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Von L. Soós.

A MoOuscákról való ismereteink gyárapodtával mindinkább nyilván-

valóvá lett az az igazság, hogy a fajok és a többi, nagyobb rendszertani

egységek biztos elhatárolására nem elégséges a szervezet külsó' alaktani

bélyegeinek ismerete, s különösképen nem elégséges ismerni a héjat, a mely

régebben szinte kizárólagos alapjául szolgált a Molluscák rendszerének.

Mert bár egészen kétségtelen, hogy a héj és a szervezet többi részei közt

lév' kölcsönös viszony csodálatosan szoros, úgyannyira, hogy sokszor való-

ban meglepen aprólékos anatómiai eltérésnek a héjon szintén eltérés felel

meg, másrészt azonban kiderült az is, hogy anatomiailag nagyon eltér

fajoknak héja szinte a megkülönböztethetetlenségig hasonló lehet, tehát

hasonló, vagy épen azonos héj nagyon eltér szervezetet rejthet magában.

Legyen elég a Fruticicola sericea Deäp. és a Monacha rubiginosa A. Schm.

példájára hivatkoznom, melyeknek héját a szakért is csak a legnagyobb

nehézséggel tudja megkülönböztetni — ha ugyan egyáltalában meg tudja —
s íme boneztani viszonyaik pontosabb megismerésével kiderült, hogy még
csak nem is ugyanabba a nembe tartoznak. Idk jártán még több ilyen

eset vált ismeretessé — se dolgozat során magam is ismertetek egy ilyen

példát — a mi lehetleg az összes fajok anatomiájárak mfgvizsgálását, az

összegylt anyag viszont a rendszertannak anatómiai alapokra való fek-

tetését tette szükségessé. A haladás ezen a téren örvendetesen gyors, úgy
hogy immár nincs messze az az id, a midn legalább az emópai fajok-

nak legfontosabbjai rendszertani anatómiai tekintetben is ismeretesek

lesznek.
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SOOS LAJOS

Ebbl a munkából óhajtom kivemii részemet, midó'n az alábbiakban

a nálunk fló'forduló tüdscsigák — Pulmonáták — nagyobb sorozata ana-

tómiájának legfontosabb vonásait megismertetem. A munkának nem
alkalomszeren vágtam neki, mert ez szerves alkotórésze készül' magyar
MoUusca-faunámnak. Az itt közölt eredmények eredetileg ebbe a munkába
voltak szánva, azonban arra való tekintettel, hogy e munkám csak évek

muIva láthat napvilágot, az eredmények közlését nem halaszthattam

akkorra, mert hiszen külföldi búvárok mind nagyobb és nagyobb számmal

vetik magukat a kevésbbé ismert keletibb faunák tanulmányozására s ily

körülmények közt kötelességemnek tartom, hogy az elsbbséget megóvjam

nem a magam, hanem a magyar tudomány számára. Ez a szempont eléggé

súlyosnak tnik fel elttem, akár a speciálisan magyar fajokat tekintem,

a melyeket megismertetni elssorban a mi kötelességünk, akár azokat,

melyek általánosabban elterjedt európai vagy épen az egész palaearktikus

regióban él fajok. Mert az alább megismertetend fajok tekintélyes része

e két csoportba tartozik s úgy vélem, hogy a magyar tudományra csak

haszon származhatik belle, ha ezekkel kapcsolatban is magyar kutató

neve szerepel az irodalomban.

A dolog természetébl folyik, hogy munkám mozaikmunka, melyet

magasabb egységekbe összefzni ez alkalommal csak helyenként kíséreltem

meg, ott, a hol a mozaikszemek önmagukban is alkalmasoknak és elég-

égeseknek bizonyultak ilyen magasabb egység megalkotására ; a többiek

csak az ismert vagy a még megismerend adatokkal egyetemben foglal-

hatók hasonló módon össze, ez azonban jelen dolgozatom keretén kívül

esik. Tarka változatossággal követik itt egymást olyan fajok, melyek

anatómiai tekintetben eddig teljesen ismeretlenek voltak, azután olyanok,

a melyekre vonatkozó adatok kiegészítésére avagy javításra szorulnak.

Minderrl külön-külön, az illet helyen emlékszem meg. Igen tekintélyes

számmal szerepelnek az apró fajok, a Molluscák minutiái, melyeknek

ismerete természetszerleg a leghiányosabb, vizsgálatuk nem csekély

nehézségei miatt. Fképen ezek között vannak olyan messze elterjedt

fajok, mslyekre föntebb czéloztam (Fiírea-fajok, apró Planorhis-ok stb.).

Da olyan nagyobb fajok is akadnak köztük, melyeknek vizsgálata semmiféle

különösebb nehézséggel sem jár (pl. Physa), s a melyek anatómiai ismereté-

nek forrása még ma is Lehmann 44 éves hiányos adatai és nagyon is váz-

latos rajzai.

Mint dolgozatom czíme is utal rá, az anatómiai viszonyokat els-

sorban a rendszertan szempontjából vizsgáltam s így f figyelmemet a rend-

szertani szempontból fontos szervekre fordítottam. Eégóta ismeretes, hogy

ebbl a szempontból fképen a rágókészülék és —különösen a Pulmonátákat

illetleg — az ivarkészülék a legfontosabb része a szervezetnek. De figye-

s
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lemmel voltam, bár esetenként nagyon különböz mértékben, egj^éb szer-

véltre, jelesen a köpenyszervek csoportjára, a bélcsatornára és az ideg-

rendszerre is, mely szervek már eddigi tudásunk szerint is, alkalomadtán

nem kevéssé fontosak rendszertani szempontból. Ez eseteki'e különös figye-

lemmel voltam, azonban nem tartózkodtam esetleg oly adatok közlésétó'l

sem, melyek legalább mai tudásunk szerint a nevezett szempontból ke-

vésbbé jelentsek. Mart lehetséges, hogy ez nem egyéb ismereteink hiányos-

sága keltette látszatnál, azért az ily adatok gyjtését sem szabad elha-

nyagolnunk. Ez okból közlöm pl. több Stylommatophora központi ideg-

rendszerére vonatkozó megfigyeléseimet, mert ha az idegrendszer sajátos-

ságai nem is használhatók fel a fajok elhatárolására, esetleg igen fontosak

lehetnek a magasabb rendszertani kategóriák megállapítására.

A szöveget illusztráló rajzok kivétel nélkül rajzolókészülékkel készül-

tek, tehát minden vázlatosságuk ellenére is teljesen hek. E rajzok bár-

mennyire igénytelenek legyenek is mvészi szempontból, a czélnak bizonyára

megfelelnek.

Meg kell jegyeznem azt is, hogy a szervek leírásában nem használtam

absolut mértéket, vagyis a különböz méreteket nem fejeztem ki milli-

méterekben, mint némely szerz teszi. Kerültem pedig ezt egyrészt azért,

mert a szervek egyes alkotórészei gyakran sokszorosan csavarodottak s így

a pontos mérés úgyis lehetetlen, másrészt pedig a mérték úgyis csak viszony-

lagos érték, mert hiszen a fajok különböz egyénei nagyon különböz

nagyságúak s ennek megfelelen változnak szerveik méretei is. Absolut

méretek helyett czélszerbbnek tartom a relativ, más szervekhez viszonyí-

tott méretek megadását, mert hiszen rendszertani szempontból ez a fontos,

és voltaképen a milliméterekben kifejezett méretek is csak ezt a czélt

szolgálják — fölöslegesen kompUkált alakban.

Mieltt az egyes fajok anatómiai viszonyainak ismertetésébe kezdenék,

szükségesnek tartom, hogy elzetes tájékozást nyújtsak az itt tárgyalt

szervek, illetleg szervrendszerek általános morphologiai viszonyairól. Erre

az áttekintésre szükség van már csak a pontos terminológia kedvéért is,

mely nélkül a legegyszerbb viszonyokat sem lehet kellképen megértetni.

A rendszertani szempontból különösen fontos szervrendszerek a kö-

vetkezk : 1. a köpenyszervek csoportja ; 2. a bélcsatorna ; 3. az ivarkészül^k

és 4. a központi idegrendszer. Ezeket kell mindenekeltt fbb vonásaikban

megismertetnem.

1. Köpenyszervek. A test hátoldalán, bizonyos távolságban

a fej mögött, majdnem minden csigán egy tágas üreget találunk, mely vagy

széles, az egész hát szélességén áthúzódó réssel, vagy pedig kisebb, kerek

1*
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nyílással nyílik a szabadba. Ezt az üreget köpeny- vagy lélekzüregnek

nevezzük, mivel ebben vannak elhelyezve a kopoltyúk, illetleg kopoltyúk

hiányában ennek a felülete a lélekzfelület. A tüdó'scsigák lélekzó'üregének

nyílása mindig kerek s lélekznyilásnak (pneumostoma) nevezzük. El-

helyezó'dését illetleg tudnunk kell, hogy a jobbra csavarodott csigákon

a test jobboldalán, a haha csavarodottakon pedig megfelelen annak bal-

oldalán keresend.^ Ebben az üregben vannak elhelyezve a köpenyszervek

néven összefoglalt szervek, jelesen a vese, a szív, a kopolty\ík és az osphradium

néven ismert érzékszerv. Ez utóbbi a tüdscsigákban csak többé-kevésbbé

degenerált állapotban van meg, avagy teljességgel hiányzik, azért ez al-

kalommal ismertetését mellzhetem, épen úgy, mint a kopoltyúét is, mert a

tüdscsigáknak valódi kopoltyújuk tudvalevleg soha sincs. A köpeny-

szervekhez számíthatjuk bizonyos fokig a végbelet is, bár tulajdonképen

nem fekszik a lélekzüregben, hanem csak annak a fala mentén fut végig

s nyílása közvetetlenül a lélekznyílás mögött van. A Pulmonáták meglév

és tágabb értelemben vett köpenyszervei úgy helyezkednek el, hogy —
jobbra csavarodott formát véve alapul — a köpenyüreg jobb zuga mentén

fut végig a végbél, ettl balra, nem nagy távolságra foglal helyet a vese,

s viszont ettóT balra, közvetetlenül mellette, st részben a vese megfelel

íves beöblösödésébe benyomódva található a szívburok s benne a fej felé

es részen a szívpitvar, mögötte a szívkamra. Balra csavarodott fajokon

a szervek sorrendje megfelelen fordított. Meg kell azonban jegyeznem,

hogy ez csak schema — bár a legtöbb esetre érvényes schema — mert a kö-

penyszervek elhelyezdésében különböz körülmények eltolódásokat idéz-

hetnek el.

A köpenyüreg viszonylagos nagysága nagyon különböz s általá-

ban véve a test és a héj alakjától függ. Oly fajoknak, melyeknek a zsigei-

zacskója s ennek megfelelen héja kevés számú, de tágas kanyarulatból áll,

a mivel együtt szokott járni az utolsó kanyarulat öblös volta, nem mély,

de nagyon széles, tágas lélekzürege szokott lenni; oly fajoknak viszont,

melyeknek zsigerzacskója és héja igen sok kanyarulatból áll, azoknak

köpenyürege keskeny, de nagyon mély, szinte lapos csalakú. A köpeny-

üreg mélysége hatással van a vese alakjára is, mert a mély lélekzüreggel

bíró fajoknak rendesen hosszú, keskeny, néha szinte szalagalakú, ellenben

a rövid, széles lélekzüreggel ellátott fajoknak sokkal zömökebb veséje van.

A jobbra csavarodott csigák veséje — mint említettem — a végbéltl

mindjárt haha, tehát a lélekzüreg jobboldalán, annak a boltozatán és

^ A csavarodás irányát nagyon könny megáliapífani, mert a nézvel szembe és

csúcsával fölfelé fordított héj nyilasa baloldalon fekszik, ha balra csavarodott a héj, és

jobboldalon, ha jobbra csavarodott.
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egészen a mélyén foglal helyet s szélesebb végével, vagj'is alapjával a köpeny-

üi-eg alapjára támaszkodik, míg ellenkez vége, vagyis a csúcsa a fej irá-

nyába fordult. Nagy általánosságban megnyúlt háromszögalakú test, mely

hosszabb tengelyével párhuzamosan fut a végbéllel. Hátul, alapjánál a leg-

szélesebb s elre, a csúcsa felé lassan megvékonyodik. A vese a héj

eltávolítása után rögtön szembetnik, mert színével élesen elüt a kör-

nyezetétl.

A vese szerkezete tekintetében a Pulmonáták két csoportja, a Basom-

matophorák és Stylommatophorák között meglehetsen éles különbség van.

A Basommatophorák veséje egyszer zacskó, melynek külsleg is élesen el-

határolódott vezetéke (húgyvezeték, uréter) nincsen s váladéka a vese csúcsán

lév nyíláson át távozik el. Szövettanilag azonban a vese tulajdonképeni

kiválasztó része meglehetsen élesen elhatárolódik a pusztán kivezetésre

szolgáló résztl. Más szerkezet a Stylommatophorák nagyobb részének

veséje, mert annak külön vezetéke, urétere is van, mely közvetetlenül a

vese csúcsánál kezddik. A vezeték nem egyenes folytatása a vesének, mert

nem egyenesen elre irányul, hanem sajátságosképen hátrafelé s a vese

mentén, ahhoz szorosan hozzánve egészen a vese alapjáig halad, a hol

elválva tle, ers ívben hirtelenül áthajlik a végbél oldalára s armak a

mentén halad tovább a végbélnyílás tájékáig, a hol végzdik. A járatnak

elüls, a veséhez ntt része, az ú. n. elsdleges húgyvezeték széles és lapos,

mely azonban a vese alapja felé fokozatosan megvékonyodik s végül hen-

geres csvé válik. A vezeték második, a végbél mentén haladó részét másod-

lagos húgyvezetéknek nevezzük. Míg az elsdleges húgyvezeték egész

lefutásában zárt járat, addig a másodlagos húgyvezeték részben vagy

egészben nyitott lehet, a mi azt jelenti, hogy egy részét csillangós sejtekkel

kibélelt csatorna helyettesítheti. Abban a tekintetben, hogy a másodlagos

húgyvezetéknek mekkora része zárt és mekkora nyitott, a változatosság

rendkívül nagy s a mint látszik, egyáltalában nem alkalmazkodik az egyéb

sajátságok alapján megállapított systematikai sorrendhez. Vaimak u. i.

fajok, melyeknek egész másodlagos húgyvezetéke nyitott s így tulajdon-

képeni húgyvezeték-nyílásuk mindjárt a vese alapjánál keresend, míg

más fajokban a vezeték harmada, fele stb. zárt, ill. nyitott, minek követ-

keztében a tulajdonképeni nyílás a vese alapja és a végbélnyílás közé es
távolság valamelyik pontján foglal helyet. A legtökéletesebben fejlett

fajoknak, a legmagasabbrend Helicidáknak egész hosszában zárt iná$o<ir

lagos húgyvezetékük van.

A másodlagos húgyvezetéknek itt ismertetett viszonyairól egyébként

csak a teljesség kedvéért emlékszem meg, mert vizsgálataim során e viszo-

nyokra csak alárendelt mértékben voltam tekintettel, egyrészt azért, mert

a kisebb rendszertani egységek elhatárolására alig remélhettem tle fon-
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to$abb útbaigazításokat., ''-ínáérészt pedig azért, mert Behme ^ vizsgálatai'

mvéne tekintetben gazdag adatokkal rendelkezünk. ^ :

Y," -Érdekes és fontos körülmény az, hogy a Stylbmmatophorák között

isvámiak olyan alakok (Bulivtinus- és Pwpa-félék s alkalmasint a FoíZonia,

i$)i ; melyeknek veséje a Basommatophorákéval egyezik Jneg. E téjay fon-

tossága még növekszik, ha tudjuk, hogy vele együtt járnak egyéb szer-

veiknek, jelesen ivarkészüléküknek és idegrendszerüknek bizonyos si

sajátságai is, a mi támogatva üiég a geológiai soron való megjelenésük

koröli idpontja által is, mindenesetre arra utal, hogy e formákban nagyon

si" Stylommatophorákat kell látnunk.

-

'-' ' A szív, a mint íáttnk, a vese mellett, részbein annak íves beöblö-

sod^ben foglal helyet. Fejldéstanilag e két szerv, t. i. a szív és a vese, a

legszorosabban összefügg s az összefüggés nyoma késbben is megmarad,

aiert a vese és'.a szívburok egy járat, az ú. n. renopericardiaUs járat köz-

vetítésével késbben is összefügg egymással. A két szerv szoros összefüggésé-

nek folyománya, hogy abban az esetben, a midn a vese valami ok folytán

eltolódik; eredeti helyzetébl; a szív is mindig vele együtt változtatja a

helyét. A szív egyébként a szívbm-okban elhelyezett pitvarból és kamrá-

ból áll. Az utóbbinak a 'nagysága mindig az elbbiétl függ, illetleg

megfordítva.- A szívbm-olinak a veséhez viszonyított nagysága nagyon

változékony s esetleg rendszertani jelentsége , is van. Egyszer eléri, st
túl is haladja a vese felehosszát, máskor ellenben jóval rövidebb annál.

A szívpítvar és szívkamra elhelyezdését illetleg a Prosobranchiákéval

egyezik meg, 'a mennyiben a pitvar a kamra eltt fekszik, vagyis közelebb

a fejhez. , .

2, Bél csatorna. A bélcsatorna hosszú, különböz részei szerinti

nagyon különböz vastagságú cs, mely a szájnyílással kezddik és a végbél-'

nyílással végzdik. Jellemz vonása a csigák bélcsatornájának, hogy a

száj- és végbélnyílás — egyes, másodlagosan módosult formákat leszá-

mítva — egy irányba esik, a csigák szervezetét jellemz 180°-os csavarodás

eredményeként. A bélcsatomának általában véve 3 részét különböztet-

hetjük meg, ú. m. az el-, a közép- és az utóbelet. A középbél entodermalis,

a másik két rész pedig ektodermalis eredet. Az elbél részei a következk

:

a szájüreg, a garat (pharynx) és a nyelcs (Oesophagus). A középbél

részei a gyomor és a vékonybél, mely után a harmadik rész, az utó- vagy

végbél következik.

A bélcsatorna hatalmas, izmos, változóalakú, de nagyjából tójásdad-

Yagy inkább csonka kúpalakú duzzanatfal kezddik, inelyet buccalis massza

* Behme, Th., Beiträge zur Anatomie und Entwicklungegeschichte des Harnappara-

tes der Lungenschnecken. (Axch. f. Naturgesch,, 55. Jg.^ 1889). ,;. " llci
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néven szoktak emlegetni s a melyet legegyszerbben talán buccalis duzza-;

natnak nevezhetünk. Kezdrészén van a szájnyílás. A duzzanat belsejében

lév üreget az állkapocs két részre osztja, az elüls, nagyon kicsiny üi-eg a

szájüreg, a hátsó, nagyobb üreg pedig a buccalis üreg vagy garat.

Meg kell jegyeznem, hogy a legtöbb szerz egyszerség, illetleg könnyebb

kifejezhetség kedvéért röviden az egész képzdményt, vagyis az egész

buccalis tömeget pharynxnak nevezi.

A buccalis üregben foglal helyet a rágószerv, mely két frészbl áll,

jelesen az állkapocsból és a Molluscakra rendkívül jellemz reszelbl vagy

radulából. A két szerv morphologiailag egyébként teljesen független egy-

mástól.

,
;

• Az állkapocs a buccali^ tireg boltozatán, tehát a dorsalis oldalon,

haránt irányban elhelyezkeej', egy vagy több részbl álló szilárd lemez,

mely azonban egyes esetekben teljesen hiányozhatik is. Anyagát illetleg

conchyolinból, bizonyos chitinszer anyagból áll. Az állkapocscsal bíró

Stylommatophoráknak egyetlen állkapcsuk van, míg a Basommatophoráké

eredetileg 3 részbl áll, egy középs, nagyobb, fórészbl, melyhez kétoldaJiól

^gy-egy kisebb lemez járul. A járulékos lemezek gyakran összeforranak a

flemezzel, az ilyen Basommatophoráknak tehát szintén csak egy áll-

kapcsuk van. Az állkapocs nagyon jellemz a csigák egyes csoportjaira,

azért sok szerz, különösen régebben, ezt a szervet használta föl elssorban

a Stylommatophorák rendszertani taglalására. Az állkapocs felülete u. i.-

egyszer egészen sima, széle pedig egyenes vonalú (oxygnath állkapocs),

máskor ellenben felülete harántul finoman barázdált, minek megfelelen

széle csipkézett (aulacognath állkapocs), ismét máskor pedig felülete ersen

bordázott, széle meg fogazott (odontognath állkapocs). Ezek azonban csak

a fbb typusokat képviselik, melyeken kívül az állkapocsnak még több

változata is van.

A rágókészülék másik része, a radula, a buccalis üreg ventralis oldalán,

egy nyelvszer, hátra felé lelapuló és a pharynx falába lassanként beolvadó,

elül ellenben ers ívben elre ugró; izmos, saját izmokkal mozgatható szerven,

az ú. n. nyelven ül, melynek támasztékát ers, porczszer szövet alkotja.

A radula a «nyelv» felületét vonja be s hátrafelé belé nyúlik az ú. n- radula-

zacskóba, mely egyszersmind a radula képzdésének helye is. Tudnivaló

u. i., hogy a radula elüls része használat következtében állandóan kopik

s az elkoptatott részek helyett a radulazacskóban állandóan újak képzd-

nek. A radulazacskó nem más, mint a pharynx vakbélszer, eredeti helyzeté-

ben aimak ventralis oldalán helyet foglaló kitüremlése, függeléke. Nagysága

nagyon különböz, mert míg egyszer hosszabb magánál a buccalis duzzanat-

nál is, máskor csak apró, félgömbszer kitüremlés annak a falán. A radula

maga lapos lemez, mely, mint az imént említettem, a <<nyelv)> felületét vonja
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be s így alakja annak a felületének alakjától függ. Leggyakoribb alakjáról

talán úgy adhatok legkönnyebben megérthet képet, ha kurtaszárú, hajlott

szopókájú pipához hasonlítom. Ha az ilyen pipát nyílásával lefelé fordítva

képzeljük, nagyon megközeht képet kapunk a Stylommatophorák radu-

lájának alakjáról, a mennyiben a pipa maga ebben a helyzetben a

radula elüls, a szájnyílás felé es, ersebben ventraHs irányban hajlott

részének, szára a «nyelv» hátoldalát fed s rézsútosan hátra és lefelé haladó,

ívesen fölfelé hajló szopókája pedig a radulazacskóban lév s ennek alakjá-

nak megfelelen ívesen fölfelé hajló részének felel meg. A radula szélei ezen

kívül a «nyelv» jobb- ós baloldalának megfelelen kétoldalt lefelé türem-

lettek.

A radula anyagát szintén a rendkívül szívós conchyolin alkotja.

Finomabb szerkezetét illetleg két részt különböztethetünk meg rajta, jelesen

a «nyelvet» bevonó alap- vagy radulahártyát és az azon szabályos hosszanti

és harántsorokban elhelyezked fogakat. A fogak maguk az alaphártyán

ül alaplemezbl és a tulaj donképeni fogból állanak, melyek az alaplemez-

nek egyenes, horogszeren hátrafelé hajló folytatásai s egy vagy több éles

hegyben végzdnek. A Pulmonáták sorában nagyon gyakori a háromhegy
fog, azért a fogak leírása alkalmával ebbl indulunk ki. A három hegy közül

a középs, a mesoconus a legnagyobb és legersebb, míg a mellette jobbról-

balról lévk, a mellékhegyek, kisebbek. A mellékhegyek közül a középvonal

felé ert endoconusnak, a radula széle felé est pedig ectoconusnak nevezzük.

Miként említettem, a fogak szabályos hosszanti és harántsorokban

helyezkednek el. Egy-egy harántsor fogainak száma egyenl, azért a radula

jellemzésére teljesen elégséges egyetlen harántsor fogainak ismerete, st
még az sem szükséges, mert a radula symmetrikus volta miatt elegend

egy félsor ismerete, mivel a fogak a középvonaltól jobbra és balra teljesen

egyenlen, symmetrikusan vannak kifejldve. A középvonal, vagyis az

ú.n. rhachis mentén fekv fog rendesen sajátos, a többitl elüt, symmetrikus

szerkezet, ezt a fogat középsfognak (rhachis- vagy centralis fog) nevezzük.

A középsfogak alkotta symmetriavonaltól jobbra és balra rendesen két-két

pasztát lehet megkülönböztetni, egy-egy belst s egy-egy külst. Az egy

pasztába tartozó fogak többé-kevésbbé megegyeznek egymással, ellenben

eltérnek a szomszédos pászták fogaitól, úgy hogy a radula öt hosszanti

pasztára oszlik. A középvonal, illetleg középs paszta mellett fekvket

adradialis vagy pleuralis, a radula két szélét elfoglaló pasztákat pedig

uncinalis pasztáknak nevezzük. A pleuralis pasztán lév fogakat mellék-

fogaknak (pleurae), az uncinalis pasztán lévket pedig peremfogaknak

(uncini) hívjuk. Az egyes pasztákon lév fogak száma és alakja, esetleg

valamelyik paszta fogainak teljes hiánya rendkívül jellemz a Molluscák

bizonyos Csoportjaira, minek következtében rendkívül alkalmas egyes
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rendszertani csoportok elhatárolására. Ez a tétel elssorban az sibb csi-

gákra, a Streptoneurákra érvényes, mert azoknak a raduláján az említett

pászták, illetleg fogfélesé^ek mindig élesen elhatárolódnak. E szabályosság

következtében a radulát könnyen áttekinthet mathematikai formulával

lehet jellemezni, oly módon, hogy a középs-, mellék- és peremfogak számát

egyszeren egymás mellé írjuk s a számokat ponttal vagy kereszttel elvá-

lasztjuk egymástól, azonban ez a formula a radula symmetrikus volta miatt

még egyszersíthet is, a mennyiben elégséges a középsfogat és egy félsor

fogainak számát jelezni. Elfordul, hogy a széls paszta fogainak száma

rendkívül nagy, esetleg apró és tömött voltuk miatt meg sem számolhatók;

ebben az esetben a pontos szám helyett a mathematikai «végtelen» ér-

tékjelét, a fekv cx>-t alkalmazzuk.

További rendszertani taglalás czéljaira kevésbbé alkalmas a Pul-

monáták radulája, mivel azonban fajonként változik, mint faji bélyegnek

ismerete elsrend fontosságú. Radulájuknak formulába való szorítása is

nehezebb, mert pasztáik nem határolódnak el olyan élesen, mint a föntebb

ismertetett esetben, hanem a fogak a középsfogtól kiindulva egészen lassan

és fokozatosan alakulnak át, vagyis a mellék- és peremfogak határa el-

mosódott. Azért ez esetben aprólékosabb sajátságokat, mint a fogak alakját,

nagyságát, hegyeik számát és alakját stb. használjuk fel az elkülönítésre

s ilyen módon, természetesen kevesebb határozottsággal, szintén megkülön-

böztethetjük a fogak három fajtáját, lerajzolásuknál pedig szokásos meg-

j.4ölni a sorszámukat. Az említett okból a PuLmonáták radulaformuláját

nem lehet megszerkeszteni a föntebb említett egyszer módon s a külön-

böz szerzk meglehetsen eltér formulákat használnak. Egyik igen gj'ak-

ran alkalmazott formula az, a mely törtszám alakjában fejezi ki az egyes

fogféleségek és a foghegyek számát, mely esetben a tört számlálója a fogak,

a nevezje pedig a foghegyek számát jelöli. Az alábbiakban én is ezt a jelölés-

módot használom.

A buccalis üreg hátoldalán ered a nyelcs, mely egyszer hosszabb,

másszor rövidebb, egyszer vastagabb, máskor vékonyabb hengeres cs,

s vagy egyenletes átmérj egész hosszában, vagy pedig valamelyik része

begygyé tágul ki, hátrafelé pedig éles határ nélkül megy át a gyomorba.

A pharynx és a nyelcs határán nyílnak a nyálmirigyek vezetékei. A nyál-

mirigyek száma mindig kett, melyek többnyire a garatideggyr mögött,

ritkábban azonban az eltt fekszenek, de az az eset is elfordul, hogy a

garatideggyr a nyálmirigyek fölött halad át. Állományuk, alakjuk, nagy-

ságuk nagyon különböz, egyszer nagyon kicsinyek, máskor nagyon ter-

jedelmesek, egyszer lemezalakúak és több lebenyre tagolódtak, melyek

egészen körülveszik a nyelcsövet, máskor hengeresek, egyszer meglehetsen

tömörek, máskor nagyon laza állományúak. Vezetékük nagyon vékony.
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hosszabb vagy rövidtbb s-midn a iiyálmirigyek ß, garatideggym mögött

fekszenek, ez alatt haladnak át. \ _.'! ,; ,,^

A gyomor többnyire egyszer, kisebb-nagyobb tágulata a bélcgaitomá-

nak, mely vágy egységes, vagy pedig, mint pl. a Basommotophorák nagyobb

részének esetében, több részre különül el. Errl az illet helyen külön meg-

ercdékszem. A gyomorba vagy a gyomor ntán következ középbél kezd-

részébe egy vagy több vezetékkel egy nagy mirigy nyílik, a közönségesen

májnak, vagy helyesebben indifferens
'
névvel középbélmirigynek neve-

zett szerv. '

. .
!

A gyomor után következ középbél egyenletes átmérj cs, JOelynek

hosszúsága nagyon különböz. Legrövidebb, mint más állatok esetében is,

a húsevké, hosszabb a növényevké s leghosszabb az ú. n. homokevké,

vagyis azoké, melyek szerives törmelékbl, Diatomeákból stb. élnek s a

táplálékkal ballasztként nagymennyiség homokot is vesznek fel. Ha rövid

a bélcsatorna, akkor egyszeren 'U-alakúan hajlott cs, ha azonban hosszabb,

több, állandó és esetenként nagyon jellemz kanyarulatot ír le. A gyomor

és a közép bél rendesen be van ágyazva a középbélmirigy anyagába. .

-:,. , ,A középbél folytatása a végbél; ennek lefutásáról már a köpeny-

szervek kapcsán szóltam s legföljebb még azt jegyezhetem meg róla, hogy

egyszer vastagabb, máskor ellenben vékonyabb a középbélnél. , Hossza a

köpenyüieg mélységétl függi
j t

3. Ivarkészülék. A Pulmonáták rendszertani anatomiájáben

egészen különleges hely illeti meg az ivarkészüléket, mert ez a rendkívül

bonyolult szerv tapasztalat szerint fajonként változik, azért a radulantellett

érinek van legnagyobb szerepe a fajok határának megvonásában. Vizsgála-

taim czéljának megfelelen én is erre vetettem a fsúlyt s az alább tárgyalt

fajok között mindössze egy van, a melynek ivarkészülékérl nem szólok s

ezét is csak azért mellzöm, mert kellképen ismeretes. Kétszeresen fontos

tehát, hogy e szervrendszer morphologiai viszonyait ismerjük s ép oly fontos,

hogy a megértés lehetsége és a jellemzés lehet rövidsége kedvéért pontos

terminológia álljon rendelkezésünkre. A pontos terminológia egyes ^seték-

ben, sajnos, nem egyéb ugyan jámbor óhajnál a készülék egyes elemeinek

tökéletlen differentiálódása miatt s azért ez esetekben mégis csak a körül-

íráshoz' kell folyamodnunk, azonban iparkodtam, hogy az utóbbi esetit

lehetleg elkerüljem.

Az ivarkészülék morphologiájának és terminológiájának megismer-

tetésében kiinduló pontnak, mint ismertebbeket, a Stylommatophorákat,

ezek közül is a legmagasabb fejlettség Helicidákat vehetjük, mert ezeknek

az ivarkészüléke a legbonyolultabb, a legtöbb alkotóelembl áll, melyeket

megismerve, az egyszerbb összetétel ivarkészülék ismerete önmagától

megadódik.



MAGYARORSZÁGI EULMONATÁK ANATÓMIÁJA. 11

aui. Az általánosan ismert tény, hogy a Pulmonáták kivétel nélkül hímr

nsek s iyarkészülékük bonyolult, szerkezet hímns készülék, melynek

hím és ni alkotórészei, szoros egységgé forrtak össze. A készülék a máj,

i](l. középbélmirigy legfels részébe beágyazott hímusmirigygyel
(glaiiclula hermaphroditica) kezddik .(1. pl. a 105-ik rajzot), mely csó'alakú

mirigycsövekbl, aciuusokból áll. A mirigycsövek vagy többé-kevésbbé

egységes, gömbded tömeget alkotnak, vagy pedig több, közös vezetékük

meiitén sorjában, egysorosán elhelyezett, egymástól élesen elhatárolódott

s tekintélyes távolságban elhelyezödött bojtokban csoportosulnak, mint pl. a

öiausiímfc ivarmirigyének acinusai. A himnsmirigy vezetéke a nagyon külön-

böz hosszúságú hí m n s ve ze t é k (ductus hermaphroditicus), mely-

nek vagy csak egy része, vagy az egész nagyon ersen, kanyargós ; vastagsága

szintén nagyon különböz, de rendesen nagyon vékony. A hímnsvezeték

a p e t e - n d ó V e z e t é k b e n (spermoviductus) folytatódik, melynek

kezdrészébe egy hatalmas mirigy, a ie hé r j e m i r i gy (glandula

albuminifera) vezetéke ömlik be. A hímnsvezeték végs része behatol

a íehérjemirigy anyagába, azért minden további praeparálás nélkül aen^

latható. A behatolás táján egy kicsinye magános, vagy esetleg páros, vakbél-

szer kitüremlés ül rajta, mely némelykor köimyen látható, mert a fehérje-

mirigy felületén helyezkedik el, máskor azonban többé-kevésbbé el van

rejtve a fehérjemirigy anyagában. Ezt a kis függeléket a zégebbi szerzk

ondóhóly'agnak (vesicula seminaJis) szokták nevezni, azonban helytelenül,

mert e néven azt a szervet szokás nevezni, a melyben az illet állat saját

spermája halmozódik fel. Már pedig a szóban lév függelék nem az ilyen

sperma összegyjtésére szolgál, hanem a párzás actusában résztvev másik

egyén spermájának befogadására való. Ez a sperma eredetileg, mint mindjárt

szó lesz róla, a készülék más részébe kerül ugyan, onnan azonban csakhamar

a szóban lév szervbe jut s ebben termékenyíti meg a himnsvezetéken át

lejutó petéket. Épen azért ezt a, szervet megtermékenyítzacskó-
nak vagy ondótáskának (receptaculum seminis) nevezzük. Az

elbb említett magyar kifejezés nehézkessége miatt, bár az általánosan

elfogadott megjelölésnek az felel meg, az utóbbi elnevezés használata

ajánlatosabb.

A pete-ondó vezeték, mely mint említettem, egyenes folyta-

tása a hímnsvezetéknek, két egymáshoz forradt félcsból áll, üregük tehát

összefügg. Vékonyabbik része az ondóvezeték (spermiductus), jóval

tágasabb és rendesen ersen redzött része apetevezeték vagy anya-
méh (uterus) ; az ondóvezetéket, mivel fala ersen mirigyes, rendesen

prostatának szokták nevezni. A két vezeték kívülrl is jól megkülön-

böztethet már eltér színérl is s különösen könny a megkülönböztetés

akkor, mikor a vezeték spirálisan csavarodott, mert ilyenkor a prostata
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mintegy a tengelyt alkotja, mely körül az uterus spirálisan körülcsavarodik.

A hím és ni rósz bizonyos távolságban, mely fajok szerint nagyon eltér,

elválik egymástól és önállóvá lesz. Az ondóvezeték folytatása a rendesen

nagyon hosszú, de nagyon vékony ondócsatorna (vas deferens),

mely a párzószervbe, a penisbe vezet. A p e n i s többé-kevésbbé hengeres,

az ondócsatornánál rendesen sokkal vastagabb cs, a melyen nagyon sok-

szor két részt lehet megkülönböztetni, az alsót, az ivarnyíláshoz közelebb

est s az ennek egyenes folytatását alkotó fels részt. Ks, elbbi vastagabb,

az utóbbinál s ettl egy határozottabb vagy gyengébb duzzanat választja

el. Az alsó rész a szokásos elnevezés szerint a tulajdonképeni penis, a fels

az e pi p ha 11 US. Azonban meg kell jegyeznem, hogy a közönségesen

penisnek nevezett szervet helyesen peniszacskónak kellene nevezni, mert a

valódi penis ezen belül van s nem más, piint a peniszacskó üregébe benyúló,

aránylag nagyon kicsiny, hengeres szerv s így a penis és a peniszacskó

körülbelül úgy viszonylik egymáshoz, mint az emlsök penisének makkja

a praeputiumhoz. Azonban rövidség kedvéért az alsó részt a szokásos módon

penisnek nevezem.

Az epiphallus tulajdonképen nem más, mint az ondócsatora végs,

megvastagodott része, melytl nagyon sok esetben rendkívül nehéz, st
sokszor teljességgel lehetetlen elhatárolni, máskor azonban a határt ponto-

san megszabja az o s t o r nak (flagellum) nevezett, rövidebb vagy hosszabb,

csalakú függeléke a párzószervnek. Az epiphallus az ú. n. spermatokok

(spermatophorok) képzésére való szerv. Ugyanis sok faj spermáját közösülés

alkalmával nem <(szahadon» viszi át a megtermékenyítend egyénbe, hanem

szilárd burkú tokokban, a spermatophorokban, melyeknek fala csak késb-

ben oldódik fel s csak akkor válik a bennük lév sperma szabaddá. Az itt

elmondottakból következik, hogy a fajok egy részének van epiphallusa, a

másiknak ellenben nincs. Azonban mivel ebbeli ismereteink még meglehet-

sen hiányosak, sohasem lehetünk biztosak, hogy ama fajokban, a melyek-

nek külsleg is differentjálóílott epiphallusuk nincs, az ondócsatorna alsó

része nem szerepel-e epiphallusként, vagyis valójában mégis nincs-e epi-

phallusuk? Itt rejHk a terminológiának egyik bökkenje, melyre föntebb

czéloztam.

A penisnek majdnem mindig van külön visszahúzóizma
(musculus retractor penis), melynek egyik vége a penishez vagy az epi-

phallushoz.a másik pedig ritkábban az oszlopizomhoz, rendesen ellenben a

diaphragmához, vagyis a lólekzüreget a testüregtl elválasztó hártyához

tapad.

A penisen nem ritkán egy néha nagyon jelentéktelen, máskor azon-

ban, mint pl. a ßwimiriMS-ok esetében, hatalmas függelék ül, melyet appen-
dixnek nevezünk.!.. : ,
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A széles, lapos, tágas uterus folytatását önállóvá válta után többé-

kevésbbé hengeres cs alkotja, mely az ivamyílás eltt egyesül a penisszel.

Tehát a Stylommatophorák ivarkészülékére jellemz, hogy hím és ni ivar-

vezetékük kezdetben egységes, azután szétválnak s végül ismét egyesülnek

egymással, következésképen egyetlen ivarnyílásuk van.

A ni vezeték önálló részét ismét két részre kell osztanunk, a fels

rész az ú.n. szabad petevezeték (vagy némely német szerz szerint uterus-

nyak),a melyet én a hím vezeték megfelel részének terminológiájával való

párhuzam kedvéért petecsatornának nevezek ; alsó határát a párzó-

táska (1. alább) beömlésének helye jelöli meg, míg e pont alá es rész a h ü-

V e 1 y (vagina). A két rész pontos megjelölése azért szükséges, mert kölcsö-

nös viszonyuk, hosszúságuk, alakjuk stb. az egyes fajok szerint változó

s így jellemz.

A ni vezetékkel esetleg több járulékos szeiv függ össze, jelesen a

párzótáska, a nyálkamirigyek, a nyíltok s az ú. n. apptndiculák.

A párzótáskát (bm'sa copulatrix) rendesen receptaculum se-

minisnek szokták nevezni, azonban, mint Brüel kifejtette, az elnevezés

nem felel meg a physiologiai viszonyoknak, mert a párzás alkalmával beléje

juttatott sperma, illetleg spermatophorok csak rövid ideig maradnak

benne s innen csakhamar tovább vándorolnak a föntebb ismertetett és

helyesen receptaculum seminisnek nevezett szervbe. Sok szerz, bár elis-

meri ennek a terminológiának helyes és jogos voltát, a bursát mégis re-

ceptacuKmi seminisnek nevezi, azon a czímen, hogy az irodalomban ál-

talánosan ez az elnevezés használatos s a helyes elnevezés alkalmazásával

félreértésektl tart. Úgy vélem azonban, hogy ez a szempont nem lehet

irányadó, mert végtére is sokkal fontosabb a valódi physiologiai viszonyok-

nak megfelel elnevezés, melyhez nem kapcsolódik téves fogalom, s a mi

ma szokatlan, holnap megszokottá válik, ha pedig pontosan megjelöljük,

hogy melyik szervet mily néven nevezünk s az elnevezést következetesen

használjuk, félreértés sem támadhat.

A párzótáska legegyszerbb alakjában egyszer ' cs ; tökéletesebb

akkor, mikor vége megduzzadva tartály lyá öblösödik ki. A tartály

egyszer élesen elhatárolódik a n y é Inek nevezett csszer résztl, máskor

azonban az átmenet a két rész közt fokozatos, tehát pontos határuk sem

vonható meg. A terminológia ebben az esetben ép olj' határozatlan, mint

pl. az epiphallus említett esetében. A párzótáska nyelén igen gyakran

vékonyabb vagy vastagabb, rövidebb vagy hosszabb, néha rendkívül

hosszú, a nyélnél sokkal hosszabb, csalakú függelék (diverticulum)

ül, mely egyszer közelebb, máskor távolabb esik a nyél beömlésének a he-

lyétl. A diverticulum által ketté osztott nyél két részének viszonylagos

hossza nagyon különböz és jellemz lévén, rövid kifejezhetség kedvéért
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szükséges a két résznek pontos névvel való megjelölése. Az alsó, vagyis a

beömlés helye és a függelék közé es részt szár uak, a függelék és a tar-

tály közé es részt pedig kocsány nak nevezhetjük.

A ni vezetéknek másik járulékos szervei a nyálkamirigyek
(glandulsB mucosae), melyek a páriótáska beömlésének helye alatt nyílnak a

vezetékbe, attól kisebb vagy nagyobb távolságra. Számuk, alakjuk, elhelyez-

kedésük nagyon különböz, egyszer örvösen helyezkednek el a vezeték kerü-

lete mentén, máskor symmetrikasan aimak kétoldalán, ritkábban lemez,

de rendesen osalakúak, egyszerek vagy elágazók, számuk egyszer csak

egy pár, máskor ellenben sokkal több.

A harmadik járulékos szerv a n y i 1 1 o k (bursa telae amoris), mely

rendesen tojásdadalakú s belsejében nagyon változó alakú és szerkezet

mészképzdmény található, a szerelemnyil (tela amoris). A nyil-

tokok vagy mindjárt a nyálkamirigyek alatt találhatók, vagy pedig jóval

alább foglalnak helyet a hüvely falán. Számuk 1 —4 között változik, azon-

ban, ha számuk nagy, mindegyikban nem szokott nyil lenni.

Végül a ni vezeték negyedik függelékes szervei, az a p p e n d i c u 1 á k

hengeres képzdmények, számuk változó. Ezekrl való ismereteink még
meglehetsen fogyatékosak s még azt sem tudjuk biztosan, de valószín,

hogy ez elnevezés alatt különböz morphologiai érték képzdmények

lappanganak.

Az ivarvezeték végs, páratlan részét, mely a hím és ni vezeték

egyesülésének helye és az ivarnyílás közé esik, pitvarnak (antrum ge-

nitale) nevezzük. Csalakú, rendesen nagyon rövid és csak kivételesen ér

el nagyobb hosszúságot.

Ezek a részek fordulhatnak el a legbonyolultabb, legtökéletesebb

fejlettség ivarkészüléken. Azonban nem minden Stylommatophora ivar-

készüléke ilyen bonyolult, mert tetemes, st nagyobb részüké jóval egy-

szerbb, a mennyiben hiányozhatik róla a ni ivarvezeték járulékos részei

közül a nyíltok és a nyálkamirigyek, a párzótáskáról pedig a nyél függeléke,

st ritka esetekben a párzótáska mindenestl is hiányozhatik s igen gyak-

ran hiányzik az ostor, ritkábban pedig a psnis visszahúzóizma is.

A Basommatophorák ivarkészüléke alapjában véve ugyané szerint

az alapterv szerint épült föl, azonban egy igen fontos vonásban eltér tle,

jelesen abban, hogy az ivarvezeték mindjárt a fehérjemirigy beömlésének

a helye körül két, hím és ni részre válik szét s a két rész többé nem is egyesül

egymással, következésképen külön hím és külön ni ivarnyílásuk van.

A hím ivarnyílás közvetetlenül a tapogató mögött található, míg a ni ivar-

nyílás hátrább, a Planorhis-okon például kevéssel a hím nyílás mögött, a

TÁmnaeákron ellenben jóval hátrább keresend. A hím járaton nagyjában

ugyanazokat a részeket lehet megkülönböztetni, mint a Stylommatophora-
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kén, azonban részben más elhelyezkedésben. A vezeték fels része az o n d ó-

vezeték, az alsó mirigyes rész a prostata, mely azután a nagyon

vékony ondócsatornában folytatódik. A hím és nó'i vezeték eredeti

helyzetében szorosan egymáshoz tapad s különösen az apróbb fajokét csak

megfelel', nagy óvatossággal lehet elválasztani egymástól.A vezeték mirigyes

része, vagyis a prostata, rendesen jóval a ni ivarnyílás mögött végzdik

s a folytatását alkotó ondócsatorna a ni vezeték lefutását követi egészen

ni ivarnyílásig, a hol a Limnaeák és P/tJ/sáfc esetében sajátságos módon

mélyen behatol a test szövetei közé s ott halad egészen a hím ivarnyílás

tájáig, a hol kiszabadul s most már a penis mentén fut végig egészen annak

a distalis végéig. A Planorbis-ok ondócsatornája gyakran végig szabad, leg-

följebb kevés rostból álló szövedék fekszik fölötte. Penisük két részbl áll. A
Limnaeák penisének két része élesen elkülönül egymástól, mert az ivarnyílás-

hoz közelebb es rósz sokkal hatalmasabb, vastagabb és hosszabb, mint a

fels rész, mely oly vékony, hogy els pillanatra az ondócsatorna részé-

nek látszik s csak közelebbi megtekintéssel látható, hogy attól egy duzzanat

elválasztja. A Physák penisének két része közt sokkal kisebb az átmér-

beli különbség s még kisebb a PZanorbis-oké közt, azonban a határuk majd-

nem mindig eléggé éles. Errl az illet helyen lesz szó. A penis két részének,

mint általában véve a sokkal kevésbbé tanulmányozott Basommatophorák

egész ivarkészülékének terminológiája nagyon bizonytalan. így például a

LimTiaeák párzószervének két részét egyszeren «kis cs» és «nagy cs» néven

emlegetik, a Planorbis-ok penisének proximalis (vagyis az ivarnyílással ha-

táros részét) BuoHNBB prseputiumnak, a másikat pedig penisnek nevezi.

Ez utóbbi rész elnevezése helyes abban az értelemben, a hogyan a Stylom-

matophorák párzószervének megfelel részét is ezzel a névvel jelölik, de

csak annyiban, mert a szóban lev rész küls burka nevezhet inkább prss-

putiumnak, melynek belsejébe glans módjára nyúlik be a tulaj dónké peni

penis. E részt rövidség kedvéért én is penisnek nevezem, az alsót (a «nagy

csövet») ellenben, mely tehát nem prjeputium, az indifferens penishüvely

névvel illetem. A penisnek, illetleg penishüvelynek egy vagy több vissza-

húzóizma van, ezekrl az illet helyen külön szólok.

A vezeték ni része nagyon eltér az egyes nemek szerint s azért azt

nemek szerint külön terminológiával kell jelölni, melyrl a maga helyén

szólok. Azonban általánosan jellemz a receptaculum seminis hiánya ós

az, hogy járulékos szervei közül csak a párzótáska van meg s hogy ennek a

nyelének soha sincs függeléke.

4. I d e g r e n d s z e r. A csigák központi idegrendszere nagy álta-

lánosságban öt pár idegdúczból és az ket összeköt idegfonatokból áll.

A Pulmonáták idegdúezai mind a nyelcs körül csoportosultak és zárt

garatideggyrt alkotnak, ellenben az alsóbbrend csigák egyes dúczai
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hátrább tolódtak, minek következtében az ket összeköt idegfonatok is

hosszabbak azoknál, a melyek a Pulmonáták megfelel dúczait kötik össze

egymással.

A dúczok gömbalakúak vagy tojásdadalakúan megnyúltak, esetleg

szabálytalanul sokszögletesek s egymáshoz viszonyított nagyságuk nagyon

különböz. Az öt dúczpár közül kett mindjárt a garat fölött vagy a mögött,

de a bélcsatorna dorsalis oldalán foglal helyet, a diiczokat a bélcsatorna

fölött áthúzódó rövidebb vagy hosszabb idegfonat köti össze egymással.

E dúczok az agydúczok (ganghon cerebrale), az ket összeköt idegfonat

az a g y p á n t (commissura cerebralis). Az agydúczok rendesen az ideg-

rendszer legnagyobb dúczai, melyek gj'akran több karéjra, lobusra tagolód-

tak. Az agydúczoknak megfelelen a bélcsatorna vtntralis oldalán, mind-

járt a láb bels felszínén egy másik dúczpár található, a lábdúczok
(ganghon pedale), melyek a középvonal mentén oly szorosan egymáshoz

simulnak, hogy az ket összeköt idegfonat (commissura pedalis) ahg észre-

vehet. Helyzetüket illetleg vagy egy magasságban fekszenek az agydú-

czokkal, vagy gyakran jóval azok eltt, esetleg náluk hátrább helyezked-

nek el. Az agydúczokat a lábdúczokkal összeköt idegfonatot c e r e b r o -

pedalis connectivu m-nak nevezzük. Az agy- és lábdúczok között,

de a cerebro-pedalis connectivum mögött kisebb-nagyobb távolságra egy

kicsiny idegdúczot találunk, a p 1 e u r a 1 i s d ú c z o t (ganglion plem"ale),

melyet az agydúczczal a cerebro-pleu ralis, a lábdúczczal pedig a

pleuro-pedalis connectivum köt össze. A pleuralis dúcz

mögött, a bélcsatorna oldala mentén, de jobban a ventralis oldal felé to-

lódva találjuk a parié talis dúczot. Míg az elbb említett dúczpár

két egyenl dúczból áll, addig a parietalis dúczpár mindig asymmetrikus,

mert egyik dúcz, a jobb vagy a bal, mindig jobban fejlett a másiknál, a sze-

rint, hogy az illet egyén jobbra vagy balra csavarodott-e? Végül a parietalis

dúcz mögött, a bélcsatorna alatt, de a középvonalból mindig félretolódva

találjuk a visce ralis vagy zsiger dúczot, mely páratlan ugyan,

azonban theoretikus alapon két dúcz összeolvadásából keletkezettnek kell

képzelnünk. A központi idegrendszer dúczpárainak a száma eképen tehát

valóban öt. A zsigerdúczot a pleiualis dúczczal összeköt, morphologiailag

rendkívül fontos idegfonatot, melyben benne fekszik a parietalis dúcz is,

pleuro-visceralis connectivu m-nak nevezzük. Esetleg szük-

ségünk lehet arra is, hogy ennek két részét, melj-ek egyike a parietalis di'i-

czot a zsigerdúczczal, a másika pedig a pleurahs dúczczal köti össze, külön

is megjelöljük. Ezt a két részt pleuro-parietalis, illetleg v i s-

cero- parietalis connectivu m-nak nevezzük.

Ezen az öt f dúczpáron kívül még egy nevezetes dúczpárja van a

csigáknak, a melyet némely szerz szintén a központi idegrendszerhez szá-
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mit. Ez az ú. n. b u c c a 1 i s d ú c z p á r, mely az agydúczpár eltt, közve-

tetlenül a nyelcs kezdetén s annak a ventralis oldalán foglal helyet. Ezt

a dúczpárt az agydúczczal a buccalisconnectivum köti össze.

*

Ezzel megismertettem a rendszertani szempontból elssorban fontos

szervi'endszerek legfbb vonásait amiyira, a mennyire a következk megér-

tésére okvetetlenül szükséges s így áttérhetek az ígyes fajok, illetleg nemek

rendszertani anatómiájának tárgyalására.

A) BASOMMATOPHORA.

I. Linmaea Brug.
^

A Limnaeák anatómiájára vonatkozó ismereteink fölötte hiányosak,

jóllehet kgnagyobb és mindenütt elforduló fajukat, a L. stagnalis-t már az

anatómiai tudományok els fellendülésének korában vizsgálták (Lister és

Swammerdam), CuvierI pedig az állat egész anatómiájáról eléggé rész-

letes ismertetést adott, azonban mint tulajdonképtni úttör, a hibákat

nem kerülhette el. Az állat ivarkészülékérl késbb Paasch * adott majdnem

hibátlan leírást s meglepen szép rajzot. Ugyanerrl még tökéletesebb le-

írást és rajzot adott Baudelot,^ a kinek a rajza azután belejutott a tan-

és kézikönyvekbe is, jóllehet egy tekintetben hiányos és hibás, mert

a ni ivarvezeték kezdrészének szerkezetét hibásan tünteti fel. Ezt a

hibát kijavítva látom Taylor* rajzán, így tehát most már elmondhatjuk,

hogy legalább a L. stagnalis ivarkészülékét tökéletesen ismerjük. A többi

fajnak az ismerete ezzel szemben nagyon hiányos lévén, jónak láttam,

hogy legalább azokat a fajokat ismertessem meg, a melyekbl sikerült meg-

felel anyagot szereznem. Mint legfontosabbra, az ivarkészülék viszonyai-

nak kiderítésére vetettem a fsúlyt,^ azonban nem hanyagoltam el, a mennyi-

' CuviEB, G., Mémoirs pour servir á. Thistoire et k, ranatomie des Mollusques. Parip,

1817.

- Paasch, A., Ülier das Geschlecht: system und über die Harn bereit ei den Organe

einiger Zwitterschnecken. (Arch. f. Naturg., 9. Jg., 1843, p. 90).

^ Baüdelot, Kecherches sur l'appareil générateur des Mollusques Gastéiopcdes.

(Ann. Sc. Nat., (4) vol. 19, 1863, p. 190).

* Taylor, John W., Mon. of the land and freshwafer Mollusca of the British Isles.

Leeds, 1894-900, p. 355.

ä Lehmann (Die lebenden Schnecken und Muscheln der Umgegend Stettins und iu

Pommern. Cassel, 1873), a ki a Stettin környékén elforduló majdnem valamennyi fajt meg-

vizsgálta anatómiai' szempontból, leírta és lerajzolta az itt ismertetett fajok ivarkészülé-

Annales Musci ^'ationa)is Hungarici. XV. ^
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ben szükségesnek látszott, a többi szerveket sem. Idegrendszerükrl nem

kell megemlékeznem, mert az Lacaze-Düthibrs vizsgálatai óta kellképen

ismeretes. Bélcsatornájukat illetleg a L. omíó-ra utalok, melynek e szervét

megvizsgáltam s tapasztalatom szerint a rajta megállapított viszonyok

érvényesek a többi fajra is. Radulájuknak, mint kellképen ismert szerv-

nek tárgyalását szintén mellztem.

Miként említettem, figyelmemet elssorban az ivarkészülék megisme-

résére fordítottam. Alább a nálmik elforduló hat faj közül háromnak az

ivarkészülékét ismertetem meg, megjegyezve, hogy e három ivarkészülék

csak három typust jelöl, melylyel egy-egy faj ivarkészülékének anatómiája

még egyáltalában nincs tökéletesen megismertetve, mert a Limnaeák cso-

dálatos változékonysága miatt okvetetlenül szükséges, hogy oly formák

is megvizsgáltassanak anatomiailag, melyeket a héj alapján egyik vagy

másik faj változatának szoktak tartani. Az itt tárgyalt három faj a L.

auricularia L., L. ovata Drap, és L. palustris Müll. A L. stagnalis L.-t,

melynek anatómiáját szintén feldolgoztam, a föntebb ismertetett oknál

fogva mellzhetem, a L. feregra MüLL.-ból egyelre nem sikerült alkalmas

anyagot szereznem, a mi végül a 6-ik fajunkat, a L. truncatula MüLL.-t

illeti, egyelre mellzni vagyok kénytelen, jóllehet megvizsgáltam, azonban

anatómiájának egyik pontját még nem tudtam tisztázni s a hiány pót-

lására ez id szerint nincs anyagom.

Mieltt azonban az említett fajok tárgyalására áttérnék, külön meg

kell emlékeznem a Limnaeák ivarkészülékének, kiváltképen ni részének

és a penis visszahiizó-izomrendszerének szerkezetérl, a mermyiben az

eltér a föntebb megismertetett általános typustól.

A Limnaeák hímnsvezetéke majdnem egyenes lefutású cs, melynek

falán, eltéren a Stylommatophoráktól, valamint a Planorhis-októ\, hengeres,

ujjszer, avagy gömbalakú függelékek ülnek ; számuk eltér, egyszer rend-

kívül sok s a vezeték egész falát ellepik, máskor kevesebb, de hiányozni

sohasem hiányzanak. Ezeket a függelékeket ondóhólyagoknak (vesiculíe

seminales) értelmezik.

Ni ivarvezetékük terminológiája nagyon ingadozó s egyes részeit ahány

szerz, annyiképen nevezi, a legtöbb pedig egyszeren körülírással jelöli meg

az egyes elemeit. Abból a czélból, hogy a leírás alkalmával lehetleg rövid

lehessek, a következképen jelöltem a járat egyes szakaszait (v. ö. pl. az 1.

két is, azonban leírásaiban annyi a tévedés és rajzai annyira vázlatosak, hogy egyedül az

adataira támaszkodni nem lehet, azo'; mind revisióra, javításra és kiegészítésre szorulnak.

Ezzel egyáltalában nem akarom Lehmann nagy érdemeit kisebbíteni, mert a mi müvében

hibás és hiányos, az elssorban nem rajta, hanem nyilván hiányos mszerein múlt. Azt sem

szabad elfelednünk, hogy sok fajnak az anatómiáját 6 ismertette meg elször s így érde-

mei, hibái ellenére is, elévülhetetlenek.
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rajzot): A járat három részbl áll, melyek a következk : 1. a pe t e ve-

z e t é k, 2. az u t e r u s és 3. a h ü v e 1 y. A petevezeték ismét két részbl

áll, a fels rész vékonyabb és ersen kanyargós, az alsó vastagabb, sima falú

és egyenes, illetleg gyengén hajlott s e szerint az elbbit a petevezeték ka-

nyargós, a másikat pedig egyenes részének nevezhetjük, mely utóbbi el-

nevezés nem egészen helyes ugyan, azonban jobb hiányában ezt használom,

mert az ellentét erejénél fogva pontosan megkülönbözteti az els résztl.

A kanyargós rész eredeti helyzetében siií gomolylyá, gömbded tömeggé

van összecsavargatva, mely részben belesimul a fehérjemirigynek vele határos

oldalán lev, homorú bemélyedésébe. Ezt a vezetékrószt csak a legnagyobb

óvatossággal és nem csekély nehézséggel lehet szétfejteni s lefutását eképen

megállapítani. BAUDELOT-nak a L. stagnalis-ra, vonatkozó, említett leírásá-

ban itt volt az egyetlen hiba, mert e bonyolult rész szerkezetét nem tudta

helyesen megállapítani s azért egyszer, reds duzzanatnak ábrázolta és

írta le. A petevezeték kanyargós része hirtelenül, átmenet nélkül megy át

a második részbe s így a köztük lév határ magában véve is eléggé éles,

de még könnyebben felismerhet a határ az által, hogy az egyenes rész leg-

elején tekintélyes nagyságú, mirigyes duzzanat van, melyet n i d a m e n-

t a 1 i s m i r i gynek neveznek onnan, hogy a föltevés szerint ennek a váladéka

szolgáltatja a petecsomók, a nidusok ragasztó anyagát, melybe az egyes

peték be vannak ágyazva s a mely els táplálékául szolgál a petébl kikel

fiataloknak. A petevezték alsó vége hirtelenül kitágulva átmegy a hatal-

mas, terjedelmes uterusba, melyet alakjáról körtealakú testnek is

szoktak nevezni. Az uterus felül öblösebb, hengeres vagy kissé lapított,

az ivamyílás felé azonban megvékonyodik, lassanként hengeres csvé

s'íkül s ilyen marad a vezeték egészen az ivarnyílásig. A harmadik

rész, a hüvely, nagyon rövid, hengeres, melyet az uterus alsp részébl

egyáltalában nem lehetne elhatárolni, ha a párzótáska beömlésének helye

meg nem jelölné a határt.

í A mi a penis visszahúzó-izomrendszerét illeti, az megérdemelné a

közelebbi, részletesebb tanulmányozást. Én, a ki elssorban a rendszer-

tanilag is értékesíthet anatómiai vonásokra voltam tekintettel, .mint e

szempontból alig értékesíthett, közelebbrl nem vizsgáltam meg, azért

megjegyzéseim meglehetsen általános természetek lesznek. t! :.
-

A Basommatophorák izomrendszere általában s így az ivarkészülék

visszahúzó-izomrendszere is sokkal sibb vonásokat visel magán, mint a

Stylommatophoráké, SiMROTH-nak '^ azt az állítását azonban, hogy a Bas-

oramatophoráknak a pharynx izmait kivéve a brizomtömlrl léfzdött

külön izomnyalábjaik nincsenek, határozott túlzásnak kell minsítenünk,

' "^ SlMEOTH, H., Mollusca, 3. Bd., in : Bruiili'.s Klassen und Ordnungen, p. 167.

9*
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mert pl. a penisnek f visszabúzóizma ilyen elkülönült izomnyaláb, melylyel

egyesül a test elüls részének a penistl baba tapadó, nagy, szintén jól

differentiáiódott visszabúzóizma is, mint a L. ovaiá-n volt alkalmam mtg-

figyelni.

A mi már most a penis vis«zabúzó-izorarendszerét illeti, arra vonatko-

zólag nagy általánosságban a következk érvényesek: E szervnek hatal-

masan fejlett visszabúzóizma van, mely a penisbüvtly letompított végén

tapad, több kisebb-nagyobb ággal. Ebhez a fizomboz egy másik csatlako-

zik, a mely szintén a penisbüvelybez tapad, distalis végétói bizonyos távol-

ságra, valamint egy másik, vékony izom is, a mely a penist az ondócsator-

nától elválasztó duzzanathoz tapad. Ez izomcsoport viszonyai meglehetsen

állandóak, tehát e tekintetben bizonyos fokig nyugvópontra jutott fejl-

dési folyamattal állunk szemben. Másképen áU a dolog a penisbüvely izom-

zatát illetleg. Ennek mindegyik oldalához tapadnak izmok, azonban szá-

muk változó, homorú oldalához mindig több izom tapad, melyek azután

beleolvadnak a láb és a jobb testoldal határán futó és a brizomtömlrl
bizonyos fokig lefzdött izomszalagba, melybe olyan módon olvadnak

belé a penisbüvely egyes izmai, mint a hogyan egyoldalasán, parabola

módjára belefutnak valamely nagy vasúti állomáson az egyes mellékvágá-

nyok a fsínpárba. Ez az izomnj^aláb azon a tájon, a hol a zsigerzacskó ki-

emelkedik a láb szintjébl, egységes izommá egyesül, azonkívül megszapo-

rodik a testfal és a láb bizonyos fokig szintén lefzdött izomelemeivel s

akkor áthajük a zsigerzacskónak a colmnella felé es oldalára s lassan

beleolvad abba. Ugyanitt van kapcsolata magával a columellával is, két-

ségtelen tehát, hogy itt tulajdonképen primitiv, még fejldben lév oszlop-

izommal van dolgunk, mely homolog a Stylommatophorák megfelel, de

sokkal fejlettebb oszlopizmával. A penis domboni oldalán egy vagy több

izom van, melyek a test dorsalis oldalfalába, vagyis a nyaki'ész falába ol-

vadnak be. Az elbbi izomzatot retractomak, az utóbbit pedig protractor-

nak szokták tekinteni, vagyis olyannak, a mely a penisbüvely kitrésében

játszik szerepet. Ez kétségtelenül jogos feltevés, azonban mindenesetre

fontos körülmény, hogy az izomrendszer ugyanazon a fajon belül is nagyon

változékony, az izmok száma nagyon változó, nagj'on fejletlen lehet, st
részben hiányozhatik is, s azért a penis izmainak mködése közelebbi

vizsgálatra szorul, mert a penis mködése az említett föltevés mellett érthe-

tetlen abban az esetben, a mikor a föltételezett protractor nincsen meg.

Általában véve a penis izomzatának nagy változékonysága an-a utal, hogy

itt még teljességgel meg nem állapodott, vagyis kialakulófélben lév viszo-

nyokkal állunk szemközt.

Az itt elmondottak után teljesen fölösleges, hogj-^ a penis izomzatá-

ról az egyes fajoknál külön is megemlékezzem. Bvebb felvilágosítást a
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rajzok nyújtanak, azonban az elmondottakból nyilvánvaló, hogy azok az

izomzat tekintetében nem általános érvény morphologiai viszonyokat,

hanem csak egyéni eseteket tárnak elénk.

1. Limnaea auricularia L.

(1. rajz).

Ivar készülék. Hímaósmirigye a himnsvezeték két oldalán

meglehetsen szabálytalanul elhelyezett, hengeres-ujjalakú, avagy többé-

kevésbbé gömbded-sokszöglet mirigycsövekbó'l áll, melyek mélyen be

vannak ágyazva a középbélmirigy anyagába, a honnan csak nagy nehéz-

séggel lehet kiszabadítani ket. Hímnsveze-

tékének szabad része aránylag nagyon rövid,

kezdetben igen kicsiny darabon sima felület,

a következ részén ellenben kisebb-nagyobb

hengeres függelékek ülnek, és pedig kis he-

lyen nagyon sok ilyen függelék ül, úgy hogy

azok szorosan összezsúfolódva szabálytalan

alakú fürtöt alkotnak; a vezeték utolsó része

ismét sima felületés egyenes lefutású. Fehérje-

mirigye nagy, a felületét borító finom hár-

tyába rakódott pigmenttl szürke szín, vese-

alakú, ersen lapított, homorú oldala mentén

vékonyabb, beljebb egyre vastagodó. A fehérje-

mirigy feltnen vastag, de nagyon rövid veze-

tékkel nyílik a petevezeték legfels részébe.

A petevezeték fels része hosszú és lapos, finom,

szabályos ránczokba szedett, azon kívül ers
hurkokat alkotó cs, mely a nidamentalis

mirigygyei egyetemben hatalmas, a fehérje-

mirigy alsó oldalához szorosan odatapadt

tömeget alkot (a rajz a petevezeték hurkait

részben szétfejtve ábrázolja). A petevezeték

alsó része sima felület, egyenes lefutású, kezdetén foglal helyet a tekin-

télyes nagyságú, gömbded vagy zacskóalakóan megnyúlt nidamentalis

mirigy, mely széles alapjával úgy ül a petevezetéken, hogy tulajdon-

képen annak egyszer tágulatának tekinthet. Uterusa hatalmas nagy-

ságú, kissé lapított körtealakú, mely a nyílása felé fokozatosan megvékö-

nyodik, míg végre csalakúvá lesz s ilyen marad egészen az ivarnyílásig.

Az uterus duzzadt részének a hím vezetékkel határos oldala hosszant

1. rajz. A Limnaea auricularia L.

ivarkészüléke.
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csatornásán bevágott, körülbelül olyan módon, mint a kávészem s ebben

a bemélyedésben fut végig a hím vezeték egy része. Kevéssel a ni ivar-

nyílás mögött nyílik be a ni vezetékbe a párzótáska. Ez utóbbi aránj'lag

hosszú, hengeres nyélbl s az ennek a végét elfoglaló tojásdadalakú tartály-

ból áll. A ni vezetéket borító hártyában rendkívül finom szemecskekbl
álló pigment van, mely az uterus falában meglehetsen szabályos haránt-

vonalakba rendezdött, iigy hogy a ni vezetéknek ez a része harántul

sávozott.

• Hím ívarvezetéke kezdetben vékonyabb, egyenletes átmérj, lapí-

tott csalakii járat, mely alább egyenletesen, bunkóalakúan megvastagodva

a^ prostatát alkotja. Tálában tekintélyes mermyiség pigment rakódott le.

A prostatának a ni vezeték felé es oldalán, tehát nem a végén ágazik ki

belle az ondócsatorna, mely kezdetben nagyon vékony és a ni vezeték

mentén halad egészen a ni ivarnyílás tájáig, a hol belehatol a test szövetei

közé s ott halad, míg a hím ivarnyílás tájáig nem ér, a hol ismét kiszabadul

a szövetek közül ; innen kezdve már jóval vastagabb s több kanyarulatot

írva le a penis mentén fut végig annak distalis végéig. A penis körülbelül

olyan vastag, mint az ondócsatorna s attól nem is lehetne megkülönböztetni,

ha határukat egy duzzanat nem jelölné. A duzzanat úgy keletkezik, hogy a

penist átlátszó, kötszöveti elemekbl álló burok veszi körül, mely az emlí-

tett ponton a legvastagabb. A penis hossza meglehetsen változékony egye-

dek szerint, azonban aránylag tekintélyes hosszúságú, néha valamivel

hosszabb a penishüvelynél, máskor ellenben rövidebb nála. A penishüvely

hatalmas nagyságú, izmos falú, hengeres szerv s distalis végének közepén

nyílik beléje a penis. j

Az ivamyílások h&lyérl fönnebb már megemlékeztem, itt csak azt

kell még megjegyeznem, hogy a két ivarnyílás jóval közelebb esik egymás-

hoz, mint a következ fajon.

Az e fajra vonatkozó irodalmi adatokról a következ faj ismertetése

során emlékezem meg.

2. Limnaea ovata Deap.

(2-3. rajz).

Bélcsatorna. Pharynxa hatalmas fejlettség, általában véve

oldalról lapított körtealakú szerv ; nyelcsöve közepes hosszúságú s aránylag

nagyon vastag ; nyálmirigyei mindjárt a pharynx és a garatideggyr

mögött találhatók, nagyon laza állományúak és rövid, lemezalakú lebe-

nyekké tagolódtak, melyek kötszöveti elemekkel vannak egymáshoz

fzve s a nyelcs körül laza szövés gomolyt alkotnak. A mirigyek száma

egy pár, a mit az is bizonyít, hogy összesen két nyálmirigyvezetéket
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találunk,^ melyek a garatideggyi alatt áthaladva, a nyelcs két oldalán

nyílnak a pharynxba. Bár a nyálmirigyek lebenyeinek kialakulása nem

követ szoros szabályt, mégis nagy álti^lánosságban érvényes az a tétel,

hogy mindkét mirigy 3—3 flebenybl áll. A jobboldali mirigy három

lebenye csillagalakúan ágazik el a mirigyvezeték törzsének végérl, olyan

módon, hogy a három lebeny és a vezeték egy kereszt 1—1 szárát alkotja,

a mennyiben az egyik lebeny a vezeték irányára merlegesen jobbra a

hasoldal felé halad, a másik vele szemben ered s vele ellentétesen, a nyelcs
fölött a baloldali mirigy felé húzódik,

a harmadik pedig hátrafelé való egye-

nes folytatása a mirigyvezetéknek. A
baloldali mirigy lebenyei nem helyez-

kednek el ilyen szabályosan s e mirigy

eltér a másiktól abban is, hogy jobban

a hasoldal felé tolódott ; lebenyei nem
csillagalakúan ágaznak ki egy pontból,

hanem egymás mögött ülnek a nyál-

2. rajz. A Limnaea ovata Drat.

ivarkészOléke.

3. rajz. A Limnaea ovata Drap. ívarkéezülékének

alsó része eredeti helyzetében.

vezetéken ; a legels lebeny körülbelül a jobboldali mirigyvezeték fele-

hosszának a magasságában ágazik ki s rézsútosan elre halad, ez a leg-

kisebb lebeny a három közül ; a második lebeny e mögött helyezkedik el

bizonyos távolságra, igen nagy, áthajlik egészen a nyelcs hasoldalára s

ott szorosan összetapad a jobboldali mirigy hasoldal felé haladó lebe-

1 Baker szerint (The gross anatomy of Limnaea einarginata. Sav, var. Mighclsi,

Biniiey. Bull. of the Chicago Academyof Sciences, vol. II., 1900, p. 199) egyik észak-amerikai

fajnak négy nyálmirigyvezetéke van. Ezt semmiképen sem tartom valószínnek s Baker

állításában megfigyelésbeli tévedé.st sejtek.
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nyével; végül a harmadik lebeny jóval hátrább található, kezdetben

jobbra halad, azután majdnem hegyes ívben hirtelenül balra hajolva a

nyeló'cs baloldala mentén fut ventralis irányban. E lebeny az említett

kanyarulat mentén összefügg a jobboldali mirigy baloldal felé haladó

lebenyével s az összefüggés oly szoros, hogy a jobb- és baloldali mirigyet

e ponton föltehetleg nemcsak kötszöveti elemek kapcsolják egymás-

hoz, hanem maguk a mirigyek függenek össze, úgy hogy a jobb- és

baloldali mirigy voltaképen egységes képzdmény s ez annál inkább való-

szín, mert az összefüggés a hasoldalon is megfelel módon bens a miri-

gyek ez irányban haladó lebenyei közt. Szóval tulajdonképen nem két,

hanem csak egyetlen mirigygyei van dolgunk, melyek azonban a mi-

rigyvezetékek tanúsága szerint eredetileg párosak.

A nyelcs folytatása a gyomor, mely három részbl áll, ú. m. el-

gyomorból, izmosgyomorból vagy zúzából és utógyomorból (apogaster,

Gartenauer). Az elgyomor nagyon kicsiny s tulajdonképen nem más,

mint a nyelcs tágulata. Annál nagyobb az izmosgyomor vagy zúza,

mely körülbelül széles gyralakú s mint már régen ismeretes, hatalmasan

fejlett izomrétege van. Izomzata különösen jobb- és baloldalán hatalmas

vastagságú, hol két ers, concavo-convex duzzanatot alkot, ellenben a

középvonal mentén jóval gyengébb fejlettség. Az izmosgyomor mögött

a megnyúlt kúpalakú, nagyon vékony falú utógyomor következik, mely

egyenletesen megvékonyodva a középbélbe megy át, az átmenet helyén

ömlik a bélcsatornába a középbélmirigy hatalmas vezetéke. A középbél

elször is egy teljes körívet ír le a gyomor körül, azután pedig egy hatalmas,

a gyomor mögött fekv hurkot alkot, melynek végei nagyon közel hajlanak

egymáshoz, íve azonban igen tág. A hurok után a rövid végbél következik;

a végbélnyílás a lélekzüreg nyílásán kívül, a pseudosiphonalis nyúlványtól

jobbra fekszik.

Ivarkészülék (2—3. rajz). Hímnsmirigye a középbélmirigybe

van beágyazva s a hímnsvezeték két oldalán elhelyezett gömbded, tojás-

dadalakú vagy többé-kevésbbé hengeresen megnyúlt acinusokból áll. Hím-

nsvezetéke kezdetben vékonyabb és egyenes lefutású, azonban csakhamar

megvastagszik és kissé kanyargóssá válik. Ezen a részen ülnek a szabály-

talanul elhelyezett, kisebb-nagyobb, gömbded, sokszöglet vagy hengeresen

megnyúlt függelékek. Majd ismét megvékonyodik, sima falúvá és egyenes

lefutásúvá lesz s ilyen marad egészen kettéágazásának helyéig. Fehérje-

mirigye alak és szerkezet tekintetében a L. auriculariá-évííl egyezik meg.

Petevezetékének fels része egészen lapos és sr gomolyba van össze-

csavargatva (a rajzon szétfejtve van ábrázolva), mely gomoly szorosan

hozzásimul a fehérjemirigy homorú oldalához, másrészt pedig a nidamentalis

mirigyhez tapad oly szorosan, hogy e három szerv, vagyis a fehérjemirigy.



MAGYAROKSZAGI PULMONATAK ANATÓMIÁJA. 25

a petevezeték fels része és a nidamentalis mirigy eredeti helyzetében els
pillanatra egységesnek látszó, gömbded tömeget alkot. A petevezeték alsó

része hengeres és aránylag vékony ; a nidamentalis mirigy gömbdedalakú,

felülete harántul csíkos, a csíkosság harántsávok mentén nagyobb mennyi-

ségbun fölhalmozódott pigmenttl ered:; A mirigy a vezetéken olyan módon
ül, hogy annak egyszer tágulatának látszik, épen úgy, mint a megelz
faj estében. Az uterus hatalmasan duzzadt, hengeres és harántul szintén

sávozott, az ivarnyílás felé fokozatosan megvékonyodik s végül csalakúvá

váUk. Párzótáskája tojásdadalakú s nyele, mely mindjárt az ivarnyílás

mögött nyílik, rendkívül rövid; maga a tartály üres állapotban kisebb,

azonban midn a spermát magába fogadja, hatalmasan megduzzad (mint

pl. a lerajzolt példányon).

Hím ivarvezetéke kezdetben lapos cs, mely már itt is meglehetsen

széles, tovább folytatódva pedig hatalmasan, bunkóalakúan megvastagszik.

Ondócsatornája a bunkónak a ni vezeték felé es oldalán ered s aránylag

vastag, egész hosszában egyenletes átmérj cs. Az ivarkészüléket két

rajzon mutatom be, az egyiken az egészet olyan módon, hogy elemei lehe-

tleg szét vannak praeparálva s pl. az ondócsatorna egészen ki van szaba-

dítva (2. rajz), a másik pedig eredeti helyzetében tárja elénk annak alsó

részét (3. rajz). Mint ezen az utóbbi rajzon látható, az ondócsatorna a ni
ivarnyílástól meglehetsen távol hatol be a test szövetei közé, a honnan

csak a hím ivarnyílás mellett szabadul ki ismét s több kanyarulatot írva le

a penis mentén halad emiek distalis végéig. Az ondócsatorna és a penis

kölcsönös viszonya olyan, mint a L. auriculariá-n. A penis egyszer majdnem
olyan hosszú, mint a penishüvely, máskor ellenben tetemesen rövidebb

nála. A határt a penis és az ondócsatorna közt úgy, mint a megelz
fajon, kötszövet alkotta duzzanat jelzi. A penishüvely hatalmas, hengeres,

kissé ívesen hajlott szerv. A hím ivarnyílás mindjárt a széles, lapos tapogató

hátsó fele alatt van.

Az irodalom adatait vizsgálva, minden valószínség a mellett szól,

hogy — mint arra már Eoszkovski ^ is rámutatott — a szerzk egy része

ezt a fajt összetévesztette a L. aunculaná-\a\. E két faj typusos képviselit

teljes biztossággal meg lehet különböztetni egymástól, azonban határaik

nem élesek, mert közbüls alakok kapcsolják ket egymáshoz, úgy hogy

BoLLiNGEB, mint EoszKOWSKi hivatkozik rá, a Basel környékérl származó

példányok közt az átmenetek hiánytalan sorát tudta összeállítani a héjaik

alapján. Hogy anatomiailag miképen áll a dolog, biztossággal nem tudom
megállapítani, annyi azonban kétségtelen, hogy a héjuk szerint typusos

' RoszKOWSKi, W., Notes sur les Limnées de la fauné profoiidc du lac Lémaii. (Zool.

Anz., 40. Bd., 1912).
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"példányokat anatomiailag is könny megkülönböztetni. Ha összehason-

lítjuk a két faj ivarkészülékérl adott föntebbi rajzokat, több kisebb- •

.nagyobb különbséget találunk köztük, melyek közül egy különösen éles

és határozott, t. i. a párzótáska szerkezetében megnyilvánuló különbség.

Míg u. i. a L. auriculariá-nsik hosszú s tojásdadalakú tartálylyal bíi'ó párzó-

táskája van, addig a L. ovata párzótáskájának nyele alig megkülönböztet-

het módon rövid, úgy hogj' a hatalmas tartály majdnem közvetetlenül

a ni vezetéken ül. Ez a különbség, mint számos példány felbonczolása

alapján meggyzdtem róla, teljességgel állandó és ugyanerre az eredményre

-jiitott EoszKowsKi is, úgy hogy ez teljesen biztos megkülönböztet bélyeg.

EoszKowsKi azt írja (i. h., p. 377), hogy közbüls alakokat is vizsgált

ebbl a szempontból s a jelzett anatómiai bélyeget állandónak találta.

Nekem ijyen átmeneti alakokat nem volt alkalmam vizsgálni s így a

kérdéshez egyelre nem szólhatok hozzá.

Ezek után rátérve az irodalom adataira, meg kell említenem, hogy a

L. auricularia ivarkészülékérl Moquin Tandon,^ Eisig,^ Lehmann ^ és

Baker,* a L. ovatá-éiol pedig Klotz* közölt adatokat, illetleg rajzokat.

Lehmann szerint a L. auricularia és ovata közt anatomiailag nincs különb-

ség, azért fajilag nem választja el ket ; a párzótáskáról mindössze azt

mondja, hogy rövid nyel, mely határozatlan megjelölése alapján nem
lehet eldönteni, hogj' tulaj donképen melyik fajt vizsgálta; vázlatos rajzai

alapján szintén alig lehet eligazodni, azonban valószín, hogy legalább az

els kett (Taf . XV, fig. 64, A, B) a L. auricularia ivarkészülékét ábrázolja.

Eisig állítása szerint a L. auriculariá-t vizsgálta s ivarkészülékérl rajzot

is adott, Klotz viszont a L. ocoíaivarkészülékérl szólva megjegyzi, hogy az

megegyezik a L. auriciÁlariá-éveil s azért nem is ad külön rajzot, hanem

egyszeren átveszi EisiG-ét, de fölemlíti, hogy a L. ovata párzótáskájának

nyele még rövidebb, mint a milyen Eisig rajza szerint a L. auriculariá-é.

Már mostan összevetve Klotz adatait Eisig rajzával, kétségtelen, hogy

Klotz valóban a L. ovatá-t vizsgálta, ellenben kétséges, hogy Eisig rajza

melyik fajra vonatkozik? Eoszkowski azt véli, hogy Eisig tulajdonképen

szintén a L. ovatá-t vizsgálta, melyet azonban héja alapján helytelenül

1 Moquin Tandon, A., Hist. nat. Moll. Francé. Paris. 1855, 11., p. 465, pl. XXXIII,

fig. 27.

^ Eisig, H., Beiträge zur Anal, und Entwicklungsgesch. der Geschlechtsorgane

von Lymnaea. (Zeitschr. f. wiss. Zool., 19. Bd., 1869).

ä Lehmann, 1. c, p. 181, t. 15, fig. 64.

* Baker, F. C, Notes on the gcnitalia of Lymnaea. (Amer. Natural., vol. 39, 190.').

Csak idézetbl ismerem !)

' Klotz, J., Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie des Geschlechts-

apparates von Lymnaeus. (Jen. Zeitschr. Naturw., 23. Bd., 1889). n
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határozott meg. Azonban a dolog a valóságban nem ily egyszer, mert

Elsig rajzáról az els pillanatra megállapítható ugyan, hogy nem a L. auri-

cularia ivarkészülékét ábrázolja, viszont azonban, ha csak a párzótáska

nincs helytelenül rajzolva, nem is a typusos ovatá-ét, mert ennek a párzó-

táskája határozottan rövidebb nyel, mint azt Klotz helyesen szintén

megjegyzi. Ebbl bizonyos joggal arra következtethetünk, hogy az Eisig

által vizsgált példányok a typusos ovata és auricularia közé es közbüls

alakok közül valók, s hogy tehát nemcsak a héj, hanem az ivarkészülék

szerkezete tekintetében sem éles a határ a szóban lév két faj között, a

miért EoszKowsKi-nak az anatómiai bélyegek tökéletesen állandó voltát

illet föntebb említett adatát minden esetre bizonyos fentartással kell

fogadnunk.

3. Limnaea palustris Míjll.

(4. rajz).

Bélcsatornája tekintetében nt m tér el a L. ovalá-tó\.

I V a r ké s z ül é k. Hímnsmirigye a középbélmirigy anyagába van

beágyazva, fölér majdnem a mirigy csúcsáig s a

hímnsvezeték két oldalán szabályosan elhelyezett,

kisebb-nagyobb, gömbded vagy szabálytalanul

sokszöglet acinusokból áll. Hímnsvezetékének

szabad része nagyon hosszú, a valóságban jóval

hosszabb, mint a hogyan els pillanati-a látszik,

vagy a miként a rajzból is következtetni lehetne,

mert nagyon kanyargós, azonban kanyarulatait a

rajta tömötten ül függelékek eltakarják. Ez

utóbbiak száma igen nagy s megtalálhatók majdnem

a vezeték egész hosszán át ; a függelékek gömbdedek

vagy kurta hengeralakúak, melyek szabályos sorok-

ban helyezkednek el, azonban a szabályosság csak

akkor látható, ha a vezeték kanyarulatait a lehet-

ségig kiegyenesítjük, mert a függelékek eredeti

helyzetükben szabálytalan bibircsóktömegeknek

látszanak; a rajz ebben az eredeti helyzetben tün-

teti fel ket. A fehérjemirigy nagy, hosszabb tenge-

lyével harántul fekszik s körülbelül vesealakú.

A petevezeték fels része a már ismert módon
lapított, ersen ránczolt, nagy hurkokban össze-

kanyargatott s eredeti helyzetében a fehérjemirigy

alsó oldalához tapadó tömeget alkot ; a petevezeték alsó része hengeres,

kezdrészén ül a szabálytalanul sokszöglet nidamentalis mirigy. Az uterus

4. rajz.

A Limnaea palustris MÜLL.

ivarkészüléke.
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lényegében nem tér el a megelz két faj megfelel szervétl s erre vonat-

kozólag csak azt kell megjegyeznem, hogy az uterus jóval terjedelmesebb,

mint a hogyan a rajzból következtetni lehetne, mert lapított s a lerajzolt

helyzetben keskenyebbik oldalával fordult a néz felé. Párzótáskája arány-

lag hosszú, hengeres nyélbl s az élesen elhatárolódott, hatalmas, gömbded

tartályból áll ; e tekintetben leginkább a L. stagnalis-szal egyezik meg.

Ondóvezetéke tágas, kissé lapított, bolyhos felület cs, mely hir-

telenül megy át a hatalmas, lapított gömbalakú prostatába ; ondócsatornája

a prostata végén lév bemélyedésben ered, meglehetsen vastag és egész

lefutásában egyenletes átmérj. Penise rövid, a penishüvely hosszának

körülbelül csak harmada, az ondócsatomáuál vastagabb s attól nagyon

élesen elhatárolódik, mert végén lapított, szemecskés felület, mirigyesnek

látszó s magától a penistl' is élesen elhatárolódott képzdmény ül sapka

módjára. A p?nishüvely hengeres cs, mely csak a penis felé es oldalán

vastagszik meg egy kissé.

A mennyire az irodalmat áttekinthetem, e faj ivarkészülékérl Paasch

(1. c.) négysoros megjegyzését leszámítva, csak Lehmann adott leírást s

vázlatos és nagyon hiányos rajzot (1. c, t. XVI, fig. 68).

II. Physa Drap.

Faunánkban két Physa-ÍSL} szerepel, jelesen a Ph. fontinalis L. és a

Ph. hypnorumh. A két faj héja, jóllehet igen sok vonásban megegyezik egy-

mással, több más tekintetben viszont lényegesen eltér egymástól. A Ph. fon-

tinalis köpenyének a peremén ujjalakú függelékek ülnek, melyek ráhajlanak

a héjra s azt részben eltakarják, a Ph. hypnorum-én ellenben ilyen függelékek

nincsenek. A héj és a köpeny eltér sajátságai alapján némely szerz két

különböz nembe sorolja a két fajt, igen sok pedig legalább eltér alnemek

képviselinek tekinti ket. Anatómiájuk mindeddig nem, illetleg fölötte

hiányosan lévén ismeretes, vajmi kevés alapot nyújtott a rendszertani

elhatárolás fokának a megállapítására, a mi annál meglepbb, mert mindkét

faj elterjedt Európaszerte, st Észak-Amerikában is elfordul s termetük

is akkora, hogy bonczolásuk még a kezdnek sem okoz különösebb nehéz-

séget. Arra vonatkozólag, hogy ismeretük meimyire hiányos, csak azt hozom

fel, hogy SiMROTH (1. c,. p. 503), a ki az irodalom összes adatait feldolgozta

hatalmas összefoglaló munkájában, csak annyit jegyezhetett meg, hogy e

két faj látszólag tetemesen eltér egymástól, mely nézete pusztán Lehmann
adataira van alapítva, ezek lévén az anatómiájukra vonatkozó egyetlen

forrásaink mind a mai napig.

Ez okból különös gonddal hasonlítottam össze a két faj anatómiáját

s ennek alapján azoknak a táborához kell csatlakoznom, a kik két
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különböz nem képviseljének tartják ket. Mieltt azonban rámutatnék

az ivarkészülékük szerkezetében megnyilvánuló különbségekre, annak

általános szerkezetére keU néhány megjegyzést tennem.

Ivarkészülékük nagy általánosságban a L'iwmaeá/c-éval egyezik meg,

azonban eltér azokétól az ivarvezetékek bizonyos sajátságai által. Neveze-

tesen : egyik faj ni ivarvezetékén sem különül el a petevezeték oly élesen

az uterustól, mint a Lininaeák esetében, a petevezetéken pedig szintén nem
lehet oly élesen elhatárolódott két részt megkülönböztetni ; nidamentalis

mirigye egyik fajnak sincs; hím ivarvezetékük a Lwmaeáfe-étól eltéren nem
tágas, prostatájuk pedig nem hatalmas bunkóalakú test, hanem a hím

ivarvezeték eredetétl kezdve egészen a peuisig vékony csatorna, melynek

falán bizonyos darabon helyet foglaló mirigyek összessége alkotja a prostatát.

A Lininaeák ivarkészülékére alkalmazott terminológia, az itt elmondottak-

nak megfelel változásokkal egyébként alkalmazható rájuk is.

A mi már most a két faj közt lév anatómiai különbségeket illeti,

azok a 6. és a 9. rajz pontosabb összevetésébl könnyen megállapíthatók.

Mint a rajzokból látható, nincs az ivarkészüléknek olyan része, melynek

tekintetében teljesen megegyeznének egymással, mégis, mint legfontosabba-

kat, a következket kell különösen kiemelnem: 1. a Ph. fontinalis ni ivar-

vezetéke kevésbbé tág és kevésbbé kanyargós s különösen az alsó része, az

uterus egészen sima felület, hasonlatos a Livinaeáh-éhoz, ellenben a másik

fajé több kiöblösödésre tagolódott s körülöleli a mintegy tengelyül szolgáló

hím ivarvezetéket, mely a Ph. foniinalis-on teljesen szabadon fut le a ni
ivarvezeték mentén ; 2. a Ph. hypnorum párzótáskája a LÁmnaeák-éhoz hason-

latosan kevéssel a ni ivarnyílás mellett ömlik be a ni vezetékbe, míg a

Ph. fontinalis-é attól nagyon távol,nagyonmagasan,úgy hogy az utóbbi faj-

nak igen hosszú vaginája van ; 3. míg a Ph. fontmalis prostatamirigyei mind-

járt az ondóvezeték legelején kezddnek, de viszont nagyon magasan, míg a

párzótáska beömlésének helye fölött végzdnek, addig a Ph. hypnorum

ondóvezetékének fels részén alig vannak mirigyek, a tulajdonképeni

prostata jóval alább kezddik, de viszont lenyúlik egészen a ni ivar-

nyílásig ; 4. míg a Ph. fontinalis párzószerve rövidebb penishüvelybl s nála

mintegy kétszer hosszabb penisbl áll, addig a Ph. hypnorum megfelel

két szerve körülbelül egyenl hosszúságú. Egyéb szerveik közt lév eset-

leges különbségekrl semmit sem mondhatok s pl. bélcsatornájukat nem
hasonlíthatom össze, mert mikor e sorokat írom, a Ph. hypnorum-hól nem
áll anyag rendelkezésemre, mivel alkoholba, sajnos, elmulasztottam eltenni

példányokat, úgy gondolkodva, hogy bármikor szerezhetek élket

is, s azok bizony épen akkor nem szerezhetk meg, a mikor legnagyobb

szükség volna rájuk. Ámde az ivarkészülék felsorolt nagy eltérései maguk-
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ban is elégségesekannak a megállapítására, hogy a szóban lév két faj való-

ban két különböz nembe sorolandó.

Physa fontinalis L.

(5— 8. rajz).

Bélcsatorna (5. rajz). Pharynxa tekintélyes nagyságú s körül-

belül kissé megnyúlt, letompított sarkú koczkához hasonlít, melynek elre-

felé rövid, hengeres nyujtványa van. Eadulazacskója aránylag hosszú,

hengeres, fölfelé kunkorodó. Nyelcsöve közepes hosszúságú, eléggé tágas

s meglehetsen hirtelenül kitágulva megy át a gyomorba. A gyomor nagy,

ersen hajlott s majdnem teljes kört ír le ; homorú oldalán, a pylorustájhoz

közelebb ujj alakú, vakbélszer nyujtványa van, míg a domború oldalán,

de közelebb a cardiatájhoz nyílik beléje a középbélmirigy vezetéke, azonban

benyílásának pontosabb körülményeit nem sikerült földerítenem. A gyomron

három, eléggé jól elkülönült részt lehet megkülönböztetni, el-, közép- és

utógyomrot ; az elgyomrot a középgyomortól egy befzdés választja el,

az utóbbi határát hátrafelé a vakbélszer függelék jelzi ; az utógyomor

terjedelmes s lassan megvékonyodva megy át a középbélbe. A három rész

nemcsak anatomiailag, hanem histologiaüag is eltér egymástól, mert mig az

el- és utógyomor nagyon vékony falú, nagyon szakadékony, kékesfehér

szín, addig a középgyomor fala nagyon vastag, látszólag mirigyes, világos

sárgásfehér szín. A középbél laza S-alakú hurkot ír le s azután átmegy a

végbélbe. A nyálmirigyek hátrafelé kihegyesed hurkaalakúak, felületük

az egyes mirigycsöveknek megfelelen szemecskézett, vezetékeik rövidek,

messze elül nyílnak a pharynxba, megfelelen a nyelcs eredési helyének.

A garatideggyr a mii-igyeket pántszeren szorítja a nyelcshöz s e helyen

a két mirigy oly szorosan egymáshoz simul, hogy határuk föl nem ismerhet,

vagyis a nyálmirigyek a Limyiaeák-éitöl eltéren jórészt a garatideggyrü

eltt fekszenek. A mirigy küls burkolatában kevés, rendkívül apró szem-

csékbl álló pigment van.

Ivarkészülék (6 —8. rajz). Hímnsmirigye a középbélmirigybe

van beágyazva, lapított, nagyjából háromszögalakú, melynek fels része

szabályosabban elhelyezett és megnyúlt, alsóbb része pedig nagyobb, szabály-

talan gömbalakú, illetleg sokszöglet acinusokból áll. Hímnsveze-

téke majdnem egyenes, csak kevéssé hajlott, egyik oldala végig sima, a

másikon ellenben végig félgömbalakú függelékek ülnek ; a vezetéket

borító finom hártyában s különösen a függelékek közeit kitölt kötszövet-

bon nagyon sok fekete pigment halmozódott fel. Febérjemirigye, szabály-

talan gumóalakú, sima felület s rajta épúgy, mint az egész ivarkészülék
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5. rajz. A Physa jontinalis L.

bélcsatornája.

6. rajz. A Physa jontinalis L.

ivarkésziiléke.

7. rajz.

A Physa jontinalis L.

párzószerve.

8. rajz.

A Physa jontinalis L. ivarkészüléké"

iiek alsó réaze kitrt penisszel.
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felületén, tetemes meBDyiség, egyenletesen elosztott, fjnomszem pigment

vau. A hímnsvezeték a fehéijemirigy alapjánál ágazik ketté, az tgyik ág,

a him vezeték egyenesen az ivarnyílás irányában halad, a másik az ellenkez

irányba fordulva behatol a fehérjemirigybe s itt nyílik beléje ennek a

vezetéke, ez utóbbi vastagabb amannál. A sajátságos elhelyezdésuél

fogva a petevezeték a fehérjemirigy vezetéke egyenes folytatásának lát-

szik. A petevezeték hengeres cs, s épen úgy, mint a ni vezeték többi

része is, vízben nagyon ersen megduzzadó szövetekbl áU; kezdó'része

vékonyabb s ersen össze van csavargatva, úgy hogy csvolta csak teljes

szétfejtése után látható, e nélkül ellenben egyszer zacskóalakú tágu-

latnak látszik; a petevezeték következ szakasza sima felület, nagyon

tág s alább még jobban kitágulva éles határ nélkül megy át az uterusba,

melynek folytatása viszont az ivarnyílás felé lassan, egyenletesen megvéko-

nyodó hüvely. Párzótáskája, mint már említettem, nagyon magasan nyí-

lik, nyele nagyon vékony, eléggé élesen elhatárolódó tartálya tojásdad-

alakú.

Hím ivarvezetéke szorosan a ni ivarvezeték mentén fut le s egyszei

vékony cs, melynek falán majdnem a kezdetétl fogva mirigyek ülnek,

úgy hogy a vezetéknek majdnem egész fels része prostatának nevezend.

A prostata-szakasz körülbelül a párzótáska benyüásának a magasságáig ér.

A vezeték további folytatása, vagyis az ondócsatorna nagj^on vékony cs,

mely a ni ivarnyílásig a hüvely mentén halad, ott nagyon kicsiny darabon

behatol a test szövetei közé s azok közt halad a hím ivarnyílásig, a hol kiszaba-

dulva egyenes vonalban fut a penisig. Penise hatalmas, bunkóalakú szerv,

mely distalis végén, vagyis az ondócsatorna btömlésénél a legvastagabb s

innen kezdve egyenletesen vékonyodik egészen a penishüvelyig ; az utóbbi

hengeralakú, a penisnél felényivel rövidebb, attól élesen elhatárolódik, mert

jóval vastagabb annak proximalis végénél. A penishüvelynek a penis felé es
végéhez közelebb félgümbalakú függelék ül, melynek hogy mi lehet a fel-

adata, nem volt megállapítható. E duzzanat a 6. rajzon nem látható, mert

a néztl elfordult oldalon foglal helyet, ellenben látható a nagyobb nagyí-

tással készült 7. rajzon. A hím ivarnyílás kevéssel a bal tapogató mögött

fekszik — az állat u. i. balra csavarodott — s mögötte nem nagy távolságra

található a ni ivarnyílás. Meg kell jegyeznem, hogy a két nyílás távolsága

jóval nagyobb, mint a 6. rajzból következtetni lehetne. E rajzon a két

nyílás azért esik olyan közel egymáshoz, mert conserválás alkalmával

összehúzódott példányról készült. A helyes viszonyokat a 8. rajz tünteti

fel, melyet teljesen kinyúlt példányról rajzoltam. Az ondóccatornának a

test szövetei közt futó része olyan élesen látható, mint a rajz feltünteti,

mert a fölötte fekv szövetréteg nagyon vékony és átlátszó. Ez utóbbi

rajzon a penis kitrt állapotban látható s ennek tanúsága szerint a penis
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nyílása oldalt foglal helyet s köralakú duzzanat veszi körül. A peni? vissza-

húzóizma kétágú, az egyik ág a penis proximalis részéhez tapad, a másik

pedig két ággal a penis distalis végén, az ondócsatoma beömlésének helye

mellett tapad.

Idegrendszer. Agydúczai nagyok, ersen megnyúltak, lapított

tojásdad- vagy majdnem hengeralakúak, melyeken több lebeny különül el

többé-kevésbbé élesen ; az agypánt nagyon rövid ; lábdúczai nagyok, tojás-

dadalakúak, a középvonalban érintkeznek egymással, a cerebro-pedalis

connectivmn nagyon rövid és vékony ; a pleuralis dúczok nagyon aprók,

az agydúcztól rézsútosan le- és hátrafelé foglalnak helyet, a lábdúczok

közelében; a pleuro-pedalis cormectivumok nagyon rövidek és vékonyak,

ellenben a cerebro-pleui^alis connectivumok szintén nagyon rövidek ugyan,

de egyben nagyon vastagok, úgyannyira, hogy a pleuralis dúczok az

agydúczoktól külsó'leg nagyon kevéssé élesen határolódnak el s az elbbiek

aE utóbbiak egyszer lobusainak látszanak ; a parietalis dúczok gömbdedek,

a jobboldali nagyon kicsiny, alig nagyobb az eltte fekv pleuralis dúcznál,

ellenben a baloldali igen tekintélyes nagyságú s csak kevéssel kisebb a köz-

vetetlenül mellette fekv, tojásdadalakú visceralis dúcznál; a pleuro-vis-

Cferalis connectivum nagyon rövid, tehát a visceralis dúczesoport dúczai

nagyon közel fekszenek egymáshoz.

III. Aplexa Flbm.

A nem jellemz anatómiai bélyegeit lásd a megelz nemnél.

Aplexa hypnorum L.

(9. rajz).

Ivarkészülék. Hímnsmirigye lazán összefügg, szabálytalan sok-

szöglet, gömbded vagy tojásdadalakú aciuusok sorozata, melyek közül a

legelsk kisebbek, az utóbb következk nagyobbak. Hímnsvezetéke

egyenes lefutású, közepe táján kisebb-nagyobb, szabálytalan alakú függelékek

ülnek rajta, melyeknek száma meglehetsen kicsiny. Fc hérjemirigye rend-

kívül nagy, négyszögletesbe hajló tojásdadalakú, felülete egyenltlen,

rendkívül nagy mirigycsövekbl van összetéve. Ni ivarvezetéke egésü

lefutásában szabálytalanul hengeres, kezdetben szkebb, majd jobban

kitáguló cs, melyet vízben rendkívül ersen megduzzadó szövetek alkot-

nak. Petevezetéke ersen fodrozott, nagy kiöblösödéseket alkot, melyek

részben egymáson fekszenek; uterusa nagyon tág és spirális vonalban

csavarodott a mintegy tengelyt alkotó hím ivarvezeték köré; az uterus

Annales Musei Nationalis Hungarici. XV. 3
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alatt hirtelenül megvékonyodik, hengeres csalakú lesz s ilyen marad

egészen az ivarnyílásig. Párzótáskája kevéssel az ivarnyílás mögött nyílik

a ni vezetékbe, nyele nagyon vékony, tartálya élesen elhatárolódik tle,

nagy, tojásdad- vagy majdnem

hengeralakú, friss állapotban élénk

vörösszín.

Ondóvezetéke hengeres cs,

kezdetén apró kis kitüremlések

ülnek rajta
;

prostatáj a szintén

vékony, hengeres cs, melynek

falán a hengeres prostatamirigyek

nagyon srn ülnek; a prostata

lenyúlik egészen a ni ivarnyílás

tájáig, hol a vezeték, most már

ondócsatoma, eltnik a test szö-

vetei közt, a honnan csak a hím

ivamyílás táján szabadul ki ; az

ondócsatorna végig egyenletes

átmérj cs, mely egyenletesen

kitágulva éles határ nélkül megy át a penisbe ; a párzószerv az ivarkészü-

lék nagyságához képest rendkívül kicsiny; peni se hengeres, vége az ondó-

csatorna felé kihegyesed, a penishüvelynek az ivarnyílás felé es
része vékonyabb, ellenben a penis felé tölcsérszeren kitágul, melynek

nyílásába a penis mintegy belé van dugva. A penis visszahiizóizma a

penishüvely legvastagabb részéhez tapad. A hím ivarnyílás közvetetlenül a

bal tapogató mögött fekszik s jóval mögötte található a ni ivamyílás.

9. rajz.

Az Äplexa hypnorum L. ivarkészüléke.

A faunákban elforduló és általam vizsgált Basommatophorák utolsó

csoportját a Planorbis-ok alkotják. Talán feltn lehet, hogy a Planorhis-ok

csoportjáról és nem a PZonorbis-nemrl szólok. Erre azonban jó okom van.

A kinek csak egyszer is volt alkalma végignézni valamely conchyliologiai

gyjtemény Planorbis-ún, ha szeme egyébként be van gyakorolva a rend-

szertani különbségek meglátására, csakhamar meggyzdhetett róla, hogy

a Planorbis nagyon tág fogalom, melyben nagyon-nagyon eltér alakok

vannak összezsúfolva s ezeknek csak az a közös vonásuk, hogy héjuk lapos

s hogy valamennyien balra csavarodottak. A héjuk nagy különbségei már

a régi búvárokat is arra ösztönözték, hogy a nemen belül kisebb egysé-

geket, csoportokat vagy alnemeket különböztessenek meg. Arra vonat-

kozólag, hogy 6 kisebb egységek esetleg külön genusok értékével is bírhat-
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nak, csak elvétve találunk egy-egy bátortalan utalást, S ezen nem is csodál-

kozhatunk, mert a biztos generikus elkülönítés czéljaira oly hiányos és oly

bizonytalan adatok állottak rendelkezésre, hogy azokra szilárdabb épü-

letet emelni valóban lehetetlen volt. Az európai Planorbis-okat, illetó'leg

azoknak egy részét rendszertani-anatómiai tekintetben eddig mindössze

Lehmann (1. c.) vizsgálta meg, de a kinek összes adatai, mint már meg-

említettem, revisióra szorulnak. A velük foglalkozó legutolsó dolgozat

BucHNBR ^ tollából származik, a kinek valóban sok helyes adatot köszön-

hetünk, de a kinek a mve más oldalról meglehetsen sok hibás és nagy

általánosságban odavetett adatot tartalmaz, a melyek a legnagyobb óva-

tosságra intenek. Büchner kiváltképen az annyira fontos ivarkészülékkel

foglalkozott, azonban úgy látom, hogy pontosabban csak a párzószervet

vizsgálta meg, mert a készülék egyéb részeire vonatkozó futólagos és a nagy

általánosságok keretében mozgó megjegyzései arra engednek következtetni,

hogy az ivarkészülék többi részét csak futólag tanulmányozta, illetó'leg,

hogy az igen nagy nehézséggel bonezolható apróbb fajok ivarkészülékét

egyáltalában nem sikerült kikészítenie.

így állván a dolog, csak természetes, hogy e csigák anatómiájának

megismerésére egészen különleges gondot fordítottam. Jóakaratom elé

gátat vetett ugyan az a körülmény, hogy a nálunk elforduló 13— 14 faj

közül Budapest környékén él állapotban eddig csak hetet tudtam meg-

szerezni, azonban a hét faj szerencsére hat különböz csoportba, illetleg

alnembe tartozik, t. i. olyan alnembe, a melyet a héj alapján különböztet-

nek meg, úgy hogy csak 1, legföljebb 2 olyan csoport van még hátra, mely-

nek képviseljét nem vizsgálhattam. Az anatómiai vizsgálat eredménye

röviden az, hogy a conchyliologiailag megáUapított csoportok közt akkora

anatómiai eltérések vannak, hogy azokat véleményem szerint generikus

értékkel bíróknak kell tartanunk,vagyis az illet csoportokat önálló nemeknek

kell tekintenünk. Az a körülmény, hogy — a mennyire eddigi vizsgálataim

tanúságot tehetnek, —az anatómiai határok egybeesnek a conchyliologiaiak-

kal, csak még jobban megersíti álláspontomat. A Planorbis-ok nemeinek

legfontosabb bélyegeit könnyebb áttekinthetség kedvéért alább rövid

tabelláris áttekintésben nyújtom.

Mieltt azonban ezt tenném, röviden összefoglalom a Pla7iorbis-ok,

illetleg most már a Planorbidae-család közös jellemz bélyegeit.

Bélcsatornájuk jellemz vonásai közül különösen kettt kell kiemel-

nem. Az egyik az, hogy nyálmirigyeik, egyetlen kivételt (Pl. corneus) le-

számítva, hurkaalakúak, hasonlatosan a Physá-éhoz s e mirigyek a garat-

' BucHNBB, O,, Beiträge zur Kenntnis des Baues der einheimischen Planorbiden.

Inaug. Dissert. Stuttgart, 1890.

3*
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ideggyr eltt fekszenek, a miben ismét a Physá-va.\ egyeznek meg, azon-

ban eltérnek a Limnaeák-tó\, melyeknek e szerve a garatideggyr mögött

fekázik.^ Bélcsatomájuk másik jellemz vonása az, hogy gyomruk és közép-

belük határán, ismét egy kivételt (Bathyomphalus contortus) leszámítva,

vakbélszer függelék van, melyet röviden pylorus-függeléknek nevezek.

Errl a szervi'61, mely bizonyára homolog a PJiysa gyomrának hasonló

függelékével, az ii-odalomban nem taJálok említést.

Eadulájuk sokkal kevésbbé változékony, semmint egj-éb példák

alapján várni lehetne, úgy hogy e szervet rendszertani beosztás alapjául

csak nagyon korlátolt mértékben lehet felhasználni.

Ivarkészülékük legjellemzbb, közös vonásai a következk: Hímns-

mirigyük a Limnaeák-tól, a Physá-tól és az Aplexá-iól eltéren nincs be-

ágyazva a középbélmirigybe, hanem az eltt, a zsigerzacskó legcsúcsában,

vagyis a héj legbels részében foglal helyet s acinusai nem kétoldalt helyez-

kednek el a hímnsvezeték mentén, hanem a Stylommatophorákhoz hason-

latosan egysorosán, annak egyik oldalán. Ni ivarvezetékükön a petevezeték

és az uterus nem határolódik el élesen, hanem az elbbi fokozatosan kitágulva

megy át az utóbbiba, azért ismertetése alkalmával röviden ni ivarvezeték-

nek fogom nevezni. Párzótáskájuk mindjárt az ivaniyílás mögött nyíUk,

tehát vaginájuk, mint a Limyiaeák-é és az Aflexá-é, nagyon rövid. Hím
ivarvezetékük tekintetében a P/íj/sá-val és az Aiplexá-ydX egyeznek meg,

mert az vékony cs, melynek egyik része a mirigyes prostata. Párzó-

szervük két részbl áll, mint a Basommatophoráké általában, s egjik

fontos sajátsága következtében két csoportra oszthatók. U. i. az egyik

csoport penisére, t. i. a tulaj dónképeni penisre jellemz, hogy végén mész-

bl álló szuronyszer képzdmény van, a mint azt már Ficinus^ és

Lehmakn megállapította, s a melyet illetleg különösen Büchner végzett

(1. c.) értékes és beható vizsgálatokat, azért erre a pontra különösebb figyel-

met nem kellett fordítanom, mert az általam vizsgált fajokat az említett

szerzk ebbl a szempontból már megvizsgálták. Az érdekld Büchner
dolgozatában megtalálja az idevágó pontosabb útbaigazításokat. A másik

csoport tagjait viszont az jellemzi, hogj^ penisüknek szm-onyszer függe-

léke nincs. Lehmann e sajátság alapján a PZanorbis-okat két csoportra

osztotta, jelesen az «Inermes» és «Armati» csoportokra, mely két csoportot

én is megtartom.

Az elmondottak után az általam vizsgált PZoTJorbis-féléket a követ-

^ BüOHNKE {1. c, p. 17) hangsúlyozza, hogy a Planorbis-okn&V 4, és nem 2 nyálmiri-

gyük van. Ezt a tévedését annál kevésbbé értem, mert maga, bár hibásan, lerajzolja a

Gyrorbis vorUx bélcsatornáját (t. I., fig. 5) s azon csak két nyálmirjgyet rajzol.

• Fjcdíus, Der Penis der einheimischen Planorben. (Zeitschr. f. die gesammt. Ifatur-

wissenschaften, 30. Bd., 1867).
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kez, röviden jellemzett nemekbe oszthatjuk be, megjegyezve, hogy a héj

sajátságait nem említem, mert az bármely faunistikai munkában meg-

található.

I. Inermes. Penisüknek trszer függeléke nincs.

1. Penisüknek mirigyfüggeléke nincs.

A) Nyálmirigye lapos, rövid, li-benyekre osztott
;

prostatája zömök,

penishüvelye nagyon rövid, buukóalakú, peremfogainak küls éle

csipkézett. Phnorbis 0. F. Müll.

B) Nyálmirigyei hengeresek, kolbászalakúak, prostatamirigyei a hím

ivarvezeték hosszú részét elfoglalják, penishüvelye hisszú, karcsú.

Tropidiscus Stein.

2. Penisének mirigyes függelékei vannak, penishüvelye sokkal vastagabb a

penisnél, prostatamirigyeinek száma kevés. Segmentina Flem.

n. Armati. Penisüknek trszer függeléke van.

1. Pylorusfüggeléke nincs, mellék- és peremfogainak éle finoman csipkézett.

Bathyomfhalus Ag.

2. Py'.orusfüggelékük van, mellékfogaik háromhegyek.

A) Penise és penishüvelye határán duzzanat van, penise hosszabb a

penishüvelyénél, a prostatamirigyek száma nagy, ni ivarvezetékének

fels része rendkívül vékony. Gijrorhis Ag.

B) Penise és penishüvelye határán nincs duzzanat, az utóbbi sokkal

vastagabb az elbbinél, a két rész körülbelül egyenl hosszú, a

prostatamirigyek száma csekély, a ni ivarvezeték fels része

nagyon tág. Gyraulus Ag.

IV. Planorhis 0. F. Müll.

Planorbis corneus L.

(lO-U. rajz).

E faj ivarkészülékérl nem kell külön megemlékeznem, miután kell-

kép3n ismaretes. L?írta ós lerajzolta már Paasch (1. c, p. 87, t. V, fig. 6),

azután Moquin Tandon (1. c, 11., p. 448, pl. XXXII, fig. 2), Baodelot

(1. c, p. 197, pl. IV. fig. 2) és Lehmann (1. c), mely rajzok közül különösen

Baüdelot-ó jó. Bélcsatornáját már Cuvier leírta (1. c), késbben Moquin

Tandon (1. c, II, p. 447, pl. XXXI, fig. 37), Gartenauer^ és Büchner

(1. c.) emlékszik meg róla, azért annak az ismertetését is mellzhetem

s bó'vebb leírás helyett a Tropidiscus planorbis-ia, utalok, mert az ott

adott leírás erre is illik. Hogy pedig mégis külön megemlékszem róla,

' Gartenauee, H. M., Über den Darmkanal einiger einheimischen Gastropoden.

Inaug. Diss. Strassburg, 1875.
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'annak az az oka, hogy e fajnak jól fejlett, hengeres pylorusfüggeléke

van (10. rajz), melyrl az idézett szerzk egyike sem emlékezik meg.

Ez annál feltnbb és szinte megmagyarázhatatlan tény, mert hiszen

nem valami apró, a megfigyel szemét körmyen elkerül, hanem jól fejlett,

könnyen felötl szervi'l van szó. .A Planorbis-iélék pylorusfüggelékére

vonatkozó adatokat egyáltalában nem találok az irodalomban. Simroth,

a ki az idevágó irodalmi adatokat

rendkívül lelkiismeretesen összeállí-

totta (1. c), a PZanorbis-félékrl e

tekintetben egy szóval sem emlé-

kezik meg. Nem hagyhatom meg-

említés nélkül azt sem, hogy a PL

corneus nyálmirigyeinek szerkezete

tekintetében eltér a többi Planorbis-

félétól,,mert míg az utóbbiaké vé-

•; kony, megnyúlt, hurkaalakú, addig

ezé rövid, lapos, két végén kihegyezett tojásdadalakú s laza állománya

több lebenyre tagolódott.

K a d u 1 a (11. rajz). Középsfoga kéthegy, kisebb a mellékfogaknál

;

mellékfogai háromhegyek, azonban rendellenességként elfordulhat, hogj-

. 10. rajz. A Planorbis corneus L. gyomra.

39
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, ^
10 14 16

11. rajz. A Plcmorbis cornetís L. raidulája.

az endoconus két ágra hasad s így a fog négyhegy lesz ; a 11. rajzon ábrá-

zolt példányon pl. a középsfog mellett egyik oldalon szabályos hárombegy,

a másik oldalon pedig rendellenes négj'hegy mellékfog látható ; a 4-ik

mellékfognál, de esetleg csak az 5-iknél vagy 6-iknál a mesoconus és az

ectöconus között egy kis dudor jelenik meg s vele együtt gyakran egy másik

hasonló dudor jelentkezik az ectöconus küls oldalán is, els nyomaként

a szélsbb fogakra annyira jellemz apró csúcsoknak; me.gjegyzend azon-

ban, hogy a b's dudor megjelenése nemszabályos, mert beljebb es fogon
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meglehet, ellenben kijebb esn hiányozhatik. A bels 13 fog háromhegy,

a 14-ik körül kezddik az endoconus szabályszer kettéhasadása, tehát a

peremfogak innen számítandók ; a hasadás a következ fogakon megismét-

ldik, vagyis az endoconus többszörösen hasad, pl. a 16-ik fog endoconasa

már három hegyre hasadt ; még jobban a radula széle felé haladva, az endo-

conus még több hegyre hasad (az általam megfigyelt legnagyobb szám 9),

hasonlókép többszörösen hasad az ectoconus is s a közte és a mesoconus

közt lév kis csúcs, a 4-ik fognál kezdd kis dudor egyértékese, szintén ha-

sad, ellenben a mesoconus jellemz módon sohasem hasad, azonban kisebb

lesz, úgy hogy végül nagj^ság tekintetében csak csekély különbség van

közte s a mellékhegyek hasadásából keletkez másodlagos hegyek közt,

azért a széls peremfogak már frészszerek ; a legszéls fog nagyon

csenevész, csak részben frészes él. Egj'-egy fólsorban átlag 41 fog van

s az elmondottak alapján a radula képletben a következ módon fejezhet ki

:

J_
13 28

2
"^

3 "^4—00*

A raduláról bvebben meg kellett emlékeznem, mert a rávo-

natkozó irodalmi adatok nagyon eltérnek egymástól, úgyannyira, hogy

lehetetlen megítélnem, vájjon megfigyelésbeli tévedésekrl van-e szó,

avagy arról, hogy e faj radulája tájékok szerint nagj-on változó?

Ez utóbbi tény minden esetre lehetséges, de viszont lehetetlennek tar-

tok akkora változékonyságot, mint a mekkorára az adatokból követ-

keztetni lehetne, másrészt e faj fogai olyan nagyok s így oly könnyen

vizsgálhatók, hogy ily vastag tévedéseket alig merek föltenni szakember-

rl, azért ellenrz vizsgálatok nagyon kívánatosak. Lehmann (1. c.) sze-

rint a középsfog háromhegy, azonban hogy ez elfordulhatna, semmi-

képen sem valószín s az sem helyes adata, hogy a legszéls fogak 5—7 he-

gyek. Hasonlóképen érthetetlenek elttem Taylor (1. c, p. 270, fig. 541)

adatai is, ki szerint a mellékfogak kéthegyek, számuk 8, míg a peremfogak
1 Sí 9^

(25) 2— 5 hegyek, vagyis a formula szerinte: "s" + "S"
"1" ö)—?• Ellenben

teljes összhangban vannak az én, budapesti példányokon alapuló adataim

DYBOWSKi-éival,^ a ki litvániai példányokat vizsgált . az eltérés mind-

össze az, hogy szerinte egy-egy félsorban 46 fog van.

* Dybowski, W., Studien überdietypiKchcn Formen der Zahnplatfen derlithauischen

lungeiiathmenden Binnenschnecken. (Malakozoolog. BI., N. F., 8. Bd., 1886, p. 139, t.

VIII, fig. 2).
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V. Tropidiscus Stein.

Tropidiscus planorbis L.

(12-15. rajz).

Bélcsatorna. Pharynxa (12. rajz) zömök, oldalról lapított gömb-

alakú, elrefelé hengeresen kissé megnyúlt. Nyálmirigyei hengeresek, patkó-

alakúan meghajlottak, szárai egymáson fekszenek ; a nyálmirigyeket ilyen

alakúnak egyetlen más PZanorfois-félében sem találtam. Sajátságos alakjá-

nak oka abban keresend, hogy e faj idegrendszere nagyon elül, közvetetle-

nül a pharynx mögött, a nyálmirigy elüls végének a magasságában fek-

szik, s mivel a garatideggyr alá, a családra jellemz módon csak a mirigy

hátulsó vége nyúlik be, ennek természetesen patkóalakúan meg kellett

hajolnia s így erre a fajra is áll az a tétel, hogy a PZanorbis-félék nyálmirigye

a garatideggyr eltt fekszik. Nyelcsöve meglehetsen hosszú és vastag

;

gyomra a szokásos módon három részre különült el, el-, közép- és utó-

gyomorra (13. rajz). Elgyomra közepes nagyságú s kevéssé élesen határo-

lódik el a majdnem gömbalakú középgyomortól, a két rész együttvéve

körtealakú; utógyomra hengeres és élesen elkülönül a középgyomortól is,

meg a középbéltl is, mely utóbbitól meglehetsen éles befzdés választja

el. A gyomor és a középbél határán nyílik a pylorus-függelék, valamint a

középbélmirigy hatalmas vezetéke is. A bélcsatorna mindjárt eredési he-

lyén visszahajlik a szájnyílás irányába s egyenes vonalban, tehát a nélkül,

hogy kanyarulatot írna le, halad a végbélnyílásig ; a közép- és végbél határa

külsleg meg nem állapítható. A gyomor, valamint a bélcsatorna nagyobb

része teljesen fekete a borító, pigmenttel teljesen impregnált hártyától,

szinte olyan, mintha tentába mártották volna. A gyomortól kiindulva a

száj-, illetleg a végbélnyílás felé haladva a pigment mennyisége egyre

csökken, a nyelcs elüls része pedig teljesen pigmenttelen.

Radula (14. rajz). Középsfoga kéthegy, valamivel kisebb a

mellékfogaknál, hegyei egyenl hosszúak; mellékfogai háromhegyek,

azonban küls oldalukon, rendesen mára2-iktól kezdve, apró kis járulékos

hegy jelenik meg; a fogak végig megtartják háromhegységüket, kivéve az

utolsó 5—6 fogat, melyeknek éle csipkézett, míg a kijebbes fogak éle már alig

fölhajlott, a legszélsk pedig egyszer lemezalakúak. Egy-egy félsor fogainak

\ 22 25
a száma 28—30. A radula képlete körülbelül ez lehetne í-^- 4- —-^ h 5— 6.

E faj raduláját leggondosabban Dybowski ^ tanulmányozta, a kinek

* Dybowski, W., Studien über die Zahnplatten des Planorbis marginatus Drap.

(Sitiungsber. der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat, 7. Bd., 1886,

p. 315, t. IL, fig. 8).
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an adatai azonban az enyéimtl több tekintetben eltérnek. Elször is szerinte

egy-egy fékorban 34 fog van ; a középsó'fog akkora, mint a szomszédos mel-

lékfogak, a mellékfogak közül csak a belsk bárombegyek, ellenben a kül-

12. rajz. A Tropidiscus planorbis L. bélcsator-

nájának elüls része a központi idegrendszer-

rel, baloldalról.

13. rajz.

A Tropidiscus planorbis L.

gyomra.

25 24 20 19 11 10 3 2

14. rajz. A Tropidiscus planorbis L. radulája.

15. rajz. A Tropidiscus planorbis L. ivarkészüléke.

sok négyhegyek, vagyis a járulékos begy (v. ö. a mellékelt rajzon a 19.

és 20. fogat) épen akkora, mint a másik három hegy, a melyek az én pél-

dányaimon egészen aprók; a széls fogak, melyeknek száma Dybovíski

példányain 10, megegyeznek az én példányaiméival. Ezek az eltérések

egyébként nem haladják túl a lehetséges variálás határát.
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Ivar készülék (Í5. rajz). A liímnsmirigj- a zsigerzacíkó csúcsát

foglalja el s kurta, hengeres acinusokból áll, melyek szabályos ketts sorban

helyezkednek el s e szabályosság csak a fehérjemiiigy felé es vége közelé-

ben zavart egy kissé, a hol a niirigycsövek többé-kevésbbé szabálytalanul

helyezkednek el. A mirigj^t borító hártyában nag3-on sok a fekete pigment,

s különösen bséges az acinusok közeit kitölt kötszövetben. Hímns-
vezetéke kezdetben nagyon vékony és egyenes, majd fokozatosan megvastag-

szik s egyben kanyargóssá válik, legvastagabb része kevésbbé kanyargós,

ellenben az ezt követ vékonyabb rész oly süi-n össze van kanyargatva,

hogy a vezeték gyííiíízöttnek látszik; végs része ismét egyenes. Hímns-
vezetéke egj' kis mirigyes duzzanatba hatol be, mely els pillanatra a pete-

vezeték részének látszik, a melj-tl azonban könnyen megkülönböztethet,

mert felülete szemecskés és kissé pigmentes, míg amazé sima és fehérszín.

A hímnsvezeték ebben a duzzanatban ágazik ketté s ebbe nyílik a fehérje-

mirigy vezetéke is. Fehérjemirigye zömök, széles, ersen lapított és hosszá-

ban csatornaszeren összehajlott, nagj-, lazán összefügg acinu«okból áll,

azért állománya uagj'on laza. Petevezetéke kezdetben nagj'on vékony,

lapított _.L majd lassan vastagabbá válik, legnagyobb vastagságát a közepe

táján éri el, onnan az ivaniyilás felé ismét egj-re vékonyabbá s lassan hen-

geressé lesz, fala végig sima, illetleg kissé hullámos. Párzótáskája hen-

geres cs, melynek vége tojásdadaJakii tartálylyá duzzad meg.

Ondóvezetéke kezdetben aránylag vastag, hengeres, sima falú cs s

ilyen marad a petevezeték ^/5-öd részének megfelel hosszúságban, a hol a

hosszú prostatarészbe megy át, mely a párzótáska distahs végének magas-

ságáig ér. A prostatarész tulajdónképeni vezetéke az ondóvezetéknél jávai

vastagabb, a prostatamirigyek hengeresek, számuk több 50-nél: a prostata

fala pigmentes, különösen a mirigyek közt halmozódott fel nagyobb mennyi-

ség pigment, azért a szerv harántul sávozott. Az ondócsatoma kezdrésze

vastagabb, megfelelen a prostatavezeték vastagságának, alább azonban

nagyon vékonjTiyá váhk. Kezdetben a ni vezeték lefutását követi, a ni
ivamyüáson túl pedig a test oldalfala mentén fut s majdnem a hím ivar-

nyílásig halad, ott áthajhk a penisre s annak a fala mentén folytatódik to-

vább, közben a test szövetei közé tiüajdonképen seholsem hatol be, mert

csak kevés kötszövetrost alkot fölötte rendkívül laza szövedéket. A penis

az ondócsatornától külsleg nem határolódik el élesen, a mely tekintetben

eltér a többi, általam eddig vizsgált PlaiKn^his-íéléil. Penishüvelye nagy-

jából hengeres, legva«tagabl) az ivarnyílás táján, a honnan tovább ha-

ladva, rendkívül lassan megvékonyodik s fokozatosan megy át a penisbe,

melytói külsleg az által határolódik el, hogy fala ersen pigmentes. A penis

visszahúzóizma azon a tájon tapad, a hol a penis átmegj- az ondó-

csatornába.
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Idegrendszerérl a 12. rajz ad útbaigazítást, mely a tápláló-

cs elüls részével egyetemben feltünteti a baloldali dúczokat is. Feltn
az agj-dúcz hatalmas fejlettsége, mely két nagy lebenybl áll, a felsbl

ered a cerebro-plemalis, az alsóból pedig a cerebro-pedab's connectivum.

VI. Segmentina Flem.

Segmentina nitida Müll.

(10—17. rajz).

Bélcsatorna (16. rajz). Pharynxa kicsiny, tojásdadalakú ; nyál-

mirigyei hengeresek, eléggé rövidek, kihegyesed hátsó részüket a garat-

ideggyi a nyelcshöz szorítja. Nyelcsöve rendkívül hosszú és vékony,

mely hirtelenül kitágulva megy át a feltnen kicsiny, tojásdadalakú gyo-

morba ; a gyomrot két gj-enge befzödés a rendes három részre osztja.

Az elgj'omor kúpos, a középgyomor hordóalakú, az utógyomor hengeres,

pylorus- függeléke hengeres, jól fejlett, vastagabb a középbélnél is, vele

együtt nyílik a középbélmirigy hatalmas vezetéke is. A középbél a gyomor

körül majdnem teljes kört ú- le, azután gyenge S-alakú hm-kot alkot s éles

határ nélkül megy át a vele egyenl vastagságú végbélbe.

Eadulafogai, mint a Píanorbis-félékéi a Pl. corneiis kivételével ál-

talában, rendkívül aprók, melyeknek viszonyai csak teljesen kifogástalan

készítmény alapján volnának megállapíthatók, mivel azonban csakegy darab

nem megfelel módon sikerült készítménj* áU rendelkezésemre, a radula

ismertetésérl egyelre le kell mondanom. Annyit e készítmény alapján is

megjegyezhetek, hogy a szóban lév faj radulája egyetlen jelents vonásá-

ban sem tér el a Píaíiorfeis-félékre jellemz typustól.

Ivarkészülék (17. rajz). Hímnó'smirigye a zsigerzacskó csúcsát

foglalja el s hatalmas nagyságú, \nlágos okkersárga, vékonynyel bunkó-

vagy inkább pakczkalakú acinusokból áll. Hünnsvezetéke kezdetben egye-

nes és vékony, azonban alább hirtelenül hatalmasan megvastagodik s kissé

kanyargóssá válik, azután lassan ismét megvékonyodik, még vékonyabbá

válik, mint a milyen a kezdrésze, egyben egj-enes lefutásúvá lesz és ilyen

marad egészen végig. Fehérjemirigj^e kicsinj' és fürtszeren csoportosuló

mirigycsövekbl áll. A hímnsvezeték kettéágazása mintegy 25-szörös na-

gját ássál jól látható, ellenben a fehérjemirigy vezetéke beömlésének körül-

ményeirl a tái'gy kicsisége miatt nem tudtam semmi biztosat sem meg-

állapítani. A petevezeték fels része vékonyabb, hengeres, összecsavarga-

tott cs, mely azonban meglehetsen rövid és csakhamar helyet ad a vezeték

második, tágabb, vastagfahi részének, mely körülbelül a közepe táján a
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legvastagabb, a honnan kezdve egyenletesen vékonyodik egészen az ivar-

nyílásig. Párzótáskája aránylag nagy, jól fejlett, eléggé vastagnyel, dis-

talis vége felé egyenletesen, bunkó-

szeren megvastagodó szerv, mely

kevéssel az ivarnyílás mögött nyílik

a ni vezetékbe, minek következté-

ben a hüvely nagyon rövid.

Hím ivarvezetéke egész hosszában

vékony, hengeres. Legfels részének,

az ondóvezetéknek a fala sima ; a pros-

tatára jellemz, hogy csak kevésszámú

mirigybl áll, melyek föntebb elszór-

tan, egymástól nagyobb távolságra

foglalnak helyet, alább, a párzótáska

distalis végének a magasságában el-

lenben tömörebben sorakoznak egy-

más mellé ; a mirigyek rövid hengere-

sek vagy félgömbalakúak. A mirigyek

száma változó, változik egyének, s esetleg egyéb körülmények szerint is.

BucHNEB szerint (1. c, p. 31) számuk szabály szerint csak 12, azonban ez

16. rajz. A Segmentina nitida Müll.

bélcsatornája.

17. rajz. A Segmentina nitida Mull. ivarkészüléke.

a szám mindenesetre nagyon alacsony s helytelen a Büchner rajzán

(Taf. I, fig. 13) feltüntetett elhelyezdés is, mely szerint a mirigyek

a vezeték egyik oldala mentén a fés fogai módjára helyezkednek el,
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mert ilyen módon legföljebb a felsbb mirigyek sorakoznak egymás

mellé.Az ondócsatorna nagyon vékony, a ni vezeték mentén fut le egé-

szen a ni ivarnyilásig, a hol egészen jelentéktelen kis darabon behatol

a test íszövetei közé, azután áthaj lik a párzószerv oldalára s ott fut le a

penis distalis végéig, a hol a benyílása van. Penise egyenletes átmérj,

hengeres szerv, a penishüvely szintén hengeres, de az ivarnyílás felé kissé

megvékonyodik, sokkal vastagabb a penisnél, egyszer hosszabb, máskor

ellenben rövidebb nála. A rövid, de ers visszahúzóizom a penishüvely

fels harmadán tapad. A penisnek két hosszú, hengeres, mirigyes függeléke

van, melyek az oiuiócsatoma benyílása mellett nyílnak a penisbe ; a két

függelék, melyek közül az egyik valamivel hosszabb a másiknál, szorosan

egymáshoz tapad egész hosszában s végük is oly szorosan csatlakozik egymás-

hoz, mintha tulajdonképen egyetlen, két egymásra hajló szárból álló kép-

zdmény volna. E mirigyes függelékek mindig hosszabbak a penisnél.

A hím ivarnyílás kevéssel a bal tapogató mellett található, a ni ivarnyílás

pedig kevéssel e mögött. A mellékelt rajz egészen kinyúlt állapotban rög-

zített példány alapján készült s így a két nyílás távolságát teljesen hen
tünteti föl.

A S. nitidá-hoz héja tekintetében nagyon hasonlít az a faj, mely a

conchyliologiai irodalomban Hipfeutis complanatus L. néven szerepel

s azért annak idején már Flemming közös nembe tartozóknak tekintette

ket, az újabb irodalom azonban egyhangúlag külön csoportba, illetleg

alnembe sorolja ket, azon a czímen, hogy a S. nitida házának üregét több

zománczszer, gyralakú duzzanat több szakaszra osztja (innen a Seg-

mentina név), ellenben a másik fajét nem. Ezzel a sajátsággal szemben

áll az, hogy a H. comflanatus penisének szintén van függeléke, mint azt már

FiciNus és Lehmann is megállapította, azonban ezé nem hengeres, hanem

rövid, zömök, félgömbalakú. Lehmann az egyedüli, a ki megvizsgálta az állat

egész ivarkészülékét, azonban az leírása és rajza nyomán nem lehet pon-

tosan megállapítani, hogy e faj ivarkészüléke mennyiben egyezik meg a

S. míidá-éval, annyi azonban a legnagyobb valószínségként állítható,

hogy a két faj ugyanabba a nembe sorolandó.

VIL Bathynmphalus Ao.

Bathyomphalus contortus L.

(18-20. rajz).

Bélcsatorna (18. rajz). Pharynxa tojásdadalakú, oldalról er-

sen lapított; radulazacskója meglehetsen nagy, fölfelé kunkorodó; nyál-

mirigyei nagyon rövidek, kissé lapított hengeralakúak, vezetékeik rendkívül
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vékonyak és rövidek, a mirigyek hátul megvékonyodnak és szorosan össze-

tapadnak. Nyelcsöve nagyon hosszú s végig egyenletes hajszálvékonyságú.

Gyomra fölötte kicsiny, alig szembeötlen kitágult része a bélcsatornának

s a többi P/aíiorbi-s-félékétl eltéren nem gömbded, hanem hengeres, azon-

ban a jeUemz három részt ezen is meg lehet különböztetni; elgyomra

megnyúlt, kissé kúpos, középgyomra hengeres, utógyomra nagyon kicsiny,

ez már alak tekintetében is közel áll az említett fajok megfelel szervéhez.

Pvlorus-függeléke nincs s ebben a tekintetben élesen elüt a többi Planorbis-

félétl. A gyomor mögött következ rövid bélrészlet a bél legtágasabb része,

azonban csakhamar vékonyabbá válik s a bélcsatorna innen kezdve egyen-

letes vastagságú egészen a végbélnyílásig, a középbél és végbél határa

külsleg föl nem ismerhet. A középbélmirigy vezetéke a középbél legelüls

részébe nyílik. A bélesatoma semmiféle kanyarulatot sem ír le, hanem a

gyomor hátsó végénél rögtön elre hajUk s egyenes vonalban halad a vég-

bélnyílásig.

Eadula (19. rajz). A Pl. corneus-szal egyetemben ez az egyetlen az

általam vizsgált Planorbis-íélék közt, melynek radulája eltér a rendes typus-

tól. Fodrai rendkívül aprók, melyeknek sajátságai csak a mai miki'oszkópok-

kal elérhet legnagyobb nagyítással ismerhetk fel. Középsfoga határozat-

lanul kéthegy, a mennyiben felhajlott élét egy bemélyedés két lekerekített

karéjra osztja. Mellék- és peremfogainak határa meg nem vonható, mert a

fogak az els meUékfogtól kiindulva nagyon lassan alakulnak át a radula

peremét elfoglaló lemezkékké s nincs egyetlen olyan sajátságuk sem, mely-

nek alapján a határ megjelölése lehetséges volna. A mellékfogak nem

háromhegyek, mint az összes többi Pia/iorbi^-félékéi, hanem finoman

csipkézettek. Egy-egy félsor fogainak a száma átlag 20, ezek közül 17—18-

nak éle csipkés, a 17-ik fog éle, a rajz tanúsága szerint, már nagyon csene-

vész, a két utolsó pedig már csak az alaplemezbl áll. A fogak alakja aimyi-

ban változik, hogy míg a beljebb es fogak magasabbak, mint a milyen szé-

lesek, addig a szélsk fokozatosan szélesebbekké, de megfelelen nagyon

1 20
alacsonyakká válnak. A radulát körülbelül-^ -| képlettel lehetne jelölni.

E faj raduláját tudtommal csak Lehmann vizsgálta. Szerinte a kö-

zépsfog kéthegy, a mellékfogak pedig háromhegyek, késbb kéthegyek

;

rajza szerint (T. XVIL, fig. 74) a fogak nagyon karcsúak, több mint kétszer

oly magasak, mint szélesek. Lehmann adatai tehát igen tetemesen eltérnek

az enyéimtól; az eltérésnek okát keresgélni meglehetsen medd dolog

volna, ha azonban arra a tökéletlen s különösen arányaiban teljességgel

elhibázott rajzra tekintek, melyet Lehmann e faj ivarkészülékérl ad,

akkor nem tudom hinni, hogy a radula viszonyait helyesen ismerte meg.

Ivarkészülék (20. rajz), Hímnsmirigye a zsigerzacskó legfels
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csúcsát foglalja el s a héj átmetszetének megfelelen lapított, küls oldala

kissé domború, a bels megfelelen homorú; a mirigy két egymáson

fekv, nagyon szabályos acinussorból áll, melynek szabályossága csak a

proximalis vége felé zavart egy kissé. Mindkét sor U-alakúan egymásra

hajlott szárú acinusokból áll, azonban a homorú oldal acinusai hosszabbak,

a domború oldaléi ellenben valamivel rövidebbek. Minden egyes U-alakú

18. rajz. A Bathyomphalus contortus L.

bélcsatornája.

20. rajz. A Bathyomphalus contortug L.

iTarkés'züléke.

20 19 16 17 10 9 S 7 6 5 4 3 2 1

19. rajz. A Baíhyomphalvs contortus L. radulája.

mirigycs önállónak látszik s egymással, illetleg a hímnsvezetékkel való

összefüggésük mikroszkópi vizsgálat nélkül meg nem állapítható. A hím-

nsvezeték a mirigy mentén csak egy darabig követhet, kezdetben egyenes

lefutású, rendkívül vékony s szabályos gömbalakú tágulattal kezddik,

majd fokozatosan vastagabbá s egyszersmind nagyon ersen kanyargóssá

válik, végül ismét megvékonyodik, kiegyenesedik s ilyen marad egészen

végig ; kettéágazását vékonysága miatt nem figyelhettem meg. Fehérje-

mirigj'e aránj'lag nagy, lapított háromszögalakú, igen sok, apró acinusból áU.
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Petevezetékének legfels része lapított, kezdetben kissé tágasabb,

azután egy hosszú darabon rendkívül vékony, felehossza táján elkezd széle-

sedni s kissé meg is vastagszik, úgy hogy átmetszete ezen a tájon ellipsis-

alakú, míg alsó része ismét megvékonyodik s az ivarnyílás felé fokozatosan

hengeressé lesz ; felülete végig egyenletesen sima, lapos része kékes hyalin,

alább sárgásfehér szín. Párzótáskája kicsiny, nyele hengeres, distalis vége

felé egyenletesen kitágul s vége tojásdadalakú tartálylyá duzzad meg,

kevéssel az ivarnyílás mögött nyílik, azért a hüvely nagyon rövid.

Hím ivarvezetéke hosszának mintegy % részében oly vékony, hogy még

a «hajszálvékonyságú» megjelölés is túlságosan eró's ; vékonysága az oka, hogy

a mellékelt rajzon fel sem lehetett tüntetni, s mivel a hasonlatosképen na-

gyon vékony petevezetékhez szorosan hozzátapadt, az ivarvezeték fels ré-

szét egységesnek kellett feltüntetnem, magán a tárgyon azonban a két vezeték

szétválasztása nagy óvatossággal s természetesen megfelel nagyítás mellett,

lehetséges, bár oly módon, hogy mindkét vezeték ép maradjon, csak nagyon

ritkán sikerül. A vezeték a prostatatáj felé közeledve kissé vastagabbá

válik ; a prostatamirigyek rövid hengeralakúak és fés módjára ülnek a

vezetéken ; a mirigyek száma Buchneb szerint 20—30 között változik,

én azonban úgy találtam, hogy a szám 35, st több is lehet. A mirigyes rész

a párzótáska distalis végének a magasságáig ér. Ondócsatornája kezdetben

vastagabb, de alább fokozatosan megvékonyodó cs, mely eleinte a ni
vezeték mentén halad a ni ivarnyílásig s ott a nélkül, hogy a test szövetei

közé behatolna, áthajlik a párzószerv oldalára s annak a mentén halad a

penis distalis végéig, a hol beömlésének a helye van. A penis a distalis vége

felé megvastagodó bunkóalakú, a penishüvely nagyjából szintén ilyen

alakú, azonban vékonyabb és rövidebb, a kettnek a határát duzzanat

jelzi, a duzzanathoz tapad a visszahúzóizom. A lerajzolt példány penise

rendellenes módon ers, hiirokszer csavarulatot ír le, azért a rajzon a párzó-

szerv jóval rövidebbnek látszik, mint a mekkora a valóságban. A hím ivar-

nyílás közvetetlenül a bal tapogató mögött van s mindjárt e mögött talál-

ható a ni nyílás.

A B. contorius ivarkészülékéró'l Moquin TANDON-nál (1. c, p. 445,

pl. XXXI., fig. 26) és LEHMANN-nál találunk adatokat. Lehmann rajza,

mint föntebb már említettem, teljesen hibás, Moquin TANDON-é ellenben,

a mely egyébként csak a készülék alsó részét tünteti fel, kis hibák leszámí-

tásával helyes.

Idegrendszere tekintetében megegyezik a következ fajjal.
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VIII. Gyrorhis Ag.

1. Gyrorbis spirorbis L.

(21-24. rajz).

Bélcsatorna (21. rajz). PbaryDxa megnyúlt tojásdad-, vagy in-

kább talán palaczkalakii, oldalról lapított, bátsó végébl csapalakúan nyúlik

ki az aránylag nagy, beugeres radulazacskó, mely az idegrendszer felett s

a nyelcstl baba foglal belyet. Nyálmirigyei nagyon kicsinyek, keskeny

szalagalakúak, felülrl nézve hengereseknek látszanak, valójában azonban

bát-basi irányban ersen lapítottak; rendkívül vékony és rövid vezetékeik

a nyelcs mellett jobbra és balra nyílnak s eltéren a többi vizsgált Planorbis-

félétl, teljesen szabadon, az idegrend-

szer fölött foglalnak belyet. Nyel-

csöve nagyon hosszú és vékony, kezdet-

ben szorosan a pbarynx fala. mentén

halad ventralis irányban, azután hirtele-

nül hátra hajlik; gyorsan kitágulva

megy át a nagyon kicsiny, körülbelül

czitromalakú gyomorba, mely a szo-

kásos bárom részbl áU, a középgyomor

kurta bordóalakú. A bélcsatorna a

gyomor hátulsó- végénél rögtön elre

21. rajz. A Gyrorbis spirorbis L.

bél csatornája.

22. rajz. A Gyrorhis spirorbis L.

radulája.

hajolva egyenes vonalban halad a végbélnyílásig. Pylorus-függeléke van,

ennek alsó részébe nyíUk be a középbélmirigy hatalmas vezetéke. Közép-

bele rövid, de a végbelénél vastagabb s így a két rész határa eléggé élesen

megállapítható. A gyomornak, továbbá a nj'elcs vele szomszédos részé-

nek, valamint az egész középbélnek a falában nagyon sok, rendkívül finom

szemecskékbl áUó pigment rakódott le, míg a nyelcs többi részében,

valamint a végbélben csak kevés van.

E a d u 1 á j a (22. rajz) megegyezik a vortex-ével ; egy-egy félsorában

19—20 fog van ; középsfoga kétbegy, a mellékfogai báromhegyek, a

jobban a perem felé es fogakon a bárom fhegy mellé apró, másodlagos

AnnaJes Musei Nationaüs Huiigarici. XV. 4



50 300S LAJOS

hegyecskék járulnak épen úgy, mint a G. vortex esetében. Eadulaképlete :

1
' 19-20

2 S--<x>

Ivarkészülék (23. rajz). Hímnsmirigye a zsigerzacskó csúcsát

foglalja el s nagy, tojásdad- palaczkalakú, világos barnássárgás, egysorosán

elhelyezked acinusokból áll. Hímnsvezetéke kezdetben nagyon vékony

és egyenes? lefutású, azonban egy kis darabon hirtelenül nagyon ersen
megvastagszik, majd ismét megvékonyodik s egyúttal ersen kanyargóssá

válik, végül ismét kiegyenesedik s ilyen marad végig ; az utóbbi rész az

egész vezeték legvékonyabb része.

Fehérjemirigye hatalmas nagyságú,

négyszögletesbe hajló ellipsisalakú,

csúcsa felé ellapul és csatomaszeren

összehajljk. Petevezetéke kezdetben

nagTr'on vékony és lapított, alább szé-

lesebbé és jobban hengeressé válik,

23. rajz. A Gifrorbis spirorbis L.

ivarkészüléke.

24. rajz. A Gyrorbis spirorbis L. bélcsatomájá-

nak elüls része a központi idegrendszerrel.

míg^az ivarnyílás felé ismét megvékonyodik. Felülete végig sima, fehér

vagy kissé sárgás szín. Párzótáskája kicsiny, distalis vége felé kissé

bunkósan megvastagodott szerv, mely kevéssel a ni ivamyílás mögött

nyüik, tehát a hüvely nagyon rövid.

Hím ivarvezetéke kezdetben rendkívül vékony, símafalú cs, mely

szorosan hozzátapad a ni vezetékhez. Lsfutásának körülbelül felehosszá-

nál kezddik a prostatarész. Prostatamirigyei nagyok, hengeresek, a fés

fogai módjára helyezkednek el a vezeték mentén, határaik élesek, mert a

köztük lév szövetben eléggé sok pigment rakódott le. A prostatarész a

párzótáska distalis végének a magasságáig ér. Ondócsatornája kezdetben

kissé vastagabb, alább megvékonyodik s már jóval a ni ivamyílás mögött

áthajhk a petevezeték fölött a penis oldalára, a test szövetei közé csak egé-

szen jelentéktelen kis darabon hatol be. Penise jól fejlett, hengeres, bunkó-

alakú, penishüvelye hengeres, jóval kisebb a penisnél, a kettt tekintélyes
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duzzanat választja el, e duzzanaton tapad a visszahúzóizom. A hím ivar-

nyílás közvetetlenül a bal tapogató mögött található s kevéssel mögötte

fogai helyet a ni nyílás.

Idegrendszerére (24. rajz) jellemz, hogy nemcsak a garat-

alatti dúczcsoport dúczai foglalnak helyet ventrahsan, hanem agydúezai

is ersen eltolódtak ebben az irányban, úgy hogy ezek mindjárt a lábdúczok

fölött s a phaiynx alsó széle mögött helyezkednek el, minek következtében

a radulazacskó egészen a központi idegrendszer fölé jutott. Az elhelyezkedés

magyarázata az, hogy a nyelcs kezdrésze szorosan a phaiynx hátsó

oldala mentén ers ívben lehajhk annak egészen a ventralis széléig s az

idegpánt azon a helyen hidalja át a nyelcsövet. Oldakól nézve az idegrend-

szert, legnagyobb dúczai egy nagyon széles alapú, de alacsony háromszög

csúcsait foglalják el, vagyis a háromszög alapjának egyik végén a lábdúcz, a

másikon a baloldah perietaUs, iUetóleg a zsigerdúcz, a csúa=;án pedig az agy-

dúcz foglal helyet, míg az így bezárt területen baloldalt a bal ple urális dúcz,

jobboldalt p.'dig a jobb pleurahs és parietahs dúcz helyezkedik el. Az agy-

dúczok megnyúlt tojásdadalakúak s rövid, vékony agypánt köti össze ket
egymással. A lábdúczok szintén megnyúlt tojásdadalakúak, az agydúczok-

nál nag3"obbak, a középvonal mentén érintkeznek egymással, a cerebro-

pedahs connectivumok nagyon rövidek. Mindjárt a lábdúcz mögött s az

agydúcz közepe alatt foglal helyet a pleurahs dúcz és szorosan e mögött a

parietalis és még hátrább a visceralis. A 24. rajz jobboldalról tünteti fel a

központi idegrendszert, melyen látható, hogy a jobb pleurahs és parietalis,

valamint a zsigerdúcz milyen szorosan fekszik egymás mögött, egy sorban.

2. Gyrorbis vortex L.

(25—27. rajr).

Bélcsatornája (25. rajz) általános alakja és beosztása tekinteté-

ben a hasonlóképen rendkívül szorosan felcsavart héjú B. coniortus-évAl

egyezik meg s jellemzi nyelcsövének s közép- és végbelének egészen szo-

katlan hosszúsága és vékonysága, gyomra is olyan szerkezet, mint a con-

tortus-é, ellenben lényegesen eltér tle abban, hogy pylorus-függeléke van.

A középbélmirigy vezetéke a pylorus-függelék mellett nyíhk a bélbe.

Eadulájának (26. rajz) félsorában 16 fog van. Középsó'foga

symmetrikus, kéthegj-, a melyek mellett kívül egy-egy kis hegyszt-'r szöglet

van ; nagyság tekintetében megegyezik a szomszédos mellékfogakkal

;

mellékfogai fokozatosan alakulnak át a radula széle felé haladva, azért a

mellék- és peremfogak határa élesen meg nem vonható; a mellékfogak

háromhegyek, kifelé haladva a radula éle egyre keskenyebb, a hegyek

pedig kisebbek lesznek, viszont újabb apró mellékhegyek jelennek meg

4*
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mellettük, minek eredményeképen a legszélsbb fogak éle már csipkézett.

1 1 fi

A radvila képlete ^r+ -n • LEHMANN-nak e faj radulájára vonatkozó
^ 2 á

—

CO

adatai jórészt tévesek.

Ivar készülék (27. rajz). Hímnó'smirigye a zsigerzacskó csiicsát

foglalja el; nagy, megnyúlt tojásdad- vagy bunkóalakú aciniisokból áll,

melyek két párhuzamos sorban helyezkednek el. Hímnó'svezetéke kezdet-

ben nagyon vékony és egyenes lefutású, azonban csakhamar megvastagszik

és kanyargóssá válik; e kanyargós részen bibircsókszer tágulatok ülnek

oly szorosan, hogy els pillanatra úgy látszik, mintha a vezeték ilyen

bibircsókok szabálytalan lánczolata volna s a valódi szerkezet csak akkor

váhk láthatóvá, ha a vezetéket széjjelhúzva lehetleg kiegyenesítjük.

A vezeték harmadik része ismét egyenes lefutású és rendkívül vékony.

Fehérjemirigye nagy, ívesen hajlott s majdnem hengeres, nagy, de igen

lazán összefügg acinusokból áll, felülete bolyhos. Ivarvezetéke rendkívül

hosszú, hím és ni része egymással, valamint a nyelcsvel szorosan össze-

tapadva fut le az oszlopizom mentén. E szervek így együttvéve is rendkívül

vékony szalagot alkotnak, egyes elemeik meg valóban csodálatosan vékonyak,

melyeket csak a legnagyobb nehézséggel lehet elválasztani egymástól.

A legkönnyebben sikerül az oszlopizom elválasztása, már jóval nehezebb

a nyelcsé és szinte lehetetlen a pete- és ondóvezetéknek egymástól való

elválasztása, azért a mellékelt rajzon is egységesnek vannak feltüntetve.

A petevezeték lapos, szalagalakú s ilyen marad körülbelül hosszának

2/g részében, azután kissé megvastagszik, átmetszete ellipsisalakú lesz,

azonban a párzótáska distahs végének magasságában ismét megvékonyodik

és hengeressé válik s ilyen marad egészen az ivarnyílásig. Párzótáskája

vékony, rövid nyélbl s annak a végén ül, tekintélyes nagyságú, tojásdad-

alakú tartályból áll; kevéssel a ni ivarnyílás mögött szájadzik be, azért a

hüvely nagyon rövid.

Ondóvezetéke, mint az elmondottakból nyilvánvaló, egészen szo-

katlanul vékony, mely csak azon a tájon kezd kissé megvastagodni, a hol

a ni vezeték is vastagabbá válik; itt kezddik a prostatarész, melynek

mirigyei nagyon vékonyak, hengeresek, nagyon szorosan, a fés fogai mód-

jára helyezkednek el, a mirigyek száma 80 körül jár (Büchner szerint

számuk mindössze 20—30). Ondócsatomája kezdetben kissé vastagabb,

azonban csakhamar megvékonyodik, a ni ivarvezeték mentén halad a

ni ivarnyílásig s itt a nélkül, hogy a test szövetei közé hatolna, áthajlik a

penis falára s annak mentén halad tova. Penise distalis vége felé meg-

vastagodó bunkóalakú, penishüvelye hengeres, a penisnél jóval rövidebb,

a két részt duzzanat választja el egymástól. A hím ivarnyílás közvetetlenül

a bal tapogató mögött van, a ni nyílás kevéssel mögötte található.
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A G. vortex ivarkészülékére vonatkozó adatokat és rajzokat Lehmann

és Büchner idézett mveiben találhatunk, azonban többé-kevés bbé mind

az adatok, mind a rajzok hibásak. Lehmann vázlata teljesen rossz,

25. rajz. A Gyrorbia vortex L. bélcsatornája.

mert az egyes részek arányáról teljességgel hamis képet nyújt, a mi

annál különösebb, mert ha szövegének adatait, melyek szokása szerint

mm.-ekben fejezik ki a részek

nagyságát, pontosan összevet-

jük, a rajzon feltüntetetteknél

sokkal helyesebb, bár korántsem

pontos méreteket kapunk. Az

aprólékos részleteket teljesen

fölösleges fölsorolni, elégséges

összevetni az itt mellékelt rajzot

JjEHMANN-éval, hogy ennek hi-

12 6 7 14 15 IG

26. rajz. A (?i/roí-6ís woríea; L. radulája. 27. rajz. A Oyrorbis vortex L. ivarkészülóke.

bái és hiányai rögtön szembetnjenek. Büchner rajza (t. I, fig. 11)

sokkal jobb, mint honfitársáé, azonban részletei ennek is véges-végig

hibásak s a rajz azt a benyomást kelti, hogy szerzje az állat ivar-
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késziílékét nem tudta egészben kikészíteni, hanem több hiánj'os készít-

mény alapján állította össze, mert különben teljességgel érthetetltn

volna, hogy a rajz viszonylagos méretei mért esnek oly távol a való-

ságtól. Mert hogy ezek mennyire hamisak, annak jeDemzéséül csak

arra hivatkozom, hogy Buchxer rajza szerint a párzótáska hossza

434-szer van meg a ni ivarvezeték hosszában, holott a valóságban 9-szer

!

A ni vezeték Bdchxer rajza szerint majdnem egész hosszában meglehetsen

egyenletes átmérj, holott, mint láttuk, ebben a tekintetben tetemes

eltérés van a vezeték egyes részei közt. Hibásak a hím vezetékre vonatkozó

adatai, egyik ilyen hibájára már föntebb utaltam, de hibásak ezen kívül

más részei is, melyeknek hosszadalmas felsorolásáról azonban lemondok,

mert az én rajzom és az övé összevetésébl a hibák rögtön kitnnek.

E faj idegrendszere egyetlen jelentsebb vonásában sem

tér el a G. spirorbis-étó].

IX. Gyraulus Ag.

Gyraulus albus MtxL.

(28—30. rajz).

Bélcsatorna (28. rajz). Pharynxa meglehetsen nagy, tojásdad-

alakú vagy majdnem hengeres ; nyelcsöve hosszú és aránylag vastag

;

nyálmirigyei nagyon rövidek, hm-kaalakúak, hátrafelé megvékonyodók,

hátsó részüket a garatideggyr szorosan a nyelcsóTiöz szorítja. A nyelcs
vége kissé kitágulva megy át a zömök hordó-, majdnem gömbalakú gyo-

morba, melyen a három részt kívülrl is igen jól meg lehet különböztetni.

Középgyomra korongalakú, melyhez elül és hátul a félgömbalakú el-,

JUetóleg utógyomor csatlakozik. A középbél, melynek kezdrészébe nyíhk

be a hengeres pylorus-függelék, az utóbbi alaprészébe pedig a középbél-

mirigy hatalmas vezetéke, mindjárt eredése helye körül egy kisebb hiukot

ír le, majd átmegy a második, nagyobb hurokba, a két hurok együttvéve

oly S-alakot formál, melynek két szára nagyon különböz nagj^ságú ; végbele

egyszer vastagabb a középbélnél, máskor egyenl vastagságú vele s e szerint

határuk éleg vagy elmosódott.

Radulája (29. rajz) velejében nem tér el a Gí/rcrfcís-fajokétól,

azonban fogai jóval nagyobbak. Egy-egy félsorában 19 fog van ; a középs
kéthfgy, egyenl nagyságú a szomszédos mellékfogakkal; a mellékfogak

háromhegyek, melyek a perem felé haladva fokozatosan csipkézettek

lesznek, mint az idézett fajok megfelel fogai. A radula képlete azonos

azokéval.

I V ar k é í3 z ü lék (30. rajz). Hímnsmirigye a zsigerzacskó csúcsát
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foglalja el s kevés számú, de nagy, tojásdad vagy hengeres felé hajló, a

himnsvezeték mentén egysorosán elhelyezett, tiszta fehérszín acinusok-

ból áll. Hímnsvezetéke kezdetben vékony és egyenes, majd egy rövid

darabon megvastagszik s ez a rész néhány kanyarulatot alkot, azután ismét

megvékonyodik és egyenes lefutásúvá váhk, ez a harmadik rész a vezeték

leghosszabb része. Fehérjemirigye kicsiny, szabálytalan alakú, tömör

28. rajz. A Gyravlus albvs Muix.

bélcsatornája.

30. rajz. A Gyrauluí albus Müli.

ivarkészhiéke.

19 IS 17 10 9 S 3 2

29. rajz. A Gyravlus albus Müix. radulája.

állományú, nagy acinusokból áll, melyektói felülete mintegy bibircsókos.

A fehérjemirigy beömlésérl, valamint a hímnsvezeték elágazásának

körülményeirl a tárgj' kicsisége miatt semmi biztosat sem tudtam meg-

állapítani. Petevezetéke majdnem egész hosszában egyenletes vastagságú,

lapított szerv, mely csak az ivamyílás táján vékonyodik meg egy kissé.

Párzótáskája rövid,feltnen vékony nyélbl és hatalmas nagyságú, tojásdad,

világossárga szín tartályból áll, mely szorosan beleillik a petevezeték meg-

felel homorulatába ; kevéssel a ni ivamyílás mögött nyílik a petevezetékbe,

azért a hüvely rendkívül rövid.

Ondóvezetéke kezdetben vékonyabb, majd kissé megvastagodó es,

mely szokatlanul rövid, mert csakhamar helyet ad a prostatának. A prostata-
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mirigyek hatalmas nagyságúak, számuk azonban csekély. Meg kell jegyez-

nem, hogy a prostatára vonatkozó adataimat s így rajzomat is csak bizo-

nyos fentartással lehet helyesnek tekinteni, mert a mirigyek tökéletesen

fehérek lévén, az alapul szolgáló, szintén fehér petevezetéktl nem ütnek

el s így nehezen láthatók, leprseparálásuk pedig nagyfokú törékenységük

miatt igen nagy nehézségbe ütközik. Mindamellett azt hiszem, hogy a leírt

és ábrázjjlt viszonyok nem igen ütnek el a valóságtól. Ondócsatomája

aránylag nagyon vastag, a petevezeték mentén halad a ni ivarnyílásig

s ott a nélkül, hogy a test szövetei közé behatolna, áthajlik a penisre s

annak fala mentén fut tovább. Penise meglehetsen rövid, zömök, hen-

geres, penishüvelye hasonló alakú, azonban vastagabb a penisuél, a két

rész határán nincs duzzanat. A hím ivarnyílás a bal tapogató mögött talál-

ható, a ni elég nagy távolságra mögötte fekszik. A rajzon ábrázolt távolság

teljesen megfelel a való viszonyoknak, mert a rajz teljesen kinyúlt példány-

ról készült.

A G. albus ivarkészülékére vonatkozó adatokat LEHMANN-nál és

MoQUiN TANDON-nál (1. c, p. 442, pl. XXXI, fig. 14) találunk. Az elbbi

szerz rajza egészen vázlatos, Moqüin Tandon-ó kisebb eltéréseket, illetleg

tévedéseket leszámítva, helyes. Az rajza az enyémtl fképen a peniß

és a párzótáska alakja tekintetében tér el, valamint abban, hogy a prostata-

rész szerinte sokkal hosszabb és sokkal több mirigybl áll.

B) STYLOMMATOPHORA.

I. Picpa Dbap.

Pupa frumentum Drap.

(31—32. rajz).

Eadula (31. rajz). Egy-egy félsorában 16 foga van; középsfoga

kisebb, karcsúbb a szomszédos mellékfogaknál, háromhegy, mesoconusa

nagj', ellenben ectoconusai nagyon aprók; mellette 7 kéthegy mellé kfog

foglal helyet (ritkábban már a 7-ik fog is háromhegy, azért a peremfogakhoz

számítandó)
; peremfogainak száma 9—10, a belsk háromhegyek, kijebb

a hegyek száma az ectoconus többszörös hasadása következtében meg-

l 6 7 9 10
szaporodik s 6-ig emelkedhetik. A radula képlete : — -\ ^ \-

^—^.

Ivarkészülék (32. rajz). Hímnsmirigye bojtokba csoportosult

acinusokból áll. Hímnósvezetéke kezdetben vékonyabb és egyenes, alább

vastagabbá és nagyon ersen kanyargóssá váHk, felülete ersen pigmentes

;
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ondótáskája hatalmas nagyságú, hengeres, vége kissé bunkósan megvastago-

dott s a fehérjemirigy felületén helyezkedik el. Fehérjemirigye nagy, hen-

geres, fehérszín. Uterusa tágas, több öblöt alkot, lapított
;
peteesatornája

hosszú, hengeres, hüvelye ellenben nagyon rövid; párzótáskájának nyele

kezdetben nagyon vastag, jóval vastagabb a petecsatománál, azonban

följebb megszkül s hengeres esvé lesz ; tartálya kicsiny, tojásdadalakú,

eredeti helyzetében a fehérjemirigyhez tapadt ; nyelének függeléke nincs.

Prostatáját hatalmas nagyságú, hengeres, szabad acinusok alkotják;

ondócsatornája nagyon vékony s na-

gyon magasan ágazik ki. Penise hen-

geres cs, mely benyílása helyétl

kezdve fokozatosan megvastagszik,

vége pedig hatalmas bunkóvá duzzad

meg;e bunkószer duzzanat oldalán

ered az ondócsatorna, mely kezdet-

ben nagyon vastag s csak fokozato-

san vékonyodik meg; kétséges, hogy

vastagabb kezdrésze még néma penis-

hez számítandó-e? A penis említett

duzzanatának egyenes folytatása a

Cüia)^^

15 12 7 2 1

31. rajz. A Pupa frumenticm Drap.

radulája.

32. rajz. A Pupa jrumnnlum Drap.

ivarkészüléke.

karcsú, hengeres, vége felé megvékonyodó függelék, a mely, ha az ondó-

csatorna kezd, vastag része valóban a petecsatornához számítandó, az

ostorral bíró fajok ostorának megfelelen helyezkedik el. Makroskopikus

vizsgálattal nem dönthet el biztosan, vájjon ostornak tekintend-e,

avagy egyéb rokonfajok panisfüggelékével homolog ? Terjedelme minden-

esetre az utóbbi mellett szól. A penis visszahúzóizma a bunkóalakú duzza-

nat eltt tapad. A jobb szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a

hüvely közt halad át.

E faj ivarkészülékét már Schmidt Adolf ^ leíi-ta és lerajzolta,

azonban nagyon rövid, bár helyes és a legfontosabb vonásokat helyesen

' Schmidt, A., Dit Gsschlechtsapparat der Stylommatophoren. Berlin, 1855, p. 72,

X, fig. 81.
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kiemel leíiása, valamint vázlatos rajza nem teszi fölöslegessé a bvebb

leírást és pontosabb rajzot.

II. Modicella Ad.

Modicella avenacea Beug.

(33-34. rajz).

Köpenyszervek. Lélekzürege mély, 1 ^/^ kanyarulatot foglal

el. Veséje feltnen nagy, egy teljes kanyarulatnyi bosszú, bátiil vastagabb

és ívesen lekerekített, elrefelé lassan megvékonyodó, világos barnássárga

szín, ersen a baloldalra tolódott, a mi különösen elüls, megvékonyodott

részén feltn; vezetéke egyenes folytatása a vesének, mely egyenletes

szélesség szalagként fut végig a köpenyüi'eg boltozatán s a lélekzó'nyílástól

balra s valamivel a mögött nyílik. Meglehetsen nagy szívbmka a köpeny-

üreg bal zugában s a vese megfelel beöblösödésében fekszik, a vese alapjá-

hoz közelebb, mint a csúcsához, körülbelül a vese harmadával egyenl

hosszú, pitvara kicsiny, kamrája nagy, vastag falú.

Bélcsatorna. Pharynxa nagy, zömök, majdnem gömbded

;

radulazacskója kicsiny, kissé fölfelé kunkorodott. Nyálmirigyei zömökek,

rövidek, a nyelcsnek mintegy ^li—^j^-áya} egyenl hosszúak, meglehetsen

tömör állományúak, körülbelül egyenl hosszúak, felül érintkeznek egymás-

sal, alul nem, elhelyezkedésükben részaránytalanság annyiban nyilvánul

meg, hogy érintkezésük vonala nem a nyelcs középvonalába esik, hanem

kissé jobbra ; vezetékeik rendkívül vékonyak, de tekintélyes hosszúságúak.

Nyelcsöve feltnen vékony és hosszú, mely lassan, egyenletesen kitágulva

megy át a gyomorba ; a középbél a gyomor pylorikus vége eltt ered

;

középbele a Stylommatophorákra jellemz S-alakú, ketts hurkot írja It .

a hmkok nagyon megnyiiltak.

Eadula (33. rajz). Fogai karcsúak, szalagalakúak, horogszerek

;

középsfoga teljesen olyan, mint a mellékfogai, egyhegyek, a mellékfcgak

száma 18; a 19-ik fognál kezddik a mesoconus hasadása, a bels prrtn:-

fogak kéthegj'ek, azonban kifelé a fogak három-, majd négyhegyi kké

s egyszersmind szélesekké, de alacsonyakká válnak. A peremfogak száma 17.

A radula képlete : -— -\ 1- -—r •^ 11 2—4
Ivar készülék (34. rajz). Ivarmirigye egyetlen, nagy bojtot

alkotó sok acinusból áU, melynek a külsejét borító hártyába nagyon sok

fekete pigment rakódott le s ugyancsak fekete pigment rakódott le, bár

kisebb mennyiségben, az egyes mirigycsövek között is. Hímnsvezetékc

kezdetben vékonyabb és alig kanyargós, közepe táján igen srn hurkolt,
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vége ismét majdnem egyenes, végig pigmentes, de különösen sok a pigment

a kanyargós részében. A hímnsvezeték meglehetsen nagy, hengeres ondó-

táskába nyílik, a mely a fehérje mirigy felületén foglal helyet. Fehérje mirigye

nagy, ívesen hajlott, majdnem hengeres szerv, állománya laza, vízben

részint megduzzadó. Pete-ondóvezetéke eléggé rövid, lapított, uterusa

többé-kevésbbé redó'zött, kékes hyalin. Prostatája széles, felülete pigmentes

;

eléggé kicsiny, szorosan egymáshoz zárkózó mirigycsöve kbl áll, azért felülete

sima. Pete csatornája szintén lapított és nagyon rövid, hüvelye viszont

nagyon hosszú, hengeres, vastagsága vagy végig egyenletes, vagy pedig

felül vastagabb, vége felé kissé me gvékonyodó.

Párzótáskája közepes fejlettség, nyele hen-

geres, vége kicsiny tartálylyá duzzadt meg.

Penise nagyon hosszú hengeres cs, vastag-

sága végig meglehetsen egyenletes, 8-as

alakúan csavarodott ;distalis része alkalmasint

epiphallusként szerepel. Ez utóbbi rész hirtele-

nül megvékonyodva megy át a hosszú, vékony,

egyenletes átmérj ondócsatornába. A penis

visszahúzóizma nagyon hosszú, mely benyüásá-

tól nem messze tapad. A pitvar aránylag

^^-ví)'^Í^^J

33. rajz. A Modicella avenacea Bruo.

radulája.

34. rajz. A Modicella avenacea

Bruo. ivarkészüléke.

hosszú. A jobboldali szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a vagina

közt halad át.

Idegrendszerét jellemzi, hogy majdnem valamennyi dúcza

élesen külön áll s tekintélyes hosszúságú connectivumok kötik ket a szom-

szédos dúczokhoz ; kivétel e tekintetben a jobb parietalis és a zsigerdúcz,

melyek oly szorosan fekszenek egymás mellett, hogy connectivumot nem
lehet látni köztük. Agydúczai nagyok, igen rövid hengeralakúak, hátsó

végük egyenesen levágott, az elüls legömbölyített; az agypánt rövid és

nagyon vékony. Lábdúczai nagyok, tojásdadalakúak, a középvonalban

érintkéznek egymással, a cerebro-pedahsconnectivum tekintélyes hosszúságú.

Pleuralis dúczai nagyon aprók, a cerebro-pleuralis és a plemo-pedalis con-
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nectivumok eléggé hosszúak. A jobboldali parietalis dúcz jól fejlett, s mint

már említettem, szorosan a zsigerdúcz mellett fekszik, ellenben a megfelel

pleuralis dúcztól megfelel módon messzebb tolódott; bal parietalis dúcza

sokkal kisebb, nem uagj'obb a plem-alisnál, egyenl távolságra helyezkedik

el ettl és a zsigerdúcztól. A zsigerdúcz tojásdadalakú, valamivel nagyobb

a jobb parietalis dúcznál.

A M. avenacea anatómiáját illet adatokat tudtommal csak Moquin

Tandon mvében találunk, a ki a faj ivarkészülókérl közölt néhány adatot

(1. c, p. 358) s annak alsó részét le is rajzolta (pl. XXVI, fig. 1). Moquin

Tandon szerint a penisnek közepes hosszúságú ostora van, ez azonban

tévedés.

III. Orcula Held.

1. Orcula doliolum Brug.

(35— 36. rajz).

Bélcsatorna. Pharynxa nagy, csonkakúp- vagy megnyúlt

gömbalakú, radulazacskója kicsiny, kúpos vagy megnyúlt félgömbalakú

képzdmény. Nyálmirigyei m.^gnyúltak, karcsúak, szürke színek, meg-

lehetsen tömör állományúak, a nyelcs fölött és alatt egyaránt érintkez-

nek, a jobboldali nagyobb a baloldalinál. A bélcsatorna egyéb részei

megegyeznek a megelz fajokéival.

Eadula (35. rajz). Egy-egy félsorában 17 foga vau. Középsó'foga

háromhegy, a szomszédos mellékfogaknál karcsúbb, kisebb, mesoconusa

nagy, ectoconusai kicsinyek; mellékfogainak száma 8, kéthegyek, a perem-

fogak száma 9, 3—5 hegyek, az utolsó fog csenevész lemez. A radula képlete

:

3^2 ^3—5*
Ivar készülék (36. rajz). Hímnsmirigye 7, aránylag kicsiny,

dtí sok acinus alkotta bojtból áU. Hímnsvezetéke, legelejének igen rövid

darabját leszámítva, nagyon vastag és ersen hurkolt, vége felé ismét meg-

vékonyodik s végül kicsiny, hengeres, a fehérjeniirigybe félig beágyazott

ondótáskába nyílik. Fehérjemirigye kicsiny, nagyjából szabálytakin négy-

szöglet, kissé szürkés szín, laza áUoraányú, botyhos felület. Pete-ondó-

vezetéke nagyon ersen lapított, a fehérjemirigyhez közelebb es része még
vastagabb, azonban alsó része szinte lemezszer. Uterusa szürkés hyalin,

felülete sima. Prostatája széles, lapos s nagy, hosszú mirigycsövek alkotják.

Petecsatornája nagyon hosszú és vékony s csak legalsó része tágul ki egy

kissé, hüvelye viszont nagyon rövid, hengeres, a petecsatornánál sokszorosan

rövidebb, azonban vastagabb armál. Párzótáskája nagyon jól fejlett, nyelé-

nek alsó része nagyon vastag, sokkal vastagabb a petecsatornánál, följebb
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megvékonyoclik, vége csak jelentéktelenül duzzad meg, függeléke nincs.

Ondócsatornája nagyon hosszú, hajszálvékonyságú cs. Nagyon érdekes

penisének a szerkezete, mely egyik sajátsága tekintetében a Chmsilia

cruciata penisével egyezik meg. Penise beömlése közelében vékonyabb,

azután kissé megvastagodó s kissé lapított szerv, mely közepénél hirtelenül

visszahajlik s egész hosszában szorosan ráfekszik a megelz részre, st

belé simul annak vályiiszer bemélyedésébe, olyan módon, mint a kés

pengéje a nyél bevágásába, azonban ebbl a bemélyedésbl könnyen ki

lehet szabadítani, mivel a vályú aránylag sekély. A penis visszahajlott része

a megelz részhez hasonlatosan szintén lapított s küls, szabadoklala szin-

tén csatornás, melybe viszont a penis folytatását

alkotó cs, az epiphallus illik belé. Ez utóbbinak

eredési helye u. i. a. penis visszahajlott részének

csúcsán van s mindjárt eredési helyénél vissza-

hajlik a penis második részére, épen úgy, mint

a penis két része, az elhelyezkedésben mindössze

az a különbség, hogy míg a penis elüls része a

másodikat csak részben öleli körül, addig a penis

második része teljesen, csszerén magába zárja

az epiphallus kezd részét. A cs szorosan be-

záródik, st a szélei össze is nnek, azonban

3.5. rajz. Az Orcula doliolum Brug.

radnlája.

36. rajz. Az Orcula doliolum

Bruo. ivarkészülékc. ^

az Összenövés helye, melyet egy kis barázda jelöl, igen jól látható. Tehát

a penis és az epiphallus kezdrésze ketts hurkot alkot, melynek szárai

szorosan egymásra fekszenek. Az epiphallus szabad része nagj'on hosszú,

ersen összecsavargatott, hengeres, de nem egyenletes vastagságú, leg-

nagyobb vastagságát az ondócsatornával szomszédos részénél éri el. A penis-

nek függeléke nincs. Visszahúzóizma a ptnis visszahajlásának pontján

tapad. A jobb szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a vagina közt

halad át.

A párzószerv részeinek értelmezése nem kis nehézséget okoz és mikro-

skópi vizsgálat nélkül meg sem állapítható, hogj- hol végzdik a penis és hol

kezddik az epiphallus, illetleg hogy az állatnak van-e egyáltalában

epiphallusa? A föntebbi leírásban a párzószerv alsó, lapított részét penis-
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nek, a hengeres részét pedig epiphallusnak — azon kívül, hogy valószínség,

szól e felosztás mellett — inkább csak azért neveztem, hogy a bonyolult

viszonyokat érthetbben leírhassam.

Idegrendszere általában véve a Clausiliák-éy-dl egj-ezik meg,

azonban még azokénál is kevésbbé concentrálódott, a mi coimectivumainak

aránylagos hosszúságában nyilvánul meg. Agydúczai tekintélyes nagy-

ságúak és hosszú agypánt köti össze ket egymással. Lábdúczai szabáh--

talan sokszögletek, nagyok, a középvonalban szorosan összetapadnak;

a C3rebro-p?dalis connectivum nagyon hosszú. Pleuralis dúczai nagyon

aprók s messze a lábdúcz mögött fekszenek, vagyis a pleiuro-pedalis connec-

tivum nagyon hosszú s tekintélyes hosszúságú a cerebro-pleuralis connec-

tivum i'!. A baloldali parietalis dúcz nagyon kicsiny, de a megfelel pleuralis

dúcznál kisebb, az utóbbitól és a zsigerdúcztól körülbelül egyenl távol-

ságban foglal helyet, connectivumai mindkét irányban jól megkülönböz-

tethetk. Vele ellentétben a jobboldali parietalis dúcz jól fejlett, nagy dúcz,

mely szorosan hozzásimul a nála még nagyobb, gömbded zsigerdúczhoz.

Buccalis dúczai szintén tekintélyes nagyságúak.

Érmek a fajnak, valamint a következnek is az anatómiája mindeddig

teljesen ismeretlen volt.

2. Orcula dolium Drap.

(37-38. rajz).

R a d u 1 á j a (37. rajz) alig tér el az 0. doliolum-étól ; középsfoga

háromhegy, karcsúbb, kisebb a szomszédos mellékfogaknál ; mellékfogai

kéthegyek, számuk 6—8, peremfogai 3—6 hegyek, számuk 10— 12;

egy-egy félsorban 18 fog van, a mellék- és peremfogak száma a szerint vál-

tozik, hogv a 3-ik h^gy hányadik fogon jelenik meg. A radula képlete:

1 6—8 10-12
3 + 2 + 3_6 •

Ivarkészülék (38. rajz). Hímnsnürigyének acinusai 6 bojtba

csoportosultak. Hímnsvezetéke kezdetben nagyon vékony és kevéssé

kanyargós, majd megvastagszik és ersen kanyargóssá lesz. Fehérjemirigye

aránylag kicsiny, nagyjából háromszögalakú. Pete-ondóvezetéke rövid, lapí-

tott. Uterusa széles, lapos, nem redzött, hanem sima felület. Prostatája

szintén széles és lapos, nagyonsrn elhelyezett, hosszú mirigycsövekbl áll.

Petecsatornája nagyon hosszú, az uterusnál hosszabb, kezdetben szélesebb,

alább vékonyabbá válik; hüvelye nagyon rövid, a petecsatornánál sokkal

vékonyabb és nála sokszorosan rövidebb, hengeres. Párzótáskája jól fejlett,

nyelének alsó része nagyon széles és lapos, szélesebb a petccsatonaánál.

följebb vékonyabbá és hengeressé válik, vége, a tartály, csak kevéssé duz-
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zadt meg ; függeléke nincsen. Ondócsatornája nagyon hosszú, vékony,

egész lefutásában egyenletes átmérj cs. Penise hengeres, benyílása táján

nagyon vékony, azonban csakhamar megvastagszik; epiphallusa hasonló-

képen hengeres, kezdetben vékonyabb, azután jobban megvastagodó cs,

mely ers ketts hurkot ír le. A penisnek jól fejlett, hengeres függeléke van.

Visszahúzóizma az appendix mellett tapad. A hím és ni ivarvezeték

csak közvetetlenül az ivaruyílás mögött egyesül, azért a pitvar egészen

szokatlanul rövid. A jobb szemtartónyél

visszahúzóizma a penis és a vagina közt

halad át.

A párzószerv részeinek értelmezése

épen olyan bajos, mint az 0. doliolum

esetében. A penis és epiphallus ha-

tára — a mennyiben a kanyargós rész

valóban epiphallus — az appendix mö-

gött lév megvékonyodott rész táján

keresend.

17 14 8 7 1

37. rajz. Az Orcula doHum Deap.

radulája.

38. rajz. Az Orcula doliuvi Drap.

ivarkészüléke.

Központi idegrendszere a concentrálódásnak azon a

fokán van, mint a megelz fajé. Agydúczai gömbalakúak s vékony, aránylag

rövid agypánt köti össze ket egymással. Lábdúczai tojásdadalakúak, a

középvonalban szorosan egymás mellé simulnak, az agydúczok eltt fek-

szenek, azért a hosszú cerebro-pedalis conncctivumok ívesen elre hajlanak.

A pleurahs dúczok aprók, a lábdúcztól jó messzire esnek, a jobboldali

valamivel hátrább fekszik a baloldalinál, a cerebro-plem-alis és pleuro-

pjdalis connectivumok hosszúak. A baloldali perietalis dúcz gömbalakú,

tekintélyes nagyságú s mind a pleurális, mind a visceralis dúczczal jól

látható connectivum kapcsolja össze, azonban a pleuro-parietaUs hatá-

rozottan hosszabb a másiknál; a jobboldali perietalis dúcz közvetetlenül a

pleuralis dúcz mögött fekszik, tojásdadalakú, hosszabbik tengelye a ple uro-

visceralis connectivum irányába esik, a pleuralis dúczczal jól látható connec-

tivum köti össze, ellenben a nagy visceralis dúczhoz szorosan hozzásimul.

A buccalis dúczok gömbalakúak, connectivumaik meglehetsen hosszúak.
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IV. Aspasita Westl.

Aspasita triaria Em.

(39-42. rajz).

Ez a faj hazánk faunájának egyik jellemz és fölötte érdekes alakja,

mely csak Erdély délnyugati részében, a Bánsági hegyekben, valamint a

Magas-Tátrában fordul el, ellenben a közbees területen, úgy látszik,

sehol sem él. Legközelebbi rokonai a Balkán északnyugati részében és Kraj-

nában fordulnak el.^ Héja olyan, mint a typusos Helicidáké s egészen a

legújabb idkig valóban azok közé, a iíeZtcodonto-nembe sorolták be, mígnem

Hesse kimutatta, hogy ivarkészülékének szerkezete alapján nem oda,

hanem a Pwpa- vagy a Buliminus-félék közé osztandó be. Erre vonatkozólag

Hesse a következket írja :^ «Az AcanOiinula aculeatá-éhoz hasonló viszo-

nyokat találtam Helicodonta triaria pKiv.-n is, mely csoport jelzésére

Westeelund az Asjmsitanevtt ajánlotta. A pontos leírást késbbre hagyom,

csak azt említem meg, hogy ezen is megvan a Buliminus-ra és Pupá-ra

jellemz appendix hosszú flagellummal, valamint a kétágú visszahúzóizom,

melynek egjnk ága a penishez, a másik pedig a appendixhez tapad. Ez

eléggé bizonj-ítja, hogy e csiga nem lehet Helicida, hanem csak a Buliminidák

vagy Pupidák családjába osztható be».

Köpeny szervek. Köpenyürege az utolsó kanyarulatnak mint-

egy 3/5-ével egyenl hosszú; jobb zuga mentén fut le a végbél,^ balra tle,

az üreg mélyén foglal helyet a háromszögalakú, hátul széles, elrefelé

egyenletesen, gyorsan megvékonyodó vese. Szerkezetéi l pontosabb adato-

kat nem közölhetek, mert példányaim ebben a tekintetben nem voltak

kifogástalanul conserválva, azonban annyit megjegyezhetek, hogy hosz-

szanti redkbóT összetettnek látszik s látszólag a köpenyüreg felehosszáig

ér.3 A lélekzüreg mélyén, a vese baloldalán foglal helyet a nagy szív-

burok, mely körülbelül a vese ^j^ hosszával egj'enl. A szívburok a vese

bal pereme lefutásának megfelelen ferdén helyezkedik el, vagyis hátsó

vége egészen baloldalt, a lélekzüi'eg alján van, elüls vége ellenben ersen

jobbra hajlott, vagyis ferdén helyezkedik el a lélekzóm-egben.

' V. ö. Stübany, R. und Wagner, A. J., Über schalentragende Landmollus-

ken aus Albanien und Nachbargebieten. (Dcnki-chr. Akad. Wien, 91. Bd., 1914, p. 67—68).

2 Hesse, P., Kritische Fragmente. (Nachrbl. D. Malak. Ges., 47. Bd., 1915, p. 58).

^ WiEGMASíT (Jahrb. T>. Jlalakozool. Ges., XIII. Jg., 1886, p. 90) más tárgy kapcsán

azt jegyzi meg, hogy e faj veséje olyan, mint a BuUmin-us-, Pupa-, Cionella- stb. fajoké,

vagyis vezetéke egyenesen elre haladó, tehát ú. n. Basommatophora.vese. Saját megfigye-

léseim ez adat helyességét valószínvé teszik, azonban végleges véleményt nem mondhatok

addig, míg a vesét metszeteken nem lesz alkalmam tanulmányozni.
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Bélcsatorna (39. rajz). PharjTixa nagy, zömök, csonkakúpalakú

;

radulazacskója kicsiny, fölfelé kunkorodó. Nyelcsöve rövid, hengeres,

12 6 7 8 12 16 17

40. rajz. Az Aspasita iriaria Rm. radulája.

39. rajz. Az Aspasita triaria Rm.

bélcsatornája.

42. rajz. Az Aspasita triaria Rm. központi

idegrendszere jobboldalról.

41. rajz. Az Aspasita triaria Rm. ivarkészüléke.

egyenletesen megvastagodva megy át a gyomorba. Kyálmirigyei feltnen

rövidek, kicsinyek, zömökek, a nyelcs fölött szorosan egjmáshoz simul-

nak, az alatt ellenben csak kis darabon érintkeznek, elül szélesebbek, hátul

Annales Mnsei Nationalis Hungarici. XV. 5
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kihegyeseclettek, a két mirigy együtt széles alapú háromszöghöz hasonlít.

A gyomor kissé íveseu hajlott s lassan megvékonyodva megy át a közép-

bélbe. A középbél kezdrésze párhuzamosan fut a gyomor homorú oldalával,

azután a rendes S-alakú ketts hurkot irva le átmegy a hosszú végbélbe.

Radula (40. rajz). Középsfoga egyhegy, némi nyomaival az

ecfcoconusoknak ; mellékfogainak száma 6, kéthegyek; a peremfogak

száma 10—13, a belsk háromhegyek, kifelé azonban az ectoconus ismételt

hasadása következtében egyre több hegy jelenik meg, úgy hogy a szélsk

már sokhegyek. A radula képlete ^ -j- + -jt H—5—5--12 o— o

Állkapcsa ersen, ívesen hajlott, széle éles, hosszant szabálytala-

nul rovátkolt, szárga szín.

Ivar készülék (41. rajz). Hímnsmirigye bojtokba rendezdött

acinusokból áll. Hímnsvezetéke kezdetben nagyon vékony és egyenes

vagy hullámos lefutású, késbb ersen kanyargóssá válik a nélkül, hogy

átmérje megnövekednék, harmadik harmada azonban hirtelenül nagyon

ersen kitágul s kanyargós marad, míg legvégs része ismét nagyon ersen

megvékonyodik. Fehérjemirigye nyelv- vagy háromszögalakú, laza össze-

tétel, bolyhos felület. Pete-ondóvezetéke rövid, zömök. Uterusa tág,

redzött, több kiöblösödésre tagolódott, hyahn, vízben ersen megduzzadó

szövetekbl áll; prostatáját hatalmas nagyságú, hengeres, különálló miri-

gyek alkotják. Petecsatornája kezdetben széles, lapos, alább hengeressé

válik s ilyen a hüvelye is, ez utóbbi rövidebb a petecsatománál. Párzó-

táskája kicsiny, nyele vékony, hengeres, melynek vége csak nagyon kevéssé

duzzad meg, nagyon szakadékony, szorosan a peteesatornához simul, a

melytl csak nagy ügygyei-bajjal lehet elválasztani, épen azért beömlésé-

nek helyét nagyon nehéz pontosan megállapítani, azonban a rajzon fel-

tüntetett helye minden valószínség szerint helyes. Penise hengeres, eléggé

vastag s csak az appendix eredésének helye mögött vékonyodik meg, majd

ismét megduzzad egy kissé s ezen a ponton ömlik beléje a nagyon hosszú,

vékony ondócsatorna ; a penis az ondócsatorna beömlésének helyén túl is

folytatódik, mely részt az analógia alapján ostornak kell neveznünk, jól-

lehet a közönségesen ezen a néven nevezett szervtl eltér, mert ahhoz

képest nagyon vastag. A penisnek hatalmas appendixe van, mely két rész-

bl áll: trésze vastag, hengeres, majd hirtelenül megvékonyodva átmegy

a második hosszabb részbe, melyet ostornak is szoktak nevezni, ez kezdet-

ben vékonyabb, vége felé azonban fokozatosan megvastagszik. A penis

visszahúzóizma ers, vastag, közepes hosszúságú, két ágú, vastagabb ága

az appendix trészéhez, a vékonyabb, nagj'on rövid ága pedig a penishez

tapad, szemben az ondócsatorna beömlésének helyével. A jobb szemtartó-

nyél visszahúzóizma a penis és a vagina közt halad át.
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Idegrendszer (42. rajz). Agydúczai nagyok, szabálytalan

sokszögletek, hosszú agypánt köti össze ket egymással. Lábdúczai még

nagyobbak, megközelítleg szívalakúak, elrefelé kihegyesedk. Plemralis

dúczai rendkívül kicsinyek s a jobboldalit megtalálni sem könny, mert a

parietalis dúcz részben eltakarja. A baloldali parietales dúcz hasonlóképen

nagyon kicsiny, nem nagyobb a plemális dúcznál smind ezzel, mind a

zsigerdúczczal eléggé hosszú connectivmu köti össze ; a jobboldali parietalis

dúcz viszont nagy, gömbded s mindjárt mögötte fekszik a hasonlóképen

gömbalakú zsigerdúcz, mely az egész központi idegrendszer leghatal-

masabb dúcza.

E faj rendszertani helyét, mint láttuk, Hesse a Buliminus- vagy

Pupa-félék közt jelölte meg, azon a czímen, hogy penisének appendixe

van, épen úgy, mint azoknak, Wagner (1. c.) pedig úgy véli, hogy természetes

helyét héja alapján is a Pupo-félék közt, a Pagodina Stabile és Orcula

Held nemek közelében kell megjelölni. Erre vonatkozólag csak egy meg-

jegyzésem van, jelesen az, hogy az Aspasita triariá-nak a Helicidák közt

egészen kétségtelenül nincs keresni valója, viszont azonban maga az appendix

sem biztos útmutató a rendszertani hely megállapításában, mert hiszen,

mint láttuk, a Pitpa-félék mindegyikének sincs appendixe s a Buliminus-

féléknek is csak egy részén van meg. Általában véve ennek a rendkívül

érdekes és nagyon rejtélyes szervnek szerkezetét, szerepét és morphologiai

értékét összehasonlító alapon, nagy anyag alapján nagyon behatóan kell

tanulmányozni, hogy jelentségét kellképen megérteni és értékelni tudjuk.

V. Mastus KoB.

Mastus venerabilis Pfr.

(43-45. rajz).

Az erdélyi Masíws-formákat anatómiai tekintetben Schmidt Adolf ^

óta, a ki ivarkészüléküket ismertette meg fbb vonásaiban, senki sem
vizsgálta, annak ellenére, hogy a vizsgálat eleve is nem mindeimapi érde-

kességíínek Ígérkezett abból az okból, hogy köztük jobbra és balra csava-

rodott alakok fordulnak el, melyeknek egymáshoz való viszonyát csak

anatómiai vizsgálat dönthette el. Azonban, bár a vizsgálat a tárgy nagysága

miatt egyrészt, s az anyag megszerezhetségének könnysége miatt

másrészt semmi nehézségbe sem ütközött, nem vállalkozott rá senki sem,

hanem e helyett a héj sajátságai alapján igyekeztek megállapítani az egyes

alakok kölcsönös viszonyát. St az állatot magát annyira nem méltatták

< L. c, p. 39, t. X, fig. 72.

5*
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figyelemre, hogy még ma sem tudunk róla többet, mint a mennyi Bielz

munkájának egy és negyedsoros leírásában olvasható, pedig az már

épen 50 esztendvel ezeló'tt jelent meg. Ez bizonyára indokolttá teszi,

hogy alább az állatnak rövid leírását is közlöm.

Vizsgálataim czéljaira egyrészt balra csavarodott példányok (= M.

venerabilis Pfb.) szolgáltak, melyeket magam gyjtöttem a Keresztény-

23 24 25 26 27 28 29

43. rajz. A Mastus venerabilis Pfb. radulája.

havas Euja nev részén 1650 m. magasságban, másrészt pedig dr.

JekeIíTus Erich barátom szívességének köszönök, a ki azokat a Bucsecs

Buksoj nev északi kiágazásán 1750 m. magasságban gyjtötte. Azonban

vizsgáltam jobbra csavarodott egyedeket is (= M. relictus E. A. Blz.),

24 23 22 21 20 12 11 2 1

44. rajz. A Mastus relictus E. A. Blz. radulája

melyeket a Keresztényhavas csúcsán, 1800 m. magasságban, szintén magam
gyjtöttem.

Ezen a helyen mindjárt meg kell jegyeznem, hogj^ a baka és jobbra

csavarodott egyének anatómiai tekintetben tökéletesen megegyeznek egy-

mással s különbség azon kívül, hogy a balra csavarodottakon a baloldali

szemtartónyél visszahúzóizma halad át a penis és a hüvely közt, a jobbra

csavarodottakon pedig a jobboldali, nincsen köztk. Hasonlóképen tel-

jesen megegyeznek az állatok külsleg is. Ez a tény megadja a szóban lév
formák rendszertani megítélésének alapját, melyre biztosan lehet építeni,

azonban ezzel a kérdéssel ez alkalommal nem akarok bvebben foglalkozni.
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Az állat meglehetsen karcsú, elül le kerített, hátrafelé egyenletesen,

lándzsaszeren kihegyesed, farka ersen tarajos, azonban a taraj annak

hegye felé fokozatosan lelapul. Testének felületét sokszöglet, pikkely-

szer szemölcsök fedik, melyeket világos határvonalak, illetleg bemé-

lyedések választanak el egymástól, a szemölcsök a hátoldalon dm:vábbak,

a láb széle és a farok felé ellenben fokozatosan kisebbekké válnak. Szem-

tartói hosszúak, karcsúak, szemölcsösek, végük ersen bunkós, a fekete

szemek a bunkó hátsó pereme felé tolódtak ; tapogatói kmták, zömökek

;

színe meglehetsen egyenletes barnásszürke, a szín a láb felé fokozatosan

világosabbá válik s világosabb a farok is, talpa világosszürke, ersen duzzadt

gallérja majdnem fehér.

Köpenyszervek. Lélekzürege nagyon mély, maga a köpeny

fehér, csak a vese mentén pig-

mentes ; veséje ersen megnyúlt,

szalagszer, vezetékével egye-

temben egy teljes kanyarulatnyi

hosszú, sárgás vagy fehéressár-

gás szín, alapja szélesebb,

egyenesen levágott, elrefelé

egyenletesen megvékonyodó, ve-

zetéke majdnem a léiekzüreg

nyílásáig ér. Szívburka a léiekz-

üreg mélyén, mindjárt a vese

alapjánál foglal helyet.

Bélcsatorna. Pha-

rynxa nagyon zömök csonka-

kúpalakú, radulazacskója nagyon kicsiny, kúpos. Nyelcsöve hosszú, vé-

kony, nyálmirigyei aránylag kicsinyek, a nyelcs harmadával egyenl

hosszúak vagy még annál is rövidebbek, körülbelül lándzsaalakúak, hátul

hegyesek, elül rézsútosan levágottak, a nyelcs felett gyakran nem érint-

keznek, ellenben alatta igen. Gyomra kicsiny, kissé ívesen hajlott. Közép-

bele a rendes ketts hurkot írja le s azután átmegy a végbélbe.

R a d u 1 a (43—44. rajz). A radulát két rajzon mutatom be, melyek

egyike (43. rajz) a balra csavarodott M. venerabilis, a másik (44. rajz)

pedig a jobbra csavarodott M. relictus raduláját ábrázolja. Miként a rajz

tanúsítja, a két formának radulája közt nincs eltérés, csakhogy az elbbi-

nek félsorában 29, az utóbbiéban pedig csak 25 fog van, a mi nyilvánvalóan

az állatok eltér nagyságának folyománya. A középsfog valamivel kisebb

a szomszédos mellékfogakuál, háromhegy, a mellékhegyek kicsinyek.

A mellékfogak kéthegyek, a peremfogak 3— 5 hegyc k, az utóbbiak kórül-

45. rajz.

A Maslus relictus E. A. Blz. ivarkészüléke.
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belül a 20-ik fog körül kezddnek, de határuk a mellékfogak felé nagyon

elmosódott

.

Ivarkészülék (45. rajz). Hímnsmirigye bojtokban csoportosult

acinusokból áU. Himnsvezetéke kezdetben nagyon vékony, majd hirtelenül

kiszélesedik s egj-ben ellaptil : ezen a lapos részen számos függelék ül, melyek

részben egj^szer vagj' elágazó csalakúak, vagy pedig tenyérszeren ki-

szélesed, lapos képzdmények, melyek vékony nyél közvetítésével függe-

nek össze a hímnsvezetékkel, szabad végük pedig vagy egyszeren lekerekí-

tett, vagy pedig kurta, ujjszer függelékek ülnek rajta. E függelékek ter-

mészetérl csak mikroszkópi vizsgálat adhatna biztos felvilágosítást, azon-

ban minden valószínség szerint az érett sperma összegyjtésére valók,

tehát ondóhólyagok (vesiculae seminales). A vezeték eme lapos része után

ismét hengeres rész következik, mely kezdetben vékonyabb, késbben

vastagabb, azonban mindkét rész rendkívül sin hurkolt. A hímns-
vezeték falában nagyon sok pigment halmozódott fel. A vezeték kicsiny,

hengeres, kampószeren meghajlott ondótáskába nyílik, mely azonban

kívüh-l nem látszik, mert be van ágj-azva a fehérjemirigy anyagába.

Fehérjemirigj'e kicsiny, szürke szín, szabálytalan tojásdad vagy inkább

gumóalakú, felülete az egyes mirigycsöveknek megfelelen bolyhos. Pete-

ondóvezetéke félhengeralakú. Uterusa széles, lapos, sima felület. Pros-

tatáját nagyon sok, hosszú mii-igycs alkotja. Pete csatornája meglehetsen

vékony, hengeres, hüvelye szintén hengeres, körülbelül a petecsatoma fele-

hosszával egyenl. Párzótáskája hatahnas fejlettség, szára nagyon vastag,

hengeres s ennek a hatalmas, a kocsány és a tartály együttes hosszánál

sokkal hosszabb, kissé megduzzadt vég diverticulum egyenes folytatáBa,

úgy hogy a vékonyabb kocsányon ül tartály látszik els pillanatra diver-

ficulumnak.

Ondócsatomája nagyon hosszú, bajszálvékonyságú, egész hosszában

egyenletes átmérj. Párzószerve nagyon hosszú, benyílása közelében na-

gyon vékony, azután hirtelenül ersen megvastagszik, majd ismét megvé-

konyodik s innen kezdve egyenletes átmérj marad egészen az ondócsa-

torna benyílásáig ; az utóbb említett hengeres, hosszabb rész alkalmasint

epiphallusnak értelmezend, míg a másik rész a tulajdónképeni penis.

Az epiphallusnak a közepénél kicsim', félgömbalakú függeléke van s rövid,

vastag ostorban végzdik. A penis hosszú, ers visszahúzóizma annak vas-

tagabb részéhez tapad. A szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a

vagina közt halad át.

E faj ivarkészülékét, mint említettem, Schmidt Adolf röviden már
megismertette s leírása nagy általánosságban helyes is, de nagj-on hiányos

s még az a hibája is megvan, hogy az egyes részek, különösen a párzótáska

szerkezetérl megtéveszt képet ad. Az epiphallus függeléke elkerülte a
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figyelmét, pedig ez nagyon fontos szerv, mert ez képviseli els nyomát —
vagy utolsó maradványát? — a Buliminus-ok hatalmasan fejlett appen-

dixének (errl már a megelz faj ismertetése során szóltam). Tudnunk kell,

hogy a Masíiis-fajokat egészen a legújabb idkig a Buliminu~s nembe osz-

tották be, melytl csak legújabban választotta el Sturant és Wagner
(1. c.) s épen Schmidt adatai alapján közös nembe foglalta a Chondrula

tridens-szel, megkülönböztet bélyegéül pedig Schmidt rajzára támaszkodva

épen az appendix hiányát veszi. Az appendixnek azonban, mint láttuk,

megvan a nyoma s ez mindenesetre csökkenti a két nem között lév különb-

séget.

Idegrendszer. Központi idegrendszerének összes dúczai külön-

állók, azonban a garatalatti dúczcsoportnak összes dúczai szorosan egymás-

hoz zárkóznak. Feltn az idegrendszer részarányosságának majdnem töké-

letes volta, a mi azt jelenti, hogy a zsigerdúcz körülbelül a középvonalban

fekszik s így az helyzetéhez alkalmazkodó többi dúczok is részarányosab-

ban helyezkednek el. Ezt azért emelem ki, mert ama csigáknak, melyeknek

dúczai többé-kevésbbé határozott connecti-vumokkal függenek össze,

idegrendszere részaránytalan szokott lenni, mert a zsigerdúcz a csavarodás

szerint vagy jobbra, vagy balra tolódott el a középvonalból, a mi más dúczok

eltolódását s a garatalatti dúczcsoport dúczainak részaránytalan elhelyezke-

dését vonja maga után. Agydúczai aránylag kicsinyek, hát-hasi irányban

ersen lapítottak, tojásdadalakúak s széles, lapos, közepes hosszúságú

agypánt köti össze ket eg}-más«al. Lábdúczai nagyok, tojásdadalakúak,

a középvonalban érintkeznek. Plem'alis dúczai nag^^on kicsinyek, közve-

tetlenül a lábdúczok mögött s rézsútosan kissé azok fölött helyezkednek

el, minek következtében a cerebro-pedalis és cerebro-pleuraUs connec-

tivumok párhuzamosan futnak. A parietalis dúczok közül a jobb- vagy a

haloldali nagj-obb az illet állat csavarodottságának megfelelen; zsiger-

dúcza nagy s mint említettem, körülbelül a középvonalban fekszik. A
buccahs dúczok gömbalakúak, jól szembeötlk, a buccahs connectivum

közepes hosszúságú.

VI. Clausilia Dkap.

A Clausüi&k új feldolgozása most van folyamatban a Eossmässlek-

féle Iconographiában, melyben Wagnere adja a genus új, anatómiai alapon

való ismertetését, az itt közölt adatok tehát annak mintegy kiegészítéséül

szolgálnak, a mennyiben csak olyan fajokat ismertetek, melyeknek ana-

tómiájáról sem ott, sem egyebütt vagy egyáltalában nem találunk adato-

' Wagüer. a. J., Die Familie der Clan.siliidae. (RossmäSsleb's Iconugr., N. F., 21. Bd.)
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kat, vagy legföljebb csak nagyon hiányosakat. A fsúlyt a rendszertanilag

legfontosabb szervek, a radula és az ivarkészülék ismertetésére vetem,

ellenben a többi szervekrl, melyeknek szerkezetében sokkal nagyobb az

egyöntetség, csak helyenként emlékezem meg. Mieltt azonban az egyes

fajok ismertetésére áttérnék, egy megjegyzést kell tennem. Wagner idézett

munkájában a régi Glausilia-nemet több nemi-e, st négy al&saládra osztja !

Ezt az eljárást azonban határozottan a legújabb rendszertani irányzat ers

túlhajtásának kell tartanunk, melynek jogosságát semmiképen sem ismer-

hetjük el. Mert kétségtelen bár, hogy a Glausiliák egyes csoportjai között

tekintélyes anatómiai eltérések vannak, azonban alig hiszem, hogy sok

malakologus akadna, a ki WAGNER-t hajlandó volna követni, mert a Clausilia-

nemet annyi rendkívül jellemz, fölötte éles és határozott bélyeg tünteti

ki, hogy generikus egysége jogosan meg nem bontható. Azért a Glausüia-

uemet én is régi értelemben veszem, a melyen belül más malakologusokkal

egyetértve kisebb egységeket, alnemeket vagy csoportokat különböztetek

meg. A zárójelben lév név ezt jelzi.

Nem tárgyalom ezen a helyen a faunánkra oly rendkívül jellemz

^Zopio-alnem fajait, mert azoknak ismertetését külön dolgozatban szán-

dékozom adni.

1. Clausilia (Clausiliastra) fimbriata Em.

(46-48. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege nagyon mély, két teljes ka

nyarulatnyi hosszú, köpenyében pigmentnek nyoma sincs. Veséje hegyes

háromszögalakú, csúcsa ívesen jobbra hajlott, alapja egyenesen levágott

s oly széles, hogy elfoglalja a köpenyüreg egész szélességét. Feltnen nagy

szívburka majdnem olyan hosszú, mint a vese.

Bélcsatorna (46. rajz). Pharynxa csonkakúpalakú, radulzacskója

kicsiny, kúpszer. Nyelcsöve meglehetsen hosszú, mely az oszlopizom

mentén fut le, azután gyorsan kitágulva megy át a hengeres gyomorba,

mely az ellentétes végén ép oly gyorsan megy át a középbélbe. A középbél

egyenes folytatása a gyomornak s kezdetben azzal párhuzamosan fut,

azután két ers, együttvéve S-alakú hurkot alkot ; a hmok els szára

közelebb esik a szájnyíláshoz, míg a második az els mögött fekszik, az utóbbi

hurok egyenesen átmegy a végbélbe, mely a hosszú köpenyüregnek meg-

felelen körülbelül két kört ír le a tengely mentén, tehát egyenes vonalban

haladó nyelcs körül. A gyomor és a középbél jórészt be van ágyazva a

középbélmirigy anyagába. Nyálmirigyei igen nagyok, körülbelül a nyelcs
felehosszával egyenl hosszúak, asymmetrikusak, mert a baloldali jóval

nagyobb a jobboldalinál. A két mirigy a dorsalis oldalon szorosan egymás-
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hoz tapad, úgyannyira, hogy határuk nem is látható, a hasoldalon azonban

egyáltalában nem, vagy alig érintkeznek. Eészaránytalan voltuk nemcsak

nagyságukban, hanem elhelyezkedésükben is megnyilvánul, a mennyiben

a jobboldali oldalt tolódott s széle a nyelcs alá hajlott, a baloldab ellen-

ben oldalt tetemesen kiterült, úgy hogy felülrl nézve majdnem egész

46. rajz.

A Clausilia (ClausiUastra)

jimbrinta Rm, bélcsatornája.

48. rajz.

A Glaiisilia (Olausilia^lra) jimbriata Bm.

ivarkészüléke.

19 16 IS 9 2 1

47. rajz. A Clausilia (Clarisiliastra) fimbriata Rm. radulája.

terjedelmében látható. A nyálmirigyek több lebenyre tagolódtak, hátsó

részük lazább összetételsitt 3—4apró lebeny különült el, azon kívül a bal-

oldali mirigy meglehetsen élesen elválik egy középs és egy oldalsó

lebenyre, míg a jobboldali egységes. Az oldalsó és a hátsó lebenyek lazább

összetételek, míg a többi rész aránylag tömör.

E a d u 1 a (47. rajz). Középsfoga háromhegy, azonban a két

ectoconus eléggé kicsiny ; a mellékfogak kéthegyek, számuk 8— 9, a perem-



74 SOOS LAJOS

fogak ?zánia 13— 14, a belsk hárembegyek, a külsbbek pedig fokozatosan

-1 , » . , , - , X 1 ,
8—9

,
13—14

csipkézettekke válnak. A radula képlete: — -) 1- -ö-——-

Ivar készülék (48. rajz). Hímnemirigye a 2-ik és 3-ik kanyarulat-

ban helyezkedik el s 6—7, kevés, de szokatlaniil nagy acinusok alkotta

bojtból áll, a bojtok szabad vége ersen pigmentes. Hímnsvezetéke kez-

detben vékonyabb és egyenes lefutású, azután megvastagszik s egyben

nagyon ersen kanyargóssá válik ; az egész vezeték tiszta fehérszín, sima,

selyemfény; a fehérjemirigygyei határos része hirtelenül nagyon megvé-

konyodik, szinte hajszálfinomságú lesz s végül kicsiny ondótáskába nyílik,

mely be van ágyazva a fehérjemirigy anyagába. Fehérjemirigye kicsiny,

kissé szürkésfehér szín, laza összetétel. Pete-ondóvezetéke félhengeralakii.

üterusa gyengén redzött, fehérszín, a prostata vékony, kissé elüt szín,

sírna felület csíkként fut rajta végig. Petecsatornája rövid, ersen lapított,

kezdetben szélesebb, alább sokkal vékonyabb ; hüvelye sokkal vastagabb

nála s csak alsó vége vékonyodik meg, a petecsatornánál mintegy kétszer

hosszabb. Párzótáskája hatalmas fejlettség, nyele vastag, hengert s, vége

felé kissé kitáguló, azonban határozottan elkülönült tartálya nincs, a

nyél függeléke ennek közepetáján ered, rövid, vastag, vége felé egyen-

letesen megvékonj'odó ; a nyelet széles, lapos, hatalmas izom kapcsolja

hozzá az általános visszahúzó-izomrendszerhez. Penise nagy, hengeres, be-

nyílása táján kissé vékonyabb, a valamivel rövidebb és jóval vékonyabb

epiphallustól duzzanat választja el, ez utóbbi szintén hengeres és egj-en-

letesen megvékonyodva megy át a nagyon hosszú, hajszálfinomságú, végig

egyenletes átmérj ondócsatornába. A penis visszahúzóizma az epi-

phallushoz tapad s feltnen rövid és vastag. A jobboldali szemtartónyél

visszahúzóizma a penis és a vagina közt halad át.

Idegrendszer. Dúczai, mint a Clausiliák-éi általában, mind

külön vannak. Agydúczai harántul megnyúlt tojásdadalakúak, hosszú

agypánt köti össze ket egymással. Lábdúczai sokszögletek, felükl nézve

körülbelül derékszög háromszögalakúak, melyek az egyik befogó mentén,

a középvonalban érintkeznek. Jobboldali pleuralis és perietalis dúczai

kicsinyek, egészen a hasoldalra tolódtak s egjmás mellett, a megfelel láb-

dúcz mögött foglalnak helyet. A jobboldali dúczok eltolódásának megfelelen

a garatalatti dúczcsoport többi dúczai is eltolódtak balra ; e dúczok közül

a baloldali pleuralis dúcz nagyon kicsiny, a parietalis és visceralis ellenben

igen nagy, mindegyik szabálytalan sokszöglet. Ez a két utolsó dúcz szoro-

san egymás mellett foglal helj'et.
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2. Clausilia (Clausiliastra) transsylvanica K. A. Blz.

(49— 50. rajz).

R a d u 1 a (49. rajz). E fajnak a radulája tetemesen változékony,

miként a mellékelt rajzok is bizonyítják, melyek közül a feis a Tömösi-

szorosból, az alsó pedig Govasdiáról (Hunyad vm.) származó példány

0^3<^:
26 25 24 21 20 14 13 12 2 1

49. rajz. A Clansilia (Cl.avsilmtsr<i) transsyhanira E. A. Blz. radulája

raduláját ábrázolja. Az eló'bbinek a középsó'foga egybegy, a mi nagyon

érdekes azért, mert a Clausiliastra alnem fajait hárombegy középsó'fog

jellemzi, az utóbbié ellenben hárombegy, de

a mellékhegyek nagyon aprók ; a mellék-

fogak kéthegyek, számuk az elbbin kisebb,

mint az utóbbin; a peremfogak 3— 5 he-

gyek. A tömösi példányok radulaképlete

:

1 , 10 , 17 ^. .
, .

a govasdiaiake+ ^^+

4+

ellenben

11-in 14—16
0) "T" 3—4

I V a r k é s z ü 1 é k (50. rajz). Hímnó's-

mirigye az 5—6. kanyarulatban elhelyezett

6— 7 bojtból áll, melyeknek szabad felületén

az egyes mirigycsöveket összefoglaló kötó'-

szövetben pigment rakódott le. Hímnsveze-
téke kezdetben vékonyabb s egyenes, azután

megvastagszik és kanyargóssá válik. Fehérje-

mirigye tojásdad- vagy inkább háromoldalú

hasábalakú, laza állományú, bolyhos felület.

Pete-ondóvezetéke félhengeres ; uterusa na-

50. rajz.

A Clausilia (Clausiliaslra) trans-

sylvanica E. A. Blz. ivarkészüléke.
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gyón terjedelmes, egész hosszában ersen redó'zött
; prostatája aránylag

keskeny, nagy, szabálytalan alakú mirigycsövek alkotják, melyektl fe-

lülete olyan, mintha apró göröngyökkel voljia telehintve. Az uterus szövetei

nagyon lazák, szakadékonyak és vízben ersen megduzzadnak. Petecsator-

nája meglehetsen vékony, hengeres, hüvelye ugyanilyen, de vastagabb,

a petecsatornánál kissé rövidebb. Párzótáskája nagyon jól fejlett, nyele

vastag, hengeres s vége felé kissé megduzzadt, függeléke szintén hengeres,

a kocsánynál hosszabb, de vékonyabb, a nyél felehosszánál alább ágazik

ki. Penise az ivarnyílás közelében vékonyabb, azonban késbb kissé

megvastagszik; epiphallusa hengeres, a penisnél hosszabb, de vékonyabb,

vége egyenletesen megvékonyodva megy át a hosszú, vékony, egyenletes

átmérj ondócsatornába. A penis meglehetsen hosszú visszahúzóizma

az epiphallus kezdrészéhez tapad. A szemtartónyél visszahúzóizma a

penis és a vagina közt halad át.

Makroszkopikus vizsgálattal nem tudom eldönteni, vájjon van-e a

penJsnek ostora vagy nincs? Lehetséges, hogy van.

3. Clausilia (Clausiliastra) cerata B.u. (=Parreyssi Em.)

(51 — 52. rajz).

Badula (51. rajz). Középsfoga háromhegy, de a meUékhegyek

nagyon aprók, a mellékfogak kéthegyek, számuk 10; a 11-ik fogtól

kezddleg a mesoconus, majd az ectoconus is kezd hasadni, úgy hogy

a széls peremfogak már csipkézettek, számuk 18. A radula képlete:

1 10 18

3 + 2 + 3_oo •

Ivar készülék (52. rajz). Hímnsmirigye 5—6 bojtból áll,

melyeknek vége ersen pigmentes ; hímnsvezetéke kezdetben vékony és

egyenes, azután ersen megvastagszik és hm-kolttá válik, legvégs része

12 10 11 12 15 21 26

51. rajz. A Clatisilia (Clausiliastra) cerata Rm. radulája.

pedig ismét rendkívül vékonynyá, hajszálfinomságúvá lesz s aránylag ki-

csiny, a fehérjemirigyból kiálló, pigmentes ondótáskába nyílik. Fehérje-

mirigye kicsiny, vége kihegyesed, felülrl nézve háromszöglet, a pete-
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ondóvezeték felé egyenesen levágott, szürke szín, laza állományú, bolyhos

felület. Pete-ondóvezetéke félhengeralakú. Uterusa tágas, egész hosszá-

ban ersen redó'zött, vízben eró'sen megduzzadó szövetekbl áll. Piostatája

széles, lapos, a félhenger lapos oldalát

egészen elfoglalja, kissé szintén reds.

Petecsatornája meglehetsen rövid és

vékony, hüvelye szintén hengeres, de

az elbbi résznél sokkal vastagabb, ezzel

megközelítleg egyenl hosszúságú.Párzó-

táskája nagyon jól fejlett, nyele hosszú,

szára hengeres, kocsánya rövidebb a

szárnál, annál jóval öblösebb, vége felé

megkeskenyed s végül lekerekített,

külön tartály nem alakult ki rajta,

diverticuluma valamivel hosszabb, de

vékonyabb a kocsánynál s fokozatosan

megvékonyodik, vége pedig kihegyese-

dik. Penise rövid, kúpos, benyílása felé

vékonyabb, az ellenkez irányban vas-

tagabb, majd hirtelenül megvékonyodva

átmegy az epiphallusba, mely a penis-

nél sokkal hosszabb, kezdetben hengeres,

az ondócsatorna felé pedig lapított, az

utóbbi részt egy mély, hosszanti csatorna

két részre osztja, úgy hogy két össze-

forradt csbl összetettnek látszik. Az

epiphallus egyenletesen megvékonyodva megy át a vékony, hosszú

ondócsatomába. A párzószervnek ostora nincs. A penis visszahúzóizma

az epiphallus közepe táján tapad. A szemtartónyél visszahúzóizma a ptnis

és a hüvely között halad át.

52. rajz. A Clausilia (Clausiliastra)

cerala Rm. ivarkészüléke.

4. Clausilia (Clausiliastra) orthostoma Mke.

(53-54. rajz).

Köpenyszervek. Lélekzüiege két kanyarulatnyi mélység,

köpenyében kevés, rendkívül finom szemecskékbóT álló pigment van. Veséje

fehér, meglehetsen karcsú, félkanyarulatnyi hosszúságú, hátul egyenesen

levágott, elrefelé kihegyesed, belsejében hatalmas hosszanti redk fut-

nak végig, melyeket részben már kívülrl is lehet látni. Szívburka nagy,

egészen a lélekzüreg bal zugában s a vese megfelel beöblösödésében fek-

szik, a vese felehosszával egyenl.
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Bélcsatorna. Pharynxa ers, kúpalakú, radulazacskója kissé

fölkunkorodott ; uyálmirigyei tömörek, meglehetsen hosszúak, a hátoldalon

gyorsan összetapadnak, ellenb?n a hasoldalon nem érintkeznek.

^=^^^1C^^

23 22 19 15 10 9 2 1

53. rajz. A Clausilia (ClausiliaslraJ orthosloiim Mke. radulája.

R a d u 1 a (53. rajz). Középsfoga háromhegy, azonban ectoconnsai

eléggé kicsinyek ; melíékfogainak száma 9, kéthfgyek ;
peremfogainak száma

16, a belsk háromhegyek, a kifelé lévk a hegyek hasadása követ-

keztében többhegyekké, illetleg csipkésekké

1,9, 16
válnak. A radula képlete :

3
'*'

2 "ha-

lvar készülék (54. rajz). Hímns-
mirigye a 3. és 4. kanyarulatban elhelyezked

5—6 bojtból áll, melyeknek szabad felülete

ersen pigmentes ; himnsvezetéke kezdetben

nagyon vékony s igen kicsiny darabon egye-

nes, azonban csakhamar ersen kanyargóssá

válik, közepe táján egy kis rész nagyon vas-

tag, azután ismét megvékonyodik, a hurkokat

összeköt kötszövetben nagyon sok pigment

rakódott le. A vezeték tekintélyes nagyságú,

tojásdad- vagy inkább bunkóalakú ondótás-

kába nyílik, mely a fehérjemirigy felületén

helyezkedik el s így nagyon jól látható, annál

is inkább, mert felülete pigmentes. Fehérje-

mirigye nagy, megnyúlt nyelvalakú, felü-

letét széles barázdák egyenetlenné teszik, színe

szürke, nagy, meglehetsen laza összeállású

acinusok alkotják, felülete bolyhos. Pete-

ondóvezetéke lapított félhengeralakú. Uterusa redzött, vízben megduz-

zadó szövetekbl áll. Petecsatornája kezdetben lapított, alább hengeres,

hüvelye szintén hengeres, de vastagabb a petecsatorna alsó részénél, azon

kívül jóval hosszabb is nála. Párzótáskája jól fejlett, nyele vastag, vége

meg nem duzzadt, diverticuluma jól fejlett, oly hosszú és körülbelül oly

vastag, mint a kocsány. Penise hengeres, egyenletes vastagságú, csak a

benyüása közvetetlen közelében vékonyodik meg egy kissé ; epiphallusa

54. rajz.

A Clausilia (Clausüiaslra

)

orthostoma Mke. ivarkészüléke.
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sziatén hengeres, de valamivel vékonyabb s kissé rövidebb a peiiisnél, las-

san, megvékouyodva megy át a nagyon hosszú és nagyon vékony, végig

egyenletes vastagságú ondócsatornába. Ostora nincs. A penis rövid vissza-

húzóizma az epiphallus utolsó harmadán tapad. A szemtartónyél vissza-

húzóizma a penis és a hüvely közt halad át.

Idegrendszere a Glausiliák-ra, jelleiuzó' idegrendszer, melj-

egészen balra tolódott. Agydúczait nagyon hosszú és vékony agypánt köti

össze egymással. A jobboldali pleuralis dúcz egészen a megfelel' lábdúczon

fakszik, míg a jobboldali parietalis dúcz, melyet a pleuralisszal aránylag

hosszú connectivum köt össze, a két lábdúcz érintkezési vonalába esik; a

baloldali pleuralis dúcz aránylag nagy, körülbelül félakkora, mint a meg-

fslel parietalis s teljesen szabadon áll, mert összes connectivumai eléggé

hosszúak; a baloldali parietalis és a visceralis dúcz egymás közvetetlen

közelében foglal helyet, az utóbbi jóval nagyobb az eló'bbinél.

5. Clausilia (Ddima) ornata Em.

(öö~56. rajz).

Ra d ula (55. rajz). Középsó'foga egyhegy; a mellékfogak közül a

belsk szintén egyhegyek, az 5— 6-ik fognál azonban kezd megjelenni az

ectoconus s így a fogak kéthegyekké lesznek; a mesoconus a 8. vagy

'^e^í^^
1 7 10 U 18 19 2»

55. rajz. A Clausilia (Delima) ornata Rm. radulája.

9. fognál kezd hasadni s így a bels peremfogak háromhegyek, a külsk

ellenben négyhegyek, mert az ectoconas is hasad. A radula képlete

:

J_ 7—8 " 16-17.

1
^1—2"^ 3-4
Ivar készülék (56. rajz). A hímnsmirigyrl és a hímnsvezeték-

rl semmit sem mondhatok, mert régebbi készítményeimen nincsen meg,

újabb anyagom pedig ez id szerint nincs. Ondótáskája kicsiny, tojásdad,

mely nehezen látható, egyrészt, mert be van ágyazva a fehérjemirigy anya-

gába, másrészt meg azért, mert fala nem pigmentes. Fehérjemirigye közepes

nagyságú, laza állományú, bolyhos felület. Pete-ondóvezetéke félhenger-
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alakú ; uterusa srn redzött, vízben ersen

megduzzadó szövetekbl áll; széles, lapos

prostatáját hatalmas nagyságú mirigycsövek

alkotják. Petecsatornája nagyon hosszú, kez-

detben lapított, alább hengeres, hüvelye a

petecsatornánál jóval rövidebb, de viszont

jóval vastagabb « csak legalsó, a penis be-

ömlési helyével szomszédos része vékonyodik

meg jobban. Párzótáskája jól fejlett, szára

hosszú, kocsánya rövidebb s vége egyszer

kisebb, máskor tágasabb tartálylyá duzzad

meg ; függeléke hosszabb a kocsány és a

tartály együttes hosszánál. Penise jól fejlett,

hengeres, benyílása közelében kissé véko-

nyabb, tovább vastagabb s éles határ nélkül

megy át a szintén hengeres epiphallusba,

mely viszont lassan megvékonyodva ad he-

lyet a hosszú, nagyon vékony ondócsatorná-

uak. A penis nagyon hosszú visszahúzóizma

a penis és az epiphallus határa táján tapad. A szemtartónyél visszahúzó-

izma a penis és a hüvely közt halad át.

56. rajz. A Clausilia (Delima)

ornata Km. ivarkészüléke.

6. Clausilia (Delima) gospiciensis Pfr.

(57-58. rajz).

Köpenyszervek. Lélekzürege nagyon mély, S^g kanyarulatnyi

hosszú; köpenye teljesen pigment nélkül való. Veséje karcsú, ívesen jobbra

görbült, hátul egyenesen levágott, elül kihegyesed, feltnen rövid, mert

1 7 9 10 14 20

57. rajz. A ClavMlia (Delima) gospicic7isis Ppr. radulája.

még egy fél kanyarulaton sem fut végig teljesen, egészen a köpenyüreg

jobb zugában foglal helyet, hátul érintkezik a végbéllel, elül ellenben hajlása

következtében tetemesen eltávolodik tle. Szívpitvara a vese felehosszánál

valamivel hosszabb.
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E a d u 1 a (57. rajz). Középsfoga egyhegy; bels mellékfogai szintén

egyhegyek, a 7-iktl kezdve apró ectoconus jelenik meg, mire a fogak

kéthegyek lesznek, a mellékfogak száma 9 ; a 10-ik fognál kezddik a meso-

conus hasadása, ezek tehát az els peremfogak, melyek kezdetben három-

hegyek, azonban az ectoconus hasadása következtében késbb négyhe-

gyek lesznek, az utolsó 3— 4 fog nagyon csenevész, szabálytalanul csipké-

zett szél lemez. A radula képlete : -r—1- -;—^ + -r—r .^
1 1—2 3—4

Ivarkészülék (58. rajz). Hímnsmirigye 4—5 nagy, sok acinus

alkotta bojtból áll, melyeknek szabad vége kissé pigmentes, a bojtok a

4-ik kanyarulatban helyezked-

nek el. Hímnsvezetéke kez-

detben nagyon vékony és alig

kanyargós, majd megvastag-

szik s egyben ersen kanyar-

góssá válik, egyáltalában nem
pigmentes, a fehérjemirigy felé

es része ismét nagyon meg-

vékonyodik s végül karcsú,

meglehetsen hosszú ondó-

táskába nyílik, mely részben

a fehérjemirigy anyagába van

ugyan ágyazva, azonban egyik

felülete szabad lévén, jól lát-

ható, annál is inkább, mert

fala pigmentes. Fehérjemirigye

nagy általánosságban henger-

alakú, de szabad vége felé

megvékonyodó, küls oldala gyengén domború, a bels lapított, sárgás-

fehér szín, laza állományú, felülete bolyhos. Pete-ondóvezetéke meg-

lehetsen vékony, félhengeralakú. Uterusa harántul igen gyengén red-

zött, fehér szín; prostatája széles, lapos, sárgásfehér s hosszrí mirigyek-

bl áll. Petecsatornája feltnen, egészen szokatlanul vékony, a vele pár-

huzamosan futó ondócsatornánál nem, vagy alig vastagabb, hengeres, hü-

velye ellenben nagyon tág, de a petecsatornánál sokkal rövidebb, hát-

hasi irányban lapított cs. Párzótáskája nagyon jól fejlett, nyelének alsó

része nagyon vastag, a hüvely módjára lapított, a petecsatornánál több-

szörösen vastagabb, följebb kissé nn gvékonyodik. azonban vége bunkó-

szeren, ersen megvastagodva tartálylyá formálódik, de ez a nyéltl

nem határolódik el élesen ; a nyél függeléke vastag, hengeres, vége

felé egyenletesen megvékonyodó, a kocsány és a tartály együttes hosszánál

Annales Musci Nationalis Hungarici. XV. 6

.58. rajz. A Clausilia (Ddima) gospiciensis Pfk.

ivarkészüléke.
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valamivel hosszabb. Penise hengeres, illetleg orsóalakú, mely benyílása

felé lassabban, az epiphallus felé ellenben gyorsabban vékonyodik;

epiphallusa szintén oreóalakú, a penisnél rövidebb, a hosszú, vékony ondó-

csatornába egyenletesen megvékonyodva megy át. A penis visszahúzó-

izma nagyon hosszú és ers, az epiphallus legelején tapad; a párzótáska

nyele izmok közvetítésével szintén összefügg az általános visszahúzó-izom-

rendszerrel. A szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely közt

halad át.

7. Clausilia (Pseudalinda) fallax Km.

(59-CO. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege két kanyarulatnyi mély. Veséje

nagyon rövid, ^ kanyarulatnál rövidebb, hátul szélesebb, elrefelé meg-

vékonyodó, vége ívesen lekerekített. Szívburka nagyobb a vese fele-

hosszánál.

Bélcsatorna. Pharynxa meglehetsen megnyúlt, radulazacskója

kicsiny, kissé fölfelé kunkorodott. Nyálmirigyei tömör állományiiak, a nyel-

cs fölött egész hosszukban érintkeznek, a nyelcs alatt azonban csak a

PP^
24

59. rajz. A Clausilia (Pseudalinda) jallax Rm. radulája.

közepük táján, karcsúak, eléggé hosszúak, azonban a nyelcs felehosszánál

jóval rövidebbek.

Eadula (59. rajz). Bels fogait karcsú, megnyúlt alaplemezük

jellemzi. Középsfoga egyhegy, azonban az ectoconusok nyomai is meg-

vannak kis szögletek alakjában ; mellékfogai kéthegyek, számuk 9 ; a 10-ik

fognál kezddik a mesoconus hasadása, a bels peremfogak háromhegyt k,

kifelé haladva a fogak száma n, a legszélsk már csipkés szélek, széles

1 9 20
lemezalakúak. A radula képlete:-:—1-—-+ /^

„ .^ 12 3—6
Ivarkészülék (60. rajz). Hímnsmirigye a 3. és 4. kanyarulat-

ban foglal helyet s 5—6, kevés, de nagy acinus alkotta bojtból áll, a boj-

tok szabad felülete pigmentes. Hímnsvezetéke a szokásos szerkezet,

azonban aránylag rövid és közepe tája csak mérsékelten vastagodott meg.
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Párzótáskája kicsiny, hengeres, a fehérjemirigy felületén fekszik s miként

a himnsvezeték egy része is, pigmentes. Fehérjemirigye meglehetsen nagy,

nyelvalakú, laza állományú, nagy mirigycsövekbl áll, felülete bolyhos,

kissé szürke az egyes mirigycsövek közé rakódott pigmenttl. Pete-

ondóvezetéke tágas ; uterusa felül kevésbbé, alább ersebben redzött,

vízben mérsékelten megduzzadó szövetekbl áll, a falába rakódott pigmenttl

szürke szín, különösen a fehérjemirigytl távolabb es része. Prostatája

hatalmas fejlettség, felülete rendkívül finoman bolyhos, nagyon finom

bársonyra emlékeztet. Petecsatornája

rövid, kezdetben lapított, alább henge-

res, hüvelye viszont nagyon hosszú, henge-

res, az ivarnyílás felé tetemesen megvasta-

godó. Párzótáskája jól fejlett, nyele nagyon

vastag, vége kissé megduzzad, függeléke

nagyon kicsiny, a nyél tövéhez nagyon

közel ered, benyílása helyén nagyon vé-

kony, föntebb egyenletesen kitágul, leg-

nagyobb része kanyargós. Párzószerve

hosszú, hengeres, az ivarnyíláshoz közelebb

es része orsószeren megvastagodott, az-

után kissé megvékonyodott, majd ismét

tetemesen, egyenletesen megvastagodott,

mely utóbbi megvastagodás azután hirtele-

nül megsznvén, helyt ad a vastag, de a

megelz fajokéhoz képest aránytalanul

rövid ondócsatornának. A penisnek külön

visszahúzó-izma nincsen, hanem egy másik

izom helyettesíti, mely az ivarkészülék

visszahúzó-izomrendszerének nevezhet. Ez

izom egyik ága a párzótáska nyelének a tövéhez, a másik ága pedig a

patecsatorna szomszédos részéhez tapad, míg az ondócsatorna megfelel

magasságban lév részéhez ers kötszövet kapcsolja hozzá. Ez az izom a

baloldali egyetemes visszahúzóizomból ered, melyhez alább a bal szem-

tartónyél visszahúzóizma, a párzótáska nyeléhez való csatlakozásának

helyén pedig a láb négy ágból ered baloldah visszahxizóizma is csatla-

kozik. A baloldali szemtartónyél visszahúzóizma szabadon fekszik az ivar-

készülék mellett.

Idegrendszere tekintetében megegyezik a másik két Pseudalinda-

fajjal (1. alább!), azonban agypántja sokkal hosszabb és vékonyabb, mint

azoké.

60. rajz. A Clausula ((Pseudalinda)

jaUax Rm. ivarkészüléke.

6*
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8. Clausüia (Pseudalinda) stabilis Pfr.

((il — ü2. rajz).

Badula (61. rajz). Középsfoga a megelz fajétól eltéren határo-

zottan háromhegy, a szomszédos mellékfogaknál valamivel kisebb ; mellék-

fogai kéthegyek, számuk 10; bels peremfogai háromhegyek. a kijebb

ib^n^^ ^^^^í::^^

1 10 11 12 13 17 2Ü

61. rajz. A Claiisilia (Pseudalinda) stabilis Pfr. radulája.

esk az ectoconus hasadása következtében 3—6 hegyek, a legszélsk pedig

csenevész, csipkés szél lemezkék. A radula képlete : 3^2 3—6
Ivarkészülék (62. rajz). Hímnsmirigye a 4. és 5. kanyarulat-

ban elhelyezett 6—7, kevés, de nagy mirigycs alkotta bojtból áll, a mirigy-

csövek közt rendesen pigment rakódott le. Hímnsvezetéke kezdetben vé-

konyabb, ahg hullámos, középs része

vastagabb és ersen kanyargós, végs része

pedig ismét vékonyabb. Ondótáskája kí-

vülrl alig látható, mert be van ágyazva

a fehérjemirigy anyagába, mind a hímnós-

vezetéket borító hártyában, mind az ondó-

táska falában pigment van. Fehérjemirgye

aránylag nagy, vége felé kihegyesed

báromoldalú hasábhoz hasonlít, laza állo-

mányú, felülete durván bolyhos. Pete-

ondóvezetéke nagyjából hengeralakú, mely

azonban a prostataoldalon többé-kevésbbé

lapított. Uterusa tágas, ersen redzött,

hyalin, színe a falába rakódott pigmenttl

kissé szürke, vízben ersen megduzzadó

szövetekbl áll. Prostatája széles, sárgás-

fehér szín, felülete nagyon finoman, a

bársonyra emlékeztet módon bolyhos. Pete-

csatornája kezdetben szélesebb és lapos,

alább megvékonyodik és hengeressé válik.

62. rajz. A Clausilia (Pseudalinda)

stabilis Ppb. ivarkészuléke.
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hüvelye nagyon tág s közepe táján orsóalakúan megvastagodott, körül-

belül oly hosszú, mint a petecsatorna. Párzótáskája hatalmas fejlettség,

nyele nagyon vastag és hosszú, vége tartálylyá duzzadt meg; függeléke

benyílása közvetetlen közelében található, kezdetben fölötte vékony,

majd egyenletesen megvastagszik, lekerekített vége már tekintélyes vastag-

ságú s a végs részén több befzdés van. Penise és ondócsatornája egy-

séges csövet alkot, melyeknek határa kívühl meg nem állapítható. Penise

benyílásánál kissé vékonyabb, majd orsószeren megvastagszik, azután

ismét megvékonyodik s a megvékonyodott rész után lapos bemélyedés által

két részre osztott duzzanat következik; valószínleg innen számítandó

az ondócsatorua, mely rövid, de nagyon vastag. Az ivarkészülék visszahiizó-

izomrendszere olyan, mint a megelz fajé.

Bélcsatornája és idegrendszere tekintetében a következ fajjal egye-

zik meg.

9. Clausula (Pseudalinda) viridana Rm. f= moniana Pfb.j

(63 -(i4. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege nem egészen két kanyarulatnyi

hosszúságú. Veséje háromszögalakú, hátul szélesebb, elrefelé megvéko-

nyodó, sárgás szín, ^ kanyarulatnál kissé hosszabb.

Bélcsatorna. Pharynxa rövid, zömök ; nyelcsöve közepes

hosszúságú, nagyon vékony. Nyálmirigyei tömörek, rövidek, a nyelcs

1 3 10 12 17 19 20 22 23

63. rajz. A Clatisilia (Pseudalinda) viridana Rm. radulája.

felehosszánál rövidebbek, számuk látszólag három, mert látszat szerint

egy középs és két oldalsó mirigye van, hogy azonban valóban csak két

mirigyrl van szó, azt a mirigyvezetékek száma bizonyítja. A mirigyek a

hát- és a hasoldalon egyaránt érintkeznek, kissé jobbra csavarodtak a nyel-

cs körül, a mit az bizonyít, hogy a baloldali mirigyvezeték oldalt, a jobb-

oldali ellenben a bélcsatorna alatt ered.

Radula (63. rajz). Középsfoga háromhegy; a mellékfogak két-

hegyek, számuk 11 ; a peremfogak, melyeknek száma 13, kezdetben három-

lipgyek, késbb a hegyek száma 6-ra szaporodhatik, a legszélsk csene-

1 11 13
vész lemezek. A radula képlete:——[- -Tr-+ tt .^

3 2 3—6
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Ivarkészüléke (64. rajz) a Cl. (P.) stábilis-éval egyezik meg s

azétól csak két bélyegében tér el, az egyik az, hogy hüvelye nem orsóalakúan

megvastagodott, hanem hengeralakú,

a másik pedig az, hogy párzószervén

nincs két orsóalakú duzzanat, hanem

benyílásától kezdve az ondócsator-

náig egyenletesen vastagodó cs, a

hol hirtelenül megvékonyodik, minek

következtében a penis és az ondó-

csatorna határa éles.

E faj ivarkészülékérl már

Schmidt A. (1. c, p. 47, T. XII,

fig. 94) közölt adatokat és rajzot,

azonban mindkett hiányos és rész-

ben hibás.

Idegrendszere általános-

ságban a Clausiliák jellemz idegrend-

szere ; bal plem-alis dúcza aránylag

nagy, valamint a jobb plem-alis és parietalis is ; agydúczai igen nagyok,

hosszas tojásdad-, illetleg elhpsisalakúak, melyeket feltnen rövid agy-

pánt köt össze egymással.

64. rajz. A Clausilia (Pseudalinda)

viridana Rm. ivarkészüléke.

10. Clausilia (Vestia) turgida Em.

(65-66. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege aránylag kicsiny, mert nem
foglal el egészen 1% kanyarulatot sem; köpenye nem pigmentes. Veséje

körülbelül ^/g kanyarulatnyi hosszú, hátul szélesebb, elrefelé gyorsan meg-

vékonyodó, mindkét oldala ívesen behajlott ; szívpitvara nagy, hátul

egészen a vese alapjáig ér, annak Vs'ával egyenl hosszú.

Bélcsatorna. Pharynxa aránylag karcsú, hengeres ; nyálmirigyei

széles lemezalakúak, a nyelcsnek mintegy harmadával egyenl hosszúak,

a baloldali sokkal nagyobb a jobboldaUnál.

K a d u 1 a (65. rajz). Középsfoga háromhegy, a szomszédos mellék-

fogakkal egyenl nagyságú; mellékfogai kéthegyek, számuk 6; a perem-

fogak száma 14, a belsk háromhegyek, a külsk az ectoconus hasadása

következtében négyhegyek; az utolsó csenevész lemez. A radula képlete :

J- +A+JL3^2 ^3—4
Ivarkészülék (66. rajz). Hímnó'smirigye a 3-ik kanyarulatban
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elhelyezett 5 bojtból áll, melyeknek vége ersen pigmentes s pigment ra-

kódott le a mirigycsöveket összeköt kötszövetben is. Hímnsvezetéke kez-

detben kis darabon vékony és csak hullámos, majd nagyon ersen kanyar-

góssá válik a nélkül, hogy megvastagodnék, azután ersen megvastagszik

IG 13 7 2 1

65. rajz. A ClamiUa (VeMia) turgida Rm. radulája.

s a mellett kanyargós marad, vége pedig ismét megvékonyodik és fokozatosan

kiegyenesedik s végül tekintélyes nagyságú, hengeres ondótáskába nyiUk

;

a hímnsvezetéket borító hártyában, továbbá a párzótáska falában is sok

a pigment s különösen bséges a veze-

ték kezdrészében. Fehérjemirigye igen

nagy, majdnem hengeres, vége felé meg-

vékonyodó s végül ívesen letompított,

állománya nagyon laza, vízben felt-

nen megduzzad, felülete bolyhos. Pete-

ondóvezetéke majdnem hengeres. Ute-

rusa kevéssé tágas, vízben csak jelen-

téktelenül duzzadó szövetekbl áll, felü-

lete bársonyszeren, nagyon finoman

bolyhos, majdnem sima ; a prostata

keskeny szalagként fut végig az uteru-

son, felülete sima s hogy mirigyes, kí-

vülrl mi sem árulja el. A pete-ondó-

vezeték a falába rakódott nagyon

finomszem pigmenttl szürke. Pete-

csatornája kezdetben széles és kissé

lapított, alább hengeressé válik, de

egyúttal fokozatosan meg is vékonyo-

dik, falának hátoldalában hosszának

% részén nagyon sok pigment rakódott le, melytl színe szürke ; hüvelye

kezdetben hengeres és vékonyabb — de jóval vastagabb a petecsatorna

alsó részénél — vége felé azonban szabálytalan, gömbszer képzd-

ménynyé duzzad meg. Párzótáskája jól fejlett, nyelének a beömlés helyével

szomszédos része vékonyabb, azonban csakhamar igen ersen megvastag-

66. rajz. A Clausilia (Vestia) turgida'RiS.

ivarkészüléke.
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szik s ilyen marad egész hosszában, vége kissé megduzzadt ; függeléke meg-

lehetsen kicsiny , alsó része nagyon vékony.vége felé fokozatosan megvastag-

szik, egész hosszában ersen kanyargós, e szerve tekintetében tehát tete-

mesen eltér a Gl. (Vestia) elatá-tól, melynek rendkívül hosszú, hengeres diver-

ticuluma van, s a mely bélyeget Wagner (1. c), csupán a nevezett faj ana-

tómiáját ismerve, a Vestiák egyik jellemz sajátságaként jelölt meg. Penise

és ondócsatornája e csoportra jellemz módon nem határolódik el

élesen; penisének a beömléssel határos része vékony, azonban csakhamar

megvastagszik s ketts duzzanattal végzdik, hasonlatosan a Pseudalinda

stabilis peniséhez. Ondócsatornája végig nagyon vastag, a penis felé vasta-

gabb, följebb kissé megvékonyodó, hengeres cs. Pitvara feltnen hosszú

és vékony, hengeres. A penisnek külön visszahúzóizma nincs ; az ivarké-

szülék visszahúzóizma rendkívül ers és a párzótáska nyeléhez tapad,

a diverticulum benyílása alatt, körülbelül azon a helyen, a hol a rajzon

a hajlása van (a rajz világossága kedvéért elhagyva).

11. Clausilia (Idyla) rugicollis Rm.

(67-68. rajz).

R a d u 1 a (67. rajz). Középsfoga a szomszédos mellékfogaknál

kissé kisebb, háromhegy, azonban ectoconusai nagyon jelentéktelenek;

az els három mellékfog ectoconusának csak a nyomai vannak meg, azért

egyhegynek vehetk, a 4. és 5. mellékfog ectoconusa ellenben már jelen-

tékeny; a mesoconus hasadása a 6-ik fognál kezddik, a hegyek száma

12 4 7 12 17

67. rajz. A Clatisüia (Idyla) rugicollis Rm. radulája.

kifelé növekszik és 5-re emelkedhetik, a legszéls peremfogak csenevész

1 5 15
lemezek. A radula képlete : — + -—~ -\

3 ' 1—2 ' 3—5 •

Ivarkészülék (68. rajz). Hímnsmirigye a 4. és 5. kanyarulat-

ban elhelyezett 5—6 bojtból áll, a bojtok teljesen pigment nélkül valók.

Hímnsvezetéke kezdetben vékonyabb és majdnem egyenes, késbb vas-

tagabbá és ersen kanyargóssá válik, vége ismét megvékonyodik és ki-

egyenesedik. Ondótáskája tekintélyes nagyságú, szabadon fekszik a

fehérjemirigy felületén s nemcsak nagyságánál és fekvésénél fogva ötlik
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könnyen szembe, hanem azért is, mert a hímnsvezetéktl eltéren kissé

pigmentes. Fuhérjemirigye meglehetsen kicsiny, nagyjából háromszög-

alakú, laza állományú, bolyhos felület. Pete-ondóvezetékének fels része

lapított csalakú, az alsó pedig félhengeres. Uterusa tág, ersen redzött

s különösen a fehérjemirigygyei közvetetlenül határos része alkot hatalmas

redket, a redk alább, a petecsatorna felé egyre kisebbek lesznek. Pros-

tatája széles, lapos, az uterustól végig élesen elváhk s különösen éles a

határuk a fehérjemirigy közelében, úgyannyira, hogy ez a rész kettsen

tarajos. Petecsatornájának fels része az

uterushoz hasonlatosan redzött, lapos, alsó

része hengeres, sima felület; hüvelye a

petecsatornánál hosszabb, tágasabb, lapí-

tott, két csbl összetettnek látszik, me-

lyek egyike mintegy a párzótáskának, a

másik pedig a petecsatornának a folyta-

tása, a két részt hosszanti bemélyedés vá-

lasztja el egymástól. Párzótáskája hatal-

masan fejlett, nyele nagyon hosszú és

vastag, hengeres, vége hatalmas, öblös,

tojásdadalakú tartálylyá duzzadt meg ; a

nyél függeléke kicsiny, a betorkolása közelé-

ben ágazik ki, kezdetben nagyon vékony,

majd fokozatosan megvastagszik; rövid

szárú, de nagyon srn egymás mellé

sorakozó hurkokat alkot, iigy hogy olvasó-

szernek lát-szik; állományát illetleg a

párzótáska többi részétl elüten sárgás

hyalin. Penise és ondócsatomája a csoportra jellemz módon nem hatá-

rolódik el élesen, hanem a hengeres penis éles határ nélkül megy át a

szintén vastag, hengeres, rövid ondócsatornába, a kettnek a határa azon-

ban nyilvánvalóan a külsleg egységes csatorna legvékonyabb része táján

keresend, melytl kiindulva egyrészt a penis, másrészt az ondócsatorna

sokkal vastagabbá válik. Az ondócsatorna a legvastagabb a párzótáska

beömlésének a magasságában, a honnan kezdve a ni ivarvezetékkel

való egyesülése tájáig ismét vékonyodik. A penisnek külön visszahúzó-

izma nincs ; az ivarkészülék az egyetemes visszahúzó-izomrendszerrel

egy kétágú izom közvetítésével függ össze, mely ágak egyike a párzó-

táska nyeléhez, a másika pedig az ondócsatornához tapad, körülbelül

annak legvastagabb része táján. A szemtartónyél visszahúzóizma szabadon

fekszik az ivarkészülék mellett.

Idegrendszerére jellemz conncctivumainak aránylagos

()8. rajz.

A Clansilia (Idyla) rugUoUis Rm.

ivarkószüléke.
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hosszúsága, vagyis dúczai tetemes távolságra fekszenek egymástól, kivéve

a bal parié talis és a zsigerdúczot, melyek szorosan egymás mellett helyez-

kednek el.

12. Clausilia (Idyla) pagana Em.

(69-70. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege nagy, 2% kanyarulatnyi mély,

a köpenyben pigment nincs; veséje megnyúlt, elrefelé egyenletesen he-

gyesed, % kanyarulatnyinál valamivel rövidebb ; szivburka körülbelül

fele a vese hosszának.

Bélcsatorna. Pharynxa meglehetsen megnyúlt, karcsú ; nyál-

mirigyei aránylag hosszúak, meglehetsen tömör állományúak, a közép-

vonalból eltolódtak, mert a baloldali a nyelcs hát-

és baloldalán, a jobboldali pedig jobb- és hasoldalán

foglal helyet.

E a d u 1 a (69. ra^z). Középsfoga valamivel

kisebb és karcsúbb a szomszédos mellékfogaknál,

háromhegy, azonban ectoconusai nagyon aprók ;

mellékfogainak száma 6, mind kéthegyek, mert

már az els mellékfognak jól fejlett ectoconusa

van ; a bels peremfogak háromhegyek, a hegyek

száma kifelé 6-ig emelkedhetik, az utolsó peremfog

már csak jelentéktelen lemez. A radula képlete

:

3^2 ^3-6

1 7

69. rajz. A Clausilia (Idyla) pagana Rm.

radulája.

70. rajz. A Clausilia (Idyla)

pagana Rm. ivarkészüléke.

Ivarkészülék (70. rajz). Hímnsmirigye a 6-ik kanyarulatban

helyezkedik el, mindössze három, pigmentes bojtból áll s azok mindegyikét

is csak kevés mirigycs alkotja. Hímnsvezetéke a szokásos szerkezet.

Párzótáskája aránylag nagyon nagy, be van ágyazva a fehérjemirigy anya-

gába. Fehérjemirigye eléggé nagy, laza állományú, bolyhos felület. Pete-

ondóvezetéke rövid, az egész vezeték felénél rövidebb, majdnem hengeres.

Uterusa kevéssé tág, kissé redzött, fehér szín, vízben alig duzzadó szve-
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tekbl áll. Prostatája széles, lapos, fehér szín, felülete kissé ránczos. Pctt-

csatornájának kezdrésze széles, lapos, azonban nagyobbik része egyen-

letesen hengeres, hüvelye szintén hengeres, a petecsatornánál rövidebb, de

annak alsó részénél vastagabb, alább kissé kitágul, de a penisszel való

egyesülése eltt ismét megvékonyodik, és pedig vékonyabbá válik, mint a

milyen bármely más része. Párzótáskája jól fejlett, nyele vastag, hengeres,

vége kissé megduzzadva tartálylyá formálódik ; a nyél függeléke a csoport

többi tagjainak megfelel szervéhez képest nagyon jól fejlett, a nyél be-

nyílásának helyétl eléggé messze ered, töve nagyon vékony, vége felé lassan

megvastagszik, kevéssé kanyargós. Penise a benyílása táján vékonyabb,

följebb megvastagszik és éles határ nélkül megy át a vastag, hengeres

ondócsatornába. A penisnek külön visszahúzóizma nincs ; az ivarkészülék

visszahúzóizma a párzótáska nyeléhez tapad, szemben a diverticulummal.

A szemtartónyél visszahúzóizma szabadon fekszik az ivarkészülék mellett.

E faj ivarkészülékét elször Schmidt A. (1. c, p. 47, t. XII, fig. 95)

ismertette meg igen röviden és hiányosan.

13. Clausilia ( Pirostoma) cruciata Stud.

(71-72. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege aránylag kicsiny, mert nincs

egészen másfél kanyarulatnyi hosszúságú sem. Veséje nagyon rövid, zömök,

hátul széles, gyenge ívben ferdén levágott, a lélekzüreg egész szélességét

elfoglalja, elrefelé hirtelenül megkeskenyedik; szívburka viszont nagyon

1 8 9 10 12 15 18

71. rajz. A Clansilia (Pirostoma) cruciata Stud. radulája.

nagy, a vesével egyenl hosszú, hátul nem ér egészen annak az alapjáig,

elül azonban túlnyúlik a csúcsán.

Bélcsatorna. Pharynxa kmta, zömök, radulazacskója kicsiny,

fölfelé kunkorodó. Nyálmirigyei karcsúak, hosszúak, a nyelcsnek mintegy

felehosszával egyenlek, tömör állományúak, a jobboldali kissé elbbre

tolódott, azért vezetéke kissé rövidebb, mint a baloldalié, elhelyezkedésük

részaránytalán, a mennyiben a jobboldali kissé a hasoldal felé tolódott.

E a d u 1 a (71. rajz). Középsfoga háromhegy, a szomszédos mellék-

fogakkal egyenl nagyságú; mellékfogai kéthegyek, számuk 8; a perem-
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'Qfö

fogak száma 11, kezdetben háromhegyek, a szélsk az ectoconus ismételt

1 8 11
hasadása következtében csipkések. A radula képlete : ^ + "S" + 1, •

I V a r k ó s z ü 1 é k (72. rajz). Hímnsmirigye a 3. és 4. kanyarulat-

ban elhelyezked öt, feltnen é« egészen szokatlanul nagy acinusok alkotta

bojtból áll, az acinusok közt lév kötszövetben sok a pigment. Hímns-
vézetéke szintén hatalmas fejlettség, kezdetben vékony, de csakhamar

ersen megvastagszik és kanyargóssá válik, vége ismét megvékonyodik;

a vezetéket borító hártyában sok a pig-

ment. Ondótáskája nagy, be van ágyazva

a fehérjemirigy anyagába. Fehérjemirigye

tekintélyes nagyságú, vége felé megvéko-

nyodó, laza állományú, kissé bolyhos

felület. Peteondó-vezetéke majdnem hen-

geralakú. Uterusa tág, felülete kissé red-

zött s vízben egyszer alig, máskor ellenben

ersen megduzzadó szövetekbl áll. Prosta-

tája nagyjából szintén hengeres és félig

benne fekszik az uterus alkotta csatorná-

ban. Petecsatoinája nagyon rövid, kez-

detben lapított, végs része kis darabon

hengeres ; hüvelye hosszú, hengeres, a pete-

csatorna hosszát többszörösen fölülmúlja.

Párzótáskája jól fejlett, nyele vastag s

vége terjedelmes, egyszer gömbded, más-

kor megnyúlt tartálylyá duzzad meg ; a

függelék viszont nagyon fejletlen, beömlése táján vékonyabb, távolabb

kissé megvastagodó s kissé hullámos szerv, beömlésének helye a párzó-

táska tövének közelében van. Egészen sajátságos és a meimyire tudom a

Clausiliák sorában egyedülálló a párzószerv szerkezete. Ondócsatornájának

fels része nagyon vastag, selyemfény, mely alább, a penis felé tetemesen

megvékonyodik. A penisnek a beömléséhez közelebb es vége hengeres,

azonban távolabb tle lapossá, lemezszervé válik s ez a lemezszer rész íve-

sen hajlott ; a lemezszer részhez, annak a csúcsa közelében, de nem magán
a csúcson csatlakozik hozzája az ondócsatoma, mely azonban nem annak az

irányában folytatódik, hanem 360° szög alatt visszahajlik rá s szorosan

hozzátapadva és visszafordulva annak irányával épen ellentétes irányban

halad tovább. A penisnek hosszú, vékony, a diaphragmához csatlakozó

visszahúzóizma van, mely másrészt a penis lemezszer részének homorú
oldalán tapad. De ezen kívül az ivarkészülék összefügg az egyetemes vissza-

húzó-izomrendszerrel is, melynek jobboldali izma egyébként gyenge ágat

72. rajz. A Claiísilia (Pirosloma)

CTiiciata Stüd. ivarkészüléke.
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bocsát feléje s az a hüvely legfels részén, a párzótáska beömlésének helyével

szemben tapad.

14. Clausilia (Pirostoma) parvula Stld.

(73-74. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege nagyon keskeny, de nagyon

mély, mert pontosan két kanyarulatnyi hosszúságú. Veséje megnyúlt

haromszögalakú, hátul egyenesen levágott, elrefelé kihegyesed, meg-

lehetsen rövid, % kanyarulatnyi hosszúságú. Szívburka nagy, körülbelül

a vese *lynyi hosszával egyenl.

Bélcsatorna. Pbarynxa csonkakúp- vagy inkább a szájnyílás

felé megnyúlt gömbalakú, radulazacskója kicsiny, ívesen fölfelé kunkorodott.

Nyelcsöve közepes hosszúságú, hát-hasi irányban kissé lapított cs ; nyál-

mirigyei kicsinyek, a nyelcs hosszának körülbelül %-ével egyenl hosszúak,

eléggé tömör állományúak, mindegyik mirigy egy-egy f- s egy-egy mellék-

lebenybóT áll, melyek a nyelcsövet egészen körülölelik. A nyelcs hirte-

lenül kitágulva megy át a terjedelmes, hengeres gyomorba, mely egy

1 6 8 11 13

73. rajz. A Clausilia (Pirostoma) parvula Stiid. radulája.

teljes kanyarulatnyi hosszúságú s annak megfelelen gyralakúan haj-

lott. A közép- és végbél szerkezete és lefutása tekintetében a rendes typus-

sal egyezik meg.

E a d u 1 a (73. rajz). Középsfoga nagyobb és zömökebb a szomszédos

mellékfogaknál, háromhegy; mellékfogai kéthegyek, számuk 5; a perem-

fogak száma 11 ; a belsk háromhegyek, a hegyek száma kifelé n
1 5 11

és 6-ig emelkedhetik. A radula képlete : -o" + -9" + q c •

I varkészülék (74. rajz). Hímnsmirigye a 4-ik kanyandatban

elhelyezett 4—6, ersen pigmentes bojtból áll. Himnsvezetéke kezdetben

vékony és kevéssé kanyargós, azután hirtelenül nagyon ersen megvas-

tagszik s ez a része igen srn hurkolt, míg végül ismét megvékonyodik.

Ondótáskája tojásdadalakú, aránylag rendkívül nagy, jó mélyen be van

ágyazva a fehérjemirigy anyagába, azonban egyik felülete teljesen szabad

lévén, kívülrl is igen jól látható. Fehérjemirigye meglehetsen kicsiny,
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lapított lándzsaalakú, szürke szín. Pete-ondóvezetéke félhengeres, hím és

ni része egyaránt sima felület. Uterusa felül tágabb, alább lassan nieg-

vékonyodó, a prostata sárgásfehér színével élesen elüt tle. Petecsatoniája

hosszú tölcséralakú, a párzótáska

beömlésének helye felé ersen meg-

vékonyodó; hüvelye jóval hosz-

szabb a petecsatománál s annak

alsó részénél jóval vastagabb.

Párzótáskája hatalmas fejlettség,

nyele vastag s vége hatalmas,

bunkóalakú tartálylyá duzzad meg;

a nyél függeléke a csoportra jel-

lemz módon nagyon fejletlen, a

nyél tövéhez közel ered, hyalin s

azért nem egykönnyen található

meg, nagyon vékony s csak a vége

duzzad meg egy kissé, különösen

alsó része oly szorosan össze van

kanyargatva,hogy olvasó módjára

szemekbl összetettnek látszik, ert-

deti helyzetében a pete-ondóvezeték

falához tapadt és pedig oly szoro-

san, hogy szöveteinek lágysága miatt attól ép állapotban ahg is lehet

elválasztani. Penise feltnen kicsiny, kúpos, zömök szerv, mely fölött

a csoportra jellemz ers, patkóalakú hajlás következik, ezután pedig

az ondócsatoma, melynek a penishez közelebb es része vékonyabb —
néha feltnen vékony — följebb azonban tekintélyes átmérj csvé

vastagszik meg. A penis hosszú visszahúzóizma az említett hajláshoz

tapad. A szemtartónyél visszahúzóizma szabadon fekszik az ivarkészü-

lék mellett.

VII. Yitrina Drap.

1. Vitrina {Semilimacella n. sbg.) velebitica n. sp.

(75— 76. rajz).

Az itt ismertetend új faj négy példányát 1916 szeptemberében

Zsnggbl kaptam Dobiasch Emma kisasszonytól, a ki azokat a Velebit

Metla nev csúcsán, Ostaria közelében (Carlopago és Goszpics között)

gyjtötte ugyanabban a hónapban. Bizonyos körülmények következtében,

a melyeket pár szóval mindjárt megemlítek, e fajnak csak kissé hiányos,

illetleg föltételesen kiegészített leírását adhatom, ebben azonban berm-

74. rajz. A Clausilia (Pirostoma) parvula Stud.

ivarkészüléke.
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foglaltatnak az összes jellemz bélyegek, úgy hogy a faj leíi-ásának elhalasz-

tását mi sem indokolná.

Mint említettem, a fajnak négy példánya került a kezembe, és pedig

egy nagyobb, fejlettebb és három fiatalabb. Arra való tekintettel, hogy a

Fiírinct-fajok csak szszel, október táján, a hidegebb idjárás beköszöntével

válnak ivarérettekké, szeptemberben gyjtött állatairm-ól, még a leg-

nagyobbról is, föltehettem, hogy ivarilag szintén éretlenek, azért különösebb

gondot nem fordítottam rájuk, azt azonban szerencsére mégsem mulasz-

tottam el, hogy a legnagj-obb példány alapján az él állat leírását el ne

készítsem. Különösebb figyelmet annál kevésbbé

fordítottam rájuk, mert futólagos vizsgálat alap-

ján azt hittem, hogy vagy a messze elterjedt

Vitrina fellucidá-val, vagy a Vele bit ben eléggé

gyakori, vagy legalább annak vélt V. Reiüeri-

vel, avagy esetleg a V. diaphaná-Vi\\ van dolgom.

30 31 32 3S 34 35 36 37

10 11 12

lo. rajz.

A Vitrina (Semilimacella ) vehbitica Soós

radulája.

76. rajz.

A Vilniia (Semilimacella)

velebitica Soós ÍTarkészüléke.

tehát valamelyik ismert fajjal. Annál nagyobb volt a meglepetésem, a midn
a legnagyobbik példányt felbonczolva, ivarszervei alapján rögtön nyilvánva-

lóvá lett, hogy állatom az emhtett fajok egyikével sem azonos, de nem azonos

egyik eddig ismert fajjal sem. Ez könnyen volt megállapítható annak el-

lenére, hogy, mint sejtettem, az állat teljes ivarérettségét még nem érte el,

mert az ivarkészülék ni része még nem volt teljesen kifejldve. A ténynek

kési felismerésébl az a hátrány származott, hogy a felbonczolt legnagyobb

példány héját széttörtem s mivel a többi példányok fiatalok, abban a hely-

zetben vagj-ok, hogj' az új faj héját nem ismertethetem meg kielégíten.

Azonban a véletlen segítségemre jött. A Metla-csúcson ugyanis 1907-beu

magam is jártam s ez alkalommal elég szép számban gyjtöttem egy Vifrina-

faj héját is, fiatalabbakat és idsebbeket vegyest. Ezeket a héjakat Wagner,
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a ki néhány éve egész Fiírma-anyagunkat elkérte tanulmányozás végett,

Vitrina diaphaná-nak határozta volt meg, de a melyek — mint gondos

összehasonlítás alapján meggyzdtem róla — semmiben sem térnek el a

Velebit egyéb pontjairól származó példányokkal, a melyeket ugyancsak

Wagner F. Beíítcri-nek határozott meg. A Metláról való, Dobiasch kis-

asszony gyjtötte fiatalabb példányok megegyeznek az én ott gyjtött

példányaimmal, tehát nyilván ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, s mivel az

enyéim között teljesen kifejlett héjak is vannak, a leírást ezek alapján

egészíthetem ki. Közbevetleg csak annyit jegyzek meg, hogy a V. Beitteri-

bóT typusos, illetleg eredeti termhelyérl vagy annak közelébl származó

példányaim nincsenek, az itt leírt fajt tehát azzal közvetetlenül nem hason-

líthatom össze, hanem Wagner tekintélyére hivatkozva legföljebb annyit

mondhatok, hogy a Vele bitben él egy Vitrina-ía), mely héja alapján alig

különböztethet meg a V. Reitteri-töl, ellenben anatómiai tekintetben

igen nagy különbség választja el tle

Az új fajt a következkben ismertetem, megjegyezve, hogy a ház

leírása egyedül az általam a Metlán gyjtött példányokon alapszik, a közölt

méretek pedig az onnan való legnagyobb példányok méretei.

Háza nagyon vékony héjú, átlátszó vagy kissé zavaros, zöldessárga

szárú szín, sima felület, növekedési vonalai alig láthatók, három kanyaru-

latból áU, tekercse nagyon tompa kúpalakú, de határozottan kiemelked,

átmérje pontosan a fele az egész ház nagyobbik átmérjének, nyílása

ferde, megközehtleg háromnegyed ellipsisalakú, kissé szélesebb, mint a

milyen magas, alsó és fels szára egyaránt íves. Méretei a következk:

Nagyobb átmérje 6—7, kisebb átmérje 5, magassága 3 mm, a nyílás

szélessége 4*2, a magassága 3"8 mm.
Az állat egészen belehúzhatja magát a házába ; karcsú, megnyúlt,

elül ívesen lekerekített, hátrafelé megvékonyodó és ersen kihegyesed,

íarkrésze nagyon magas, ersen, ívesen boltozott. A bal «héjlebeny» nagyon

jelentéktelen duzzanat, mely ráfekszik a héj peremére, jobb héjlebenye

(«balancier») hosszú nyelvalakú, a héj csúcsán is túlér, a lélekznyílás mögött

foglal helyet ; bal «tarkólebenye» hatalmas nagyságú, mely a mászó állaton

majdnem a szemtartók tövéig ér, jobb tarkólebenye nagyon kicsiny, a lélekz-

nyílás mögött fekszik, ferde, hegyével elrefelé néz háromszögalakú, míg

alapja a jobb héjlebeny alapjával egyenl, illetleg azzal összeesik. Szemtartói

hosszúak, karcsúak, tekintélyes nagyságú bunkóban végzdnek, melynek

hátsó peremén foglal helyet a szem; tapogatói kmták, zömökek. Az állat

színe általában véve sötétebb vagy világosabb szennyesszürke, azonban

farkrészének töve, valamint oldalai majdnem fehérek; bal tarkólebenyének

alapszíne világos szennyesszürke, ebben azonban több-kevesebb pigment

rakódott le kisebb-nagyobb foltok alakjában, vigy hogy néha egészben
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véve sötétsziüke szín; a többi lebenyekben szintén van kevés pigment,

de a jobboldaliakban csak azoknak a bal széle mentén ; köpenyében szintén

van, néha tetemes mennyiség, nagyon finom szemcsékbl álló és egyen-

letesen elosztott festékanyag. Talpa három, éles határú pasztára osztott, a

középs paszta szélesebb a szélsknél, az utóbbiak az él áUaton kissé kékes-

szüi'kék, a középs világossárga. Lélekznyílása aránylag nagyon elül,

jóval a héjnyilás fels zuga és a jobboldali lebenyek eltt található. Az

állat meglehetsen élénk.

Köpeny szer veinek elhelyezése tekintetében a Vitrina

Kotulae-n észlelhet viszonyoktól (1. a következ fajt) annyiban van eltérés,

hogy azok kevésbbé fekszenek harántul, hanem jobban rézsútosan az

állat ftengelyére, bal hátsó és jobb elüls irányban, továbbá abban, hogy

húgyvezetéke hegyes szög alatt a végbél felé hajlik s nyílása a végbélnyílás

mellett van; veséje megnyúlt ellipsisalakú, két vége tompán lekerekített;

szívbm'ka a vese háromnegyed hosszával egyenl, szívkamrája feltnen

nagy és izmos, pitvara ellenben aránylag nagj'on kicsiny.

Bélcsatorna. Pharynxa hatalmas nagyságú, csonkakúp- vagy

elrefelé ersen megnyúlt gömbalakú; radulazacskója nagyon kicsiny,

félgömbalakú duzzanat. Nyelcsöve kezdetben vékonyabb, azonban csak-

hamar ersen kitágul s lassan, egyenletesen átmegy a terjedelmes gyomorba.

A nyelcsnek és a gyomornak a fala nagyon vékony. Nyálmirigyei nagyon

laza összetételek, nagyon hátul fekszenek a nyelcs falán, kövttkezés-

képen vezetékeik nagyon hosszúak; a jobboldali mirigy jóval nagyobb a

baloldalinál. A bélcsatorna többi része a következ fajéval tgyezik meg.

Ea d ula (75. rajz). Egy-egy félsorában 35—38 fog van. Középs-

foga valamicskével nagyobb a szomszédos mellékfcgaknál, háromhfgy,

mesoconusa hosszú, ectoconusai sokkal kisebbek, de azért eléggé tekintélyes

nagyságúak; mellékfogainak száma 11, szintén háromhegytk, a belsbbek

ectoconusai nagyobbak, a kijebb eské fokozatosan megkistbbedm k. a

11-ik fogon pedig már csak a nyoma van meg ; a peremfogak száma 24—27
között változik ugyanazon a radulán a szerint, hogy a legküls, csenevész

fogak közül hány van meg, sokkal karcsúbbak a mellékfogaknál, ectoco-

nusuk sokkal magasabban, közelebb fekszik a mesoconus csúcsához, mint

a mellékfogakon, a belsbbek nagj^obbak, a perem felé esk egyre kisebbekké

válnak, a 31-ik fogtól kezdve az ectoconus és az alaplemez közt járulékos

hegyek jelennek meg, s mivel a nagyságbeli különbségek a járulékos hegyek

és a másik két begy között csakhamar meglehetsen elmosódnak, a fogak

küls oldala frészszervé lesz. A radula képlete :
--—h -;r- H =— •*^

3 3 2—7
Állkapcsa nagyon vékony, félholdalak úan hajlott s hosszában

szabálytalanul barázdált, homorú oldalának közepén íves kidudorodás van,

Annales Musei Nationalis Himgarici. XV. 7
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domború oldalának szegélye a legnagyobb domborodás táján visszahajlott

s közepe táján ívesen bemélyedt.

Ivar készülék (76. rajz). Azt már föntebb említettem, hogy az

állat gyjtésének idó'pontjából már eleve azt lehetett következtetni, hogy

ivarilag nem teljesen érett s a bonczolás valóban azt tanúsította, hogy a

készülék ni részei még nem voltak teljesen kifejló'dve, ellenben teljesen

fejletteknek bizonyultak a hím részei, elssorban azok, melyek a pár-

zásban játszanak szerepet. Ez a tény egyáltalában nem meglep, mert a

MoUuscák sorában nagyon gyakori a hermaphroditismusnak az a neme,

melyet váltakozó hermapluotlitismusnak nevezünk. Ez a kifejezés azt jelenti,

hogy a kétféle csirasejt nem egyidejleg, hanem egymás után érik s annak

megfelelen a vezetékek pgyik vagy másik része szintén korábban fejldik ki.

Egyszer a hím elemek érnek meg elbb s azután a niek (proterandrikus

hermaphioditismus), vagy megfordítva (proterogyn herma phioditismus).

A Vitrinák herma phroditismuisa proterandrikus s így természetes, hogy a

készülék hím részei elbb fejldnek ki a nieknél, s így abban sem lehet

kételkedni, hogy a leírás alapjául szolgáló példány a párzásra már

érett volt. Eme nem teljesen kifejldött készülék leírását a következk-

ben adom

:

Hímnsmirigyéról semmit sem mondhatok, mert azt nem sikerült

kiszabadítanom a középbélmirigy anyagából. Hímnsvezetéke kezdetben

vékonyabb, azután hirtelenül nagj-on megvastagszik s egyben ersen

kanyargóssá válik, majd ismét hirtelenül megvékonyodik s egyenessé lesz.

Az ondótáskát nem sikerült megtalálnom. A fehérjemirigy kicsiny, fej-

letlen, vörösesbarna szín. A pete-ondóvezeték szintén fejletlen, de így is

látható, hogy a teljesen kifejldött állatnak terjedelmes, öblös, kanyargós

uterusának kell lennie. A prostata, ellenkezleg a hím vezeték többi részével,

alig észrevehet. Petecsatomája aránylag hosszú, de vékony cs, mely

azután a hatalmas vastagságú, a petecsatornánál valamivel rö\Tdebb

hüvelybe megy át. Párzótáskája jól fejlett ; nyelének alaprésze, mely egyenes

folytatása a hüvelynek, rendkívül vastag, azonban gyorsan megvékonyodik

s egy kis rövid, hengeres résznek ad helyet, melynek végén a tojásdadalakú

tartály ül. A ni vezeték járulékos része az egyes Fiírma-fajok nagyon

jellemz szerve, az ú. n. nyilmirigy (appendicula); az itt leú't új faj njilmirigj-e

hatalmas fejlettség, zömök henger- vagy inkább bunkóalakú szerv. Penise

nagy, közepe táján orsóalakúan megvastagodó, két vége felé kissé meg-

vékonyodó, a végén nyílik beléje az aránylag vastag, egyenletes átmérj
ondócsatorna, mely a penis küls kötszövetburka alatt halad egészen

annak a benyílása tájáig, a hol áthajlik a ni vezeték falára s annak a mentén
halad a prostatáig. A fejldésnek ebben a stádiumában a petecsatorna ahg

vastagabb az ondócsatománál. A penis rövid, de vastag visszahúzóizma a
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pfiiis végén tapad. A jobb szemtartónyél visszahúzóizma szabadon fekszik

az ivarkésziilék mellett.

Idegrendszere tekintetében általában véve a V. Kotulae-va,\

egyezik meg, azonban egyes vonásaiban eltér tó'le. Szintén összes dúczai

igen szorosan összekapcsolódnak egymással, azonban különösen a baloldali

dúczai élesebben határolódnak el, mint a V. Kotulae megfelel' dúczai s a

bal parietalis és a visceralis dúcz egészen határozottan elhatárolódik egy-

mástól. A visceralis dúcz ersen jobbra tolódott s közvetetlenül eltte a

plem-ahs dúcz foglal helyet, mert a kicsiny jobboldaH parietalis dúcz eredeti

helyzetébl baka tolódott s mintegy a garatalatti dúczcsoport alkotta

patkóalakú képzdménynek a bels oldalára ersített függelék.

Ez új faj szervei közül különösen hármat kell kiemelnem, mint a

melyeknek sajátságai elssorban irányadók rendszertani helyének meg-

állapításában. E szervek a ház, a radrda és az ivarkészülék. Az állatnak,

mint láttuk, 3 kanyarulatból álló háza van, melybe egé^z testét be tudja

húzni ; ivarkészüléke nyilmirigygyel (appendicula) van ellátva, raduláján

meg az a fontos, hogy peremfogai kéthegyek, illetleg fiészesek. A közép-

európai Fííri'/io-fajokat legutóbb Wagner ^ — támaszkodva saját beható

vizsgálatain kívül régebbi szerzk ^ szintén eléggé bséges adataira —
három nembe osztotta be. Ezeknek kettejére, jelesen a Fiíriwo s. str. és a

PÄenacoKffiaa; nemekre jellemz, hogy az állatok héjukba egészen behúzhatják

magukat, ivarkészüléküknek pedig nincs appeudiculája, radulájuk tekin-

tetében azonban eltérnek egymástól, mert míg a Viirina s. str. peremfogai

mind tövisalakúak (olyanok, mint az alább tárgyalandó fajéi), ellenben a Phe-

nacolimax-éi olyanok, mint az itt leht új fajéi. A harmadik nemet (Semilimax)

az jellemzi, hogy háza sokkal fejletlenebb azokénál, legföljebb 2 kanyarulat-

ból áll s oly kicsiny, hogy az állat egészen nem tudja beléje hiizni magát,

ivarkészülékének pedig appeudiculája van, míg radulája tekintetében a

Vitriná-vi\\ egyezik meg. Különböznek a nemek a szemtartónyél vn'sszahúzó-

izmának a helyzete tekintetében is, mert míg a Plienacolimax és Semilimax

szóban lév izma szabadon fekszik az ivarkészülék mellett, addig a Vitritiá-é

a penis és a hüvelj' közt halad át.

Ha már most az itt leírt új fajt a fölsorolt nemek valamelyikébe be

akarjuk sorozni, igen nagj" nehézség eltt állunk, mert e fajon egészen

csodálatosan kombinálódnak az egyes nemek bélyegei, miként a következ

összeállítás tanúsítja :

' Wagner, A. J., Bsiträge zur Anatomie der Stylomatophoreii aus dem Gebiete

der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer. (Denkschr. Akad. Wien, 91. Bd., 191.5).

" V. o. különösen Wieomann, Fr., D?r sogenannte Liebespfeil der Vitrinen. (Jahrb.

D. Malakozool. Gesellsch., 13. Jg., 1886) és SiMROTH, H., Baiträge zur Kenntnis der iJ'ackt-

schneoken. (Nova Acta Leop.-Car., 54. Bd., 1890).

7*
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A Semilimax-szsil megegyezik abban, hogy appendiculája van, de

eltér tle házának és radulájának szerkezete, valamint szemtartónyele

visszahúzóizmának helyzete tekintetében.

A Phenacolimax-äza,\ megegyezik házának és radulájának szerkezeté-

ben, de eltér tle appendiculája és visszahúzóizmának helyzete révén.

A Vitrina s. str. nemmel megegyezik házának szerkezete és vissza-

búzóizmának helyzete tekintetében, de eltér tle appendiculája és radulája

révén.

Abból a körülménybl, hogy a Vitrina velebiticá-h&n olyan sajátságos

módon kombinálódnak a Wagner által fölállított nemek bélyegei, min-

denekeltt azt a következtetést kell levonnom, hogy fölsorolt bélyegeiket

nem lehet generikus értékeknek tekinteni, azért a WAGNER-féle nemeket

csak a Vürina-nem alnemeinek tekintem. Másodszor pedig, mivel a V. vele-

bitica emez alnemek egyikébe sem osztható be, elkerülhetetlenül szükséges,

hogy számára új alnem állíttassék fel. Ez alnem jelölésére a Semilimacella

nevet ajánlom. Az alnem jellemz bélyegei az elmondottak alapján a követ-

kezk: Az állat házába teljesen behúzhatja magát, ivarkészülékének appen-

diculája van; peremfogai közül a belsk kéthfgyck, a külsk fmeszesek;

a szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely közt halad át.

A Vitrina velébitica elterjedésének körét egyelre teljességgel lehetetlen

meghatározni s ez id szerint csak a Metla-csúcs tájékát tekinthetjük a faj

egészen biztos termhelyének. Arra már föntebb utaltam, hogy héja tekin-

tetében — Wagner tekintélye alapján — a Vitrina (Phenacolimax) Reitteri

BTTG.-el egyezik meg, mely faj ivarkészülékének azonban Wagner vizs-

gálatai szerint (1. c, p. 472, t. XIV, fig. 123) nincs appendiculája. Wagner
anatómiai vizsgálatainak alapjául, mint a tábla magyarázatából látom,

krajnai, Veldesbl származó példányok szolgáltak. A kérdés már most az,

hogy vájjon Wagner vizsgált-e anatomiailag horvátországi példányt?

Talán nem alaptalan az a föltevésem, hogy az Horvátországra vonatkozó

adatai mind csupán a héj vizsgálatán alapszanak. S hogy ez mennyire nem
elégséges, arra épen a jelen eset szolgáltat példát, mely sok mással egyetem-

ben azt tanúsítja, hogy egyforma héjú fajok anatómiai tekintetben nagyon

eltérk lehetnek. Azért egyáltalában nem volna meglepetés, ha további

anatómiai vizsgálatokból az derülne ki, hogy a Velebitben él s héja alapján

V. Beitterirne'k tartott állatok mind az itt leírt fajba tartoznak. Ezzel együtt

tisztázandó volna a V. Reitteri elterjedésének köre is, mely Wagner szerint

a Délkeleti-Alpokra és a Balkán északnyugati részére, tehát Kiajna, Horvát-

ország, Bosznia, Herczegovina, Montenegro, Albánia és Maczedonia terü-

letére terjed ki, mert egyáltalában nem lehetetlen, hogy a Balkán meg-

jelölt területén mindenütt a Vitrina velehitica él.
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•2. Vitrina (Semilimax) Kotulae Westl.

(77— 80. rajz).

Köpenyszervek. Bal héjlebenye kicsiny, körömágyszeren

ráhajlik a héj szélérejobb héjlebenye szalagszer, pontosan a lélekzó'nyílás

fölött ered s oly hosszú, hogy a héj csúcsát is teljesen eltakarja ; bal tarkó-

lebenye hatalmasan fejlett, nagyon vastag, körülbelül félellipsisalakú, mely

a kinyiilt állaton a nyakrész felehosszáig ér, jobb tarkólebenye kisebb a

7. rajz. A Vilrina (Semilimax) Kotulae Westl. szervezete vázlatosan.

jobb héjlebenynél, a lélekznyílás alatt és kissé a mögött ered; nagysága

egyénenként változik.

Már a héja szerkezetébl is látható, hogy zsigerzacskója nagyon

visszafejldött, hiszen mindössze másfél kanyarulatból áll s nagyobb részét

ennek is a középbéhnirigy és a bélcsatomának ebbe ágyazott része, valamint

a hímnsmirigy alkotta tömeg foglalja el, mig a tulaj dónképeni köpenytáj

jóval kisebb. A köpenyüregnek és a benne lév szerveknek az elhelyezése

azt tanúsítja, hogy a köpenyüreg és a köpenyszervek eredeti helyzetükbl

tetemesen eltolódtak. A köpenyüreg az állat ftengelyére merlegesen,

tehát harántul fekv zacskó \J1. rajz), melynek szabad lélekzfelülete

nagyon kicsiny, mivel boltozatának nagyobb részét a hatalmasan fejlett

vese foglalja el. A vese az állat hossztengelyére szintén harántul áUó, nagy,

sárgás szín test, mely a lélekzüregnek majdnem az egész hosszán végig ér

s alapja egészen baloldalt, a lélekzüi-eg falánál foglal helyet, a honnan kezdve

párhuzamosan halad a köpeny elüls peremével, s vagy ellipsisalakú, vagy

pedig elrefelé megvékonyodó és ívesen lekanyarított vég; a másodlagos
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biígj'vezeték a lélekzüreg hátsó zuga mentén halad, a vese csúcsa eltt

ívesen kissé balra hajlik s végül valamivel a lélekzüreg mögött nyílik.

A szívburok a vese bal elüls sarka mellett s részben az alatt foglal helyet

;

a szív nagy, pitvara kisebb, karmája ellenben feltnen nagy és hatalmas

izomzatú.

Bélcsatorna. A mellékelt vázlat (77. rajz) feltünteti — az ivar-

készülék kivételével — az összes szervek általános elhelyezdését és így a

bélcsatornáét is. A vázlat rajzolókészülék segélyével készült, azért a bél-

csatornát eredeti helyzetében, egészen hen ábrázolja. A pharynx nagy,

körtealakú, a radulazacskó igen kicsiny, apró kis kiemelkedés rajta ; a nyel-

cs kezdrésze nagyon vékony, a mely azonban csakhamar igen tekintélyes

nagj^ságú, megnyúlt tojásdadalakú, nagyon vékony falú begygyé tágul ki

;

a közvetetlenül a begy mögött következ rész, tág voltából következtetve,

már a gyomorhoz számítandó s kezdetben egyenes lefutású, azonban a

16 15 U 2 1

78. rajz. A Vitrina (Semilimax) Kotiilae Wkstl. radulája.

következ része patkóalakúan meghajlott ; a gyomor hajlott része, valamint

a bélnek mögötte fekv darabja is be van ágyazva a középbélmirigy anyagába

A középbél, mely kezdetben vékonyabb, késbb azonban kitágul, S-alakú

ketts hurkot ír le, azután átmegy a rövid végbélbe, mely kissé a lélekz-

nyílás mögött nyílik. A nyálmirigyek szélesek, laposak, a begy falán fek-

szenek, vezetékeik nagyon hosszúak, a jobboldali mirigy jóval nagj'obb a

baloldalinál.

Radula (78. rajz). Középsfoga egyenl nagyságú a szomszédos

mellékfogakkal, háromhegy, mesoconusa hosszú, karcsú; mellékfogainak

száma 15, háromhfgyek,asymmetrikusak,mert az endoconus közelebb esik

a mesoconus csúcsához, mint az ectoconus, a 15-ik fog mintegy átmenet a

peremfogakhoz, mert ectoconusa még eléggé tekintélyes, ellenben endoconusa

már nagyon jelentéktelen; a peremfogak végig egyforma ár- vagy tövis

-

1 15 ^0 21
alakúak, számuk 20—21, A radula képlete: --^ -f-^ +-—7-—.

Ivar készülék (79. rajz). Hímnsmirigye szabálytalan, lemez-

alakiían lapított test, mely nagyon lazán összefügg, gömbded mirigjek-

bl áll. Hímnsvezetéke meglehetsen rövid, kezdetben vékonyabb, utóbb

tetemesen megvastagszik, nagyobb része gyengén csavargatott, két vége



MAGYARORSZÁGI PULMONÄTAK ANATÓMIÁJA. 103

azonban egyenes. Végs része mélyen be van ágyazva a fehérjemirigy

anyagába ; ondótáskának még a nyomát sem sikerült fölfedeznem. Fehérje-

mirigye mindig nagyon jól fejlett, a lerajzolt példányé pedig épenséggel

szokatlanul nagy, két részre tagolódott, állománya mfgkhttsen laza.

Pete-ondóvezetékének túlnj^omó részét a tágas, tulajdonképen két, kissé

ránczolt, zacskószer öbölbó'l álló uterus alkotja, melynek fala mentén a

prostata vékony kis szalagként fut végig. Az uterust vízben eró'sen meg-

duzzadó szövetek alkotják. Petecsatornájának fels része az uterus meg

nem változott folytatása lévén, szin-

tén nagyon öblös, alsó része azonban

hirtelenül nagyon ersen megvéko-

nyodik és hengeressé válik, hüvelye

nagyon rövid, de tág, szintén henge-

res. Párzótáskája nagyon kurta, zö-

mök, hengeres, tartálya gömbded vagy

többé-kevésbbé megnyúlt. Penise jól

fejlelt, szabálytalan hengeralakú, vége

kissé meghajlott és megvékonyodott

79. rajz. A Vitrina (Semilimax) Kotulae Westl. 80. rajz. A Vitrina (Semilimax) KotvXac

ivarkészüléke. Westl. központi idegrendszere.

s végül lekerekített; ondócsatornája aránylag hosszú, vékony, egyenletes

átmérj cs, mely eleinte a pcnis fala mentén szabadon Lalád, a hajlása

táján azonban belehatol annak küls burkoló rétegébe s ott halad tovább

a penis beömlése tájáig, a hol kiszabadul és a ni vezeték mentén halad

tova ; a penisnek hosszú, de vékony v'sszahúzóizma van, mely egyik végével a

penis csúcsához, másik végével pedigaz ivarkészülék fels, a fehérjemirigygyei

határos részét borító hártyához tapad. Az appendicula hatalmasan fejlett,

hengeres szerv, mely, mint általában, két részbl áll: a distalis mirigyes,

bunkós-hengeres részbl s a proximalis, a hüvelyhez csatlakozó vastagabb,

hengeres részbl, mely tulajdonképen hüvelyét alkotja a mirigyes rész

beléje nyomuló, vele szomszédos részének ; az egész nagyon hasonlít a
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V. (Semilimax) eíon(/aíMS Drap, megfelel szervéhez, a hogyan Wiegmann^

lerajzolta. A szerv részletesebb szerkezetét és mködését illetleg szintén

WiEGMANN idézett dolgozatára utalok. A szemtartóuyél visszahúzóizma

a penis és a hüvely közt halad át, a mit külön is kiemelek azért, mert a

SewíZÍOTaa;-fajok izma Wagneb (1. c, p. 474) szerint szabadon fekszik az

ivarszervek mellett.

Idegrendszer (80. rajz). Agydúczai tojásdadalakúak, rézsútosan

elre megnyúltak s rövid, széles agypánt köti össze ket egymással, melytl

a dúczok maguk alig különíthetk el. Az agydczokon három lebenyt

egészen jól meg lehet különböztetni, a melyek maguk is ismét több kisebb,

másodlagos lebenybl állanak. A három flebeny közül a bi^sbl ered az

agypánt, a két küls közül pedig az elülsbl a látóideg, a hátulsóból pedig

a cerebro-pedalis és cerebro-pleuralis connectivum veszi eredetét. A 80. rajz

balról és kissé alulról nézve ábrázolja a központi idegrendszert s

áttekinthetség kedvéért elhagj'tam róla a jobb agy- és plem-alis dúczot,

valamint az agyból kiinduló két connectivumot ; az agydúczból a lerajzolt

helyzetben csak a két oldalsó lebeny látható, a bels ellenben nem. A cerebro-

pedalis és a cerebro-pleuralis connectivum nagyon vastag és tekintélyes

hosszúságú, ellenben az összes többi connectivumok rendkívül rövidek,

st nem is láthatók, úgy hogy a garatalatti dúczcsoport összes dúczai szoros

egységet alkotnak. A lábdúczok szabálytalan sokszögletek, tekintélyes

nagyságúak, a középvonalban érintkeznek egymással. A pleuralis dúczok

a lábdúczok hátsó része fölött, de kissé rézsútosan hátratolódva helyezked-

nek el, szinte azt is mondhatnók, hogy a lábdúczokon ülnek, mert a plem-o-

pedalis connectivum rendkívül rövid, azonban ennek ellenére is jól meg-

különböztethetk tlük. Agaratalatti dúczcsoport összes dúczai, a lábdúczok

kivételével, tehát a két plem-alis, a két parietalis, valamint a viscerahs

dúcz egyetlen patkóalakú képzdménynyé forradt össze, a melyben az egyes

elemeket, dúczokat csak nagyon homályosan lehet fölismerni, miként a

vázlaton is látható.

VIII. ?it?-ea FiTz.

A Vitrea-nem fajai közül, a mennyire az irodalmat áttekinthetem,

anatomiailag eddig mindössze egy fajt, a V. crystallina MüLL.-t vizsgálták

meg, a minek nyilván az állat kicsinységébl ered vizsgálati nehézségek

az okai. Annál örvendetesebb, hogy ez alkalommal mindjárt három faj

anatómiáját megismertethetem.

' WlEOMANN, ÍV.. I. C, p. 76, fig. 4.
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1. Vitrea Jetschini Kim.

{S1-N2. rajz).

K ö p vMi y s z e r V e k. Köpfnyiirege az utolsó kanyarulat fele-

hosszával egyenl. A köpeny maga fehér, pigment csak a gallér bels oldalán,

továbbá a végbél legvége táján van benne ; a gallér pigmentje tekintélyes

mennyiség. Veséje a lélekzüreg felehosszával egyenl, világossárga, a

köpenyüregnek körülbelül a középvonalában helyezkedik el, karcsú, meg-

nyúlt, hátul gyenge ívben levágott, elül tetemesen kihegyesed, csúcsa

81. i'iíjz. A Vilreii Jelschini Kim.

bélcsatornája.

82. rajz. A Vitrea Jetschini Kim.

ivarkészüléke.

ersen jobbra hajlott. Szívburka a vesének mintegy felehosszával egyenl,

pitvara nagvon kicsiny, kami-ája hozzá képest igen nagy.

Bélcsatorna (81. rajz). Pharynxa ersen meguj'últ, elül hen-

geres, hátul tölcsérszeren kitágult, oldakól ersen lapított; radulazacskója

kicsiny, kúpalakú. Nyelcsöve vékonj' és meglehetsen rövid, mely hirtelenül

kitágulva megy át a feltnen nagy, ívesen hajlott, hengeres gyomorba

;

a gyomor a pylorasvégén szintén egyenletesen, nagyon lassan megvéko-

nyodva megy át a középbélbe ; a középbél kezdetben párhuzamosan fut a

gyomor homorú oldalával, ez a rész azonban annyira megegyeznek

látszik a gyomorral, hog}^ esetleg még ahhoz kell számítanunk s a tulajdon-

képeni középbél csak ott kezddik, a hol elhajlik a gyomortól, mely rész

külsleg is könnyen felötlik, mert a bélcsatorna ezen a helyen hirtelenül

megvékonyodik s azután a szokásos ketts hm'kot írja le. Nyálniirigyei
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igen nagyok, megnyúlt négyszögletes lemezalakúak, hátrafelé majdnem a

gyomorig érnek, tömör állományúak, vezetékük eléggé hosszú.

A r a d u 1 á r ó 1 semmit sem közölhetek, mert egyetlen megfelel

példányom lévén, annak egészben kikészített bélcsatornáját nem akartam

feláldozni.

Ivar készülék (82. rajz). Egyetlen példányom, úgy látszik,

még nem volt ivarérett s azon kívül oly ersen zsugorodott, hogy bon-

czolási czélokra igazán nem volt elsrend anyag. Az ivarkészülék egyes

részeinek sajátos elhelyezdése a zsugorodás, illetleg az állat ers össze-

húzódásának az eredménye. Alkalmasint az ivaréretleuség volt az oka,

hogy az állat hímnsmirigyét nem sikerült kikészítenem. Hímnsvezetéke

els pillanatra majdnem egyenesnek látszik, melyen csak kisebb kanyarula-

tok vannak, kezdetben nagyon vékony, azután hirtelenül ersen meg-

vastagszik s végül ismét megvékonyodik ; a középs vastag rész selyemfény.

Azonban a valóságban úgy áll a dolog, hogy a középs, külsleg nagyoíi

vastag vezetékrész sem vastagabb a vezeték egyéb részeinél s látszólagos

vastagsága csak onnan ered, hogy e rész nagyon ersen hurkolt s a hurkolt

részletet mindenestl nagyon ers kötszövetburok veszi körül, tehát a

vastag rész átmérje nem a vezeték, hanem a hurkok átmérjét képviseli.

Ondótáskája egészen szokatlanul nagy, hengeres, vége felé kissé megvasta-

godott, proximahs része a fehérjemirigybe van ágyazva, distalis vége ellen-

ben szabad. Fehérjemirigye tojásdadalakú, sima felület, tömör állo-

mányú. Peteondóvezetéke lapított, kissé ívesen hajlott, egész hosszában

meglehetsen egyenletes átmérj szerv; egész terjedelmében egyenletes,

világos krémsárga, melyen külsleg az uterusnak és a prostatának megfelel

rész meg nem különböztethet, a mi alkalmasint az ivaréretlenség követ-

kezménye. Párzótáskájának nyoma sincs, minek következtében az ivar-

vezeték ni részének önálló részlete nem is osztható fel petecsatomára és

hüvelyre ; ez a rész meglehetsen rövid, hengeres, a peteondóvezetéktl

sekély befzdés választja el, a befzdés alatt kissé megduzzad, de csak-

hamar ismét hengeressé válik. Penise hatalmas nagj'ságú, benyílása köze-

lében vékonyabb, a honnan kezdve a distahs vége felé egyenletesen, bunkó-

szeren megvastagszik ; vékony ondócsatornája a penis végén nyílik, kez-

detben a penis mentén fut, azután áthajlik a hüvely falára, kezdrésze rend-

kívül vékony, késbb valamivel vastagabbá válik. A penis visszahúzóizma

annak a végén, az ondócsatorna beömlése mellett tapad, hosszúságáról

mit sem mondhatok, mert csak a vége van meg. A jobboldali szemtartónyél

visszahúzóizma a penis és a hüvely közt halad át.

Az itt ismertetett Faíreo-fajnak, mint láttuk, nincs párzótáskája s

mint mindjárt megjegyezhetem, a másik, általam vizsgált két fajnak sincs.

A párzótáska hiánya a Stylommatophorák sorában csak kivételes jelenség.
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azonban épen a Vitreá-hoz többé-kevésbbé közel álló nemekben elfordul.

Az, hogy ebben a tekintetben miképen viselkedik a Ftírea-fajok nagyobb

része, egyelre meg nem állapítható, mert mint a bevtzttésben utaltam rá,

közülük az itt tárgyaltakon kívül csak a V. crystallina anatómiája

ismeretes. Az erre vonatkozó adatok olyanok, melj'ek e szerv nagyfokú

változékonyságára vallanak. Lehmann (1. c, p. &9, t. X, fig, 26) szerintr,

a ki elször vizsgálta meg az állatot auatomiailag, van párzótáskája, és

Wagneb is azt írja (1. c, p. 466. t. XII, fig. 94), hogy e szerve, bár csöke-

vényes állapotban, megvan, Ihehing ^ szerint viszont egyszer megvan,

máskor ellenben hiányzik. Az irodalmi adatokat összevetve az én meg-

figyeléseimmel, mégis az látszik a valószínbbnek, hogy a Fííreo-fajoknak

csak kivételesen van párzótáskája.

2. Vitrea diaphana iáTuo.

(83 — 84. rajz).

Ebbl a fajból szintén mindössze egyetlen példány állott rendelkezé-

semre s conserválás alkalmával az is megsérült, úgy hogy minden szervét

nem is készíthettem ki s a példány a mellett nem is volt egészen ivarérett.

Mindazonáltal érdemesnék tartom, hogy rávonatkozó megfigyeléseimet

közöljem, hiszen alig tudunk valamit e fajok anatómiájáról.

K ö p e n y s z e r ve k. Köpenyürege az utolsó kanyarulat felével

egyenl hosszú. Veséje körülbelül a lélekzürtg hosszának harmadával

egyenl, nyelvalakú, hátul szélesebb, elrefelé lassan mtgvékonyodó

s végül ívesen lekerekített, hátulsó része tömörebb és meglehetsen élénk

sárgaszín, állománya elrefelé mind lazábbá válik, s míg hátul meglehetsen

vastag, elül lemezalakú, a lélekzüieg boltozatának megfeltltn ívelt

s a köpeny mirigyekkel lazán behintett részénél egyébnek alig látszik;

húgyvezetéke a végbél mentén fut le és a végbélnyílás közelében nyílik.

Szívbui'ka nagyon kicsiny, megnyúlt, vékony, a vese fele hosszát sem éri el,

a vese alapja és a köpenyüieg bal széle közt ftkszik, szívpitvara nagj'on

kicsiny s nagyon vékony falú, kamrája nagyobb és izmosabb.

Ka d ulá j a (83. rajz),miként a vázlat is tanúsítja, egyetlen vonásában

sem tér el a nagyobb anyag alapján részletesebben tanulmányozott követ-

kez fajétól, de nem 9, hanem 10, tövisalakú peremfoga van. A radula kép-

léte : .

3 ^3-2 ^ 1

Ivar készülék (84. rajz). Hímnsmirigye és hímnsvezetékének

1 IHEMNG, H., Die Gattung Hyalins, (Nacht bl. D. Ma!ak. Ges., 24. Jg., 1892, p. 138.)
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nagyobb része sérült példányomon nincs meg ; az utóbbinak meglév végs

része vékony, hengeres, egyenes lefutású; a példány fehérjemirigye nagyon

fejletlen volt. Pete-ondóvezetéke széles, többé-kevésbbé lapított. Uterusa

sima felület, felül vastagabb, alább ellaposodó. Prostatája lapított, miri-

gyei nagyon aprók, azért felülete sima. Hüvelye nagyon rövid, közepe táján

orsóalakúan megduzzadt. Párzótás-

kája nincs. Penise nagyon jól fejlett,

benyílása táján vékonyabb, hi ugeres,

közepe táján jobban megvastagodott,

ilistalis vége ismét megvékonyodott .^

Ondócsatornája a penis végén nyílik

be, kezdetben a penis mentén halad,

azután áthajlik a hüvely oldalára,

hyahn, áttetsz s mintha olvasósze-

ren igen szorosan egymás mellé fiízött

6 5 4 3

83. rajz.

A Vitrea diaphnna Stüd. radiilája.

84. rajz.

A Vitrea diaphana Stud. ivarké.szüléke.

gömbökbl állana, a mi alkalmasint annak a jele, hogy igen szorosan, spirá-

lisan csavargatott, általában véve szerkezeténél fogva igen élénken emlékez-

tet egyes Glausiliák diverticulumára. A penisnek a végén tapadó nagyon

ers visszahúzóizma van.

3. Vitrea opinata Clbss.

(85— 8(>. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege az utolsó kanyarulatnak körül-

belül a harmadával egyenl hosszú. Köpenye fehér, de néha elüls részén

s a végbél lefutása mentén hátrább is tekintélyes mennyiség pigment

iialmozódik fel. Veséje a köpenyüreg középvonalában fekszik, de kissé jobbra

' Wagner említi (l. c, p. 465), hogy Wieqmaun egyik rajza szerint (mely tudtommal

nincs publikálva) a V. diaphana penisén félgömbalakú kitüremlés van. Én ezt a függeléket

az én példányomon nem találtam meg. Azonban WlBGMANíT rendkívül lelkiismeretes btivár,

s így alig hihet, hogy tévedett volna. A dolognak a magyarázatát egyelre nem tudom

megadni.
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hujlutt, világos krémsárga, alapja széles, különösen baloldala ersen, ívesen

behajlott, elrefelé egyenletesen, gyorsan megvékonyodik s végül kihegyese-

dik; csúcsa felé lassan elveszíti sárga színét s egyúttal ersen ellapul, kékes

hyalinná válik, elsdleges húgyvezetéke jól látható, ellenben másodlagos

húgyvezetékének viszonyairól makroskopikus vizsgálattal semmit sem

tuiUani kideríteni. Szívburka a vese baloldali behajlásában foglal helyet,

nagyon karcsú, a vese felehosszánál rövidebb.

R a d u 1 a (85. rajz). Középsfoga a szomszédos mellékfogaknál

karcsúbb; mesoconusa nagyon hosszú, tó'rszer, ectoconusai kicsinj'ek;

a mellékfogak háromhegj'ek, számuk négy, és pedig az els három hatá-

rozottan háromhegy, a negyediknek az ectoconusa ellenben rendkívül

85. rajz.

A Vitrea opinala f'LESS. radulája.

8(5. rajz.

A Vilrin opinnta Ples?. ivarké.sziiléke.

kicsiny, néha már nincs is meg ; a peremfogak tövisalaktiak, számuk

kilencz, azonban az utolsó már csak az alaplemezbl áll. A radula

képlete: -+^^+-.
Ivar készülék (86. rajz). Hímnsmirigye a középbélmirigy

legfels részében foglal helyet és 4—5, kevés acinus alkotta bojtból áll.

Hímnsvezetéke tekintetében a V. Jetschiwirvel egyezik meg. Ondótáskája

kicsiny, hengeres, a fehérjemirigy anyagába van beágyazva. Fehérjeinirigye

tojásdadalakú, hengeres, tömör állományú, de anyaga vízben ersen meg-

duzzad és áttetszvé válik, a mikor az ondótáska is jól látható a belsejében.

Pete-ondóvezetéke széles, zömök. Utorusa széles, tágas, sima felület.

Prostatája széles, nagy mirigycsövek alkotják, melyek azonban fehérségük

miatt nehezen láthatók. Petecsatomájának legfels része lapított, mely
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lapos rész után hengeres vagy gömbded duzzanat következik, majd ismét

mí'gvékonyodik s innen kezdve mint tekintélyes, egyenletes vastagságú

cs folytatódik tovább s ilyen marad egészen végig. Párzótáskája nincsen.

Penise jól fejlett, benyílásához közelebb vastagabb, vége felé kissé megvé-

konyodó szerv; meglehetó'sen rövid, a penis felé vékonyabb, a prostata felé

kissé megvastagodó ondócsatornája a penis végén nyílik s ugyanott tapad

a rövid, de vastag visszahúzóizom is. A jobb szemtartónyél visszahúzóizma

a penis és a hüvely közt halad át.

Idegrendszer. Valamennyi dúcza jól megkülönböztethet,

önálló, azonban a visceralis dúczesoport connectivumai nagyon rövidek

lévén, e dúczok szorosan egymás mellett fekszenek. Agydúczai nagyok,

háromszögletek, nagyon rövid és vékony agypánt köti össze ket egymással.

Az agydüczok mögött két nagy, de azoknál kisebb dúcz fekszik, úgy hogy

az idegrendszer felülró'l nézve négy nagy dúczból összetettnek látszik,

melyek egy négyszög négy sarkát foglalják el. Ezek közül a baloldali a bal

parietalis, a jobboldali pedig a visceralis dúczczal azonos. A nagyon apró

pleuraUs dúczok az agy- és a visceralis-, illetleg az agy- és bal parietalis

dúcz határát jelz rés fölött foglalnak helyet ; a szintén nagyon kicsiny

jobb parietalis dúcz a megfelel pleuralis dúcz mögött fekszik, de a visce-

ralis dúcz egészen eltakarja. A lábdúczok háromszögalakúak, a szomszédos,

vagyis az agy- és pleurahs dúczoktól nagyon messze fekszenek, tehát a

cerebro-pedalis connectivum nagyon hosszú s egészen szokatlanul hosszú

a plem-o-pedahs is, míg a cerebro-pleuralis nagyon rövid, vagyis a központi

idegrendszer két részre tagolódott, az egyik részt a lábdúczok, a másikat

pedig az összes többi dúczok alkotják. Az eddig általam megvizsgált mind-

egyik Fiíreo-faj idegrendszerét jellemzi, hogy a garatalatti dúczesoport

tagjai, a lábdúczok kivételével, nagyon magasra tolódtak, közvetetlenül az

agydúczok mögé.

IX. COJIUIUS FiTZ.

Conulus fulvus .Müll.

(«7. rajz).

E fajnak az anatómiájával eddig tudtommal csak Lehmann (1. c.)

,

Ihering ^ és ScHEPMAN ^ foglalkozott, az els kett ivarkészülékét, az utóbbi

pedig raduláját ismertette meg. Lehmann rövid leírása és vázlatos níjza

^ Ihering, H., 1. e. és Morphologie und Systematik des Genitalapparates von Helix.

(Zeitschr. f. wiss. Zool., 54. Bd., 1892, p. 417, t. XVIII. fig. 11).

- ScHEPMAN, M. M., Die Zungen der Hyalinen. (Jahrb. D. Malak. Ges., 19. Jg., 1882).
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nemcsak nagyon hiányos, hanem azon kívül majdnem összes részleteiben

téves is. Ihering rajza és adatai sokkal pontosabbak, de ezek sem hiánytala-

nok s nem is mentek a tévedéstl, a mi bizonyára kellképen megindokolja,

hogy e szintén rendkívül kicsiny faj anatómiájával e helyen foglalkozom.

A vizsgált példányok a Budafok alatt fekv Háros-szigetrl valók,

a hol közvetftlenül a víz szélén, a száradó iszapban lev köveken és azok

alatt találtam ket. Példányaim sötét vörösbarna színek és alsó oldalukon

rendkívül finom spirális vésettél díszítettek voltak. Elfordulásuk körül-

ményei, színük és skulpturájuk alapján kétségtelenül a faunánkból eddig

még ki nem mutatott var. fraticola 0. EHOT.-al azonosak, mely azon kívül

az erdkben él törzsfajnál valamivel nagyobb is, és az átmér, meg a magas-

ság irányában is eléri a 3—3-5 ram-nyi nagyságot. Ez a faj egyike a nem kis

87. rajz. A Conulus fulvus MÜLL. ÍTarkészüléke.

nehézséggel bonczolható fajoknak. A bonczolás nehézségei nem annyira

az állat kicsiny voltában gyökereznek, mint inkább abban a körülmény-

ben, hogy pete-ondóvezetékét vízben rendkívül ersen megduzzadó, szinte

kocsonyaszer anyaggá váló, megfogásra majdnem teljesen alkalmatlan,

a t alól kicsúszó, a mellett a legnagyobb fokban szakadékony szövetek al-

kotják, a miért is a bonczolás vízben vagy gyenge alkoholban nem végez-

het, hanem csak ers alkoholban sikerül, azonban akkor is nagy nehéz-

séggel kell megküzdenünk, mert az ers alkohol viszont nagyon törékenynyé

teszi a szöveteket.

I varkészülék (87. rajz). A hímnsmirigyrl semmi biztosat

sem mondhatok, mert példányaimban nagyon gyengén volt kifejldve,

azonban valószínleg gömbded testté csoportosuló, lazán összefügg acinu-

sokból áll (Lehman.v szerint «sötétszín, szemecskés»). Hímnsvezetéke

hosszú, majdnem egyenes (és nem kanyargós, mint Lehmann állítja),
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kezdetben nagyon vékony, a fehérjemirigy felé haladva vastagabbá válik

s végül a fehérjemirigy alsó részébe hatol be ; hogy van-e ondótáskája, nem

tudtam megállapítani, mert az alkoholban rendkívül töréktnynyé lett

fehérjemirigybl nem tudtam kiprseparálni. Fehérjemirigye sárgásfehér

szín, hatalmas nagyságú, kissé hajlott tojásdadalakú, felülete durván

szemecskés, megfelelen az egyes mirigycsöveknek. Pete-ondóvezetéke

tágas, kissé lapított hengeralakú. Uterusa szabálytalanul redzött, a redk

határai meglehetsen elmosódottak ugyan, de azért eléggé világosan lát-

hatók. Prostatája hengeres, fala látszólag nem mirigyes s ha ez valóban

így van, akkor a prostata elnevezést meg sem érdemli. Petecsatornája tágas,

lapított, alább hengeres, fala nem mirigyes. Párzótáskája gyengén fejlett,

vékony cs, szorosan ráfekszik a peti^csatorna falára, melynek hosszát nem

éri el, vége csak jelentéktelenül tágult ki, benyílásának helye közvetetlenül

a penis benyílása fölött van s így a készüléken külön hüvely meg nem kü-

lönböztethet. Penise az egész készülék nagyságához képest feltnen ki-

csiny, hengeres vagy nikább orsóalakú szerv, melj- egyenletesen megvéko-

nyodva megy át a meglehetsen rövid ondócsatornába. A penisnek tekinté-

lyes nagyságú, hengeres, kissé ívesen hajlott függeléke (appendix) van,

mely a penisnek az ivarnyílás felé néz oldalán foglal helyet s az utóbbiba

annak töve közvetetleu közelében nyílik be. A penis visszahúzóizma

hosszú, lapos, a diaphragmához tapad. A jobboldah szemtartónyél vissza-

húzóizma az ivarkészülék fölött fekszik, de a penis és a hüvely közt

halad át.

Nem mrdaszthatom el, hogy röviden rá ne mutassak azokra az eltéré-

sekre, a melyek az itt közölt és Iheking vizsgálatainak eredménye közt vau.

De mieltt ezt tenném, hangsúlyoznom kell azt, hogy mivel én a törzsfaj-

nak egyik változatát, Iheeing pedig alkalmasint magát a törzsfajt vizsgálta,

pontosan meg nem állapítható, hogj^ az eltérések közül melyek írandók

Ihering tévedésének rovására s melyek alapidnak a törzsfaj és változata

közt esetleg valóban meglév különbségeken. A következ polemikus sorok

tehát csak feltételes értékek, de nem hallgathatom el ket, mert nem tar-

tom valószínnek, hogy törzsfaj és változata közt ekkora különbség legyen,

ha pedig van, akkor önálló fajnak tekintend mindegyik.

Ihering szerint a petecsatorna (terminológiája szerint a hüvely) egy

részének fala köröskörül, tehát egy teljes öv mentén ersen mirigyes, mely

azonkívül tetemesen meg is duzzadt ; a «hüvely falából», mondja tovább,

«közvetetlenül a mirigyöv alatt egy egészen rövid, vakbélszer függelék tü-

remlik ki, mely nyilván azonos a receptaeulum seminisszel» (= párzótáska).

Én a Ihering említette mirigj^es résznek, a mely nyilvánvalóan a magasabb-

rend Stylommatophorák nyálkamirigyei els kezdeményének volna te-

kintend s ha megvolna, valóban fontos adalék volna ezek fejldésének
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ismerete szempontjából, nyomát sem találtam, ellenben aránylag jól fej-

lett párzótáska jelenlétét sikerült megállapítanom, melynek Ihering
csak a nyomát lelte meg. Az én általam vizsgált valamennyi példány párzó-

táskája hasonló fejlettség volt, azonban nem lehetetlen, hogy vannak
egyének, esetleg tájfajták, melyeknek e szerve fejletlenebb, a mi amiál

inkább lehetséges, mert a mint látszik, e nemnek vannak olyan fajai is,

melyeknek párzótáskája egyáltalában nincs, Ihehing ^ szerint legalább a

brazillal C. semen lini-nek nincs. Az én vizsgálataim eredményei a párzótáska

és a hüvely mirigyes részének hiánya tekintetében JACOBi-nak a japán

C. iener-en végzett vizsgálataival egyeznek meg, mert Jacobi szerint e faj-

nak hüvelyén szintén nincsenek mirigyes elemek, ellenben eléggé jól fejlett

párzótáskája van.

Ihering szerint az ondócsatorna a penisbe «rövid, zömök, közepén

átfúrt glanson át nyílik be.» Ez a leírás így nehezen érthet', azonban a rajz

iitbaigazítást ad, hogy tulajdonképen mit kell érteni Ihering szavain?

A rajz szerint a hengeralakú penis hirtelenül, mintegy lecsonkítva végzó'dik

s vége félgömbszeren benyomódott, a mi módon nem makk, hanem inkább

praeputiumszer képzdmény jön létre, s már most emiek a bemélyedésnek a

közepén nyílik Ihering szerint az ondócsatorna. iHERiNG-nek ez az adata

kétségtelenül téves, mert mint láttuk a penis egyenletesen megvékonyodva

megy át az ondócsatornába. Bvebb megbeszélésre nem érdemes aprólékos

részleteket figyelmen kívül hagyva még csak azt akarom megemlíteni,

hogy Ihering a penist hosszú, hengeres csnek rajzolja, mely az egész ké-

szülék méreteihez képest feltnen nagy, holott, mint említettem, a penis

aránylagos kicsisége egyik jellemz vonása a szervrendszernek.

I d e g r e n d s z e r. Agydúczai nagyok, elüls-hátsó irányban ersen

megnyúlt tojásdadalakúak, hátsó végüket rövid, széles agypánt köti össze

;

lábdúczai tojásdadalakúak, a középvonalban érintkeznek egymással. Pleu-

ralis dúczai nagyon kicsinyek, a jobboldali gömded, a baloldali körülbelül

háromszögalakú, a elbbi közvetetlenül az agydúcz mögött s kissé az alatt,

az utóbbi pedig mindjárt a cerebro-pedalis connectivum mögött, az agj'- és a

lábdúcztól megközelítleg egyforma távolságra foglal helyet. Mindjárt a jobb-

oldali plem'alis dúcz mögött egy nagy dúcz foglal helyet, mely a jobboldali

parietaUs és a visceralis dúcz összeolvadásából jött létre; ez a dúcz ersen

jobbra tolódott. Az itt elmondottakból önként következik, hogy a jobboldali

cerebro-ple urális, valamint plem-o-viscerahs connectivum nagyon rövid,

ellenben a baloldali plemo-visceralis connectivmn tekintélyes hosszúságú

s ennek körülbelül a közepén található a különálló, nagyon kicsiny baloldali

parietalis dúcz.

* iHERrsG, H., Die Gattung Hyalina. (L. c, p. 136).

Annales Miisi-i Nationalis Hungariti. XV. 8
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X. Pyrcbinidula Fitz.

Pyramidula rupestris Drap.

(88-89. rajz).

K ö p e n y s z e r V e k. Köpenyüi'ege nagyon mély, végigfut az utolsó

kanyarulat egész hosszán. Veséje hátul szélesebb, elrefelé megvékonyodó,

kiválasztó része a lélekzüi'eg Ys-ánál rövidebb, de y^-éxÁ\ hosszabb ; veze-

téke a vesének egyenes folytatása, a köpenyüreg középvonalában fut végig

s a lélekznyílástól kissé balra és valamivel a mögött nj-ílik. Szívburka nagj-,

a vese kiválasztó részének % részével egyenl' hosszú, pitvara igen nagy,

vékony falú, kamrája kisebb, zömökebb, de vastagabb falú. Hesse ^ Wieg-

MANN egyik megjegyzését közli, mely szerint e szerz már felismerte, hogy

a szóban lév fajnak olyan veséje van, mint a BuíímmMS-oknak, a Pw^^áfc-nak

1 2 7 11 12 14 15 16

88. rajz. A Pyramidula rupestris Deap. radulája.

és a Basommatophoráknak s így nem sorozható a Patula-nemhe , a melybe

rendesen be szokták osztani.

Bélcsatorna. Pharynxa megnyúlt, oldalról lapított tojásdad-

alakú; radulazacskója nagy, hengeres, fölfelé kunkorodó. Nyelcsöve vé-

kony és hosszú, mely fokozatosan megvastagodva megy át a nagj^on kicsiny,

ívesen hajlott gyomorba. Középbele kezdetben vékonyabb, de hamarosan

megvastagszik, a rendes ketts hm'kot írja le s azután átmegy a végbélbe.

Nyálmirigyei tömör állományúak, nagyon kicsinyek, a nyelcsnek mintegy

Yg-ával egyenl hosszúak, a hát- és hasoldalon egyaránt összetapadnak;

rendkívül vékonj- vezetékeik hosszabbak a mirigyeknél.

Eadula (88. rajz). Egy-egy félsorában 16 fog van. Középsfoga

zömök, egyhegy, annak a csúcsa is lekerekített ; mellékfogai kéthegyek,

számuk 6—7, a 7—8. fog táján kezd a mesoconus egyenl nagyságú lenni

az ectoconusszal, azért a peremfogak innen számíthatók; a peremfogak

kifelé egyre kisebbek és alacsonyabbak lesznek, hegyeik száma pedig az

ectoconus hasadása következtében egyre n, iigy hogy a széls fogak már

fésszerek, a legkülsnek már csak az alaplemeze van meg. A radula

, , , , 1
,
6-7

,
9—10

képlete: _ +^_+__.

' Hesse. 1. c, p. 58.
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1 V a r k é s z ü 1 é k (89. rajz). Himnsmirigye kicsin}', csak kevés, de

eléggé nagy mirigycsövekbi áll; hímnó'svezetéke kezdetben majdnem egye-

nes, majd nagyon kanj'argóssá válik s végül ismét egyenessé lesz. A hímns-
mirigyet és vezetékét borító hártyában igen nagymemiyiség fekete pigment

rakódott le, melytó'l e szervek egészen feketék. Ondótáskáját nem sikerült

megtalálnom, ha megvan, mélyen be van ágyazva a fehérjemirigy anyagába.

Fehérjemirigye igen nagy, körülbelül szabálytalan négyoldalú hasábalakú,

rendkívül nagj' mirigycsövekbl áll, melyek felületét egyenetlenné, szinte

bibircsókossá teszik. Pete-ondóvezetéke széles, lapos, melyen ni és hím
részt külsleg nem lehet megkülönböz-

tetni, mert kívülrl csak a vezeték ta-

lán ül mirigycsöveket lehet látni. Az

állat elevenszül, mert egyik felbon-

czolt példányom uterasában 1 kanya-

rulatból álló fiatal embryót találtam,

mely oly nagy volt, hogy az uteras

üi'egét egészen elfoglalta s épen ezért,

rigy látszik, az uterasban egyszerre

csak egy embryo fejldhetik. E terhes

példány pete-ondóvezetéke eltér a

nem terhesekétl, mert falán a mirigy-

csöveknek nyoma sincs, hanem egé-

szen sima, szinte úgy látszik, mintha

az egész egyetlen fehérjetömeg volna,

melybe a fejld embryo mintegy

belé van ágyazva. Petecsatornája és

hüvelye ersen lapított, körülbelül

egyenl hosszúak, falukban tekinté-

lyes mennyiség pigment van .valamint

kevés pigment található a pete-ondóvezeték falában is, fképen az egyes

mirigycsövek között. Párzótáskája közepes fejlettség, nyele egyenletes

vastagságri, hengeres, vége bunkószeren megduzzadt. Penise feltnen

kicsiny, benyílása közelében vékonyabb, közepetáján orsószeren megvasta-

godott, distalis vége visszahajlik és szorosan ráhajlik a proximalisra, majd

hirtelenül megvékonyodva átmegy az ondócsatornába, melynek a penisszel

határos vége vékonyabb, de csakhamar jobban megvastagszik. A penis

vékony, de meglehetsen hosszii visszahúzóizma annak legvastagabb részé-

hez tapad. Az ivarnyílás nagyon mélyen lenn, a láb közelében fekszik.

Idegrendszer. Agydúczai nagyok, megnyúlt tojásdadalakúak,

agypántja meglehetsen hosszú. Lábdviczai szintén nagyok, de az agydúczok-

nál kisebbek, gömbdedek vagy hát -hasi irányban kissé megnyúltak, a közép-

8*

89. rajz. A Pyramidula rupestris Drap.

ivarkészüléke.
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vonalban érintkeznek egymással, a cerebro-pedalis connecti-^Tjm nagyon

vékonj^ közepes hosszúságú. Pleuialis dúczai nagyon kicsinyek, az agy-

és lábdúczok között, de azoknál kissé hátrább fekszenek, az utóbbiakhoz

kissé közelebb, tehát a cerebro-pleiiralis connectivum kissé hosszabb, mint

a pleuro-pedalis. Baloldah parietalis dúcza nagyon kicsiny, csak akkora,

mint a plemalis dúcz s jól látható connectivum választja el ettl is, meg

a visceralis dúcztól is, melyek között körülbelül a középen fekszik; jobb pa-

rietalis dúcza nagy, ersen megnyúlt, közvetetlenül a megfelel plemalis

dúcz mögött fekszik, melylyel alig észrevehet connectivum köti össze, s

hasonlóképen rendkívül rövid connectivum kapcsolja össze a vele egyenl

nagyságii és alakú zsigerdúczczal is ; ez a két utóbbi dúcz szorosan egymás

mellett fekszik, de a zsigerdúcz valamivel mégis hátrább.

XI. Patula Held.

1. Fatula ruderata Stud.

(90-93. rajz).

Köpenyszer vek. Köpenyürege az utolsó kauyanüat felével

egyenl hosszúságú. Veséje világosbarna szín, háromszögalakú, hátul szé-

lesebb, elrefelé megvékonyodó, meg-

lehetsen rövid, a köpenyüreg felehosz-

szánál jóval rövidebb, a középvonaltól

kissé balra foglal helyet, csúcsa ersen

balra hajlott. Szívbmka nagyon nagy,

majdnem oly hosszú, mint a vese.

Bélcsatorna (90. rajz). Pha-

rynxa megnyúlt, elül hengeres, hátul

kiszélesed és oldalról ersen lapított

;

radulazacskója kicsiny, kúpalakú. Nyel-

csöve vékony, meglehetsen rövid, egyen-

letesen kitágulva megy át a hengeres,

eléggé kicsiny, gyengén hajlott gyomorba;

középbele a gyomornak a szájnyílás

felé es s nem a homorú oldalán, a

gyomor vége eltt ered, úgj^ bogy a

gyomornak pylorikus részén vakbél-

szerzacskó keletkezik;a középbél kezd-

része a gyomor elüls oldalán fut végig s a rendes ketts hurkot írja le.

Nyálmirigyei laza összetételek, meglehetsen kicsinyek, a baloldali sokkal

kisebb a jobboldahnál, az elbbi háromszög-, az utóbbi ellipsisalakú.

90. rajz. A Patula ruderata Stud.

bélcsatornája.
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Eadula (91. rajz). Egy-egy félsorában 15 fog van; középsfoga

háromhegy, mesoconnsa karcsú, hosszú, ectoconusai kicsinyek, zömökek;

mellékfogai kéthegyek s a fogak kéthegyek maradnak egészen végig,

csakhogy a szélsók alacsonyabbak, mint a milyen szélesek; mivel az els

mellékfogtól kiindulva a perem felé a fogak lassan, fokozatosan alakul-

U 13 12 10 S> 6 1

91. rajz. A Palula rvderata Stud. radulája.

nak át, a peremfogak a mellékfogaktól el nem hutárolhatók. A raduJa

képlete tehát 3^2
Ivar készülék (92. rajz). Hímnsmirigye meglehetsen zömök

mirigycsövekbl áll, melyek egymástól kevéssé élesen elválasztott bojtokba

csoportosulnak (a mirigynek a közép-

bélmirigyból való kiszabadítása eg}'

kis nehézséggel jár, mert pigment nincs

benne s színe egészen olyan, mmt a

92. rajz.

A Palula ruderata Sttid. ivarkészüléke.

93. rajz. A Palula fuderaia Stud. központi

idegrendszere, a = bal-, 6 = jobboldalról.

középbélmirigyé). Híinusvezetéke rendkívül hosszú, kezdetben vékonyabb,

késbb kissé megvastagszik, kezd- és végs része teljesen egyenes lefutású,

a középs ellenben kissé hullámos. A vezeték kicsiny, hengeres ondótáskába

nyílik. Fehérjemirigye kivételes hosszúságú, mert körülbelül olyan hosszú,

mint az egész ivarvezeték együttvéve, ily szokatlan nagyságú fehérjemirigye
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van az alább ismertetend másik Prt/«ia-fajnak is; a mirigy ívesen hajlott,

a pete-ondóvezeték felé es vége hengeres, azonban homorú oldala fokoza-

tosan lapossá válván, elbb félhengeressé, a distalis vége felé pedig egészen

lapossá lesz, színe fehér vagy sárgásfehér s meglehetsen nagy acinusokból

áll. Pete-ondóvezetéke kevéssé tágas, lapított, egyszer egészen sima,

máskor kissé ránczos ; a prostata keskeny sávként fut végig az uterus falán.

Petecsatornája és hüvelye egyaránt széles, lapított, megközelítleg egyforma

vastagságú, az elbbi rövidebb az utóbbinál. Párzótáskájának nyele nagyon

hosszú és vékony, vége tojásdadalakú tartálylyá duzzadt meg, a nyélnek

nincs függeléke. Penise benyílásához közelebb vékonyabb, vége felé lassan,

bunkószeren megvastagodó, a vékony, eléggé rövid ondócsatorna a végén

nyílik beléje. A penis hosszú visszahúzóizma a végén, az ondócsatorna be-

ömlésénél tapad. A jobb szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely

közt halad át,

E faj anatómiája egészen a legújabb idkig ismeretlen volt s csak két

év eltt közölt Hesse ^ a Schmidt Adolf és Wiegmann hagyatékában

talált jegyzetek és rajzok alapján ivarkészülékére vonatkozó adatokat.

Schmidt följegyzése egyetlen sor, ellenben WiEOMANN-é tökéletes leírás.

Adatai az én megfigyeléseimmel, egy pont kivételével, megegyeznek. Wieg-

MANN szerint ugyanis az állatnak «két, hengeres zacskóból» álló ondótáskája

van, ellenben én csak egyet tudtam találni.s nem is hinném, hogy Wiegmann
adata nem valami tévedésen alapulna. Schmidt és Wiegmann adatai közt

az az eltérés, hogy Schmidt szerint a párzótáska nyelének diverticulmua

van, Wiegmann szerint ellenben nincs. Az én megfigyelésem Wiegmann-
éval egyezik, s mint Hesse megjegyzi, nem is valószín, hogy PaíwZa-faj

ivarkészülékének diverticuluma legyen.

Idegrendszer (93. rajz). Dúczai mind önállóak és jól megkülön-

böztethetk. Agydúczai nagyok, tojásdadalakúak, hosszú idegpánt köti

össze ket egymással. Lábdúczai szintén nagyok, háromszögalakúak, a

középvonalban szorosan egymáshoz simulnak, a cerebro-pedalis connecti-

vumok hosszúak, vékonyak. A baloldali pleuralis dúcz nagyon kicsiny és

szorosan egymás mögé és ersen a baloldal felé lévén tolódva, a megfelel

lábdúcz mögött foglalnak helyet (93. rajz, a), s míg a cerebro-plemalis con-

nectivum eléggé hosszú, addig a pleuro-pedalis rendkívül rövid ; a baloldali

parieto-visceralis connectivum nagyon hosszú, a nyelcs alatt átlnizódik

egészen annak a jobboldalára s ott éri el a hosszú, tojásdadalakú zsigerdúczot,

mely e szerint a nyelcs jobboldala mellett fekszik; a kicsiny, háromszög-

alakú jobboldali pleiu'alis dúcz mindjárt rézsútosan hátra és lefelé az agy-

' Hesse, P., ZeichnungL'n aus Adolf Schmidt's Nachlass. (Nachrbl. D. Maiak. Ges.,

47. Jg., 1915, p. 18).
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dúcz mögött foglal helyet (93. rajz, b), az agydúczczal nagyon rövid, ellen-

ben a lábdúczczal hosszú connectivum köti össze, mindjárt mögéje sorako-

zik, szinte connectivum nélkül a nagy jobboldali parietalis dúcz, mely a

zsigerdúczczal párhuzamosan helyezkedik el, de még annál is hátrább ér.

2. Patula solaria Mkb.

(94-95. rajz).

Köpenyszerve k. Köpenyüi'ege az utolsó kanyarulat jó ^s-ával

egyenl hosszii; köpenyében pigment egyáltalában nincs. Veséje karcsú,

ersen megnyúlt, elrefelé kihegyesed, rövidebb a köpenyüreg ^/g-ánál,

hátsó fél része barnássárga, elbbre a barnás szín lassan eltnik és a vese

színtelemié, illetleg kissé hyalinná változik. A szívbm-ok körülbelül a vese

felehosszával egyenl, rendkívül karcsú s nagyon megnyúlt, szintén csszer
a pitvar s különösen a nagyon hosszú kamra is.

Ea dula (94. rajz). Egy-egy félsorában 14 fog van. Középsfoga

akkora, mint a szomszédos mellékfogak, háromhegy, mesoconusa nagyon

14 13 12 11 7 1

94. rajz. A Patula solaria JIke. radulája.

karcsú; mellékfogai kéthegyek, számuk 6; a 7-ik fogtól kezdve a meso-

conus kettéhasad s ezzel a fog hárorahegyvé válik, a peremfogak innen

számítandók; az ectoconus változatlan marad, azonban némelyik fogon apró

kis járulékos hegyek jelennek meg mellette, de néha az ectoconus eltnhetik

s a fog ekkor kivételesen kéthegyvé lesz ; az utolsó fog csenevész lemez.

A radula képlete : "ö" +^ + -5" •

Ivar készülék (95. rajz). Hímnsuiin'gye szorosan egymás mellé so-

rakozó miiigycsövekbl áll, melyeken alig lehet fölismerni azt, hogy böjtökbe

akarnának csoportosulni. Hímnó'svezetéke meglep hosszúságú, kezdrésza

vékonyabb, egyenes lefutású s ilyen a végs része is, ellenben közepe sza-

bályosan hm-kolt, azonban a hurkok szárai csak igen kis részben fekszenek

egymáson ; végs része szorosan a fehérjemirigy oldala mentén fut le s végül

igen nagy, kmta hengeralakú ondótáskába nyílik, mely a fehérjemirigy

felületén fekszik s ersen szembeötl már azért is, mert egyetlen ersen pig^
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mentes része az ivarkészüléknek. Fehérjemirigye rendkívül nagy, ívesen

hajlott, szabad vége kihegyesed, a pete-oudóvezeték felé es vége ellenben

egyenesen levágott, felülete sima. Pete-ondóvezetéke rövid, zömök. Uterusa

lapos és egészen sima felület, fehérszín, vízben meg nem duzzadó szöve-

tekbl áll. Prostatája nagyon széles, nagy mirigycsövekbó'l áll, melyektl

felülete olyan, mintha mintegy ki volna kövezve. Petecsatornája fölötte

rövid, lapos, hüvelye sokkal hosszabb, hengeres. Párzótáskájának nyele

nagyon hosszú, de nagyon vékony s különösen vékony benyílásával szom-

szédos része, tartálya tekintélyes nagyságú, tojásdadalakú, a nyéltl élesen

elhatárolódik. Penisének két vége vékonyabb, közepe orsóalakúan nieg-

95. rajz. A Palula solaria Mke. ivarkészüléke.

vastagodott, egyszer fokozatosan, máskor hirtelenül megvékonyodva megy

át az ondócsatornába, az utóbbi aránylag vastag, egyenletes átmérj cs.

A penis rövid, de vastag visszahúzóizma az oszlopizomhoz csatlakozik.

A jobboldali szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely között

halad át.

XII. Helicodonta Eisso.

Helicodonta diodonta Fér.

(96-97. rajz).

A Helicodonta diodonta, faunánknak egyik jellemz tagja, anatómiai

tekintetben ismeretlen volt egészen a legújabb idkig, a míg Hesse

Schmidt Adolf hátrahagyott jegyzeteibl az e fajra vonatkozó följegyzé-
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seket nem közölte.'- Schmidt rövid följegyzései szórói-szóra a következk:

«Nyálkamirigye és nyiltokja nincs, párzótáskájának nyelén nincs függelék.

Eadulájának középsó'fogai épen akkorák, mint a kétoldalt meUetteJ lév
fogak. Otolithjei a rendes tojásalakúak. Állkapcsa szabálytalan lemezekkel

fegyverzett.» Hesse a jegyzetekkel együtt elkerült rajz alapján még kiegé-

szítette az ivarkészülékre vonatkozó adatokat, természetesen csak aimyira,

a mennyire a vázlatos rajz alapján lehetséges volt. Az így ismeretessé vált

adatok épenséggel nem oly bségesek és hiánytalanok, hogy fölöslegessé

tennék az állat anatómiájának kissé részletesebb megismertetését, s

mivel mindeddig az él állat is imeretlen, eimek rövid leírását is elre-

bocsátom.

Az állat ersen megnyúlt, karcsú, elül tompán lekerekített, hátul

kihegyesed. Szemtartója hosszú, karcsú, vége hirtelenül tekintélyes nagy-

ságú gömbbé duzzad meg, melynek hátulsó pereme felé foglal helyet a szem :

tapogatói aránylag nagyok, zömökek. Hátoldala egy középs, világosabb

sáv kivételével, valamint szemtartói sötétszüi'kék, majdnem feketék, vilá-

1 i 9 10 Iti 24

96. rajz. A Belicodonta diodonta Fék. radulája.

gosabb pontokkal tarkázottak ; oldalai és farki-észe világos szennyesszüi-kék,

talpa hamuszürke, gallérja világos szennyesszürke és srn tele van hintve

fehér pontokkal.

Köpenyszer vek. Lélekzürege nagyon hosszú és keskeny,

majdnem olyan hosszú, mint az utolsó kanyarulat ; a köpeny fehér, pig-

ment alig van benne. Veséje megnyúlt, hátul egyenesen levágott, elrefelé

megvékonyodó, a köpenyüieg hossza harmadánál valamivel rövidebb.

Szívburka, mely körülbelül a vese felehosszával egyenl, a lélekzüreg

keskeny volta miatt egészen annak a bal szélére tolódott, ellenben a végbél-

tl aránylag távol helyezkedik el. A vese vezetékérl metszetek hiányában

semmi biztosat sem mondhatok.

Bélcsatorna. Pharynxa kúpalakú ; radulazacskója nagyon ki-

csiny. Nyelcsöve nagyon hosszii és meglehetsen vékony. Nyálmirigyei

vezetékeikkel együtt körülbelül a nyelcs felehosszáig érnek, a liasoldalon

nem érintkeznek, ellenben a hátoldalon oly szorosan egymáshoz simulnak,

^ L. Hesse legutóbb említett közleményét, p. 20.
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hogy határuk nem látható. Gyomra tágas, ívesen hajlott. Középbelének

kezdrésze párhuzamosan fut a gyomorral, azután a szokásos ketts hurkot

írja le s átmegy a végbélbe.

Állkapcsa nagj'on ers, bariia, mintegy 10 ers, széles lemezzel

fegyverzett.

R a cl u 1 a (96. rajz). Egy-egy félsorában 25—26 fog van, de a legküls

már egészen jelentéktelen, csenevész lemez ; középsfoga háromhegy,

azonban ectoconusai nagyon aprók s egyik vagy másik hiányozhatik is

;

mellékfogai kéthegyek, számuk 8—9, a 9-ik vagy 10-ik fognál kezddik a

mesoconus hasadása, a perem-

fogak tehát innen számítandók,

számuk 17—18; a peremfogak

rendesen háromhegyek, azon-

ban néha az ectoconus is két

ágra hasad és így a fog négy-

hegy lesz ; rendellenességként

elfordul, hogy a mesoconus

kétszer hasad. Aradula képlete:

1 8—9 17—18
3 + 2 + 3_4

Ivar készülék (97. rajz).

Hímnsmirigye 4—5 bojtból áll,

melyek oly szorosan csoportosul-

nak, hogy a szomszédos bojtok

érintkeznek egymással. Hímns-
vezetéke kezdetben nagyon vé-

kony és majdnem egyenes lefu-

tású, késbb vastagabbá és mér-

sékelten kanyargóssá válik.

Ondótáskája feltnen nagy, tojásdadalakri, a fehérjemirigy felületén he-

lyezkedik el. Fehérjemirigye aránylag kicsiny, ívesen hajlott, körülbelül

félhengeralakú, de szabad vége felé ékszeren ellaposodó, sírna felület.

Pete-ondóvezetéke hosszú, vékony, egyenletes átmérj, szintén félhenger-

alakú. Uterusa tágasabb, felülete majdnem sima, csak kissé egyenetlen.

Pi'ostatája teljesen sima és keskeny szalagként fut végig az uterus falán,

melytl világosabb színe által is élesen elüt, színe ugyanis tiszta fehér,

míg az uterusé szürkésbe játszó, különösen az alsóbb részén. Petcsatornája

nagyon rövid, a pete-ondóvezeték hosszának csak mintegy tizedrészét éri

el, hengeres ; az egyenletesen megvékonyodó és szintén hengeres hüvely

mintegy kétszer hosszabb a petecsatornánál. Párzótáskája meglehetsen
kicsiny, nyele hengeres, vége tojásdad- vagy inkább lándzsaalakú tartálylyá

97. rajz.

A Helicodonta diodonta Fér. ivarkészüléke

.
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szélesedik ki, a nyélnek függeléke nincs. Az ivarkészülék ni részének

egyéb járulékos szerve, miként azt már Schmidt Adolf is megállapította,

nincs. Penise hengeres cs, mely a benyílása táján vékonyabb, az ellen-

kez vége felé egyenletesen megvékonyodva megy át az ondócsatornába,

megvékonyodó része alkalmasint epiphallusnak értelmezend. Ondó-

csatornája nagyon vékony és rövid, s mint az elmondottakból következik,

nagyon alacsonyan nyílik be a prostatába. Ers visszahúzóizma egyik

végével a diaphi'agmához, a másikkal a petecsatomához (illetleg epiphal-

liishoz?) tapad. A penisnek ostora nincs. A jobboldali szemtartónyél vissza-

húzóizma a penis és a hüvely közt halad át.

Idegrendszer. Agydúczai nagyok, felülrl nézve körülbeliü

trapezoidalakiiak s vékony, rövid agypánt köti össze ket egymással. A köz-

ponti idegrendszer összes többi dúczai szorosan egymás mellé sorakozva

a garat alatt foglalnak helyet, de azért az összes dúczokat jól meg lehet

különböztetni. Lábdúczai széles tojásdadalakúak, a középvonalban érint-

keznek egymással ; közvetetlenül mögöttük fekszenek a plem'alis dúczok,

azért a cerebro-pedabs és cerebro-plemalis connectiviimok párhuzamosan

futnak egymással, azonban az elbbi a lábdúczba való belépése eltt hir-

telenül, körülbelül derékszögben elre hajlik; mivel a két dvíczpár közvetet-

lenül egj'más mögött fekszik, a plemo-pedahs connectivum kisebb nag}'ítás-

sal meg nem különböztethet. A jobboldali plemahs dúcz mögött, de kissé

a középvonal felé tolódva található a nála kisebb parietalis dúcz, melyhez

mindjárt a kissé hosszúkás zsigerdúcz csatlakozik. A baloldali parietalis

viszont nagyobb a megfelel plem-alisnál s a zsigerdácztól keskeny, de ha-

tározott rés választja el, úgy hogy a garat alatti dúczesoport összes dúczai

közül e kett között van a legélesebb határ.

A Földközi-tenger környékén honos Helicodonta-fajok anatómiai

rendszertanával, a mennyire ez az adatok nagy hiányossága miatt az ni
szerint egyáltalában lehetséges volt, pár év eltt Hesse^ foglalkozott, a ki

elsnek utalt arra, hogj-a délnyugat-em'ópai és az északkelet-afi'ikai, vagyis

a KoBELT-féle mauietánia-andalúziai provincziában él fajok anatomiailag

elütnek az Európa többi részében elforduló fajoktól, a mennyiben az elbbi-

eknek van nyilzacskójuk, az utóbbiaknak ellenben nincs. Ennek alapján az

elóTibieket Oestophora néven külön nembe csoportosította az utóbbiakkal

szemben, melyeknek nyiltokjuk nincs ugyan, de vannak nyálkamirigyeik.

Ez iitóbbi fajokhoz járul az anatomiabag Hesse dolgozatának megjelenése

után megismertetett H. contorta Em. is (Sturany és Wagner, 1. c, p. 31,

t. II., fig, 7). A Helicodonta diodonta anatómiájának megismerésével kiderült,

hogy ez az említett két csoporttal szemben egy harmadikat képvisel, mert

» Hesse, P., Kritische Fragmente. (Nachrbl. D. Mai. Ges., ."59. Jg., 1907).
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sem nyiltokja, sem nyálkamirjgye nincsen. Tehát ebben az esetben egy olyan

fejldési sorozattal állunk szemben, melynek egyik végét a magasabbrend

Helicidákia jellemz szervekkel, nyilzacskóval és nyálkamirigyekkel bíró

alakok foglalják el, a másik végét pedig olyan faj, melynek ivarkészülékén

ezek a járulékos szervek nincsenek meg. A logikus eljárás mindenesetre az

volna, hogy ez utóbbit szintén külön nemként válaszszuk el. Feltn, hogy

Hesse, bár, ha közvetve is, neki volt alkalma a H. diodonta anatómiáját

elször megismertetni, az elkülönítést nem hajtotta végre, a miben bizonyára

minden elismerésre méltó óvatossága vezette, mert hiszen a kezébe került

vázlatos rajz és pár soros följegyzés nem nyújtott neki biztosságot az eset-

leges elválasztásnak alapjául szolgáló bélyeg állandóságát illetleg. Nekem,

számos példány megvizsgálása alapján, alkalmam volt meggyzdni róla,

hogy ez a bélyeg teljesen állandó s így elégséges alapot nyújt esetleges nem-

beli elkülönítésre, annál is inkább, mert e faj lapos, de be nem mélyedt

tekercs, nem tarajos, nagyon tág köldok háza révén is eléggé élesen elüt

a többi Helicodonta fajtól.

XIII. Fruticicola Held.

1. Fruticicola Lubomirskii Slós.

(98-99. rajz).

Köpenyszer vek. Köpenyüi'ege az utolsó kanyarulat % részé-

vel egyenl hosszú. Köpenye teljesen fehér, pigmentnek nyoma sincs benne.

Veséje hátul széleseb és ívesen lekerekített, elrefelé megkeskenyed s

szintén ívesen végzd, körülbelül a köpenyüi'eg felehosszával egyenl

hosszú. Szívpitvara a vese felehosszánál rövidebb.

Bélcsatorna. Pharynxa tetemesen megnyúlt, bunkóalakú

;

radulazacskója kicsiny, fölfelé kmikodoró. Nyelcsöve kezdetben nagyon

vékony, azonban hamarosan tetemesen kitágul s még a szokottnál is bizony-

talanabbul határolódik el a gyomortól, melynek csak a distalis vége tágul

ki észrevehetbben; a középbél a rendes ketts hurkot írja le. Nyálmirigyei

tömör állományúak, meglehetsen rövidek, a baloldali hároroszögalakú,

melynek csúcsa hátrafelé néz, jóval kisebb a széles, hengeralakú jobboldali

mirigynél ; a két mirigy a nyelcs fölött szorosan egymáshoz tapad, az

alatt ellenben nagyobb köz választja el ket egymástól ; a mirigyek nagyon

hátul fekszenek, a gyomorhoz közelebb esnek, mint a pharynxhoz, azért

vezetékeik nagyon hosszúak.

Állkapcsa nagyon vékony, ersen, ívesen hajlott, sárgásszín,

16— 17 nagyon vékony, ránczszer lemezzel fegyverzett.

Eadula (98. rajz). Egy-egy félsorában 20—21 fog van. Középsófoga
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valamivel kisebb, karcsúbb a szomszédos mellékfogaknál, háromhegy, azon-

ban ectoconiisai nagyon kicsinyek ; mellékfogai kéthegyek, számuk 11—12

;

a peremfogak száma 9— 10, 3— 4 hegyek, rendesen csak az ectoconus hasad,

l 11^12 9 10
ritkábban a mesoconus is. A radula képlete :

——1 ^ ]- -^—j-

.

I V a r k é s z ü 1 é k (99. rajz). Hímnsnúrigye egyetlen nagy csomóban

elhelyezett nagyon sok mirigycsbl áll, melyek csak nagyon határozatlanul

csoportosultak bojtokba. Himnsvezetéke meglehetsen vékony, kezd-

és végs része vékonyabb, középs része vastagabb és ersen hm-kolt.

Ondótáskája kicsiny, tojásdadalakú. Fehérje-

mirigye íveseíi hajlott, félhengeralakú, vége felé

megvékonyodó, tömör állományú, sima felület.

Pete-ondóvezetéke nagyon tágas, különösen ute-

rusa, mely ersen ránczos és vízben nagyon

ersen megduzzadó szövetekbl áll. Prostatája

meglehetsen széles szalagalakú, sárgásszín,

rendkívül finom, hosszú, szorosan egymás mellé

sorakozó mirigycsövekbl áll. Petecsatornája

98. rajz.

A Fruticicola Lubomirskii Slós. radulája.

99. rajz. A Fruticicola Lnbo-

mirslcii Slós. ivarkészulékc.

nagyon rövid, hengeres, hüvelye szintén hengeres, körülbelül 314-szer

hosszabb a petecsatornánál. Párzótáskája eléggé nagy, nyele vastag, hen-
geres s vége tekintélyes, szabálytalan tojásdadalakú tartálylyá duzzad
meg. Nyálkamirigye 4 van, melyek mindegyike villásan elágazik, örvösen,

de nem szabályosan helyezkednek el, mert a szomszédos mirigyek közt lév
távolság nem egyenl. Nyilzacskója 4 van, melyek a hüvely jobb- és bal-

oldalán kettesével, egy síkban helyezkednek el. Penise nagy, benyílása

táján nagyon vékony, följebb ersen megvastagszik, epiphallusa vele

megközelítleg egyenl hosszú, hengei'es, vége felé egyenletesen meg-
vékonyodó s végül rövid ostorban végzd; ondócsatornája nagyon vé-

kony, végig egyenletes átmérj. A penis rövid visszahúzóizma az epi-

phallushoz tapad. A jobboldali szemtartónyél visszahúzóizma a penis és

a hüvely közt halad át.
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Idegrendszer. Agydúczai nagyok, lapítottak, széles három-

szögalakúak, meglehetsen hosszú, lapos agypánt köti össze ket egymással.

A garatalatti dúczcsoport összes dúczait a binoculáris mikroszkóppal végez-

het prseparálással lehetetlen jól fölismerni, mert az egész dúczcsoportot

ers hártya bmkolja be ; azonban a hasoldalról nézve jól lehet látni, hogy

négy nagy dúcz sorakozik egymás mellé, oly módon, hogy minegyikük egy

négyszög egy-egy sarkát foglalja el, melyek közül a két elüls természetesen

a két lábdúczczal, a két hátulsó közül pedig az egyik a visceralis, a másik

pedig az egyik parietalis dúczczal, nyilván a jobboldalival azonos. A másik

parietalis és a plem'alis dúczról semmi biztosat sem állapíthattam meg.

2. Fruticicola Bielzi E. A. Blz.

(100-101. rajz).

Állkapcsa nagyon vékony, ívesen hajlott, sárgásszín, majd-

nem sima, 14—15 harántbarázda szeli keresztül.

Eadula (100. rajz). Egy-egy félsorában 30—31 fog van. Középs-

foga nagyon változó ugyanazon a radulán is, egyszer hatái'ozottan egyhegy,

melyen az ectoconusnak a nyoma sincs meg, máskor ellenben egyik vagy

másik, esetleg mind a kett megvan, azonban ha meg is vannak, nagyon

28 17 10 9 2 1

100. rajz. A Fruticicola. Bielzi E. A. Blz. radulája.

aprók; mellékfogai kéthegyek, a legbelsk ectoconusa nagyon kicsiny,

mely azonban kifelé egyre n, viszont a mesoconus kifelé egyre kisebbé

válik, úgy hogy végül már nem nagyobb az ectoconusnál. A conusok ren-

desen egyáltalában nem hasadnak, vagyis a fogak végig kéthegyek s csak

kivételesen lehetnek az utolsó hosszanti sorok valamelyikében lév fogak

3—4 hegyek. Az elmondottakból következik, hogy a mellék- és perem-

l 30 31
fogak el nem különíthetk, vagyis a formula : ^—^ -| ^—

.

I V a r k é s z ü 1 é k (101 . rajz). Hímnsmirigyének acinusai egyetlen

csomóban csoportosulnak. Hímnsvezetéke egész hosszában meglehetsen

egyenletes vastagságú, kezdetben kis darabon egyenes lefutású, a többi
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része ersen kanyargós. Ondótáskája tekintélyes nagyságú, bunkóalakú,

majdnem gömbded, sem ennek, sem a hímnó'svezetéknek a falában nincsen

pigment. IVhérjemirigye megnyúlt, karcsú, lapított és homon'i oldala felé

félcsó'szeren behajlott, tömör állományú, sima felület. Pete-ondóvezetéké-

nek hím- és ni része jól elkülönült, az utóbbi (uterus) nagyon tágas, igen

srn, ersen ránczolt, vízben nagyon ersen megduzzadó szövetekbl áll;

prostatája meglehetsen széles szalagalakú, nagyon srn egymás mellé

sorakozó mirigycsövekbl áll, eléggé élénk sárgaszín. Petecsatornája rövid,

lapított, sima fcdület, melynél a szintén hengeres hüvely többszörösen

hosszabb. Párzótáskája jól fejlett, nyele vastag, végig egyenletes átmérj,
csak a vége vékonyodik meg egy kissé, azért a nagyon nagy, tojásdadalakú

tartály élesen elhatárolódik tle, a nyélnek kitüremlése nincs. Nyálkamirigj-ei-

nek száma 4, melyek mindjárt a tövüknél villásan elágaznak, örvösen he-

101. rajz. A Fruticicola Bielzi E. A. Blz. ivarkészüléke.

lyezkednek el a vezeték fala körül. Nyilzacskója 4 van, melyek párosával,

egy síkban foglalnak helyet a vezeték jobb- és baloldalán. Penise nagy,

orsóalakúan megvastagodott, epiphallasa vele megközelítleg egyenl

hosszú, ostora közepes hosszúságú, ondócsatornája vékony, egyenletes

átmérj. A penis hosszú, de nagyon vékony viszahúzóizma az epipliallus

legelején tapad. A szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely

közt halad át.

Wagner (1. c, p. 490) ez állatot a Fr. leucozona C. Pfr. faj változatá-

nak tartja, s ivarkészülékük, Wagner rajzából (1. c.,t. XX, fig. 170) követ-

keztetve, valóban megegyez. A két alak ivarkészüléke mégis eltér

abban, hogy a Bielzi-n a nyiltokok jóval messzebb fekszenek a nyalka-

mirigyek alatt, mint a Fr. leucozoná-n.

Idegrendszer. Agydúczait hosszú, meglehetsen vékony agy-

pánt köti össze egymással. Garatalatti dúczai valamennyien szorosan egy-
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más mellé sorakoznak, iigy hogy coDiiectivumaikat alig lehet látni, ellen-

ben a dúczok maguk mind jól megkülönböztethetk.

XIV. Monacha Haetm.

Monacha dibothryon Kim.

(102-103. rajz.).

Bélcsatorna. Pharynxa csonkakúpalakú ; radulazacskója arány-

lag nagy, vége fölfelé kunkorodott. Nyálmirigyei zömökek, tömör állomá-

nyúak, elrefelé kihegyesedk, a hátoldalon teljesen összeforrnak, kivéve a

mirigy elüls részét, míg a nyelcs alatt nem érintkeznek egymással; a

mirigyek a pharynx mögött messze hátul foglalnak helyet, azért vezetékük

nagyon hosszú.

Ea d ula (102. rajz). Egy-egy félsorában 27—28 fog van. Középs-

foga akkora, mint a szomszédos mellékfogak, háromhegy, de ectoconusai

nagyon aprók; mellékfogai kéthegyek, számuk 16— 18; az ectoconus a

(?nPíPp
12 18 19 24

102. rajz. A Monacha dibothryon Kim. radulája.

17—19-ik fog táján kezd hasadni, míg a mesoconus végig érintetlen marad,

lus kifelé még többször 1

1 , 16—18
,
10—12

az ectoconus kifelé még többször hasad s végül 4— .5 részbl áll. A radula

képlete :

3 ' 2 ' 3—6
Ivar készülék (103. rajz). A rendelkezésemre állott egyetlen

példány hímnsmirigye hatalmas fejlettség, sok, nagy, szorosan egymás

mellé sorakozó mirigycsbl áll. Hímnsvezetéke kezdetben vékonyabb

és egyenes, késbb vastagabbá és kanyargóssá válik, vége ismét nagyon

vékony, szinte hajszálfinomságú. Párzótáskája a fehérjemirigy felületén

helyezkedik el, meglehetsen nagy, körülbelül nagyon karcsú kúpalakú.

Pete-ondóvezetéke feltnen vékony. Uterusa alig ránczoU, vízben meg nem

duzzadó szövetekbl áll. A kevéssé tágas uterushoz képest igen ersen fejlett

prostata nagyon apró, szorosan egymáshoz zárkózó xnirigycsövekbl áll.

Petecsatornája vastagfalú, nagyon rövid, hengeres, a hüvely sokkal hosszabb

és vastagabb nála, második harmadában befzdés van rajta s ez alatt
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még jobban kitágul. Példányomnak mindössze három nyálkamirigye van,

a mirigyek hosszúak, egyiknek a vége villásan elágazik. Nyiltokja jól

fejlett, rövid, zömök, hengeres, vége

legömbölyített. Párzótáskájának nyele

hengeres, egyenletes vastagságú, tar-

tálya nagy, tojásdadalakú s jellemz

rá, hogy egyik sarkán megnyúlt csü-

csök ül. Penise meglehetsen hosszú,

hengeres, benyílása közelében véko-

nyabb, epiphallnsa hosszabb nála, hen-

geres, egyenletes átmérj, ostora tekin-

télyes hosszús ságú. A penis rövid vissza-

húzóizma a penis és epiphallus hatá-

rán tapad. A megfelel szemtartónyél

visszahúzóizma a penis és a hüvely közt

halad át.

E faj ivarkészülékét röviden Ki-

MAKOWicz ^ ismertette meg, a ki ennek

alapján mutatta ki faji önállóságát.

Idegrendszer. Agydiiczai er-

103. rajz. A Monacha dibothryon Kiu.

ivarkészüléke.

sen lapítottak, körülbelül háromszög-

alakúak, agypántja meglehetsen rövid. Garatalatti dúczcsoportjának

összes dúczai szorosan egymás mellé sorakoznak, azonban azért majdnem

valamennyi jól megkülönböztethet.

XV. Canipylaea Beck.

1. Campylaea cingulella Em.

(104-10.5. rajz).

K ö p e n y s z e r V e k. Köpenyürege meglehetsen mély. Köpenye

tele van hintve nagyon finom pigmentszemesékkel, gallérjának szabad

oldala szürke a benne lév pigmenttl, ellenben a hátulsó, vagyis a héj felé

néz, illetleg az alája es része sárgásfehér és benne csak helyenként

van pigment. Veséje hatalmas nagyságú, körülbelül a köpenyüreg ^s-nyi

hosszával egyenl, hátul rézsútosan, egyenes vonalban levágott, elrefelé

kihegyesed. Szívbmka a vese felehosszánál nagyobb, pitvara nagyon ki-

csiny és vékony, majdnem hengeres, kamrája ellenben igen nagy.

Bélcsatorna. Pharynxa kmta, zömök, oldalról lapított ; radula-

1 Verh. Sieb. Ver. Naturw., 40. Bd., 1S;»0, p. 47

Annales Miisei Nationalis Hungarici. XV.
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zacskója hengeres, meglehetsen hosszú, ívesen ersen fölfelé kunkorodott.

Nyelcsöve hosszú, kezdetben nagyon vékony, közepe táján ersen, orsó-

alakúan megvastagodott, majd ismét megvékonyodik s lassan újból ki-

tágulva megy át a gyomorba. Gyomra aránylag kicsiny, ívesen hajlott, ers

falú. Közép- és végbele a szokásos szerkezet. Nyálmirigyei meglehetsen

rövidek, a nyelcsnek mintegy a negyedével egyenl hosszúak, laza állo-

mányúak, lazán összefügg lebenyekbl állanak, a nyelcs orsóalakúan

megvastagodott részének elején helyezkednek el, a hátoldalon szorosan

egymáshoz tapadnak, a hasoldalon ellenben nagyobb köz választja el ket

egymástól ; vezetékeik nagyon hosszúak.

Állkapcsa nagyon ers, vastag, sárgás-

barna, négy ers bordával fegyverzett.

E a d u 1 a (104. rajz). Egy-egy félsorában

32 fog van. Középsfoga karcsúbb, kisebb a

szomszédos mellékfogaknál, egyhegy; mellék-

fogainak száma 13—14, a belsk egyhegyek,

az 5— 6-iknál kezd megjelenni az ectoconus,

26 ir, 9 1

104. rajz.

A Campylaea ciiigulelUi Rm. radulája.

105. rajz. A Campylaea cingulella

Rm. ivarkészüléke.

mely kezdetben rendkívül kicsiny, alig észrevehet; a 14-iknél kezd

hasadni a mesoconus, a 20-ik táján pedig az ectoconus is, mi által a

széls peremfogak négyhegyekké lesznek, azonban mivel az ectoconus

nem mindig hasad két ágra, a küls peremfogak egy része is háromhegy

lehet, viszont néha a mesoconus kétszer hasad s így a peremfog négy-

hegy lehet akkor is, ha az ectoconus nem hasad. A radula képlete:

1 13-14 18—19
1

"^ 1—2 "^ 3—4 •

Ivarkészülék ( 105. rajz). Hímnsmirigye több, nagy és nagy-

számú acinus alkotta bojtból áll, melyek legyezszeren helyezkednek el a

hímnsvezeték végén. Hímnsvezetéke kezdetben vékonyabb és egyenes

lefutású, majd egy kis darabon ersen kitágul s egyben ersen kanyargóssá

válik, vége pedig hirtelenül ismét ersen megvékonyodik. Ondótáskája a

fehérjemirigy felületén helyezkedik el, hatalmas nagyságú, hengeres, fala,
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valamint a hímnsvezeték szomszédos részéé is pigmentes, míg a vezeték

többi részében nincs pigment. Fehérjemirigye közepes nagyságú, hengeres,

szabad vége felé megvékonyodó ; nagy, meglehetó'sen laza összeállású

mirigycsövekbül áll, felülete bolyhos, anyaga vízlien ersen megduzzad.

Pete-ondóvezetékéuek fels része vékonyabb, az alsó terjedelmesebb.

Uterusa ersen ránczolt, különösen az alsó része, vízben ersen megduzzadó

szövetekbl áll. A prostata keskeny csík gyanánt fut végig az uterus falán,

rendkívül apró, sárgásfehér szín mirigycsövek alkotják. Petecsatornája

rövid, hengeres, körülbelül fél oly hosszú, mint a szintén hengeres, de jóval

vastagabb hüvely. Párzótáskája jól fejlett, szára vastagabb, mint a ko-

csánya, de a mely viszont 7— 8-szor hosszabb nála; tartálya gömbalakú,

a nyéltl élesen elhatárolódott ; a nyél függeléke körülbelül oly hosszú, mint

a kocsány, de jóval vastagabb nála, vége felé lassan megvékonyodik és vé-

gül kihegyesedik. Két hengeres, el nem ágazó nyálkamirigye van; nyil-

tokja megnyúlt bunkóalakú, vége lekerekített. Penise hengeres, melytl a

vége felé lassan megvékonyodó epiphallus nem mindig határolódik el

élesen, mikor azonban a határ eléggé éles, akkor látható, hogy a penis

rövidebb az epiphallusnál ; az ostor meglehetsen rövid; az ondócsatorna

hosszú, vékony, végig egyenletes vastagságú. A penis hosszú, vékony vissza-

húzóizma az epiphallushoz tapad. A jobb szemtart ónyél visszahúzóizma a

penis és a hüvely közt halad át.

E faj ivarkészülékét igen röviden, mindössze két sorban Bbancsik *

ismertette meg, a ki a készüléknek nagyon primitív kivitel rajzát is adja.

Idegrendszer. Agydúczai nagyok, ersen lapítottak, több

lebenyre tagolódtak, meglehetsen hosszú, széles, lapos agypánt köti össze

ket egymással; a garatalatti dúczcsoportnak valamennyi dúcza szorosan

egymás mellé sorakozik, úgy hogy connectivumaik kisebb nagyítással

meg sem különböztethetk, ellenben az agyból jöv cerebro-pedalis és

cerebro-pleuralis connectivumok nagyon hosszúak és egymással párhuza-

mosan futnak. Lábdúczai igen nagyok, elüls-hátulsó irányban megnyúlt

tojásdadakalúak s oly hosszúak, hogy hátrafelé majdnem oly messze érnek,

mint a visceralis dúczcsoport leghátulsó dúczai, melyek ennek következtében

fölöttük foglalnak helyet. Pleuralis dúczai nagyon kicsinyek s ilyen a jobb-

oldali pariét alis dúcz is, ellenben a baloldali parietalis dúcz nagyon nagy,

a középvonalba tolódott, azért els pillanatra úgylátszik, mintha ez volna

a zsigerdúcz; az utóbbi rézsut jobbra tolódott, a bal parietalis mellett

helyezkedik el s els pillanatra jobb parietalisnak volna gondolható, annál

' Brancsik károly. Némely Trencsén vármegyei moHuska ivarreudsrere. (A Tren-

csén vármegyei Természettudományi Egylet Évkönyve, XIII — XIV. évfolyam, 1891, p. 20.,

II. tábla, 3. rajz).

9*
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s inkább, mert egyéb jobbra csavarodott fajoknak a jobb parietalisa szo-

kott nagyobb lenni a balnál.

2. Campylaea Rossmässleri Pfr.

(106-107. rajz).

Köpenyszervek. Köpenyürege az utolsó kanyarulat ^/3-nyi

hosszával egyenl ; köpenyében foltonként kevés barna pigment van,

azon kívül hasonló sáv fut a gallérnak a héj felé es tövén is. Veséje zömök

és meglehetsen rövid, alig hosszabb a köpc-nyüreg harmadánál, hátul

rézsútosan, egyenes vonalban levágott, elrefelé megvékonyodó s végül

ívesen lekerekített. Szívbm'ka körülbelül a vese felehosszával egyenl,

pitvara nagyon kicsiny, ellenben kamrája hatalmas nagyságú.

Bélcsatorna. Pharynxa zömök, tojásdadalakú ; radulazacskója

közepes nagyságú, hengeres, ersen fölfelé kunkorodott. Nyelcsöve nagyon

32 27 18 11 1

106. rajz. A Cnmpi/laea Rossmässleri Pfr. radulája.

hosszú, legels része kis darabon vékony, azonban csakhamar orsóalakúan

megvastagszik, legnagyobb vastagságát felehossza mögött éri el, azután

ismét megvékonyodik, majd eléggé gyorsan újból kitágulva átmegy az

ívesen hajlott, aránylag nagyon kicsiny gyomorba. A közép- és végbél a

szokásos szerkezet. Nyálmirigyei laza összetételek, megnyúltak, a hát-

és hasoldalon egyaránt összetapadtak, úgy hogy a két mirigy határa fel

nem ismerhet, nagyon hátul, a nyelcs legvastagabb részén fekszenek,

tehát vezetékeik nagyon hosszúak.

Állkapcsa nagyon ers, vastag, sárgás sötétbarna, 4—5 nagyon

ers bordával fegyverzett.

R a d u 1 a (106. rajz). Egy-egy félsorában 35—36 fog van. Középs-

foga karcsú, egyhegyü; mellékfogainak száma 13— 14, a belsk egyhegyek,

az ectoconus csak az 5— 6-ik fog táján jelenik meg, kezdetben oly jelen-

téktelen, hogy alig észrevehet, a 10-ik fog táján azonban már eléggé te-

kintélyes ; a mesoconus a 14— 15-ik fognál kezd hasadni, azonban a hasadás
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kezdetben alig felötl és csak a kijebb es fogakon válik határozottá, azon-

ban a peremfogak mégis onnan számítandók; késbb az ectoconus is hasad

s így a fogak lassan négyhegvekké válnak; a peremfogak száma 22—23.

A , 1 1
-

1 . 1 ,13— 14 ,22—23
A radula képlete :

——|

—

-—~—\-—

—

j- .

1 1

—

z o— 4?

I varkészülék (107. rajz). Hímnsmirigye több hatalmas, sok

mirigycs-alkotta bojtból áll, melyek legyez módjára helyezkednek el a

hímnsvezeték végén. Hímnsvezetéke végig tekintélyes vastagságú és

ersen kanyargós, a fehérjemirigygyei határos része azonban hirtelenül

megvékonyodik. Ondótáskája feltnen nagy, hengeres, a fehérjemirigy

felületén helyezkedik el ; az ondótáskának,

valamint a hímnsvezeték vele szomszédos

részének fala pigmentes, míg a vezeték többi

részében nincsen pigment. Fehérjemirigye igen

nagy, félhengeres, ívesen hajlott, felülete er-

sen bibircsókos. Pete-ondóvezetéke feltnen

ersen ránczolt. Uterusa fölötte terjedelmes,

öblös, míg a hozzá képest kevéssé fejlett

prostata keskeny, félhengeres szerv, melynek

mirigyei meglehetsen aprók. Az uterus szö-

vetei vízben nagyon ersen megduzzadnak.

Petecsatornája rövid, hengeres, nem éri el a

szintén hengeres, de sokkal vastagabb hüvely

hosszúságát. Párzótáskája jól fejlett, szára

tekintélyes vastagságú, rövid, több, mint

négyszer hosszabb kocsánya jóval vékonyabb

nála ; tartálya gömbdedalakú s igen élesen

elhatárolódik a nyéltl; a nyél függeléke jól

fejlett, vastagabb s valamivel hosszabb is a kocsánynál. Nyálkamirigye kett

van, ezek hosszúak, hengeresek, el nem ágazók; nyiltokja meglehetsen

hosszú, bunkóalakú. Penise rövid, közepe kissé megvastagodott, epiphallusa

hosszabb nála, hengeres, ostora közepes hosszúságú, eléggé vastag. A penis

hosszú, de vékony visszahúzóizma az epiphallushoz tapad. A jobboldali

szemtartónyél visszahúzóizma a penis és a hüvely között halad át.

E faj ivarkészülékét olyan módon, mint a megelz fajét, szintén

Bbancsik (1. c, p. 21, II. tábla, 5. rajz és valamivel bvebben Math.

és Természettud. Közi., XXIV. köt., 1890, p. 13) ismertette meg.

Idegrendszer. Agydúczai nagyok, laposak, szabálytalan négy-

szögletek s több, élesen elhatárolódott lebenyre tagolódtak, rövid agypánt

köti össze ket egymással. Garat alatti dúczcsoportjának valamennyi dúcza

szorosan egymáshoz csatlakozik, a lábdúczok mélyebben, a visceralis dúcz-

107. rajz. A Campylaea Boss-

mässhri Pfr. ivarkészüléke.
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csoport valamivel jobban dorsalisan fekszik, connectivumaik meg nem

különböztethetk, kivéve az agyból jöv két hosszú, párhuzamosan futó

connectivumot. Lábdúczai nagyok, körülbelül tojásdadalakúak, a közép-

vonalban érintkeznek egymással; plem-ahs diiczai nagyon kicsinyek; jobb

parietalis dúcza nagy, majdnem gömböly, ellenben a baloldali kicsiny s

majdnem összeolvadt a nagy, tojásdadalakú zsigerdúczczal, mely körülbelül

egyenl nagyságú a jobb parietalis dúczczal.

3. Campylaea steuomphala Meb.

(108-109. rajz).

Köpenyszer vek. Köpenyét meglehetsen éles határú pigment-

foltok tarkázzák. Veséje meguyiílt, a köpenyüreg felehosszánál rövidebb.

Szivburka a vese felehosszánál hosszabb.

Bélcsatorna. Pharynxa ferde csonkakúpalakú; radulazacskója

kicsiny, hengeres, ívesen fölfelé kimkorodott. Nyelcsöve hosszrí és aránylag

vastag. Nyálmirigyei nagyok, vezetékeikkel együtt a nyelcs %-részénél

1 fi 14 20 27 38 45

108. rajz. A Campylaea stertomphala Mkb. radulája.

hosszabbak, a vezetékek körülbelül oly hosszúak, mint maguk a mirigyek;

ez utóbbiak laposak, laza állományúak, több lebenyre tagolódtak, a hát-

oldalon szorosan összetapadnak, a nyelcs oldalának csak mintegy a

közepéig érnek le. Gyomra hengeres, aránylag kicsiny és a nyelcstl

élesen elhatárolódik. A közép- és végbél a szokásos szerkezet.

Állkapcsa nagyon ers, vastag, ívesen hajlott, sötét sárgásbarna

szín, négy hatalmas bordával fegyverzett.

E a d u 1 a (108. rajz). Egy-egy félsorában 47—50 fog van. Középs-

foga kisebb a szemszédos mellékfogaknál, háromhegy, azonban ectoco-

nusai rendkívül aprók; mellékfogainak száma 19—20, a belsk egyhe-

gyek, a külsk kéthegyek ; a mesoconus a 20-ik fog táján kezd ha-

sadni, kijebb az ectoconus is hasad s így a széls peremfogak négyhegyekké

t 1 A ,11-1. 1 ,

19—20
,

27—30
lesznek. A radula képlete:——|—;—-—|—5—-r-.

..--, I V a r k é s z ü 1 é k (109. rajz). Híinnsmirigye egyetlen nagy bojtba
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csoportosuló igen sok aciuiisból áll. Hímnó'svezetéke kezdetben vékony és

egyenes, azonban csakhamar vastagabbá s egyben ersen kanyargóssá

válik. Ondótáskája tekintélyes nagyságú, a fehérjemirigybe vagy egyáltalá-

ban nincs, vagy csak részben van beágyazva. Fehérjemirigye megnyúlt,

aránylag kicsiny, ívesen hajlott, félhengeres. Pete-ondóvezetéke aránylag

nem tág. Uterusa lapos, egész hosszában eró'sen redzött
;

prostatája fél-

vagy inkább háromnegyed-hengeralakú, niirjgycsövei kicsinyek. Pete-

csatornája nagyon rövid, hengeres, hüvelye szintén hengeres, az eló'bbi

résznél mintegy kétszer hosszabb. Párzótáskája jól fejlett, nyele hosszú,

szára rövid, hengeres, kocsánya sok-

kal vékonyabb, de viszont többszörö-

sen hosszabb nála, tartálya gömbded,

a nyéltó'l élesen elhatárolódott, a nyél

függeléke hosszabb és vastagabb a

kocsánynál, átlag olyan vastag, mint

a szár, a pete-ondóvezetékkel ersen

redzött, szívós hártya köti össze.

Nyálkamirigyei igen nagyok, hengere-

sek, végük felé egyenletesen kihegye-

sedk, számuk kett s mindegyik

yillásan két ágra oszlott ; nyiltokja

hosszas tojásdadalakií. Penise felt-

nen kicsiny, töve hengeres, distalis

vége felé bunkósan megvastagodott s

hengeres, tle élesen elhatárolódó epi-

phallusban folytatódik; ostora sokkal

hosszabb a penisnél ; ondócsatornája

nagyon vékony, egyenletes átmérj.
A penis meglehetsen rövid visszahúzóizma az epiphallushoz tapad.

Pitvara rövid,* belsejében megvan a Hesse által ingerltestnek nevezett

red. A szemtartónyél visszalnizóizma a penis és a hüvely közt halad át.

Központi idegrendszerét igen nagyfokú concentráltság

jellemzi. Az idegrendszer garatfölötti része széles, lemezszer képzdmény,

a melyen a két agydúcznak megfelel rész csak meglehetsen határozatlanul

tnik el, a mennyiben a határukat csak egy kis bemélyedés jelzi, az agypánt

makroszkopikusan alig különböztethet meg. A garatalatti rész dúczai szintén

egységes tömeggé olvadtak össze, a melyen a láb- és pleuralis dúczok még
eléggé jól kivehetk, míg a többi három dúcz sokkal bizonytalanabbul

ismerhet fel. A cerebro-pedalis és cerebro-pleuralis connectivumok pár-

huzamosan futnak egymással. A buccalis di'iczok tekintélyes nagyságúak,

tojásdadalakúak, a buccalis connectivumok hossziiak.

ion. rajz. A Campi/laea stenomphala Mke.

ívarké.szüléke.



136 I'- soos

I. Limnaea Beug.

Unsere Kenntnisse über clie Anatomie der Limnasen sind äusserst

mangelhaft und nur Limnaea stagnalis L. können wir als auch anatomisch

genügend bekannt betrachten. Mau findet zwar in der Literatur-, haupt-

sächlich bei Lehmann, Angaben über die übrigen Arten, aber diese sind

so lückenhaft und zum Teil so wiedersprechend, dass sie unbedingt eine

Kevision benöthigen. Im Folgenden will ich drei Alten kurz besprechen.

1. Limnaea auricularia L.

Geschlecht sapparat (F'g. 1). Die Zwitterdrüse besteht aus

cylindrisch-fiugerförmigen, längs dem Zwittergang zweireihig geordneten

Acinis ; Zwittergang mit vielen, auf einen kleinen Raum zusammenge-

drängten Anhängen ; Eiweissdrüse grau, sehr gross, nierenförmig, sein Aus-

führgang kurz, aber auffallend dick. Der obere Teil des Oviductus abge-

plattet, stark geschlängelt und in seiner ursprünglichen Lage mit der

Nidamentaldrüse in eine kompakte Masse zusammengeballt (auf Fig. 1

wurde dies zum Teil ausgebreitet dargestellt), seine Oberfläche gefaltet.

Nidamentaldrüse kugel- oder bhndsackförmig. Uterus sehr- gross, etwas

abgeplattet birnförmig, mit einer longitudinalen Rinne. Bursa copulatrix

(= Receptaculum seminis Aut.) langgestielt, mit kleiner, ovaler Blase*.

Männlicher Gang lang kolbenförmig, das Vas deferens entspringt auf der

nach dem weiblichem Gang zugekehrten Seite. Penis kaum dicker, als das

Vas deferens; seine Länge ziemlich veränderlich, entweder etwas länger,

oder etwas kürzer, als der sehr grosse cylindrische Penisschlauch (= «grosser

Schlauch»). Weiteres siehe bei der folgenden Art.

2. Limnaea ovata Deap.

Verdauungstrakt. Pharynx kräftig, seitlich abgeplattet birn-

förmig, Oesophagus von mittlerer Länge, verhältnismässig sehi' dick;

Speicheldrüsen in mehrere, kmze Lappen geteilt, welche lun den vorderen

Teil des Oesophagus einen lockeren Knäuel bilden ; die Drüsen liegen hinter

dem Schlundiing ; Zahl der Speichelgänge 2. Der Magen besteht, wie

bei den Limnaeen im Allgemeinen, aus drei Teilen. Der Mitteldarm um-

windet den Magen kreisförmig und geht dann in eine S-förmige Doppel-

schlinge über.

Der Geschlechtsapparat (Fig. 2 und 3) stimmt im All-

gemeinen mit jenem von L. auricularia überein, die Unterschiede sind aus

den Abbildungen zu erkennen. Die beiden Ai'ten unterscheiden sich von
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einander hauptsächlich durch ihre Bursa, indem L. auricularia eine langge-

stielte, mit kleiner Blase versehene Bmsa besitzt, während jene von L. ovata

eiförmig und gross ist, mit km-zem, kaum bemerkbaren Stiel, wie das schon

von EoszKowsKi ^ angegeben wm-de. Die unter beiden Arten vorkommen-

den Zwischenformen sind nach Roszkowski auch anatomisch leicht zu un-

terscheiden, aber diese ziemlich kurz hingeworfene Behauptung bedarf

meiner Meinung nach, eine nähere Begründung, denn es ist nicht unmög-

lich, ja sogar wahrscheinlich, dass die conchyliologischen Zwischenformen

auch anatomisch eine Zwischenstelle einnehmen und es scheint nicht aus-

geschlossen zu sein, dass Eisig solche Exemplare untersuchte und seine

Abbildungen sich auf solche beziehen.

3. Limnaea palustris Müll.

Geschlechtsapparat (Fig. 4). Zwitterdr-üse beste ht aus

zweireihig geordneten, kugelförmigen oder polygonalen Drüsenschläuchen
;

Zwittergang sehr- lang, stark gewunden, aber die Windungen sind durch

die sehr dicht anliegenden Anhänge fast vollkommen verdeckt ; Eiweiss-

drüse gross, beinahe nierenförmig ; Oviductus und Uterus wie bei den

vorigen Alten ; Nidamentaldrüse unregelmässig polygonal ; Bm'sa mit ver-

hältnismässig langem Stiel und gut abgesetzter, grosser, kugeliger Blase.

Si^ermiductas weit, plattgedrückt, zottig ; Prostata gross, abgeplattet kugel-

förmig ; Vas deferens entspringt terminal ; Penis kurz, nm- ein Drittel

der Länge des Penisschlauches erreichend, vom Vas deferens gut abgesetzt,

da er sich in einer gekömelten, anscheinend drüsigen Anschwellung endigt
;

Penisschlauch cylindrisch, gegen den Penis zu verdickt.

IL Physa Drap.

Betreffs der anatomischen Verhältnisse der so weit verbreiteten

P/i. fontinalis L. und Ph. hypnorum L. sind wir- noch immer bloss auf

Lbhmänn's Angaben und mangelhafte Abbildungen angewiesen, welche

nm- eine sehr schwankende Grundlage zm- Bemteilung der zwischen beiden

vorhandenen anatomischen Unterschiede bieten.

Die beiden Arten nehmen eine Zwischenstellung zwischen Limnaea

und den Planorbiden ein. Ihr Geschlechtsapparat stimmt im Ganzen mit

jenem der Limnseen überein, weicht aber in einigen wichtigen Punkten

ab. Die Unterschiede sind folgende : der weibliche Genitalgang ist

nicht so scharf in Oviductus und Uteras abgegi'enzt, und der Oviductus

* Die genauen Citate f. im ungari^elien Texte!
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zerfällt nicht in zwei Abteilungen ; eine Nidamentaldiüse fehlt ; der männ-

liche Genitalgang stellt einen engen Kanal dar, die Prostata besteht aus

kleinen, mehr oder weniger cylindrischen Drüsen, welche auf der Wand des

Kanals sitzen. Alle diese Merkmale deuten schon nach den Planorben

hin, vmd mit diesen letzteren stimmen sie auch in einigen Merkmalen des

Verdauungstraktes überein, da sie ebenfalls ein Coecum pyloricum be-

sitzen, ihre Speicheldrüsen lang cylindrisch sind und zum Teil vor dem

Schlundringe liegen.

Beide Arten weichen auch von einander nicht unerheblich ab. Die

Unterschiede sind folgende : 1. der weibliche Genitalgang von Ph. fontinalis

ist weniger weit und gewunden, gleich' den Limnseiden, wogegen jener

von Ph. hypnonim sehr weit ist und mehrere grosse Ausbuchtimgen be-

sitzt ; 2. die Bm-sa copulatrix von Ph. hypnorum mündet, wie bei den

Limnaeen, gleich hinter der Genitalöffnung, während dieselbe bei Ph. fon-

tinalis 'iich hoch oben befindet ; 3. die Prostatadrüsen von Ph. fontinalis

beginnen gleich am Anfange des SpermiductiLS und enden etwas oberhalb

iler Einmündimg der Bursa, während bei Ph. hypnorum die Drüsen weiter

unten beginnen, aber bis zur Gegend der weiblichen Öffnung reichen
;

4. die Verhältnisse des Kopulationsorganes beider Ai-ten sind ganz ver-

schieden. Alle diese Unterschiede berechtigen uns, nach meiner Auffas-

sung, beide Arten als Repräsentanten verschiedener Gattungen zu be-

trachten.

Physa fontinalis L.

Verdauungstrakt (Fig. 5). Der Pharynx gleicht einem etwas

verlängerten Würfel, der vorne in einen cyilindrischen Anhang ausläuft
;

Radulatasche verhältnismässig lang, cylindrisch, aufwärts gekrümmt
;

Speicheldrüsen cylindrisch, hinten verjüngt, zum grösseren Teil vor dem
Schlundring gelegen, die kurzen Speichelgänge weit vorne mündend.

Magen stark bogenförmig gekrümmt, aus drei Teilen bestehend; Vorder- und

Hintermagen dünnwandig, der Mittelmagen dagegen sehi' dickwandig,

nicht muskulös, sondern anscheinend stark drüsig. An der Grenze des

Mittel- und Hintermagens, an der konkaven Seite entspringt ein gut aus-

gebildeter, zapfenförmiger Pylorusanhang. Der Ausführgang der Mittel-

darmdrüse mündet in den Mittelmagen an dessen konvexen Seite. Der

Mitteldarm besclneibt einen weiten S-förmigen Bogen und geht in den

Enddarm über.

Geschlechtsapparat (Fig. 6—8). Die Zwitterdrüse be-

steht aus zweireihig an beiden Seiten des Zwitterganges liegenden Drüsen-

schläuchen ; Zwittergang fast gerade, die eine Seite glatt, auf der anderen

sitzen halbkugelige Anhänge ; Eiweissdrüse unregelmässig knollenförmig ;
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Oviductus cylindiisch, sein oberer Teil stark gewunden, der untere gerade,

glatt, und allmählig erweitert in den Uterus übergehend, welch' letzterer

oben weiter, gegen die Genitaloifnuug gleichmässig enger wird. Die

Bursa mündet hoch oben, ihr- Stiel verhältnismässig dick, Blase oval, ziem-

lich scharf abgesetzt. Der männliche Genitalgang bildet einen engen Kanal,

welcher entlang des weiblichen Ganges verläuft ; die Pi'ostatadrüsen

beginnen gleich am obersten Teile des Spermiductus und reichen ungt^'fähr

bis zur Einmündungsstelle der Bmsa. Das Vas deferens dringt nur auf eine

kurze Strecke in die Körpergewebe hinein. Penis sehr gross, keulenförmig,

Penisschlauch cyhndrisch, halb so lang, wie der Penis ; auf dem, dem Penis

zugekehrten Ende des Penisschlauches sitzt ein halbkugehger Anhang
(Fig. 7). Fig. 8 stellt den Penis aasgestülpt dar und zeigt, dass die

eigentliche männliche Genitalöffuung seitlich liegt und von einem Wulst

umgeben ist.

III. Aplexa Flbm.

Aplexa hypnorum L.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 9). Die Zwitterdrüse besteht aus

zweireihig an beiden Seiten des Zwitterganges liegenden Drüsenschläucheu ;

Zwittergang gerade, im mittleren Teile mit kleineren oder gi-össeren

Anhängen; Eiweissdriise gross, ovoidal-viereckig. Oviductus unregelmässig

cylindrisch, zuerst enger, später melir erweitert, gefaltet ; Uterus sehr weit,

mit grossen Ausbuchtungen, nach unten wieder verengt und cyhndrisch;

die Bm-sa mündet gleich hinter der Genitalöffnung, Stiel sehr dünn, Blase

scharf abgesetzt, gross, oval oder fast cylindrisch, in frischem Zustande

lebhaft gelb. Spermiductus dünn, am oberen Teile mit kleinen Anhängen
;

die Pi'ostatadrüsen beginnen ziemlich weit unten, reichen aber bis zur

Gegend der weiblichen Genitalöffnung, das Vas deferens geht gleichmässig

verengt ohne scharfe Grenze in den Penis über. Der Kopulationsapparat

verhältnismässig sehr klein, Penis cylindrisch, nach dem Vas deferens zu

verjüngt, so lang, wie der Penisschlauch; dieser letztere im proximalen

Teil enger, nach dem Penis zu trichterförmig erweitert, in dessen Öffnung

der Penis sozusagen eingesteckt ist. Der Eückziehmuskel inseriert sich

am stärksten erweiterten Teile des Penisschlauches.

Die von mir untersuchte letzte Gruppe der Basommatophoren bil-

den die Planorben. Zwischen den verschiedenen Gruppen dieser Schnecken

sind nicht nur dem Gehäuse nach, sondern auch anatomisch so grosse

Unterschiede vorhanden, dass dieselben als selbständige Gattungen auf-
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gefasst werden müssen. Die Gattungen, welche ich selbst zu untersuchen

Gelegenheit hatte, lassen sich anatomisch folgenderweise charakterisieren:

I. Liermes. Penis ohne stilettförmigem Pfeil.

1. Penis ohne drüsige Anhänge.

A) Speicheldrüsen lamellenförmig, kmz, in melnere Lappen geteilt
;

Prostata kurz und massig; Penisschlauch kurz, kevJenforniig
;

Marginalzähne kammartig gezähnt.

Planorhis O. F. BIüll..

B) Speicheldrüsen kurz cylindrisch, wurstförmig ; Protastata lang,

ihre Drüsen kammartig, einreihig geordnet ; Penisschlavich

lang, schlank Tropidiscus Stein.

2. Penis mit zwei blindsackförmigen, drüsigen Anhängen ; Penisschlauch

länger, als der Penis, Zahl der Prostatadrüsen klein.

Segmentina Flem.

II. Armati. Penis mit stilettförmigem Pfeil.

1. Kein Pylorusanhang, Lateral- und Marginalzähne fein gezackt.

Bathyoni'phalus Ag.

2. Pylorusanhang vorhanden, Marginal mid Lateralzähne dreispitzig.

A) Eine Anschwellung zwischen Penis und Penisselilauch, ersterer

länger, als der letztere ; Zahl der Prostatadrüsen gross ; oberer

Teil des Oriductus selir dünn Gyrorhis Ag.

B) Keine Anschwellung zwischen Penis und Penisschlauch, letz-

terer dicker, beide sind gleichlang; Zahl der Prostatadrüsen

klein; oberer Teil des Oviductus breit Gyraulus Ag.

In dieser Charakterisierung habe ich mich hauptsächlich auf die

Eigentümlichkeiten des Verdauungstraktes und des Geschlechtsapparates

gestützt, während die Radula nui' in zweiter Reihe herangezogen werden

konnte, da dieses Organ bei den Planorbiden viel weniger veränderlich ist,

als wie das aus der Veränderlichkeit der Schale vorausgesetzt werden könnte.

IV. Planorhis 0. F. Müll.

Planorbis corneus L.

Der Verdauungstrakt hat einen Pylorusanhang (Fig. 10),

was ich deshalb betone, weil ich diesen Umstand in der Literatur- nicht

erwähnt finde.

Radula (Fig. 11). Mittelzahn zweispitzig, die 13 Lateralzähne

dreispitzig (infolge der Spaltung des Endoconus einige Zähne ausnahms-

weise vierspitzig), die inneren Marginalzähne vierspitzig, die Zähne werden

nach aussen allmählich vielspitzig, kammartig. Die Radulse der von mir
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untersuchten Exemplare können mit der folgenden Formel ausgedrückt

1 13 28
werden : -^ + -k- + r • Nach Lehmann soll der Mittelzahn dreispitzig

sein, was offenbar ein Irrtum ist ; nach Taylor sind die Lateralzähne

zwei- und die Marginalzähne 2— ö-spitzig, so dass die Formel nach ihm
1 8 25— -\--^ + ä

—
K

'^^äi'?. während Dybowski's Angaben, abgesehen von der

Zahl der Zähne, mit den meinigen übereinstimmen. Taylor's Angaben

sind mir vorläufig unverständhch.

V. Tropidiscus Stein.

Tropidiscus planorbis L.

Ve r d a u u n g s t r a k t. Pharynx (Fig. 12) gedrungen, seitlich ab-

geplattet, nach vorne verlängert kugelförmig; Speicheldrüsen cylindrisch,

hufeisenförmig gebogen, mit aufeinander liegenden Schenkeln ; die Cerebral-

kommissm- liegt über dem hinteren Ende der Speicheldrüsen und obwohl

der Schlundring sich gleich hinter dem Pharynx befindet, liegen die

Speicheldrüsen, wie bei den Planorbiden überhaupt, vor dem Schlundring.

Der Magen (Fig. 13) besteht aus drei Teilen, an der Grenze des Hinter-

magens imd des Mitteldarmes liegt der Pylorusanhang.

Eadula (Fig. 14). Mittelzahn zweispitzig, etwas kleiner, als die

benachbarten Lateralzähne, letztere dreispitzig, ihre Zahl22— 2.5, Marginal-

zähne 6, gezackt, die letzten sehr degeneriert.^ Die Angaben Dybowski's

sind etwas abweichend.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 15). Die Zwitterdrüse besteht

auskm'zen,cylindrischen Drüsenschläuchen, die sich einseitig, aber in zwei

Reihen gruppieren; die zwei Enden des Zwitterganges enger und gerade,

der mittlere Teil dicker und stark gewmiden ; Eiweissdrüse gedrungen,

breit, etwas abgeplattet, locker. Der Oviductus anfangs sehr eng, später

mehr erweitert, nach der Genitalöffnung zu wieder verengt; die Bursa

cylindrisch, am Ende etwas oval angeschwollen. Der Spermiductus cylin-

drisch, die Zahl der Prostatadrüsen mehr als 50; das Vas deferens anfangs

dicker, später enger werdend, dringt nicht zwischen die Körpergewebe

hinein. Der Penis ist vom Vas deferens äusserlich nicht scharf abgegrenzt;

Penissclilauch obenhin cylindrisch, distalwärts ein wenig verengt und

allmählig in den Penis übergehend. Der Rückziehmuskel inseriert sich an

der Grenze von Penis und Penisschlauch.

' Die Radulaformcln diestT und der folgenden .Aii-ten s. im ungarischen Text!
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VI. Segmentina Flem.

Segmentina nitida Müll.

Ve r d a u u 11 g s t r a k t (Fig. 16). Pharynx klein, oval ; Speichel-

drüsen cylindrisch, ziemlich kurz ; Oesophagus sehr lang und dünn ; Mittel-

darm beschreibt zuerst einen fast vollkommenen Kreis um den Magen und

dann eine schwach S-iörmige Kvtmimung.

Geschlechts a ppa rat (Fig. 17). Die Zwitterdrüse besteht aus

sehr grossen, keulen- oder flaschenförniigen Drüsenschläuchen; die zwei

Enden des Zwitterganges enger und gerade, der mittlere Teil viel dicker

und etwas gewunden ; Eiweissdrüse sehr klein ; der Oviductus anfangs

enger, cylindrisch, gewunden, aber bald weiter und gerade, nach der

Genitalöffnung zu allmähhg verjüngt ; die Bm'sa verhältnismässig gross,

mit mideutlich abgesetzter, keulenförmiger Blase. Spermiductus cylindrisch,

die Prostata besteht aas wenigen Drüsen, die oben zerstreut, unten aber

mehr gedrängt sitzen; die Zahl der Drüsen ist nach Buchner 12, dies ist

aber unbedingt zu niedrig. Das Vas deferens dringt in die Körpergewebe

nur auf eine ganz km'ze Strecke ein ; Penis und Penisschlauch cylindrisch,

letzterer viel weiter und entweder länger oder küizcr, als der vorige.

Der Eückziehmuskel ist am oberen Drittel des Penisschlauches inseriert.

Der Penis besitzt zwei lange, cylindrische Anhangsdrüsen, die eine ist

etwas länger, als die andere, und ihi'e Enden schliessen sich so eng anein-

ander, dass es auf den ersten Blick den Anschein hat, als wenn sie eine

einheitliche, aus zwei Schenkeln aufgebaute Bildung wären; die Drüsen

sind länger, als der Penis.

VII. Bathyovtphalus Ag.

Bathyomphalus contortus L.

Verdauungstrakfc (Fig. 18). Pharynx oval, seitlich etwas ab-

geplattet ; Eadulascheide verhältnismässig gross, nach oben gekrümmt ;

Speicheldrüsen sehr km'z, etwas abgeplattet cylindrisch, nach hinten

verjüngt und eng neben einander liegend. Oesophagus äusserst lang und

dünn ; Magen ist eine sehr kleine, wenig auffallende Erweiterung und nicht

kugelförmig, wie gewöhnlich bei den Planorbiden, sondern mehr cyUndrisch ;

Pylorusanhang fehlt.

Radula (Fig. 19). Die Zähne auffallend klein, der Mittelzahn un-

deutlich zweispitzig; Lateral- und Marginalzähne gleichförmig gezackt.

Lehmann's Angaben sind unrichtig.
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Geschlechtsapparat (Fig. 20). Die Zwitterdrüse besteht aus

U-förmigfii Acinis, welche in zwei parallelen Reihen sehr- regelmässig an-

geordnet sind ; der Zwittergang beginnt mit einer regelmässigen, kugelför-

migen Blase, sein mittlerer Teil ist dicker und stark gewunden. Eiweissdrüse

ziemlich gross, abgeplattet, dreieckig. Oviductus anfangs äusserst dünn, später

mehr erweitert, nach der Genitalöffnung wieder verjüngt; Bursa klein, mit

ovaler Blase ; Spermiductus ebenfalls äus.serst dünn, haarfein, sodass er auf

der beigpgebenen Abbildung als selbständiges Organ nicht dargestellt werden

konnte; (Pmstata drüseneinreihig, kammartig geordnet, ihre Zahl 35 oder

auch mehi-, nach (Buchner nm- 20—30) ; das Vas dcferens dringt in die

Körpergewebe nicht ein. Penis keulenförmig, Penisscheide ebenfalls, aber

dünner und kürzer, an der Grenze der beiden ist eine Anschwellung vorhanden.

VIII. Gyrorhis Ag.

1. (lyrorbis spirorbis L.

Ve r d a u un gs t r a k t (Fig. 21). Pharynx verlängert oval oder

mehr flaschenförmig ; Radulascheide gross; Speicheldrüsen sehi- klein,

schmal bandförmig und ganz frei ober dem Schlundring gelegen.

Eadula (Fig. 22) stimmt mit jener von Gyrorhis vortex überein;

Zahl der Zähne in einer Halbreihe 19—20.

Geschlechtsa pparat (Fig. 23). Die Aciui der Zwitterdrüse

sind gi'oss, flaschenförmig, hellbraungelb, in einer Pieihe geordnet ; der

Zwittergang eng und gerade, aber auf einer kleinen Strecke plötzhch stark

erweitert ; Eiweissdrüse gross, ellipsoid. Der Oviductus anfangs sehr dünn

und abgeplattet, weiter unten mehr erweitert; Bursa klein, distalwärts

keulenförmig verdickt. Der Spermiductus sehr eng; die Piostatadrüsen

kammartig, einreihig angeordnet ; das Vas deferens dringt zwischen die

Körpergewebe nur auf eine ganz km'ze Strecke ein. Der Penis cyhndrisch-

keulenförmig, Penisschlauch cylindrisch, viel kürzer, als der Penis, die

Grenze ist dm-ch eine ziemlich grosse Anschwellung angedeutet, der Piückzieh-

niuskel ist an dieser Anschwellung inseriert.

Das Centralnervensystem (Fig. 24) ist dm-ch die stark

ventrale Verschiebung der Cerebralganghen charakterisiert, so dass diese

unmittelbar ober den Pedalganglien liegen. Infolge der Verschiebung der

genannten Ganglien liegt die Eadulatasche ober der Cerebralkommissm-.

2. Gyrorhis vortex L.

Der Ve r d a u u u g s t r a k t (Fig. 25) stimmt in seinem allgemeinen

Bau mit jenem von Bathyomphalus contortus überein und ist dmch die
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abnorme Länge des Oesophagus, sowie des Mittel- und Enddarmes

charakterisiert, weicht aber dui-ch das Vorhandensein des Pylorusanhan-

ges ab.

Ea dula (Fig. 26). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 16; lilittel-

zahn zweispitzig, gleichgross mit den benachbarten Lateralzähnen ; Lateral-

und Marginalzähne sind von einander nicht scharf zu trennen, weil die

Zähne nach aussen stufenweise umbilden, nämlich die inneren dreispitzig,

die äusseren allmähhg gezackt werden.

Geschlechtsapparat (Fig. 27). Die Zwitterdrüse besteht aus

grossen, ovalen oder kevdenförmigen, in zwei parallele Eeihen geordneten

Drüsenschläuchen ; die zwei Enden des Zwitterganges gerade, der mittlere

Teil dicker und gewunden, mit halbkugeligen oder etwas verlängerten

Anhängen. Die Eiweissdrüse gross, gebogen, beinahe cylindrisch, locker.

Weiblicher und männlicher Genitalgang ausserordentlich dünn, eng

aneinander geschlossen und mit dem Oesophagus zusammen entlang des

Kolumellarmuskels verlaufend ; infolge ihrer Zartheit sind diese Organe

nur mit der grössten Sorgfalt von einander zu tremien ; der Oviductus ist

unten stärker erweitert ; die Bursa mit sehr dünnem Stiel und ansehnlicher,

ovaler Blase. Die Prostatadrüsen sind einreihig, kammartig angeordnet, ihre

Zihl beträgt etwa 80 (nach Büchner nur 20—30!) ; das Vas deferens dringt

nicht in die Körpergeweb? ; der Penis keulenförmig, der Penisschlauch

cylindrisch, kiüzer, als der Penis, die Grenze der beiden ist diuch eine

Anschwellung angedeutet.

IX. Gyraulus Ag.

Gyraulus albus Míjll.

Ve r d a u ungs t r a k t (Fig. 28). Pharynx ziemlich gross, oval

oder fast cylindrisch ; der Oesophagus lang und verhältnismässig dick ;

die Speicheldrüsen sehr kmz, wm'stförmig, nach hinten verjüngt; der Mit-

teldarm beschi'eibt eine sehr ungleichschenkelige S-förmige Ki'ümmung.

Die E a d u 1 a (Fig. 29) stimmt mit jener der Gyrorhis-hiten überein,

aber die Zähne sind viel grösser. Zahl der Zähne in einer Halbreihe 19.

Geschlechtsapparat (Fig. 30). Die Zwitterdrüse besteht aus

wenigen, aber grossen ovalen oder fast cylindrischen Drüsenschläuchen
;

der mittlere Teil des Zwitterganges ist dicker und bildet einige Windmrgen.

Die Eiweissdrüse klein, massig, aus sehr grossen Acinis bestehend, denen

entsprechend die Oberfläche warzig ist. Der Oviductus fast in seiner

ganzen Länge überall gleichbreit und nur in der Nähe der Genitalöffnung

enger. Bursa kmzgestielt, die hellgelbe Blase sehr gross, oval. Der Sper-

miductus anfangs dünner, weiter nach unten etwas dicker, die Prostata-
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drüsen gross, aber nicht zahlreich. Das Vas deferens ist verhältnismässig

sehr dick luid dringt zwischen die Körpergewebe nicht ein. Penis und

Penisschlauch cyhudrisch, letzterer dicker, als der erstere, an der Grenze

von beiden ist keine Anschwellung vorhanden.

B. STYLOMMATOPHORA.

I. Pupa Drap.

Pupa frumentum Drap.

Ea d ula (Fig. 31). Zahl der Zähne in einer Halbreihe IG; Mittel-

zahu dreispitzig, aber die Seitenspitzen sind sehr- klein, kaum angedeutet
;

Lateralzähne zwei-, Marginalzähne 3— 6-spitzig.

Geschlechtsappa rat (Fig. 32). Die Zwitterdrüse besteht aus

6—7 Büscheln ; Beii'uchtungstasche sehr gross, cylindrisch, am Ende

kolbenförmig verdickt, auf der Oberfläche der Eiweissdrüse gelegen ; letztere

gross, cylindrisch, weiss ; Oviductus erweitert, bildet mebi'ere grosse Aus-

buchtmrgen ; Uterushals lang, die Vagina dagegen sehr kmz ; Bui'sa mit

scharf abgesetzter, kleiner, ovaler Blase und cyhudrischem Stiel, letz-

terer in der Nähe der Einmündung dicker, als der Uterushals, mehr' nach

oben verengt; Diverticulmu fehlt. Die Pi-ostata besteht aus sehr grossen

Drüsen; der Penis keulenförmig verdickt und in einer kolbenförmigen

Anschwellung endend, in diese mündet seitlich das Vas deferens,

dessen stärker erweiterte Endteil wahrscheinlich als Epiphallus' aufzufas-

sen ist ; auf der obenerwähnten Anschwellung silzt auch ein km'zer, aber

ziemhch dicker Appendix (oder Plagellum?). Der Rückziehmuskel des ent-

sprechenden Ommatophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

IL Modicella Ad.

Modicella avenacea Brug.

Rad ula (Fig. 33). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 35—36;

die Zähne sind schmal bandförmig, sensenartig gekrümmt, am Ende ab-

gerundet ; Mittelzahn und Lateralzähne sind ganz gleich, einspitzig, die

inneren Marginalzähne zwei-, die äusseren infolge der Spaltung des Ecto-

conus 3

—

4-spitzig, der Endoconus ist immer ungespaltet.

Geschlechtsapparat (Fig. 34). Die Zwitterdrüse besteht

aus einem einzigen Büschel; Befruchtungstasche ziemhch gross, cylindrisch,

auf der Oberfläche der Eiweissdrüse liegend; die letztere ist gross, gebo-

gen, locker, im Wasser stark aufquellend. Der Oviductus kurz, abgeplattet,

Aüuales Masci Xatioualis Hungarici. XV. 10
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die Prostata breit, glatt, pigmentiert ; Uterushals sehr kurz, plattgedrückt,

die Vagina dagegen sehr lang, cylindrisch ; Bursa von mittlerer Grösse,

mit undeutlich abgesetzter, kleiner Blase, ein Diverticulum fehlt; der Penis

sehr lang, cylindrisch, 8-förmig gebogen, ohne Appendix. Die Eückzieh-

muskel des Ommatophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

in. Orcula Held.

1. Orcula doliolum Brug.

Ea dula (Fig. 35). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 18; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne drei-, Marginalzähne 3—6 spitzig.

. Geschlechts a pparat (Fig. 36) . Die Zwitterdrüse besteht aus

7, ziemlich kleinen Büscheln ; Befruchtungstasche klein, cylindrisch, in die

Eiweissdrüse halb eingebettet. Eiweissdrüse sehr klein, locker, an der Ober-

fläche zottig. Der Spermoviductus sehr' stark plattgedrückt und besonders

dessen untere Teil fast lamelleniörmig ; Uterus hyalin, glatt, Prostata breit,

die Prostatadrüsen schlank ; Uterushals sehr- lang, oben enger, mehr nach

unten etwas erweitert ; Vagina bedeutend kürzer, als der Uterushals,

aber dicker, cylindrisch; Bursa stark entwickelt, der Stiel sehr breit, beson-

ders ihr unterer Teil, während der obere Teil mehr verengt ist, eine Blase

karmi angedeutet, Diverticulmu fehlt. Sehr- interessant ist der Bau des

Kopulationsapparates, dessen proximale Teil plattgedrückt, während der

distale cylindrisch ist, der vorige ist wohl als eigentlicher Penis, der letztere

als Epiphallus aufzufassen. Der Penis besteht aus zwei, eng aufeinander

liegenden Schenkeln ; der zmückgebogene Schenkel ist der Länge nach

rinnenartig vertieft luid in diese Rinne passt der vordere Teil des Epiphallus

hinein, der letztere ist mehrfach gewunden mid geht plötzlich ver-

engt in das fadenförmige Vas deferens über ; der Rückziehmuskel des

Penis ist an der Umbiegungsstelle des Penis inseriert. Der Rückziehmuskel

des entsprechenden Ommatophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

2. Orcula dolium Drap.

Ea dula (Fig. 87). Zahl der Zähne m einer Halbreihe 18; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei- und die Marginalzähne 3— 6spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 38). Die Zwitterdrüse besteht

aus 6 Büscheln ; Eiweissdrüse ziemlich klein ; Spermoviductus kuiz, ab-

geplattet, Uterus breit, an der Oberfläche glatt, Prostata ebenfallls breit,

plattgedrückt, aus sehr dicht liegenden, langen Drüsen bestehend. Uterushals

sehr lang, länger, als der Uterus, die Vagina dagegen sehr kurz und viel
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enger, als der Uterushals. Bursa stark entwickelt, der untere Teil des

Stieles sehr breit und abgeplattet, breiter, der Uterusbals, mehr nach

oben enger, cylindriseli. Der Pinis ist in der Nähe seiner Einmündung

sehr eng, erweitert sich aber bald, Epiphallus lang, cylindrisch, beschreibt

eine Doppelschhnge ; der Penis hat einen stark entwickelten, cylindrischen

Appendix ; der Rückziehmuskel des Penis ist neben dem Appendix inseriert
;

das Antrum genitale auffallend kurz. Der Eückziehmuskel des Qmnia-

tophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

IV. Aspasita Westl.

Aspasita triaria Em.

Verdauungstrakt (Fig. 39). Pharynx gedrungen, unregelmässig

stumpfkegelförmig ; Radulatasche klein, nach oben gekrümmt ; Oesophagus

ziemlich kmz, alluiählig erweitert in den Magen übergehend ; Speichel-

drüsen klein, geth'üngen, hinten zugespitzt, auf der dorsalen Seite eng

aneinander geschlossen, die linke ist viel grösser, als die rechtseitige.

Eadula (Fig. 40). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 16-19;

Mittelzahn einspitzig, mit Spm-en von Nebenspitzen ; Lateralzähne zwei-,

die imieren Marginalzähne dreispitzig, die äusseren infolge der wieder-

holten Spaltung der zwei äusseren Spitzen mehispitzig (bis 8). Kiefer

stark gebogen, der Länge nach unregelmässig gefurcht.

Geschlechts a pparat (Fig. 41). Die Zwitterdrüse besteht

aus 5—6 Büscheln; der Zwittergang, anfangs sehr eng, später beträcht-

lich erweitert ; die Eiweissdrüse gewöhnlich ziemlich gross, locker, an

der Oberfläche zottig. Spermoviductus km-z, gedrungen : Uterus weit, ge-

faltet, mehi'fach ausgeljuchtet, im Wasser stark aufquellend; Uterushals

anfangs weit, plattgedrückt, später enger und cylindiisch; Vagina ähnlich

dem unteren Teil des Uterushalses ; Bursa klein, zart. Blase kaum ange-

deutet, Diverticulimi fehlt. Die Prostata besteht aus sehr grossen, von

einander getreimten Drüsenschläuchen ; Penis spindelförmig, mit kurzem,

aber dicken Flagellum und sehr kräftig entwickeltem Appendix, welcher

aus einem weiteren basalen und einem engeren, aber gegen das Ende

zu wieder etwas erweiterten distalen Teil besteht ; Eückziehmuskel des

Penis zweiteilig, von welchen der eine Teil am Penis, der andere am
Appendix inseriert ist. Eückziehmuskel des Ommatophors verläuft zwi-

schen Penis und Vagina.

Über den Geschlechtsapparat von A. triaria hat unlängst Hesse

einige Angaben mitgeteilt. Dim gebührt das Verdienst die richtige syste-

matische Stelle dieser, gewöhnlich zu den Heüciden gestellten Art erkannt

zu haben.

10*
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Über den Bau des Centralnervensystems gibt Fig. 42, welche das

Organ von der rechten Seite darstellt, eine nähere Aufklärung.

V. Mastus KoB.

Mastus venerabilis Pfr.

Von den siebenbüigischen Afasiws-Formen wuiden sowohl links-

(= M. venerabilis Ppr.), wie rechtsgewundene (= M. relictus E. A. Biblz)

Exemplare untersucht. In anatomischer Hinsicht stimmen beide überein,

nur die Eadulse sind etwas abweichend.

E a d u 1 a (Fig. 43). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 29 ; Mittel-

zahn dreispitzig; Lateral- und Marginalzähne können nicht genau abge-

grenzt werden, da in der Spaltung der Spitzen keine strenge Gesetzmässig-

keit herrscht ; der grössere Teil der Zähne ist zweispitzig, die letzten 4—

6

gewöhnlich 3—5-spitzig, aber es können auch unter diesen zweispitzige

vorkommen. Eine Halbreihe an der Eadula von M. relictus (Fig. 44)

besteht nur aus 25 Zähnen, Mittelzahn dreispitzig, aber die Seitenspitzen

sind sehr klein, die äussersten Zähne 3— 6-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 45). Die Zwitterdrüse ist aus

einer ansehnlichen Anzahl von Büscheln aufgebaut, der Zwittergang mit

mehreren, einfachen oder fingerförmig verzweigten Samentaschen ; Be-

fruchtungstasche klein, hackenförmig gebogen, in die Eiweissdrüse einge-

bettet, darum von aussen unsichtbar ; Eiweissdrüse klein, grau, oval oder

mehr knollenförmig. Speromoviductus halbcylindrisch ; Uterus breit, ab-

geplattet, glatt ; Uterushals ziemlich eng, cylindrisch, etwa halb so lang,

wie der Spermoviductus, "Vagina cylindrisch, erreicht die halbe Länge des

Uterushalses; Bursa sehr stark entwickelt, Schaft sehr dick, viel dicker

und länger, als der Blasenkanal, Blase oval, vom Stiel nicht scharf abge-

setzt, Diverticulum sehr gross, mit dem Schaft gleich dick. Penis dick,

etwa halb so lang, wie der cylindrische Epiphallus, welcher in einem km-zen

Flagellmu endet; auf dem mittleren Teil des Epiphallus sitzt ein kleiner,

halbkugeliger Anhang, der wohl mit dem x\ppendix anderer Buliminiden

homolog ist ; Eückziehmuskel von mittlerer Länge, ziemlich dick, am
Penis inseriert. Eückziehmuskel des entsprechenden Ommatophors ver-

läuft zwischen Penis und Vagina.

VI. Clausilia Dk.\p.

1. Clausilia (Clausiliastra) fimbriata Em.

Über den Verdauungstrakt, der zugleich auch als Typus

des Verdauungstraktes der Clausilien gelten kann, gibt Fig. 46 eine nähere

Auskunft.
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Ra a ula (Fig. 47). Zahl der Zähue in einer Halbreihe 22; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, die inneren Marginalzähne drei-, die äusseren

vielspitzig, resp. gezackt.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a ( (Fig. 48). Die Zwitterdrüse besteht

aus 6—7 Büscheln ; Zwittergang weiss, seidenartig glänzend ; Befruchtungs-

tasche ziemlich gross und in die Eiweissdrüse eingebettet. Spermoviductus

halbcylindrisch, Uterus wenig gefaltet, auf dessen Oberfläche die Prostata als

schmales Band verläuft ; Vagina länger und viel dicker, als der Uterus-

hals ; Bmsa kräftig entwickelt, mit dickem Stiel und kaum merklich

abgesetzter Blase, Diverticulmn kürzer, als der Blasenkanal. Penis lang cy-

lindrisch, von dem kürzeren Epiphallus durch eine Anschwellung scharf

abgesetzt ; letzterer geht allmählig verjüngt in das fadenförmige Vas

deferens über; der sehr km-ze, aber kräftige Rückziehmuskel ist am Epiphal-

lus inseriert.

2. Clausilia (Clausiliastra) transsylvanica E. A. Blz.

R a d u 1 a (Fig. 49). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 27 ; Mittel-

zahn ch-eispitzig, aber che Seitenspitzen sind sehr klein, oder können auch

fehlen, so dass der Mittelzahn einspitzig wird, Lateralzähne zwei-, die inne-

ren Marginalzähne drei-, die äusseren 3— 5-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 50). Spermoviductus halb-

cyhndrisch. Uteras ziemlich weit, der ganzen Länge nach stark und regel-

mässig gefaltet, im Wasser stark aufquellend ; die Prostata besteht aus

grossen, unregelmässigen Gruppen von Drüsenschläuchen, die Oberfläche

uneben ; Uterashals und Vagina cylindrisch. letztere etwas kiü'zer, aber

dicker; Bmsa kräftig entwickelt, Diverticulmn länger, aber dünner, als

der Blasenkanal ; der starke imd ziemUch lange Rückziehmruskel des Penis

ist am ersten Drittel des Epiphallus inseriert.

3. Clausilia (Clausiliastra) cerata Rm. {^Parreijssi Rm.)

Rad ula (Fig. 51). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 28; Mittel-

zahn dreispitzig, aber die Seitenspitzen sehr klein, Lateralzähne zwei-,

die inneren Marginalzähne drei-, die äusseren vielspitzig, resp. gezackt.

Geschlechts a ppa rat (Fig. 52). Uterus weit, der ganzen

Länge nach stark und regelmässig gefaltet, im Wasser ausserordent-

lich stark aufquellend ; die Prostata ist breit und bildet die flache

Seite des halbcylindrischen Spermoviductus ; Uterushals dünn, Vagina

viel dicker und etwas länger, als der Uterushals ; Bmsa kräftig ent-

wickelt, Schaft dünner, der Blasenkanal stärker erweitert, abgeplattet,
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Diveiticulum länger, aber dünner, als der Blasenkanal, gegen das Ende

allmählig verjüngt und zuletzt zugespitzt. Der Penis kurz, conoid, der

Epiphallus viel länger, cylindrisch und ganz allmählig verjüngt in das

fadenförmige Vas deferens übergehend ; der Eückziehmuskel ist an der

Umbiegungsstelle des Epiphallus inseriert.

4. Glausilia (Clausiliastra) orthostoma Mke.

Eadula (Eig. 53). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 25; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, die inneren Marginalzähne drei-, die äusseren

vielspitzig, bzw. gezackt.

Ge s c hie ch t s a p pa r a t (Fig. 54). Befruchtungstasche ziem-

lich gross, oval oder kolbenförmig, auf der Oberfläche der Eiweissdrüse

liegend, Spermoviductus abgeplattet halbcylindrisch, Uterus gefaltet,

im Wasser nicht aufquellend : Prostata breit, die Drüsen locker zusammen-

gefügt. Uterushals anfangs abgeplattet, später cylindrisch, Vagina dicker

und länger ; Bmsa kräftig entwickelt, Schaft dicker, als der Blasenkanal,

letzterer so lang und dick, wie das Diverticulum. Penis und Epiphallus

ungefähr gleichlang, aber der letztere dünner ; der Kückziehnniskel ist etwa

an der Grenze des zweiten und dritten Drittels des Epiphallus inseriert.

5. Glausilia (Delinia) ornata Em.

Eadula (Fig. 55). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 24—25

;

Mittelzahn ein-, die inneren Lateralzähne ein-, die äusseren zwei-, die

Marginalzähne 3— 4-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 56). Befruchtungstasche klein,

oval und in die Eiweissdrüse eingebettet ; Spermoviductus halbcylindrisch,

Uteras dichtgefaltet, im Wasser stark aufquellend; Prostata breit, aus

sehr grossen Drüsenschläuchen gebildet ; Uterushals lang, Vagina viel

kürzer, aber dicker. Bursa kräftig entwickelt, langgestielt, mit ziemlich

grosser, aber wenig deutlich abgesetzter Blase, Diverticulum so lang, wie

die Blase und der Blasenkanal zusammen- Penis spindelförmig, ohne scharfe

Grenze in den cylindrischen Epiphallus und dieser letztere allmählig ver-

jüngt in das lange, fadenförmige Vas deferens übergehend ; der kräftige

und lange Eückziehmuskel ist an der Grenze von Penis und Epiphallus

inseriert.

6. Glausilia (Delima) gospiciensis Pfb.

Die Eadula (Fig. 57) stimmt mit jener der vorigen Art überein.

Ge. schlechtsapparat (Fig. 58). Befruchtungstasche dünn.
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aber ziemlich lang und in die Eiweissdrüse halb eingebettet ; Spermovi-

ductus halbcylindrisch, Uterus wenig gefahet, Prostata breit, aus langen

Drüsenschläuchen gebildet ; Uterushals auffallend dünn, kaum oder über-

haupt nicht dicker, als das Vas deferens, die Vagina dagegen sehi- dick,

dorsoventral abgeplattet, aber viel kürzer, als der Uterushals ; Bursa stark

entwickelt, Schaft dick, nach oben etwas verjüngert, wie die Vagina

abgeplattet. Blase keulenförmig, vom dicken, abgeplatteten Blasenkanal

wenig deutlich abgesetzt ; Diverticulum cylindrisch, gegen das Ende allmählig

verjüngt, etwa so lang, wie der Blaseukanal und die Blase zusammen.

Penis spindelförmig, der Epiphallus geht allmählig verjüngt in das

fadenförmige Vas deferens über ; der lange und kräftige Eückzieh-muskel

ist an der Grenze von Penis und Epiphallus inseriert.

7. Clausula (Pseudalinda) fallax Em.

ß a d u 1 a (Fig. 59). Zahl der Zähne in einer Halbreihe "29
; Mittel-

zahn schlank, etwas kleiner als die benachbarten Lateralzähne, einspitzig

oder mit Spiu-en von Nebenspitzen; Lateralzähne zwei-, die inneren Mar-

ginalzähne drei-, die äusseren mehr-, bis 6-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 60). Befruchtuugstasche klein,

cylindrisch und auf der Oberfläche der Eiweissdrüse gelegen ; Uterus oben

weniger, nach unten stärker gefaltet, im Wasser weniger aufquellend
;

Prostata stark entwickelt, an der Oberfläche feinzottig, sammetartig ; Uterus-

hals km-z, die Vagina dagegen sehr- lang, gegen die Genitalöffnung be-

trächtlich erweitert. Bm'sa gross, mit dickem Stiele und undeutlich

abgesetzter Blase, Diverticulum dünn, zart, gegen das Ende allmählig

kolbenförmig verdickt, fast der ganzen Länge nach gewmiden; männlicher

Genitalgang mit zwei spindelförmigen Anschwellungen, von welchen die

eine dicht hinter der Genitalöffnung, die andere mehr oben, etwas unter

der Mitte des Vas deferens-Penisschlauches liegt ; Eückziehmuskel wie bei

der' folgenden Art.

8. Clausula (Pseudalinda) stabilis Pfr.

Eadula (Fig. 61). Zahl der Zähne m einer Halbreihe 25; Mittel-

zahn dreispitzig, die anderen Zähne wie bei der vorigen Art.

Geschlechtsapparat (Fig. 62). Spermoviductas im Ganzen

cylindrisch, aber auf der Prostataseite mehr oder weniger abgeplattet
;

Uterus weit, stark gefaltet, im Wasser stark aufquellend; Prostata breit,

Oberfläche sammetartig. Uterushals anfangs breiter und abgeplattet, mehr
nach unten verhältnismäs.'<ig si.hr eng und cylindrisch; Vagina sehr dick, in
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der Mitte spindelförmig verdickt, ungefähr- so lang, wie der Uterusbals;

Bursa sehr gross, mit dickem Stiele und undeuthch abgesetzter Blase,

Diverticulum an der Einmündungsstelle äusserst dünn, gegen das Ende

allmählig verdickt, gerade, nm- das distale Ende etwas gewtmden. Penis

und Vas deferens wie bei der vorigen Art, aber die obere Anschwellung

ist durch eine flache EiiLsenkung in zwei Teile gesondert. Eückziebmuskel

des Genitalapparates zweiteilig, der eine Arm ist am Schaft, der andere

am benachbarten Teil des Uterushalses inseriert, während der entspre-

chende Teil des Vas deferens mit dem Muskel durch zähts Bindegewebe

verbunden ist.

9. Clausilia (Pseudalinda) viridana Em. {=^montana Pfb.)

Die E a d u 1 a (Fig. 63) stimmt im Allgemeinen mit jener der vorigen

Art überein.

Der Geschlecht sapparat (Fig. 64) weicht von jenem der

vorigen Art nm- in einigen imtergeordneten Merkmalen ab, nämlich: 1. die

Vagina ist nicht verdickt, 2. der Penis ist vom Vas deferens scharf abge-

setzt und bildet in seiner ganzen Länge einen ziemlich gleichmässigen

Schlauch, 3. nicht der distale, sondern der proximale Teil des Diverticulums

ist massig gewunden.

10. Clausula (Vestia) turgida Em.

Eadula (Fig. ß5). Zahl der Zälme in einer Halbreibe 20; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, die inneren Marginalzähue drei-, die äusse-

ren infolge der Spaltung des Ectoconus vierspitzig.

Geschlechts a ppar a t (Fig. 66). Befiuchtungstasche von

ansehnlicher Grösse, cylindrisch mid auf der Oberfläche der Eiweissdrüse

gelegen; diese letztere quillt im Wasser sehr stark auf Spermoviductus

beinahe cylindrisch, die Oberfläche des Uterus feinzottig, nicht gefaltet, seine

Gewebe quellen im Wasser kaum oder überhaupt nicht auf ; Prostata läuft

als schmales Band dem Uterus entlang, seine Oberfläche ist glatt. Uterus-

hals anfangs breit und etwas abgeplattet, mehr nach unten dünner und

cylindrisch, Vagina anfangs dünner, der untere Teil aber fast kugelförmig

angeschwollen. Bmsa gross, mit kaum abgesetzter Blase, Diverticulum

des Blasenstieles zart und ziemlich km'z, sein proximaler Teil sehr dünn,

distalwärts aber allmählig verdickt, der ganzen Länge nach stark gewun-

den. Penis und Vas deferens wie bei Clausilia (Pseudalinda) fallax. Der

sehr ki'äftige Eückziebmuskel des Genitalapparates ist am Schaft des

Blasenstieles inseriert.
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11. Clausula (Idijla) rugicollis Em.

Ea d ula (Fig. 67). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 20; Mittel-

zahn dreispitzig, aber die Nebenspitzen sind sehr unbedeutend, die inneren

Lateralzähne einspitzig, mit Spiu'en des Ectoconus, die äusseren zweispitzig,,

die inneren Marginalzähne drei-, die äusseren 4— 5-spitzig.

Gesc hlechtsapparat (Fig. 68) . Befruchtungstasche ziem-

lich gross und auf der Oberfläche der Eiweissdrüse gelegen; der obere

Teil des Spermovic^uctus abgeplattet schlauchförmig, der untere, halb-

cyhudrisch; Uterus weit, stark gefaltet, besonders sein bei der Eiweiss-

drüse gelegene Teil; Prostata breit, plattgedrückt, vom Uterus scharf ab-

gegrenzt, besonders in seinem oberen Teil, wo die beiden Komponenten

des Spermoviductus durch eine tiefe Furche geschieden sind, so dass hier

der Spermoviductus wie doppelt gekielt erscheint ; der ziemlich kmze

Uterushals anfangs gefaltet, mehr nach unten glattwandig; die Vagina

bedeutend länger, als der Uterushals, stark abgeplattet ; Bursa sehi" stark

entwickelt, sein Stiel sehr dick, die Blase sehr gross, Diverticulum klein

und zart, proximal sehr dünn, distal allmählig verdickt, sehr stark spiral-

förmig gewunden, perlschnurföiinig. Der Penis schleifenartig gebogen, das

Vas deferens bildet einen cylindrischtn Schlauch, der seinen grössten Dui-ch-

messer in seinem mittleren Teile erreicht. Der eine Arm des zweiteiligen

Eückziehmuskels des Geschlechtsapparates ist am Blasenstiel, der andere

am Vas deferens inseriert.

12. Clausilia (Lhjla) pagana Em.

Eadula (Fig. 6'J). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 19; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, Marginalzähne 3— 6-spitzig.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 70). Die Zwitterdrüse besteht

aus nm- 3 Büscheln; Befruchtungstasche verhältnismässig sehi' gross und

in die Eiweissdrüse eingebettet. Spermoviductus kmz, beinahe cyhn-

drisch; Uterus ziemlich eng, wenig gefaltet, im Wasser kaum aufquellend ;

Prostata breit, plattgedrückt; Uterushals anfangs breit, abgeplattet, mehr

nach unten enger, Vagina nach unten etwas erweitert cylindrisch. Bursa

stark entwickelt, mit dickem Stiele und ovaler Blase, Diverticulum ver-

hältnismässig gross, im proximalen Teil sehr dünn, distal mehr verdickt,

wenig gewunden. Penis und Vas deferens schlauchförmig, der erstere

etwas gewunden ; der Eückziehmuskel ist am Blasenstiel, der Einmündungs-

stelle des Diverticulums gegenüber inseriert.
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13. Clausula (Pirostoma) cruciata Stud.

Radula (Fig. 71). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 19; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, die inneren Marginalzähne dreispitzig, die

Zähne werden nach aussen mehi'spitzig, bzw. gezackt.

Geschlechtsapparat (Fig. 72). Die Zwitterdrüse besteht aus

5, von auffallend grossen Drüsenschläucheu zusammengesetzten Büscheln ;

Befruchtungstasche gross und in die Eiweissdrüse eingebettet. Spermovi-

ductus nahezu cylindrisch, Uterus gefaltet, im Wass^- mehr oder weni-

ger aufquellend ; die Prostata ebenfalls beinahe cyhndrisch und bis zur

Hälfte in der vom Uterus gebildeten Rinne gelegen ; Uterushals sehr

kurz, die Vagina bedeutend länger; ßm-sa mit dickem Stiele und grosser,

ovaler, deutlich abgesetzter Blase, Diverticulum sehr klein, zart, kaum
gewunden. Der anfangs cylindrische, später aber abgeplattete Penis be-

steht aus zwei eng aneinander liegenden Schenkeln ; der dem Penis be-

nachbarte Teil des Vas deferens ist dünner, mehr nach oben aber spin-

delförmig verdickt und geht allmählig verjüngt in die Prostata über. Der

Penis besitzt einen langen, dünnen ßückziehmuskel, welcher am abge-

platteten Teile des Penis inseriert ist, der andere aber ist am Diaphragma

befestigt.

14. Clausilia (Pirostoma) parvula Stud.

Radula (Fig. 73). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 15; Mittel-

zahn drei-, Lateralzähne zwei-, Marginalzähne 3— 6-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig- 74). Befruchtungstasche auf-

fallend gross, oval und tief in die Eiweissdrüse eingebettet, aber die

eine Seite liegt frei. Spermoviductus halbcylindrisch, männlicher wie weibli-

cher Teil glatt ; Uterushals trichterförmig, gegen die Einmündungssteile der

Bursa sehr verjüngt, die Vagina bedeutend länger, als der Uterushals;

Bursa mit dickem Stiele und sehr grosser, kolbenförmiger Blase, Diver-

ticulum sehr klein, hyahn und darum sehr schwer sichtbar, stark ge-

wunden, perlschnurförmig. Der Penis sehr klein, schleifenartig gebogen.

Vas deferens in der Mitte spindelförmig verdickt ; der Rückziehmuskel

ist am schleifenartig gebogenen Teile des Penis inseriert.

Vni. Vitrina Drap.

1. Vitrina (Semilimacella n. subg.) velebitica n. sp.

Die mir vorliegenden vier Exemplare dieser Art habe ich Ende

September 1916 aus Zengg, von Frl. E. Dobiasoh lebend erhalten, die

dieselben im Velebit, auf der Metla-Höhe bei Ostaria (zwischen Gospié
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und Carlopago) gesammelt hat. Nach flüchtiger Untersuchung war ich d^r

Meinung, dass diese Exemplare zu der — im Velebit angeblich weit ver-

breiteten — Vitrina Beitteri oder zu V. pellucida gehören, aus der anatomi-

schen Untersuchung stellte es sich aber heraus, dass sie mit keiner der

bekannten Arten identifiziert werden können. Die Beschreibung dieser

neuen Art gebe ich im Folgenden, muss aber bemerken, dass die Be-

schreibung des Gehäuses nicht auf diese Exemplare gegründet ist, weil

das Gehäuse des grössten und zur Beschreibung einzig geeigneten Exem-

plares bei der anatomischen Untersuchung zerbrochen wurde ; deshalb

war ich gezwungen die Beschreibung nur nach jenen Schalen zu geben,

welche von mir vor 10 Jahren ebenfalls auf tief ;\Ietla-Höhe gesammelt

wurden und offenbar zu derselben Arl. gehören.

Gehäuse dünnschalig, durchsichtig oder ein wenig getrübt, grünlich-

gelblich hornfarbig, glänzend, mit kaum sichtbaren Zuwachsstreifen, aus

drei Windungen bestehend ; das flachkegelförmige Gewinde deutlich vor-

springend, sein Durchmesser genau halb so lang wie der grössere Durch-

messer des Gehäuses ; Mündung schief, etwas breiter als hoch, lang ellip-

tisch. Ober- und Unterrand konvex. Gr. 3'8: 6'7 mm.
Das Tier kann sich vollkommen in das Gehäuse zurückziehen, schlank,

vorne abgerundet, hinten stark zugespitzt, hoclige wölbt ; rechter Schalen-

lappen zungenförmig, über den Apex reichend, linker Nackenlappen sehr

gross, am kriechenden Tier fast die Ommatophoren erreichend, rechter

Nackenlappen sehr klein, lang dreieckig, hinter der Atemöffnung gelegen ;

Ommatophoren lang, schlank, Fühler klein, gedrungen; die Farbe des

Tieres dunkler oder heller schmutziggrau, die Seiten fast weiss ; die Lappen

pigmentiert, und besonders im linken Nackenlappen sind grosse Pigment-

flecke vorhanden; die Sohle in drei Felder geteilt, die äusseren Eänder

sind beim lebenden Tier bläulichgrau; die Atemöffnung liegt verhältnis-

mässig weit vorne, vor dem rechten Lappen. Das Tier ist ziemlich lebhaft.

Die Lagerung der P a 1 1 i a 1 o r g a n e wie bei folgender Art, liegen

aber weniger quer, sondern mehr schlag zur Hauptachse des Tieres ; die

Öffnung des Ureters liegt bei der Analöffnung ; das Pericardium erreicht

% der Länge der Niere. ^

Verdauungstrakt. Pharynx sehr gross, verlängert kugel-

förmig; Eadulatasche sehr klein, halbkugelig; Oesophagus in der Mitte

spindelförmig verdickt und dann allmählig erweitert in den geräumigen

Magen übergehend; die Speicheldrüsen sind sehr locker, liegen weit hinten,

die Speichelgänge sind deshalb sehr lang, die rechte Drüse bedeutnnd

grösser, als die linke.

Radula (Fig. 75) mit dreispitzigem, symmetrischen Mittelzahn,

und mit 11 asymmetrischen, dreispitzigen Lg-teralzähnen; Zahl der Mar-
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ainalzähne 26, die inneren von diesen zweispitzig, die äusseren durch Auf-

treten von Nebenspitzen mehr-- (bis 6) spitzig.

Kiefer sehr dünn, halbmondförmig gebogen, an der konkaven

Seite mit einem abgerundeten Vorsprung.

Gescblechtsapparat (Fig. 76). Meine Exemplare waren

noch nicht ganz geschlechtsreif; über die Zwitterdrüse kann ich nichts

berichten, da es mir nicht gelang dieselbe aus der Mitteldarmdrüse he-

rauszupräparieren ; der Zwittergang anfangs dünner, erweitert sich aber

bald beträchtlich und wird gewunden, dann verengt er sich plötzlich wieder

und wird gerade ; eine Befruchtungstasche konnte nicht aufgefunden wer-

den; die Eiweissdrüse war klein, wahrscheindlich unentwickelt, rötlich-

braun ; der Spermoviductus war ebenfalls nicht vollständig ausgebildet ;

der Uterushals verhältnismässig lang, aber dünn, die Vagina sehi' dick:

Bursa mit deutlich abgesetzter, ovaler Blase und kmzem.in der Nähe der

Einmündung sehr verdickten Stiele ; in die Vagina mündet eine sehr

grosse, cylindrische Anhangsdrüse (Appendicula) ; Penis cylindrisch-keulen-

förmig, das fadenförmige Vas deferens mündet endständig und verläuft

unter der äusseren Bindegewebshülle des Penis. Eückziehmuskel des ent-

sprechenden Ommatophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

Das Nervensystem stimmt im Allgemeinen mit jenem der

folgenden Art überein, weicht aber in einigen Punkten von demselben ab.

Die linksseitigen Ganglien grenzen sich schärfer ab, besonders das linke

Parietale und das Viscerale sind deutlich abgegrenzt ; das Visceralganghon ist

stark nach rechts verschoben, unmittelbar vor ihm liegt das rechte Plemal-

ganglion, weil das entsprechende Parietale stark nach links verschoben ist.

Bei dieser Art kombinieren sich ganz merkwürdigerweise die Merk-

male der WAGNER'schen Gattungen — nach meiner Auffassung nur von

Wert von Untergattungen — und darum scheint es mir unvermeidlich für

sie eine neue Untergattung aufzustellen. Ich schlage dafür- den Namen

Semilimacella vor.

Es ist zm- Zeit ganz unmöglich die Verbreitung dieser Art zu präci-

sieren und vorläufig kann nm- die Metla-Höhe als ihr sicherer Fundort

angesehen werden. Nur weitere zoogeograpliische und anatomische Unter-

suchungen können entscheiden, wie weit diese Art im Velebit und in den

nordösthchen Balkanländern verbreitet ist.

2. Vitrina (Semilimax) Kotulae Webtl.

Die P a 1 1 i a 1 h ö h 1 e liegt quer zm- Längsachse des Tieres (Fig. 77)

;

die Niere fast so lang, wie die Lungenhöhle, ellipsoid oder nach vorne ver-

jüngt, entlang des Vorderrandes der Lungenhöhle gelegen ; die Öffnung
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des sekundären Ureters liegt etwas hinter der Atemöffnung und ziemlich

entfernt links vom Anus. Das Pericardiiuu liegt in der vorderen linken Ecke

der Pallialhohle, unter der Niere, der Vorhof ziemlich klein, die Kammer
dagegen sehr gross.

Verdauungstrakt (Fig. 77). Pharvnx gross, birnförmig
;

Oesophagus anfangs dünner, in der Mitte spindelförmig, bezw. kropfartig

erweitert, sehr düimwandig ; der Oesophagus gehtallmähhg erweitert in den

hufeisenförmig gebogenen Magen über; der Mitteldarm beschr-eibt eine

S-förmige Doppelschlinge ; die Speicheldrüsen breit, lamellenförmig, weit

hinten über der kropfartigen Erweiterung des Oesophagus gelegen, die

Speichelgänge sind in Folge dessen sehr lang, die rechte Drüse bedeutend

grösser, als die linke.

Die Radula (Fig. 78) mit symmetrischem, dreispitzigen Mittel-

zahn, darauf folgen 15 dreispitzige, asymmetrische Lateralzähne, sowie

20—21 stachelförmige Margina Izahne.

Geschlechtsapparat (Fig. 79). Die Zwitterdrüse ist ein

unregelmässiges, lamellenartiges Gebilde und besteht aas lockeren, kugeligen

Drüsenschläuchen ; der Zwittergang anfangs dünner und gewunden, weiter

unten mehr verdickt und gerade, sein letzter Absclmitt ist in die Eiweiss-

drüse tief eingebettet ; eine Befruchtungstasche konnte ich nicht auffinden.

Die Eiweissdrüse sehr gross, (beim abgebildeten Exemplar besteht sie aus

zwei Teilen), ziemlich locker ; der Spermoviductus km-z, gedrungen, der

Uterus geräumig, aus zwei grossen, blindsackartigen Erweiterungen beste-

hend, an deren Wand die Prostata als schmales Band verläuft ; Uterushals

anfangs erweitert und plattgedrückt, mehr nach unten verengt und

cylindrisch ; die Vagina km-z, aber dick; Bursa mit etwas verlängerter,

deutlich abgesetzter Blase und kiuzeiu Stiele ; Appendicula sehr gross,

cyHndrisch. Der Penis imregelmässig cylindrisch und schwach gekrümmt
;

das fadenförmige Vas deferens mündet endständig und verläuft zum Teil

unter der äusseren Bindegewebshülle des Penis ; der lange, dünne Eück-

ziehmuskel ist endständig, neben der Einmündungsstelle des Vas deferens

inseriert. Der Eückzi?lunuskel des entsprechenden Ommatophors verläuft

zwischen Penis und Vagina.

Nervensystem (Fig. 80). Die Cerebralganglien oval, schräg

nach vorwärts verlängert, Cerebralkommissur kmz und breit ; die Pedal-

ganglien gross, unregelmässig polygonal, Cerebropedal- und Cerebro-

plemal-Konnektive ziemlich lang, die übrigen dagegen sehi' km'z, so dass

die GangHen der visceralen Gruppe eng nebeneinander liegen und einen

hufeisenförmigen Komplex bilden, in welchem die einzelnen Ganglien nur

sehr undeutlich zu unterscheiden sind.
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YIU. Vitrea Fitz.

1. Vitrea Jetschini Kim.

Verdauungstiakt (Fig. 81). Pharynx verlängert, anfangs

cyliudrisch, mehr nach hinten trichterförmig erweitert, seitHch abgeplattet
;

die Eadulatasche klein, kegelförmig; der dümie, ziemlich kurze Oesopha-

gus geht plötzlich erweitert in den auffallend grossen, hufeisenförmig

gebogenen Magen über; der Mitteldarm beschreibt eine ziemlich kleine

S-förmige Doppelschlinge; die Speicheldrüsen sind sehr gross, massig,

lamellenförmig. die Speichelgänge lang, so dass die Drüsen fast bis zum Ma-

gen reichen.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 82). Die Zwitterdrüse des einzi-

gen, mir zm' Verfügung stehenden Exemplares konnte nicht herauspräpa-

riert werden; die zwei Enden des Zwitterganges sind gerade und dünner,

der mittlere Abschnitt ist dagegen dicker und stark gewunden; dieser

gewundene Abschnitt ist von einer derben, seidenglänzenden Hülle umge-

ben, so dass die Windungen nur nach entsprechender Präparation sicht-

bar werden (auf der beigegebenen AbbikUuig unpräpariert dargestellt !) ; die

Befruchtungstasche ungewöhnlich gross, etwas keulenförmig verdickt, ihr

proximale Teil ist in die Eiweissdrüse eingebettet, der distale Teil liegt aber

frei; die Eiweissdrüse ist eiförmig, massig, an der Oberfläche glatt. Der

Spermoviductus ist etwas abgeplattet, in seiner ganzen Länge gleichbreit

und von hell kremgelber Farbe ; Uterus und Prostata sind von aussen

nicht zu imterscheiden ; der untere Teil des weiblichen Genitalganges ist

durch eine Einschnüimig in zwei ungleiche Teile gesondert, von welchen

der obere wohl als Uterushals, der untere als Vagina aufzufassen sind ;

die Bursa fehlt. Der Penis ist sehr gross, spindelförmig verdickt, mit

endständig inseriertem Eückziehmuskel, das lange, fadenförmige Vas deferens

mündet neben dem Rückziehmüskel. Der Rückziehmuskel des entsprechen-

den Ommatophors verläuft zwischt n Penis und Vagina.

2. Vitrea diaphana Stud.

Die R a d u 1 a (Fig. 83) ist wie bei der folgenden Art.

Geschlechtsapparat (Fig. 84). Es stand mir nur ein einziges,

anscheinend nicht ganz geschlechtsreifes und etwas beschädigtes Exemplar

zur Verfügung; die Eiweissdrüse war nur ziemlich schwach entwickelt;

der Spermoviductus abgeplattet, Uterus in der Mitte etwas erweitert, glatt
;

Prostata plattgedrückt , die Prostatadrüsen sehr klein ; der untere Ab-

schnitt des weiblichen Genitalganges ziemlich kurz, in der Mitte spin-
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delföimig verdickt, eine Buisa ist nicht vorhanden; der Penis gross,

unregelmässig cyHndrisch-keulenfürniig, der starke Eückziehmuskel ist

endständig inseriert, neben ihm mündet das hyahne, stark spiralförmig

gewundene, fadenförmige Vas deferens.

3. Vitrea opinata Cless.

Eadula (Fig. 85). Mittelzahn dreispitzig, aber die Nebenspitzen

sind sehr klein ; dann folgen 4 Lateralzähne, von denen die 3 inneren deut-

lich dreispitzig sind, der vierte hat dagegen nur einen sehr undeutlichen

Ectoconus, welcher auch ganz fehlen kann ; die 9 Marginalzähne sind

pfriemenförmig.

G e s c hie c h t s a p pa r a t (Fig. 86). Die Zwitterdrüse besteht

aus 4—5 Büscheln ; Zwittergang wie bei V. Jetschini; Befruchtungstasche

klein und in die Eiweissdrüse eingebettet ; die letztere oval, massig, im

Wasser stark aufquellend und durchsichtig ; Spermoviductus breit, gedrun-

gen, Uterus geräumig, glatt; die Prostata breit, die Prostatadrüsen sehr

gross ; Uterushals mit einer ziemlich grossen Anschwellung, der vaginale

Teil cylindrisch, Bursa nicht vorhanden. Der Penis gross, cylindrisch, gegen

das Ende allmähhg verjüngt ; der kurze, aber starke Bückziehmuskel

ist endständig inseriert, neben ihm mündet das fadenförmige Vas deferens.

Der Eückziehmuskel des entsprechenden Ommatophors verläuft zwischen

Penis und Vagina.

IX. Conulus Fitz.

Conulus fulvus Müll.

Da der Bau des Genitalapparates dieser Art schon von Lehmann

und V. Ihering beschrieben wm-de, so ist es überflüssig darauf hier näher

einzugehen, darum will ich mich hier nur auf jene Punkte beschränken,

in welchen meine Untersuchungen besonders von jenen v. Iheeing's ab-

weichen. Dieser Autor schreibt: «Der Uterus verjüngt sich nach unten und

setzt sich scharf ab gegen eine breite, ringförmige, dunklere Partie der

Vagina, welche dickere drüsige Wandungen hat. Von der Vagina löst sich

dicht unterhalb dieser Drüsenzone ein rudimentäres ganz kurzes Blind-

säckchen ab, welches offenbar das Receptaculum seminis darstellt.» Dem
gegenüber möchte ich bemerken, dass ich keine Spur dieser drüsigen Zone

finden konnte, aber es gelang mir das Vorhandensein einer ziemlich gros-

sen und langgestielten Bursa copulatrix zu konstatieren (s. Fig. 87). Meine

Ergebnisse stimmen in dieser Hinsicht mit den von Jacobi beim japa-

nischen C. tener K.hX). gewonnenen überein. Nach v. Iheeing bildet das
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Vas deferens «an seinem Eintritte in den Apex des Penis eine central

durchbohrte kurze phunpe Glans.» Nach meinen Beobachtungen geht

das Vas deferens allmähhg, ohne scharfe Grenze in den Penis über.

V. Ihebing zeichnet den Penis als einen langen, cylindrischen, im Verhältnis

zum ganzen Geschlechtsapparat sehr grossen Schlauch. Im Gegenteil, eben

der verhältnismässig kleine Penis ist ein charakteristisches Merkmal des

Geschlechtsapparates dieser Ai't.

X. FyraTnidula Fitz.

Pyramidula rupestris Dkap.

Ve r d a u un gs t r a k t. Pharynx länglich eiförmig, seitlich ab-

geplattet ; Eadulatasche gross, cylindrisch, nach oben gekrümmt ; Oesopha-

gus sehr lang, dünn und allmählig erweitert in den gebogenen Magen

übergehend ; der Darm mit der gewöhnlichen S-förmigen Doppelschlinge
;

die Speicheldrüsen massig, sehr klein, niu- ^/g Länge des Oesophagus er-

reichend, dorsal wie ventral zusammengeklebt.

Eadula (Fig. 88). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 16; Mittel-

zahn gedrungen, einspitzig, die 6 Lateralzähne zwei-, die inneren Marginal-

zähne zweispitzig, die äusseren werden allmählig mehrspitzig (bis 7).

Geschlechtsapparat (Fig. 89). Die Zwitterdrüse klein, aus

einem Büschel bestehend ; Zwittergang in der Mitte stark gewunden ; eine

Befruchtungstasche konnte ich nicht auffinden ; die Eiweissdrüse sehi'

gross, aus sehr' grossen Drüsenschläuchen zusammengesetzt, an der Ober-

fläche uneben; der Spermoviductus breit, abgeplattet, weiblicher imd

männlicher Teil von aussen nicht unterscheidbar, da von aussen nm- die

auf seiner Wand sitzenden grossen Drüsenschläuche sichtbar sind ; im

Uterus eines Exemplares habe ich einen jungen, sehr grossen Embryo

gefunden, die Art ist also lebendig gebärend ; der Uterus des trächtigen

Tieres weicht von jenem der übrigen ab, indem auf der Uteruswand solcher

Tiere keine Drüsen sichtbar sind und das Organ ganz glatt ist. Uterushals

und Vagina stark abgeplattet, beide ungefähr- gleichlang ; Buisa ziemlich

klein, mit dünnem Stiele und undeutlich abgesetzter, ovaler Blase.

Der Penis auffallend klein, spindelförmig verdickt und hufeisenförmig

gebogen, beide Schenkel eng aufeinander liegend ; der Penis geht plötzlich

verjüngt in das sehr lange, fadenförmige Vas deferens über ; der ziemlich

schwache Rückziehmuskel ist am dicksten Teile des Penis inseriert. Die

Genitalöffnung liegt sehr tief, in der Nähe des Fusses.
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XI. Patula Held.

1. Patula ruderata Stud.

Die Eadula (Fig. 91) mit schlankem, dieispitzigen Mittelzalm,

auf diese folgen in einer Halbieihe 15 zweispitzige Seitenzähne, welche

ganz alhuählig ineinander übergehen, so dass die Grenze zwischen den

Lateral- und Marginalzahnen nicht ganz genau bestimmt werden kann.

Die Verhält nisse des G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t e g (Fig. 92) wm-
den schon, nach Wiegmann's Aufzeichnimgen, A'on Hesse geschildert. Die

zwischen meinen und den WiEGMANN'schen Beobachtungen bestehenden

Abweichvmgen sind aus der beigegebenen Abbildung zu ersehen. Diverti-

culum des Blasenstieles fehlt ; nach Wiegmann soll die Befruchtungstasche

aus zwei Bliudsäckchen bestehen, ich konnte aber nur- eines auffinden.

Das C e n t r a 1 n e r V e n s y s t e m (Fig. 93 a) ist durch eine

eigenartige Verschiebung der Ganglien der visceralen Gruppe charakteri-

siert. Das hnke Pleuralgauglion (Fig. 93 a) liegt dicht oberhalb des Pedal-

ganglions imd gleich hinter demselben das entsprechende Parietale, so dass

das Cerebroplemal-Konnektiv lang und das Plemopedal sehr kurz sind;

auf der rechten Seite hingegen liegt das Pleuralganghon gleich hinter dem

entsprechenden Cerebrale und hinter diesem das Parietale (Fig. 93?)), so

dass das Verhältnis der Länge des cerebropleuralen und pleru'opedalen

Konnektivs gerade umgekehrt ist, wie auf der anderen Seite.

i5i^
'

2. Patula solaria Mkb.

! Piadula (Fig. 94). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 14; Mittel-

zalm schlank, dreispitzig, Lateralzähne zwei-, die Marginalzähne infolge

der Spaltung des Mesoconus wieder dreispitzig.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 95). Die Zwitterdrüse besteht aus

eng aneinander gereihten DrüsenscTiläuchen, die sich zu kaum angedeuteten

Büscheln gruppieren ; der Zwittergang ausserordentlich lang, im mittleren

Teil massig gewunden ; der Gang mündet in eine ungewöhnlich grosse Be-

fruchtungstasche ; die Eiweissdrüse ist sehr gross, gebogen, zugespitzt,

etwas hyahn und an der Oberfläche glatt. Der Spermoviductus kurz, ge-

drungen, der Uterus abgeplattet, glatt, im Wasser nicht aufquellend; die

Prostata sehr breit, ihre Drüsen sehr gross, so dass die Oberfläche der

Pi-ostata wie ausgepflastert erscheint ; Uterushals kurz, abgeplattet, viel

kürzer, als die cylindrische Vagina ; Bm'sa mit deutlich abgesetzter, lang

ovaler Blase und km'zem, dünnen Stiele. Der Penis spindelförmig verdickt

und allmählig verjüngt in das fadenförmige Vas deferens übergehend ; der

Annales Musci Natioualis Hunuarici. XV, H
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kuize, aber kräftige Eückziehmnskel des Penis ist einerseits ungefähr an

der Grenze von Penis und Vas deferens inseliert, andererseits vereinigt

ersieh mit dem Kolumellarmuskel. Der Eückziehmuskel des entsprechenden

Ommatophors verläuft zwischen Penis und Vagina.

l

XII. Helicodonta Eisso.

Helicodonta diodonta Féb.

Eadula (Fig. 96). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 26; Mittel-

zahn kleiner, als die benachbarten Lateralzähne, dreispitzig, aber die Ne-

benspitzen sind sehr klein und die eine oder andere kann auch fehlen;

Lateralzähire zwei-, die inneren Marginalzähne drei-, die äasseren vier-

spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 97) . Die Zwitterdrüse besteht

aus 4—5 Büscheln ; der Zwittergang massig gewunden, die Befruchtungs-

tasche sehr gross, oval und auf der Eiweissdrüse gelegen; diese

letztere ist verhältnismässig klein, halbcylindrisch, gebogen, glatt ; der

Spermoviductus dünn halbcylindrisch, der Uterus nicht gefaltet, fast glatt,

auf seiner Wand verläuft che Prostata als ein schmales Band ; der Uterus-

hals kmz, die Vagina doppelt so lang; Bm-sa mit langovaler oder lan-

zettförmiger Blase und dünnem Stiele, das Diverticulum fehlt, ebenso

fehlen auch die Anhangsorgane des weiblichen Genitalganges (Schleim-

drüsen und Pfeilsack). Der Penis schlank spindelförmig und allmähüg ver-

jüngt in das fadenförmige Vas deferens übergehend; der kräftige Eück-

ziehmuskel ist etwa an der Grenze von Penis und Vas deferens inseriert
;

ein Flagellum fehlt. Der Eückziehmuskel des entsprechenden Ommato-

phors verläuft zwischen Penis und Vagina.

XIII. Fruticicola Held.

1. Fruticicola Lubomirskii Slós.

Eadula (Fig. 98). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 20 ; Mittel-

zahn dreispitzig, etwas kleiner imd schlanker, als die benachbarten Lateral-

zähne ; diese letzteren zwei-, die Marginalzähne drei-, ausnahmsweise vier-

spitzig, indem sich gewöhnlich nur der Ectoconus spaltet.

G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t (Fig. 99). Sämtliche Acini der Zwitter-

drüse vereinigen sich zu einem einzigen Büschel ; der Zwittergang stark

gewunden, die Befruchtungstasche klein, oval; die Eiweissdrüse halb-

cyUndrisch, gebogen; der Spermoviductus weit, der Uterus stark gefaltet,

im Wasser stark aufquellend; d'e Prostata ziemlich breit bandför-

mig, aus gelblichen, kleinen, eng aneinander gereihten Drüsenschläu-
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chen zusammengesetzt; der Uteiushals kurz, die Vagina ist S^^-ioal

länger ; Bm'sa mit grosser, unregelmässig ovaler Blase und ziemlich kmzem
und dicken Stiel; die \'ier Schleimdrüsen am Grunde gabelig verästelt;

Ztihi der Pfeilsäcke 4, welche paarweise symmetrisch auf der Vagina sitzen.

Der Penis spindelförmig, Epiphallus von annähernd gleicher Länge ; das

Flagellum km-z ; der Rückziehmuskel des Penis ist am Epiphallus inseriert.

2. Fruticicola Bielzi E. A Blz.

Radula (Fig. 100). Zahl der Zähiae in einer Halbreihe 30—81;

der Mittelzalm ist sehr veränderlich auch au derselben Eadula, indem er

bald entschieden einspitzig, bald aber mit einer Nebenspitze, eventuell mit

zwei Nebenspitzen ausgestattet ist, welche jedoch immer nm- sehr schwach

ausgebildet sind; die Lateral- und Marginalzähne sind zweispitzig und nur

ausnahmsweise kommt es vor, dass eine der äussersten Längsreihen aus

drei- oder vierspitzigen Zähnen besteht.

Geschlechts a ppa rat (Fig. 101). Die Zwitterdrüse besteht

aus einem Büschel; die Befruchtungstasche «ehr- gross, keulenförmig, fast

kugelig; die Eiweissdrüse gebogen, glatt, der Länge nach rinnenartig aus-

gehöhlt ; der Uterus sehr weit, dicht und stark gefaltet, im Wasser stark

aufquellend ; die Prostata ziemlich breit bandförmig, ihre Drüsen sind

dicht aneinander gereiht ; der Uterushals kui'z, abgeplattet, die cylin-

drische Vagina bedeutend länger ; Bm'sa mit sehr grosser, ovaler, scharf

abgesetzter Blase und dickem Stiel, welcher vor der Blase sich ziemlich

verjüngt ; die vier Schleimdrüsen sind am Grunde gabc^lig verästelt, Zahl der

Pfeilsäcke 4, welche paarweise auf der Vagina sitzen. Der Penis sehr

gross, spindelförnug, der Epiphallus nahezu gleichlang, das Flagellum

inittellang; der lange, aber ziemlich dünne Eückziehmuskel des Penis ist

an der Grenze von Penis und Epiphallus inseriert.

XIV. Monacha Hartm.

Monacha dibothryon Kim.

Eadula (Fig. 102). Zahl der Zäline in einer Halbreihe 27—28;

Mittelzahn dreispitzig, aber die Nebenspitzen sind sehr klein, Lateralzähne

zwei-, Marginalzähne infolge der Spaltung des Ectpconus successive 3—6-

spitzig.

G e s c h le c h t s a p pa r a t (Fig. 103). Die Zwitterdrüse besteht

aus sehr grossen Drüsenschläuchen ; der Zwittergang massig gewunden ;

die Befruchtungstasche ziemlich gross, schlank kegelförmig und auf der

Oberfläche der Eiweissdrüse gelegen. Der Spermoviductus klein, der Ute-

II*
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rus kaum gefaltet, im Wasser nicht aufquellend ; die ziemlich stark ent-

wickelte Prostata ist aus sehr kleinen, eng aneinander gereihten Dräsen-

schläuchen zusammengesetzt; der Uterushals sehi" kmz, die Vagina viel

länger und dicker; Bursa mit scharf abgesetzter, grosser, ovaler, an

einer Ecke in einen Zipfel ausgezogener Blase vmd mittellangem Stiel ; das

von mir untersuchte Exemplar besitzt drei dünne, schlauchförmige Schleim-

drüsen, von welchen die eine gabelig verästelt ist ; Pfeilsack kurz, gedrun-

gen. Der Penis schlank spindelförmig, der Epiphallus lang, cylindrisch, mit

ungefähr gleichlangem Flagellum; der kurze Rückziehmuskel ist an der

Grenze von Penis und Epiphallus inseriert.

XV. Campylaea Beck.

1. Campylaea cingulella Em.

Ra dula (Fig. 104). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 32; Mittel-

zahn einspitzig, kleiner und schlanker, als die benachbarten Lateralzähne ;

die inneren Lateralzähne einspitzig, die äusseren, vom 5— 6-ten Zahn

an durch das Auftreten des Ectoconus zweispitzig, die Marginalzähne infolge

der Spaltung des Mesoconus 3— 4-spitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 105). Die Zwitterdrüse besteht

aus mehreren Büscheln, welche am Ende des Zwitterganges fächerartig

angeordnet sind; die Befi'uchtungstasche ist sehr- gross, cylindrisch und

liegt auf der Oberfläche der Eiweissdrüse ; letztere ist cylindrisch, an

Oberfläche zottig, im Wasser aufquellend. Der Uterus ist weit, stark gefal-

tet, im Wasser aufquellend, auf seiner Wand verläuft die Pi'ostata als

ein schmales Band, die Prostatadrüsen sehr klein, gelblichweiss ; Uterushals

kuiz, cylindrisch, etwa halb so lang, wie die ebenfalls cylindrische, aber

viel dickere Vagina ; Bursa mit scharf abgesetzter, kugeliger Blase und

langem Stiel, der Schaft sehr km-z, 7— 8-mal kürzer, als der Blasenkanal,

das Diverticulum so lang, aber dicker, als der Blasenkanal, gegen das

Ende verjüngt und endlich zugespitzt ; Glandulae mucosae ungeteilt, Pfeil-

sack kolbenförmig; der Penis spindelförmig, ohne scharfe Grenze in den

cylindrischen Epiphallus übergehend, Flagellum km-z ; der lange Eück-

ziehmuskel ist am Epiphallus inseriert.

2. Campylaea Rossmässleri Pfr.

Radula (Fig. 106). Mittelzahn kleiner und schlanker, als die be-

nachbarten Lateralzähne, einspitzig, mit kaum sichtbaren Spm-en der

Ectoconi ; die inneren Lateralzähne ein-, die äusseren zwei-, die inneren

Marginalzähne drei-, die äusseren vierspitzig.
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Geschlechtsapparat (Fig. 107). Die Zwitterdrüse besteht

aus fächerartig ang ordneten Büscheln; die Befruchtungstasche sehr" gross,

cyliudrisch und auf der Oberfläche der Eiweissdrüse gelegen ; die letztere

sehr gross, halbcyhndrisch, gebogen ; der Uterus weit, stark gefaltet,

im Wasser stark aufquidlend ; die Prostata schmal, ihre Drüsen sehi'

klein; Uterushals kurz, die Vagina länger und viel dicker; Biursa mit

scharf abgesetzter, kugeliger Blase und langem Stiel, der Blasenkanal ist

etwa viermal so lang, wie der Schaft, das Diverticulum dicker und etwas

länger, als der Blasenkanal; die lang cylindrischen Glandulae mucosae

sind ungeteilt, der Pfeilsack länglich kolbenförmig; der Penis spindel-

förmig verdickt, der Epiphallus lang, Flagellum mittellang; der lange

Eückziehmuskel ist am Epiphallus inseriert.

8. Campylaea stenomphala 'SIke.

Eadula (Fig. 108). Zahl der Zähne in einer Halbreihe 47—50;

Mittelzahn kleiner, als die benachbarten Lateralzähne, dreispitzig, aber

die Nebenspitzen sind sehr klein ; die inneren Lateralzähne ein-, die äusseren

zweispitzig, die Marginalzähne anfangs drei-, dann vierspitzig.

Geschlechtsapparat (Fig. 109). Die Zwitterdrüse wie bei

den vorigen Arten, aber die Büschel nm' kaum angedeutet ; die Befruchtungs-

tasche sehr gross ; der Uteras ziemlich weit, stark gefaltet, die Pi'ostata

halbcylindrisch ; der Uterushals kurz, etwa halb so lang, wie die Vagina;

Bursa mit scharf abgesetzter kugeliger Blase und langem Stiel, der Blasen-

kanal bedeutend länger, als der Schaft, das Diverticulum so dick, wie

der Schaft und länger, als der Blasenkanal; Glandulae mucosae sehr lang

cylindrisch, gabelig verästelt, Pfeilsack lang keulenförmig; der Penis

auffallend klein, gegen den Epiphallus stark kolbenförmig verdickt, der

Epiphallus cylindrisch, das Flagellum länger, als der Penis und Epiphallus

zusammen, der Rückziehmuskel ist am Epiphallus inseriert.
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