. Fibrovasalstränge

r ^ ^ I
Parenehym , , Epidermis , , i . u xi •• i i

pi larblosesj • eu unterej ^ 1), bi, b2 etc. Bastbundel.

h Haare

Pag. 2t;-J.

Ein fossiler Spongit aus dem Karpathensandsteine von Kis-Lipnik

im Sároser Comitate. ^Mitgetlieilt von T. v. Matyasovszky.* Im Monate August

des verflossenen Jahres benutzte ich die letzten Tage meines Urlaubes, den

ich am Fusse der hohen Tátra, in Schmeks, zuhraclite, zu einer Excursion

in das Sandstein- und Klippenkalk-Gebiet des Zipser und Sároser Comitates.

Ich berichte hier mit Freude, dass mein Ausflug in geologischer Beziehung

nicht ganz resultatlos blieb, da ich das Glück hatte, wenn auch auf in-

directem Wege , zu ganz merkwürdigen Versteinerungen aus dem fossil-

armen Karpathensandsteine zu gelangen, welche ich heute hier den geehrten

Mitgliedern der geolog. Gesellschaft vorzuweisen mir die Freiheit nehme,

um so mehr, da es mir auch gelungen ist, für die Bestimmung eines dieser

Petrefactenfunde annähernde Anhaltspunkte zu gewinnen.

Es ist wohl jedem Fachgenossen zur Genüge bekannt, mit welchen

Schwierigkeiten liezüglich der stratigraphischen Deutung der Karpathen-

sandsteine der Geologe zu kämpfen hat, da selbst die höchst selten darin

vorkommenden, bestimmbaren Fossilreste solchen Thier- und Pflanzen-

gattungen angehören, welche vermöge ihrer verticalen Verbreitung fast gar

keine genauere Horizontirung gestatten. Selbst in petrographischer Be-

ziehung zeigt diese mächtig verbreitete Sandsteinformation eine derartige

Einförmigkeit, dass man sie bis in neuere Zeit auf den geologischen Karten

mit dem Cumulativ-Namen «Karpathensandsteine» ausschied und fast aus-

schliesslich zum Eocen rechnete, trotzdem schon die meisten Beobachter in

dieser Sandsteinformation mehrere verschiedenalterige Glieder mit Recht

vermutheten und voraussetzten.

Erst in neuester Zeit ist ein merkHcher Fortschritt in der Stratigraphie

des Karpathensandsteines zu verzeichnen, und zwar fällt das Hauptverdienst,

• Hiezu Tiktel XII.
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nächst (len wertlivollen Arbeiten der Geologen Hohenegger, Fallkaux,

NiEDzwiEDZKi und TiETZE, dem unermüdlichen und erfahrenen Karpathen-

sandstein-Forscher, dem Bergrath C. M. Paul zu, wie dies insbesondere

seine letzen drei classischen, ausführlichen Arbeiten bezüglich der Kar-

pathen - Geologie beweisen, als da sind: «Grundzüge der Geologie der

Bukovina » (Jahrb. d. k. k. G. R. A. Bd. XXYI.) ; « Studien in der Sand-

steinzone der Karpathen» von C. M. Paul und Dr. E. Tietze (Jahrb. d. k. k.

G. E. A. Bd. XXVII.) ; ferner «Ueber die Natur des Karpathensandsteines»

(Jahrb. d. k. k. G. R. A. Bd. XXVII). Herr Bergrath Paul, der im Jahre

1876 im Verein mit Hrn. Dr. Tietze die ganze Karpathensandsteinzone,

von den Karpathen Schlesiens bis in die Bukovina bereiste, veröffentlichte

die Ergebnisse dieser Excursion in acht Capiteln seiner Arbeit «Studien in

der Sandsteinzone der Karpathen» (Jahrb. d. k. k. G. Pi. A. Bd. XXVII.),

gelangte durcli Zusammenfassung der aus den zerstreuten Einzelbeobach-

tungen resultirenden Hauptergebnisse dahin, dass die Karpathensandstein-

gebilde in drei, in den meisten Fällen gut von einander zu trennende

Hauptgruppen zerfallen, von denen die unterste wohl zum grössten Theil

den tieferen Etagen der Kreideformation, die oberste mit Sicherheit dem

Eocen angehört, während die mittlere einen zwar minder genau horizontir-

baren, sicher aber zwischen den beiden erwähnten Niveaugrenzen liegenden

Schichtencomplex darstellt.

Als einen für die äussere Charakteristik der in Piede stehenden Gruj)pe

bemerkenswerthen Umstand hebt Hr. Bergrath Paul noch die auffallenden

Biegungen, Faltungen und scharfen Knickungen hervor, welche die Schichten

derselben nahezu an allen Punkten ihres x\uftretens zeigen. Besonders

wairde dieses Verhalten auch bei den tieferen Lagen der Karpathensandsteine

des Sároser, Zempliner und Ungher Comitates beobachtet.

Herr Bergrath Paul, der in Gesellschaft des Hrn. Dr. Tietze unter

Anderem auch dieselbe Gegend, die uns hier interessirt, im Sommer 1876

bereiste und die er in seiner schon citirten Arbeit « Studien in der Sandstein-

zone der Karpathen» im Cap. IL pag. 47 im Profil «Von Bochnia bis an die

Klippenlinie bei Ujak» beschrieb, konnte Hr. Bergrath Paul dem bei Kis-

Lipnik auftretenden Sandsteine vorläufig keinen sicheren Platz in der geo-

logischen Schichtenreihe anweisen, erwähnt aber ganz richtig, dass im

Kis-Lipniker Thale, beim Anstieg auf die Wasserscheide, zunächst grobe

Conglomerate in die Augen fallen, und dass sich unter den Geschieben des

Baches feste Sandsteine befinden, die genau übereinstimmend sind mit den-

jenigen, welche bei Ujak an der Popradbrücke als unter dem neocomen

Apt3xhenkalk liegend beobachtet werden können. Hr. Bergrath Paul be-

merkte ferner weiter gegen die Wasserscheide zu, dicht an der Chaussee,

mürbe Sandsteinschiefer mit zahlreichen zerkleinerten, verkohlten Pflanzen-

resten auf den Schichtungsflächen anstehen, und hält diese für ähnlich mit
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(IciU'ii von Liscliuii l)(i Tc'Sfhcii und iibcrcinstiiiiHund mit den j^'kicliîiiti;^M-n

Schiefern des Neoeoni an der Popradbrücke von Ijak. Das Fallen ist süd-

westlich. Mit «ileicheni Fallen fol}j;t darüber, lu-inahe schon auf der Höhe
der Wasserscheide, ein grober, l)untpunktirter Sandstein. Derselbe enthält

nach Hrn. Bergrath Paul in einer feinkörnigen, gelbgrauen, mit einem

Stich in's Grüne zielenden Grundmasse gröbere dunkle Quarzkörner, feine

weisse Glimmerblättchen und viele weisslich-gelbe Punkte oder Kiirnclien.

die indessen nach seiner Meinung nicht organischen Ursprmigs sind.

Auf der Höhe der Wasserscheide stehen weisse Kalkmergel des Neocom
an. Die nahe Vergesellschaftung derselben mit sicheren Gesteinen des

Neocom liisst wohl auf ein ebenfalls neocomes Alter derselben schliessen.

Wie schon Hauer und Ivichthofen gelegentlich der Uebersichtsaufnahme

im Jahre 18()8, so constatirten auch die Herren Paul und Tietze das sicher

bestimmte Neocom in dieser Gegend. Am besten ist dasselbe am linken

Ufer des Poprad bei Ujak, gegenüber Plawnicza, aufgeschlossen. Das be-

treffende Profil ist deshalb von bedeutender Wichtigkeit, weil sich aus dem-

selben der Nachweis der Wechsellagerung von Schichten der Karpathen-

sandsteinfacies mit palaeontologisch, als der unteren Kreide angehörig,

festgestellten Mergeln und Kalken ergiebt.

Nachdem ich diese Beobachtungen der Herren Paul und Tietze, die

auch ich überall ül)ereinstimmend fand, kurz angeführt habe, gehe ich über

zur Beschreibung des merkwürdigen Fundes von Kis-Lipnik, welches Fossil

mit einem Vorkommen in neocomen Scliichten Westphalens zu l^eckum sehr

übereinstimmt.

Die Sandsteinpbitte, auf welcher sich das hier zu beschreibende son-

derbare Fossil befindet, stammt aus dem Orte Kis-Lipnik selbst und zwar

von dem Ufer des diesen Ort durchfhessenden Baches.

Die Schichtenköpfc dieser nahezu horizontal liegenden Sandstein-

schichten stehen daselbst längs dem Thale an. Vermöge seiner Consistenz

und plattenförmigen Absonderung wird der Sandstein in der Gegend sehr

leicht und vortheilhaft zu Bauzwecken gewonnen. Aueh die hier in Rede

stehende Platte wurde gelegentli(di einer Bausteingewinnung entdeckt und

von dem dortigen Salamonischen Gutsverwalter, Hrn. Cai;i. v. Wixdeug,

aufl)ewahrt. Ik'i meinem Besuche in Kis-Lipnik stellte mir Hr. v. Wini»kg(i

in der zuvorkommendsten Weise diese höchst interessante Ciesteinsplatte

zur Verfügung und sandte sie mir im December vergangenen Jahres liieher,

wofür ich genanntem Herrn auch hier wiederholt meinem verbindlichsten

Danke Ausdruck zu verleihen gedrungen bin.— Die ('(intact-Sandstoinplatte

konnte nicht eruirt werden.

Das Material dieser ^)S %, langen und 'M> % breiten Platte besteht

aus feinkörnigem, dichtem, festem Sandstein mit kalkig-kieseligem Binde-

nnttel von Graugell» in"s Grünliche spielender l'';iibe.
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An clor frischen ]3rucliHäche bemerkt man zahlreiclic kleine weisse

Glimmerblättclien und verkohlte Pflanzenreste.

Auf der einen Fläche dieser Platte bemerkt man sehr deutlieh ein

Netz^Yerk, das aus regelmässigen Hexagonen von verschiedener Grösse

zusammengesetzt ist und welches mit einer Bienemvabe die grösste Confor-

mität zeigt.

Die Sandsteinplatte mitten durchquerend^ ist eine deutliche krumm-

linige Furche zu sehen, die jedoch mit dem Netzgewebe nichts gemein zu

haben scheint, da sich das Maschenwerk der Einfurchung anschmiegt.

Der mittlere Theil der Platte trägt die regelmässigsten hexagonalen

Zellen von durchwegs 6 »«/„^ Breite. Gegen den Rand der Platte erscheinen

die Hexagone schärfer ausgeprägt und etwas verzerrt , d. h. in die Länge

gezogen. Der grössere Durchmesser dieser Zellen beträgt 9 '«^, der kürzere

6 »"^. Ausserdem treten an einer Stelle der Platte und etwas weniger mar-

kirt ganz kleine regelmässige Hexagone auf von 2—3 *'^^„ Durchmesser.

Den Zusammenhang des ganzen Netzwerkes kann man auf der ganzen

Plattenfläche verfolgen, obwohl einzelne Partien ganz verlaufen und ver-

schwinden; andere Partien sind wieder plötzlich ganz abgebrochen. Ob

nun die hier unterbrochenen Stellen auf der Gegenplatte deutlicher zu sehen

wären, ist nicht zu constatiren, da diese nicht vorgefunden wurde. Aus

demselben Grunde ist auch nicht zu entnehmen, ob dieses Netzwerk der

Platte aufgew^achsen ist oder nur ein Abdruck sei, da das Maschenwerk aus

ganz demselben Materiale besteht wie die Sandsteinplatte selbst. Ausser

diesen zusammenhängenden Hexagonen bemerkt man noch Dendriten und

hie und da einzelne geradlinige, gerundete und in scharfe Winkel geknickte

Wülste, die jedoch mit dem Netzwerke in keinem Zusammenhange stehen.

Es dürften dies die im Karpathensandsteine so häufig auftretenden und von

Hrn. Paul oft beschriebenen Hieroglyphen sein.

Spuren einer Textur sind an gar keiner Stelle wahrzunehmen.

Die gerundeten, wulstig erhabenen Maschen dieses hexagonalen Netz-

werkes ragen durchschnittlich!— IVa""'/,), von der Platte empor. Ablösen

lassen sich diese Maschen nicht, da sie mit dem Muttergesteine innig ver-

wachsen sind.

Dr. W. VON DER Mark veröffentlicht in seiner x\rbeit «Neue Beiträge

zur Kenntniss der fossilen Fische und anderer Thierreste « aus der jüngsten

Kreide Westphalens, sowie Aufzähhmg sämmtlicher seither in der westphäli-

schen Kreide aufgefundenen Fischreste ( Palaeontographica. Bd. XXH,
pag. 68, Taf. II, Fig. 10), einen fossilen Seeschwamm aus der Ordnung

Amorphozoa unter dem Namen Glenodictyum hexagonum v. d. M., der

auf den ersten Blick die grösste Analogie mit unserem räthselhaften

Fossil zeigt.

Die Diamose ist folctende :
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«Ein sehwanmiai-tiger, faserig-filziger Körper, welcher jiusserst regel-

miissige, sechseckige ]\[asclien l)il(let. Die Textur ist nur an wenigen Stellen

und auch da nur sehr undeutlich zu erkennen. Der Sclnvauunkörjx'r selbst

hat eine Dicke von 1 "'j„ und lässt einen geraden Hauptast erkennen, von

dem nach beiden Seiten hin sich das Maschennetz verläuft. Die Maschen
haben einen Durchmesser von 12— 15 »«^„ und ihre Sihwamnnnasse ist 5 •»';„,

breit. Ol) die letztere aufgewachsen oder freistehend war, ist nicht mit

Sicherheit zu ermitteln : im fossilen Zustande liegt sie der Kalkplatte fest

auf und liess sich nur an einer einzigen Stelle abheben. Die jetzige rauhe

Oberfläche des Schwammes rührt nicht ausschliesslich von dem Fasergewebe

selbst her, sondern ist zum Theil durch verschiedene Meeresproducte her-

vorgebracht, die durch das ScliAvammgewebe leichter festgehalten wurden,

wie durch die Gesteinsmasse, wenngleich letztere auch nicht ganz frei davon

ist. Foraminiferen , Ostracoden, kleine Seeigelstacheln, Fischzälmchen,

Glauconit-, Sand- und Schwefelkieskörnchen finden sich eingebettet und

aufgestreut.

Dieses Fossil kommt nicht in den eigentlichen Fischschichten der

näheren Umgebung von Sendenhorst vor, sondern findet sich in den oohti-

selien Plattenkalken der Station Beckum — Köln-Mindener Bahn — und

des Dorfes Ennigerloh. Diese Platten bestehen fast nur aus kohlensaurer

Kalkerde mit geringen fremden Beimengungen und gehören einem etwas

tieferen Niveau der Kreidebildungen an, welches noch durch das Auftreten

von Belemnitella mucrouata d'Orb. gekennzeichnet ist.»

Wenn wir diese Diagnose und die beigegebene Zeichnung mit unserem

J-'ossile vergleichen, so finden wir mit Ausnahme der Grössenverhältnisse

die grösste Uebereinstimmung. Da ich einerseits diese Dift'erenzen in ]îe-

riicksichtigung ziehe, andererseits unser Fossil ein tieferes Niveau der

ivreide einzunehmen scheint, als das hier citirte, so schlage ich für unser

fossil die Benennung von :

Glenodictyum carpaticum Maty.

vor.— Wemi auch diesem Fossilvorkommen im Karpathensandsteine keine

eminente Bedeutung für die präcise Stratigraphie desselben beizulegen ist,

so bietet es immerhin einen erwünschten Beitrag zur Palaeontologie der

Karpatheu. — Ob nun die Sandsteine von Kis-Lipnik, ül)er deren Stellung

auch HerrP-viL nicht iui Klaren war. zu Neocomien oder Aptien zu rechneu

seien, lässt sich durch diesen Fund vorläufig auch jetzt nichts Bestiuuutes

sagen, wenn aber die i)etrographisclien Verhältnisse irgend welche Paral-

lelisirung gestatten, so bin ich geneigt, dieselben mit dem Vorkommen von

l'jak zu vergleichen und der unteren Kreide einzureihen.
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és II. et III. p. lis.

— Biológiai jegyzetek. IL et III. p. 143.

R(')TH Lajos. Egy új Cardium faj. I. p. 53.

E(')TH Samu tr. Pistazit-erek képzdése. II.

et III. p. 165.

SiMKoviC'S Lajos. Descript. plant, no^•ar.

I. p. 31. és IL p. 143.

— Néhány bánsági növényrl. L. p. 32.

— Néhány Közép-Magyarországi nö-

vényrl. II. p. 148.

Steffek Adolf. A Saturnia hybrida ma-

jor, 0. tenyésztése. II. et III. p. 115.

Szarvas Gábor. A mkifejezések ügyében.

IL et m. p. 73.
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íiawi II.

1' a c i a a

Acineta tuberosa ....
Aciuopiis auniiopliilus .

AgapantluH coernleipenui

Aiïriiiiouia otlorata . . .

Ainphiliia

caudata

ecaudata

Anophthaluius

Bielzii

Merklii

Milleii

pai'e)ecus

Kedteabaclieri . .

Autliophoi'a tonientosa . 1.

Aral)is alpestris 1.

i I.

( II. m.

LuiuLiuator II. Ill

ij^neiis 11. Ill

Bromus 1.

serotinu^ 1.

Bute. 11. ill

calaïuita " »

variabilis " »

vulíjaris " "

i-.utbiiídae ........ 11. Ill,

C'alaiuitae 11. Ill,

Caiabu.s luontivagus . . 1.

('ardiuin cri.stigalli ... 1.

Centaiirea Sadleriaiia. . 11.111,

scabiosa " "

Cilissa lîudensis .... 11. Ill

Füzet
He/t

IV.
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Füzet Kziiveíí
^

HefI Text
"'^""^

Liniuopoi'us rnfosciitel-

latns II. 111. 130 18:i

Linaria Kösensis .... II. III. 1 i.'^) lílí-

I.itouotiisfa.sciola. . . . IV. 22(i —
oi-andis IV. 2^0 —

Macropis Frivalds/.kyi . II. 111.119 ISO

Megachile bicoloriven-

tris II. III. 122 ISO

Melica Nebrodeusis. . . I. 34 (iG

Microvelia pygmaea . . II. ill. 131 183

]\íulgedium soncliifo-

Imm 1. 34 66

Onopordon illex I. 29 66

()tiorrliynchus arrogáns

Frivaldszkyi II. 111. 111 179

albolineatus >i » 112 179

Pastinaca teretiiisciüa . I. 35 66

Peganum harraala . . . II. III. 77 169

Pelobates II. III. 96 -
. ni. III. 96 —
ruscus /

\ IV. 215 272

Pelobatidae II. III. 95 —
Pbiarus minutus .... II. III. 118 ISO

Plu'yganopliilus ruficol-

lis II. Ili 114 179

Phytoecia Armeniacu

Frivaldszkyi I, 10 60

Picus canus II. III. 93 176

Pistazit II. III. 165 195

Placus striates IV. 232 —
Platymis Ijaiiaticus ... I. 15 60

Podantliuiu aiitliericoi-

des

PólygonuiuPamionicuiii

Psilurns aristata

Rana

esculeiit'i

fusca

Ivanidae

Salamaudra

maciilosa

atra

Salamandrina

Saturnia bybrida m. . .

Scybaliciis Piayei ....
Seseli purpurascens . . .

Sileue Ehodopea ....
Sparotriclia vexillifer . .

Sticliotricha Müllerii. .

Tragopogon canipestr. .

Treclius piloselhis ....
Trifolium filiforme . . .

Triton

taeniatns

alpestris

eristatus

Velia curreus

rÍA-uloruni

Yerbascum como.sum .

daunbiale .......
psilobotryiim

Vesicaria crraeca ....

Füzet Szövi-ít

Heft Teri

1. ;;o

11. 111. U7
1. :!.-.

11. ill. 100

11. III. 101

II. III. 101

H. III. 100

s

il

)

115

15

29

28

239

24-2

36

15

36

6

(i

131

131

36

36

36

36

194

66

179

60

66

66

6';

60

66

183

183

66

66

66

6ii
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MAGYAR KÖiWVSZEJILE,

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára
fzcn cziui alatt folyóiratot indított meg, mely a magyarországi

könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni.

Közöl a regihh magyarországi hihliographia körébe tartozó

irtekezéseket és az iijabl) felfedezésekrl szóló értesítéseket.

Ismerteti a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve-

zetese]>h tudományos kincseit es szerzeményeit. Továbbá ösz-

szeállitja a magyarországi sajtó irodalmi érdek termékeinek

és a hazánkat érdekl külföldi munkáknak lehetleg teljes és

pontos jegyzékét.

Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyv-

gyjtk felszólásainak, javaslatainak es kérdéseinek ; számit

mindazoknak szives közremködésére, kiket hivatalos állásuk

CS irodalmi foglalkozásuk ezen térre vezet.

A Könyv-Szemle megjelenik évenkint 24 ivnyi terje-

delemben, két-havi füzetekben, diszes kiállitásban.

Elfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt

2 frt 40 kr.

Az els evíolvam szintén 'd frt 4U kron rendelhet meg.

Az elfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tud.

Akadémia könyvkiadó hivatalába, vagy a Történelmi Tár-

sulat pénztárához, vagy végre a legközelebbi könyvkeres-

kedésbe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a

Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendk.
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