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CYPRIDICOLA PARASITICA nov. gen. nov. sp.

EGY ÚJ ROTATORIA.

A kir. magy. természettudományi társulat BuGÁT-féle pályázata alkalmából 1893. évi

január 19-én pályadíjjal koszorúzott dolgozat.

Jelje: Natura.

Dr. Daday jEN-tl Budapesten.

(I. tábla.)

BEVEZETÉS.

A majdnem 400-ra tehet eddig ismert Rotatoria-í&j tudvalevleg

legnagyobb részben édesvízi s aránylag elenyész csekély a sós- és brack-

vízben élknek a száma, melyeken kívül még néhány éldi is van. Ez utób-

biak annál inkább érdekesek, miután ez egész állatosztályt általános szer-

vezete mondhatnók kizárólag a vizben való szabad életmódra utalja.

Az eddig ismert éldi Rotatoria-íüjok közül a két elst Ehrenbekg
írta le 1838-ban, még pedig az egyiket Notommata parasita, a másikat pe-

dig Notommata Werneckii név alatt (9). A Notommata parasita-ísbjt Ehren-
berg a Volvox globator gömbjeiben találta s ugyaninnen írja le Hertwigia

volvocicola név alatt Plate L. is 1885-ben (15), míg aztán Hudson és Gosse

1889-ben megjelent összefoglaló mvökben (12) Proaies parasita Ehrbg.

néven ismertetik. A Notommata Wernekii-t Ehrenberg, Balbiani (1, 2) és

hazánkban Benk G*4) a Vauelteriák-ból, még pedig a Vaucheria sessilis-

bl írja le, a melyeken gubacs-kinövéses betegséget idéz el. Dujardin F.

1841-ben már a Földigiliszta testüregében élsköd Rotatoriá-Tl ad hírt,

a melyet Alberttá vermiculus név alatt vezet be a tudományba (8). Van
Beneden és Hesse 1863-ban a Nebalia Straussi-in s a Murex bramh tris-ban

találtak egy éldi Rotatoria-fsLJt, a Saccobdella Nebaliae-t (3). Ugyanezen

évben Giglioli a Gammarus Pulex-en és az Ásellus aquaticus-on élsköd
Callidina parasitica-i írja le (10). Az ide vonatkozó tudományos adatokat

nagy mértékben gazdagítja 1876-ban Claus C, a ki & Nebalia Geoffroy i

nev tengeri Amphipodán GRUBER-tl (11) már 1861-ben talált, de Seison

Nebaliae név alatt csak röviden ismertetett fajt részletes tanulmányok alap-

ján ismerteti s a Seison Grübet és Seison anmdatus fajokat különbözteti
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meg (6), a mely utóbbira vonatkozólag még 1880-ban is közöl újabb adato-

kat (7). Claparéde Ed. 1867-ben a különböz Oligochetákon élsköd Ba-

latro Calvus leírását adja (5). Vejdovsky F. 1883-ban a Lumbriculus varie-

gatus-on élsköd egy érdekes új fajjal, a Drilophaga bucephalus-aaX

ismertet meg (18). Az újabb búvárok közül különösen Zelinka és Plate L.

az, ki az ide vonatkozó ismereteket több érdekes adattal gazdagítja. Zelinka

ugyanis 1886-ban a Jungermanniákon él Callidina Symbiotica-t és Calli-

dina Leügebi-it ismerteti (20), továbbá 1888-ban a Synapta digitatán éls-

köd Discojms Synaptae fajt írja le (21), Plate L. 1886-ban a tle a nápolyi

öböl Nebaliá-in talált Paraseison asplanchnus, Paraseison ciliatus, Para-

seison nudus és Paraseison proboscideus új fajokkal ismertet meg (14).

A legújabb idevonatkozó adatok aztán a Kellicott 1888. évi azon dolgo-

zata (13), a mely a Psephenus Lecontei lárváin élsköd Callidina socialis

leírását tartalmazza, továbbá a Hudson és Gosse azon adatai, a melyek

Nais testüregében és elbelében élsköd Albertia intrusor-ra, és Albertia

Naidis-m tartoznak (12).

Eme felsorolt adatok bvítését czélozza e rövid tanulmány a Cypri-

dicola parasitica n. gn. n. sp. monographikus ismertetésével, miután a

nevezett, s e tanulmány tárgyául szolgált állatka a parasit Rolatoriák

egyik tagja.

E tanulmáiryairnat a fels-dabasi fels téglavetk mellett fekv, kissé

székes viz pocsolyákból gyjtött Cypris incongruens Kamdh. nev kagylós

rák héjjain belül a test fölületén s a lábak sortéi között talált, borszeszben

conservait s aztán pikrokarminnal festett példányokon végeztem. Ez az oka

els sorban annak, hogy eme érdekes küléldi állat megjelölésére a Cypri-

dicola parasitica n. gn. n. sp. nevet választottam s ez az oka másodsorban

annak az itt-ott mutatkozó csekély hézagnak is, a mely egyik másik,

fképen s majdnem kizárólag pedig a kerékszervnek ismertetésénél némileg

érezhet. Az állatka rövid jellemzését különben a következkben foglal-

hatom össze.

t

CYPRIDICOLA PARASITICA n. gn. n. sp.

Novum genus et nova species e classe Rotatoriorum ; corpore hand
segmentate vei annulato ; organo rotatorio simplici, generis Notommata
utcunque simili; pede nullo; integumento flexibililoricam, hand formante ;

apparato manducatorio famüiae Philodinidae simili; ovario unico, ven-

trali, apertúra genitali separata prope anum posita, extus annulo cuticu-

lari cincta, intus glandulis excretoriis, numerosis praedita; anu cum
vesica pulsatoria in eodem loco in apice postica corporis aperto ; ovario

cum oviducto praedito ; glandulis pankreaticis (Ehrenberg) globulosis ;

ovis ligamento praeditis, in- et circa apertúra genitali adherentibus«



Latét, sicut ectoparasita intra conchas Cijpridis incongruentis saepis-

sime inter setas pedum.

A Rotatoriák osztályának új neme és faja, teste tagolatlan és gyûrû-

zetlen ; kerékszerve egyszer, némileg a Notommata genuséhoz hasonló
;

lába nincs; testburka hajlékony, pánczélt nem képez; rágókeszüléke a

PhUodinidae családéhoz hasonlít
;
petefészke hasoldali, páratlan ; ivar-

nyilása elkülönült, az alfelnyiláshoz közel fekszik, kivül cuticularis gyürti

szegélyezi, belül több kiválasztó mirigygyei bír; alfelnyilása a lüktet

hólyaggal egy helyen a test hátsó csúcsán nyílik
;
petefészke petevezetékkel

bír
;
pankreászmirigyei gömbölyek, petéi kocsányosak s az ivarnyilásban

és e körül függenek.

Mint küléldi a Cypris incongruens kagylói s a lábak sortéi között

tanyázik.
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I.

A CYPRIDICOLA PARASITICA n. gen. n. sp. SZERVEZETI VISZONYAI.

a) A test hülse formája és bwrJca.

Az eddig ismert Rotaloria-í&jók egy részének teste vagy több-keve-

sebb egymásba tolható ízbl áll s az ízeltség vagy az egész testre kiterjed,

mint a Philodinidae család fajainál, vagy pedig csak a lábra, mint a Notom-

mata genusnál s a vele rokon nemeknél, vagy pedig a testen és lábon

izeltségnek semmi nyoma, mint általában a Floscularidae, Melicertidae,

Brachionidae stb. családoknál. A Cypridicola parasitica testének küls

formája után az említett csoportok közül az utolsóba tartozik, a mennyiben

teste egyszer, tagolatlan töml, az izeltségnek vagy gyrüzöttségnek min-

den nyoma nélkül (I. tábla, 2., 9. ábra) s e tekintetben az Ascomorpha-,

Sacculus- és Anuraea-genusolzm emlékeztet, annyival is inkább miután

lába nincs, épen mint az említett genusok fajainak. Különben eltekintve a

láb hiányától, a Cypridicola parasitica teste küls formájának tekintetébl,

nagyon emlékeztet a Notommata lacinulata fajra. Tön lforma teste

ugyanis mells és hátsó végén kissé csúcsosodott s különösen a hátsó végén,

minek következtében legnagyobb átmérje közepére jut. Homloka némileg

a hasoldalra hajlik és lejtsen kerekítve megy át a kerékszervekbe. Hát-

oldala ersen íves, miután a hasoldalon fekv petefészek s ennek nyomása
következtében a bélcsatorna mintegy kicsúcsosítja. (I. tábla, 2., 9. ábra.)

Hasoldala majdnem egyenes, lapos, s csak a petefészek irányában emel-

kedettebb a petefészektl okozott nyomás következtében.

Testének felületét meglehets vékony és hajlékony cuticula takarja,

a mely mindenütt sima, egyenl átmérj, kivévén az ivarnyilást, a mely
körül meglehets vastag gyrvé tömörül (I. tábla, 2., 9. ábra), minek



következtében általában a pánczél nélküli Rotatoriák-ríi emlékeztet. A cuti-

cula alatt aztán meglehets vastag szemcsés matrix réteg teriilel, amelybl
finom nyújtványok erednek és futnak a petefészekhez s annak rögzítését

eszközlik. (I. tábla, 9. ábra x.).

b) A heréhszerv.

Ama körülmény folytán, hogy vizsgálataimat csak borszeszben con-

servait példányokon végeztem s egyáltalán nem volt módomban él pél-

dányokhoz juthatni, a kerékszerveket illetleg nem juthattam minden tekin-

tetben kielégít részletes adat birtokába. Ennek oka pedig abban rejlik,

hogy az illet példányok, mint tudvalevleg általában valamennyi Rota-

toria, a borszesz hatására kerékszerveit visszahúzza testének belsejébe s így

nagy mértékben megnehezül azoknak vizsgálata. A mennyire azonban a

rendelkezésemre állott conservait példányokon végzett vizsgálataim enge-

dik, azt hiszem, hogy az igazat megközelítem az alábbiakban eladottakkal.

A kerékszerv a homlok végén fekszik ugyan, de ersen a hasoldalra

húzódott. Erre enged következtetni az a körülmény, hogy, miként azt a

2. és 9. ábra mutatja, a borszesz hatása alatt összehúzódott példányoknál

a kerékszerv visszahúzása után más Rotatoria-faj oknál is megjelen redk
nem a homlok közepén s illetleg a test mells végén, hanem a homlok s

a test mells végének közelében a hasoldalon vannak. Míg ellenben, ha a

kerékszerv a homlokon s illetleg a test mells végén lett volna, akkor a

jelzett mélyedésnek valamint a redknek is nem itt, hanem a homlokon,

vagy a test mells végén kellett volna megjelenniök. E tekintetben tehát a

Cypridicola parasitica bizonyos Notommata-í&jókra, emlékeztetne, különö-

sen pedig a Notommata forcipatára, Notommata brachyotára és Notom-

mata ansatára, valamint a Pleurotrocha és Proates- faj okra, a melyeknél a

kerékszerv tudvalevleg a hasoldalra húzódott.

A kerékszerv szerkezeti viszonyainak pontos megállapítása már sok-

kal több nehézséggel jár, de azért azt hiszem, hogy meglehetsen meg-

közelítem a valót akkor, a mikor azt állítom, hogy a kerékszerv szerkezete

azonos a Notommata- , Albertia- és Proaíes-fajokéval. Erre enged követ-

keztetést az a körülmény, hogy azon helyeken, a hol a visszahúzott kerék-

szervnek lennie kell, olyanforma sejtek láthatók, a miryenek az elbb

említett nemek fajain a kerékszervek alapján (I. tábla, 2., 9. ábrák). Azt a

feltevést pedig, hogy a Cypridicola parasitica kerékszerve a Philodinidae-

család fajaiéhoz hasonlítana, teljesen kizárhatónak és kizártnak tartom,

mert az említett család fajainál a visszahúzott kerékszervek tudvalevleg

gyakrabban félholdforma átlátszó képletek alakjában tnnek fel s alapjukon

csak szemcsés állomány van, de sejtek nincsenek, holott a Cypridicola pa-

rasiticánál ilyenféle képletet látni egyáltalán lehetetlen.



c) Izom- és idegrendszer.

Az izom- és idegrendszert, megejtett vizsgálataim alapján meglehets

egyszer fejlettségnek, st az izomrendszert aránylag szegénynek mond-

hatom. Az izomrendszert ugyanis csupán két, a test hosszirányában futó,

meglehets vékony izomrost képviseli. Ezen izomrostok az alfelnyilás köze-

lében erednek s a test két oldalán kissé ferdén mellfelé futnak a kerékszer-

vek alapjához. (I. tábla, 2., 9. ábra m.) E két izom fekvése után Ítélve, a

kerékszerv visszahúzását eszközli s teljesen homolog és egyúttal analog is a

többi Rotatoriák-ná\ is meglev kerékszerv-visszahúzó izmokkal, különösen

pedig az Ascomorpha-, Sacculus- és Anuraea-í&jók oldalizmaival. Láb-

izmoknak, a láb teljes hiányzása mellett, természetesen, épen úgy, mint az

elbb említett, s általában a lábnélküli nemeknél, semmi nyoma; úgy-

szintén semmi nyoma nincs a Philodinidae család összes fajainál, valamint

még néhány más, pánczél nélküli Rotatoria-í&jnál is megtalálható gyrs
izmoknak is. A meglev két izom különben szöveti tekintetben semmi érde-

keset nem mutat, egyszer, szerkezet nélküli sima rost, a milyen a Rota-

toriák-nál általában közönséges.

Az idegrendszernek csak központi részét találtam meg csupán a garat

felett fekv helyzetben, s ez, miként a Rotatoriák legnagyobb részénél,

különösen pedig a Philodinidae-csfxXáa s a Notornmata és ezzel rokon genu-

sok fajainál általában, a jellemz tojásforma, nagy dúcz-sejtekbl áll, a

nélkül, hogy belle idegek indulnának ki. (1. tábla, 7. ábra.) A dúczsejtek

mindannyia szürkésen szemcsézett, nagy magot s ebben magtestecskét tar-

talmaz és jóformán csak egymásra halmozottaknak látszanak. (1. tábla,

7 ábra.) Mint fentebb már röviden jeleztem, ideg, vagy idegrost egy sincs

és így természetesen semmi nyoma az oldalidegeknek is, a melyek tudva-

levleg a Rotatoriák egy részénél s nevezetesen a Philodinidae család

fajainál állandóan hiányoznak, míg más, és igen nagy részénél mindig

megvannak.

A küls érez szervek közül ugyan egyiket sem találhattam meg, de

igen valószínnek tartom, hogy a szemek a Cypridicola parasiticá-nál sem

hiányoznak, miután ezek a Rotatoriák-nak állandó s csak igen ritkán

hiányzó szervei. A szemek megtalálását különben nagy mértékben nehezí-

tette s illetleg lehetetlenné tette az a körülmény, hogy festékjüket a bor-

szesz teljesen elnyelte.

d) A bélcsatorna.

Mint általában az összes szabadon él és élsköd Rotatoria-í&)okná\,

úgy a Cypridicola parasiticá-nál is a bélcsatorna tökéletes fejlettség s

rajta a szájnyílást, a garatot, a rágógyomrot, az emészt- és végbelet, vala-



mintáz alfelnyilást is jól megkülönböztethetjük. Az egész készülék külön-

ben, mint a Rotatoridk legnagyobb részénél az egész test középvonalában

és egész hosszában a petefészek fölött húzódik végig.

A szájnyílást ugyan közvetetlenül nem figyelhettem meg, de tekin-

tettel a kerékszervnek fent ismertetett helyzetére s tekintettel arra, hogy a

szájnyílás valamennyi itoíaíonefc-fajnál a kerékszerv közepén, vagy has-

oldali részében fekszik, nem habozom feltételezni s bizonyos fokig azt állí-

tani, hogy a Cypridicola parasitica szájnyílása a kerékszerv bels területén,

a hasoldalon nyílik, s e tekintetben a Notommata-, Pleurotrocha-, Proales-,

Saccobdella- stb. nemek fajaira emlékeztet.

Valamint a szájnyílást, úgy a (járatot sem figyelhettem meg, de hogy

a bélcsatornának e részlete sem hiányzik, az kétségtelen. E tekintetben

elég lenne egyszeren az eddig ismert i?oíaíon*Cfc-fajokra hivatkoznom, a

melyek valamennyiénél megvan a garat ; de hivatkozom s érv gyanánt

felhozhatom azt a körülményt is, hogy a Cypridicola párasaira rágógyomra

oly távol fekszik a szájnyílástól, miszerint a kett között okvetetlenül meg-

lehets hosszú garatot kell föltételeznünk.

A rágógyomor a Cypridicola parasiticá-nak egyik jellemz része.

A küls habitus, a kerékszerv szerkezete, st az egész bels szervezettség

után következtetve ugyanis a Noloymnata-, Pleurotrocha-, Proales-,

Diglena- stb. nemek fajainak rágógyormához hasonlítót tételeznénk fel,

holott egészen a Philodinidae család fajaiéval egyezt találunk.

A Cypridicola parasitica rágógyomra ugyanis három karéjú s áll-

kapcsai félholdformák, mint például a Rotifer, PJiilodina, Callidina stb.

fajokéi. Az állkapcsok frésze a félholdforma cuticula lemez, melynek fels

csúcsa sokkal tompább mint az alsó, mely kissé kihegyesedett. Küls íves

szegélye egészen sima, míg ellenben a bels közepén csúsosodott, a meny-

nyiben a két ffognak végzdéspontján két kis fogszerü dudorka emelke-

dik. A bels szegély két, végükön összeforrott vastagabb cuticula léczböl

áll, a melyek közül a bels gyengén íves, a küls ellenben kétszer hajlított

s a kett együtt egy íjjnak képét adja. (1. tábla, 1. ábra.) A két rágófog a

rágólemez közepén egymással párhuzamosan s egymástól bemélyedt me-

ztl elválasztva fut végig harántirányban és bels rágócsúcsuk, mint mái-

fentebb is jeleztem, a bels léczen kis kiemelkedés képében jelenik meg.

A két rágófogon kívül azonban a rágólemez egész felületén egymástól

egyenl távolságban és egymással, valamint a frágófogakkal is párhuza-

mosan éles vonalak láthatók, valószínleg a mellekfogak. (1. tábla, 1. ábra.)

A (jyoaiorbelel a rágógyom orral bizonyára rövid bárzsing köti össze,

a mely a Itoía/onY/-bélcsatornának egyik soha sem hiányzó kiegészít része

s a fajok szerint majd hosszabb, majd rövidebb, de ezen esetben biztos

megfigyelése nem állott módomban. A gyomor maga különben egyszer,

hátrafelé, azaz a végbél felé elkeskenyed töml s az utóbbitól bemélye-



déssel elkülönülve nincs. Falazatát a Rotatoriák-ra, jellemz nagy gyomor-

sejtek képezik, belsejükben egy-egy meglehets nagy maggal. Tartalmuk

szürkés, szemcsés protoplasma s valamennyi színtelen. (I. tábla, 2., 9. ábra.)

A végbél, mint említettem, a gyomorbélnek közvetetten folytatása s

attól csak szöveti szerkezete miatt különböztethetjük meg. A végbél falaza-

tában ugyanis sejteket nem találunk, hanem ezek helyett kisebb-nagyobb

szemcséket, rögöket, továbbá hátrafelé convergenter futó hosszirányú ros-

tokat. (I. tábla, 2., 9. ábra.)

Az alfelnyilás a test hossztengelyének hátulsó végén nyílik, kis mér-

tékben a hátoldalra húzódva. Egyszer nyilas ez, a mely csak a kiürítés

alkalmával nyílik meg a bélsár feszít hatására, míg kiürítés után egysze-

ren összeesés útján zárul el. Az alfelnyilás azonban nem csupán a bélsár

kiürítésére szolgál, hanem egyúttal a vízedényrendszer s illetleg a lüktet

hólyag tartalmának kiürítésére is, minek következtében bizonyos fokig a

cloaca szerepét játsza.

Mint a bélcsatorna kiegészít részérl, e helyen kell megemlékeznem

az úgynevezett pankreász mirigyekrl is. E mirigyek az emésztbél mells

két csúcsán fekszenek s mindkett gömbforma, szürkésen szemcsézett, egy

magtestecskét záró nagy maggal. (1. tábla, 2., 9. ábrap.)

e) A vízedény'rendszer.

Az eddig ismert Rotatoria-í&jok különböz berendezés, majd egy-

szerbb, majd komplikáltabb vízedényrendszerei közül a Cypridicola para-

sitica-é leginkább a Philodinidae család fajaiéhoz hasonlít, s rajta, épen

mint amazokéén, a kétoldali vízedénytörzseket s a lüktet hólyagot külön-

böztethetjük meg.

A vízedénytörzsek a test két oldalán lefutó, többször hajlott, egyszer

falazatú, keskeny átmérj csövek, a melyek a kerékszerv közelében ered-

nek s a petefészek táján könyökszertien hajlottak. Lefutásukban hurkokat

sehol sem képeznek és róluk két orsóforma reszket szerv emelkedik, melyek

közül egyik fölfelé, a másik ellenben aláfelé áll. (1. tábla, 3. ábra r.)

E tekintetben tehát a Cypridicola parasitica elvitázhatatlanul emlékeztet

a Philodinidae család fajaira, különösen pedig a Callidinák-m, s csak annyi

a különbség, hogy ez utóbbiaknál kettnél több reszket szerv van jelen,

mint ZELiNKÁ-nak a Callidina symbioticán és Callidina Leitgebiin végzett

pontos vizsgálatai után tudjuk.

A lüktet hólyag a végbélnyilás mellett fekszik, hártyás falazatú, fino-

man szemcsézett és összehúzódott állapotban redzött. Nyilasa az alfelnyi-

lásba szájadzik s ezen át üríti ki tartalmát. (1. tábla, 2., 9. ábra. I.) E helyen

kell még megemlékeznem arról a két egysejt mirigyforma képletrl is,

mely az alfelnyilás közelében a végbél két oldalán látható. E mirigyforma



sejtek bizonyára nem lehetnek egyebek egysejt mirigyeknél, de hogy mily

élettani mködést végeznek, azt eldönteni nem tudom. Helyzetüknél fogva

azonban valószínnek tartom azt, hogy homológok, söt talán analógok is a

Philodinidae család fajainál az alfelnyilás közelében fekv, úgynevezett

ragasztó mirigyekkel, jól lehet mködésük ez esetben problematicus, annyi-

val is inkább, miután a Rotatoriák ragasztó mirigyeivel teljesen homolog

és analog mirigyek a Cypridicola parasüicánál a ni ivarszerv szolgála-

tába állottak, mint azt a ni ivarszerv tárgyalásánál az alábbiakban látni

fogjuk.

f) A ni ivarszerv.

A Cypridicolu parasitica legérdekesebb s legjellemzbb szerve a ni
ivarszerv, a maga járulékos részeivel s e tekintetben a míg egyfell nagyon

hasonlít a többi Rotatoria-ÍAJok nagy részéhez, másfelöl azonban vala-

mennyi eddig ismert fajtól elüt.

A ni ivarszerv a hasoldalon a bélcsatorna alatt fekszik, mint általá-

ban azoknál a fajoknál, melyeket Plate L. (14.) elbb « Ductiferá»-nak,

késbb pedig «MoiiogcHtoiitáv-knak nevezett s a melyek közé a Philodi-

nidae- és Seisonidae-csaláá fajainak kivételével az összes többi Rotatoria-

fajok tartoznak. A Cypridicola parasitica ni ivarszervén különben meg-

különböztethetjük a csirafészket, a tápláló széket, a petevezetéket, a, kocsány -

mirigyeket s a ni ivarnyilást.

A csirafészek a test középvonalában fekszik, egyszer kis korong telve

apró csirahólyagocskákkal, de a tápláló petefészektl élesen elkülönülve

nincsen, s annak jóformán csak kiegészít része gyanánt tnik fel. (1. tábla,

5. ábra. c.) Tartalma egymás mellett tömötten álló csirahólyag, a melyek-

nek belsejében jól megkülönböztethet csirafolt van. A csirafoltok belsejét

két-három kisebb, világos foltocska tölti ki. (1. tábla, 0. ábra.)

A tápláló petefészek az egész ni ivarszervnek legterjedelmesebb része

s a bélcsatorna alatt a test közepén foglal helyet a test egyik oldalától a

másikig terjedve ki. Egyik része azon esetben, ha egy pete már fejldésnek

indult, rendesen a jobboldali, a Rotatoriák-m jellemz szürkés plasmával

van telve, a melyben elszórtan 8— 14 nagy csirahólyagot találunk. A másik

része, illetleg a baloldali, a fejld pete elfogadására szolgáló petetartó

szerepét játsza s ebben fejldik ki és pihen a pete a kiüríttetésig. Akkor,

ha fejldésnek még egy pete sem indult, a tápláló petefészek egész tömege

egynemnek látszik, azzal a különbséggel azonban, hogy baloldali része

ritkábban szemcsézett s alig 2—3 csirahólyagot tartalmaz. (1. tábla,

2., 0. ábra.)

A petevezeték a tápláló petefészek alapjánál indul ki, még pedig a test

középvonalában s egyenes irányban haladva lefelé, ívesen hajlik az ivar-

nyiláshoz. Tulajdonképen nem egyéb, mint az egész petefészket körülzáró
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buroknak a folytatása és falazata meglehets vékony, finoman szemcsézett

és hosszirányban redzött hártya. A hosszirányú redk különben bizonyára

csak a vezeték összeesésének következményei s így nem lényeges kiegé-

szít részek.

A petevezetéknek alsó, az ivarnyilás közelében fekv részletét a szivó

korongra emlékeztet képlet veszi körül, a melyet els tekintetre bizonyára

hajlandó lenne mindenki valódi szivókorongnak tartani. E korong azonban

nem izomrostokból, hanem mirigysejtekbl áll, a melyek több rétegben

egymáson fekve koszorú gyanánt övezik a petevezetéket, az ivarnyilásba

szájadzanak, s a melyeket én kocsánymirigyéknek kívánok nevezni. A ko-

rong sejtjei azonban nem valamennyien egyformák s nem mindnyájan egy-

forma nagyok. Az ivarnyilás közvetetlen közelében ugyanis egy övben

12 kis tömlforma rövid mirigy sorakozik s ezek csupán egy sorban és az

említett számban vannak meg. Ezeken belül jóval hosszabb, szintén töml-

fovma mirigyeket találunk, több egymáson fekv övben, a melyeknek száma

övenként állandólag tizenkett, úgy, hogy a korong fél átmetszeti képén

minden sorból csupán hatot láthatunk. (1. tábla, 8. ábra, km.) E mirigy-

sejtek belsejében a protoplasma a mirigysejtekre általában jellemz szem-

csézetet mutatja. A protoplasma szemcséi ugyanis egymással párhuzamos

hosszirányú szürkés sorokba rendezdöttek, a melyek között aztán vilá-

gosan feltnik, a meglehets nagy tojásforma, egészen egynemnek látszó

mag. (1. tábla, 4. ábra.)

E mirigyek s illetleg az egész szerv feladata kétségtelenül nem lehet

és nem is egyéb, mint az idközönként a petevezetéken át, azaz az ivar-

nyiláson a külvilágba jutott petéknek az anya testéhez s illetleg az ivar-

nyiláshoz való rögzítésére szolgáló kocsányoknak kiválasztása. De nem tar-

tom teljesen kizárandónak annak lehetségét sem, hogy e mirigyek váladéka,

különösen a fiatal, petéket még nem rakó nstényeknél, a többi Rotatori-

ák-nál is meglév láb- s illetleg ragasztó-mirigyek váladékával azonosan,

az illet egyénnek a gazda Cypris testének, vagy valamelyik végtagjának

fölületére való odaragadására szolgálhat. Ezen esetben aztán természetesen

a szervek korrelatiójának egyik igen érdekes esetét fogjuk magunk eltt

találni. A kocsánymirigyek ugyanis általános szerkezetük, nem különben

helyzetük tekintetében feltnen hasonlítanak a többi Rotatoriák láb- s

illetleg ragasztó mirigyeihez, a melyek tudvalevleg vagy párosan, mint a

legtöbb Rotatoriá-ná\ s nevezetesen a Plate L.-tl «Monogononta »-knak

nevezetteknél, vagy pedig nagyobb tömegben, mint az ugyancsak Plate

L.-tl «Digonontan-kn&k nevezetteknél, vagyis a Phüodinidae családnál s

a rokonfajoknál, minden esetben a lábban s a láb körül feküsznek és veze-

tékeik a láb végén nyílnak. A Cypridicola parasiticá-nál azonban a láb

hiányzik s így a tulajdonképeni láb- vagy ragasztó mirigyek, kapcsolatban

az eredeti mködésüket elmozdító szervnek elveszítésével, si helyzetük-
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nek megtartása mellett feladták tulajdonképeni mködési körüket, az ivar-

szerv szolgálatába léptek, s mint kocsány- mirigyek a peték függesztésére

szolgáló kocsányok kiválasztására vállalkoztak. E feltevés valószínségét

támogatja a kocsánymirigyek s ezekkel kapcsolatban az ivarnyilás fekvése is.

A Rotatoriák lába és láb- vagy ragasztó-mirigyei ugyanis tudvalevleg

mindig az alfelnyilás alatt lekúsznék a hasoldalon, vagy az utóbbiak egyes

esetekben, mint például a Discojms synaptae-nál, az alfelnyilás körül cso-

portosultak (21), s ime a Cypridicola parasitica ivarnyilása s illetleg

kocsánymirigyei is az alfelnyilás alatt a hasoldalon feküsznek.

A kocsánymirigyeknek az elbbiekben tárgyalt mködési körén kívül

azonban én hajlandó vagyok még egy másikat is feltételezni ; nevezetesen

a külvilágba jutott és ébrényfejldésnek indult peték táplálását is. E fel-

tevésem támogatását én a kocsányok szerkezetében keresem es találom.

A kocsányok ugyanis minden esetben az ivarnyilásból és az ivarnyilásról

erednek, hengeres csövek és belsejük protoplasmaticus, alig észrevehetn

szemcsézett anyaggal teltek. Ennek tulajdonítom én azt, hogy pikrokar-

minnal való festéskor a kocsányok élénken színezdnek, holott ha nem

lennének üregesek, protoplasmatikus anyagot nem tartalmaznának, hanem

tömör cuticula anyagból állanának, nem lenne szabad festdniük, miután

tudvalevleg a cuticula anyag nem színezdik. Es hogy a kocsányok csak-

ugyan csövek, mutatja az a körülmény is, hogy átmetszeti képük ketts kör-

vonalú átlátszó gyürüvonal, a mi ellenkez esetben nem lenne látható. Ha

aztán eme ténykörülményt bizonyító erejnek fogadjuk el, akkor a kocsány-

mirigyek két különböz csoportjának egymástól eltér mködési kört lehet

és kell feltételeznünk. Az ivarnyilás közvetetten közelében sorakozó tizen-

két rövid tömlsmirigyet én ugyanis a kocsány és a pete küls burkának

elválasztóiul tekintem, míg ellenben a többsoros nagyobb tömlmirigyek

felfogásom szerint a fejld embrió táplálására szolgáló s a kocsányok csö-

vén át ki s illetleg az embrióhoz jutó protoplasmatikus váladékot szolgál-

tatnak. Igaz ugyan, hogy a Rotatoriák osztályában a Cypridicola parasitica

e tekintetben páratlanul állana, a mi feltevésem ellen felhozható argumen-

tum lehetne, de nem áll aztán páratlanul más állatosztályok mellett, mert

például a Cladocera rákok között a Moina fajoknál, a Weismann vizsgálatai

után szintén ismerünk egy oly mirigyes szervet, a mely a fejld embrió

táplálására szolgáló váladékot nyújt. De feltevésem valószínsége mellett

szól az a körülmény is, hogy a még nem barázdálódott, vagy pedig az em-

brió fejldésének korábbi stádiumain lév peték mindig kisebbek, mint az

embrió fejldésének késbbi stádiumain lévk.

A ni ivarnyilás, mint azt már röviden fenteid) is jeleztem, a test

hátsó végének közelében a hasoldalon nyílik s csupán a peték kiürítésére

szolgál. Egyszer kerek nyilas ez, melynek szabad szegélyei vastag cuticula

gyr övedzi. A nyilas különben nem egyszer, fölületesen fekv rés, hanem
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tölcsérforma bemélyedés s a test burkának folytatása, a mely aztán észre-

vétlenül ntt össze a petevezetékkel. Az ivarnyilás tölcsérszerüen bemélyedt

falazatába nyílnak aztán a kocsánymirigyek s ehhez tapadnak s illetleg

errl emelkednek a peték kocsányai is. (1. tábla, 2., 5., 8., 9. ábra. i.)

A peték fejldése a Rotatoriák-nál Tessin vizsgálatai után ismeretes

typicus módon történik, a mennyiben a csirafészekbl kiszabadult csira-

hólyagok bejutnak a tápláló petefészek szemcsés állományába, itt elszóród-

nak és növekedésnek indulnak. A kintt csirahólyag maga átlátszó udvar-

nak látszik, míg a csirafolt sötét udvar képét ölti magára, belsejében 2—

3

világos testecskével. (1. tábla, 6. ábra.) Késbben a csirahólyagok közül

egyik, rendesen a tápláló szék baloldalán fekvk valamelyike lassanként

mind nagyobb és nagyobb székudvart gyjt maga köré s aztán a tápláló-

szék többi részétl elkülönül, petévé kezd formálódni. Különben megjegy-

zem e helyen azt, hogy Tessin ama állítását, miszerint a Rotatoriák tápláló-

székében egyidben csupán 8 csirahólyag van (17), ez esetben nem látom

beigazoltnak, miután a megvizsgált példányok majdnem valamennyiénél

8-nál sokkal többet számláltam meg.

A már a petetartóban teljesen elkészült petét finom burok övedzi, ez

azonban nem az egyedüli oly burok, a mely a petét takarja, mert ehhez

még egy másik küls vastagabb cuticula burok is járul. A vastagabb cuticula

burkot a pete azonban csak az ivarnyiláson való kijutásakor kapja meg s

ez az ivarnyilás körül rendezdött 12 kis tömls mirigy váladéka. Ugyan-

akkor kapja meg a külvilágba lép pete a kocsányt is, a melynek segélyével

az anyaállat épen úgy, mint számos más Rotatoria, például a By^achionus-

fajok, a Saccobdella stb. mindaddig magával czipeli, míg a kis embrió tel-

jesen ki nem fejlett, s a pete ketts burkának szétszakítása után szabaddá

nem lesz. A kocsányok azonban még azután is az anyán s illetleg az ivar-

nyiláson maradnak, minek következtében megszámlálásukkal azonnal meg-

tudhatjuk, hogy az illet példány hány petét rakott le. A rendelkezésemre

állott példányokon különben én 2—10 petét, s illetleg petekocsányt szám-

láltam meg.

A peték kocsányai, mint már fentebb is röviden jeleztem, vékony

cuticula állományú falazattal körülzárt csövek. Az ivarnyilás tölcsérszerü

bemélyedésében gömböcskérl emelkednek, a melyrl igen rövid íves haj-

lással indulnak ki és lefutásukban, illetleg a pete felé folytonosan széle-

sedve kürthöz vagy szarvhoz lesznek hasonlókká. A kocsányok a pete küls

burkával ugyan teljesen összenttek, úgy azonban, hogy a kocsányok ösz-

szenövéshelye a peteburkon egy korong képét adja, a melynek körvonalai

a peteburok átmetszeti képén éles harántvonalaknak látszanak. (1. tábla,

10. ábra.) A kocsányok különben a petének hasoldali hátsó végével függe-

nek össze, mintegy annak taimságául, hogy a petének az ivarnyiláson való

kilépése s a küls cuticula burok megjelenése után fejldtek,
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A peték nagysága 04—0*5 ^. között váltakozik, de minél fejlettebb

az embrió, annál nagyobb a pete hossz- és harántátméröje.

Dolgozatom értékét és teljességet bizonyára igen nagy mértékben nö-

velte volna az embrió fejldésének teljes ismertetése, miután azonban a ren-

delkezésemre állott s az ilyen szabásu megfigyelések tekintetébl nem eléggé

konzervált anyagon minden irányban kielégít eredményt nem tudtam

elérni, azt ezen alkalommal mellznöm kell. Annyit azonban megjegyezhe-

tek, hogy a rendelkezésemre állott anyagban a barázdálódás koraibb szakain

s a fejldés majdnem befejezésén lev embriókat egyaránt találtam.

g) Életmód s egyéb eletjelenségeh.

A Cypriclicola parasitica, mint azt a bevezetésben is jeleztem, a küls
élsköd Rotatoriák csoportjába tartozik. Állandó gazdája a Cypris incon-

gruens Ramdh. nev kagylós rákocska, de ennek példányai közül is csupán

a fels-dabasi fels téglavetk melletti kissé székes pocsolyákból gyüjtötte-

ken találtam. E kis kagylós ráknak aztán kagylói között, tehát közvetetlenül a

testen, a lábakon s a lábak sortéi között tartózkodik, még pedig fiatalabb

korában a kocsánymirigyek váladékának segélyével oda tapadva, idseim

korában s illetleg a peterakás idején pedig kerékszervével megkapaszkodva.

Helyváltoztatása valószínleg a kerékszervek örvényezésével is, rendesen

azonban mászkálás útján történik, a miben nagy könnyebbségére szolgál a

hasoldalra tekint kerékszerv s a hajlékony cuticula burokkal fedett test

nagyfokú összehúzódási képessége.

Hogy mint ektoparasita, a Cypridicola parasitica mivel táplálkozik,

azt ez id szerint nem tudom végérvényesen eldönteni. A bélcsatorna szer-

kezete s fképen a rágógyomor jelenléte és fejlettsége után arra lehetne

következtetnünk, hogy önmaga szerzi meg táplálékát s nem annyira para-

sita, mint inkább asztaltárs, vagy symbion. De az a körülmény, hogy gyom-

rában vagy végbelében semmi elnyelt táplálékrész nyomát sem találhatjuk,

arra enged következtetést, hogy táplálékát a gazda állat rovására szerzi

meg, még pedig valószínleg szívás útján s e ténykedésében kerékszervét

használja eszközül. Es hogy a rágókészülék jelenléte mellett is lehet a

Cypridicola parasitica valódi küléldi s nem csak symbion, bizonyítja az a

körülmény, hogy az endoparasita Albertia-ía,)oknál, a valódi ectoparasita

Drilophaga bucephalus-nál, továbbá a Balatro calvus-ná\ is megvan a

rágó-készülék.

Ugy látszik, hogy egész életét a gazda kagylós rák kagylóinak védelme

alatt tölti el s mint a burkot elhagyó fiatal is már a szül életmódját kezdi

azonnal folytatni. Erre enged következtetést az a körülmény, hogy a 0*8 //.

nagy, petéket még nem rakott fiatalaktól kezdve az 1. n. nagy, több petét

lerakott idsebb példányokig minden nagyságút és mindenkorút találunk.
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î)e nincs kizárva s nem is zárom ki azt az eshetséget sem, hogy a burkot

épen elhagyó fiatalt a gazda-állat végtagjaitól elidézett vízáram a kagylók

védelme alól esetleg kisodorhatja, a mikor is aztán a kis élsköd egy meg-

felel másik gazda keresésére lesz utalva, a miben neki ugyancsak a víz-

áram segédkezik.

IL

A CYPEIDICOLA PAEASITICA n. gen. nov. sp. EENDSZEETANI
HELYZETE.

Az elbbeniekben részletezett anatómiai viszonyok már magukban is

eléggé illustrálhatták a Cypridicola parasitica érdekes voltát, de még foko-

zottabb mértékben növeli ezt rendszertani jelentsége. Ennek illustrálására

az alábbiakban megkísérlem a Cypridicola parasiticá-nak a többi eddig

ismert, fleg pedig a hozzá legközelebb álló Rotatoria-nemekkel és fajokkal

való összehasonlítását.

A test küls formája tekintetébl a Cypridicola parasitica bizonyos

Notommata-, Pleurotrocha-, Proales-, Sacculus-í&jokm és a Saccobdella

Nebaliae-ra, emlékeztet ugyan, a mennyiben teste tömlforma, de míg az

elbbenieknek a Sacculus-fajok kivételével, izeit lábuk van s a Saccobdella

Nebaliae-nak e mellett még fejrészlete is izeit ; addig ennek sem fejrészlete

nem izeit, sem pedig izeit, st egyáltalán semmilyen lába sincs. A láb

hiánya tekintetébl azonban az Asplanchna- , Sacculus-, Anuraea-, Pom-
pholix-, Eremita-, Triartlira-, és Polyarthra-isLJokhoz hasonlít, de vala-

mennyitl nem csak küls habitusában tér el, hanem abban is, hogy alfel-

nyilása a bélsár kiürítésén kívül még csak a lüktet hólyag tartalmának

kiürítésére szolgál, míg az az Anuraea-, Pompholix-, Triarthra-, Poly-

arthra- és Eremita-f&jokn&l ezek mellett, mint ivarnyilás is szerepel, az

Asplanchna- és Sacculus-í&joknál pedig csupán a peték és lüktet hólyag

tartalmának kiürítésére fungál.

A test burkának szerkezete tekintetébl a Cypridicola parasitica álta-

lában a Philodinidae, Adinetidae, Seisonidae, SaccobdeUidae s a többi

pánczél nélküli családok fajaira emlékeztet, a mink például az Asplanch-

nidae, Hydatinidae, Notommatidae stb. családok fajai, a mennyiben mint
láttuk, testének burka meglehets vékony, hajlékony cuticula hártya.

A kerékszerv szerkezetét és fekvését illetleg, mint azt az illetékes

helyen is demonstrálni igyekeztem, a Cypridicola parasitica általában a

Hydatinidae és Notommatidae családok fajaira, de helyzeténél fogva külö-

nösebben az Adinetidae család fajaira, a Saccobdella Nebaliae-r& s az

Albertia fajokra emlékeztet, a melyek valamennjdénél a kerékszerv a
hasoldalra húzódott.

Az izom- és idegrendszer tekintetébl az összehasonlítás arra az ered-
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menyre vezet, hogy a Cypridicola parasitica fleg a Hydatinidae és No-

tommatidae családok fajaihoz áll legközelebb s különösen az izomrendszer

tekintetébl, a mennyiben az izomrendszert csupán az ismertetett, a test

hátsó végérl ered s a kerékszerv alapjáig futó két izom képviseli, mint a

Notommatidae család igen sok fajánál. Az izmok lefutását illetleg külön-

ben analógiát a Synchaelidae család fajainál is találunk, a lábtól a kerék-

szerv két oldalára futó izmokéban. Az idegrendszer szerkezete és elhelye-

zése már egészen a Notommatidae család fajaiéhoz hasonlít, de az a körül-

mény, hogy az agydúczból észrevehet idegek nem indulnak ki s különösen

a Rotatoriák s köztük a Notommatidae család igen sok fajainál meglev
oldalidegek hiánya, a Philodinidae család fajaival való némi hasonló-

ságra utal.

A Cypridicola parasitica bélcsatornájának a többi Rotatoria fajokéi-

való összehasonlítása már érdekesebb eredményekre vezet. A bélcsatorna

tagoltsága és az emészt bél szöveti szerkezete tekintetébl a Philodinidae

és Adinetidae családoktól határozottan különbözik, s a többi nem említett

Rotatoria családokhoz hasonlít. Az emészt bél falazata jól elkülönült sej-

tekbl áll, mint a Rotatoriák legnagyobb részéé, míg ellenben tudvalevleg

a Philodinidae s Adinetidae családok fajaié elszórt magvakat tartalmazó

syncicium. (Lásd Zelinka, Studien über Eäderthiere I. p. 4GG, 48G). Ellen-

ben a rágógyomor szerkezete már minden kétséget kizárólag a Philodini-

dae és Adinetidae családokéival egyezik meg. E két család fajainak rágói

ugyanis typikusan félholdforma, 2—3 haránt állású foggal fegyverzett rágó

lemezbl állanak, míg a többi más, eddig ismert Rotatoria fajokéi kisebb-

nagyobb különböz számú, állású és szerkezet cuticula léczek összege.

A Cypridicola parasiticá-m aztán igen jellemz az alfelnyilás mködése,
miután, mint ezt már fentebb is jeleztem, a bélsár kiürítése mellett még
csak a lüktet hólyag tartalmának kiürítésére szolgál, mint a Seisonidae

és Philodinidae meg Adinetidae családoknál, míg ellenben a többi Rolato-

riák-ná\, vagy csupán a peték s illetleg ivartermények és a lüktet hólyag

tartalmának, vagy pedig az ivartermékeken s a lüktet hólyag tartalmán

kívül még a bélsárnak kiürítését is végezi.

A ni ivarszervet illetleg a Cypridicola parasitica egyike a legérde-

kesebb Rotatoria fajoknak, s e tekintetben az összehasonlítás a következ

eredményekre vezet.

1. A petefészek általános tagoltsága, elhelyezése, bels szerkezete s a

peték fejldése azonos azon Rotalorid-kévül, a melyeket Plate L. elbb

*Ductifera» -knak, késbben pedig « Mouogo nta »-"kmik nevezett s a melyek

közé a Philodinidae, Adinetidae és Seisonidae családok fajainak kivételével

az összes többi Rotatoria fajok tartoznak.

2. A külön ni ivarnyilás jelenléte a míg egyfell kizárja teljesen a

Cypridicola parasiticát az eddig ismert uMonogononta» Rotatoriák társa-
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ságából, addig másfell közeli viszonyba hozza a Seisonidae család fajaival,

vagyis a Digononta-Rotatoriák egyik családjával s igen valószínnek tar-

tom, hogy e tekintetben egyezik a Saccobdella Nebaliae-Y&l is, a mit támo-

gat az a körülmény is, hogy az utóbb említett faj is petéit kocsányokon épen

úgy magával hordozza, mint a Cypridicola parasitica.

3. A Cypridicola parasitica ivarnyilása s illetleg petevezetéke körül

csoportosult és bizonyára módosult lábmirigyek akár csupán mint a peték

kocsányát és küls burkát, akár pedig ezenkívül esetleg az ébrény táplálá-

sára is szolgáló nedvet válaszszák is ki, mindenesetre igen jellemz, a Eota-

toriák osztályában más fajnál még eddig meg nem talált, meg nem figyelt

szervnek representánsai.

Az elzkben részletezett összehasonlító adatok összegezése után azt

hiszem, hogy végeredményképen jogosan kimondhatom azt, hogy :

1. a Cypridicola parasitica n. gn. n. sp. csakugyan egy, a Rotatoriák

osztályából még eddig ismeretlen új genus és új species.

2. A Cypridicola parasitica n. gen. n. sp. szervezeti viszonyainak

tekintetében a Monogononta- és Digononta-Rotatoriák keveréke, a mely

rágógyomrának szerkezete és alfelnjilásának mködése tekintetébl a

Digononta- Philodinidae és Adinetidae családokra emlékeztet, petefészké-

nek szerkezete tekintetében a Monogononta-Rotatoriák-kal egyezik, önálló

ivarnyilásával pedig a Digononta-Seisonidae családhoz hasonlít, míg ellen-

ben kocsány-mirigyekké módosult láb- s illetleg ragasztó-mirigyeivel a

Rotatoriák osztályában páratlanul áll.

Ezek után már most önkénytelenül az a kérdés merül fel, hogy a

Cypridicola parasitica a Rotcdoriák melyik csoportjába és melyik család-

jába tartozik.

A petefészek szerkezete tekintetébl a Plate L.-tl megjelölt alapot

fogadva el irányadónak, a Cypridicola parasitical a Monogononta-Rotato-

riák közé kell sorolnunk. Miután azonban e csoporton belül egyetlen oly

családot, nemet és fajt sem ismerünk, a melynél félhold forma rágóleme-

zek, csak a bélsár és a lüktet hólyag tartalmának kiürítésére szolgáló alfel-

nyilás, önálló ivarnyilás és kocsány-mirigyekké módosult láb- illetleg

ragasztó-mirigyek lennének, nagyon természetesen e csoporton belül külön-

álló család képviseljének kell tekintenünk. En a magam részérl mind-

ezeknek tekintetbe vételével nem is habozom a Cypridicola parasitical a

Monogononta Rotatoriák önálló családjának képviseljéül tekinteni s a

befogadására szolgáló családot a genus neve után « Cypridicolidae» család-

nak nevezem, a melynek jellemeit a következkben foglalom össze :
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Faraüia CYPRIDICOLIDAE nov. fam.

Família nova e classe Rotatorium et ex online Monogonontoriim,

ovario unico, ventrali, apertúra genitali separata ; glandulis pedalibus in

orgánum stylt faeiens commutatis.

A Rotatoriák osztályában a Monogononták rendjébe tartozó új család,

páratlan hasoldali petefészekkel; elkülönült ivarnyilással ; kocsányszervvé

(mirigy) módosult lábmirigyekkel.

Ez id szerint természetesen csupán egy genust ismerünk e családból,

melynek jellemei a következk.

CYPRIDICOLA uov. gen.

Novum genus e familia Cypridicolidarum corpore apodo, integu-

mento ftexibili, organiis rotatoriis polytrochis, organo manducatorio e

laminis semilunaribus scilicet trophis ramatis (H. et G.); anu cum vesica

pulsatoHa in codent loco aperto.

A Cypridicolidák családjába tartozó új nem lábnélküli testtel, hajlé-

kony testburokkal, több osztatu kerékszervvel, félhold forma lemezekbl

álló rágó készülékkel ; a lüktet hólyaggal egy helyen nyiló alfelnyilással.

Még eddig egyetlen faja ismeretes, a melynek rövid jellemeit az

alábbiak tüntetik fel.

CYPRIDICOLA PARASITICA n. sp.

Nova species e génére Cypridicola, corpore sacciformi ante el pos-

liee parum attenuato; organo rotatorio in latere ventrali sito ; organo

manducatorio bidentato ; glandulis pancreaticis globulosis ; anu enni

vesica pulsatoria in apicepostico corporis aperto.

Longit corporis: 0"8— 1 u. ; latit, maxima: 0*6—0*8 u.; altitud.

maxima : 06

—

082 fi.

Edoparasita intra conchas Cypridis incongruentis.

A Cypridicola genus új faja, ell és hátul kissé kihegyesed testtel
;

hasoldali kerékszervvel ; két fogú rágókészülékkel
;
gömbforma pankreász-

mirigyekkel; a lüktet hólyaggal egyetemben a test hátsó végén nyiló alfel-

nyilással.

Testhossza 8— 1 p.. legnagyobb szélessége 0'6—08 a. legnagyobb

magassága O'G—082 </.

Küléldi a Cypris incöngruens kagylóin belül.

A Cypridicola }>ur<tsilicá-n&k s ezzel együtt természetesen a Cypridi-

colidae családnak a Rotatoriák rendszerében való helyének megjelölése

mintegy alkalmat szolgáltat, st bizonyos fokig szükségessé teszi az egts/.

Természetrajzi Füzetek. XVI kót.
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rendszernek áttekintését s helyesebben revideálását. Hogy e feladatomnak

aztán annál eredményesebben megfelelhessek, czélszernek tartom a Rota-

toriák osztályozásával foglalkozó búvárok rendszerének s a rendszerek

megállapításakor követett elveinek rövid történelmi ismertetését.

A Rotaloria-îâjoknak csoportokba és családokba való beosztását a

felhalmozódott anyag és önálló vizsgálatai alapján legelször Ehrenbbeg

Kr. G. kisérlette meg 1838. évi monumentális mvében. a csoportok fel-

állításánál kizárólag a kerékszervek szerkezetét vette irányadóknak s ennek

szem eltt tartásával a tle ismert összes fajokat két nagyobb s ezeknek

keretén bell négy kisebb csoportra osztotta, melyeknek mindenikében

aztán két-két családot különböztetett meg a pánczél létezése, vagy hiányo-

zása szerint. Kendszere különben rövid áttekintésben a következ.

I. MONOTROCHA.

(Egyszer összefügg kerékszervvel).

1. Holotrocha.

(Ep szegély kerékszervvel).

Fam. Ichtliidina (pánczél nélkül).

« Oecistina (pánczóllal).

2. Schizotrocha.

(Karélyozott kerékszervvel).

Fam. Megalotrocha (pánczél nélkül).

« Floscularia (pánczéllal).

II. SOEOTEOCHA.

(Több karélyos kerókszervvel).

1. Polytrocha.

(Sok karélyos kerékszervvel).

Fam. Hydatinaea (pánczél nélkül).

« Euchlanidota (pánczóllal).

2. Zygotrocha.

(Két karélyos kerékszerwel).

Fam. Philodinasa (pánczél nélkül).

« Brachiona3a (pánczéllal).

En-RENBERG-nek e beosztását azonban a Rotatoriák tanulmányozásá-

val foglalkozó búvárok nem fogadták, s nem is fogadhatták el, mert hogy
tévessége és tarthatatlansága mellett egyebet ne hozzak fel, elégnek tartom
annak felemlítését, hogy e szerint szervezeti viszonyaikban teljesen elüt
fajok, ha úgy tetszik családok kerültek egy csoportba, a milyenek például

az Ichthidinák és Oecistinák, a Holotrocha alcsoportban, a melyek közül
az elsk oly szervezetek, hogy manapság nem is tekintik valódi Rotato-
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ridknak, az utóbbiak pedig a Schizotrocha alcsoport családjaival azonosak.

Epen így nem sorolhatók egy csoportba a Zygotrocha alcsoport Philodi-

naea és Brachionaea családjai sem, annyival is inkább, miután eltekintve a

két család szervezeti viszonyaiban mutatkozó fundamentális eltérésektl,

az utóbbi család kerékszerve tényleg nem is «zygotroch», hanem inkább

«polytroch».

Az Ehrenberg utáni idkben a Rotatoridk-kal foglalkozó búvárok kö-

zül legelször Dujardin F. és aztán Leydig F. méltatták figyelemre a Rota-

toria!; osztályozását, még pedig az els 1841-ben, a második 1854-ben, de

k nem csatlakoznak a fentebbi beosztáshoz s az életmódban voltak haj-

landók keresni a rendszertani beosztás irányelveit. Elveiket azonban nem
vitték keresztül részletesen s jóformán csak megjelölték az alapot a hely-

hez kötött életmódot folytatók s a szabadon úszók csoportjának megkülön-

böztetésével. Dujardin különben a fent jelzett elvek szem eltt tartásával a

Rotatoriák-Sbt három csoportba osztotta s nevezetesen megkülönböztetett

1. Helyhez kötötten élket (Floscularia stb.), 2. Szabadon úszókat (Bra-

chionea) és 3. Úszómászókat (Eotiferes). Leydig ellenben egyebek mellett

különösen a láb létezésére vagy hiányozására és szerkezetére fektette a

fsúlyt.

Az EHRNEBERG-tl felállított fenti s a Dujardin és Leydig felfogásától

egészen eltér alapon vitte keresztül a Rotatoria!; osztályozását Carus J. V.

1863-ban a GERSTAECKER-rel közösen írt «Handbuch der Zoologie» II-ik

kötetének 418 és következ lapjain. ugyanis mindenek eltt a bélcsa-

torna szerkezetét vette irányadónak s ennek alapján az összes Rotatoria

fajokat két nagy, bár egyenltlen csoportba osztotta. A két csoport keretén

belül aztán 8 családot különböztet meg, melyek közül 7 az els és egy a

második csoportba esik. A családok megkülönböztetésénél a test általános

orismologiai viszonyain kívül különösen a lábak szerkezetére, az ujjak szá-

mára és nagyságára s a testtakaró szerkezetére fektette a fsúlyt, de tekin-

tetbe vette az életmódot is. Carus J. V. rendszere különben rövid áttekin-

tésben a következ.

I. ENTERODELA.

(Gyomorral, béllel és alfelnyilással.)

1. Csal. Tubicolarina.

2.

3.
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IL GASTEEODELA.

(Gyomorral, bél és alfelnyilás nélkül.)

8. Csal. Asplanchnea.

Az Ehrenberg, Düjardin és Leydig rendszereivel szemben a CARUs-é

elvitázhatlan baladást mutat, a mennyiben 1. a csoportok megkülönbözte-

tése nem biológiai, hanem szembeszök anatómiai alapon nyugszik és 2. he-

lyesen ismerte fel a családok jelleméül tekintend szerveket, bélyegeket,

így például egészen következetesen járt el a Tubicolarina, Scaridina, Po-

lyarthrea és Asplanchnea családoknak megkülönböztetésénél ; míg ellenben

az Albertien család megkülönböztetése már nem indokolt s helyesebb lett

volna annak a Hydatinea családba való osztása. A Philodinaea, Hydatinea

és Brachionea családokat pedig az EHRENBERG-féle terjedelemben tar-

totta meg.

Schoch G. «Die mikroskopischen Thiere des Süsswasser-Aquariums»

és 1 868-ban megjelent mvecskéjében a Rotatoriák osztályozásánál nagy-

jában Düjardin nyomdokain halad, a mennyiben az életmód után 3 rendbe

osztja s megkülönböztet 1. Rotatoria sessilia vagy helyhez kötötteket,

2. Natantia vagy úszókat és 3. Repentia vagy úszómászókat. A három rend

keretén belül aztán összesen kilencz családot vesz fel a következképen :

I. Rend. Rotatoria sessilia.

1. Csal. Floscularieae.

2. « Melicerteaa.

II. Eend. Rotatoria natantia.

3. Csal. Apoda.

4. « Pterodineae.

5. « Hydatineas.

6. « Monureas.

7. « Euchlanida.

8. « Brackioneae.

III. Eend. Rotatoria repentia.

9. Csal. Eotiferes.

Schoch G. tehát, mint azt e jegyzék mutatja, a családok megkülön-
böztetésénél elég nagy önállósággal járt el ugyan, de nem mindenütt kell
szerencsével. A két els család megkülönböztetése egészen helyes s az ma-
napság is fent áll, míg ellenben a 2-ik rendben az Apoda és Monurea csa-

ládok felállítása, terjedelmük meghatározása egészen téves s különösen az

Apoda családé, a melynek keretében Schoch G. az Asplanchna, Anuraea
és Polyarthra egymástól minden tekintetben lényegesen különböz neme-
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ket egyesítette. A Carus J. V. rendszerével szemben a ScHOCH-ét általában

visszaesnek mondhatjuk.

Hazánk Rotatoria faunájának els búvára Bartsch S. is megkísér-

tette a Rotatoriák osztályozását «Kotatoria Hungariœ» czímü 1877-ben

megjelent müvében, de csak a családok felállítására és jellemzésére, ille-

tleg körvonalozására volt tekintettel. A családok megkülönböztetésénél

aztán a test formáját, a láb szerkezetét s a testburok milyenségét vette

irányadó bélyegeknek, a melyeknek alapján a következ hat családot állí-

totta fel :

1. Csal. Floscularinœ.

2. « Pliilodinaaa.

3. « Hydatinaea.

4. « Longisetae.

5. « Scaridina.

6. « Loricata.

Mint látszik, Bartsch S. alapjában Carus J. V.-tl megjelölt irány-

elvektol indult ki a családok megkülönböztetésénél, azzal a különbséggel,

hogy a CARus-féle Tubicolarinœ család helyett a Flosculariae a Polyar-

threa helyett a Lonyischte s a Rrachionea helyett a Loricata saládot veszi

fel, míg ellenben az Asplanchnea és Atbertiea családokat, az elbbit pedig

teljesen indokolatlanul, a Hydatinaea családba osztja be.

Sokkal részletesebb az a beosztás, a melyet Eckstein K. 1883. évi «Die

Botatorien der Umgegend von Giessen» czímü dolgozatának végén állit

össze. ugyanis a bélcsatorna szerkezete szerint az összes fajokat a Carus

felfogása értelmében két nagy csoportba osztja s az els csoportot ismét

két csoportra különíti a következleg :

I. Gyomorral, béllel és alfcinyHassal:

1. Helyhez kötöttek.

Csal. Tubicolarina.

2. Szabadó)} élk.

Csal. Philodinaea.

« Polyarthraea.

« Hydatinaea.

« Macrodactylea.

« Loricata.

II. Gyomorral, bél és alfelnyilás nélkül.

Csal. Asplanchnaea.

Különben Eckstein, mint e táblázat is mutatja, jóformán mind

ugyanazon családokat vette fel rendszerébe, a melyeket Carus J. V. felállí-

tott volt s csak abban tért el, hogy a CARus-féle Scaridina, család körét



megnagyobbította és nevét Macrodactylea-mn változtatta ; továbbá a Bra-

chionea családnév helyett a Loricata-t alkalmazza s az Albertiea család

mellzésével annak fajait a Polyarthraea családba osztja be. E családok

megkülönböztetésénél különben Eckstein is a lábakra, azoknak jelenlétére,

vagy hiányzására és szerkezetére fekteti a fsúlyt.

A Rotatoriák legterjedelmesebb, az összes fajokat magában foglaló

rendszerét legújabban Hudson és Gosse szerkesztette meg, 1889-ben meg-

jelent «The Eotifera or Wheel-Animalcules» mvöknek I-s kötetében a

26. és következ lapokon. E búvárok mindenek fölött a lábak szerkezetére

és mködésére fektették a fsúlyt, a minek tekintetbe vételével aztán az

összes eddig ismert fajokat négy rendbe osztották s ezeknek keretén belül

itt-ott alrendeket, csoportokat, s aztán a szervezeti viszonyok tekintetbe

vételével több családot különböztettek, mint azt az alábbi táblázat mutatja.

I. Eend. Rhizota.

(Helyhez kötöttek.)

1. Csal. Flosculariadae.

2. « Melicertadae.

II. Eend. Bdelloida.

(Szabadon úszók-mászók, távcsszeren behúzható lábbal.)

3. Csal. Philodinadae.

4. « AdinetadaB.

Hl. Eend. Ploima.

(Szabadon úszók, leggyakrabban lábbal.)

1. Air. Illoricata.

(Pánczél nélkül.)

5. Csal. Microcodidae.

6. « Asplanchnadae.

7. « Synchaetadae.

8. « Triarthradœ.

9. « Hidatinadae.

10. « Notommatadae.

2. Air. Loricata.

(Pánczéllal.)

a) Csoport.

(Tr, vagy villaforma, vissza nem húzható lábbal.)

11. Csal. Eattulidae.

12. « Dinocharidae.

13. « Salpinadae.

14. « Euchlanidœ.

15. « Lepadelladae.

16. « Coluridae.
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b) Csoport.

(Visszahúzható gyrs, villás, vagy csillangós lábbal.)

17. Csal. Pterodinadae.

18. « Brachionidffi.

10. « Anuraeadffi.

IV. Kend. Scirtopoda.

(Szabadon úszók, végtagszertí függelékekkel és csillangós

lábakkal.)

20. Csal. Pedalionidse.

De hogy a Hudson és GossE-tól felállított rendek nem egészen termé-

szetes csoportok s nem felelnek meg mindenben a bels szervezeti viszo-

nyoknak, egyebek mellett kitetszik abból, hogy például az Asplanchnidae

családot olyanokkal veszik egy rendbe, a melyeknél bél és alfelnyilás van,

a Triarthridae családot pedig, a melynek nemeinél és fajainál tudvalevleg

a testen mozgatható függelékek vannak, teljesen elválasztják a vele e tekin-

tetben megegyez Pedalionidae családtól s az elst a Ploima, a másodikat

pedig a Scirtopoda rendbe osztják be. Ha már most a Cypridicolidae csa-

ládot a Hudson és Gosse eme rendszerébe beosztani akarnók, természetesen

az elveik alapján" akkor a jellemz szervezeti eltérés daczára is a Ploima

rendbe s itt a Hydatinidae és Notommatidae családok közé kellene so-

rolnunk.

Plate L. már egészen más alapon indult meg a Rolatoridk-nok cso-

portokba való osztályozását illetleg. ugyanis 1886. évi «Untersuchungen

einiger an den Kiemenblätter des Gammarus pulex lebenden Ektoparasi-

ten» czímtí dolgozatában felismeri azt a fundamentális különbséget, a mely

a Rotatoriák bizonyos csoportjainak ni ivarszervén a szám és elhelyezés,

továbbá tagoltság tekintetében észlelhet s ezt vette irányadónak a csopor-

tosításnál. Eme irányelvek szem eltt tartásával aztán két csoportot külön-

böztetett meg: 1. Adiictifera, melyeknél páros, illetleg a test mindkét

oldalán egy-egy petefészek van, a melynek azonban nincsen petevezetéke

és 1. Ductifera, melyeknél a bélcsatorna alatt a hasoldalon fekv páratlan

petefészek van s ez a petevezetékbe folytatódik. De mind a mellett, hogy a

két csoportot egymással szembe helyezve részletesebben összehasonlítja,

rendszerét nem részletezi, hanem csak annyit mond, hogy az els csoportba

a Phüodinaeák, a másodikba pedig az összes többi Rotatoria-fajok tar-

toznak.

Késbben, s nevezetesen 1891-ben, tehát a Hudson és Gosse nagy

müvének megjelenése után a ZACHAEiÁs-tól kiadott «Die Thier- und Pflan-

zenwelt des Süsswassers » . I-s kötetében Plate L. a Rotatoriák ismertetése

kapcsán a 320

—

321-ik lapokon a rendszerrel is foglalkozik. E helyen szin-

tén a ni ivarszerveket veszi a csoportosítás alapjául, de elbbi dolgozatától
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eltéren itt már a Digononta és Monogononta csoportokat különbözteti

meg, a melyek közül az els csoportot két, a test két oldalán álló, a máso-

dikat pedig egy, a bélcsatorna alatt fekv petefészek jellemzi. De rendszerét

itt sem fejti ki teljesen, hanem azt csak nagyjában vázolja, mint az az

alábbiakban látható.

1. Digononta.

(Páros ni ivarszervvel.)

Eotifer, Philodina, Actinurus, Callidina, Adineta.

2. Monogonta.

(Páratlan ni ivarszervvel.)

a) Melicertida.

Floscularia, Stephanoceros, Melicerta, Lacinularia, Linmias, Oecistes

Conochilus.

b) Illoricata.

Asplanchna, Synchaeta, Hydatina, Notommata.

c) Loricata.

Eattulus, Dinocharis, Salpina, Euchlanis, Lepadella, Colurus, Pterodina,

Brachionus, Anuraea.

d) Scirtopoda.

Polyarthra, Triarthra, Hexarthra, Pedetes, Pedalion.

Plate L.-nek eme rendszerében tehát a Cypridicola parasitica, s ille-

tleg a Cypridicolidae család a Monogononta csoport Illoricata kisebb

csoportjába lenne beosztandó, ha nem lenne önálló ivarnyilása, a mely e

csoportnak összes nemeitl elkülöníti.

Az ismertetett rendszerek szerkesztinek elvei között én a magam
részérl a Plate L. legutóbb ismertetett elveihez csatlakozom, mint a me-

lyek bizonyára a legfontosabbak s a legtermészetesebbek s az eddig ismert

Rotatoriák czólszer, a természetest leginkább megközelít csoportosításá-

nál els sorban a petefészkek elhelyezését és számát, ezután az ivarnyilások

jelenlétét és mködési körét, a lábak szerkezetét, a bélcsatorna alkotását,

a test küls függelékeit s végre a testburkok milyenségét veszem és tekin-

tem irányadóknak.

Ezen irányelvek útmutatása mellett én az eddig ismert Rotatoria

fajokat a petefészkek száma és elhelyezése szerint két rendbe, aPLATE L.-tl

felállított Digononta és Monogononta, rendbe osztom, a melyek közül az

elsknek a test két oldalán fekv egy-egy, azaz páros, az utóbbiaknak ellen-

ben a bélcsatorna alatt a hasoldalon fekv páratlan petefészke van. Az els
rendnek keretén belül két alrendet különböztetek meg a szerint, a mint az

illet családoknak, nemeknek és fajoknak állandó, vagy pedig csak idleges,

provisorikus ivarnyilása van, s azokat, a melyeknél állandó az ivarnyilás

«Gonopora»-knak, azokat ellenben, a melyeknél az ivarnyilás csak provi-

sorikus «Agonopora»-knak nevezem. Az els alrendbe sorozom aztán a



Seisonidae, a másodikba pedig a Philodinidae és Adinetidae családokat.

A Monogonontidák rendjén belül az ivarnyilás mködése tekintetébl

már három alrendet veszek fel, névszcrinta «Gonopora», »Hemigonopora*

és «Agonopora» alrendeket. A Gonopora alrendbe pedig az oly Monogo-

nonta-Rotatoria fajokat sorolom, a melyeknél önálló s csupán a peték

kiürítésére szolgáló ivarnyilás van, s ide sorolom aztán a Cypridicolidae

családot s valószinünek tartom, hogy ugyancsak ide tartozik a Saccobdel-

lidae család is. A Hemigonopora alrendbe az oly Monogonorüa Rotatoriák

kerülnek, a melyeknél az ivarnyilás egyúttal a lüktet hólyag tartalmának,

de nem egyúttal a bélsárnak kiürítésére is szolgál. Ezen alrendbe kerül

aztán az Asplanchnidae család. Az Agonopora alrend keretébe végre mind-

azon Monogononta Rotatoriák sorakoznak, a melyeknek alfelnyilása nem
csak az ivartermények és a lüktet hólyag tartalmának, hanem egyúttal a

bélsár kiürítését is eszközli. Ezen alrend keretén belül aztán a könnyebb

tájékozódás kedvéért a láb szerkezete, mködése, a test burkának milyen-

sége, a test függelékeinek jelenléte vagy hiányozása szerint a családokat,

több kisebb, vagy nagyobb csoportba osztályozom, mint azt a következ

összeállítás kellen érzékelteti.

I. Eend. Digononta. Plate L.

Kétoldali, páros petefészekkel.

1. Air. Gonopora n. subordo.

Az ivarszervek állandó külön nyilassal.

1

.

Csal. Seisonidae Cls.

2. Air. Agonopora n. subordo.

Az ivarszervek provisoricus külön nyilassal, vagy a nélkül.

2. Csal. Philodinidae. Ehrbg.

3. « Adinetidffi. Huds. et Gosse.

II. Rend. Monogononta. Plate L.

Páratlan hasoldali petefészekkel.

1. Ah\ Gonopora n. subordo.

Az ivarszerv önálló ivarnyilással.

4. Csal. Cypridicolidse n. fam.

5. « Saccobdellidae V. Bened. et Hesse. (?)

2. Air. Hemigonopora n. subordo.

Az ivarnyilás a lüktet hólyaggal közösen nyilik.

6. Csal. Asplanchnidae Carus.

3. Air. Agonopora nov. subordo.

Az ivarnyilás a lüktet hólyaggal és a végbéllel közösen nyilik.

a) Csoport. Rhizota Huds. et Gosse.

A láb tagolatlan, reds és rögzítésre szolgál, a fajok helyhez kötöttek.

7. Csal. Floscnlaridae Huds. et Gosse.

8. « Melicertidac Huds. et Gosse.
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b) Csoport. Ploima Huds. et Gosse. *f

Szabadon úszók, izeit lábbal.

a) Alcsop. Illoricata Huds. et Gosse.

Pánczélnélküli testtel.

9. Csal. Synchaetidae Huds. et Gosse.

10. « Hydatinidae Huds. et Gosse.

11. « Notommatidae Huds. et Gosse.

12. « Microcodidae Huds. et Gosse.

ß) Alcsop. Loricata Huds. et Gosse.

* Loricata apoda.

Láb nélkül.

13. Csal. Anuraeidae Huds. et Gosse.

** Loricata pedata.

Lábbal birok.

f Tr vagy villaforma vissza nem húzható lábbal.

14. Csal. Rattulidae Huds. et Gosse.

15. « Dinocharidae Huds. et Gosse.

IG. « Salpinidae Huds. et Gosse.

17. « Euchlanidae Huds. et Gosse.

18. « Lepadellidae Huds. et Gosse.

19. « Coluridae Huds. et Gosse.

ff Hengeres visszahúzható lábbal.

20. Csal. Pterodinidae Huds. et Gosse.

21. « Brachionidae Huds. et Gosse.

c) Csoport. Scirtopoda Huds. et Gosse.

A testen végtagszeríí függelékekkel.

22. Csal. Triarthndae Huds. et Gosse.

23. « Pedalionidae Huds. et Gosse.

Az egyes családok jellemzését és körének körülírását e helyen fölös-

legesnek tartom s e tekintetben a Hudson és Gosse összefoglaló nagy mü-

vére utalok annyival is inkább, miután a családokat jóformán kivétel nél-

kül tlük változatlanul vettem át. De nem mulaszthatom el annak feljegy-

zését, hogy az eddig ismert symbiotikus, küls és bels éldi Rotatoriák

legnagyobb része a Digononta Rotatoriák családjaiból való s aránylag csak

igen keveset ismerünk a Monogononta Rotatoriák közül, a melyeknek

systematikai áttekintését a következ jegyzékbe foglalhatom össze.

Rotatoria parasitica vei symbiontica.

I. Eend. Digononta.

1. Air. Gonopora.

Fam. Seisonidae Cls.

1. Genus Seison Grube.

1. Sp. Seison Grubei Cls.

2. « Seicon annulatus Cls.
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2. Genus. Paraseison Plate.

1

.

Sp. Paraseison asplancbnus Pl.

2. « Paraseison ciliatus Pl.

3. « Paraseison nudus Pl.

4. « Paraseison proboscideus Pl.

2. Air. Agonopora.

Fam. Phüodinidae.

3. Genus. Callidina Ehrb.

1. Sp. Callidina parasitica Gl.

2. « Callidina symbiotica Zel.

3. « Callidina Leitgebii Zel.

4. « Callidina socialis Kell.

4. Genus. Discopus Zel.

1. Sp. Discopus synaptae Zel.

II. Rend. Monogononta.

1. Air. Gonopora.

Fam. Cypridicolidae n. fam.

Genus. Cypridieola n. gen.

Sp. Cypridieola parasitica n. sp.

Fam. Saccobdelidae Ben. et Hess.

Genus. Saccobdella Ben. et Hess.

Sp. Saccobdella Nebaliaa Ben. et Hess.

2. Air. Agonopora.

Fam. Notommatidae Hüds. et Goss.

1. Genus. Albertia Duj.

1. Sp. Albertia vermiculus Düj.

2. « Albertia intrusor Huds.

3. « Albertia naidis Bl.

2. Genus. Notommata Ehrbg.

1. Sp. Notommata parasita Ehbbg.

2. « Notommata Werneckii Ehrbo.

3. Genus. Balatro Clap.

Sp. Balatro calvus Clap.

4. Genus. Drilophaga Vejd.

Sp. Drilophaga bueephalus Vejd.

Eme 20, részben symbiotikus, részben kül-, részben pedig beléldi

faj életmód tekintetében aztán a következleg csoportosítható.

1. Symbiotikus fajok.

Callidina symbiotica Zbl.

Callidina Leitgebbii Zel.

2. Növényeken élsköd fajok.

Notommata Werneckii Ehrbg.

3. Allatokon külsleg élsködk.

Callidina parasitica Gil.
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Discopus synaptae Zel.

Seison Grubei Cls.

Seison annulatus Cls.

5. Paraseison asplanchnus Pl.

Paraseison ciliatus Pl.

Paraseison nudus Pl.

Paraseison proboscideus Pl.

Callidina socialis Kell.

10. Balatro calvus Clap.

Drilophaga bucephalus Vejd.

Cypridicola parasitica n. gen. n. sp.

Saccobdella Nebaliae Ben. et Hess.

4. Állatok belsejében élsködk.

Notomniata parasita Ehbbg.

Albertia vermiculus Duj.

Albertia intrusor Huds.

Albertia naidis Bl.

E jegyzék adatai szerint tehát legkisebb a növényekben s legnagyobb

az állatokon külsleg élsköd fajok száma. De ha tekintettel leszünk arra

a nehézségre, a mely a symbiosis és ektoparasitismus határainak megálla-

pításánál tudvalevleg uralkodik, úgy az állatokon külsleg élsköd fajok

számát majdnem felényire reducálhatjuk, s az élsköd Rotatoria fajok

legnagyobb részét symbionnak tarthatjuk.

AZ I. TÁBLA MAGYABÁZATA.

mg. csirafolt.

ov. petevezeték.

p. pankreász mirigy.

r. reszket szerv.

t. táplálószék.

vg. csirahólyag.

x. matrix.

oldalról nézve. Eeich. 177 után.

vízedénytörzse a lüktet liólyaggal. Eeich. IV/ 7

egy kocsány mirigye. Eeich. IV/9 után.

ni ivarszerve. Eeich. IV/7 után.

egy csira hólyagja. Eeich. IV/9 után.

agydúcza. Eeich. IV/9 után.

kocsánymirigy készüléke. Eeich. IV/7 után.

oldalról nézve. Eeich. 1/7 után.

egy pete kocsánya. Eeich. IV/7 után.
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A HONI PERONOSPORA-FÉLÉK.

Hazslinszky Frigyestl Eperjesen.

Saccardo a Peronosporák csoportját csak a Cystopus és a régibb ter-

jedelm Peronospora-nemekbl alkotja.

A Cystopus mycélje konidjaival a felbr alatt fejldik, felemeli és

feltöri azt s elfoglalja a gazdanövény felületét. A konidokat tekesorok

alakjában fejleszti.

A Peronosporák mint aCystopusok egysejt növények, melyek hason-

lóul a mycélt az él gazdanövény felbre alatt fejlesztik s abból a «torná-

kon vagy az epidermisen keresztül a felületre term ágakat hajtanak s ott

a konidtartó ágainak végein magánosan álló tojásalakú vagy gömbded,

felfelé hegyesed konidokat fejlesztenek. Ezen konidok vagy lehullanak

és csíráznak, vagy kedvez körülmények közt elegend víz jelenlétében

zoospórákat fejlesztenek, melyek mint a konidok csak szaporodási szervek.

A zoospórák fonalidomú függelékjeik, csillangóik segítségével mozog-

nak, vagy úsznak a vízben és a gazdanövényeket felkeresik. A feltalált

gazdanövény felületére tapadnak, csíráznak s tömlikkel a felbr sejtjébe

hatolnak s onnan a gazdanövény szövetének a sejtközti meneteibe. Ez a

faj ivarnélküli szaporodása.

Az ivari szaporodási szervek a mycélen fejldnek. Egyes hyphákon

gömbalakú oldalágak (az oogónok) mutatkoznak, melyeknek protoplasmája

tömörül (gonoplasma), és külön borítékot nyer (periplasma), vagyis az oogo-

nidiumban a megtermékenyítés után a zoospóra fejldik. Ennek a hozzá

közel fekv hyphára feltn hatása van, melyet arra indít, hogy vékony

ágacskát hajtson, az antheridiumot. Ezen szerv az oogonium felé nyújtózik,

hozzá tapad, felduzzad s belé n, ha nyílást nem is talál, egész protoplasmá-

jával az oogonba hatol. Ezen protoplasmából és az oogonban talált anyag-

ból fejldnek az ivaros spórák, a zoospórák. Ez az ivaros szaporodás.

A Peronospora-félék csoportosítása.

1. A term hyphák a gazdanövényben fejldnek és tekesoros (moni-

liform) konidokat fejlesztenek. Cystopus.

A term hyphák a gazdanövény felületébl a stomákon keresztül tör-

nek és végükön magános konidokat fejlesztenek. -
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2. A term hyphák egyszerek vagy kevéságúak, konidokat az ágak

végein és oldalaikon fejlesztenek. Phytophthora.

A term hyphák konidokat csak az ágak végein fejlesztenek.. .. ... 3

3. A term hyphák felsbb ágai rövidebbek. A konidok csúcsukon

nyílnak és kiszórják a zoospórákat a megmaradt protoplasmával. ... ... 4

A term hyphák többsége két-kétágú, a végágak kihegyezettek és gör-

bült végek. A konidok csírázok. ... ... ... 5

4. Az oospórák vastag küls hártyával bírnak s a konidok zoospórá-

kat fejlesztenek. Sclerospora.

Az oospórák vékony hártyával bírnak. A konidok vagy a kifej-

lett zoospórákat vagy összes protoplasmájukat egészben lökik ki.

Plasmopora.

5. A mycél szivói alig ágasak és a konidok csúcsaikból csíráznak.

Bremia.

A mycél szivói ágasak és a konidok oldalaikból csíráznak.

Peronospora.

1. CYSTOPUS Lev.

Az ide tartozó honi fajokat már 1877-ben «Magyarhon üszök-gombái

és ragyái» czím dolgozatomban összeállítottam, mely dolgozat jelenleg

csak új termhelyekkel tágítható, mi ily nagy elterjedésit fajok tekintetébl

felesleges. Csak elmulasztottam összehasonlítani az amerikai Cystopus

Amaranthi-t a mi C. Blitinkkel, a mely n dunk A. retrofiexus-on n, s mely-

nek vizsgálatára már régen felszólítottak.

2. PHYTOPHTHORA De Bary.

Ph. infestans de Baey. Botrytis infestans Mont. B. devastatrix Lib.

B. fallax Desm. Peronospora trifurcata Üng. P. devastatrix Casp. A kolom-

pért terjedési mezején kiséri s legbvebben a gazdanövény leveleinek alsó

lapján fejldik. De ugyanazon területen nem minden évben n.

3. PLASMOPAEA Schroet.

P. viticola Berl. et de Ton. Peronospora viticola de Bary. Botrytis viti-

cola Casp. Vitis-fajok levelein n, legbvebben a Vitis viniferán, még Eper-

jesen is.

P. pygmaea Scheoet. Botrytis pygmaea Ung. Peronospora macro-
carpa Corda, P. Hepaticae Casp. Eperjes és Pozsony környékén Anemone
nemorosá-n (magam és Bäumlee), Linhaet pedig M.-Ovár vidékén Ane-
mone ranunculoides levelein találtuk.

P. nivea Scheoet. Botrytis nivea Ung. Peronospora nivea de Bary, P.

Conii Tul. P. Umbelliferarum Casp. különféle Umbellifera-fajokon, legb-
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vebben az Aegopodiiim Podagrarián n. (Magam, Kalchbrenner, Linhart,

Bäumler és Kmet.). Bresadola Champ, n. 80 a lcsei Anthriscus silves-

trisen és Linhart Pastinaca sativán. Ide csatoltam azon alakot is, melyet

Vinna környékén Achillea nobilison találtam.

P. piisilla (de Bary) Schroet. Peronospora pusilla de Bary. Gerániu-

moknak leveleinn ; Eperjesen kertemben G. phseum et G.pusillum-on. Lcse
környékén G. pratense-n Bresadola. Champn. 81 és Pozsony vidékén u. azon

gazdanövényen. Bäuml. Beitr. II. n. 505.

P. deiisa (Babenh.) Schroet. Peronospora densa Kbh. Találtam Euph-

nasia Odoe tutos levelén. Eperjes vidékén.

4. SCLEROSPORA Schroet.

S. graminicola Schroet. Sacc. Syll. VII. p. 238. Peronospora Setariœ

Pass. Eperjes környékén Setaria viridis levelein aratás után ; de ritkán talál-

ható. A virágzat kifejldését megakasztja.

5. BREMIÁ Regel.

B. Lactucae Regel. Peronospora gangliformis (Berh) de Bary. Botrytis

Lactucae Ung. B. sonchicola Schlecht. Actinobotrys Tulasnei Hoffm. Külön-

féle fészkes (compositœ) növények levelein n. Szedtem Igló m. Lampsana

communison, Bäumler Beitr. sz. 507. Pozsony vidékén és Klch. Szép. gomb.

I. n. 783. Sz. Olaszi m. Sonchus-on.

6. PERONOSPORA Corda.

P. calotheea de Bary. P. Sherardiae Fuck. N Galium-, Asperula- és

Sherardia-fajokon. Eperjes környékén Sherardia arvensis és Galium Apa-

rine-n találtam. Bäumler Pozsony környékén Asperula odoratán, Beitr.

n. 509.

P. Myosotidis de Bary. Bäumler Pozsony vidékén Myosotis sparsi-

florán találta.

P. Viciae de Bary. Kertemben jun. Vicia lathyroides-en és V. tetrasper-

mán találtam.

P. Alsiiiearwn Casp. P. Scleranthi Rbh. P. conferta Ung. P. Lepigoni

Fuck. P. tomentosa Fuck. Sacc. Syll. VII. p. 246. Cerastium vulgatumon ta-

láltam Eperjes m. Alsine médián, Dietz Sándor Budapest környékén. Lin-

hart közli fung. hung. n. 79. és Bäumler Pozsony vidékérl (Cerastium

triviatán) Beitrag n. 508.

P. Dianthi de Bary Sacc. Syll. VII. p. 247. A közönséges konkoly

levelein találta Klch. Szép. gomb. I. sz. 780. P. conferta Ung. czím alatt.
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P. Arenariae (Bebe) Tul. Botrytis Arenaria Berk. Kertemben Mœh-
ringia trinervia levelein ntt.

P. Holostei Casp. Holosteum umbellatumon n. Abós m. találtam

áj)rilis havában. Linhart M.-Ovár m. és közlötte fug. hung. 486. sz. a.

P. parasitica (Pers) de Bary. Botrytis parasitica Pess. B. ramulosa

Link. P. Dentariae Bbh. A legterjedtebb Peronospora, mely igen sok Cruci-

fera-fajokon n virányunk egész területén, különösen gyakran Capsella

Bursa pastorison, Cystopus candidus társaságában.

P. Corydalis de Bary. Eperjesen a Corydalis solida-n tavaszszal

találtam.

P. Ficariae Tul. N többféle Banunculus fajon. B. Ficarián Eper-

jes környékén, Budapest m. (Szedte Szépligeti), M.-Ovár m. (Sz. Linhart

fung. hung. n. 388.), Lcse környékén (Bres. Champ, n. 82.), Pozsony m.

(Bäumler Beitr. n. 513. B. sceleratuson találta Linhart M.-Ovár m. és

B. repens-en Bäumler Pozsony m.).

P. arborescens (Berk) de Bary. Papaver fajokon n Eperjesen, hol

magam szedtem és Trencsén m. Linhart fung. hung. n. 86.

P. affinis Rossm. Példányom a kertemben Fumaria officinalison ntt,

Klch. adata Szép. gomb. I. sz. 782. kétes, mert a jelelt gazdanövény nem
szepesi növény.

P. Violae de Bary. Bresadola a lcsei növények közt Viola tricolor-on

találta.

P. conglomerate Fuck. Kertemben Geranium pusillum-on többször

találtam.

P. Trifoliorum de Bary. Hüvelyes növényeken n. Bäumler közli

Beitr. 519. sz. a. Pozsony környékérl, hol Trifolium montanumon n.
Ugyanazon gazdanövényen n Eperjes m. is.

P. Potentülae de Bary. Vinna környékén szeptemberben Potentilla

opaca levelein találtam, hol leginkább a levelek ereit és nyeleit foglalta el.

P Chrysosplenii Fuck.N a Chrysosplenium alternifolium-on. Bäuml.

Beitr. n. 510.

P. Valerianellae Fuck. Sacc. Syll. VII. p. 253. Kertemben mvelt
Valerianella olitorian ntt.

P. grisea (Ung.) de Bary. Botrytis griseaUng. N a Veronica- fajokon.

Veronica hederœfolian találták Eperjes ni., Pozsony környékén (Bäumler

Beitr. n. 514.) és M.-Ovár m. (Linhart fung. hung. n. 188.), Veronica opa-

cán Pozsony m. (Beitr. n. 514.) és Veronica Beccabungán Hunyadmegyé-
ben (Linhart fung. hung. n. 489.).

P. Lamii (Al. Braun.) de Bary. N Lamium, Salvia és valószínleg

más Labiata-fajokon. Találtuk Lamium purpureum-on Eperjes, Sz.-Olaszi

(Klch. Szép. gomb. I. n. 785.) és Pozsony (Bäumler Beitr. n. 515.) mellett.

P. effusa (Grev.) Bbh. Botrytis effusa Grev. B. farmosa Fr. B. epiphylla
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Pers. Peronospora Chenopodii Schlecht. N Chenopodiurn-, Atriplex és

Polygomim-fajokon. Chenopodium albumon no Eperjes környékén.

Sz.-Olaszi ni. (Szép. gomb. I. n. 781.), Chenopodium hybridumon Po-

zsony m. (Bäuml. Beitr. n. 513.) Atriplex patulán Eperjes környékén és

Pozsony m. és A. bástatán Pozsony vidékén (Bäumler Beitr. n. 512.).

P. Urticae (Lib.) de Bary. Eddig csak az Urtica urens-en találtam

Eperjes környékén.

P. Dipsaci Tul. Eddig csak Eperjes környékén szedtem. Jul. Dipsacus

silvestris levelein.

P. Hyoscyami de Bary. Szedte Klch Sz.-Olaszi. m. Hyoscyamus niger

levelein és közölte (Szép. gomb. I. n. 781.) mint a Perenospora effusa vál-

tozatát Rabenhorst javaslatára.

P. alia Fuck. Symb. p. 71. Nö Plantago fajok levelein. Plantago

major levelein találta Linhart M.-Óvár m. s magam Eperjes vidékén.

P. sordida Berk. Szedtem Eperjesen Symphytum officinale levelein,

Linhart és Bäumler Scrophularia nodosán. (Fung. hung. n. 490.) Petro-

zsén m. is. (Beitr. n. 518.)

P. Schachitii Fuck. Kertemben Beta vulgaris levelein fejldött.

Természetrajzi Füzelek. XVI. köt.
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ÚJABB ADATOK VASVÁRMEGYE FLÓRÁJÁHOZ.

Máeton JózsEF-tl S.-Tótfaluban.

Azon községek határai, melyekben kutatásaimat végeztem, a követ-

kezk: S. -Tótfalu, S.-Kápolna, S.-Palány, S.- Újfalu, Kis-Unyom keleti

része, Tarótház puszta, Szt-Léránt és Dömötöri községek. Ezek mind egy

összefügg egészet képeznek. Ide járul még a Szt-Léránt község mellett

elhúzódó b.-hidvégi erd egy része és Nagy-Mákfa község határából egy kis

rész. A kutatott terület legnagyobb része teljesen sík föld, szántóföldekkel,

rétekkel s nagyon kevés erdterülettel. Az elsorolandó flóra területe tehát

az u. n. kemenesaljai síkságnak nyugat felé való kiágazásában fekszik.

Enumeratiómban azon növényeken kívül, melyek Vasvármegye terü-

letére egészen újak, s melyek dr. Boebás mvében nem fordulnak el s a

melyek egy *-gal vannak jelezve, felsoroltam csillag nélkül is néhány neve-

zetesebbet. Ezeket azért, mert dr. Boebás V. mvében bár elfordulnak

ugyan, de ezen vidékrl épen nem, s a sokkal messzebb es vidékekrl is

csak egy-két helyrl említtetnek. Kutatásaimban segítségemre voltak Hazs-

linszky Frigyes, dr. Simonkai Lajos, dr. Mágöcsy-Dietz Sándob és Schil-

beeszky Károly urak, kik meghatározásaimat helyesbbítni szíveskedtek. Fo-

gadják ezért e helyen is legforróbb köszönetemet.

Onobrychis sativa Lam. A vasút töltésén, Dömötöri állomás utáni

rház felé. N.-Mákfán takarmánynak tenyésztik.

Lathyrus hirsutus L. Dömötöri és málnási állomások közt a vasúti

töltésen, ritka.

L. plalhyphyllus Eetz. (L. intermedius Walle.) S.-Kápolna Csonkás

nev vágásában.

L. sylvestris L. Tarótház a halastónál és az országúti fenyvesben.

Nem seregesen.

L. paluster L. A csörnöczparti bozótokban, N.-Mákfa.

V. tenuifolia Eoth. A vasút mellett, vetésben, réteken.

* V. lutea L. Vetésben, ugarakon mindenfelé.

Lotus tenuifolius L. S.-Kápolna nedves rétjein, de ritka.

* Trifolium incarnatum L. N.-Mákfa, Tarótház mvelve, de Tarót-

házán a kavicsgödörnél elvadulva is.
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Ononis hircina Jcq. Mezkön, N.-Mákfa.

Anthyllis Vulneraria L. S.-Ujfalu, K.-Unyoin közt az erdszéli gye-

pesen, ritka.

Rosa Seringeana (Dumort.). S.-Ujfalu mellett a szántóföldek közti

gyepes úton.

R. submitis Gren. var. plathyphylloides (Ds. et Rip.). Az országútra

vezet düll úton S. -Tótfalu.

*R. dimorpha Bess. Kszeg a Kalapos kövön.

*R. sclerophylla Scheutz. Erdszéleken S.-Ujfalu, Szombathely.

JR. uncinella Bess. Mezkön Sorki-Ujfalu.

*Riibus agrestis W. K.(R. cœsius X tomentosus). S.-Ujfalu, K.-Unyom

közti erdben.

*R. Rusticanus Merc. Ugyanott, de ritkább.

R. candicans Whe. Arokparti bozótban, N.-Mákfa.

R. bifrons West. Ugyanott és erdszélen.

Euphorbia lucida W. K. Tarótház az országút melletti egyik remiz

szélén nagy területen, egyebütt sehol.

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe. Nagy-Mákfalva alatt a Bükkben

töméntelen.

Polygala amara L. A r.-hidvégi erd Istóczy-vágásában nem seregesen.

Elatine Alsinastrum L. Szt-Léránt község határában a vasút melletti

mocsaras nagy árokban igen sok.

Hypericum barbatum Jcq. Istóczy-vágásban és aKis-Unyom-S.-Ujfalu

közti erdszéleu. Mindkét helyen nagyobb mennyiségben.

Tüia praecox Host. Szombathelyen, a szllhegybe vezet út

mellett.

*T. neglecta Spach. Ugyanott.

Hibiscus tematus Cav. A molnári-i disznólegel kútja körül nagyobb

mennyiségben. Dr. Borbás csak 1— 1 szálat talált Dömölk és Körmend

mellett.

*Spergida maxima Wthe. Ugar földeken, Tarótház.

Cerastium süvaticum W. K. A.-S.-Ujfalu melletti erdszélen a

laposban mocsaras helyen.

Dia nth us Hellwigii Borb. Tarótház a kavicsgödör körül, ritka,

S.-Ujfalu és K.-Unyom közt a vágás és öreg erd szélén gyakoribb.

D. barbatus L. Dömötöri, Istóczy Enczéjében nagyobb mennyi-

ségben.

Tunica saxifraga L. N.- és Kis-Mákfa közt homokos, füves talajon.

Lychnis Coronaria L. S.-Ujfalu és K.-Unyom közt az erdszéli bozót-

ban a kisebb híd körül.

* Viola leucoceras Borb. A tarótházi erdben, de nem seregesen.

V. elatior Ehr. S.-Tótfaluból a Vépbe vezet út mellett bozótok közt.

3*
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* V. Schidtzii Billot. Erdben, N.-Mákfa.

V. tricolor L. var. saxatilis (Schür.). A tarótházi kavicsgödörben.

V. pumila Chaix. Sz.-Léránt mellett egy vizenys réten Juncus

atratussal.

Hesperis runciunata W. K. Beteken S.-Tótfalu-S.-Palány egy-egy szál.

Barbarea arcuata Fr. Ugarakon S.-Tótfalu körül.

Barbarea stricta Andrz. Vízárkokban N.-Mákfa.

Roripa armoracoides (Tausch. *var. pinnatifida Tausch.). Mvelt
talajban S.-Tótfalu, különösen az iskolakertben.

*B. uliginosa Simk. Az iskolakertben S.-Tótfalu.

*Brassica praecox Kit. S.-Tótfalu, a temet melletti földeken igen

nagy mennyiségben 1893 szept. elször.

Thalictrum elatum Jcq. Betek szélein nedvesebb helyeken gyakori.

Th. nigricans Jcq. Erdszéleken S.-Kápolna és S.-Ujfalu.

Anemone nemorosa L. var. rosea Peter. S.-Kápolna csonkás erdejé-

ben. Az öreg erdben a talak, a vágásban a varietás az uralkodó.

Ranunculus fiammula L. *var. tenuifolius Wallr. Szt-Léránt, Jun-

cus atratussal.

Aconitum Vulparia Bchb. Nagyon sok N.-Mákfa alatt a Bükkben.

Bupleurum affine Sadl. *var. sparsum Simk. S.-Kápolna Csonkás

erdeje mellett az útmenti bozótban egy helyen.

* Oenanthe süaifolia M. B. Vízárkokban Dömötöri, szálankint.

*Aethusa segetalis Boen. Ugarokon, tarlókon S.-Tótfalu igen gyakori.

Scandix Beeten Veneris L. N.-Mákfa mezin nagyon ritka.

Verbascum Thapsus L. Utak mellett. S.-Újfalun felül kavicsos

kopár talajon nagyon sok.

Scrophularia alata Gil. (S. aquatica Auct.). S.-Ujfalu az erd és rét

szélén forrásos helyen, S.-Kisfaludon a faluban egy ház eltti víz-

árokban.

^Solanum miniatum Bernh. S.-Kápolna Csonkás erdeje szélein és a

tarótházi út mellett ; nem gyakori.

*Mentha canescens Both. Útfeleken S.-Tótfalu.

M. diversifolia Dumort. Mvelt talajon S.-Tótfalu.

*M. subreversa Simk. Ugyanott.

*M. maculata Hst. S.-Tótfalu a csordahajtó útmenti árokban.

*M. approximata Borb. Mvelt talajon Tarótház, S.-Tótfalu.

*M. subacuta Borb. Utak mentén, a falu körül S.-Tótfalu.

*M. nitida Host. A faiskolában S.-Tótfalu.

*M. silvatica Host. Erdszélen Molnári.

M. Brittingeri Op. Árkokban S.-Tótfalu.

M. reversa Boch. Nedves árokp. Tarótház.
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*M. Skofttziana Kern. A dömötöri állomáshoz vezet úton, az állo-

mástól nem messze, Tótfalu felöl jobbra füves helyen.

*Ajuga hybrida A. Keen. (A. genevensis X reptans). Árokparton az

iskola mellett S.-Tótfalu.

* Thymus Pörcii Borb. Árokpartokon S.-Ujfalu.

*Th. decussatus Simk. Erdszélen N.- és Kis-Mákfa közt.

Galeopsis angastifolia Ehrh. Tarlókban S.-Tótfalu, különösen a vas-

áti fels sorompó körül.

*G. sulphurea Jord. N.-Mákfa alatti Bükkben, ritka.

Galium verum L. *var. pallidum Cel. A tótfalusi temet füves

helyein.

G. ochroleucum Wolf. Ugyanott.

G. Austriamm Jcq. Erdszélen Tarótház.

Inula salicina L. A s.-uj falusi erdben bozót között.

I. Helenium L. Doroszló, az ág. ev. tanító kaszálóján nagy mennyi-

ségben.

Anthémis Austriaca Jcq. útfeleken igen gyakori.

A. Ruthenica M. Bieb. S.-Tótfalu dombi szántóföldjein.

Achillea Millefolium L. var. *rosea Kit. S.-Tótfalu nedves rétjein, var.

collina Beck, a kavicsgödömél Tarótház.

Filago germanica L. Tarótház homokos mezin.

F. apiculata Sm. Az elbbivel.

F. minima Fr. Tarótház a kavicsgödörnél.

*Fchinoj)s sphaetocephalus L. Peczöl melletti Bózsa major egyik

útján. (Lásd dr. Borbás «Vasm. flórája» 192. lap.)

Carlina acaulis L. A vasút melletti réten Molnári felé, N.-Mákfa az

iskola feletti száraz dombtetn igen sok.

Centaurea commutata Koch. Bárót közt Tarótház.

C. macroptilon Borb. Tarótházán a parkban a fü között 4 — 5 nagy

bokorral (1891).

C. nigrescens Willd. Tarótház a halastó körül bven.

C. stenolepis Kern. S.-Ujfalu-K.-Unyom közt az erd útja mellett,

ritka. Tarótházán nincs.

*Hieracium Laßtaris Bert. A Csörnöcz parton N.-Mákfa és bozótos

árokban Tarótház.

H. collinum Glochn. Erdben S.-Ujfalu.

II. sessiflorum Friw. (H. barbatum Tausch.). N.-Mákfa a Csörnöcz

parti bozótban.

*//. Hungaricum Simk. Árokparton Tarótház.

*H. autumnale Grisb. Erdben N.-Nákfa, Vasvár.

*Scabiosa Columbaria L. Beteken, Tarótház és a park füve között.
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Plantago arenaria W. K. Kis- és Nagy-Mákfa közt az út mellett ve-

tésben és füves helyeken is.

*P Heiiffellii Láng. Ugyanott és a s.-tótfalusi kavicsgödör melletti

szántóföldön roppant sok.

Amaranthus Blitum L. Mvelt talajon kertekben Szt-Léránt.

*Salix sepulcralis Simk. Erdkben Nagy-Mákfa, utak mellett is.

*S. semperflorens Host. Tarótház a kavicsgödörben.

*Populus monilifera Ait. Tarótház utak mellett.

Ulmus pedunçulata Foug. (U. effusa Willd.) Erdkben, N.-Mákfa

gyakori.

Potamegeton pussillus L. var. vulgaris Fr. N.-Mákfa a Csörnöczben.

Listera ovata L. A tarótházi erdben, hol a r.-hidvégi erdnél talál-

kozik egy nagyobb nedves területen igen sok. Teljesen sikságon.

Iris variegata L. S.-Ujfalu és Kis-Unyom közt az erdszélen nedves,

bozótos helyen néhány t (1892).

Muscari racemosum L. Erdben, Gyanó. Körmenden alul Mogyorós-

don a falu körüli dombokon töméntelen, az egész terület kékszín tle.

Omithogalum sphaerocarpum/Kern. S.-Kápolna Csonkás erdejében,

itt oly bven, hogy a mellette lev szántóföldek is tele vannak vele, Tarót-

ház és a Sorok parton a vasút felé, de nem oly bven. Teljesen síkságon.

0. collinam Guss. P.-Ujfalu-K.-Unyom között az erdben.
*Hemerocallis flava L. 1892. évi június 18-án találtam két virágos

tt a k.-unyomi erdben az u. n. Szt-Kut mellett posványos talajon. A mi
vidékünkön kertben csakis H. fúlva honos.

*Luzula erecta Desv. (L. multiflora Ley.). Réteken, erdei gyepeken

S.-Ujfalu.

*Juncus atratus Kroce. Szt-Léránt mellett a vasút felé egy vizenys

réten, s most már a vasútmenti vizenys árkokban is elterjedt. Els helyen

töméntelen sok.

*L tenageia Ehrh. Szt-Léránt a vasút mellett nagyon sok.

Carex paniculata L. var. *simplicior Andrz. A s.-kápolnai réten lev
vízárok partján.

*C. glauca Scop. Tarótház-S.-Ujfalu rétjein (C. flacca Schreb.).

**0. Ohmülleriana 0. F. Lang. Eddigelé egyedüli ismeretes lelhelye

Magyarország területérl. S.-Ujfalu 1891-ben száraz réten.

*Cyperus virescens Hofpm. S.-Tótfalu, az iskolaház eltti legel mo-
csaras víz erében (1892 szept.).

Aira caryophyllea L. Kavicsos, homokos talajon K.-Unyom-S.-Uj-

falu közt.

A. capillaris Host. *var. biaristata Gr. & Godr. Ugyanott, de sok-

kal több.

A. pratensis L. Ugyanott, de ritkább.
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*A. orientális Schreb. Vetésben, ugarokon gyakori.

*Glyceria nemoralvi Uechtr. Tarótház, a kavicsgödör vizes talaján.

Gl. plicata Fr. A csikorgó hídnál az országúton Tarótház mellett.

Molinia UUoralis Host. Nedves, bozótos helyen S.-Ujfalu az erd és

rét szélben. Eitka.

M. coerulea L. K.-Unyom kavicsos erdei talajon, ritka.

Festuca Valesiaca Schleich. A vasút töltésén, Dömötöri, nagyon sok.

F. ovina L. Mezkön S.-Kápolna, S.-Tótfalu.

F. striata Host. Vasúti töltésen, Dömötöri.

Bromus sterilis L. vax.jubatus Ten. A park füvesein, Tarótház.

B. racemosas L. Útfeleken, S.-Tótfalu, Dömötöri.

*B. patulus M. & K. A vasút mellett Molnárihoz nem messze.

Lolium linicolum A. Br. (L. remotum Sciick.). Lenföldeken nagyon

bven.

Oryza clandestina. A. B. Tarótház a halastó és Sorok közt vezetett

vízárok partján.

*Aspidium umbrosum Milde. S.-Kápolna Csonkás erdejében a vágás

szelén néhány t.

*Aspidium exaltatum Lasch. Nedves erd alján K.-Unyom, a Szent-

Kút körül.
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A BOLGÁE FLÓRA VONATKOZÁSA HAZÁNK FLÓRÁJÁRA.

(FLOBAE HUNGABICAE, SEEBICAE ET BULGARICAE ADDENDA.)

Dr. Borbás VraczÉ-tol Budapesten.

Geisbbach a «Die Vegetation der Erde» czím munkája I. köt. 234.

lapján (1872) azt mondja, hogy hazánk flórájának endemismusát még nem

lehet biztosra megalapítani, mert Oláh- és Bolgárország flórája idáig csak-

nem ismeretlen. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a tudomány is nagyot ha-

ladt, s a nevezett vidéknek immár megírott flóráiban csaknem válogat-

hatunk.

Byenek :

Brandza, Prodromul floreï Bománe, Bukarest 1879—83.

Greobscu, Enumeratia plantelor din Bomania. Bukarest 1880.

Kanitz A., Plantas Bomanise hucusque cognitas enumerat. Kolosvár 1879—81-

Pancic, Elementa ad floram principatus Bulgáriáé, Belgrád 1883, 1886.

Petrovic, Additamenta ad floram agri Nyssani. Belgrád 1885.

«A dunamelléki síkok növényzetének megegyezésé »-t én állítottam

össze a Földrajzi Közlemények 1885. évf. 277. stb. lapján.

Végre abból a sok pótlékból és gyjtésbl, melyet Velenovsky József,

Vandas Károlt prágai tanárok, Bornmüller J. kertész és mások, újabb

kutatások folytán összehalmoztak, valamint a régibb gyjtések (Frivaldszky

Imre, Janka Viktor) méltatásából is, 1891. év vége felé, egész 676 lapra

terjed oktávformás munka jelent meg Prágában VELENOvsKY-tól «Flora

Bulgarica» czímen. Ez a munka az egész bolgár flórát meglehets terje-

delmesen és részletesen ismerteti. Az általánosan ismert növényeket nem

írja le, ellenben az «area geographica» -val az összes bolgár növény föld-

rajzi elterjedését jelzi.

Velenovsky munkája hazánk florisztikáját is gyakran érinti. A bolgár

növényeket bizonyos részben magyar növényekkel és forrásokkal össze-

hasonlítólag tanulmányozta, st egyenesen magyar hazabeli növényt (The-

sium simplex Vel., Hosszúaszó vidékérl) is megnevez és leír munkájának

499. 1. Ez a bolgár flóra tehát bennünket is közelebb érdekel. Ennek az

érdekes vegetatiónak számos kiváló tagja egész hazánkig halad, s földrajzi

elterjedésének éjszaki határa itt, leginkább a délkeleti részen végzdik.

Hazánk flóráját a Balkán egyáltalában szépen élénkíti; sok növényritka-



ti

Ságunknak a Balkánvidék a forrása, vagy sok nevezetes növényünknek a

Balkánon van a legközelebb való rokonsága.

Velenovsky munkája tehát sok növényünk systematical rokonságát

megvilágosítja, sok nevezetesebb balkánvidéki növényünk földrajzi elterje-

dését bvíti vagy kiegészíti, végre több benszülöttnek vagy magyarföldinek

hitt növényünk endemismusát megszünteti.

Velenovsky a növények enumeratiója eltt, az I—IX. 1. cseh nyelven *

növénygeografiai tájékoztatást közöl, s fleg a más országokkal való kap-

csolatokat fejtegeti. Itt két helyen egyenesen hazánk flórájára is pillantást

vet s a közös magyar és bolgár növényeket elszámlálja. így a IV. 1. azok-

nak a pusztai növényeknek a jegyzékét olvassuk, melyek Bessarabiából

Oláh- és Bolgárországba is átlépnek, s részben még hazánkon át Morva-

országig, Csehország közép es Nemetország keleti részéig is terjednek. Ezek

közül a következket említjük meg :

Belleborus odorus, Rorípaproliféra, Âlyssum desertorum Stapf., A. tortuosum, Isatis

praecox, Reseda modora, Dianthus petraeus, l>. trifascieulatus, Cerastium Banaticum,

Moeringia pendula, TÀnum glabrescens Roch., Genista ovata, Cytisus elongatus, < '. Au-

Striaen*, Orobus ochroleueus vagyis Vicia Pilisîensis, Potentilla patula, /'. Benitzkyi, Ferula

Heuffelii, Peucedanum armarium, /'. hngifolium, Oenanthe BanaUca, Hieracium folio-

sum, Campanula Groseckii, Mattia umbellata, Syringa vulgaris, Verbascum Banaticum,

Iris Beichenbachii, Tulipa Hungarica, Ornithogahim refraction, Hyacinthella leuco-

phaea, Orchis elegáns, Arena compressa, Pholiurus Pannonicus, Sorbus perincisa, Spiraea

oblongifolia, Sempervivum assimile, S. patens, Sedum Sartofrianum, Veronica crinita,

Satureia KitaiheUi, Calamintha elatior, Kochia sedoides, Polygonum arenarium, Poly-

cnemum Heuffelii, Crucianella oxyloba, Knautia drymeia, Achillea erithnifolia, A. Neil-

reichii, Campanula Frivaldszkyi Steud., 1söntödön asper, Lapsana cancellata Borb.

A Kárpátok havasi növényeinek kapcsolata (IX. 1.) a bolgár flórával :

a Cardamine rivularis, Alyssum repens, A. Transsilvanicum, Arabis procurrens, Thlaspi

Kovátsii, Viola (leelinata, Silène Lerchenféldiana, S. < 'serei, Hypericum Transsilvani-

cum, II. umbellatum, Linum extraaxillare, Scleranthus neglectus, Se. uncinnatm, Saxi-

fraga retusa var. Baumgartenii, S. cymosa, Sedum Carpaticum Iíei-s^. (S. purpurascens

Vel.), Laserpitíum alpinum, Senecio Carpaticus, S. Transsilvanicus, S. papposus, An-

thémis macrantha, Doronicum Hungaricum, Telekia speeiosa, Inula bifrons, Echimops

commutatus, Centaurea Kotschyana, Crépis viscidula, Hieracium Kotschyanum, II. rho-

dopeum, Leontodon croceus, Symphyandra Vanneri, Swertia punctata, Bruckenthalia

spicidifolia, Pulmonaria rubra, Cerinthe alpina, Veronica Baumgartenii, Pedicularis

campestris, Thymus pulcherrimus, Th. Jankae, Th. Bochelianus, Plantago gentiarurides,

Orchis cordigera, Gymnadmia Frivaldszkyana, Ldlium Jankae, J uncus Carpaticus, J.

Bochelianus, Sesleria coerulam, S. rigida, S. Hcujleriana, Alopecurus brachystachys,

Brom us fibrosus, II. Transsilvanicus.

Velenovsky flórája systematikai tekintetben Pancic és Petrovic szerb

nyelven írott munkáit sok tekintetben pótolja, csak az a kár, hogy a foná-

sokat nem mindenütt vagy nem pontosan czitálja. Hiányos a Hu has, l!<>s<t,

' A cseh növénygeograíiai részt Fkeyn József a Botanisches Centralblatl 1891.

évf. (48. köt.) 44. száma 144—148. 1. kissé megrövidítve, német nyelven közli.



42

Potentilla, Mentha genuszok gyjtése ; ezekbl még az újabb kutatók mun-

káit szép siker fogja koronázni. A bolgár flóra alkotó elemeinek családon-

ként stb. való összegezése késbbre maradhatott, mert e flóra ismerete,

Velenovsky kutatása óta, csaknem napról napra bvül.* A munka apróbb

hiányai közé tartozik, hogy nem követi a szigorú prioritást. így a Tulipa

Hungarica Borb. A Földmivelési Érdekeink 1882. óvf. 561. 1. van leírva,

mégis az 1885-bl ered T. orientalist helyezi elébe. Nincs benne &Senecio

Velenovsky i Borb. 1889, ellenben van benne két Hieradum pilosissimum.

E fajnak FRiVALDSZKY-tól (Flora 1836. p. 436. 1.) származó régibb neve hasz-

nálatban marad ; a fiatalabb H. pilosissimum Gren. et Godr. (non. Friv.)

pedig H. plusiotrichum Borb. lesz, mely a Herkulesfürdnél is terem.

Számos aprólékos megjegyzésem lenne még a munkára floristikai

tekintetben, a hazai és horvát «area geographica» -ra vonatkozólag, a La-

thyrus Aphaca-m és L. affinis-ie, mely vagy megfordítva vagy általában

tévesen van értelmezve, de ezeket tovább nem folytatom, hanem a bemu-

tatott hazai, bolgár és a szomszéd szerb flórára vonatkozó nevezetesebb

pótlékaimat adom el.

1. Thalictrum Arpádinum Borb. ined. Herba elata, grandi- foliolata,

pedunculis fructibusque glanduloso-puberulis. Khizoma crassum horizon-

tale, polycephalum, fibrillas radicum gerens. Caulis a basi foliifer, fiexuo-

sus, superne ramosus, sulcatostriatus, lente glandulis miniynispulverulentus,

viridescens aut brunnescens, oculis liberis glaber. Folia ternatim suprade-

composita, estipeilata, auriculis vaginarum brevibus rotundatis, una cum
petiolis petiolulisque quadrangulis, nec non pagina inferiore foliolorum,

glandulis parvulis pedicellatis inspersa. Foliola opaca, intense viridia,

subtus pallidiora, subcoriacea aut tenuia, subrotunda, basi subcordata,

trilobata, lobo medio saepius lobulato, lobulis crenisque late rotundatis,

muticis, elevato nervata. Panicula ramosa, densa, ovato-pyramidalis glan-

dulis pulverulenta, inferne foliosa, ramis angulatis, patentibus strictis;

ramulis racemosis, hinc inde flores subumbellatos verticillatosque gerenti-

bus ;
pedicellis, floribus, staminibusque (initio) porrectis, antheris mucro-

nulatis, sepala et carpella glandulosa, pedieelli fructiferi elongati, patentes,

glanduloso-pilosi. Carpidia oblonga, 8

—

10-costata, glandulosa, stigmate

dilatato coronata.

In valle Danubii inferioris, quae Kazán et Kis-Kázán dicitur supra

Orsova et in rupibus alvii Próláz ad Thermas Herculis. (Borb. 1873,

Jul. Aug.)

Th. Arpádinum Th. elato Jacq. et probabilius Th. Olympico Boiss.

* Velenovsky újabb pótléka az Oesterr. Botan. Zeitsch. 1891. évf. 12., az 1892.

évf. 1. számában, s a K. bökni. Gesellsck. der Wissensck. Sitzungsberickt-j ében (1892)

jelent meg.
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et Heldr.. Diagn. pl. nov. vol. Ill (1853) p. 5. affine differt ab utroque

habitu glanduloso-pulverulento, a 77/. Ôlympico praeterea pedunculis baud

«brevibus», nee «valde divaricatis», sed simpliciter patentibus, fructibus

glandulosis etc. Tli. pubescens Schl. species leiocarpa foliolis mediocribus

minoribusque etc. diversum. Etiam 77/. minus, glandulosum Vel. (non

Koch) parvifolium esse dicitur in litt. Gfir. adhuc Oesterr. Bot. Zeitscbr.

1880 p. 90, Botan. Centralb. I. no. 4—5. (1880).

2. Th. foetidum L. var. Serbicum Borb. carpellis glandulosis, foliolis

supra subtusque pubescentibus, pagina inferiore praecipue viscidulis, pilis

caulis, petiolorum, foliolorum vaginarumque, sed longioribus, cinerascen-

tibus, patentissimisque, petiolis magis teretibus sine dubio ad 77/. foci id i

formas pertinet; differt foliolorum forma et magnitudine, circiter illas 77/.

flexuosi adasquante, consistentia eorurn tenui, inflorescentia racemosa ut

in Tli. Alpino L., paucirlora. Foliola enim mediocria*, subrotundo-cordi-

formia, apice obtuse trilobulata, lobulis integerrimis, baud dentatis. Inflo-

rescentia in genere Thalictri depauperata dicenda, simpliciter racemosa,

apice nutans, pedunculis, patenti-pilosis, apice nutantibus. Pedunculi exem-

plarium Bobemicorum (Bilin, leg. Celak.), Gakeciensium (Monasterek, leg.

Blocki) fructiferi glabri.

Quod foliolorum magnitudinem allinet, Th. Serbicum cum Th. foe-

tidi var. heterotomo Borb. ined. magis convenit, quod Brassovia? ad rapes

Salamonis Jul. 1878 legi. Huius enim foliola foliorum inferioram typica,

minima ; ilia vero foliorum superiorum conspicue maiora, magnitudinem

circiter foliorum inferiorum Th. flexuosi referentia. Ceterum exemplaria

Th. foeüdi Transsilvanica (Brassó, Nyirmez, Hegybasadék, Th. Borbásii

Gandog.), ad varietatem acutiloham DC System, veg. L p. 177, Delessert,

Icônes sel. t. 10.! magis orientalem pertinenda esse puto. 77/. alpestre Gaud.

in Aprutio, in declivibus montis Sirente Jul. 1877 legit et cum typo com-

miscuit beat. Groves.

3. Forma Th. Bidgarico Vel. analoga sphaerocarpa in pratis humidis

Puszta-Göd et Iráz occurrit, at foliolis foliorum inferiorum conspicue lati-

oribus, (=Th. Bulgaricum Vel. var. heterolobum) uti in 77/. angwtifolii

var. hetcrophyllo Wimm. et Grab. Forma 77/. angustissimi spbœrocarpa

(var. sphaerocarpum Békésmegye fl. 84, non Lej. = var. sphaerococcum m.)

in silva Fás ad Körös-Ladány, forma eadem Th. elati Jacq. Sabaria? occur-

rit (Th. subspha&rocarpum Borb. Geogr. atque enum. pi. comit. Castri-

ferrei p. 240).

4. Th. angustifolium L. var. glandipilum m. [vnr.ghtmhilosinnLisco-

yer, Bull. soc. botan. de Belgique XXIV. (1885) p. 208,nonKocnSynops. L

* Foliola Th. foetidi, fide Boiss. Fl. Or. p. 7, «segmeiitis foliolorum minimis

cultura immutatis» superbiunt.
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(1837), p. 4.], quodl. c. in Transsilvania, sed sine loco certiore, crescere dici-

tur, vaginis extus, foliolisque subtus pilis parvulisglanduliferis abundeinsper-

sis, subcanescentibusque provenit in pratis Salzburgi (leg. M. Eysn) ;
— sub-

var. danubiale mihi, i. d. forma Th. peucedanifolii Gris, adenophylla, va-

ginis glabris, foliolis prœcipue foliorum inferiorum subtus, imprimis ad

nervös crassiores glanduloso-pilosis, ereseit ad Danubium inter Kömlöd et

Paks (Borb. 1880), nee non ad Thermas Herculis (Borb. 1873), Bükkerd

Claudiopoli (Bichtbr L.).

5. Aconitum stenotomum Borb. (A. Vulpariae forma altera Vel. 1.

c. p. 15.) ab A. Vulparia leiocarpo differt foliis fere ad basim usque parti-

tis lacinulis elongatis linearibus, lineari-lanceolatisque, bracteis foliaceis

longis, pedunculos fere duplo superantibus (in A. Vulparia sive A. cyno-

ctono Bcchb. bracteœ pedunculis breviores), galea angustiore, stylo longiore,

denique pube adpressa subcanescente, quae in icone Beichenbacbii (Icônes

p. LXXX.) patentissima exhibetur. Ab A. galectono Bchb. quod in subal-

pinis ad Bogozsely Transsilvanise quoque invenitur, differt A. stenotomum

ovariis glaberrimis, ab A. ranunculifolio Bchb. denique foliorum partibus

non adeo crebre dissectis, galea haud curvata etc. In silvis montium ad

Pirot (legit Nicic).

6. Helleborus odorus W. et Kit. et H. atrorubens W. Kit. inter se

optime différant ; in Bulgaria verosimiliter species prior ereseit. H. atro-

rubentem hucusque in Croatia solum vidi (Mrzlopolje Carolostadtii, Slunj,

Modrus, legit L. Bossi).

7. Aquilegia sulphurea Zimm. «Verwandschafts. Verhältnisse und

geogr. Verbreitung der .... Aquilegia» 1875. p. 38. (Aq. aurea Janka,

Oesterr. Botan. Zeitschr. 1872. p. 174, non Boezl., in Fröbel u. comp.

Pflanzenkataloge p. 79., 187 J.) in montibus Bhodopes (Wagn. !). Aqu. aurea

Boezl in «Gartenflora» Begelii iam anno 1872., p. 258 et t. 734 optime

depieta, in hortis magis dispersa atque multo magis nota ac Aqu. sul-

phurea Zimm.

8. Fumaria prehensilis Kit. in eultis ad Vranja.

9. Corydalis solida Sw. var. atropurpurea Borb. habitu humili,

racemo abbreviate, laxifloro, floribus minoribus, atropurpureis, calcari

tenuiori a typo diversa, in silvaticis montium ad Pirot. In Bulgaria vix

deest.

10. C. bicalcarata Vel. in silvaticis montium ad Pirot et Vranja

(Nicic).

11. Viola alba Bess, in silvis ad Pirot; var. Hallieri Borb. 1890.,

ibidem, in nemoribus ad Zugliget Budse-Pestini (Borb. 1889.), Nagy-Maros

(L. Bichter).

12. V. Danubialis Borb. M. Növénytani Lapok 1889/90. p. 79, Koch
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Synop., ed. III. (1890.) p. 1 GO ( 1 \ Vandasii Vel. 1. c. p. C41, 1891.) in

fruticetis montinm ad Pirot et Vranja (Nicic).

13. Vesicaria utriculata Poir. in Banatu non ereseit; V. Graeca
Rent, ad Thermas Hercnlis inventa fuit, sed annis recentioribus, loco

indicato frustra quassivi.

14. Draba Aizoon sive D. lasiocarpa ap. Vel. 1. c. 38 vix typicam

formám sistit b) Rochelianam Stur, Oesterr. Botan. Zeitscbr. 18G1. p. 183,

siliculis late ellipticis, dense canescenti-bispidulis, stylo abbreviato (lati-

tudine siliculae multo breviori) pra?ditam, circa arcem Temetvény comit.

Nitriensis provenientem ; nee minus in var. demissorum mihi Budensem
quadrat, siliculâ lanceolatâ, quam in praecedente conspicue angustiore,

cumque stylis paulo longiore sparse hispido, saepius violascente insignem.

Exemplaria fructibus latius ellipsoïdeis praädita in dicione Budapestiensi

non nisi sub rupium umbra montium Aquinci inveni, at stylo longiore,

siliculis band canescentibus.

Dr. Aizoon Vel. probabilius ad D. elongatam Host (cfr. Beck, Fl.

von Süd-Bosnien p. 75) pertinet, siliquâ lineari-lanceolatû, 1 1 mm. longa,

2

—

2'5 mm. lata, stylo 2—4 mm. longo prœditâ, laxe bispidula; in rupibus

calcareis montis Bassara prope Pirot, in montibus elatioribus ad Tbermas

Herculis, et in Hungária et in territorio Romania? versus montem Hunka-

Kamena, in valle Kazán, in monte Arzsana, ibidem una cum D. leiocarpa

Schur ap. Stur 1. c. (D. stenophylla Schur Enum. p. G5, D. decalvescente

Simk. 1887.)

15. Saponaria glutinosa M. Bieb. var. calvescens Borb., ined., caule

inferne una cum foliis inferioribus mediisque glabro, superne glanduloso-

villoso. Folia latiora, magis rotundo-ovata
;

petala leviter emarginata.

Inter Szvinitza et Tisszovitza, ad Portám ferream Valachiae, Suva planina

Serbiae. (Petrovic !)

IG. Djanthus glutinosus Boiss. et Heldr. ad Gümürdscbina légit cl.

dr. Dingler. — var. oligotrichus m., ibidem, glabrior, brevissime pube-

rulus, squamis abruptius acuminatis.

17. D. Grisebachii Boiss., in montibus : Sakardza et Jajladzik prope

Ichtiman (leg. Formánek).

18. D. Armeriastrum Wolfn. (D. corymbosus Vel.) ad Vranja (Pet-

rov.), Bellova (Dingler !).

19. D. alpestris Vel. (non Wimm.) fide exemplaris in monte Vitosa a

cl. Formánek lecti, probabilius ad D. suberbum pertinet, floribus niiiioribus,

area petalorum angusta, nee late ovata. Crescit etiam et pratia subalpinis

montis Ostrosub Serbiae australis (Bornm. !), nee non loco Ploca ad Nyssam.

(Petrovic !)

20. D. capitatus DC. var. Pancicianus Williams, Enum. specierum . .

.

generis Diánth us, Journal of Botany 1885. p. 3. (separ.) !
i

:i typ.» pbyllis
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capituli nec non squamis magis oblongis, longius aristatis, nee adeo ac in

typo orbicularibus differt. Herba elata habitu D. gigantei D'Urv., saepius

intense glaucescens. Sicevo ad Nyssam (Peteov. !), Deligrad Serbia? austra-

lis. (Panc. !)

21. D. curticeps Borb. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1890. p. 97. verbis

paucis indicatus, squamis latissimis, subrotundo-obovatis, e basi subcor-

data abruptim breviterque aristatis, fuscescentibus praecipue a D. steno-

petalo Gris. ! diversus, ereseit ad Bela Palanka, Suva planina, Vranja Ser-

biae (Petrov.), Mal.-Veles ad Nevesinje et Pluzine Bosnia?, ad Bratucina

planina Macedonia? (Formánek). Calyce brevi, inflorescentia parva com-

pacta etiam in statu fructificandi insignis.

22. D. Velenovskiji Borb. [D. Paniciciilelen. 1886., non Will. 1885.),

inflorescentia abbreviata speciei priori nec non D. stenopetalo Gris, similis,

ab utroque differt involucri phyllis squamisque angustioribus, non ex apice

cordato, sed magis rotundato sat abrupte acuminatis, aristis reflexis, calyce

abbreviato amplo, multistriato, dentibus tubo duplo solum brevioribus,

lamina petalorum latiore. In pascuis alpinis ad Bellova legit 1. Jul. 1876.

cl. Dingler.

23. Cerastium grandiflorum W. et Kit. croaticum Banatui deest.

24. Althaea Taurinensis DC. in Hungária nondum lecta Alth. micran-

thae Wierb. apud nos locum cedit
;
posterior tarnen ab A. officinalis var.

argutidente optime distincta. Cnfr. Borb. Geogr. atque enum. pi. comit.

Castriferrei p. 260—61, et Kern. Fl. exsicc. austro-hung. Nr. 2045.

25. Geranium dissectum L. var. Byzanlinum Gris, in pratis infra

montem Allion Orsovae, ad Pirot.

26. Trifolium Balcanicum (Vel.) in montibus ad Pirot.

27. Lotum gradient W. et Kit. in inflorescentia Galii veri vidi, quod

ad Smolevo Macedóniáé lectum fuit.

28. Rubus discolor Whe et N., foliis crassioribus, magis nervatis,

inflorescentia densiore, bene aculeolatâ etc. a R. candiante diversus, in

Bulgaria haud raro occurrere videtur: Knezevo, Kostenec (Formánek!)

29. R. euplatyphyllos Borb., Flora comit. Temes. 1884. p. 76 (R. dis-

color X tomentosus ; R. ynedioximus Sabr. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1891. p.

379) ad Knezevo (Formánek !). A praecedente floribus minoribus, foliolis

supra arterotrichis etc. differt.

30. R. macrophyllus Whe et N., subsp. Ridgaricus Borb. a typo et

R. quadico Sabr. foliis turionum ternatis v. quinato-pedatis, foliolis supra

glabris, subtus canescenti-pubescentibusque, irregulariter, haud duplicato-

serratis, terminali elliptico vel obovato, basi rotundato, — a R. discolori

autem foliolis virescentibus, turione tenuiore, aculeis inflorescentia? elon-

gatis rectisqe differt. Ad Knezevo. (Formánek !)

31. R. glandulosus Bell. Appen. Fl. Pedem. p. 24. (1792.) et R. hir-
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tus W. et. Kit. Descript. et ic. plant, rar. Hungar. IL p. 150 (1802.) vix, nisi

forma leiocarpa et tricJiocarpa inter se differre videntur. Priorem leiocar-

pum legi Brassoviœ versus pratum montanum, quod Pojana dicitur ; in

monte Sakardza Bulgaria1 (Fokm.) staminibus pauciserialibus stylorum lon-

gitudinem adœquantibus, foliolis subtus glaucescentibus.

B. glandviosus Bell. var. Coburgiaims Borb. ined. foliolis subtus

canescenti-pubescentibus, turione glabro, inœqualiter aculeolato, inflore-

scentià ramosâ, rubro-glandulosâ, acinis glabris. Foliola turionum terna,

medio late elliptico, basi leviter cordato. A. B. subsericeo Sabr. Deutsche

Bot. Monatschr. 1892. p. 75, ovario glabro, foliolis baud serieeis etc. diver-

sus ; in monte Sakardza Bulgaria1
.

32. R. lividus G. Braun trifolius, sat frequens in Hungária : ad Ipoly-

Litke (in silvis Bikkalj), Biharfüred, sub monte Arzsána ad Plugova, in

montibus ad Thermas Herculis, Brassoviœ versus Pojana, Szászoka cott.

Beregh. (legit L. Bichter), — in monte Vitosa Bulgarire (Formánek).

33. B. myriotrickus Borb. in Formánekii «Beitrag zur Flora des Bal-

kans, Bosporus und Kleinasiens, Brunn, 1891.» (aprili) p. 54, in monte

Sakardza Bulgarire. Bubo iiiadto Wirtg. et Muell. affinis; inflorescentia

fere inermi.

34. Pötmtüla Bemtzkyi Friv., Flora, 183G. p. 437. (P. rupestrk Vel.,

P. rupestris var. grandiflora Heuff. !) in montibus ad Pirot.

35. P. canescens Bess. var. polytoma Borb. et. Bornm. foliolis infimis

quinis, perbiemantibus glabrescentibusque, una cum inferioribus mediisque

apice dilatatis, obovato-euneatis, supra canescenti-pubescentibus, subtus

canis, piloso-tomentosis, profunde incisis, laciniis linearibus lineari-lanceo-

latisque, hinc-inde iterum incisis, foliolo intermedio laciniato i. e. trilo-

bato, bi-trifidoque segmentis simpliciter aut iterum incisis. Inflorescentia

pilosa, flores minores. In monte Javor ad Ivanica (1500 met. s. m.) Ser-

bia australis legit cl. Bornmüller.

36. P. semilaciniosaBo-RB. 1879. {P. PeJivanovici et P. Nijxmaa Petr.

exsicc. !) ad Bellogradum in collibus siccis legit cl. Bornmüller, ad Kur-

vingrad beat. Petrovic. In Hungária etiam ad Kaláz.

37. P. pilosa Willd. var. auriflora Borb. Temesmegye vegetatiója,

1884. p. 77. {P. pilosa b., Vel. ; P. Römeri Baenitz Herb. Europ. no G5S7,

1892. Várna (Bornm. !) — var. dichasialis Borb. et Bornm., fere a basi

ramosissima, ramis omnino aut fere oppositis, brachiatis brachiis flore soli-

tario interposito ; foliolis superne dilatatis, basin versus longe eunea-

tis, petalis aureis, sepala baud superantibus, E Serbia eultam misit cl.

Bornmüller.

38. P. obscuraVEh. 1. c. 171 (non Willd.) P. recht cl. var. pedatifrons

Borb. esse videtur, foliolis 5—7 — nis pedatis. foliolis ambitu lanceolatis,

petalis aureis, calycem superantibus. In collibus ad Békás-Megyer.



39. P. Taurica Willd. 1816, a P. Aclriatica Murbeck, Beiträge zur

Kenntniss der Flora von Süd-Bosnien, 1891. p. 134, foliolis superioribus

lanceolatis, acuminatis, calycis laciniis exterioribus interiorum longitudi-

nem conspicue superantibus, carpellis fere duplo minoribus, magis rugosis

magisve anastomosantibus, pilis partium omnium magis elongatis rigidio-

ribusque diversa, in territorio Haemi variât : var. Pirotensis Borb. a typo

in rupibus ad Bataktawa Tauriae (Rehmann exsicc 1874. Nr. 286), viredine

partium, pilis sparsioribus, baud rigidis, caule, foliis superioribus et sepa-

lis etiam glanduliferis viscidisque, a P. pilosa Willd. autem habitu humili

viscido, sepalis exterioribus e basi latiore acuminatis etc. diversa. Petala

calyce duplo longiora sulphurea. In lapidosis ad Pirot. (Nicic), ad Philipo-

polim : dzemdem tepe, legit Stríbrny exemplaria maiora, densius pilosa,

sed pilis mollibus (var. moUicrinis m.)

40. P. pycnochaeta Borb. in lit. ad Petr. 1887, a P. Taurica foliolis

latioribus maioribusque, subtus dense et albicante lanatis, a praecedente

autem sepalis exterioribus angustissimis elongatis etc. diversa. Ad Placka-

vitza prope Vranja Serbiœ (Petrov., maio).

41. P. pedata Nestl. in monte Avala Bellogradi et in apricis ad

Varnam (Bornm.) ;
— subsp. a.nisosepala Borb., foliolis latioribus, superne

dilatatis ilia P. pilosœ minoris referentibus ; sepalis interioribus longitudi-

nem exteriorum superantibus ; in montibus ad Pirot (Nicic) ;
— subsp.

P. leucochaeta Borb. (P. Aclriatica X pedata 9), pilis partium omnium

elongatis albisque P. leucotricham Borb. refert, a qua differt foliis quod

magnitudinem atque formám attinet, ab illis P. pedatae haud differen-

tibus, a P. pedata pilis den sis elongatis, capitulis fructiferis maioribus, a

P. Adriatica denique habitu altiore, foliolis longioribus, ambitu acutis,

sepalis exterioribus interiorum longitudinem superantibus. In vinetis ad

Mostar (Bornm. 1886.).

42. Geum coccineum X molle Vei. — G. Velenovskyi Borb. ;
—

G. coccineum X urbanum ( G. hortigenum Borb.) habitu G. urbani, sed

floribus conspicue maioribus, auranciaco-coccineis, legi in horto botan.

Lipsiensi (20. jun. 1875.), Berolini autem petalis coccineis (var. rubri-

petalum Borb.).

43. Ulmaria subdenudata Fritsch in spongiosis ad Tátra- Széplak

et inter Barlangliget et Stum Bochum.

44. Ceratophyllum, submersum L. ad Philipopolim (Friv. in herb,

mus. nation., Borb. M. Növ. Lap. 1885. p. 40.)

45. Heracleum ternatum Vel. 1889. (non Borb. 1878.) mutatur in

H. tripterum Borb.

46. Libanotis Sibirica Vel. = L. leiocarpa Heufp.

47. Galium Schultesii Vest, ad Sibeki potok Serbiae ;
— var. lineare

Borb. in Flora Budapest. (Budapestnek és környékének növényzete)
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1879. p. 101, foliis raagis elongatis, angustioribus, lineari-lanceolatis. In

monte Kara bair et Sarkadza prope Ichtiman Bulgáriáé, in Olympo Bithyn.

(Form. !) ;
— var. sparsipilum Borb. ined., caule ad angulos foliisque sparse

pubescentibus : Dealu stirmina prope Czernitzi legit Grecescu!

48. G. longifolium Sibth., ad Adampol Asise minoris (Formánek!) —
G. Kitaibelianum R et Sch. (G. capillipes Rchb.) ab hoc foliis angustissi-

mis baud reflexis, bracteis baud lanceolatis, sed linearibus, rainis niagis

capillaribus diversum, in valle Kolcvárensi ad Szuszény et ad Hátszeg.

49. G. pseudo-aristatum Schur! Enuni. 1866. p. 282, innorescentia,

internodiis inagis elongatis, potius corymbosa et laxa, flores quam in se-

quente maiorcs, pedunculi elongati quidem, at pedicelii plerumque abbre-

viati, floribus vix longiores, styli apice solum fissi. A basi glabrum, folia

margine scabra, fide H. Braun abruptim acuminata.

In montibus silvaticis ad Váradia. ad Oravitza ( G. li nifolium Wierzb.

exsicc. 181, non Lam., G. aristatum Pichb. Fl. Germ, exsicc. 1519, non

L.) in silvis Quercus confertae ad Szilas et in contermino pagorum Ver-

mes, Izgár et Szilas cott. Temes, in valle Kis-Kázán et circa Orsova. Ad
Studena Serbiae leg. Formánek !

Var. asperulaeflorum Borb. Temesmegye vegetatiója 1884. p. 44,

sensu str. (G. aristatum var. scabrum Gris. Spicil. II. 1844. p. 157, non

alior., G. papillosum Heuff. pro parte non Lap. ; G. oligotrichum Simk.,

non Borb.) caule inferne et foliis inferioribus subtus ad nervös hirtulis; in

confinio pagorum Szilas, Izgár, et Vermes, ad Orsova et Nagy-Enyed ;
—

ad Studena,, Prugovacko brdo et Vranja Serbiae (Formánek!), Bukovo Mace-

donia? (Formánek !).

50. G. Heuffelii Borb., Akad Közi. torn. XII. (1874— 5) p. 88. [G. ef-

fusum Borb. ibid. torn. XL (1870—4) p. 266, non Boiss., G. papillosum

Heuff. pro altera parte, G. aristatum Heuff. olim, pro parte] stolonibus

subterraneis (qui desunt, fide Kern. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1876. p. 120.

speciei prœcedenti), caule ab inferiore parte ramoso, rami et innorescentia

axillis foliorum verticillatorum (et fide H. Braun sensim acuminatorum)

longissime aristatorum egredientes (G. pseudo-aristatum habitum Aspe-

rulae magis refert, rami superiores ex axillis foliorum oppositorum orti).

Intlorescentia G. Heuffelii exspansa multifiora ramulis axillis foliorum verti-

cillatorum egredientibus, foliis non nisi infra ramulos summos, quasi infra

pedunculos, opposilis; internodiis magia abbreviatis, ut intloresceutia den-

sioracin G. pseudoaristato evaderet. Pedunculi elongati, floribus duplo lon-

giores, flores quam in G. pseudoaristato minores ; stylus ad dimidiam par-

tem bifidus. — In silvaticis elatioribus ad Szvinitza, Berszászka, Plavise-

vitza, in monte Allion ad Orsova, in silva Száldobágy Magnovaradini, ad

Nagy-Enyed, Talmács — in monte Leskowik Serbiae, in monte Sakardza

Természetrajzi Füzetei: XVI. kot. *
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Bulgáriáé (Form.), in Olympo (Aucher-Eloy Herbier d'Orient No. 734.), ad

Adampol Anatoliae (Formánek !).

51. G. erectum Huds. in monte Sakardza Bulgáriáé, Bratucina pla-

nina Macedóniáé (Formánek !) ;
— var. Bielzii Schur, in monte Leskowik

Bulgáriáé (Formánek !), Peristeri Macedóniáé — var. pseudocinereum Schur.

Sakardza Bulg.

52. G. digeneum Kern. (G. süvaticum X verum) var. atrichophyllum

Borb. foliis glabris, in silvaticis inter Posonium et Lamács (G. ambiguum

Sabr. in sched., non Gren. et Godr.)

53. G. verum L. var. Podolicum Bess. Cat. Crzem. 1815. (var. cane-

scens Eoem. et Schult. Syst. veg. I. p. 233. Visoko-Tepe, in monte Vitosa,

Kara-bair prope Ichtiman Bulgáriáé, Smolevo et Uskub Macedóniáé (For-

mánek), Glavicin et Alexinac Serbiae, inter Székelyó et Bogozsely, Torda,

Vészt, circa Budam-Pestinum, Szántód, Héviz.

54. G. verosimüe Schult, in Boem. et Schult. Syst. veget. I. 1818.

p. 234. (G. praecox Lang in Hagenbach Flora Basiliensis suppl. p. 26.

1843, pro var. G. veri; G. Wirtgeni F. Schultz, Archives de Flore; 201.)

sat frequens circa Budam-Pestinum, ad Szántód, Balaton-Füred, Oravitza,

Mehala Temesvarini, ad Vöröskút, Schemnitzii, inter Barlangliget et Stum.

Bochum, ad Szászoka cott. Beregh (L. Bichter !) ;
— var. maioriflorum

Borb., floribus duplo maioribus, intense aureis; in subalpinis Arágyes ad

Klopotiva rarum, infra alpem Gyömbér, ad Tátra-Széplak.

55. Senecio Velenovskyi Borb. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1889. p. 234.

(S. cinereus Vel. 1888, non Colla neque Moretti) ad Varnam Cuscidam

monogynam Vahl nutriens.

56. S. Carpaticus Herb, in cacuminibus Tátrae calcareis quoque pau-

cirameus ramis 2

—

3-nis provenit.

57. Hieracium Nataliae Borb., H. Olympico Boiss. affine differt scapo

aphyllo, foliis basalibus oblongis, lanceolatisque in petiolum duplo brevi-

orem angustatis, remote et irregulariter dentatis, acutis mucronatis, ut-

rinque crinitis, pedunculis elongatis glanduliferis, caule dichotome ramoso

etc. in rupibus ad Vranja legit cl. Nicic.

58. Syringa vulgaris L. var. macrantha Borb. Erdész. Lap. 1882.

p. 883. vix in Bulgaria deest.

59. Gentiana Pneumonanthe L. var. planifolia Vel. = var. latifolia

Scholler.

60. G. lutescens Vel. in pratis ad Predejane prope Vránja (Nicic), a

G. crispata Vis. var. flavescente Vis. Flora 1830. p. 50. floribus pentameris

diversa ;
— var. ionalha Borb. ined., corolla violaceâ, calyce anisodonto, —

a G. styriacae Wettst. var. praematura Borb. ap. Zwanziger, in Carinthia

1892. p. 2. (separ.), Jahrbuch des naturhist. Landes-Museums von Kärnten
XXII. (1893.) p. 107. corolla minore, calycis dentibus autem magis elon-
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gatis, angustioribus, tubiim corollae superantibus, corolla angustiore rece-

dens, cum iypo in pratis eiusdem loci ; var. praematura in convallibus ad

Fuzine, in monte Nános Carnioliac (Borb. 1875.) a G. anisodonta Borb.

laciniis calycis hand eiliatis diversa. 1

De discuta nwnoi/i/na Vahl (C. astyla Engelm.) cfr. Oest. Bot. Zeitschr. 1889.

p. 234.

Gl. Verbascum phoeniceurn L. var. ampleocicaule Velen. cum. var.

vellerigero Borb. eiusdem spéciéi (var. villoswrn Borb. Verhandl. des botan.

Vereins f. Brandenb. XVII. (1875.) p. 58. (non Bernh.) conferendum esset.

62. V. heterophyllum Vel. (non Moretti) V. heterotomum Borb. erit.

63. Veronica Velenovskyi Uechtr. in Engl. Jahrb. VIII. (1886—7.)

p. 46. (Liter.) ( V. Beccabunga var. gracilis Uechtr. et Sint. in Kanitz 1. c.

p. 230, non B. Br., V. Bácsensis Himk. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1888. p. 107)

ad rivulos montium prope Békás-Megyer.

64. V. venia L. ad Nagy-Bátony, Ipoly-Litke, Hollók, Szécsény, Kal-

nika (Holuby) Torda, Nagy-Szeben, Sz.-Endre, Badacsony.

65. V. Dülenii Cr. (V. venia var. longistyla Ces., Pass, et Gib.)

Nagy-Bátony, Szvinitza, Mihald, ad Portám ferream Valachiae, ad Vránja

Serbiae.

66. AcantkllS longifolius Vel. probabilius var. Ihtnijaeicnx Borb. 1892.

67. Salvia ampleocicaulis Vel., non Lam. = est S. vülicaulis Borb.

«A magyar homokpuszták növényvilága» 18S6. p. 83. S. amplexicauJis X
nemorosa Vel. = & digenea Borb.

68. Glechoma hederaceaYnh.(=G. Balgarica Borb.) G. hirmtae po-

tius affinis, a Gl. Serbica Hal. et Wettst. foliorum forma diversa.

69. Calamintha etatior (Gbis.) Spic. fl. Rum el. II. p. 122. (C. Hunga-

rica Simk. ; Acwios rotundifolius Friv! exsicc. non Pers.) in rupibus serpen-

tinis Brdjani distr. Rudnik Serbiae (Pavlovic). Herba Haemi etiam ex Boiss.

Fl. orient. IV. p. 582. eadem est ac Hungarica.

70. C. alpina L. var. marginata Borb. nervis foliorum lateralibus

apicem versus incrassatis, marginantibusque. In rupibus ad Pirot (Nicic).

A praecedente caule brevissime hirtulo, foliis non argute, sed dentibus

parvis Serratia, corolla conspieue maiori et caule apice baud foliifero

diversa.

71. Thymus montanus W. et Kit. var. Istriacus H. Braun, in monte

Vitosa et ad Knezevo Bulg. (Formánek ! ).

72. 77/. heterotrichus Gris, ramis brevissime puberulis, calyce autem

setoso insignis, in monte Kara liair, Vysoko tepé, Knezevo, Jajladzik,

1 G. calycina Boiss. et Hausskn. Fl. Orient IV. (1875.) non Lam., nee Koch

et Wettst. nunc G. foliiformis Borb. (quoad calycis laciniaa) erit.

i



52

Sakardza Bulg., Bitolia et Monastir ad Smiljewo Macedóniáé (Foemánek),

ad Pirot (Nició).

73. Th. ellipticus Op. in pascuis ad Vránja.

74. Th. Marschallianus W. in pratis ad Pirot (Nicic).

75. Th. longicaidis Presl ( Th. Chamaedrys Vei.) in monte Vitosa

(Foemánek). In litorali quoque Hungarico plures species a litore usque ad

cacuniina alpina adscendunt.

76. Th. Balcanus Boeb. in monte Vitosa (Foemánek !).

77. Th. Jankae Celak. in rupibus ad Pirot (Nicic).

78. Th. comptus Feiv. in monte Kara bair Bulgáriáé.

79. Mentha Wierzbickiana Op., foliis lanceolato-elongatis, in humidis

ad Jajladzik, Knezevo et Ichtiman Bulgáriáé (Foemánek), Pirot, Vranja

(Peteov !) ;
— var. stenantha Boeb., Bhodope, Jajladzik, Sakardza, Kara

bair, Sibecki pótok et Bellogradi Serbiae ;
— var. leioneura Boeb., ad Kar-

lovo Bulg. (Foem.) ;
— var. Rocheliana Boeb. et H. Be., Kara bair Bulgár.

(FoEM.) ;
— var. Sieberi K. Koch, foliis abbreviatis, ad Kostenec, Philip-

popolim (Foem.), Sicevo, Nyssam (Pete.) ;
— var. Illyrica Boeb. et H. Bbaun

ad Knezevo.

80. M. viridescens Boeb. Visoko tepé Bulg., Alexinac Serb. (Foem.) ;
—

var. Richten Boeb., ad Jajladzik Bulg., Ichtiman, Karlova, Vitosa Bulg.

(Foem.).

81. M incana Willd. (M. ovális Vis.); var. litoralis Boeb. Oesterr.

Botan. Zeitschr. 1883. p. 84. Temesmegye vegetatiója p. 46. (1884.), non

Strail. (1887.) foliis minoribus, abbreviatis late ellipticis, brevissime petiola-

tis, utrinque tenuiter villosis, apice breviter acutis, spicis tenuibus elon-

gatis, denique laxiusculis, contiguis, ad Dobaj Bosniae (L. Eicht.). — Pubes

foliorum M. süvestris var. ovcdis Vis. Fl. Daim. II. p. 184. non describitur;

itaque «albo-tomentosa» esse debet, veluti autor speciei typo adscripsit. —
var. subsessilis Boeb., ad Karlovo.

82. M. candicans Cr. var. cuspidata Op., ad Kovanluk, Ichtiman, Kar-

lovo, Vitosa, Knezevo Bulg., ad Pirot Serb. (Foemánek) ;
— var. stenan-

thelmia Boeb. et Waisb. foliis typi subtus candicantibus, inflorescentia

angusta continua, in humidis convallium Günsii, ad Pirot Serb., Vladaja

et Karlovo Bulg. (Foem.).

83. M. aquatica L., et Kostenecka bunja Bulg.; var. calaminthifoliaYis.

FI. Daim. IL p. 185. ad lacum Devno prope Varnam; — subvar. pluriglo-

bula Boeb. ibidem (Boenm. !) foliis magis ovatis ovato-lanceolatisque, ver-

ticillis infra capitulum terminale 2—3 nis. Villositate cum M. ccdaminthi-

folia convenit. Etiam ad Visoko tepé Bulg. (Foem.).

84. Mentha verticillata L. var. abruptiflora Boeb. 1880. ad Ichtiman

Bulg. (Foemánek).
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85. M. Pulegium L., ad ichtiman ;
— var. vïllicaulis Borb. ad Kne-

zevo, Dobaj Bosn. (L. Richt.)

86. Thesium diffusum Barth exsicc, in Velcn. 1. c. W9. n. sp. ( 77/.

simplex Vel.) describitur, in Bcckii Flora Austriaca p. 601. Th. subreti-

culatum DC. esse dicitur.

87. Euphorbia Niacinna Borb. (E. esuloides Vel. non Ten.) ad Pirot;

E. erythospermae autor (p. 503.) «Borb.» pro Kerner falso citatur.

88. Tulipa orientális Lev. «Les Tulipes de l'Europe» 1884 —5. p. 68.=

T. Hungarica Borb. Földmivelési Erdekeink 1882. p. 561.

89. Sparganium ramosum Vel. fors. Sp. neglcckim Beeby.
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I. 1.

CYPRLÜICOLA PARASITICA nov. gen. nov. sp.

EIN NEUES KÄDERTHIER.

Von der königl. ung. Naturw. Gesellschaft am 19. Januar 1893 gekrönte Preisschrift.

Motto: Natura.

Von Dr. E. v. Daday in Budapest.

(Tafel I.)

EINLEITUNG.

Von den bekannten beiläufig 400 Arten der Rotatorien leben die

meisten im Süsswasser, während nur eine verschwindend kleine Anzahl

im Salz- und Brackwasser vorkommt. Unter all diesen finden sich auch

einige parasitische Arten. Diese letzteren sind umso interessanter, da die

Organisation der Rotatorien die Arten eigentlich an das freie Leben im
Wasser verweist.

Von den bekannten parasitischen Rotatorien beschrieb Ehrenberg

im Jahre 1838 die ersten zwei Arten (9) unter den Namen Notonlfkata

parasita und Notommata Werneckii. Die Art Notommata parasita wurde

von Ehrenbeeg in den Colonien von Volvox globalor gefunden und eben-

daher beschreibt L. Plate dieselbe als Hertwigia volvocicola im Jahre

1885. (15 p. 26).
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Endlich aber legen Hudson und Gosse in ihrem zusammenfassenden

Werk (1S89) derselben Art den Namen Proales parasita Ehrbg. (12). —
Balbiani (1.2) und G. Benk (4.) erhielten Notommata W&rneckii auch aus

Vaucherien und speciell aus Vaucheriasessüis,airi welchen diese Art gallen-

förmige krankhafte Wucherungen hervorbringt. Im Jahre 1841 gibt

Dujardin die erste Nachricht über parasitische Botatorien aus Begen-

würmern, welche er Albertia vermiculus benennt (8.). Van Beneden und

Hesse fanden im Jahre 1863 in Nebalia Straussü und in Murex Bran-

daris die parasitische Botatorien-Art Saccobdella Nebaliae (3.). Im selben

Jahre beschrieb Giglioli Callidina parasitica von Gammarus pulex und

Asellus aquaticus (10, p. 237). Darauf folgend (1876) bereichert C. Claus

unsere Kenntnisse über diese parasitischen Formen, indem er die von

Gruber schon im Jahre 1861 an dem Amphipoden Nebalia Geoffivyi ge-

funden und von ihm Seisem nebaliae benannte Art (11.) einem eingehenden

Studium unterzieht und in zwei Arten scheidet: Seison Grübet und S.

annulahis (6.); über dieselben bringt er im Jahre 1880 neuere Daten (7.).

E. Claparède beschrieb Balatro calvus, eine Art, die an verschiedenen

Oligochaeten parasitisch lebt (1867.) (5.) Vejdovsky F. macht uns (1883)

mit der äusserst interessanten Art Drilophaga bueephalus bekannt, welche

an Lumbricus variegatus schmarotzt (18.) In neuerer Zeit haben besonders

Zelinka u. L. Plate die hierauf bezügliche Literatur bereichert. Ersterer

beschrieb nämlich (1886) die an Jaiujermannia-Arten lebende Gallidina

sipiibiotica und C. Leügebii (20.) und später (1888) die an Synapta düji-

lata schmarotzende Diseopus Synaptae (21.). L. Plate führt uns die von

ihm im Jahre 1886 im Golf von Neapel an Nebalia gefundenen neuen

Arten vor und zwar : Paraseison asjolanchnus, P cilialus, P. nudus und

P. proboseideus (14.). Die neueste Arbeit auf diesem Gebiete ist die

Kellicot's (1888), welche die Beschreibung der an den Larven von Psephe-

)ins Leeontei lebenden Callidina socialü enthält (13.); endlich muss noch

Hudson und Gosse erwähnt werden, die Daten über die im Innern von

Nais wohnenden Albertia intrusor und Albertia Naidis veröffentlichten (12).

Meine kurze Arbeit, welche die neue Gattung und neue Art Cipridi-

cola parasitica monographisch behandelt, hat die Bestimmung, die Beihe

der hier aufgezählten parasitischen Botatorien wieder mit einem Gliede

zu vermehren.

Bevor ich zu meinem eigentlichen Gegenstand übergehen würde, sei

es noch erwähnt, dass ich meine Untersuchungen an Exemplaren vollzog,

welche ich innerhalb der Schalen, an der Leibesoberiläche zwischen den

Beinpaaren und deren Borsten der Ostracoden-Art Cypris incongruens

Ramdh. auffand. Diese Cypris-Art sammelte ich in den etwas salitrigen

Tümpeln in der Nähe der oberen Ziegclschläge bei Fels-Dabas (Com.

Pest-Pilis-Solt) und conservirte dieselben zuerst in Alkohol worauf ich sie
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mit Picrocarmin behandelte. Darum habe ich diese neue Gattung und neue

Art mit dem Namen Cypridicola parasitica bezeichnet und eben daher

kommt es, dass die Beschreibung dieses äusserst interessanten Ectopara-

siten eine geringe Lückenhaftigkeit erkennen lässt, denn besonders das

Bäderorgan konnte keiner gehörigen Untersuchung mehr unterzogen wer-

den. Die Diagnose kann ich folgendermassen geben.

CYPEIDICOLA PAEASITICA n. gn. n. sp.

Novum genus et nova species e classe Rotatoriorum ; corpore haud

segmentato vel annulato ; organo rotatorio simplici, generis Notommata

utcunque simili; pede nullo ; integumento ftexibililoricam haud formante;

apparato manducatorio familiae Philodinidae simili; ovario unico, ven-

trali, apertúra genitali separata prope anum posita, extus annulo cuticu-

lari cincta, intus glandidis excretoriis, numerosis praedita ; anu cum
vesica pidsatoria in eodem loco in apice postica corporis aperto ; ovario

cum oviducto praedito ; glandidis pankreaticis (Eheenbeeg) globidosis ;

ovis ligamento praeditis, in- et circa, apertúra genitali adherentibus.

Latet, sicut ectoparasita intra conchas Cypridis incongruentis saepis-

sime inter setas pedum.

Eine neue Gattung und neue Art der Classe der Eotatorien ; der

Körper ist ungetheilt und ungegliedert ; das Eäderorgan ist einfach und

gleicht etwas jenem von Notommata; Fuss fehlt; die Körperbedeckung ist

weich und bildet keinen Panzer ; die Mundwerkzeuge gleichen jenen der

Philodinideen; dasunpaare Ovarium liegt auf der Bauchseite; die Genital-

öffnung liegt gesondert in der Nähe der Afteröffnung und ist aussen mit

einem cuticularen King, innen mit mehreren Drüsen versehen ; die After-

öffnung fällt mit der Öffnung der contractilen Blase zusammen und liegt

am hinteren Ende des Körpers ; das Ovarium hat einen Eileiter ; die Pan-

creas-Drüsen sind rund ; die Eier sind gestielt und hängen der Genital-

öffnung und deren Umgebung an.

Dieser Ectoparasit lebt innerhalb der Schalen zwischen den Beinen

und Borsten der Art Cypris incongruens Ramdh.
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I.

UEBER DIE ANATOMISCHEN VEBHÄLTISSE VON CYPBIDICOLA

PARASITICA n. gen. n. sp.

A) Die äussere Form und Körperbedeclcung.

Bei einem Teil der bisher bekannten Botatorien ist der Körper mehr

oder weniger in Segmente geteilt, die in einander verschobt) i werden kön-

nen. Diese Segmentirung erstreckt sich entweder auf den ganzen Körper,
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wie bei den Arten der Familie Phüodinidae, oder nur auf einen Teil des

Körpers auf den Fuss, wie bei der Gattung Notommata und deren Ver-

wandten. Es gibt aber auch Botatorien, deren Körper überhaupt unsegmen-

tirt erscheint ; hierher gehören die Familien Floscidaridae, Melicertidae,

Brachioniclae etc.

Wenn wir Cypridicola parasitica nach dem äusseren Körperbau be-

urtheilen, gehört sie in die letzte Gruppe, da ihr einfacher, schlauchartiger

Körper vollkommen ungeteilt ist. (Taf. I., Fig. 2. 9.) Und weiters erinnert

sie am meisten an die Gattungen Ascomorpha, Sacculus und Anuraea,

da sie eben wie diese auch des Fusses entbehrt. Übrigens, abgesehen vom

Fehlen des Fusses, gleicht Cypridicola parasitica sehr der Art Notommata

lacinulaia, da der schlauchförmige Körper am vorderen, besonders aber

am hinteren Ende etwas zugespitzt ist, wodurch der Körper in der Mitte

den grössten Durchmesser zeigt. Die Stirn neigt sich etwas zur Bauchseite

und übergeht flach abgerundet in das Bäderorgan. Die Bückenseite ist

stark gewölbt, da das auf der Bauchseite befindliche Ovarium den Darm
an die Bückenseite drückt und mit dieser hervorwölbt (Taf. L, Figur 2. 9.).

Die Bauchseite ist flach und nur durch den Druck des Ovariums schwach

erhoben.

Die Körperbedeckung ist eine dünne, biegsame Cuticula, überall

glatt und gleich dick, nur in der Nähe der Geschlechtsöffnung wird die-

selbe ziemlich dicker und bildet einen starken cuticularen Bing (Taf. L,

Fig. 2. 9.) ; hiedurch erinnert diese Art im Allgemeinen an die panzer-

losen Botatorien. Unter der Cuticula befindet sich eine ziemlich dicke,

granulirte Matrix-Schichte, aus welcher feine Fäden entspringen und

gegen das Ovarium ziehend dieses fixiren. (Taf. I. Fig. 2. 9.)

B) Das Bäderorgan.

Der Umstand, class ich meine Untersuchungen nur an Spiritus-

exemplaren vollziehen konnte und überhaupt nicht in den Besitz lebenden

Individuen kam, verschuldet es, dass in Betreff des Bäderorgans die Er-

gebnisse nicht ganz zufriedenstellend sind ; denn die Botatorien überhaupt

ziehen ihre Bäderorgane ein so bald sie in die tödtende Flüssigkeit geraten,

wodurch das Studium sodann sehr erschwert wird. So weit es mir jedoch

an den zur Verfügung stehenden und in Spiritus conservirten Exemplaren

gelang, trachtete ich auch betreff dieses Organs möglichst ins Beine zu

kommen. Das Bäderorgan liegt zwar am Bande der Stirn, ist aber sehr

gegen die Bauchseite gezogen. Dies erkennen wir daran, dass diese Art

mit anderen in Spiritus getödteten Arten verglichen, zwar am vorderen

Körperende in der Nähe der Stirn, aber dennoch auf der Bauchseite jene

Falten zeigt, welche durch das Einziehen des Bäderorgans entstehen und
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sonst in der Mitte der Stirn gelegen waren. Besonders deutlich ist dies an

jener Figur zu erkennen, welche von der Bauchseite aufgenommen die

Stelle des eingezogenen Eäderorganes durch die radialgeordneten Falten

erkennen lässt. Wäre das Bäderorgan am Vorderende des Körpers, an der

Stirn gelegen, so müssten diese Falten ebenfalls dort erscheinen. In dieser

Hinsicht gleicht daher Cypridicola parasitica gewissen Notommata-Arten,

besonders Notommata fasciculata, IX. brachyoptera, N. ansata, weiters

Pîeurotrocha- und Proalcs-Arten ; bei all diesen ist das Bäderorgan eben-

falls an die Bauchseite gezogen.

Was das Studium der Organisation des Eäderorganes anbelangt,

stossen wir auf grössere Schwierigkeiten und dennoch glaube ich das

Richtige erkannt zu haben indem ich behaupte, dass das Bäderorgan jenem

der Notommata-, Albertia- und fVoaZes-Arten gleicht. Hierauf konnte ich

aus dem Umstände schliessen. dass an der Stelle, wo das eingezogene

Bäderorgan zu liegen kommt, solche Zellen zu erkennen sind, wie bei den

Arten der vorhergenannten Genera an der Basis des Eäderorganes. (Taf. I.

Fig. 2.)

Die Voraussetzung jedoch, dass das Räderorgan unserer neuen Art

jenem der Philodinideeii gleichen würde, scheint mir ganz ausgeschlossen

zu sein, da bei diesen das eingezogene Räderorgan zumeist in Form von

zwei halbmondförmigen Gebilden zu sehen ist, an deren Basis wohl eine

körnige Substanz, aber keine Zellen vorhanden sind ; bei Cypridicola para-

sitica sind solche Gebilde überhaupt nicht zu sehen.

C) Das Muskel- und Nervensystem.

Auf Grund meiner Untersuchungen kann ich sagen, dass beide Sy-

steme sehr einfach entwickelt, besonders aber das Muskelsystem sehr ge-

ringe ist. Dieses wird nämlich nur durch zwei, den Körper längsdurch-

ziehende, dünne Muskelfasern gebildet, welche in der Nähe des Afters

entspringend nach vorwärts bis zur Basis der Eäderorganes ziehen. (Taf. I.

Fig. % 9. m.)

Diese beiden Muskelfasern bezwecken das Einziehen des Räder-

organs, wie man das aus dem Verlaufe derselben erkennen kann ; sie sind

vollkommen homolog und analog mit jenen Seitenmuskeln anderer Rota-

torien, besonders aber erinnern sie an die Arten der Gattungen Asco-

morpha-, Sacculns- und Anuraea. Die Fussmuskel fehlen natürlich, da

kein Fuss vorhanden, gänzlich ebenso wie bei den vorhergenannten. Auch

keine Ringmuskulatur, die nicht nur bei sämmtlichen Arten der Philodi-

nideen, sondern auch bei einigen anderen panzerlosen Rotatorien vor-

kommt, ist bei Cypridicola zu finden. — Was die Structur der erwähnten

beiden Muskelfasern anbelangt, ist nichts besonderes hervorzuheben, da
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dieselben einfache glatte Muskelfasern sind, wie sie überhaupt bei Eota-

torien vorkommen.

Das Nervensystem konnte ich nur in seinen centralen Theilen con-

statiren und zwar fand ich über dem Schlund gelegen das Ganglion, wel-

ches, wie bei den meisten Eotatorien, aber besonders bei den Philodinideen

und bei Notommata-Arten und deren Verwandten vorkommt, aus charak-

teristischen, grossen, eiförmigen Zellen besteht und keinen Nerven Ur-

sprung gibt. (Taf. I. Fig. 9. g.) Jede dieser Zellen enthält einen grauen,

körnigen Zellkern mit Kernkörperchen ; alle die Zellen scheinen nur an-

einander gehäuft zu sein. (Taf. I. Fig. 7.). Wie schon erwähnt, konnte ich

gar keine Nervenfäden auffinden, auch die Seitennerven nicht, welche wie

bekannt ist, bei vielen anderen Eotatorien, besonders bei den Philodinideen

immer fehlen, während sie bei anderen Arten ständig vorkommen.

Von den Sinnesorganen konnte ich kein einziges auffinden und doch

nehme ich es als sehr wahrscheinlich an, dass ein Organ für Lichtempfin-

dung auch bei Cypridicola parasitica vorhanden ist, da dieses Organ bei

den Eotatorien im allgemeinen, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, vor-

handen ist. Der Umstand, dass der Spiritus das Pigment löste, erschwerte

jedoch das Auffinden derselben.

DJ Der Darwcanal.

Wie im allgemeinen bei den Eotatorien, bei den freilebenden ebenso

wie bei den parasitischen Formen, der Darmkanal vollkommen entwickelt

ist, so finden wir das auch bei Cypridicola parasitica. Wir erkennen die

Mundöffnung, den Schlund, den Kaumagen, den Magen- und Enddarm ;

auch die Afteröffnung ist gut zu unterscheiden. Wie im allgemeinen bei

den Eotatorien, zieht auch hier der Darm in der Mittellinie des Körpers

über den Ovarien.

Die Mundöffnung selbst konnte ich nicht sehen, doch in Betracht

gezogen, dass bei allen anderen Eotatorien die Mundöffnung in der Mitte

des Eäderorgans oder an dessen ventraler Seite liegt und da wir die ver-

muthliche Lage des Eäderorganes schon aus dem vorigen kennen : glaube

ich behaupten zu können, dass bei dieser Art die Mundöffnung ebenfalls

im inneren Eaum an der ventralen Seite des Eäderorganes liegt, wodurch

wir an Notommata-, Pleurotrocha- , Proales-, Sacobdella-Ai-ten u. A.

erinnert werden.

Auch die eigentliche Schlundpartie konnte ich nicht sehen ; doch bin

ich überzeugt davon, dass dieselbe nicht fehlt. Es würde vielleicht genügen

darauf hinzuweisen, dass eine Schlundpartie jeder bekannten Eotatorien-

Art zukommt, doch kann ich meine Ansicht noch dadurch bekräftigen,

dass bei Cypridicola parasitica der Kaumagen von der Mundöffnung
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ziemlich entfernt liegt, in Folge dessen eine Schlundpartie, und zwar eine

ziemlich langgestreckte, jedenfalls vorausgesetzt werden muss.

Der Kaumagen ist eines der charakteristischen Organe von Cypridi-

cola parasitica. Wir würden, da wir den äusseren Bau, das Bäderorgan und
überhaupt die ganze Organisation dieser Art kennen, voraussetzen müssen,

der Kaumagen gleiche jenem der Arten von Notommata, Pleurotrocha, Pro-

ales, Diglena etc. — und doch stimmt er mit jenem der Philodinideen

überein.

Der Kaumagen unserer Art ist nämlich dreilappig und seine Kiefer

sind halbmondförmig wie z. B. bei Rotifer, Philodina, Callidiiia u. A.

Der Hauptteil der Kiefer ist die halbmondförmige cuticulare Kieferplatte,

deren oberes Ende viel stumpfer als das untere ist, welches mehr spitz

zulauft. Der äussere gebogene Band verläuft glatt, während der innere in

der Mitte erhoben ist, da an die zwei Hauptzähne sich noch zwei kleine

zahnartige Höckerchen schliessen. Der Innenrand besteht aus zwei dickeren

cuticularen Leisten, welche an ihren Enden aneinander stossen, deren

innere schwach gebogen und deren äussere doppelt gebogen erscheint.

(Taf. L, Fig. 1.) Die beiden Kauzähne ziehen parallel in der Mitte des

Kaufläche in transversaler Bichtung, von einander durch ein vertieftes

Feld getrennt ; ihre inneren Enden, wie ich dies schon erwähnte, erscheinen

als kleine Höckerchen an der inneren Leiste. Ausser den zwei Haupt-

zähnen sind in der ganzen Ausdehnung der Kauplatte mit einander und

mit den Hauptzähnen parallel ziehende scharfe Linien in gleichen Ent-

fernungen zu sehen, welche wahrscheinlich Nebenzähnen (Taf. I. Fig. 1.)

entsprechen.

Vom Kaumagen führt gewiss nur eine kurze Speiseröhre in den

Magendarm; ich konnte dieselbe zwar nicht genau untersuchen, aber sie

ist ein niemals fehlender Teil des Darmes der Botatorien
;
welcher Teil

manchmal kürzer, bei andern Arten aber länger ist. Der Magendarm ist

ein einfacher Schlauch, welcher sich nach hinten verjüngt, und ohne Ein-

schnürung in den Enddarm übergeht. Die Magendarmwand wird durch

die grossen Magenzellen gebildet, wie solche für die Botatorien überhaupt

charakteristisch sind ; in jeder Zelle sehen wir einen ziemlich grossen

Kern ; der Inhalt derselben ist ein grauliches, granulirtes Protoplasma

ohne Farbstoffe.

Der Enddarm bildet die direkte Fortsetzung des Magendarmes und

wir können denselben nur durch seine histologischen Unterschieden er-

kennen. Wir finden in seiner Wandung nämlich keine Zellen, sondern

kleinere und grössere Körperchen und gegen das Ende desselben conver-

girende Fasern (Taf. I. Fig. 9.).

Die Afteröffnung liegt am hinteren Körperende, etwas gegen die

Bauchfläche gezogen. Es ist das eine einfache Öffnung, welche sich nur
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mit dem durch die Excremente verursachten Druck öffnet und dann, nach

Entleerung derselben, wieder zusammen zufallt. Ausser den Excrementen

wird auch noch der Inhalt des Wassergefässsystemes, d. h. der Inhalt der

contractilen Blase durch den After entleert, wodurch derselbe die Bolle

einer Kloake erhält.

Bei der Beschreibung des Darmkanales muss ich nun auch noch die

sogenannten Pankreasdrüsen erwähnen ; dieselben liegen an den beiden

vorderen Spitzen des Magendarmes ; beide sind kugelförmig, graulich granu-

lirt und besitzen je einen Kern mit Kernkörperchen (Taf. L, Fig. 2. 9. p).

E) Das Wassergefässsystem.

Dieses System ist bei den Botatorien sehr verschieden entwickelt

und bald einfacher bald complicirter gestaltet; das der Art Cypridicola

parasitica erinnert am meisten an jenes der Philodinideen, bei welchen wir

zwei seitliche Gefässstämme und eine contractile Blase unterscheiden

können.

Die seitlichen Stämme sind mehrmals gebogene, dünne Bohren mit

einfacher Wandung, welche an den Seiten des Körpers hinziehen ; sie

entspringen in der Nähe des Bäderorganes und biegen sich in der Nähe

der Ovarien in einem Winkel. SchKngen findet man in ihrem Verlaufe

nicht, doch entspringen von denselben zwei spindelartige Zitterorgane,

eines nach oben, das andere nach unten gerichtet. (Taf. I. Fig. 3. r.) In

dieser Hinsicht gleicht daher Cypridicola parasitica unleugbar sehr den

Arten der Familie Philodinidae, besonders aber den Callidineen, bei

welchen jedoch — wie wir das durch die von Zelinka an Ccdlidina sym-

biotica und C. Leitgebü geführten genauen Untersuchungen erfuhren —
mehrere Zitterorgane vorhanden sind.

Die contractile Blase liegt in der Nähe der Afteröffnung ; sie ist

häutig, fein granulirt und in zusammengezogenem Zustande faltig. Ihre

Oeffnung fällt in den After, durch welchen sie ihren Inhalt entleert. (Taf. I.

Fig. % 9. I.)

Hier muss ich noch jene zwei einzelligen, drüsenartigen Gebilde

erwähnen, welche in der Nähe des Afters am Enddarm liegen. Es sind

diese einzelligen Organe gewiss Drüsenzellen, doch welcher physiologischen

Aufgabe sie entsprechen, konnte ich nicht klarlegen. Doch ihre Lage in

Betracht gezogen, denke ich es seien homologe, vielleicht analoge Organe

mit jenen sogenannten Kittdrüsen, welche bei den Philodineen in der Nähe
des Afters zu finden sind, doch bleibt in diesem Falle die physiologische

Funktion derselben immerhin problematisch, da wir bei Cypridicola para-

sitica ausserdem noch Drüsen finden, welche jenen der übrigen Bota-

torien vollkommen gleichkommen sowohl als homologe wie analoge Ge-



63

bilde, die aber bei den Weibchen unserer Art in den Dienst der Geschlechts-

organe kamen, wie wir das im Folgenden noch eingehender behandeln

werden.

F) Die weiblichen Geschlechtsorgane.

Die weiblichen Geschlechtstheile sind bei Cypridicola parasitica sehr

charakteristische und interessante Organe, welche einesthcils an dieselben

Organe vieler anderer Eotatorien erinnern, anderntheils aber von allen

bishei bekannten Arten wesentlich abweichen.

Diese Organe liegen an der Bauchseite unter dem Darmkanal, wie im

allgemeinen bei jenen Eotatorien, welche L. Plate (16.) erst in die Gruppe

«Ductifera» theilte, später aber mit dem Namen «Monogonontav bezeich-

nete ; hierher gehören eigentlich alle Eotatorien-Arten, mit Ausnahme der

Philodinideen und Seisonideen.

Wir erkennen an den weiblichen Geschlechtsorganen von Cypridi-

cola parasitica den Keimstock, den Dotterstock, den Eileiter, die Stiel-

drüsen und die Geschlechtsöffnung.

Der Keimstock liegt in der Mittellinie des Körpers und bildet eine

einfache kleine Scheibe, welche voll kleiner Keimbläschen ist. Vom Dotter-

stock ist der Keimstock nicht scharf abgegrenzt, sondern er scheint nur

ein ergänzender Theil desselben zu sein (Taf. I., Fig. 5. c). Sein ganzer

Inhalt besteht aus Keimbläschen, welche dicht aneinander denselben

erfüllen und in deren jedem ein Keimfleck zu sehen ist. In diesen letzte-

ren sind noch je zwei drei kleine, lichte Fleckchen zu erkennen (Taf. L,

Fig. 6.).

Der Dotterstock ist der grösste Theil der weiblichen Geschlechts-

Organe ; er liegt unter dem Darmkanal in der Mitte des Körpers und brei-

tet sich von einer Seite bis zur andern aus. Der eine Theil desselben,

besonders der rechtsseitige, ist in dem Falle ein Ei schon in der Eeifung

vorgeschritten, von grauem, körnigen Plasma erfüllt, wie dies für die

Eotatorien im Allgemeinen charakteristisch ist; in diesem abgeschlossenen

Theil finden wir auch 8— 14 grosse Keimbläschen. Der andere Theil des

Ovariums, der linksseitige, dient als Eibehälter für die reifenden Eier,

welche hier ihre volle Entwickelung erreichen und verbleiben bis sin ent-

leert werden. So lange noch kein Ei in der Eeifung vorgeschritten ist.

zeigt sich der ganze Dotterstock gleichförmig, nur mit dem Unterschiede,

dass der linksseitige Theil weniger gekörnt und nur 2—3 Keimbläschen

enthält (Taf. L, Fig. 2.).

Der Eileiter entspringt am Grunde des Ovariums und zwar in der

Mittellinie des Körpers, zieht in gerader Richtung abwärts und biegt sich

sodann zur Geschlechtsöffnung. Der Eileiter ist eigentlich nur die ver-

jüngte Fortsetzung der Hülle, welche das ganze Ovarium umgibt; die
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Wandung derselben ist ziemlich dünn, fein gekörnt und länggefaltet.

Diese Längsfalten scheinen nur durch das Zusammenfallen der Wandung
heim Verringern des Lumens zu entstehen und können daher nicht als

wesentliche Kennzeichen betrachtet werden.

Das Ende des Eileiters wird in der Nähe der Geschlechtsöffnung

von einem Organ umfasst, welches man für eine Saugscheibe ansehen

könnte. Diese Scheibe jedoch wird nicht von Muskelfasern, sondern von

Drüsenzellen gebildet, welche in mehreren Lagen aufliegen und den

Eileiter umgeben ; sie münden in die Geschlechtsöffnung und ich denke

dieselben als Stieldrüsen richtig zu bezeichnen. Diese Zellen sind nicht

alle gleich, auch in der Grösse unterscheiden sie sich. Um die Geschlechts-

öffnung herum findet man in einer Lage, kranzförmig geordnet, 12 kleine,

schlauchförmige Zellen. Innerhalb dieses Einges sieht man noch andere,

längere, ebenfalls schlauchförmige Zellen, welche mehrere Lagen bilden,

in jeder Lage aber beständig je 12 Zellen einen King formiren. Auf jede

Hälfte eines Durchschnittbildes fallen daher eben sechs solcher Zellen

(Taf. L, Fig. 8.). Das Protoplasma dieser Drüsenzellen zeigt sich granulirt,

wie das für Drüsenzellen überhaupt charakteristisch ist, dabei ist es in

Längsreihen gezogen, welche dunkler sind und zwischen welchen sodann

der ziemlich grosse, eiförmige, scheinbar ganz structurlose Kern deutlich

hervortritt (Taf. I., Fig. 4.).

Die physiologische Function dieser Drüsen kann nur darin bestehen,

jene Substanz auszuscheiden, welche die zeitweise durch die Eileiter aus

der Genitalöffnung austretenden Eier mittelst Stielen an den Mutter-

körper, respective an die Geschlechtsöffnung zu befestigen. Doch scheint

es mir, die Möglichkeit sei nicht ausgeschlossen, dass diese Drüsen bei

jungen weiblichen Individuen, welche noch keine Eier legen, auch einem

andern Zweck dienen, nämlich sie vermitteln, wie bei andern Eotatorien

die Fussdrüsen, das Anhaften an Gegenstände, oder bei unserer Art, an

den Körper des Wirtes.

In diesem Fall hätten wir ein äusserst interessantes Beispiel der

Correlation der Organe vor uns. Diese Drüsen der Art Cypridicola para-
sitica gleichen nämlich auffällig, was ihre Structur, wie auch ihre Lage

betrifft, den Fuss- oder Kittdrüsen anderer Eotatorien ; wir finden solche

im Allgemeinen bei Eotatorien, u. z. als paarige Drüsen bei jenen, welche

Plate in die Gruppe der Monogononten zusammenfasste, als Drüsen in

grösserer Anzahl bei der Gruppe Plate's, welche er Digononta nannte,

und endlich bei den Philodinideen und deren Verwandten befinden sie

sich immer im Fuss oder um denselben gelagert und führen ihre Secrete

am Ende desselben aus. Bei Cypridicola parasitica nun haben diese Drü-

sen, da der Fuss fehlt, ihre ursprüngliche Function verloren und bei

Beibehaltung ihrer Lage kamen sie in den Dienst der Geschlechtsorgane,
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wodurch ihnen die Aufgahe zukam die Substanz für die Stiele der Eier zu

secerniren. Diese Ansicht wird noch durch Folgendes bekräftigt. Der Fu-
der Eotatorien und mit diesem auch die Fuss- oder Kittdrüsen liegen, wie

das allgemein bekannt ist, immer unter der Afteröffnung auf der Bauch-

seite, oder nur in wenigen Ausnahmen, z. B. Discopus synaptae, liegen

diese Drüsen um den After gruppirt (21.), und hei Cypridicola parasitica

finden wir es nun, dass die Geschlechtsöffnung sammt den Stieldrüsen

auf der Bauchseite unter der Afteröffnung liegt.

Ausser dieser hier behandelten Function der Stieldrüsen, glaube ich

noch eine andere Aufgabe derselben erkannt zu haben : sie tragen näm-
lich zur Ernährung jener sich entwickelnden Eier und Embryonen bei,

welche schon in die Aussenwelt gelangt sind. Ich finde die Bestätigung

hiefür besonders in dem Bau der Stiele. Es entspringen diese Stiele aus

und von der Geschlechtsöffnung; es sind cylindrische Röhren, deren Inne-

res mit sehr feinkörnigem Protoplasma erfüllt ist. Mit Picrocarmin färben

sich diese Stiele sehr lebhaft, was darauf hinweist, dass sie mit protoplas-

matischer Substanz gefüllt sind, denn wären sie nicht Bohren, sondern

solide cuticulare Stiele, so würden sie ungefärbt bleiben.

Als Bohren zeigen sich die Stiele auch in Durchschnitten, man
erkennt sie da als doppelt conturirte lichte Binge mit innerem Lumen.

Wenn wir nun all dies erwägen, so kommen wir darauf, dass die zweierlei

Drüsen, welche ich im Vorigen beschrieb, zwei verschiedenen Aufgaben

obliegen und ich betrachte daher jene 12 kurzen Drüsenzellen, welche

knapp um die Geschlechtsöffnung herum gelagert sind, als die zur Abson-

derung der Stiele selbst bestimmten Drüsen, während die in mehrere

Lagen geordneten, grösseren, schlauchförmigen Drüsenzellen, meiner

Ansicht nach jene protoplasmatische Substanz absondern, welche zur

Ernährung der sich entwickelnden Embryonen dient und durch die Stiele

denselben zuströmt.

In dieser Hinsicht steht daher Cypridicola parasitica als einziges

Exempel in der Classe der Botatorien da und dies könnte vielleicht auch

als Beweis gegen meine Ansichten hingestellt werden.

Doch giebt es analoge Fälle in anderen Gruppen niederer Thiere.

So finden wir das z. B. bei Moma-Arten, welche den Cladoceren ange-

hören ; durch Weismann's Untersuchungen wurden wir davon unterrichtet,

dass bei diesen kleinen Crustaceen drüsige Organe vorhanden sind, deren

Secret zur Ernährung der sich entwickelnden Embryonen dient. Bei

Cypridicola parasitica ist es nun als Argument für meine Ansicht noch

besonders zu erwähnen, dass die noch nicht gefurchten Eier, oder über-

haupt die Eier und Embryonen in frühen Stadien der Entwicklung klei-

ner sind, und später an Grösse zunehmen.

Die weibliche Geschlechtsöffnung liegt, wie ich das schon im Vorigen

Természetrajzi Füzetek. XVT köt. °
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erwähnte, nahe dem Ende des Körpers auf der Bauchseite und dient eben

nur zur Entleerung der Eier. Es ist eine runde, einfache Oeffnung, deren

freier Eand durch einen starken Cuticularring gebildet wird ; diese Oeffnung

liegt nicht ganz oberflächlich, da sie einen Trichter formirt, in welchem

die äussere Körperbedeckung unbemerkbar in den Eileiter übergeht. In der

Wandung dieses Trichters münden die Stieldrüsen und von ihr entsprin-

gen, respective an dieselbe sind die Stiele der Eier angeheftet (Tafel L,

Fig. 2., 9.).

Die Entwicklung der Eier erfolgt nach dem durch Tessin bekann-

ten Typus, indem die aus dem Keimstocke kommenden Keimbläschen in

dem gekörnten Inhalt des Eierstockes verweilen, sich dort vertheilen und

im Wachsthum vorwärts schreiten. Das fertige Keimbläschen scheint

einem durchsichtigen Hofe gleich, während der Keimfleck als dunkler

Hof sichtbar wird ; in letzterem sind noch 2—3 kleine, lichte Körperchen

(Taf. L, Fig. 6.). Später sodann beginnt eines der Keimbläschen, gewöhn-

lich auf der linken Seite des Eierstockes gelegen, mehr und mehr Dotter

an sich zu ziehen, worauf es sich bei Abtrennung vom übrigen Nahrungs-

dotter als Ei hervorbildet. Hier muss ich jedoch bemerken, dass ich jene

Behauptung Tessin's, laut welcher bei den Botatorien zu einer Zeit immer

nur acht Keimbläschen im Nahrungsdotter zu sehen wären, nicht bestäti-

gen kann, denn bei den meisten untersuchten Individuen fand ich viel

mehr als acht Keimbläschen im Eierstock.

Das im Eibehälter befindliche fertige Ei wird von einer feinen Hülle

umgeben, ausser welcher jedoch auch noch eine äussere cuticulare, dickere

Hülle zu finden ist. Die letztere erhält das Ei erst wenn es aus der

Geschlechtsöffnung heraustritt, denn sie entsteht aus dem Secret jener

12 Drüsenzellen, welche um die Geschlechtsöffnung gelegen sind. Zu glei-

cher Zeit erhält das Ei auch den Stiel, durch welchen es ebenso, wie bei

anderen Botatorien — z. B. Brachionus- und Saccobdella- Arten — an

den Körper des Mutterthieres gebunden wird, bis der kleine Embryo seine

Entwicklung durchlief und nach Sprengung der Eihüllen frei wird. Die

Stiele bleiben jedoch auch dann noch am Mutterthier, respective an des-

sen Geschlechtsöffnung haften, so dass man aus der Zahl der vorhandenen

Stiele auf die Anzahl der abgegebenen Eier schliessen kann. Ich konnte

an meinen Exemplaren 2— 10 solche Stiele zählen.

Diese Stiele sind eigentlich, wie ich das schon im Vorigen hervor-

gehoben habe, cuticulare, dünnwandige Bohren. Aus der trichterförmigen

Geschlechtsöffnung entspringen sie von kleinen Höckerchen, biegen sich

in einer kurzen Strecke, werden dann immer weiter, bis sie endlich, einem

Horn ähnlich, in die äussere Hülle des Eies übergehen ; dadurch, dass

diese äussere Hülle und die Stielwandung verwachst, entsteht dort ein

scheibenähnliches Bild, welches an Durchschnittbildern als scharfe Linien
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zu erkennen ist (Taf. L, Fig. 10.). Die Stiele hängen übrigens mit den

centralen hinteren Enden der Embryonen zusammen; vielleicht ein

Beweis dafür, dass die Stiele sich erst nach dem Heraustreten der Eier

aus der Geschlechtsöffnung bildeten.

Die Grösse der Eier beträgt 0*4—0*5 u., je mehr sich jedoch die

Embryonen entwickeln, umso mehr wachsen dieselben in Länge und

Breite.

Zur Vervollständigung dieser meiner Arbeit hätte es in grossem

Maasse beigetragen, wenn ich die Beschreibung des ganzen Entwickelungs-

ganges hier anschliessen könnte. Da ich jedoch an dem mir zur Verfügung

stehenden Materiale, welches auch nicht entsprechend conservirt war. die

gewünschten Untersuchungen nicht durchführen konnte, musste ich hie-

von abstehen. Doch kann ich bemerken, dass ich Eier in frühen Stadien

der Furchen, wie auch Embryonen in den verschiedensten Stufen zu Ge-

sicht bekam.

G) Lebensweise.

Schon in der Einleitung sprach ich davon, dass öjpridicota para-

sitica in die Gruppe der ectoparasitischen Rotatorien gehört. Ihr ständiger

Wirt ist Cypris incongruens Ramdll. ein kleiner Schalenkrebs ; doch fand

ich unter sämmtlichen meiner Exemplare nur an jenen den Parasiten vor,

welche aus den etwas salitrigen Tümpeln der oberen Ziegelschläge bei

Fels-Dabas in Comitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun stammen.

Der Parasit hängt zwischen den Schalen des Wirtes dem Körper,

den Beinen oder den Borsten desselben an und zwar in seiner Jugend

mittelst des Secretes der Kittdrüsen angeheftet, später, besonders zur Zeit

der Eiablage mittelst des Räderorganes angeklammert. Die Ortsverände-

rung kommt wahrscheinlich mit den Strudeln des Räderorganes zu statten,

zumeist aber durch Herumkriechen am Körper des Wirtes, wobei vielleicht

ebenfalls das auf die Bauchseite gezogene Räderorgan mitwirkt und gewiss

durch die Biegsamkeit der Cuticula, oder durch das Zusammenziehen des

Körpers unterstützt wird.

Es ist mir schwer geworden zu bestimmen, mit was sich die Art

Cypridicola parasitica ernährt. Da sie als Ectoparasit einen wohl ent-

wickelten Darm, besonders aber Kaumagen besitzt, könnte man auf den

Schluss kommen, dass wir es mit einem Symbion zu thun haben, der sich

die Nahrung selbst erwirbt. Doch der Umstand, dass im Magen, ebenso im

Enddarm nicht die geringste Spur von Nahrungsresten zu linden ist. führt

wieder darauf, dass unsere Art sich von dem Wirt ernährt und zwar war-

scheinlich durch das Saugen seiner Säfte, wozu der Parasit sein Räder-

organ benützen kann. Das Vorhandensein des Kaumagens zeugt durchaus

nicht für die Ernährung auf andere Weise, denn auch bei wirklichen Para-
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siten, z. B. Drilophaga bucephalus, Balatro Calvus, ja selbst bei ento-

parasitischen Albertia-Arten finden wir die Kauvorrichtungen wohl ent-

wickelt vor.

Es scheint, dass unsere Art ihr ganzes Leben innerhalb der Schalen

des Wirtes zubringt und so geschützt beginnen auch schon die eben aus-

geschlüpften Jungen dieselbe Lebensweise. Daher kommt es auch, dass

wir Individuen aller Grössenstadien vorfinden, 0'8 /i. grosse Eier, junge

Individuen 1 a. gross, welche noch keine Eier producirten, sodann grös-

sere, endlich solche, die auch schon im Alter weiter vorgeschritten sind.

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen und kann auch nicht ausgeschlossen

werden, dass ganz junge Individuen durch den Wasserstrom, welchen der

Wirt bei der Fortbewegung verursacht, aus den Schalen geschleudert wer-

den, so ihren Wirt verlieren und gezwungen werden sich einem andern

zu suchen, wobei ihnen gewiss die Strömungen des Wassers zu Hilfe sind.

IL

DIE SYSTEMATISCHE STELLUNG VON CYPEIDICOLA PAEASITICA
n. gen. nov. sp.

Schon aus den bisher behandelten anatomischen Verhältnissen

erkennen wir unsere Art als eine sehr interessante. Doch bei Begründung

der systematischen Stellung unserer Art, besonders aber im Vergleich mit

anderen parasitischen Kotatorien, wird dieses Interesse noch erhöht.

Im äusseren Körperbau erinnert Cypridicola parasitica an gewisse

Notommata-, Pleurotrocha-, Proales-, Sacculus-Arten und an Saccob-

della Nebaliae, da der Körper schlauchförmig ist; während jedoch die

Vorigen, mit Ausnahme der Sacculus-Arten, einen gegliederten Fuss

haben und Saccobdella Nebaliae ausserdem noch einen gegliederten Koni

hat, zeigt Cypridicola parasitica weder einen gegliederten Kopf, noch

besitzt diese Art überhaupt einen Fuss. In dieser Hinsicht gleicht unsere

Art daher wieder den Asplanchna-, Sacculus-, Anuraea-, Pompholix-,

Eremita-, Triarthra- und Polyarlhra-Arten ; aber sie unterscheidet sich

von diesen wieder im äusseren Habitus und wesentlich darin, dass die

Afteröffnung eben nur zur Entleerung der Exremente und des Inhaltes

der contractilen Blase dient, während bei den Anuraea-, Pompholix-,

Triarthra- , Polyarthra- und Eremita-Arten auch die Geschlechts-

producte durch dieselbe Oeffnung austreten ; endlich bei den Asplanchna-

und Saccidus-Arten ist es die Oeffnung nur der Geschlechtsorgane und
der contractilen Blase.

Die äussere Körperbedeckung von Cypridicola parasitica, eine ziem-

lich dünne, biegsame Cuticula, gleicht im allgemeinen jener der Philodi-

nideen, Adinetideen, Seisonideen, Saccobdellideen, wie überhaupt den pan-
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zerlosen Arten auch der Familien Asplmichnidae, Hydatinidae, Notom-

matidae u. A.

In Anbetracht des Bäderorganes würde Cypridicola parasitica im

allgemeinen an die Hydatinideen und Notommatideen erinnern, jedoch

was die Lage des Bäderorganes betrifft, gleicht Cypridicola mehr den

Älbertia-Arten und Saccobdella Nebaliae, da auch bei diesen das Bäder-

organ mehr an die Bauchseite gezogen ist.

Bei Vergleichung des Muskel- und Nervensystcmes kommen wir

darauf, dass Cypridicola parasitica den Arten der Notommatideen und

Hydatinideen am nächsten steht, besonders in Anbetracht des Muskel-

systemes, da nur zwei, vom hinteren Ende des Körpers entspringende und

bis zur Basis des Bäderorganes verlaufende Muskelfasern das ganze Mus-

kelsystem darstellen, ähnlich wie bei vielen Arten der Familie Notom-

matidae. Auch bei den Synchaetideen können wir in den vom Fuss bis

zu den beiden Seiten des Bäderorganes laufenden Muskelfasern Analogie

finden.

Was die Lage des Nervensystemes betrifft, gleicht unsere Art sehr

den Notommatideen, aber der Umstand, dass aus den Gehirnganglien

keine wahrnehmbaren Nerven entspringen, daher die bei den Botatorien,

besonders auch bei den Notommatideen vorkommenden Seiten-Nerven

fehlen, erinnert wieder an die Philodinideen.

Die Vergleichung des Darmkanales mit jenem anderer Botatorien

führt zu interessanten Ergebnissen. In Betreff der Abtheilungen des Darm-

kanales, sowie auch in histologischer Hinsicht, unterscheidet sich unsere

Art ganz entschieden von den Philodiiiideen und Adinetideen und gleicht

folglich mehr den übrigen Botatorien. Die Wandung des Magendarmes

bilden gut abgesonderte Zellen, wie dies bei den meisten Botatorien zu

erkennen ist, während bei den Pliilodinideen und Adinetideen statt der

Zellen ein Syncicium mit eingestreuten Kernen vorhanden ist. (Zelinka,

Studien über Bäderthiere, I. p. 466, 486.) Der Kaumagen jedoch gleicht

wieder vollkommen jenem der Philodinideen und Adinetideen, bei welchen

die Kiefer in ihrer typischen Form als halbmondförmige, mit zwei-drei

transversalen Zähnen versehene Beibplatten erscheinen, während diesel-

ben bei allen andern Botatorien anders geformte cuticulare Leisten sind.

Weiters ist auch die Function der Afteröffnung sehr interessant, da die-

selbe, wie das schon im Vorigen beschrieben wurde, nur die Excremente

und den Inhalt der contractilen Blase entleert, ähnlich wie bei den Fami-

lien Seisonidae, Philodinidae und Adinetidae, während bei allen übrigen

Botatorien die Afteröffnung entweder nur zur Entleerung der Geschlechts-

produete und des Inhaltes der contractilen Blase dient, oder ausserdem

auch noch die Excremente entleert.

In Betreff der weiblichen Geschlechtsorgane ist Cypridicola para-
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sitica eine der interessantesten Eotatoria-Arten und besonders hervorzu-

heben ist :

1

.

Die Gliederung, Lage und der innere Bau des variums und auch

die Entwickelung der Eier entspricht vollkommen jenen Eotatorien,

welche L. Plate erst «Ductifera», später «Monogononta» nannte und zu

welchen mit Ausnahme der Philodinideen, Adinetideen und Seisonideen

alle übrigen Eotatorien gehören.

2. Durch das Vorhandensein einer besonderen weiblichen Geschlechts-

öffnung wird Cypridicola parasitica aus der Gruppe der Monogononten

ausgeschlossen ; anderntheils kommt dadurch Cypridicola in nähere Be-

ziehung mit den Arten der Eamilie Seisonidae, welche in die Gruppe der

Digononten gehört; dabei halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Cypri-

dicola parasitica in dieser Hinsicht am nächsten zu Saccobdella Nebaliae

steht, umsomehr, da auch diese Art ihre Eier ebenfalls am Stiele geheftet

mit sich herumträgt.

3. Jene Drüsen, welche sich um die Geschlechtsöffnung und Eileiter

gruppiren und entweder als umgestaltete Fussdrüsen nur die Substanz

für die Eistiele und Eihüllen liefern, oder auch vielleicht zur Ernährung

der Embryonen beitragen, sind jedenfalls sehr charakteristisch und sonst

noch bei anderen Eotatorien nicht constatirt worden.

Dies alles in Betracht gezogen glaube ich mit Eecht behaupten zu

können 1. dass Cypridicola parasitica nicht nur eine neue Art, sondern

auch ein neues Genus repräsentirt.

2. Dass Cypridicola parasitica n. gen. n. sp. in Betreff der inneren

Organe sowohl Eigenthümlichkeit der Monogononten, als auch der Digo-

nonten darbietet, da diese Art besonders den Kaumagen und die Function

der Afteröffnung in Betracht gezogen an die Familie der Philodinideen

und Adinetideen erinnert, während sie wieder, was das Ovarium anbe-

langt, den Monogononten zugestellt werden könnte und endlich, da sie eine

eigene Geschlechtsöffnung besitzt, den Seisonideen ähnlich ist. Und wenn
wir nun auch darauf achten, dass diese Art ganz eigenthümlich verän-

derte Fuss- oder Kittdrüsen besitzt, welche wie beschrieben wurde, ganz

einem anderen Zweck dienen, so finden wir, dass unsere Art ganz isolirt

in der Classe der Eotatorien dasteht.

Es ergibt sich daher die Frage von selbst, in welche Gruppe und

in welche Familie unsere Art eingetheilt werden soll ?

Wenn wir die von Plate bestimmte Grundlage annehmen, so müssen

wir Cypridicola parasitica, das Ovarium betrachtend, in die Gruppe der

Monogononten setzen. Da wir jedoch in dieser Gruppe keine einzige solche

Familie, Gattung oder Art kennen, deren Kiefer halbmondförmig wären,

deren Afteröffnung nur zur Entleerung des Darm- und contractilen Blasen-

inhaltes diente, da eine selbstständige Geschlechtsöffnung vorhanden, da
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wir endlich bei keiner Art ähnlich veränderte Fuss- oder Kittdrüsen fin-

den : ist es natürlich, dass wir unsere Art als Repräsentanten einer eige-

nen Familie betrachten müssen. Ich begründe daher mit dieser neuen Art

zugleich eine neue Familie, welche ich nach dem Genusnamen Cypridico-

! i<l tie benenne und folgendermassen charakterisire.

Familia CYPEIDICOLIDAE nov. fam.

Familia nova e classe RotatoHum et ex online Monogonontorum,

ovario unico, ventrali, apertúra genitali separata ; glandulis pedalibus in

orgánum styli-faciens commutatis.

Eine neue Familie der Botatorien, welche in die Ordnung der Mo-
nogononten gehört ; das Ovarium liegt auf der Bauchseite und ist unpaar

;

die Geschlechtsöffnung' ist gesondert; die Fussdrüsen sind in Stieldrü-

sen verwandelt. Aus dieser Familie ist nur die eine folgende Gattung

bekannt :

CYPRIDICOLA nov. gen.

Novum genus e familia Cypridicolidarum corpore apodo, integu-

mento flexibili, organiis rotatoriis polytrochis, organo manducatorio e

hnninis scmiluna ribus scilicet trophis ramatis (H. et G.) ; arm cum vesica

pulsatoria in eodem loco aperto.

Eine neue Gattung der Familie Cypridicolidae ; Körper ohne Fuss,

mit biegsamer äusserer Körperbedeckung; mit getheiltcm Bäderorgan;

Kiefer halbmondförmige Platten; die contractile Blase mündet mit der

Afteröffnung.

Aus dieser Gattung ist nur eine Art bekannt mit folgenden Cha-

rakteren :

CYPEIDICOLA PARASITICA n. sp.

Nova species e gencre Cypridicola, corpore saeeiforini ante et pos-

tiee parum attenuate) ; organo rotatorio in latere ventrali situ; organo

manducatorio bidentato ; glandulis pancreaticis globulosis ; anu cum

vesica pulsatoria in apieepostico corporis aperto.

Eine neue Art der Gattung Cypridicola, mit vorn und hinten etwas

zugespitztem Körper, auf die Bauchseite gezogenem Bäderorgan, zwei-

zähnigem Kauapparat, mit kugelförmigem Pankreas ; die contractile Blase

öffnet sich mit der Afteröffnung am hinteren Körperende.

Länge 0*8— 1 ;t., grösste Breite OG—0'8 /z., grösste Höhe 0*6— 0"8ïî /«.

Ectoparasit der Art Cypris incongruens und lebt innerhalb der Scha-

len derselben.

Um die systematische Stellung dieser Art und mit ihr die der neuen

Familie zu bestimmen, müssen wir das ganze System der Rotatorien über-
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sehen. Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein und um ergiebige Eesultate

zu erzielen, denke ich, es wäre angezeigt, die verschiedenen Eintheilungen

der Autoren, so wie die Principien derselben in einen geschichtlichen

Ueberblick zu fassen.

Die erste Eintheilung der Eotatorien in Familien gab im Jahre 1838

Kr. G. Ehrenberg in seinem monumentalen Werk, wobei er sich auf seine

selbstständigen Untersuchungen und auf ein grosses Material stützte. Er

betrachtete hauptsächlichst nur das Bäderorgan und basirte seine Einthei-

lung in zwei grosse und innerhalb dieser in vier kleinere Gruppen hierauf.

In jeder Gruppe unterschied er noch je zwei Familien nach dem Vorhan-

densein oder Fehlen des Panzers. Sein System, kurz gefasst, war fol-

gendes :

I. MONOTBOCHA.

(Einfacher zusammenhängender Wimperkränz).

1 . Holotrocha.

(Ganzrandiger Wimperkranz).

Farn. Ichthidina (panzerlose).

« Oecistina (gepanzerte).

2. Schizotrocha.

(Ausgeschweifter Wimperkranz).

Farn. Megalotrocha (panzerlose).

« Floscularia (gepanzerte).

II. SOEOTEOCHA.

(Mehrere ausgeschweifte Wimperkränze).

1. Polytrocha.

(Vieltheiliger Wimperkranz).

Farn. Hydatinaea (panzerlose).

« Euchlanidota (gepanzerte).

2. Zygotrocha.

(Zweitheiliger Wimperkranz).

Farn. Philodinaea (panzerlose).

« Brachionaea (gepanzerte).

Dieses System Ehrenberg' s wurde jedoch von den Forschern, die

sich dem Studium der Eotatorien widmeten, nicht angenommen und
konnte nicht angenommen werden, da es irrthümlich und unhaltbar war.

Dies zu beweisen genügt vielleicht, wenn ich erwähne, dass die verschie-

densten Arten und selbst verschiedene Familien in ein und dieselbe

Gruppe kamen, wie z. B. Ichthidinae und Oecistinae in die Gruppe

Holotrocha ; heute wird die erste Familie gar nicht mehr unter die eigent-

lichen Eotatorien gerechnet, und die zweite ist den Familien der Gruppe



73

Schizotrocha gleich. Ebenso wenig können die Familien Philodinaea und

Brarhiouaea der Gruppe Zygotrocha vereint bleiben, da abgesehen von

den fundamentalen Unterschieden der Organisation, das Bäderorgan der

zweiten Familie gar nicht «zygotroch», sondern «polytroeh» ist.

Nach Ehrenberg befassten sich mehrere Forscher mit dem Studium

der Kotatorien; F. Dujardin und F. Leydig verfassten ebenfalls Systeme

derselben; ersterer im Jahre 1841, letzterer 1854. Diese beiden Forscher

waren nicht geneigt das vorige System beizubehalten und legten mehr

Gewicht auf die biologischen Momente. Sie führten ihre Principien jedoch

nicht ganz durch und begründeten nur im allgemeinen die zwei Gruppen

der Kotatorien, welche sich durch festsitzende oder freie Lebensweise

unterscheiden.

Dujardin theilte die Kotatorien in drei Gruppen: 1. Festsitzende

(Floscularidae etc.), 2. Freischwimmende (Brachioaea) und 3. Kriechende

(Rotiferes).

Leydig jedoch zog das Vorhandensein oder Fehlen des Fusses, sowie

dessen Bau als unterscheidendes Merkmal vor.

Auf ganz anderer Grundlage und in ganz anderer Auffassung baute

J. V. Carus im Jahre 1863 das System der Kotatorien, welches in dem mit

Gerstaecker gemeinsam verfassten «Handbuch der Zoologie», IL Theil,

pag. 418 erschien. Er nahm besonders die Verschiedenheiten des Darm-

kanales in Betracht und theilte alle Kotatorien in zwei Gruppen, welche

wohl sehr ungleich waren. Innerhalb dieser Gruppen unterschied er acht

Familien, von welchen sieben in die erste und eine Familie in die zweite

Gruppe fiel. Hierbei waren besonders die allgemeinen orismologischen

Verhältnisse, die Fussbildung und die Zangen von Bedeutung; ausserdem

betrachtete er die Verschiedenheiten der Körperbedeckung als Haupt-

merkmale, vergass dabei aber nicht die Lebensweise mit in Betracht zu

ziehen. Das System Carus war folgendes :
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Im Vergleiche zu Ehrenrerg, Dujardin und Leydig war dieses System

unstreitig ein Fortschritt, denn 1 . war dieses System nicht auf biologische,

sondern auf wichtige anatomische Merkmale gegründet ; 2. war der kri-

tische Vorgang beim Begründen der Familien auf richtig gewählt. Carus

führte die Begründung einzelner Familien consequent durch, so z. B.

unterschied er Tiibicolarina, Scaridina, Polyarthrea und Asplanchnea

richtig; die Familie Albertiea war jedoch nicht motivirt und hätte mit der

Familie Hydatinea vereint bleiben können. Die Familien Philodinea,

Hydatinea und Brachionea übernahm Carus in dem von Ehrenberg be-

stimmten Bahmen.

G. Schoch verfolgte in seinem kleinen Werk «Die mikroskopischen

Thiere des Süsswasser-Aquariums», welches 1868 erschien, die Spuren

Dujardin's, da er nach der Lebensweise drei Ordnungen unterschied :

1. Rotatoria sessilia, 2. Natantia und 3. Repentia. Dieselben theilte er in

neun Familien :

I. Ord. Rotatoria sessilia.
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deren Umfang. Dabei zog er besonders die Körperform, die Gestalt des

Fusses und die Beschaffenheit der Körperbedeckung in Betracht. Er baute

hierauf folgende sechs Familien :

1 . Farn. Floscularinae.

2.
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Wheel-Animalcules», welches im Jahre 1889 erschien und dieses System

im I. Band, Seite 26 enthält. Diese beiden Forscher zogen ebenfalls die

Gestaltung und die Function des Fusses in erster Eeihe in Betracht;

darauf bedacht theilten sie sämmtliche Kotatorien in vier Ordnungen,

welche wieder in Unterordnungen und Gruppen zerfallen ; bei Unterschei-

dung der Familien benützten sie anatomische Verhältnisse, wie dies aus

der folgenden Tabelle ersichtlich wird :

I. Ord. Rhizota.

(Festsitzende.)

1

.

Fam. Flosculariadae.

2. « Melicertadae.

II. Ord. Bdelloida.

(Freischwimmende, kriechende, mit fernrohrartig einziehbarem

3. Fam. Philodinadae. Fuss.)

4. « AdinetadaB.

III. Ord. Ploima.

(Freischwimmende, öfters mit einem Fuss.)

1. Subord. Illoricata.

(Panzerlose.)

5. Fam. Microcodidae.

6. « Asplanchnadae.

7. « Synchaetadaa.

8. « Triarthradœ.

9. « Hydatinadse.

10. « Notommatadae.

2. Subord. Loricata.

(Gepanzerte.)

a) Gruppe.

(Mit stilett- oder gabelförmigem, nicht zurückziehbarem Fuss.)

11. Fam. Kattulidae.

12.
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ÍV. Ord. Scirtopoda.

(Freischwimmende, mit Gliedmassenförmige Anhänge, und be-

wimpertem Fuss.)

20. Farn. Pedalionidœ.

Dass jedoch auch dieses System nicht vollkommen einer natürlichen

Gruppirung entspricht und nicht auf inneren Organisationsverhältnissen

beruht, erkennt man sogleich, wenn man überlegt, dass z. B. die Familie

Asplanchnidae mit solchen anderen Gruppen verbunden wird, welche

Darm und After besitzen ; die Triarthrideen, deren Arten am Körper be-

wegliche Anhänge haben, sind vollkommen abgesondert von den Peda-

lionideen, die doch ebenfalls solche Anhänge zeigen und so kommt die

erste Familie in die Ordnung Ploima, die zweite aber in die Ordnung

Scirtopoda. Wenn ich nun die neue Art Cypridicola parasitica nach den

Principien von Hudson und Gosse in deren System einfügen wollte, müsste

ich dieselbe, trotz der grossen anatomischen Verschiedenheiten, in die

Ordnung Ploima zwischen die Familie Hydatinidae und Notommatidae

setzen.

L. Plate verfolgt ganz andere Principien bei der Beurtheilung der

einzelnen Gruppen. Er erkannte richtig die fundamentalen Unterschiede,

welche sich in den weiblichen Geschlechtsorganen sowohl in Anordnung,

als Gliederung und Zahl bei verschiedenen Gruppen der Botatorien bieten

und welche er in seiner im Jahre 1886 erschienenen Arbeit «Unter-

suchungen einiger an den Kiemenblätter des Gammarus pulex lebenden

Ektoparasiten» veröffentlicht. Diese Unterschiede benützte er als mass-

gebende Merkmale bei der Eintheilung der Botatorien und stellte folgende

zwei Gruppen auf: 1. Aductifera, mit paarigem, das heisst an jeder Seite

des Körpers gelegenem je einem Ovarium, aber ohne Eileiter; 2. Ducti-

fera, mit einem unter dem Darmkanal gelegenem unpaaren Ovarium,

welches sich in einem Eileiter fortsetzt. Trotzdem er diese beiden Gruppen

mit einander eingehend vergleicht, gibt er doch kein detaillirtes System,

sondern erwähnt nur, dass in die erste Gruppe die Philodineen, in die

zweite alle übrigen Botatorien gehören.

Später, im Jahre 1891, also nach dem Erscheinen des grossen Wer-

kes von Hudson u. Gosse befasst sich L. Plate in «Die Thier- u. Pflanzen-

welt des Süsswrassers» von Zachakias herausgegeben, Seite 320—321, mit

dem System der Botatorien. Auch hier gründet die Eintheilung der

Botatorien auf die Verschiedenheit der weiblichen Geschlechtsorgane,

aber abweichend nennt er nun die beiden Gruppen Digononta und

Monogononta, deren erste durch zwei seitliche, deren zweite durch ein

unter dem Darmkanal gelegenes Ovarium gekennzeichnet wird. Aber auch

hier geht er nicht in das Detail des Systèmes, sondern er gibt nur eine

Skizze des Ganzens :
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1. Digononta.

(Mit paarigem weibl. Geschlechtsorgan.)

Eotifer, Philodina, Actinurus, Callidina, Adineta.

2. Monogononta.

(Mit unpaaren weibl. Geschlechtsorgan.)

a) Melicertida.

Floscularia, Stephanoceros, Melicerta, Lacinularia, Limnias, Oecistes,

Conochilus.

b) Illoricata,

Asplanchna, Synchaeta, Hydatina, Notoinmata.

c) Loricata.

Eattulus, Dinocharis, Salpina, Euchlanis, Lepadella, Colurus, Pterodina,

Brachionus, Anuraea.

d) Scirtopoda.

Polyarthra, Triarthra, Hexarthra, Pedetes, Pedalion.

Cypridicola parasitica, d. h. die Familie Cypridicolidae käme daher

im Systeme Plate's in die Gruppe Monogononta, innerhalb dieser in die

Unterordnung Illoricata; doch von allen hierher gehörigen würde sie

sich durch das Vorhandensein einer eigenen Geschlechtsöfmung unter-

scheiden.

Von all diesen hier kurz angegebenen Prinzipien der Eintheilung

schliesse ich mich an L. Plate an und betrachte sein System als solches,

welches auf wichtige Merkmale gegründet, die natürliche Anordnung

annähert ; ich lege daher auch hauptsächlichst auf die Lagerung und Zahl

der Ovarien Gewicht, sodann auf das Vorhandensein und die Funktion

der Geschlechtsöffnung, auf die Gestaltung des Fusses, auf die Verschie-

denheiten des Darmkanales, auf die äusseren Anhänge und endlich darf

ich auch die Verschiedenheiten der äusseren Körperbedeckung nicht aus-

ser Acht lassen, da sie ebenfalls charakteristisch sein können.

Dies alles in Betracht gezogen, theile ich die bisher bekannten Arten

der Eotatorien mit Plate in zwei Hauptgruppen : Digononta, Monogo-
nonta, deren erstere dadurch gekennzeichnet wird, dass die hierher gehö-

rigen Arten je zwei seitlich gelegene (paarige) Ovarien besitzen, während

die Arten der zweiten Hauptgruppe nur ein Unpaares unter dem Darm-
kanal gelegenes Ovarium zeigen. Innerhalb der ersten Hauptgruppe unter-

scheide ich nun zwei Unterordnungen, bei deren einer die Arten constant

Geschlechtsöffnungen besitzen, bei deren anderer jedoch nur provisorisch

solche Oeffnungen auftreten. Die ersteren fasse ich in die Unterordnung

« Gonopora» , die letzteren, mit provisorischer Geschlechtsöffnung, bilden

die Unterordnung «Agonopora». In die erste Untergruppe stelle ich die

Familie Seisonidae, in die zweite aber folgende : Philodinidae, Adi-
netidae.
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In der Ordnung Monogononta unterscheide ich nun nach der Func-

tion der Geschlechtsöffnung drei Unterordnungen, u. z. «Gonopora»,

«Hemigonojiora» und «Agonopora».

In die erste Unterordnung kommen alle jene monogononten Bota-

torien, bei welchen eigene, nur zur Entleerung der Geschlechtsprodukte

dienende Geschlechtsöffnungen vorkommen ; hierher gehört nun auch die

Familie Cypridicolidae und wahrscheinlich auch Saccobdellidac.

Die zweite Unterordnung fasst alle jene monogononten Eotatorien

in sich, deren Geschlechtsöffnung einestheils die Geschlechtsprodukte,

anderntheils den Inhalt der contractilen Blase ausführt. Hierher gehört

daher die Familie Asplanchnidae. Endlich rechne ich in die Unterordnung

Agonopora alle jenen monogononten Eotatorien, deren Afteröffnung die

Geschlechtsprodukte, den Inhalt der contractilen Blase und endlich auch

die Excremente entleert. Innerhalb dieser Unterordnung unterscheide ich

nun, hauptsächlichst der leichteren Uebersicht wegen, mehrere Familien

und Gruppen, je nach dem Bau des Fusses, nach den Verschiedenheiten

der Körperbedeckung, nach dem Vorhandensein oder Fehlen der Anhänge,

wie dies aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich ist :

I. Ord. Digononta. Plate L.

Mit paarigem, seitlich gelegenem Ovarium.

1. Unterord. Gonopora n. subordo.

Mit beständiger, eigener Gescblecbtsöffnung.

1

.

Farn. Seisonidae Cls.

2. Unterord. Agonopora n. subordo.

Mit provisorischer, eigener Gescblecbtsöffnung, oder ohne solcher.

2. Fam. Ph'úodlnldae. Ehrbo.

3. « Adineüdae. Huds. et Gosse.

II. Ord. Monogononta. Plate L.

Mit unpaarem auf der Bauchseite gelegenem Ovarium.

1

.

Unterord. Gonopora n. subordo.

Mit eigener Gescblecbtsöffnung.

4. Fam. Cypridicolidae n. fam.

5. « SaccobdellidiB V. Bened. et Hesse. (?)

2. Unterord. Hemigonopora n. subordo.

Mit der Gescblecbtsöffnung mündet auch die contractile Blase.

G. Fam. Asplanchnidae Carus.

3. Unterord. Agonopora nov. subordo.

Mit der Gescblecbtsöffnung mündet die contractile Blase und der

Enddarm.

a) Gruppe. Rhizota Huds. et Gossr.

Der Fuss ungegliedert, gerunzelt und dient zur Fixirung; die Arten

sitzen fest.
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7. Farn. Floscidaridae Huds. et Gosse.

8. « Meücertidae Huds. et Gosse.

b) Gruppe. Ploima Huds. et Gosse.

Der Fuss gegliedert ; die Arten schwinmien.

a) Alcsop. Illoricata Huds. et Gosse.

Panzerlose.

9. Farn. Synchaetidae Huds. et Gosse.

10. « Hydatinidae Huds. et Gosse.

11. « Notommatidae Huds. et Gosse.

1 2. « Microcodidae Huds. et Gosse.

ß) Untergruppe. Loricata Huds. et Gosse.

* Loricata apoda.

Ohne Fuss.

13. Farn. Anuraeidae Huds. et Gosse.

** Loricata pedata.

Mit Fuss,

f Mit stilettartigem oder gabelförmigem nicht zurückziehbarem

Fuss.

14. Farn. Rattulidae Huds. et Gosse.

15. « Dinocharidae Huds. et Gosse.

16. « Saljjinidae Huds. et Gosse.

17. « Euchlanidae Huds. et Gosse.

18. « Lepadellidae Huds. et Gosse.

19. « Coluridae Huds. et Gosse.

ff Mit cylindrischem, zurückziehbarem Fuss.

20. Farn. Pterodinidae Huds. et Gosse.

21. « Brachionidae Huds. et Gosse.

c) Gruppe. Scirtopoda Huds. et Gosse.

Mit gliedmassenförmigen Anhängen.

22. Farn. Triarthridae Huds. et Gosse.

23. « Pedalionidae Huds. et Gosse.

Die Charakterisirung der einzelnen Familien glaube ich hier nicht

wiedergeben zu müssen, umso mehr, da ich auf das grosse zusammen-

fassende Werk von Hudson und Gosse verweisen kann, aus welchem ich

die Familien fast unverändert übernommen habe.

Endlich aber kann ich es nicht unterlassen zu erwähnen, dass die

meisten bisher bekannten symbiotischen, ecto- und entoparasitischen Eo-

tatorien den Familien der Digononten angehören, während nur wenige

dieser in die Ordnung der Monogononten kommen, wie dies aus dem fol-

genden Verzeichniss ersichtlich wird :
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Rotatoria parasitica vei symbiontica.

I. Ord. Digononta.

1. Unterord. Gonopora.

Fam. Seisonidae Cls.

1. Genus Seison Grübe.

1. Sp. Seison Grubei Cls.

2. « Sei- on annulatus Cls.

2. Genus. Paraseison Plate.

1

.

Sp. Paraseison asplanchnus Pl.

2. « Paraseison ciliatus Pl.

3. « Paraseison nudus Pl.

4. « Paraseison proboscideus Pl.

2. Unteroid. Agonopora.

Fam. Philodinidae.

3. Genus. Callidina Ehrb.

1. Sp. Callidina parasitica Gl.

2. « Callidina symbiotica Zel.

3. « Callidina Leitgebii Zel.

4. « Callidina socialis Kell.

4. Genus. Discopns Zel.

1. Sp. Discopus synaptae Zel.

II. Ord. Monogononta.

1. Unterord. Gonopora.

Fam. Cypridicolidae n. fam.

Genus. Cypridicola n. gen.

Sp. Cypridicola parasitica n. sp.

Fam. Saccobdelidae Ben. et Hess.

Genus. SaccobdcUa Ben. et Hess.

Sp. Saccobdella Nebaliae Ben. et Hess.

2. Unterord. Agonopora.

Fam. Notommatidae Huds. et Goss.

1. Genus. Alberttá Duj.

1. Sp. Albertia vermiculus Duj.

2. « Albertia intrusor Huds.
3. « Albertia naidis Bl.

2. Genus. Notommata Ehrbg.

1. Sp. Notommata parasita Ehrbg.
2. « Notommata Werneckii Ehrbg.

3. Genus. Balatro Clap.

Sp. Balatro calvus Clap.

4. Genus. Drilophaga Vejd.

Sp. Drilophaga bucephalus Vejd.

Természetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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Diese 20, theils symbiotische, theils ecto-, theils aber endoparasi-

tische Arten sind dann in Betracht der Lebensweise folgenderweise zusam-

men zu fassen :

1. Symbiotitische Arten.

Callidina symbiotica Zel.

Callidina Leitgebii Zel.

2. Auf den Pflanzen parasitisch lebende Arten.

Notommata "Werneckii Ehebg.

3. Auf den Thieren parasitisch lebende Arten.

Callidina parasitica Gil.

Discopus synaptae Zel.

Seison Grubei Cls.

Seison annulatus Cls.

5. Paraseison asplanchnus Pl.

Paraseison ciliatus Pl.

Paraseison nudus Pl.

Paraseison proboscideus Pl.

Callidina socialis Kell.

10. Balatro calvus Clap.

Drilophaga bucephalus Vejd.

Cypridicola parasitica n. gen. n. sp.

Saccobdella Nebaliae Ben. et Hess.

4. In Thieren endoparasitisch lebende Arten.

Notonimata parasita Ehebg.

Albertia vermiculus Duj.

Albertia intrusor Huds.

Albertia naidis Bl.

Nach den Angaben dieses Verzeichnisses ist also die Zahl der auf

den Pflanzen parasitisch lebenden Arten die geringste, die der auf den

Thieren ectoparasitisch lebenden, aber die grösste
;
jedoch in Betracht

gezogen jene Schwierigkeiten, welche bei dem Feststellen der Grenze der

Symbiosis und des Ectoparasitismus herrscht, ist die Zahl der auf den

Thieren ectoparasitisch lebenden Arten fast zur Hälfte reducirbar und wir

können demnach den grössten Theil der parasitischen Botatorien-Arten

als symbiotisch lebende betrachten.



1.





Természetrajzi Füzetek

XVI. kötél, 1893.

Da day J. I. Tábla.

úS

1

km

m v
tf

: Vl/X

m i

Auct del







TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN KÖRÉBL.

ÉVNEGYEDES FOLYÓIEAT.

KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM.
Elfizetési föltételek : A négy füzetbl álló 12—14 iv terjedelm kötet elfizetési ára a belföld

számára 3 forint, a külföldre 10 frank. — Elfizetési pénzt és minden közleményt

a „Természetrajzi Fazetek" szerkesztségének, Budapest, magyar nemzeti Mnzenm

czimen kérünk.

TERMÉSZETEAJZI EÜZETEK
Zeitschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie

nebst einer

fUimt für î>as Jbtalattö.

Heraasgegeben vom "Ungarischen National-]VLiiseu.ra in Budapest.

Pränumeration: Für das Inland, 4 Hefte = 1 Band, pro Jahr 3 fl. ö.W. Für das Ausland, lOFrcs.

Alle Sendungen werden unter folgender Adresse erbeten:

Redaction der „Természetrajzi Füzetek", Budapest, ung. National-Museum.

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
JOUENAL TEIMESTRIEL

POUR LA ZOOLOGIE, BOTANIQUE, MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE
AVEC UNE

REVUE POUR L'ÉTRANGER.
PUBLIÉ PAR LE MUSÉE NATIONAL LE HONGRIE A BUDAPEST.

Abonnement : par année (1 volume) 10 frcs.

ON EST PRIÉ D'ADRESSER TOUS LES ENVOIS

AUX ÉDITEURS DES „TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK" DOSÉE NATIONAL DE HONGRIE A BUDAPEST.

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
Periodical of Zoology, Botany, Mineralogy and Geology

besides a

REVIEW FOR ABROAD.

Edited by the Hungarian National Museum at Budapest.

Subscription : 1 volume, 10 frcs a year.

All consignements please to address :

To the Editors of the «Természetrajzi Füzetek» Hungarian National Museum Budapest*

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA



Megjelent : január hó 31-én, 1894

I
TERMÉSZETRAJZI

[
FÜZETEK

KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM.

SZERKESZTI

SCHMIDT SÁNDOR.

TIZENHATODIK KÖTET.

1893.

3—4. FÜZET.

ÖT TÁBLÁVAL.

TERMESZETEAJZI FÜZETEK
Vol. XVI. 1893.

ZEITSCHRIFT FUR

ZOOLOGIE, BOTANIK, MINERA-

LOGIE UND GEOLOGIE NEBST

EINER REVUE FÜR DAS AUSLAND.

HERAUSGEGEBEN VOM UNG.

NAT. MUSEUM IN BUDAPEST.

JOURNAL POUR

LA ZOOLOGIE, BOTANIQUE, MI-

NERALOGIE F.T GÉOLOGIE AVEC

UNE REVUE POUR L'ÉTRANGER.

PUBLIÉ PAR LE MUSÉE NAT.

DE HONGRIE A BUDAIM>T.

PERIODICAL OF

ZOOLOGY, BOTANY, MINERALOGY

AND GEOLOGY BESIDES A

REVIEW FOR ABROAD.

EDITED BY THE HUNG. NAT.

MUSEUM AT BUDAPEST.

BUDAPEST

A MAGYAR NEMZETI MITZEUM TULAJDONA.

Publ. /. 31. 1894.



TAETALOM.

Lap

V. Frivaldszky János. Coleoptera nova .__ _L_ __-! — — — 85

VI. Francé Rezs. Uj ostoros-ázalékállatkák a Balatonból. II. tábla 89

VII. Dr. Daday Jen. Uj vagy kevéssé ismert idegenföldi Myriopodák a

rnagy. nemzeti Múzeum állattári gyjteményében, ül., IV"., V. tábla 98

VIII. Kertész Kálmán. Adatok a Szeghalom környékén tenyész kagylós-

rákok faunájához. VI. tábla ... ... ... ... — .... — — 114

IX. Dr. Daday Jen. További pótlások Budapest kagylósrák-faunájához 122

X. Schmidt Sándor. Ásványtani közlemények. 1. Sphen a Bihar-hegy-

ségbl. 2. Orthoklas a Vlegyászából __. — ... — _'_. — _ — 125

XI. Dr. Karell Lajos. Besszarábiai és kaukázusi atkák. Egy ábrával.. 135

XII. Dr. Richter Aladár. Rhodologiai adatok a magyar és franczia flóra

ismeretéhez ... ... ... ... ... ... ... ... _._ ... ___ ... 138

XIII. Dr. Istvánffi Gyula. Adatok Románia algaflórájához — .-__ ... 144

Bevue.

Pag.

J. Frivaldszky. Coleoptera nova .__ ___ ___ ... ... ... .. . _.. — 168

R. H. Francé. Neue Flagellaten des Plattensees. Tafel II. ... ... ... 159

Koloman Kertész. Daten zur Ostracoden-Fauna der Umgebung Szeghalom's.
'

Tafel VI.__ ... ... ... ... ... ... „ ... ... ... ... ... __. 169

Alexander Schmidt. Mineralogische Mittheilungen. 1. Sphen aus dem Bihar-

Gebirge. 2. Othoklas vom Vlegyásza.. ... ... ... ... ... ... ... 177

Dr. L. Karell. Bessarabische und kaukasische Acariden. Mit einer Figur 188

Dr. E. v. Daday. Neue oder wenig bekannte exotische Myriopoden der

zoolog. Sammlung des Ungar. National-Museums. Tafel III, IV, V ___ 191

Dr. E. v. Daday. Weitere Beiträge zur Ostracoden-Fauna von Budapest 192

J. Márton. Nouveaux renseignements sur la flore du Comitat Vas ... 195

Fr. Hazslinszky. Les Peronosporacées en Hongrie ... ... ... ... ... 195

Aladár Richter. Dates rhodologiques par rapport à la Flore de Hongrie

et de France... ... ... _•__ __. .__ ... ... ... ... ... ___ ... 196

Dr. Gy. v. Istvánffi. Beiträge zur Kenntniss der Algenflora Roniäniens 198



xvi. kötet. 1893. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 3-4 füzet.

COLEOPTERA NOVA

a Joanne Frivaldszky Budapestinensi descripta.

1. Diodesma bituberculata.

Fusca, lutescenti squamulosa. Capite pronoto angustiore, antice

obtuse angulato, utrinque longitudinaliter et ante apicem transversim

impresso, dense punctulato squamulisque hitescentibus tecto ; antennis

brunneis, clava dilutiore. Pronoto longitudine latiore, margine antieo

arcuatim producto et modice incrassato, ad angulos anticos sat profunde

sinuato, lateribus rotundatis. anguste marginatis, simpliciter crenulatis et

basin versus magis quam antice angustatis ; supra convexo, dense punctu-

lato, squamulisque oblongis hitescentibus vestito. Elytris ovalibus, conve-

xis, dense striato-punctatis, seriatim lutescenti squamulatis et basi utrinque

ad interstitium secundum tuberculo majusculo, squamulato instructis.

Subtus dense punctulata, pedibus runs, squamulatis.

A Diodesma subterranea statura paulo majore, pronoti lateribus non

duplicatim crenatis et elytris basi utrinque tuberculo instructis distincta. —
Longit. 2—2 Va mm.

A D. Eduardo Merkl, prope Consta ntinopolim in sylva sic dicta Bel-

gradiensi détecta.

2. Helops (Stenoznax) gratns.

Parvus, oblongo-ovalis, nigro-piceus, nitidus vei parum metallico-

micans. Capite dense punctato, ante clypeum, apice recte truncatum,

transversim profunde impresso ; antennis runs, maris dimidii corporis lon-

gitudinem superantibus, feminse brevioribus. Pronoto longitudine parum

latiore, antice arcuatim producto, angulis anticis obtusis. lateribus ante me-

dium mediocriter rotundatis, tenuiterque marginatis, hinc sensim angusta-

tis et ante angulos posticos rectos leviter sinuatis ; supra sat convexo, dense

punctato, basi recta. Scutello transversim subtriangulari, obsolete punctu-

lato. Elytris oblongo-ovatis, basi recte truncatis, humeris modice prominu-

Hs, apice obtuse rotundatis ; superficie valde convexa. maris profundius.

feminae ver subtilms punctato-striata. interstiis maris convexioribus quam

feminae, obsolete sparsim punctulatis. interstitio octavo vnlde abreviato,

7
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septimo cum secundo nexo. Prosterni lateribus strigosis ; ventre sat dense

punctulato; pedibus rufis vel feminœ nonnunquam femoribus et tibiis mo-

dice infuscatis.

A Helop. pyrenseo, cui staturae et magnitudine similis est, differt :

antennis longioribus et robustioribus, pronoti disco densius punctato ely-

trisque convexioribus et non tam fortiter crenatis.

Longit. 5 V2—7 mm.
Ab Eduardo Merkl in Serbia inventus.

3. Helops (Stenomax) Serbiens.

Oblongus, nigro-piceus, metallico micans. Capite dense profundeque

punctato, inter antennas transverse impresso, clypeo rectetruncato ; anten-

nis rufo-ferrugineis, dimidio corpore modice brevioribus. Pronoto latitu-

dine una quarta parte breviore, margine antico leniter arcuato, angulis

anticis obtusis, lateribus ante medium valde rotundatis, tenuiter margina-

tis et versus angulos posticos rectos sinuatim angustatis ; basi subrecte

truncato, supra medioeriter convexo, dense profundeque punctato, disci

postici plaga angusta sparsius punctata et ad latéra utrinque foveola 110-

tato. Scutello transverso, subtriangulari. obsolete punctulato. Elytris

oblongo-ovalibus, convexis, non profunde punetato-striatis, punetis stria-

rum valde debilibus, remote locatis ; interstitiis planis, obsolete, sparsim

punetatis, octavo apice abreviato, septimo cum secundo nexo. Prosterni

lateribus strigosis ; ventre rugose punctato. Femoribus tibiisque rufo-fer-

rugineis, tarsis dilutioribus. ?

.

Helop. estrellensi similis esse videtur ; elytrorum interstiis obsolete

sparsimque punetulatis ab illo distinetus est.

Longit. 12 mm.
A D. Eduardo Merkl in Serbia lectus.

4. Plinthus Merklii.

Ovatus, robustus, niger, murino squamulatus. Capite dense punctato,

«quamulis tenuibus, murinis, foveolaque inter oculos instrueto, rostro

valido, pronoti longitudine, subrecto, rude rugoso et tricarinato, carina

media apicem non attingente, lateralibus vero debilioribus, fere usque ad

apicem extensis, rostri basin versus in ruga s dissolutis. Pronoto longitudine

j)arum latiore, margine antico medioeriter exciso, basi vero late arcuato,

lateribus valde parum rotundatis, apicem versus medioeriter angustatis,

basin versus vero fere rectis ; supra parum convexo, dense, sat rude rugoso-

punetato, medio longitudinaliter carinato, squamulis ianceolatis murinis,

juxta carinam et versus latéra densius congregatis instrueto. Elytris ovali-
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Iras, basi arcuatim emarginatis, pronoto multo latioribus et plus quam
duplo longioribus, apice junctim obtusis, dorso parum convexis, apicem

Tersus declivibus, remote striato-punctatis, interstitiis omnibus aequaliter

planatis, subtilissime coriariis, granulis minutis, transversis, sparsis, squa-

mulisque lanceolatis, murinis, maculatim vel seriatim dispositis vestitis.

Prosterni lateribus granulatim rugosis, ventre rugose punctato, punctis

squamulas parvas, piliformes ferentibus. Pedibus sat robustis, nigris ; femo-

ribus non dentatis sparsim, tibiis vero densius et rude punctatis.

Plintho Gerlii magnitudine staturaque similis, sed ab illo rostro

crassiore, pronoto antice minus angustato, elytrorum interstitiis omnibus

planatis, aliter squamulatis et femoribus non dentatis, valde discrepat.

Longit. sine rostro 13 mm.
Ab Eduardo Merkl ad Constantinopolim detectus.

5. Homorosonia

novum subgenus ad Ceuthorrhyncbos.

Corpus breviter ovatum. Eostro tereti, validiusculo, arcuato. Antennis

infra medium rostri insertis, funiculo distincte septemarticulato. Oculi

globosi mediocriter prominuli. Pronotum infra medium utrinque tuberculo

parvo, transverso instructum. Elytra basi subrecta, humeris angulatis,

apice obtusiusculis, late profundeque crenatim sulcata, interstitiis valde

angustis. seriatim tuberculatis. Prosterno antice medio exciso, coxis anticis

subcontiguis, iutermediis vero et posticis distantibus, mesosterno planato :

femoribus mediocriter incrassatis, subtus dente parvo armatis ; maris

tibiis omnibus, femine vero tantum anterioribus calcaratis ; unguiculis ad

basin bifidis.

A subgenere Micrelo, cui quoad elytrorum sculpturam proxime

accedit, difiért : rostro multo crassiore, antennis ante medium rostri insertis,

pronoto antice transversim constricto, tibiis maris omnibus calcaratis,

feminse posticis calcari destitutis sculpturaque elytrorum rudiore.

Etiam subgeneri Rbytidosoma (globulus Herbst, Gyll. dentipes Reitt.ï

hoc subgenus quoad corporis staturam et sculpturam valde simile est, ab

illo tarnen discrepat : antennarum funiculis 7 — articulatis et mesosterno

non impresso.

Homorosoma Speiseri.

Breviter ovatum, parum convexum, nigrum, subopacum. Capite

rostroque rugose punctatis ; rostro validiusculo, tereti, arcuato, maris

pronoti longitudine, feminse paulo longiore ; antennis brunneis, funiculi

articulis duolras primis longiusculis, primo apicem versus incrassato,

sequentibus longitudine sensim decrescentibus et septimo subgloboso.

7*
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Pronoto latitudine breviore, infra medium leniter rotundato et utrinque

tuberculo parvo, transverso instructo, anterius versus sensim angustato et

hic transverse constricto ; supra parum convexo, rude punctato, punctis

squamulas griseas ferentibus, basi profunde lateque, anterius versus vero

debilius canalieulato. Elytris breviter ovatis, basi rectis, a humeris angula-

tis, apice obtusiusculis, apicem versus sensim angustatis, pygidii apicem

non obtegentibus ; supra parum convexis, late profundeque crenatim sul-

catis, interstitiis valde angustis, seriatim tuberculatis et squamulis angustis

griseis vestitis. Pectore albido-squamoso. Pedibus brunneis, femoribus

nonnunquam infuscatis, subtus dente minuto armatis, tarsorum articulo

ultimo incrassato, fusco.

Longit. 2—2V2 mm.
A Dom. Prof. Francisco Speiser prope Colociam (Kalocsa) in locis

humidis detectum et in ejus honorem denominatum est.
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ÚJ OSTOROS-ÁZALÉKÁLLATKÁK A BALATONBÓL.

Francé BEZs-tl Budapesten.

(H. tábla.)

A Balaton kutatására alakult bizottság munkálataiban a Balaton

alsórend állatainak vizsgálásával résztvevén, az alábbiakban mint kuta-

tásaimnak egyik eredményét, a Balaton s vidékének néhány új ostoros-

ázalékállatkáit ösmertetem meg.

Astrogonium alatum nov. gen. nov. spec.

A kétostorú macrozoidok nagysága 18—21 \l. lencsealakú lapított,

kétoldalt kihúzott testtel, melyet szemcsés, merev burok vesz körül. A chlo-

rophor a Chlamydomonadineák tymtsa szerint alkotott, ép úgy, mint a

pyrenoid, sejtmag, vacuolák és a szemfolt is. Hab. Lelle (Somogy m.) eltti

pocsolyákban.

Ezen érdekes alak, mely testalkat tekintetében némileg a Pyramimo-

nas-m emlékeztet, a fenn nevezett hely egyik igen gyakori alakja volt,

mely Chlamydomonas, Pteromonas, Trachelomonas és Chlorogonium tár-

saságában egyéneinek tömegével szép nedvzöldre festette a vizet.

Az egyének nagysága meglehets tág határok közt ingadozik, mert

a legnagyobb alak 21 \x, a legkisebb pedig 18 \s. volt.

A test alakja igen feltn ; ez egyszersmind egyike azon megkülön-

böztetési jeleknek, melyek az Astrogonium-ot a vele rokon alakoktól éle-

sen elválasztják. A lencsealakú lapított test ugyanis két oldalán olyformán

kihúzott, mint ezt a Pteromonas-nél látni, s minthogy még a test hossz-

tengelye irányában igen felduzzadt, felülrl egy négysugarú csillag képét

adja s így e tekintetben a Pyramimonas-hoz igen hasonlít.

Jellemz azon sajátságos héj, mely a testet minden oldalról burkolja

és csak ell két helyen nyitott, melyen át a két hosszú ostor nyúlik ki.

A héj tetemesen szemcsés, sok helyen szakadékos és különösen fiatal egyé-

neknél lágynak látszó. (II. tábla, 3. ábra t.)

A test halványzöld szín, a chlorophor ugyan gyenge, de typicua

kifejldés. A chlorophor szélén foglal helyet a kis, sötét-rubinpiros, göm-

bölyded szemfolt (II. tábla, 3. ábra st.), mely azonban némelykor hiányaik

is, úgy mint ez más Chlamydomonadineákról is már ismeretes.
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A két lüktet hólyagocska az ostorok eredési pontjához közel foglal

helyet (II. tábla, 3. ábra v), alattok pedig a tipikusan fejlett «hólyagalakú»

sejtmag (II. tábla, 3. ábra n) látható, mely sokszor már az él egyéneken

is szembe ötlik.

A mag alatt fekszik a tekintélyes nagyságú pyrenoid (II. tábla,

3. ábra p.), mely hatalmas keményít-burokkal körülvéve, nagyon hason-

lít a Spirogyrák ismeretes, keményítben gazdag amylummagjaira. Végre

az említett alkatrészeken kívül a testben szétszórva még kisebb-nagyobb

számú, többnyire gömbölyded amylum- és excretszemcse (II. tábla, 3. ábra c.)

is van.

A fontosabb méretek a következk :

A test hossza == 18—21 {x

A « szélessége = 15—18^
Az ostor hossza = 15 \l

A pyrenoid átmérje = 6 jjl

Ezek fbb vonásokban a test morphologiájára vonatkozó tapasztala-

taim; a szaporodás összefüggését azonban teljesen tanulmányoznom eddig

még nem sikerült.

A macrozoidok nagyon élénk mozgásúak ; rezegve haladnak elre és

gyakran nagy köröket írnak le, miközben hossztengelyük irányában foly-

tonosan forognak; mozgásukat a világosság nagyon befolyásolja ; határo-

zottan photophilok.

Az Astrogonium úgy a Pteromonas-, mint pedig a Chlamydomonas-

hoz közel áll, de az elbbi lényegesen különbözik tle héjjának szerkezeté-

ben, s az utóbbival való megegyezés is csak a szervek dislocatiójára vonat-

kozik, élesen válik el egyébként ez utóbbitól is héjjá és testalkata folytán;

rendszertani helye azonban mindenesetre a Chlamydomonas szomszédsá-

gában leend.

Phacus setosus nov. spec.

(II. tábla, 1. ábra.)

Az egyének hossza 30—31 |i ; kevéssé lapított testtel, mely hosszú tüs-

kébe folytatódik, a pellicula igen csikóit. Sok paramylontesttel, egy ostor-

ral, spirális sorokban elhelyezett lemezekbl álló chlorophorral és szabály-

szeren kifejldött vacuola rendszerrel ellátott.

Hab. Balaton part Kövesd (Zala m.) mellett, Potamogeton között.

Ezen szép állatka teste lapított körtealakú, mells részén a garat

szájadékán kissé bevájt, míg hátul hosszú, 1 2 jx-t is mér tüskébe folyta-

tódik. A test burka meglehetsen resistens és igen szépen látni rajta az

Euglenaceák-nal széltében ismeretes csíkoltságot.
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A test szervezete más Phacus-okétól nem igen tér el. A széles, de

rövid garat a szájnyilással veszi kezdetét (II. tábla, 1. ábra oe.), melybl :i

szintén rövid ostor (II. tábla, 1 . ábra m) ered ; a garat bels vége felé fog-

lal helyet a reservoir és a tulajdonképeni pulsáló vacuola is, a reservoir-

hoz pedig az ovális, világos vörös szemfolt tapad, mely egy központi kris-

tálytestet zár körül. (II. tábla, 1. ábra st.)

A vacuolák alatt fekszik a gömbölyded sejtmag (II. tábla, 1. ábra n),

mely azonban él egyénekben a test belsejét kitölt paramylontestek miatt

alig látható (II. tábla, 1. ábra pa), ép úgy, mint a chlorophor lemezei sem,

melyek spirális sorokban vonják körül a testet (II. tábla, 1. ábra e). A para-

mylonszemcsék nagyon különböz nagyságúak, alakjukra nézve pedig rend-

szerint gömbölydedek, de vannak hosszúra nyúlt, hengeralakiíak is. Külö-

nösen feltn azon két nagy ovális paramylontest, mely az egyének hátsó

részében szokott feküdni s még 8 (vnyi nagyságot is elér.

A szervezet fontosabb méretei a következk :

A test hossza... ... ... ... = 30—31 ;x
*

A « szélessége .... ... = 1 5 jx

A tüske hossza ... .__ — 12|i

A paramylontestek átmérje = 3—8 ja

A chlorophorlemezek átmérje = 2 \x

Ph. setosus lassú mozgású és photophil ; szaporodása úgy, mint a

többi eddig ismert Phacux-fajnál, oszlással történik.

Ezen szép faj egyéneit csak csekély számban találtam Ph. pyrum,

triquetral, pleuronectes s más Euglenoidinák társaságában.

Ph. setosus-t jellemz tüske a Ph. longicaudus-ra, emlékeztet, de

tle úgy nagyságával, mint testalakjával lényegesen eltér ; mintegy átme-

neti alaknak tekinthetjük a Ph. longicaudus s az alábbiakban leírandó

Ph. striatus nov. sp. között.

Phacus striatus nov. spec.

(II. tábla, 2. ábra.)

A körtealakú test 24\l hosszú, élesen elvált rövid tüskével, feltn
tetemesen csíkolt pelliculával, rövid garat- és ostorral és számos kisebb meg

néhány nagyobb paramyloritesttel. A chlorophor számos, spirálisokat

képez lemezkébl áll ; a szemfolt, vacuolarendszer és sejtmag rendes fej-

lettség.

Hab. A Balaton partjának különböz helyein. így pl. Keszthelynél, <i

« Kis-Balaton» - ban stb.

* Tüskével együtt.
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Ph. striatus meglehets kis alak, mely több tekintetben közel áll a

Ph. oscillans-hoz, de tle úgy hosszabb tüskéje, mint különösen sajátságos

paramylontestjei és gömbölyded testalakja folytán élesen különbözik.

A körtealakú test szájvégérl tekintve gömbölyded, hátrafelé hirtele-

nül megvékonyodva , egy élesen elvált tüskébe folytatódik (II. tábla,

2. ábra s).

Különösen feltn a pellicula éles csíkoltsága, s erre utal az állatfaj

neve is.

A fbb szervezeti viszonyok a következk. A test mells végén lév
garatból (II. tábla, 2. ábra oé) indul ki a középhosszúságú ostor (II. tábla,

2. ábra m.), melynek folytonos csapkodása oscilláló mozgást okoz. A garat

végén van a rendes vacuolakészülék, melynek különösen reservoirja feltn
(II. tábla, 2. ábra) ; rajta foglal helyet a szemfolt is.

A bels szervezeti viszonyok kiderítését a chlorophorlemezek rétege

nehezíti meg, mely szabályos spirálisokban vonja körül a testet (II. tábla,

2. ábra c). Ennek daczára azonban a gömböly sejtmag az él protozoán

is észre vehet, valamint azon nagyszámú tetemesen fénytör excretszem-

cse is, mely a testüreget a paramylontestekkel együtt tölti ki (II. tábla,

2. ábra e). Ezen utóbbiak igen különböz alakúak és nagyságúak ; vannak

nagyon aprók, gömbölydedek, hosszúra nyúlt nagy hengerek, st egész

paramylonpálczikák is találhatók. Ezen számos apró paramylontesten kívül

van még sok esetben néhány — számszerint három — nagy paramylonrög

is, mely 9 |i hosszúságot is megütve, határozott fekvés. Kett közülök

ugyanis a test mells részében, a garat körül foglal helyet, míg a harma-

dik — ez rendesen a legnagyobb — az ellenkez póluson, a végtüske

tszomszédságában fekszik.

A fontosabb méretek a következk :

A test hossza _.. — = 24 ji

A « legnagyobb szélessége... = 9 fi.

A mag átmérje ... ... ... = m4 \l

A nagy paramylontestek átmérje = 9 ^

A mozgás, mint már említettem, önálló és ezenkívül egyenes irányban

egyenletesen haladó ; meglehetsen gyors. A szaporodás tekintetében újat

felhozni nem tudok.

Ph. striatus meglehets gyakori alakja a Balaton mocsaras partjai-

nak, hol némelykor nagy egyénszámban, mindig más Phacus-ók és Eug-

lená-k társaságában jelenik meg.

Eendszertani helye a Ph. oscillans és Ph. setosus között van, egyúttal

a melyek társaságában található.
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Lepocinclis obtusa nov. spec.

Ezen érdekes fajt már más helyen is jeleztem,* röviden ott diagno-

sisát adván, melyet e helyütt következképen egészítek ki.

A merev 59—60 \x hosszú test tojásdad alakú, hátsó vége kereken tom-

pított, pellicula]a srn csikóit, tüskéje nincs. Az ostor hosszabb a testnél;

a chlorophor számos, spirális sorokban elhelyezeti lemezbl áll, a nucleus

gömbölyded és centrális fekvés.

Hab. A Balaton melletti nádasban Szántódon (Somogy m.) ; ezen-

kívül Budapest körül több helyen, így a városliget tavában tömegesen.

A L. obtusa egyénei nagyságban igen variálnak, közepes hosszúsá-

giik a 60 [i-t meghaladja. Alakjuk tojásdad; mells — garat — végükön

keskenyebbek, felülrl tekintve gömbölydedek.

Valamennyi elttem ismeretes L. faj között a legvastagabb burka

ennek van, valamint a pellicula csíkoltságát is e fajon tapasztalhatni a

legjobban.

A test mells részén van a garat, melybl a sokszor 150— 180 {j.

hosszú ostor indul ki. Ezen garat egyszersmind az állatka igen jellemz

szerve ; a hossztengelyhez ferdén álló garat fölött ugyanis egy pelliculared

emelkedik, úgy hogy a szájvég kicsiben a csigaházak szájadékára em-

lékeztet.

Mieltt a többi szerv leirásába fognék, elre kell bocsátanom fel-

ismerésüknek nagy nehézségeit, mert — eltekintve attól, hogy az amúgy is

vastag ellentálló burok tetemes fénytörése meglehets nehézségeket okoz —
az egyének még nagy, gömbölyded vagy ovális paramylontestekkel több-

nyire mintegy zsúfolva vannak. Mindamellett kimutathattam, hogy a

vacuolarendszer, a némelykor feltn nagy stigma és a gömbölyded sejt-

mag a L. obtusa legközelebbi rokona, a L. ovum hasonnev szerveitl

lényegesen nem különböznek.

Lényeges eltérés azonban az, hogy a paramylontestek L. ovum-néà

néhány kisebb-nagyobb korongot képeznek, formájuk azonban itt göm-

bölyded.

A fontosabb méretek a következk :

A test hossza átlag ... — = 60 jx

A « legnagyobb szélessége = 44 u.

Az ostor hossza... ... ... = 150 a

A paramylontestek átmérje = 5 jjl

* F. Franzé. Zur Morphologie und Physiologie der Stigmata der Mastigopho

ren. Zeitschr. f. wiss. Zoologie 56, kötet, pag. 148. Tab. VIII.



94

L. obtusa egy igen feltn nagy faj, mely balatonvidéki termhelyén

aránylag elég gyakori, de oly nagy tömegben még sem jelentkezik ott, mint

pl. a budapesti városligeti tóban. Ez állatkák aránylag lassan, oscilláló

mozgással haladnak elre, s e közben hossztengelyük irányában folytono-

san forognak.

A faj helye a systemában a L. ovum és a következkben leirandó

L. globosa közt van; az elbbitl fleg a tüske hiánya, a test alakja és a

paramylonréteg kifejldése különböztetik meg.

Lepociüclis globosa nov. spec.

(II. tábla, 4. ábra.)

A test gömbölyded vagy kissé hosszúra nyúlt orsódad, hossza 14—
21 [t közt változik ; gyenge burokkal és rövid ostorral ellátott. A chloro-

phor számos spirálisokban elrendezett lemezbl áll. Stigma, sejtmag és

vacuolarendszer úgy mint a L. ovumnál. A paramyIon vagy korongok,

vagy apró szemcsék alakiában van kifejldve.

Hab. Balatoni nádas helle mellett.

Ezen kis faj nagysága meglehets tág korlátok közt ingadozik ; az

extrémek 14—21^; a legtöbb alak azonban 15 jjl. Ép olyan változatos a

testalak is ; a legtöbb egyén gömbölyded ; Chlamydomonas Pulvisculus-

alakú, de vannak oválisak, st orsódad alakúak is.

A testet igen vékony burok zárja körül, melyen a jellemz csíkoltsá-

got kimutatnom alig sikerült. A szervezet többi részletei a L. ovum-éval

nagyjában megegyezk.

A test bilaterálisán részarányos ; a rövid garat a vacuolarendszer-

hez a hosszvonal irányában vezet, melynek reservoirjához (II. tábla,,

4. ábra v .) tapad a hosszúra nyúlt szemfolt (II. tábla, 4. ábra st) melynek

centrumában a kis kristálytest tisztán kivehet. A számos chlorophorlemez

élénk nedvzöld színt kölcsönöz az egyéneknek, melyeknek paramylonja

egyszer a L. ovum jellemz korongjai alakjában, máskor pedig mint apró

gömbölyded vagy hengeres szemcse van kifejldve (II. tábla, 4. ábrapa).

Ezen apró szemcsékkel azon excrettestecskék sem tévesztendk össze, me-

lyeket tetemesebb fénytörésük a paramylontól már reagensek alkalmazása

nélkül is megkülönböztethet.

A sejtek alsó végében foglal helyet végre a tipusosan kifejlett sejt-

mag (II. tábla, 4. ábra n) is.

A fontosabb méretek a következk :

Az egyének átlagos hossza ... = 15 jx

Az « « szélessége = 1 2 {x

A mag átmérje _._ == 4{x

A chlorophorlemezek ... = 2 [x
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L. globosa a fermt nevezett helynek nem épen gyakori alakja,

mely élénk, egyenletes mozgása daczára sem igen vonja magára a kutató

figyelmét.

A mi rokonságát illeti, úgy egyrészt a L. ouum-hoz szorosan csatla-

kozik, máskülönben pedig a L. (= Phacus) teres is közel álló alak, melytl

azonban testalakja és paramylonja különböztetik meg.

Lepocmclis acicularis nov. spec.

(H tábla, 6. ábra.)

2i ^ hosszú orsóalakú testtel, melynek merev, vastag pellicidájrín

esak néhány csík tnik fel. A chlorophor kevés számú spirális sorokiban

elrendezett lemezekbl áll. Szemfolt, vaciiolarendszer, sejtmag és parann/-

loit jellemz fejlettség.

Hab. Kis-Balaton, fenékiszap, ritka.

Ezen nagyon érdekes faj csak kevés számú példányban állt rendel-

kezésemre, melyeken a következket figyeltem meg.

A test hosszúra nyúlt, mindkét végén kihegyezett, orsóalakú és a

csekély számú néhány spirális csíkja folytán némileg a Phacus pyrum-hoz

hasonlít.

A test a Lepocinclis-ek típusos szervezetét tünteti fel. Mells, kissé

kikanyarított végén foglal helyet a rövid és szk garat (II. tábla, 6. ábra

oe), melybl egy aránylag rövid ostor ered. A garat alatt fekszik a vaciiola-

rendszer, a melynek csak reservoirja (II. tábla, 6. ábra v) látható tisztán :

e mellett van a kis, vörös szemfolt (II. tábla, 6. ábra st) is.

A vaciiolarendszer alatt foglal helyet a két nagy paramylonkorong

(II. tábla, 6. ábra pa), mely a test mintegy hátsó harmadáig terjed : e

helyen fekszik a nagy sejtmag (II. tábla, 6. ábra n).

Mindezen részleteket azon chlorophyllréteg burkolja be, mely non

nagy számú meglehets apró chlorophyllemezkék soraival spirálisokban

járja körül a testet (II. tábla, 6. ábra c).

Ha még néhány tetemesen fénytör, csaknem feketének látszó excret-

szemcsét említek fel, melyek különösen a test központi részén foglalnak

helyet, akkor egyúttal a L. aciculare morphologiáját is kimerítettem.

A fontosabb méretek a következk :

A test hossza = 2V-2 (jl

A « szélessége = 9 |jl

A mag átmérje = 3 jjl

A szemfolt hossza — 2Va ;x
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L. aciculare a L. globosa-hoz áll közel, de tle orsódad, csaknem

tüalakja és merev, vastag, sajátságosan ékített pelliculája folytán élesen

különbözik.

Petalomonas carinata nov. spec.

A lapított körtealakú test hossza 23 \l ; egész hosszában egy vastag

red fiit végig, mely a mells testvégen az ostort körülfogva, garatot képez.

Centrális vacuolával, ez alatt fekv hólyagalakú maggal és számos excret-

szemcsével ellátott.

Hab. Balaton melletti mocsár Lellén (Somogy m.).

Ezen fajt sokáig a P. abscissa egy varietásának tekintettem, de a fel-

tn red, mely hasoldalán * fut végig, oly markáns, elüt képzdmény,

hogy ezen fajban új alakot látnom kényszerít.

A test lapított körtealakú, hasoldalán egy széles, öblös red vonul

végig, mely a garatnál kezddik, részint ennek falát is képezi és csak az

aboralis pólus felé ernyed el. A garatból (II. tábla, 5. ábra oe) a hosszú —
majd a test hosszát elér — ostor nyúlik ki, mely egész hosszában mozogva,

Aniso?iema-szerü haladást hoz létre.

A fennt leírt red egyszersmind a test hossztengelyét képviseli s lefu-

tásában fekszik a nagy vacuola (II. tábla, 5. ábra v), ez alatt pedig az arány-

lag kis «hólyagalakú» sejtmag (II. tábla, 5. ábra n).

Az egész igen hyalin testben legjobban azon nagyszámú kisebb-

nagyobb tetemesen excretszemcse és táplálékrögöcske (6. ábra e.) tnik fel,

melyek különösen a test hátsó harmadában az aboralis pólus felé gyl-

nek össze.

A fontosabb méretek a következk :

A test hossza = 23 [i

A « szélessége = 1

1

V2 [x

Az ostor hossza = 20 jx

A mag átmérje = 3V2 jjl

P. carinata, a fennt nevezett termhelynek nem igen gyakori alakja,

mely Petalomonadineák és Anisonemák társaságában fordult el s apró

organikus rögöcskékbl él. Ezen érdekes alak systematikai helye aP. abscissa

szomszédságában van, melytl sajátságos hátredje, garatjának helyzete,

vacuolája és magjának elhelyezése tetemesen megkülönböztetik.

Hasoldalnak nevezem a garat szájadékát visel oldalát.
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A IL TÁBLA MAGYARÁZATA.

Valamennyi ábra természet, után és 650-szeres nagyítással készült (Micr.
Reichert.) A betk jelentsége a következ :

C = chlorophor.

e = excret8zemcse.

ni = ostor.

n = sejtmag.

,• = vacuola.

oe = garat

j) = pyrenoid.

pa = paramylon.

st = stigma.

s = tüske.

i. ábra. Phacus setosus nov. spec.

2.

3.

4.

5.

6.

« striatus nov. spec.

Astrogonium alaturn nov. gen. nov. spec.

Lepocinclis globosa nov. spec.

Petalomonas carinata nov. spec.

Lepocinclis acicularis nov. spec.



98

UJ VAGY KEVÉSSÉ ISMERT IDEGENFÖLDI MYRIOPODAK A MAGYAR
NEMZETI MÚZEUM ÁLLATTÁRI GYJTEMÉNYÉBEN.

MYRIOPODA EXTBANEA
NOVA VEL MINUS COGNITA IN COLLECTIONE MUSAEI

NATIONALIS HUNGARICL

Dr. Daday Jen-íI Budapesten.

(III., IV., V. Tábla.)

A «Természetrajzi Füzetek» 12. kötetének 1889. évi 4. füzetében a

115.es következ lapokon ismertettem volt a magyar nemzeti Múzeum
állattárának gyjteményében azon idszerint meglev idegenföldi Myriopo-

dákat. E dolgozatom megjelenése, illetleg 1889 óta a magyar nemzeti

Múzeum állattárának Myriopoda-gyjteménye új szerzeményekkel gyara-

podott. Az 1892. év folyamán ugyanis Dr. Prokop Jen hazánkfia mexikói,

Dr. Horváth Géza hazánkfia délfrancziaországi, meg délkaukázusi fajokat

és példányokat ajándékoztak, míg ugyanezen évben a kutatási vágytól lel-

kesített, a magyar nemzeti Múzeumtól a gyjtésre megbízást nyert, fájda-

lom, az idegenben korán elhunyt Fenichel Sámuel hazánkfia Uj-Guineából

(Wilhelms-Land) küldött néhány fajt.

Miután az ilyenformán összegylt példányok között nem egy egészen

új, vagy csak hiányosan ismert fajt találtam, elhatároztam az egésznek

rövid ismertetését, annyival is inkább, mert ez úton nemcsak hogy számot

adhatok a magyar nemzeti múzeumi állattár Myriopoda-gyjteményének

további szaporodásáról, hanem feljegyzéseimmel esetleg adatokat is szol-

gáltathatok az egyes fajok földrajzi elterjedéséhez. Megjegyzem itt, hogy a

fajok felsorolásában a systematikus sorrendet követem, a synonymek fel-

sorolását egyes, ritkább esetek kivételével mellzöm, s hogy a termhelyek

mellett zárjelben álló számok az állattári alapleltár azon számai, a melyek

alatt az illet faj példányai a gyjteménybe kerültek.
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I. Ordo. DIPLOPODA, Blainv.-Gerv.

1. Subordo. CHILOGNATHA, Latr.

1. Fain. JULIDAE. Leach.

1. Gen. JULUS, Brdt.

1. Sp. Juhos boleti, C. K.

Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 5./ 1892.)

Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth colléetum.

u
2. Sp. Juins luscus. Mein.

Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a, 4./1892.)

Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.

3. Sp. Julus niediterraneus, Latz.

{Latz. E-, Die Myriopoden der Österreich-ungarisch. Monarchie, IL Bd. p. 337.)

Patria: Gallia meridionalis (Nimes, Montpellier). (961. a. 3./1892.,

961. a. 2./1892.)

Specimina juvenia a D. Dr. G. Horváth collecta : segmentis 46, satu-

rate fusco-brunneis, nigro-fasciatis ; segmento ultimo in processu sat longo,

apice supra vergenti producto. Longit. corp. 20. latit. max. 2. mm. ;
pedi-

bus fuscis.

4. Sp. Julus albolineatus, Luc.

Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 6./1892.)

Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.

5. Sp. Julus austriacus, Latz.

Patria : Kobylka in Bessarabia.

Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.

2. Gen. SPIEOSTREPTÜS, Br.

1. Sp. Spirostreptus fráternus, Sauss.

Tab. IV. Fig. 5., 6., 7., 8.

Julus fratemus, Saussure, Essai d'une faune des Myriopodes du Mexique, p. 11 <>.

PL 6. Fig. 40a— 40o.

Nigrescens vel fusco-niger, sœpissime brunneo-fasciatus : antennis

pedibusque nigris vel fusco-nigris ; clypeo frontecpae longitudinaliter sulca-
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tis, punctatis ; clypeo utrinque foveis duabus ; oculis e seriebus 5—6 ocello

rum utrinque 29— 31 compositis; antennis brevibus, collum non vei parum

superantibus ; segmentis 68—70; pedibus 128—134 paribus; collo in an-

gulo inferiore sat late rotundato, in margine anteriore bisculcato (Tab. IV.

Fig. 8), marginem inferiorem segmenti secundi non attingenti; segmentis

omnibus distincte annulatis, annulo anteriori transversaliter leviterque

sulcato, annulo medio tenuissime punctato, posteriori vero supine et in

medio aciculato, in partibus ceteris vero tenuissime punctato ; segmento

ultimo postice parum acuminato, valde depresso, valvulas anales non su-

peranti ; valvulis analibus haud compressis, inflatis, rotundatis, minime

marginatis (Tab. IV. Fig. 7.); foraminibus repugnatoriis haud conspicuis;

gnathochilario in figura 5 Tabulas 2 delineato.

Mare ignoto.

Longit. corp. 65—70 mm. ; latit. max. 3*6—4 mm.
Patria: Mexico (965. a. 2./1892.).

Specimina numerosa a D. Dr. Eugbnio Peokop collecta.

Feketés vagy szürkés-fekete, leggyakrabban barnásán gyrzött
;

csápjai és lábai feketék vagy szürkés -feketék ; szájfödje és homloka hossz-

barázdás, pontozott; a szájfed szegélye mindkét oldalon két gödröcskével
;

szemei 5—6 sorban álló 29—31 szemecskével ; csápjai rövidek, a nyak-

paizsot nem, vagy csak kissé haladják meg ; szelvényeinek száma 68—70
;

lábpárjainak száma 128—134; nyakpaizsa alsó szegélyén szélesecskén ke-

rekített, mells szegélyén két barázdás (IV. Tábla, 8. ábra), a második szel-

vény alsó szegélyét nem éri el ; valamennyi szelvény élesen gyrzött, a

mells gyr harántul és finoman barázdált, a közép gyr igen finoman

pontozott, a hátulsó pedig alól és közepén karczolt, többi részében ellenben

igen finoman pontozott ; utolsó szelvénye kissé kihegyesedett, ersen lapí-

tott, az alfelleniezeket nem haladja meg; az alfellemezek nem összenyo-

mottak, duzzadtak, kerekítettek, igen kis mértékben karélyozottak (IV. Tábla,

7. ábra) ; abznyilások nem láthatók ; állkapocs-szájpadkészüléke a II. Tábla,

5. ábráján látható szerkezet.

Hímje ismeretlen.

Testhossza : 65—70 mm. ; legnagyobb szélessége : 3'6—4 mm.

Hazája: Mexico (965. a. 2./1892.).

Néhány példányát Dr. Prokop Jen gyjtötte.

Meg kell jegyeznem e helyen azt, hogy a SAussunE-tl ugyancsak

Mexikóban gyjtött példányok 84 mm. hosszúak és 4 mm. szélesek voltak,

továbbá testük 75 szelvénybl állott s így az én példányaim valamivel

kisebbek. Máskülönben azt is megjegyezhetem, hogy a Saussure leírása

nagyon hézagos, s ha rajzai nem pótolnák a hézagokat, azután a fajt nem
is lehetne meghatározni.
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3 Gen. SPIROBOLUS, Bun-r.

1. Sp. Spirobolus dentatus, n. sp.

in. Tábla Fig. 1—7.

Mediocris, postice parum attenuatus ; colore nigrescenti, nitidens
;

antennis collimi parum superantibus, flavidis (Tab. III., Fig. 3.) ; facie ru-

goso, sülco mediano levi ; clypeo utrinque foveis duabus ; oculis e seriebus

6 ocellorum utrinque 38—40 compositis, ocellis evanescentibus ; collo mar-

gine inferiore angustata, postice producto angusteque rotundato, sulco

marginal! unico ; segmentis 49, excepto collo segnientoque ultimo, in mar-

gine postica rugosis, dentibusque 8 validiusculis coronatis ; dentibus in

superficie corporis tota in seriebus longitudinalibus 8 ordinatis (Tab. III.

Fig. 2., 4.) scobinis nullis ; segmento ultimo in processu deplanato, parum
producto, valvulas anales non superanti exeunte (Tab. III. Fig. 2.) ; valvulis

analibus compressis, late carinatis, carinis ferrugineo-nigrescentibus vel

nigris ; foraminibus repugnatoriis supra lineam medianam longitudinalem

in annulo tertio segmentorum positis
;
pedibus 91 paribus, ferrugineo-

nigrescentibus, articulo tarsali spinis 4—5 validiusculis armato (Tab. III.

Fig. 5.) ;
gnathochilario organisque copulatoriis in figuris 1 ., 6. et 7.

Tabulae III. delineatis.

Longit. corp. 145— 150 mm., latit, maxim,: 11— 12 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 2./1892.).

Specimina duo ? et <? a D. Samueli Fenichel collecta.

A speciebus hucusque cognitis differt precipue in sculptura integu-

menti corporis.

Középnagyságú, hátul kissé elkeskenyed ; színe feketés, fényl; csápjai

a nyakpaizsot kevéssel múlják fölül, sárgásak (III. Tábla, 3. ábra); homloka

és szájfödje ripacsosak sekély központi barázdával; szájfedje mindkét ol-

dalon két gödröcskével ; szemei mindkét fell 6 sorban rendezdött 38—40

szemecskébl állanak ; szemecskéi csenevészek ; a nyakpaizs alsó szegélye

keskenyedett, hátra felé megnyúlt és keskenyen kerekített, mells szegélye

egybarázdás ; szelvényeinek száma 49 s ezek a nyakpaizs és az utolsó szel-

vény kivételével hátulsó szegélyükön ripacsosak és nyolcz meglehets ers

foggal koszorúzottak ; a fogak az egész test fölületén nyolcz hosszsorban

rendezdöttek (Tábla III. Fig. 2., 4.); az utolsó szelvény lapított, kissé meg-

nyúlt, de az alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki (Tábla III.

Fig. 2.); alfellemezei összenyomottak, szélesen karélyozottak, karéivá i vör-

henyes-feketések vagy feketék ; büznyilásai a közép hosszvonal fölött a

harmadik gyrben nyílnak; lábpárainak száma 91, vörhenyes-feketék,

utolsó lábfejizükön 4—5 ersebb tüskécskével (Tab. III. Fig. 5.): állkapocs-

szájpadkészülékét és a kapcsoló szerveket a III. tábla, 1., 6., 7. ábrája tün-

teti fel.

Terméüzetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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Testhossza: 145—150 mm.; legnagyobb szélessége: 11—12 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 2./1892.).

A két példányt, ? és cf Fenichel Sámuel gyjtötte.

Az eddig ismert fajoktól különösen pánczéljának szerkezetében tér el.

2. Sp. Spirobolus Fenicheli, n. sp.

Tab. IV. Fig. 1—4.

Sat robustus, postice parum attenuatus, nitidus, nigrescenti-brunneus
;

facie glabra, fronte clypeoque sulco longitudinali ; clypeo utrinque foveolis

duabus ; antennis collum haud superantibus ; oculis e seriebus 6 utrinque

ocellis 40—42 compositis; collo glabro, .lateribus angustato-rotundatis, in

margine haud sulcato, marginem ventralem segmenti secundi non attin-

genti ; segmentis 49—50 infra longitudinaliter sulcatis, sulcis parum cur-

vatis, subtilibus, in latere et supra glabris, politis, scobinis nullis, foranii-

nibus repugnatoriis in annulo medio segmenti et in lineam medianam

longitudinalem corporis positis, sat magnis ; segmento ultimo in processu

acuminato, valvulas anales non superanti exeunti; valvulis analibus mar
ginibus late compressis, parum marginatis (Tab. IV. Fig. 4.) ;

gnathochilario

organisque copulatoriis in figuris 1., 2., 3. Tabulée IV. delineatis; pedibus

91—93 paribus, fusco-nigrescentibus.

Longit. corporis: 107—110 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 1./1892.).

Specimina numerosa a D. Samueli Fenichel collecta.

Meglehets nagy, erteljes, hátul kissé elkeskenyedett, fényl, feketés-

barna; arcza sima, homloka és szájfödje hosszbarázdával; szájfödje

mindkét oldalon két mélyedéssel; csápjai a nyakpaizsot nem múlják fölül;

szemei mindkét oldalon hat sorban rendezdöttek, 40—42 szemecskébl álla-

nak ; nyakpaizsa sima, oldalai keskenyen kerekítettek, szegélyei nem baráz-

dásak, a második szelvény alsó szegélyét nem éri el, szelvényeinek száma

49—50, alsó részük hosszbarázdás, a barázdák kissé ívesek, sekélyek
;

oldalaik és hátoldali részük sima, csiszolt, az els gyr mélyedések nélkül;

bznyílásai a szelvény középs gyrjén és a test oldalának középs hossz-

vonalában szájadzanak, meglehets nagyok; utolsó szelvénye hegyes, az

alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki ; alfellemezeinek sze-

gélye szélesen lapított, kissé párkányos (IV. Tábla, 4. ábra); állkapocsszáj -

padkészüléke és kapcsoló szervei a IV. Tábla 1., 2., 3. ábráiban feltüntetett

szerkezetek ; lábai szürkés-feketék, számuk 91—93 pár.

Test hossza: 107—110 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 1./1892.)

Több példányát, még pedig hímet és nstényt, a néhai Fenichel

Sámuel gyjtötte.
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. Sp. Spirobolus aztecus, Saussure.

Tab. IV. Fig. 9., 10., 11.

Julus aztecus, Saussure, Essai d'une Faune des Myriopodes du Mexique, p. 100. Tab. 5.

Fig. u29rt—29«.

Niger vel brunneo-cingulatus, nitidus, antennis pedibusque nigrican-

tibus : facie subglabra ; clypeo utrinque foveis duabus, subrugoso ; fronte

in medio sulcata, sulco minus profundo ; antennis perhrevibus ; oculis e

seriebus 5 transversalibus ocellorum utrinque 29—30 compositis ; collo in

lateribus late-rotundato a margine inferiore segmenti secundi valde remoto,

sulcis marginalibus nullis ; segmentis 56—60, distincte annulatis, annulo

primo scobinis duabus semilunaribus, annulis duobus anterioribus leviter

transversesulcatis, ultimo vero in segmentis anterioribus margine anteriori

punctato, punctis in série transversali ordinatis, in segmentis posterioribu^

vero laevi; segmento ultimo in processu deplanato, valvulas anales non

superanti exeunti ; valvulis analibus sat compressis, marginatis (Tab. IV.

Fig. 9.) ; foraminibus repugnatoriis supra lineam medianam lateralem et in

annulo secundo segmentorum positis ; organo copulatorio maris in figuris

10 et 11 Tabula? IV. delineatis.

Longit. corporis : 70—75 mm., latit, maxima corp. : 6*5—7 mm.
Patria: Mexico. (965. a. 1./1892.)

Specimina 4 ? et cf a D. Dr. Eugenio Pkokop collecta colore, longi-

tudine corporis numeroque segmentorum a speciminibus Domini Saussure

parum divergentia esse videntur, specimina enirn Domini Saussure colore

nigro, segmentis 49—58, longitudineque corporis 65 mm. descripta sunt.

Fekete vagy barnásán gyrzött, fényl, csápjai és lábai feketések :

arcza kissé sima: szájfedje mindkét oldalán két bemélyedéssel, gyengén

ripacsos : homloka közepén barázdás, barázdája kevésbbé mély; csápjai

igen rövidek : szemei mindkét oldalon öt sorban álló 29—30 szemecskébl

állanak ; nyakpaizsa oldalain szélesen kerekített, a második szelvény also

szegélyétl távol maradt, szegélybarázdái nincsenek ; szelvényeinek száma

56— 60, élesen gyrzöttek, az els gyr két félholdforma bemélyedéssel,

a két els gyr gyengén harántul barázdás, az utolsó ellenben az elsbb

szelvényeken mells szegélyén pontozott, a pontok harántsorban rendez-

döttek, az utolsó szelvényeken ellenben simák; az utolsó szelvény lapított,

az alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki: az alfellemezek

meglehets összenyomottak és karimásak (IV. Tábla, 9. ábra); bznyilásai

a test oldalainak középvonala fölött és a szelvények második gyrjén
szájadzanak: a hím kapcsoló szerve a IV. Tábla 10 és II. ábrájában feltün-

tetett szerkezet.

Test hossza: 70—75 mm.; legnagyobb átmérje: 6-5— 7 mm.

Hazája : Mexiko (965. a. 1., 1892.).
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Négy példányát, hímet és nstényt, Dr. Prokop Jen gyjtötte s ezek

színben, testhosszaságban és szelvényeik számában némileg eltérnek a

Saussure példányaitól, mert Saussure példányait feketéknek, 6*5 mm.
hosszúaknak és 49—58 szelvényeseknek írta le.

2. Fam. CHOBDEUMLDAE, C. Koch.

1. Gen. CBASPEDÓSOMA, Leach-Bawl.

1. Sp. Craspedosoma Baivlinsii, Leach.

Patria: Gallia meridionalis (Nimes) (961. a. 7./1892.).

Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.

3. Fam. POLYDESMIDAE, Leach.

1. Gen. POLYDESMUS, Latr.

1. Sp. Polydesmus complanatus, L.

Patria: Gallia meridionalis (Collioure) (961. a. 12./1892.).

Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.

2. Sp. Polydesmus denticulatus, C. Koch.

Patria: Gallia meridionalis (Faranian) (961. a. 13./1892.).

Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.

3. Sp. Polydesmus gallicus, n. sp.

Tab. V. Fig. 1—4.

Gracilis, angustus, subopacus, asperulus, pallide rufo-brunneus ; an-

tennis subclavatis, latitudine corporis longioribus, fuscis ; scuto primo dor-

sali subelliptico, angulis posticis parum productis, tuberculis 8 in margine

antico posticoque et in medio, tuberculis marginis posterions validiusculis

(Tab. V. Fig. 4) ; scutis dorsalibus ceteris angulo anteriori recto vel sub-

recto, angulo postico parum producto, acutiusculo, marginibus lateralibus

serrulatis, denticulis setigeris ; scutis distincte tuberculatis, tuberculis in

seriebus tribus ordinatis, setigeris, posterioribus 6 valde, ceteris parum

inflatis (Tab. V. Fig. 2.) ;
pedibus copulatoriis maris valde arcuatis, bipar-

titis, parte superiore multo longiori, apice acuminato, extrorsum curvato,

hamuliformi, in margine intero-exterire parum dilatato mucroneque in-

trorsum-posticeque curvato armato
;
parte inferiori arcuata in apice bipar-

tita, tuberculo piligero. (Tab. V. Fig. 1., 3.)

Longit. corp.: 10—10*5 mm.; latit, maxima: 1*2— 1*5 mm.
Patria: Gallia meridionalis (Palavas). (961. a. 8./1892.)
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Specimina 3 ? et cf a D. Dr. Géza Horváth collecta. Polydesmi

banatici Dad. finitimus, sed structura inter aliis pedum copulatorium bene

distinguendus.

Nyúlánk, keskeny, félig fénytelen, meglehets érdes, világos szürkés-

barna; csápjai félig bunkósak, a test szélességénél hosszabbak, szürkék;

els hátpaizsa félig ellipszisforma, hátulsó zugai kissé megnyúltak, mells

és hátsó szegélyén, valamint közepén is 8 duzzadás van, a hátulsó duzza-

dások nagyocskák (V. Tábla, 4. ábra) ; a többi hátpánczél mells zuga egye-

nes vagy félig egyenes, a hátulsó zug kissé megnyúlt, hegyesecske, oldal-

szegélyei frészesek, sörtés fogacskákkal ; a pánczéllemezek élesen duzza-

dásosak, a duzzadások három sorban rendezdöttek, sörtések, az utolsó

hat ersen, a megelz többiek gyengébben duzzadtak (V. Tábla, 2. ábra)
;

kapcsoló lábai ersen Ívesek, kétágúak, fels részük sokkal hosszabb, csúcsa

hegyes, kifelé hajlott, a sarlóforma, bels-küls szegélyén kissé szélesedett

és befelé meg kifelé görbült nyújtványnyal fegyverzett, alsó része ives,

csúcsán két osztatú, sörtés szemölcscsel (V. Tábla, 1., 3. ábra).

Test hossza: 10— 10*5 mm., legnagyobb szélessége: 1*2— 1*5 mm.
Hazája : Déli Francziaország (Palavas). (961. a. 8./1892.)

Három példányát, még pedig hímet és nstényt, Dr. Horváth Géza

gyjtötte. Igen hasonlít a Polydesmus banaticus Dad. fajhoz, de egyebek

mellett a hím kapcsoló lábainak szerkezete után attól könnyen megkülön-

böztethet.

3. Fam. GLOMERIDAE, Leach.

1. Gen. GLOMERIS, Leach.

1. Sp. Glomeris armulata, C. K.

Glomeris annulata C. Koch, Die Myriopoden, 1. Bd. p. 1. Tab. 1. Fig. 1.

Sat spectabilis, nitidissima, nigra ; capite, antennis pedibusque nigres-

centibus, vel brunneo-nigris ; scuto collari sulcis tribus, duobus integris,

ultimo vero valde abbreviate ; segmentis omnibus flavido-marginatis.

Longit. corporis 10— 16 mm.; latit. corp. : 5—7 mm.
Patria : Gallia meridionalis (Nimes et Montpellier). (961. a. 9. 10./1 89-2.)

Specimina numerosa ? a D. Dr. Géza Horváth collecta.

Meglehets nagy, igen fényes, fekete ; feje, csápjai és lábai feketések,

vagy barnás-feketék; nyakpaizsa három barázdás, két barázdája egész,

az utolsó ellenben igen megrövidült ; valamennyi szelvénye sárgásán sze-

gélyezett.

Test hossza: 10— 16 mm.; szélessége : 5—7 inni.

Hazája : Déli Francziaország (Nimes, Montpellier). (961. a, 9. 10./ 1892.)

Számos nstény példányát Dr. Horváth Géza gyjtötte.
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2. Sp. Glomeris eonnexa, C. Koch.

Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (061. a. 11. 1892.)

Specimina 5 ? a D. Dr. Géza Horváth collecta.

2. Subordo. PSELAPHOGNATHA, Latz.

Fam. POLYXENIDAE, Gray et Jou.

Genus. POLYXENUS, Late.

1. Sp. Polyxenus lagurus, Late.

Patria: Gallia meridionalis (Cette). (961. a. 1./1892.)

Specimina numerosa (8) a D. Dr. Géza Horváth collecta.

2. Ordo. CHILOPODA, Latr.

1. Farn. GEOPHILIDAE, Leach.

1. Gen. GEOPHILUS, Mein.

1. Sp. Geophilus mediterraneus, Mein.

Patria: Gallia meridionalis (Collioure). (961. a. 18./1892.)

Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.

2. Sp. Geophilus longieomis, C. Koch.

Patria: Gallia meridionalis (Faraman). (961. a. 19./1892.)

Specimina numerosa adulta juveniaque a D. Dr. Géza Horváth

collecta.

3. Sp. Geophilus proximus, C. Koch.

Patria: Gallia meridionalis (Faraman). (961. a. 20./1892.)

Specimina duo a D. Dr. Géza Horváth collecta.

4. Sp. Geophilus linearis, C. Koch.

Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 17./1892.)

Specimina 4 a D. Dr. Géza Horváth collecta.

2. Genus. CHAETECHELVNE, Mein.

Sp. Chaetechelyne vesuviana, Mein.

Patria: Gallia meridionalis (Nimes). (961. a. 16./1892.)

Specimina 4 a D. Dr. Géza Horváth collecta.
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3. Genus. NCOTOTHILUS, Mein.

1. Sp. Scotophilus illyricus, Koch.

Patria : Gelati in Caucaso.

Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.

2. Farn. SCOLOPENDRIDAE, Newp.

I. Gen. HETEROSTOMA, Nkwp.

Sp. Heterostoma platycephalum, Newp.

Tab. V. Fig. 5— c».

Sat robustnm, colore flavo-brunneo, capite virescenti ; laminis dorsa-

libus excepto duabus anterioribus posticaque flavida, viresceiiti-cingulatis :

laminis ventralibus brunneis vel flavo-brunneis
; pedibua iiavescentibus :

antennis 20-articulatis, articulis 4 anterioribus virescentibus, ceteris fia vi -

dis, sat longis, postice vergentibus laminam sextam dorsalem attingentibus :

coxis pedum maxillarium utrinque tridentatis, dentibus validis, latiusculis,

acutis (Tab. V. Fig. 6.) ; laminis dorsalibns inconspicue sulcatis a sexta

distincte marginatis, ultima sat late-rotundata ; laminis ventralibus omni-

bus bisulcatis; lamina anali postice angustata, angulis rotundatis, in medio

incisa longitudinaliterque exarata (Tab. V. Fig. 5); appendicibus analibus

perlongis, introrsum curvatis, cylindricis, ferrugineis, in apice bidentatis

dentoque subapicali, in margine externo dentibus binis, parvis armatis, dense

porosis (Tab. V. Fig. 5.) ; metatarso pedum omnium excepto pedum pen-

ultimorum calcarato, ungue pedum omnium bicalcarato ; femore pedum

analium 10-denticulato, dentibus in série 5 ordinatis et precipue : 3. 2. 1. 2. 2.
;

angulo femoris intero-superiori spinuloso, spina unica sat magna.

Longit. corporis: 100

—

KJO mm., latit, max.: 8— 10 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a, 3./1892.)

Specimina 4 adulta juveniaque a D. Samueli Fenichel collecta.

Meglehets nagy, sárgásbarna szín, feje zöldes, hátlemezei a két

elsnek s az utolsó sárgának kivételével zöldesen szegélyezettek: has-

lemezei barnák vagy sárgásbarnák ; lábai sárgásak ; csápjai iO-izek, négy

els izük zöldes, a többi sárgás, meglehets hosszúak, hátra felé hajlítva a

hatodik hátlemezig érnek; állkapcsi-lábai mindkét oldalon háromfogúak,

fogaik ersek, meglehets szélesek, hegyesek (V. Tábla, 6. ábra) : hátlemezei

alig észreveheten barázdások, a hatodiktól kezdve élesen szegélyezettek,

az utolsó meglehets szélesen kerekített : haslemezei valamennyien ketts

barázdások; az alfeli lemez hátra felé keskenyedik, zugai kerekítettek,

közepén bemetszett és hosszbarázdás (V. Tábla, 5. ábra); alfeli függelékei

igen hosszúak, befelé hajlottak, hengeresek, barnás-vörösek, csúcsuk ki t
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fogú egy csúcsmelléki foggal, küls szegélyükön két kis foggal fegyverzettek

tömötten likacsosak (V. Tábla, 5. ábra); a lábfejiz az utolsóeltti láb kivéte-

lével valamennyi többi lábon sarkantyús, valamennyi láb karma két sarkan-

tyús ; az uszályláb czombján lOfogacska van s ezek 5 sorban rendezdöttek

a következképen : 3. 2. 1. 2. 2.; a czomb bels-fels zugában egy meg-

lehets nagy tüske emelkedik.

Test hossza: 100— 160 mm.; legnagyobb szélessége: 8— 10 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 3./1892.)

Négy ids és fiatalabb példányát Fenichel Sámuel gyjtötte.

2. Gen. SCOLOPENDKA, L.

1. Sp. Seolopendra cingulata, Latr.

Patria : Gallia meridionalis (Mireval). (961. a. 21./1892.)

Specimen unicum a D. Dr. Géza Hoeváth collectum.

2. Sp. Seolopendra otoinita, Saussure.

Seolopendra otomita, Saussure, Essai d'une Faune des Myriopodes du Mexique, p. 125.

PI. 6. Fig. 42. 42. c.

Tab. V. Fig. 8.

Olivaceo-brunnea ; capite scutoque primo dorsali brunneis, segmentis

ceteris olivaceo-brunneis, in margine postica virescentibus
;
pedibus anten-

nisque ferrugineis ; antennis 23-articulatis, articulis 8 anterioribus nudis,

ceteris dense pubescentibus ; coxis pedum maxillarium utrinque 4-dentatis,

dente marginali exteriori separato, ceteris confluentibus (Tab. V. Fig. 8) ;

scuto primo dorsali sulco transversali exarato; scutis dorsalibus 2., 4., 6.

ceteris multo angustioribus, 1— 14 non, 15 — 21 vero distincte marginatis;

laminis ventralibus distincte bisulcatis ; lamina prseanali postice angustata,

apicibus rotundatis ; appendicibus pleuralibus dense porosis cum processu

sat longo, quadrispinoso terminatis
;
pedibus omnibus tarso, metatarsoque

calcaratis
;
pedibus analibus ceteris crassioribus, femore minime deplanato,

in latere inferiore spinis 6 in seriebus tribus : 2. 3. 1. ; in margine interiore

spinis 6 in seriebus tribus: 1. 3. 2 ordinatis armato
;
processu supero-

inferiori femoris pedum analium quadrispinoso.

Longit. corp. 125 mm.; latit. max. 9 mm.
Patria: Mexico. (965. a. 3./1892.)

Specimen unicum a D. Dr. Eugenio Prokop collectum a specimine

Domini Saussure prsecipue magnitudine differt.

Olajbarna, feje és els hátpaizsa barna, többi hátpaizsa olajbarna,

hátsó szegélyén zöldesen övedzett, lábai és csápjai rozsdabarnák ; csápjai

23-izüek, nyolez els izük csupasz, a többi tömötten bolyhos ; az állkapcsi
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lábak csípi mindkét oldalon négy fogúak, a küls szegély foga a többitl

távol és külön áll, míg a többiek összenttek (V. Tábla, 8. ábra) ; az els
hátpaizs harántbarázdás ; a 2., 4., 6-ik hátpaizs a többinél jóval keskenyebb,

az els 14 nem, a többi következ élesen párkányozott ; a haslemezek éle-

sen kétbarázdásak ; az alfél eltti haslemez hátul keskenyedett, csúcsai

kerekítettek ; alfelfüggelékei sren likacskásak hosszú, négy tüskés nyújt-

ványnyal ; valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús ; uszálylábai a

többinél vastagabbak, czombjaik igen kevéssé lapítottak, alsó oldalukon

6 tüskével, melyek három sorban rendezdöttek ilyfornián : 2. 3. 1 ; bels
oldalán szintén C> tüskével s ezek is három sorban állanak, még pedig : 1. 3. 2.;

fels-bels nyújtványuk négytüskés.

Hossza: 125 mm.; legnagyobb szélessége: 9 mm.
Hazája: Mexico. (065. a. 3./1892.)

Egyetlen példányát Dr. Pkokop Jen gyjtötte s ez a Saussure példá-

nyánál sokkal nagyobb.

3. Sp. Scolopendra polyodonta, n. sp.

Tai.. V. Fig. 7., it., 10., 11.

Gracilis, antice attenuata^ olivaceo-brunnea, capite segmentisque 4

anterioribus dilutioribus ; antennis 18-articulatis, Üavidis
;
pedibus ferru-

gineis; coxis pedum maxillarium utrinque 8-denticulatis (Tab. V.Fig. 9. 11),

dentibus exterioribus 3—4 separatis, majoribus, ceteris modo contiuen-

tibus, minoribus ; dente basali articuli primi pedum maxillarium sat valido,

simplici ; laminis dorsalibus excepto 4 anterioribus distincte marginatis

obsoletissimeque bisulcatis ; lamina ultima modice arcuata (Tab. V. Fig. 7.) :

laminis ventralibus distincte bisulcatis ; lamina praeanali elongata, postice

angustata, apice rotundata (Tab. V. Fig. 10.); appendicibus pleuralibus

dense porosis, in apice bispinosis, spinulis perparvis : tarso-metatarsoque

pedum omnium calcaratis ; pedibus analibus teretiusculis, cylindricis, femo-

ribus nudis, processu interno-superiori multispinoso.

Longit. corp. 85 mm.
;
pedes anales 20 mm.

Patria : Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 4./1892.)

Specimen unicum a I). Samueli Fenichel collectum Scolopendrae

concoloris, Newp., Scolopendrae silhetensis, Newp. et Scolopendrae inermis,

Newp. finitimum sed structura coxarum pedum maxillarium, laminarum

dorsalium pedumque analium bene distinguendum.

Kis test, ell keskenyedett, olajbarna, feje és négy els szelvénye

világosabb; csápjai 18-izek, sárgásak; lábai rozsda-vörösek: állkapcsi

lábainak csipöi mindkét oldalon nyolczfogasok (V. Tábla, 9., 11. ábra),

3—4 küls foguk nagyobi), elkülönült, míg a többiek némileg összenttek,

kisebbek, az állkapcsi lábak els izének alapfoga meglehets nagy, egyszer;
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a hátlemezek a 4 els kivételével élesen párkányozottak és alig észreve-

heten kétbarázdásak ; az utolsó hátlemez mérsékelten íves (V. Tábla,

7. ábra) ; a haslemezek élesen kétbarázdásak ; az alfél eltti lemez meg-

nyúlt, hátra felé keskenyedett, csúcsán kerekített (V. Tábla, 10. ábra); az

alfél melletti függelékek tömötten likacsosak, csúcsukon kéttüskések, a

tüskécskék igen kicsinyek ; valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús
;

uszálylábai meglehets vékonyak, hengeresek, czombjaik csupaszok, bels-

fels nyújtványuk soktüskés.

Hossza : 85 mm. Uszálylábainak hossza : 20 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 4./1892.)

Egyetlen példányát Fenichel Sámuel gyjtötte. Hasonlít némileg a

Scolopendra concolor Newp., Scolopendra, silhetensis Newp. és a Scolopendra

inermis Newp. fajokhoz, a melyektl azonban állkapcsi lábai csípjének,

hátlemezeinek és uszálylábai czombjának szerkezetében mégis eltér. Vala-

mennyitl eltér abban, hogy állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon

8 fogasak, míg amazoknál csupán 5 fogasak. Hátlemezeinek párkányozott-

ságával szintén valamennyi említett fajtól elüt. Alfél eltti lemezének szer-

kezete a Scolopendra inermis Newp. fajéhoz hasonlít, úgy uszálylábainak

czombja is azéval egyezik meg, miután a Scolopendra concolor Newp. és

Scolopendra silhetensis Newp. fajok uszálylábainak czombja fels-bels

oldalán háromtüskés.

4. Sp. Scolopendra subspinipes, Leach.

Vide E. Haase, Die indisch-australischen Myiïopoden I. Chilopoden, p. 44. Taf. 3

Fig. 43—45.

Gracilis, antice parum attenuata ; colore olivaceo-viridi, capite seg-

mentoque primo brunneis, articulis 4 anterioris antennarum flavidis, cete-

ris griseis ; pedibus ferrugineis ; articulis 3 ultimis pedum analium fuscis
;

antennis 17 articulatis ; coxis pedum maxillarium utrinque 5-dentatis ; dente

basali articuli primi pedum maxillarium simplici, laminis dorsalibus excepto

4 anterioribus marginatis ; lamina ultima obsoletius rotundata; laminis

ventralibus distincte bisulcatis ; lamina prœanali elongata, postice atte-

nuata, apice rotundata ; appendicibus pleuralibus dense porosis, processu

apicali simplici; femore pedum analium supra parum deplanato, infra

spinulis 1—2, in margine intero-inferiore spinulis 3—4 biseriatis, processu

apicali interiori sat longo, bifido ; tarsis metatarsisque pedum omnium
calcaratis.

Longit. corp. 85 mm., pedes anales 21 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 5./1892.)

Specimen unicum a D. Samueli Fenichel collectum locum inter

Scolopendra fissispina C. Koch et Scolopendra concolor Newp. pertinere

videtur, differt tarnen colore numeroque articulorum antennarum minore.
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Kis test, ell kissé elkeskenyedett; olajzöld szín ; feje ós els hát-

lemeze barna ; csápjainak négy els ize sárgás, a többiek szürkék: lábai

rozsdavörösek; az uszálylábak három utolsó ize szürke; csápjai 17-izek;

állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon ötfogasak ; az állkapcsi lábak els

izének alapfoga egyszer; a hátlemezek a négy els kivételével párkányozot-

tak ; az utolsó hátlemez gyengén kerekített ; haslemezei élesen kétbarázdá-

sak ; alfele eltti lemeze megnyúlt, hátul elkeskenyedett, csúcsán kerekített
;

alfél melletti függelékei tömötten likacsosak egyszer csúcsfüggelókkcl :

uszálylábainak czombja fölül kissé lapított, alul 1

—

2, bels-fels oldalán

két sorba rendezdött 3—4 tüskécskével, bels csúcsnyújtványa meglehets

hosszú, két csúcsú, valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús.

Hossza: 85 mm., uszálylábainak hossza: il mm.
Hazája : Új-Guinea (Wilhelmsland). (074. a. 5./1892.)

Egyetlen példányát Fenichel Sámuel gyjtötte s ez a Scolopendra

fissispina C. K. és Scolopendra concolor Newp. között állónak látszik, de

különbözik ezektl színében és csápizei számának kisebbségében.

5. Sp. Scolopendra morsitans var. mwltispinosa n. var.

Gracilis, antice posticeque œquilata; colore olivaceo-viridi vei páram

flavescenti, capite segmentoque primo dilute-brunneis íiavidis ; antennis

18—21 articulatis, griseo-virescentibus ; coxis pedum maxillarium utrinque

5-dentatis, dentibus parvis, páram confluentibus ; dente basali articuli

primi pedum maxillarium sat valido, simplici ; laminis dorsalibus bisulcatis

12— 15 páram marginatis, ultima late rotundata; laminis ventralibus

obsolete bisulcatis; lamina pneanali sat parva, postice attenuata, angulis

rotundatis ; appendicibus pleuralibus dense porosis processu apicali lon-

giusculo, dentibus apicalibus minimis 4—5, atque lateralibus 2—3 ;
femore

pedum analium supra minime deplanato, infra spinulis 11— 12 in seriebus

duabus ordinatis, in margine interno-inferiore spinulis 12— 15 minimis

dispersis, processu apicali interiori sat longo, bispinoso.

Longit. corp. 40—45 mm. ; latit. max. 4 mm.
Patria : Erivan in Caucaso.

Specimina numerosa (G) a D. Dr. G. Horváth collecta.

Karcsú, ell és hátul egyenl széles; szine olajzöld vagy kissé sárgás :

feje és els szelvénye halványan barnássárga; csápjai 18—21 izek. szür-

kés-zöldek ; állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon ötfogasak, kis. nemileg

összefolyt fogakkal ; az állkapcsi lábak els ize meglehets nagy, egyszer

nyújtványnyal ; hátpaizsai kétbarázdásak a 12— 15-ik gyengén karélyos,

az utolsó szélesen kerekített ; haspaizsai elmosódottan kétbarázdásak: az

alfél eltti lemez meglehets kicsiny, hátul keskenyebb, kerekített csúcsok-

kal ; alfelfüggelékei tömötten likacsosok meglehets hosszú csúcsnyújt-
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ványnyal, mely csúcsán 4—5, oldalán 2—3 igen kis fogacskával fegyverzett ;

az uszálylábak czombize fölül igen kis mértékben lapított, alól két sorba

rendezdött 11— 12, bels-fels oldalán 12—15, szétszórva álló igen kis

tüskével ; bels csúcsnyújtványa meglehets hosszú, kéttüskés.

Test hossza : 40—45 mm. ; legnagyobb szélessége 4 mm.
Hazája : Eriván a Kaukázusban.

Néhány példányát (6) Dr. Horváth G. gyjtötte.

3. Fam. LITHOBIIDAE, Newp.

Gen. LITHOB1US, Leach.

Sp. Lithobius forfioatus, L.

Patria: Gallia meridionalis (Faraman 961. a. 15./1892., Montpellier

961. a. 14./1892.).

Specimina non numerosa juvenia a D. Dr. Géza Horváth collecta.

*

Ezek szerint a magyar nemzeti Múzeum állattárának Myriopoda-

gyjteménye újabban nyolcz családból és 13 nembl, 29 idegenföldi fajjal

gyarapodott.

EXPLICATIO FIGURARUM.

Tabula in.

Fig. 1. Spirobolus dentatus, n. sp. gnathochilarium. 10-es auct.

« 2. « « « segmenta duo apicalia 2-es auct.

« 3. « « . « antenna, 10-es auct.

« 4. « « « animal a latere visum 2-auct.

« 5. « « « pes, 8-paris, 10-es auct.

« 6. « « « organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.

« 7. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.

Tabula IV.

Fig. 1. Spirobolus Fenicheli, n. sp. organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.

« 2. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.

« 3. « « « gnathochilarium, 10-es auct.

« 4. « « « segmenta duo ultima ter aucta.

« 5. Spirostreptus fraternus, Sauss. gnathochilarium, 20-es auct.

« 6. « « « antenna, 20-es auct.

« 7. « « « segmenta duo ultima, 10-es auct.

« 8. « « « collum, 10-es auct.

« 9. Spirobolus aztecus, Sauss. segmenta tria ultima ter auct.

« 10. « « « organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.

« 11. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.
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Tabula V.

Fig. 1. Polydesmus gallicus, n. sp. Organa copulatoria a latere Reich IV/2.

« 2. « « « scutum dorsale octavum, Reich 1/2.

« 3. « « « Organa copulatoria e facie, Reich IV/2.

« 4. « « « scutum collare, Reich 1/2.

« 5. Heterostoma platycephalum, Newp. appendices pleurales cum lamina prae-

anali, 9- es auct.

« 6. « « « coxœ pedum maxillarium, 10-es auct.

« 7. Scolopendra polyodonta, n. sp. lamina dorsalis ultima penultimaquo bis

auct.

« 8. Scolopendra otomita, Sauss. coxae pedum maxillarium, 10-es auct.

« 9. Scolopendra polyodonta, n. sp. coxa sinistra pedum maxillarium, 20-es

auct.

« 10. « « « segmentum ultimum cum femore pedum
analium a latere ventrali, bis auct.

« 11. » « « coxae pedum maxillarium, 10-es auct.
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ADATOK A SZEGHALOM KÖRNYÉKEN TENYÉSZ

KAGYLÓSRÁKOK FAUNÁJÁHOZ.

Keetész KÁLMÁN-tól Budapesten.

(VI. tábla.)

A hazánk különböz vidékein végzett megfigyelések alapján a vizein-

ket népesít kagylósrákok faunája ugyan meglehetsen ismeretes, de a do-

log természeténél fogva még igen sok kitöltend hézagot mutat. Különösen

áll ez a termhelyeket illetleg, a mennyiben sok oly pont, község, st megye

is van még hazánkban, a melynek területérl ez ideig egyetlen adatot sem

jegyeztek fel. Miután pedig a kagylósrákok hazai elterjedésének megállapí-

tása, körvonalozása okvetlenül megkívánja, hogy az országnak minél több,

egymástól távol es, esetleg egészen elüt természeti viszonyokkal bíró

termhelyeirl is legyen adatunk, helyén valónak látom az e téren, az

1888. év július havában, a Békés megyében fekv Szeghalom község hatá-

rában végzett megfigyeléseim eredményének közlését.

Elre kell azonban bocsátanom, hogy az említett község területén

fleg a «Sertés ér» nev mocsárnak s a Berettyó-gátnak még a tavaszi ár-

víztl telt, 0*5 m. mély, meglehetsen bzhöd viz kubik-gödrei szolgáltak

termhelyekl.

Az említett termhelyeken huzamosabb ideig tartó megfigyeléseim

folyamában a következ fajokat találtam :

Cyclocypris globosa (Saks G. 0.)

Cypris incongruens (Bamdh.)

« pubera (M. 0. Fr.)

« virens (Jurine.)

« reticulata Zaddach.

Erpetocypris strigata (M. 0. Fr.)

Notodromas monacha (Müller 0. Fr.)

mely utóbbiból azonban csupán két nstényt és egy himet sikerült gyjte-

nem, míg a többibl számos példány jutott birtokomba.

Eme fajokon kivl azonban megtaláltam még az llyocypris gibba

Bamdh. fajnak BRADY-tl l megkülönböztetett, de le nem irt tuberculata

1 Brady, George Stewardson, Esq., A Monograph of the recent British Ostia -

coda. (Transactions of the Linnean Society, Vol. XXVI. Plates XXIII—XLI. p.

453 - 495.)
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varietását is, melyet az irodalomban Brady-ii kívül még csak Daday J.

említ. 1 Miután azonban e varietást mindkét búvár esak igen röviden ismer-

teti s leírását egyik sem adja, helyén valónak látom saját megfigyeléseim

alapján annak a törzsalakkal való összehasonlításával kapcsolatos közlését.

Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.

Testa supra visa oblongo-ovata, a latere visa oblongo-quadrangular]
;

angulis obtusis, postice minus quam antice arcuata; margine superiore

subrecto, supra oculos parum tuberculata: margine inferiore in medio

sinuato : margine anteriore dentibus sat parvis, margine posteriore denti-

bus sat crassis magnisque et pilis numerosis armato ; in lateribus utrinque

tuberculis septem, tribus superioribus semper distinctis, tribus medianis

plus minusve confluentibus, ultimo inferiore distincto, duobus superiori-

bus ultimoque inferiore ceteris multo longioribus, conicis; superficie ubi-

que scabrosa parumque pilosa.

Longit. max. 0*61 1 mm.; altitud. max. 0*405 mm.; lat. max.:

0-239 mm.
Pánczélja felülrl nézve hosszúkás tojásdad ; oldalról nézve hosszú-

kás négyszöglet, csúcsai tompítottak, mells szegélye jobban ívelt a hatsó-

nál, fels szegélye majdnem egyenes, a szem felett kissé kidudorodó ; alsó

szegélye közepén öblözött ; mells szegélye több kisebb, a hátsó ellenben

több ersebb s nagyobb fogacskával és szröcskével fegyverzett; mindkét

oldalán hét dudor emelkedik, melyek közül a felsk mindig elkülönültek,

a három középs többé-kevésbbé összefolyó, az alsó szintén elkülönült,

a fels mells s hátsó, valamint a legalsó dudor a többinél sokkal nagyobb,

kúpalakú ; felülete a dúdorokat kivéve érdes és szröcskékkel gyéren fedett.

Legnagyobb hosszúság: 0*6 11 mm.; legnagyobb magasság: 0*405

mm. ; legnagyobb szélesség : 0*239 mm.
A pánczél oldalról nézve (VI. tábla. 1. ábra) hosszúkás-négyszöglet,

szögletei tompítottak. Fels szegélye majdnem egyenes, csak a szem felett

emelkedik fel kissé jobban mintegy dudort képezve s itt aztán a legmaga-

sabb. Alsó szegélye közepén öblözött. Mells szegélye ívalakú, sok apró

fogacskával, míg a hátulsó gyengébben ívelt, sokkal nagyobb, változó

számú (7— 11) fogacskával fegyverzett. Egész kerülete, fels szegélyének

kivételével, meglehets hosszú szröcskékkel fedett. A pánczel magasságá-

nak els s második harmada között elölrl hátrafelé három, egymástól

teljesen elkülönített, kúpforma dudor van, melyek közül az els s harma-

dik hátrafelé nez, míg a középs a pánczélra függélyesen áll. Az els s

1 Dr. Daday Jen: A Budapest környékén tenyész kagylósrákok. (Természet-

rajzi Füzetek XV. k. 3. füzet. p. 84

—

1C6.)
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második dudor között a pánczél gyenge bemélyedése következtében egy

árok látható, mely lefelé körülbelül a pánczél magasságának egy harmad-

részéig húzódik. Az emiitett dudorok alatt, majdnem a középvonalban

ismét három duclort különböztethetünk meg, melyek azonban az elbbiek-

nél sokkal alacsonyabbak. Ezeknek elsje s másodika többé-kevésbbé ösz-

szeolvadt, a harmadik ellenben elkülönült. A pánczél alsó harmadában a

fels sor második s harmadik dudora között fekv vonalban még egy dudor

van, mely nagyságra nézve megfelel az els sor els dudorának.

Mindezek sokkal jobban tnnek szembe, ha a pánczélt felülrl tekint-

jük (VI. tábla. 2. ábra.), mely így nézve ell keskeny, míg hátrafelé kiszé-

lesedik. Ä pánczél egész felületét a dudorok kivételével gyéren álló, apró

rövid szröcskék fedik.

A pánczél további szerkezete különben igen jellemz, a mennyiben

szabálytalan alakú kisebb nagyobb mélyedések láthatók rajta. A mélyedé-

sek közötti gerendák hálózatot képeznek úgy, hogy a héj felülete érdes

kinézés (VI. tábla. 3. ábra). A dudorok simák, rajtuk semmiféle hálózat

nincsen. A pánczél különben vékony, rendkívül törékeny; szine a nstény-

nél kissé sárgásba játszó fehér, míg a hímé sötétbarna.

Az izombenyomatok száma hat, melyek közül a mellfelé álló három

nagyobb, míg a hátrafelé nézk kicsinyek s mindannyian igen szorosan

egymás mellett fekszenek. (VI. tábla. 11. ábra.)

Eamdohr 1 szerint a typikus Ilyocypris gibba faj pánczélja mindkét

oldalán öblös, közepén egy dudorral, hosszúkás-gömböly, mells s hátsó

szegélyen igen kevéssé kimetszett, fehéres, hátán barnára futtatva, átlát-

szatlan szélein rövid szrökkel fedett. Fischer 2 a Cypris sinaata név alatt

leirt példányok pánczéljáról azt mondja, hogy az górcs alatt barna, sok

kis szabálytalan alakú zöldes folttal tarkázott, mells s hátsó szegélyén

lekerekített, alsó szegélyén mélyen kimetszett, fels szegélyén pedig két

gyenge kimetszéssel s két dudorral bír. A Cypris biplicata név alatt ismer-

tetett példányoknak már sokkal részletesebb leírását adja. 3 Ezen leírásban

a pánczél alakján nem változtat, csak a szrzetre nézve említi meg, hogy

a pánczél egész felületén vannak egyes elszórt szrök. Fontosabb ennél.

1 Bamdohr K. A. : Über die Gattung Cypris Müll, und drei zu derselben ge-

hörige neue Arten. (Magazin d. Gesellschaft naturforsch. Freunde in Berlin. Jahrg.

II. p. 83—93. Tafel III.)

2 Fischer S. : Crustaceen ans der Ordnung der Branchiopoden und Entomostra-

ceen (Mem. d. Savants étrangers. Tom. VI. p. 159—198. Tab. X. Fig. 4.) S.-Péters-

bourg. 185!.
3 Fischer S. : Abhandlung über das Genus Cypris und dessen in der Umge-

bung v. iát. Petersburg u. von Fall bei Beval vorkommenden Arten. (Memoir des

savants étrangers des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. VIL p. 127— 167. Tab. V-

fig. 5-8.)
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hogy a pánczél szerkezetét is felismerte s azt irja. hogy az egész pánczél

számtalan, mély, szabálytalan alakú, meglehets nagyságú gödröcskékkel

fedett.

Liljeborg l Cypris bistrigata ( Jut.) synonim alatt az említett szer-

zktl eltérleg a pánczélt hosszú szrökkel fedettnek, valamint hátsó

szélén nem lekerekítettnek, hanem csaknem szögletesnek mondja.

Tóth 2 leírása a FiscHER-tl mondottakra szorítkozik.

Brady már megkülönbözteti s le is rajzolja a törzsalak dudorkás

varietását, jóllehet a rajzon a dudorok nem emelkednek a pánczél felülete

fölé s azokat csak a harántirányban lefutó három barázda eredményezi.

A pánczél szerkezetének illusztrálására közölt rajzán a gödröcskék inkább

gömbölyek s nagyon messze állanak egymástól.

Vávra 3 leírásában nem különíti el egymástól a törzsalakot s a dudor-

kás varietást, ennek következtében aztán nem is emeli ki a kett közötti

különbséget. A pánczél szerkezetérl pedig általánosságban azt mondja,

hogy az igen jellemzen, egész felületén stirün álló. sötét pontoknak látszó,

kis gödröcskéket mutat.

Ha összevetjük már most saját megfigyeléseim eredményeit azzal, a

mit a korábbi búvárok az Jlyoci/pris gibbának és varietásának pánczéljá-

ról, pánczéljának szerkezetérl közöltek, kitetszik, hogy a tlem megfigyelt

példányok s illetleg varietás a törzsalaktól fleg abban térnek el hogy :

1. a pánczél két oldalán 7— 7, egymás között különböz nagyságú,

általában meglehets szembetnen kiemelked, kúpforma dudor van,

míg ellenben a törzsalakén e kúpok vagy teljesen hiányoznak, vagy pedig

csak harántbarázda jelenlététl eredményezett csekély fokú, oromszer

kiemelkedések képében jelennek meg;

2. a pánczél szabálytalan alakú kisebb-nagyobb gödröcskékkel fedett,

a mi FiscHER-t kivéve, a búvárok figyelmét vagy kikerülte, vagy pedig ha

említik is, a valóságnak meg nem felel képét adják. Az els csáp-

pár (VI. tábla. 4. ábra.) hét-íz, melyek közül az els legnagyobb, míg a

többiek arányosan kisebbednek. Az els ízen egy hosszú csúcssörte van.

mely az ötödik íz magasságáig terjed ; a második ízen egy hosszabb, a

harmadikon két kis csúcssörte van ; a negyedik, ötödik és hatodik íz alsó

szélén lév csúcssörték oly hosszúak, mint az egész csáp ; a negyedik s

ötödik íz fels szélén egy hosszabb s egv rövidebb csúcssörte van, a hato-

1 Liljeborg W. : De crustaceis ex ordinibus tribus : Cladocera, Oßtracoda et

Copepoda, in Scania occurrentibus. p. 122. Tab. 11. Fig. 17—18. Lund. 1853.

8 Tóth S. : A Pest-Budán ujabban talált kagylórákok s boncztani viszonyuk.

(A kir. m. Term. Tud. Társ. Közlönye p. 56—64. Tab. I.) Pest 1863.

3 Vávra W. : Monographie der Ostracoden Böhmens, p. 58—60. Fig. 17.

Prag. 1891.

9
Természetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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dikról pedig egy hosszú sörte emelkedik. A hetedik iz két hosszú csúcssör-

tévei s két simaszél, kevéssé hajlott karommal fegyverzett.

Az els csáppárra nézve a búvárok igen keveset mondanak. Eamdohe

csak annyit jegyez meg, hogy azon kilencz szr van s ezek alatt valószín-

leg a négy utolsó izén lév hosszú csúcssörtéket érti s a kisebbeket vagy

nem veszi tekintetbe, vagy elnézte azokat. Fischer szerint a csáp — való-

színleg tévedésbl — nyolcz íz ; az els íz igen vastag s ers, a másodi-

kon két hosszú sörte van, a harmadik íz igen rövid, a negyedik a leghosz-

szabb. A négy végízt nyolcz igen hosszú úszósörtévei és négy rövid, tövis-

alakú rövid szrrel fegyverzettnek mondja. Tóth szerint a «tap» szintén

nyolcz iz. Vávra hét íznek mondja az els csáppárt s az els ízen lév

csúcssörtét oly hosszúnak mint az egész csáp.

Az els csáppár ízeinek alakja és sörtéinek száma a törzsalaknál és

a tlem vizsgált példányoknál ugyan meglehetsen elüt, de hajlandó

vagyok az eltéréseket a korábbi, hézagos megfigyeléseknek tulajdonítani.

A második csáppár (VI. tábla. 5. ábra) öt íz. A harmadik íz alsó

szélén van a halvány, kétíz érzhenger, valamint egy, az ötödik ízet meg-

haladó ers csúcssörte. Ugyancsak a harmadik íz küls szélén van az öt,

igen hosszú, kétíz úszósörte, a melyeken tollazottságot még 950- szeres

nagyítással sem vehettem észre. A negyedik íz keskenyebb s valamivel

rövidebb a harmadik íznél, alsó szélén van egy hosszabb s egy rövidebb

oldalsörte, fels szélén pedig a nsténynél egy, a hímnél két hosszabb

cldalsörte : ez utóbbinál a fels szegély rendkívül finom, rövid, srn álló

szröcskékkel fedett. Az íz fels szélén három ers, sima él, majdnem

egyforma hosszú karommal fegyverzett. Az ötödik íz valamivel szélesebb

mint a negyedik íz fele s két karommal és egy csúcssörtévei fegyverzett.

Bamdohr a mells csáppáron négy hosszú úszósörtét látott s a tarsust

hat karommal fegyverzettnek mondja, melyek közül három annak csúcsán,

három pedig fels szélén egy csomóban van elhelyezve. Fischer a harma-

dik ízen szintén négy, de már kétíz úszósörtét figyelt meg, melyek még-

egyszer oly hosszúak, mint a két végíz karmaival együtt; a két végízen

pedig négy karmot talált csak, nevezetesen kettt a negyedik és kettt az

ötödik ízen. Tóth megersíti Fischer nézetét. Brady rajzán a harmadik

ízen lév érzhenger háromíznek látszik s úszósörte csak három van.

Karmot már hetet különböztet meg, ugyanis a negyedik ízen négyet, az

ötödik ízen hármat s négy sörtét. Vávra rajzán hat hosszabb s egy rövidebb

tollazott úszósörtét lehet megkülönböztetni, a harmadik íz fels szélén

pedig kis szröcskékbl álló csomókat. Brady és Norman 1 az úszósörtéket

nem tollazottaknak mondják.

1 Brady G. S. and Norman A. : A Monograph of the Marine and Freshwater

Ostracoda of the North Atlantic and of North-Western Enrope. Section I. Podocopa

(The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society). Dublin 1889. p. 106.
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Igen szembetnk ezen csáppárnál az egyes búvárok megfigyelései

közti különbségek. Az uszósörték számát hol háromnak, hol négynek, hol

pedig hétnek mondják. A tévedés igen könnyen megeshetik, mert az egyes

uszósörték igen szorosan egymás mellett fekszenek s megszámlálásuk az

összefolyó ' körvonalak miatt nem megy minden nehézség nélkül. Való-

szinleg így láthatott Vávra hét úszósörtét. A kevesebb számú sörték leírói-

nál pedig felteszem azon gyakran elforduló esetet, — mely különösen az

akkori vizsgálati módszerek kezdetlegessége miatt könnyen megeshetett. —
hogy az uszósörték, ízvápájukból esetleg kiszakadtak. Elkerülhet ezen

tévedés azonban, ha az uszósörték ízvápáinak számát olvassuk meg.

A karmok számának megállapításában nagy nehézséget okoz azok

helyzete. A csáppárt ugyanis mindig oldalt kapjuk górcs alatt szemünk

elé s miután a negyedik ízen a karmok állása olyan, hogy egy annak fels

szélén van elhelyezve, kett pedig közvetlenül mellette jobbról s balról,

könnyen tévedhet a szem s ennek következtében feltehetnk, hogy a fels

szélen két karom van. Mindezt igen könnyen elkerülhetjük, ha a fed-

lemezt megnyomjuk, mikor e karmok egymástól eltávolodnak s egészen

tiszta képet kapunk.

A rágó (mandibula) hosszú, keskeny, háromoldalú, alsó szélén sötét-

barna, egyenetlen nagyságú fogakkal. A rágó tapogatója négyízü.

Az els állkapocs-pár (maxilla) alsó részén három, csonkakúp alakú

részre osztott, az alsó szegély sörtékkel ellátott. A tapogató kétíz.

A rágóról épúgy mint az els állkapocs-párról a szerzk nem tesznek

említést.

A második állkapocs-párt VÁvRÁ-t kivéve egy búvár sem említi s a

tle az llyocypris gibba(B,ÂMDOHR)-n észlelt és lerajzolt kép teljesen hasonló

az ezen varietásnál található képhez. Ugyanis a rágószél csúcsán négy,

hosszú, kétíz, tollazott sörte van; alsó szélén 12, két csoportban álló s

két elkülönített szr látható, mely utóbbiak közül a hosszabbik tollazott.

A tapogató elsatnyult, de kiveheten két íz ; a második íz ferdén lemet-

szett végén három egyenltlen hosszúságú sörtével bír ; a középs leghosz-

szabb s az alsóval együtt tollazott. A kopoltyúlemezen lév hat tollazott

sörtét sokkal — majdnem még egyszer akkorának találtam, mint az Vávra

rajzából kivehet.

A hím második állkapcsi párjának kapcsoló ízérl az eddigi búvárok,

kik közül a hímet még csupán Tóth S. és Daday J. találta meg, semmi

feljegyzést sem közölnek. Én a saját példányaim között talált egyetlen

hímnek csupán egyik oldali kapcsoló ízét találtam meg, még pedig a bal

oldalit, mely horog forma, a hajlás bels szélén egy sörtécskével (VI. tábla.

10. ábra).

Az els lábpár (VI. tábla. 6. ábra) öt íz s az ízeken lev oldal és

csúcssörték igen kicsinyek. Az ötödik ízen van a bunkóstöv, hajlított,

9*



120

sima szél, igen ers karom. A karom tövének bunkós alakja már Brady

rajzán is, bár homályosan jelezve van. Fischer csak igen hosszúnak, elre

s lefelé görbültnek mondja s rajzán a karom tövén lév bunkószer meg-

vastagodás ki nem vehet.

A második lábpár (VI. tábla. 7. ábra) öt íz. A harmadik iz fels szé-

lén egy hosszú oldalsörte van. A VÁvRA-tól rajzolt sörtepamatokat nem
vehettem ki. A negyedik íz fels részének mells széle tompa tüskében

végzdik; hátsó szélén egy, az íz hosszával bíró s egy igen rövid sörte van,

míg Vávra mindkét sörtét majdnem egyenlknek s hosszúknak rajzolja.

Fischer rajzán a fels sörte az íz fels csúcsára van rajzolva. Az ötödik

rövid íz mells részén egy lefelé hajló, a negyedik íz hosszúságával bíró

sörte van, míg csúcsán egy hosszú s egy rövidebb mellfelé álló csúcssörte

látható. Fischer áralakúaknak mondja ezen sörtéket s a lefelé hajlót két-

szer hosszabbnak s még egyszer oly vastagnak találta mint a többit, mi

azonban rajzán nem látszik.

A második lábpárnál tehát leginkább az egyes sörték hossza s hely-

zete teszik a typikus faj s ezen varietás közt a különbséget.

A villa a nsténynél (VI. tábla. 8. ábra) alapján igen ersen kiszéle-

sedett, végén két, tompán végzd karommal s egy kis szröcskével.

A hátsó szegély második harmadában egy kis szr van, míg Vávra egy

hosszút rajzol. A hím villája (VI. tábla. 9. ábra) alapján nem szélesedik ki

annyira s a hátsó szegély második harmadában két kis szröcske található.

Finom szrzetet, mint a milyent Vávra említ, a villáknak sem mells sem

hátsó szélén nem találtam.

A villát említ szerzk mindnyájan keskenynek, hosszúnak s kissé

hajlottnak írják vagy rajzolják le, alapjában igen hasonlóan a tlem a

hímnél észlelt rajzhoz.

A kilövell szerv (VI. tábla. 12. ábra) kevéssé áttetsz, sárgás barna,

keskeny, hosszú, orsó alakú, belsejében 21 kitin, gyrvel. Az ondóvezet

körülbelül kétharmad oly hosszú mint maga a kilövell szerv.

A párzási szerv (VI. tábla. 1 2. ábra) három részbl áll s leginkább

hasonlít a Cypris incongruens (EAMDOHR)-éhoz. Igen jellemz a legalól

lev, lapátalakú rész, mely, a hogy kivettem, mozgékony.

A hím ivarszerv legels leírását Tóth S. adja s szerinte a kivezet

rész, t. i. a kilövell szerv tojásdad alakú s bell üres hengerded középrész-

bl áll, míg a végíz gömb alakú.
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A VI. TABLA MAGYARÁZATA.

Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.

ábra. Az állat oldalról. Hartn. Oc. II. Obj. 4.

« Az « felülrl. « « II. « 4.

« A pánczél szerkezete. Hartn. Oc. II. Obj. 7

« A baloldali els csáp. «

« A « második « «

« A « els láb. «

« A « második « «

« A nstény állat villája. «

« A bím « « «

« A bím második állkapcsi párjának kapcsoló íze. Hartn. Oc. III. Obj. 7.

« A pánczél izombenyomatai kívülrl nézve. Hartn. Oc. III. Obj. 7.

« A kilövell szerv az ondóvezetvel és a párzási szervvel. Hartn. Oc. III.

Obj. 7. kisebbítve.

II.
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TOVÁBBI PÓTLÁSOK BUDAPEST KAGYLOSRAK-

FAÜNÁJÁHOZ.

Dr. Daday JEN-tl Budapesten.

A « Természetrajzi Füzetek» 15-ik kötetének 84 és következ lapjain

a «Budapest környékén tenyész kagylósrákok» czim dolgozatomnak

mintegy viszhangja gyanánt dr. Vangel Jen ugyanezen folyóiratnak 15-ik

kötetében a 209—212 oldalakon «Pótlóadatok a Budapest környékén tenyé-

sz kagylósrákokhoz » czímen indíttatva érezte magát pótlások közreadá-

sára, a melyekhez viszont a következ megjegyzéseket kell fznöm.

1. Cypria serena (Koch). Hogy ezen állat a budapesti faunából nem
törlend, dr. Váfgel Jen ellenében továbbra is fenn kell tartanom, mert

Chyzer és Tóth a tlük vizsgált példányokat a ZENKER-féle Cypris ovum-

mal és a FiscHER-féle Cypris pantherinával is azonosoknak tartották.

A mi pedig dr. VÁNGELiiek azt az állítását illeti, hogy Brady és Nor-

man, illetve Vávra mvei nekem «különösen az irodalmi adatok összeállí-

tásában és a synonymálásban csaknem kizárólag kútforrásúl szolgáltak»,

nem is említve azt, hogy nekem nemcsak az említett két munka, hanem a

teljes irodalom állott rendelkezésemre, nem is említve a Chyzer és Tóth,

Margó és Örley adatait, valamint a Herpetocypris Zenkeri Chyz. és Tóth

s a Cyprois dispar Chyz. fajt, mint a tényeknek meg nem felelt határo-

zottan visszautasítom. Az Örley csereviszonyára vonatkozó VÁNGEL-féle

«tapasztalatokon» alapuló állítást, azt hiszem minden kétségen felül kizárja

az a tény, hogy Örley a nemzeti Múzeum állattári osztályának leltárába

sajátkezüleg vezette be annak idején a cserében kapott kagylósrákokat. Ha
tehát dr. Vángel engemet az elmulasztott kell informálásokra, úgy szin-

tén a budapesti egyetemi zoológiai s comp, anatómiai múzeum gyjtemé-

nyének tekintetbe vételére figyelmeztet, azt hiszem czélszerbb lett volna,

ha czikkének megírása eltt saját magának adja a tanácsokat; annyival is

inkább, mert legjobb tudomásom szerint dr. VÁNGEL-tl a kagylósrákokra

vonatkozó dolgozatot az irodalom e «Potlóadatok»-ig egyáltalán fel nem
mutat.

2. Cyclocypris laevis (M. 0. Fr.). A fajnévre való hivatkozást illetleg

elég, ha a Chyzer és TÓTH-féle s a Cypria serena-nél közölt synonirn-jegy-

zékre utalok, hogy az els dolgozatomban foglaltakat továbbra is fenn-

tartsam. A mi pedig dr. VÁNGELnek azt az állítását illeti, hogy e fajt
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«Chyzer és Tóth, valamint Margó tényleg gyjtötték», elegendnek tartom,

ha reá mutatok arra, hogy nem mondja, hogy ezen állatot a Chyzer és

Tóth, valamint a Margó gyjtéseiben látta volna, de viszont én állíthatom,

hogy a budapesti egyetemi zoológiai s comp, anatómiai intézet múzeumá-

ban tényleg egyetlen Cyclocypris laevis példányt sem láttam.

3. Cypris fuscata (Jur.). Hogy ezen állat az egyetemi zoológiai s

comp, anatómiai intézet múzeumában 1863-ból keltezve mint Mar<;ó gyj-
tése meg van, ez igen természetesen még csak nem is érinti a tlem két-

ségbe vont állítás alaposságát, azt t. i., hogy a Cypris fuscata «a Budapest

körüli vizekben igen közönséges » ; annyival is inkább, miután az argumen-

tum gyanánt felhozott 3 példány termhelyét feljegyezve nem láttam. Ez

aztán, azt hiszem, kell világításba is helyezi a dr. Vángel állításának ala-

posságát is.

4. Cyprois dispar (Chyz.). E fajra vonatkozó korábbi állításomat

továbbra is egészen fenn kell tartanom, még pedig minden mástól elte-

kintve fleg azért, hogy Orley, ki 1877-ben az egyetemi zoológiai s comp,

anatómiai tanszék mellett tanársegéd volt, mikor a Cypris hungarica

Margó fajt Notodromas Madarászii néven alaposan leirta, ennek daczára

is csak csillag alatt jegyezte meg, hogy «Margó azonban 1877-ben az Orczy-

kert tavában talált néhány példányt. (L. Budapest és környéke p. 122.)»
;

a VÁNGEL-tl állított fontos körülmények fell pedig említést nem tesz.

Ehhez hozzá adhatom különben még azt is, hogy a dr. VÁNGELtl említett

körülmények daczára a zoológiai s comp, anatómiai intézet múzeumában

e fajból egyetlen példányt sem találtam.

A mi pedig dr. VÁNGELnek a 212. oldalon foglalt elmefuttatását s

ennek gyakorlati értékét illeti, elegendnek tartom annak konstatálását,

hogy nemcsak az Estheria dahalacensist, de még tartózkodási helyeit, a

kis iszapos fenek tócsákat sem fogja ma az Új-épület megett senkisem

megtalálni, még a «legszorgosabb kutatás és mindenféle gyjtési eszköz

felhasználásával sem», mert azon helyen a «GO-as évek eleje óta« már

paloták emelkedtek.

Ezzel kapcsolatban alkalmat veszek a budapesti kagylósrákok fauná-

jára vonatkozó pár potlóadat közlésére is.

5. A Cyprois disparra vonatkozólag az irodalmi adatok szerint még

ez ideig az a vélemény uralkodott, hogy azt csupán Madarász Zs. E. találta

hazánkban 1858, 1861- és 1862-ben, s e véleményben voltam jómagam i--

mindaddig, míg a magyar nemzeti Múzeum állattárának Cirripedia-gyüj-

teményét rendezni kezdettem. E gyjtemény rendezése közben azonban

arról gyzdtem meg, hogy e fajnak példányait mar I'ktknyi S. Jav-

gyjtötte, talán 1854- vagy 1855-ben, a mennyiben a Cirripediák között

egy kis dobozban 6 szárított Cyprois dispar példányt találtam, a melyekei

Frivaldszkv J. nemzeti múzeumi ígazgatór 1856-ban »Cypris sp» néven,
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mint a Petényi hagyatékát vezetett be az 1856. évi leltárba. A Cyprois

dispar els gyjtjének tehát Petényií kell tartanunk s csak azt lehet saj-

nálnunk, hogy termhely gyanánt csupán «Hungária» van feljegyezve.

6. A folyó 1893. év elején egy alkalommal felkerestem a városligeti

tó jégtükrét, azon szándékból, hogy bepillantást nyerjek a tó téli állatvilá-

gába. Ezen alkalommal, fenékhálóm segélyével, a tó iszapjával együtt egy

oly. kagylósrákot is sikerült gyüjtenem, a mely Budapest faunájából még
eddig ismeretlen volt s e faj a Darwinula Stewensonii Beady, melylyel

a budapesti kagylósrákok fajszáma egygyel szaporodik, azaz 23-ról 24-re,

s a genusoké 8-ról 9-re növekedik.
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ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.

Schmidt Sándor-íóI Budapesten.

1. Sphen a Biharhegységbl.

Dr. Primics György magyar királyi geológus az 1892-ik évi kirán-

dulásai alkalmával a biharmegyei Petrósz falu közelébl, a petrószi Krös
bal oldalán gyjtött grániton apró, igen fényes kristályokat födözött fel,

melyeket közelebbi vizsgálatra nekem átengedni szives volt. szinte köszö-

nettel tartozom dr. Primics úrnak tehát, a mit nyilvánítani ez úton is anv-

nyival inkább helyén való, mert az figyelmetességének köszönhetjük,

hogy a magyar ásványok egy új termhelyivel és általában a Sphen nev
ásvány egy érdekes találtatással gyarapodtak. 1

A vizsgálatra átadott gránit-darabkákon apró víztiszta quarz kristá-

lyok, néhány fehér földpát kristályka, valamint kurta, vastag szálas, zöld* s-

sárgaszin Epidot csomók társaságában ugyanis piszkos sárgaszín, áttetsz-

átlátszó Sphen kristálykák termettek. Mindössze két kristály állott rendel-

kezésemre, közülök a darabról leválasztott egyik egyén legnagyobb méreté-

ben sem haladta meg a 0'6-ed mm.-t s a másik dimensiói sem feltnen

eltérk tle.

E kicsiny kristályok, termetüket tekintve, a G. EosE-féle els typushoz 2

tartoznak, nevezetesen azon változathoz, mely a zöldszinti alpesi kristályo-

kon jellemz és a mely lényegileg a szimmetria-tengely irányában valu

megnyúlásban áll; de a bihari kristályok termetének egy egészen sajátos

vonást kölcsönöz az a körülmény, hogy rajtuk a szimmetria -sík jól kikép-

zdött lapokkal szintén meg van.

1 Elszomorodással kell itt megemlékeznem a veszteségrl, mely idközben

bennünket váratlanul ért.

Dr. Primics György m. k. geológus ugyanis a folyó 1*9:5. év augusztus havá-

nak 9. napján Belényeseu, geológiai felvételi területén, rövid szenvedés után

meghalt !

A m. kir. földtani intézet egy kipróbált munkás tagját, a geológia éa Béged-

tudományai pedig buzgó és hivatott mveljüket veszítették benne, kinek korai

elhunytával az ö nagy szorgalommal és bséges tapasztalatokkal szerzett ismereteihi

fzött további munkálatoknak immár reménye is kérlelhetlenül elfosBladozott. N

godjék békével s legyen emléke tartósan velünk! BCHMIDT ÖANDOB.

'-' (íustavüs Rose. De Spheuis atque Titanitae systemate crystalline Diss. mang.

Beroliui, 1820, 4. Egyúttal: Kari C. Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch für das

Jahr 1822, p. 3!»3—49.1.
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A Titanit értelmezésében Des Cloizbaux-í követvén, 1 a megvizsgált

petrószi kristályon a következ formákat találtam, u. m. :

a .

b.

c .

X.

100}

010}

001}

102}

oop-oo
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míg az a, x és b lapjain többé- kevésbbé szembeötl kétirányú csíkokat lát-

hattam
; a c lapjai pedig gömbölyödött felületet árultak el. Ezek apróságok

ugyan, de ösmeretük nemcsak a kristályok orientálását könyíti meg, hanem
egyúttal megokolják a szögértékekben jelentkez eltéréseket is, mint az

alábbi szögértékek táblázatából nyilván kiderül.

A megvizsgált kristályon az orthodómák övéhez igen közel álló hely-

zetben, az x . (102) lapnak egyközes párja helyett, egy jól kifejldött lapot

figyelhettem meg, mely az 100 : 001 élet kétségtelenül ferdén, nem egy-

közes élekkel tompította le. Egy igen tompa-mells-élszögü negativ pira-

mis lapnak felelt ez meg, mely az [111 : 102] övbe tartozónak tekinthet

volt. E forma indexei a (103 . 6 . 200} . — 103/2ooP103/6 tengelymetszésekre

utalnak, tehát kétségtelenül az x forma egy úgynevezett vicinálisával van

itt dolgunk :

obs. calc.

(111) : (103 . 6 . 200) = 23° 30' 23° 27'.

E dolog azért erdemei figyelmet, mert újabb adalékkal megvilágítja

azt a körülményt, hogy a Titanit formái közül emez egyik legfontosabb

alaknak, t. i. a G. Bse- féle x betvel jelöltnek tengelymetszéseit sokáig a

kutatók határozottan, egyönteten megszabni nem tudták, mígnem G. Hes-

senberg 1 egy Tavetschrl származó kristálynak teljesen sima lapjain két-

ségtelenül megmutatta, hogy a Haüy, Phillips és Miller közléseinek meg-

felelen ez x forma tengelymetszéseit az {102} számok adják helyesen meg.

Hessenberg a lapok tökéletlen felületében kereste az eltérések okát, de

mint e petrószi kristályon tapasztalni, esetleg vicinális formák is jelentkez-

hetnek az {102} helyett, a mely körülmény a Titanit kristályok sajátosságát

gyarapítja.

A következ szögérték táblázatban a számítás alapjául Des Cloizeaix

(1. c.) méréseit fogadtam el, melyek szerint

obs.

m:m'= (110) : (1Ï0) = 66° 29'

a : x = (100) : (102) = 39 17

a : c = (100) : (001) = 60 17

s a melyekbl a Titanit elemei :

,/ : b : c = 0-7546 : 1 : 0-8543

ß = 60° 17'.

A lapok kicsinységét és még inkább a tükröz felületek hiányosságait

tekintve, megjegyezhetem még, hogy méréseimet a FrESS-félc két-távcsö-

ves reflexiós- goniometer (Modell Nro II a) kisebbít távcsövével végeztem.

1 Ahhandl. <l. Smckenb. natúrt. Gesellschaft. Bd. III. I860, Frankfurt a. M. p

270—272.
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zárványainál fogva érdekes, a mely tulajdonsága ismeretesen kivált gráni-

tos kzetekben, gyakori dolog. E zárványok részint a majd lassan, majd
pedig gyorsan mozgó libellákkal feltn folyadékzárványok, melyekben a
nyugvó setét, nagy libellán kivül egy-egy az ismert koczkaalaku kép-

zdményekhez hasonló test is van. A mozdulatlan, setét és nagy libel-

lákkal feltn interpositiok a gázpórával ellátott üvegzárványokra vallanak.

röviden ezen kzet quarza zárványok dolgában változatos, bséges is.

A quarz zárványai közül mindössze még néhány igen vékony és bosszú.

tforma kristályt említhetek, melyek alig átlátszók és a Kutilra élénken

emlékeztetnek. Néhány Magnetit szem egészítheti még ki a képet és a meny-

nyiben figyelmemet kiválóan a földpát-kristályok vonták magukra, e kzet
részleteivel ezúttal nem is foglalkozom.

Az üregek falain a földpátok, a quarz, szórványosan a titánvasnak

néhány fekete táblácskája és elvétve az epidot szálas csomói, valamint vas-

kos pyrit ötlenek szembe. A quarz víztiszta, kurta, oszlopos kristályai, a

negyedes formák elosztását tekintve, a közönséges törvény szerint alakult

úgynevezett «schweitzi» ikrek; a többi társásványok közül azonban csak a

földpátok tnnek ki, még pedig nemcsak egyéneik sokasága, esetenként

nagysága folytán, hanem felületük simasága miatt is, mely utóbbi körül-

mény az goniométeres pontosabb vizsgálatukat is megengedi.

A földpátok már színre nézve is kétfélék. Egyrészt vannak ugyanis

vöröses-szürke Orthoklasok, másrészt pedig szürkés-fehér szín plagiokla-

sokat is látni. Figyelmemet mindenekeltt az Orthoklas-kristályokra irá-

nyoztam, melyek termetüket és egyéb sajátságaikat tekintve, az úgymondott

«közönséges földpátok »-nak nevezhetk.

Ezen Orthoklas kristályaiból a goniométeres vizsgálatra a legmeg-

felelbbeket kiválasztván, ide vonatkozó vizsgálataim eredményei a követ-

kezk. Mintegy 9 egyes kristályon végzett megfigyeléseim szerint, ezen kris-

tályok részint a közönséges módon, t. i. a szimmetria- sík szerint táblásak,

részint pedig az a tengely szerint nyújtott, úgynevezett négyszögletes-oszlo-

pos termetek. A megvizsgált kristályok átlagos legnagyobb merete 4"5 mm.

volt, rajtuk pedig összesen az alábbi formákat állapíthattam meg, megjegyez-

vén, hogy a csillaggal ellátott formák eddigelé tudtommal az Orthoklason

még nem találtattak, ú. m. :

a . (100) . ooPoo x . [102] . P«=

& . J010) . oopoo *E . (605) .
6
/5Pc«

c . (001} . 0P y . [301 !
. i>Poo

C . (310) . ooP3 » . [021] .
2Çoo

\D . [530; . ooPVs o .{111}. P

m. (110) . ooP *F . (27 . 23. 2) .

a7/aP*7/
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Ezen összesen 12 forma közül öt, névszerint b, c, m, x és o jellemzk

-ezen kristályokra, mely formák után gyakoriságban még az a és y formák

következnek, az n és E alakokkal csak elvétve találkozni, a C, D és F for-

mákat végre csak egy-egy esetben figyelhettem meg. A kristályok leginkább

ikrek, nevezetesen leggyakrabban az úgynevezett karlsbadi törvény szerint

alakulva, de a básis szerint szimmetriás, azaz manebachi ikerkristályokat is

találtam közöttük ; egyes kristályokat csak ritkaság számba láthattam.

Felületüktöbbtekintetbenjellemz, érdekes.A szimmetria-síkotminden

megvizsgált kristályon egy az orthoklassal szabályosan összentt plagioklas,

vékonyabb-vastagabb, a vertikális tengelylyel egyközesen, hullámosan ros-

tos lemez módjára borítja, mely takaró azonban az oszlopokra nem terjed

át, szintúgy a tetz lapokon sem található. Az els oszlop lapjai fényesek,

sajátságos üvegesnek tetsz felületek, rajtuk meg nem szakított, nem is

sr és nem is szigorúan egyközesnek tetsz irányú rovátkolást láthatni,

mely az [110 : 021 j övtengely értelmét követi ugyan, de nálánál jóval me-

redekebb ; az egyes kristályokon ez a rovátkolás az oszlop egyes lapjain

megfelel a rendszer szimmetriájának, a mintegy pontosan egyenl nagy,

két félbl alakult karlsbadi ikreken pedig az oszlop mind a négy lapján

egyazon irányban jelentkezik köröskörül. Az (100} lapjai rendszerint

simák.

A tetz lapok közül az orthodómák övének lapjai a szimmetria-ten-

gelylyel egyközes irányban finoman, srn vonalasak ; az y lapjai többnyire

igen röges felületek, de feltnen és következetesen fénytelen, érdes lapok-

kal termett az n klinodóma, legkivált a karlsbadi ikreken szembeszök
ellentétben az o fényes lapjaival ; egy esetben megfigyelhettem azt is, hogy

az y rögei az o lap felületével egyszerre tükröznek.

Ezen orthoklas-kristályok elegend számú, használhatóan tükröz
felület lapokkal birnak, úgy, hogy az geometriai elemeiket megállapít-

hatjuk. E föladat nemcsak azért volt érdekes, mert az orthoklas elemeit

.rendszerint az aránylag legjobban mérhet féleségek, kivált az adulárok,

sanidinok szögértékeibl vezetik le,
1 míg az úgynevezett közönséges föld-

pát-kristályokról, pl. az elbaiakról, bavenoiakról, fichtelhegységbeliekrl, stb.

alig rendelkezünk megbízhatóbb szögadatokkal, holott tekintve elterje-

dettségüket, épen eme közönséges földpátok az orthoklas összes féleségei

között nem kevésbbé fontosak, hanem azért is, mert ezen vlegyászai kristá-

lyok tetz formái közül a (001) és {TOI} dominálván, a karlsbadi ikrek, ha
egyébbel nem, legalább azon, a közönséges földpátokra nézve még mindig

1
így például James Dwight Dana Mineralogiájának 6. kiadásában (Edw.

Salisb. Dana, 1892) a 315. lapon az Orthoklas elemei N. von KoKSCHAROw-nak (Ma-

teralien Bd. 5. p. 129, 133; schweizi és tyroli adulai- kristályokon végzett méréseibl
adatnak.
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töl)bé-kevésbbé vizsgálandó kérdés megoldásával kecsegtettek, hogy t. i.

egyenl hajlásuak-e rajtuk a vertikális tengelyhez szabva a (001
J
és [TOl!

formák.

E tekintetben N. von Kokscharow 1 és G. vom Kath 2 méréseire emlé-

keztethetek, melyekbl N. von Kokscharow-nak az elbai orthoklas-kristá-

lyokra vonatkozó adatai nem eléggé kimerítk, úgy, hogy csak G. vom Iïath

értékeire támaszkodhatunk, melyek azonban szintén csak az elbai földpát-

kristályokra vonatkoznak. A közönséges Orthoklas-kristályokra vonatkozó

egynémely gcniométeres adatot végül marén is közöltem a FrESS-féle érzé-

keny-emels goniométert tárgyaló dolgozatomban. ü

Az alábbi táblázatban közölt szögértékekhrt^megjegyezhetem, hogy

méréseimet egy FuESS-féle két-távcsöves (Modell Nro II a) goniométerrel,

átalában a kisebbít távcs használatával végeztem. Az egyes oszlopok

közül k a mért kristályok, n pedig a mért élek számát jelentik; ±.d rovat

végül a közölt szögadatnak ingadozásait középértékben adja meg.

Ezen kristályok elemei :

a:b:c= 0-6521 : 1 : 0-5550

ß= 63° 51'.
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szer középértékeket megállapítjuk, akkor az áttekintést az alábbi tábla-

zatban kapjuk.
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lemezek vékony egyének iker kristályaiból állanak, az albit-törvény szerint

alakulva; benyúló szögüket 7° 8' nagynak találtam, mely az Albitnak ide

vonatkozó szögével igen jól megegyezik. Az optikai viselkedésük, valamint

az orthoklassal perthitesen összentt ikerlemezeké is, az albitra vall, neve-

zetesen az extingválás szöge a (001) lappal egyközesen csiszolt lemezeken

Na fényben meghatározva 3° 44'
( + 26'), a (010) lapon pedig középérték-

ben 15° 53'. Az Orthoklas extingválása a (010) lapon Na fényben pedig

+7° 24' (± 21').

Megemlíthetem még, hogy az albit-lemezek a (010) lapon mindig

híven követik a beburkolt orthoklas-kristályok orientálását
;

pl. a mane-

bachi ikerkristályokon is az ikerállásban lev egyénekhez alkalmazkodnak

es ök magok már polysinthetikus albit-féle ikrek levén, így mintegy maga-

sabb rend ikrekké alakulnak.

A gyjtött kristályok legszebbjei egy az erdélyi Múzeum-egylet

ásvány-földtani gyjteményében Kolozsváron rizett darabon láthatók, hol

a b tengely irányában 15 mm. méretet is megüt igen szép, vöröses-szürke

szin Orthoklas-kristályok vannak, melyeknek további érdekessége a hátsó

vagyis positiv oktansok lapjain az ösmert irányokban jelentkez élénk ezüst-

szürke szín csillogás.

Ezen csillogó nagy kristályok anyaga a többinél jóval üdébb, de úgy
belsejükben mint pedig a (010) lapjukon a perthitesen összentt albitot

illetve albit- takarót, habár csekélyebb mértékben, de mégis megtalálni.

(Budapest, 1893, egyetemi ásványtani intézet).
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BESSZARÁBIAI ÉS KAUKÁZUSI ATKÁK.

Dr. Karell LiAJos-tól Bécsben.

(Egy ábrával.)

Dr. Horváth Géza úr, a rn. kir. állami rovartani állomás fnöke,

1893. május és június havában Dél-Oroszországban és a Kaukázusban tett

utazása alkalmával, a többi között atkákat is gyjtött. A gyjtött anyag,

melyet feldolgozás végett velem közölt, nem volt ugyan valami nagy, de

mindamellett egy eddig ismeretlen új fajt is tartalmazott. Az alábbiakban

közlöm ennek az új fajnak a leírását a többi fajok jegyzékével és hozzájuk

fzött észrevételeimmel együtt.

A felsorolt termhelyek közül Besszarábiában fekszenek :

Kisineff

Draszlicséni

Loganesti

Telesovo

Kobilka ;

a Kaukázusban fekszenek :

Kutaisz

Gelati

Eriwan

Elenovka

Aralick.

Az utolsó három hely tulajdonképen már Orosz-Örményországhoz

tartozik.

1. Rhyncholophus spec. — A negyedik lábpár a leghosszabb. Csak a/

els lábpár tarsusa van olyanformán megvastagodva, mint azt a Rhyncho-

lophus-fajok legnagyobb részénél tapasztaljuk, mig a többi három lábpál

tarsusai karcsúak. Különösen feltn az utolsóeltti izülék megnyúlása a

negyedik lábpáron.

Az Eriwan mellett június 11-én kövek alatt hároin példányban gyúj-

tott faj mindenesetre közel áll a RhyncholophlAS siculltë Can.-Iioz. de tes-

tét mindenütt egészen egyszer serték bontják. Valamint a llh. siculufr

nál, úgy ennél is a palpusok negyedik izüleke a/, ötödik izüleken túl nyúlik.

2. Rhyncholophus cinereus Dugés. — Egy példányban került fi..

in
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Gelati mellett május 28-án. Figyelemre méltónak tartom, hogy teste czin-

nóbervörös, és hogy frészes lábsertéi között egyszer serték is akadnak,,

mig a testén lev serték a szélükön mind egyenletesen frészesek.

3. Rhyncholophus sicidus Can. — A május 15-én Loganestin, május

16-án Telesovón és május 27-én Kutaisz mellett gyjtött példányok igen

sr sertékkel vannak borítva. A testet borító serték gyengén fogasak.

Egyes különösen vékony lábserték úgy ennél, mint az elbbi fajnál is egy-

szerek. A palpusok negyedik izüléke igen hosszú.

4. Rhyncholophus plumifer Birula. — Ez az érdekes faj, melyet

Birula Orosz-Örményországból és Turkomániából csak legújabban írt le

(Horae Societatis Entomolog. Kossicae. XXVII. pag. 388. tab. VII), és

melybl dr. Horváth június 11 -kén Eriwan mellett egy k alatt egy

példányt talált, valamennyi fajrokonától feltnen különbözik a negyedik

iábpár tarsusainak igen hosszú sertéi által. A tarsusok ezek miatt a fekete

szín, sajátságos serteképzdmények miatt olyan formák, mintha hosszú

nyel kefék volnának. A testet különben széles, a végükön pikkelyforma

serték borítják. A legtöbb lábserte hosszú és két oldalt finoman frészes.

A palpusok ötödik izüléke hosszú, a negyedik izülék csak valamivel hosz-

szabb és karcsú. E faj közel áll a Rhyncholophus squamatus Herm.-Iioz.

5. Trombidium philogeum, Koch. — Egy példány Draszlicséni hatá-

rában május 15-én. A palpusok ötödik izülékén csak egy karom látható, a

mellékkarom hiányzik. Az egész testet vörhenyes, igen finoman tollas ser-

ték srn borítják.

6. Gamasus armeniacus n. sp. — A fejcs párkányának körvonalai

(a) egy középs és három oldalvásti csúcsot mutatnak. A hátpaizs (b) két

részre van osztva ; a hátulsó rész sokkal

kisebb, mint a mells s ez utóbbitól egy

széles rés által van elválasztva. A ket

hátpaizs gömböly. Ez az atkafaj egé-

szen egyszer sertékkel van meglehet-

sen sren borítva. Lábainak tapadó pik-

kelye szétterpesztve (c) majdnem négy-

szög, a szögletein gömböly és köze-

pén mind a két oldalon kimetszett.

A Kramer által leírt Gamasus-fajok.

S közül a Gamasus mollis fejcsöve párká-

nyának vannak ezéhez némileg hasonló

körvonalai, de a két faj a csúcsoknak elüt alakja és szélessége által

mindamellett határozottan különbözik egymástól. Hátpaizsának szerkeze-

tével és egész testének sertéivel ez az új faj a Gamasus hirtus KRAM.-ra

emlékeztet, de a hátulsó hátpaizsa távolabb fekszik a mellstl, utószélén

pedig nincsenek valami különösen ers serték. A tapadó pikkely alakjára
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nézve a Gamasus armeniacus, úgy látszik, leginkább a Gamasus magnus
Kram.-Iíoz hasonlít.

Ezt az új fajt dr. Horváth jun. 9-én Elenovkánál a Gokcsaj-tó partján

számos péklányban fedezte fel.

7. Dermacenior reticulatus Fabr. — A potroh utószélén a hímnél

12 igen szabályos derékszög mez foglal helyet. Egy példány Kutaisz

mellett május 27-én.

8. Haemaphjisalis spec. — Szemei hiányzanak. Hátán sajátságos

rajzolat látható, mely sárgás-szürke alapon vörhenyesbarna foltokból áll.

Utolsó lábizülékei, kivált a 3-ik és 4-ik lábpárnál, bels oldalukon tüské-

ket viselnek. E faj, melybl két példány május 15-én a Loganestin, egv

példány pedig május 19-én Kisineffnél lett gyjtve, legközelebb áll a

Haemaphysalis punctata Can. -hoz, de attól hátának színezete és rajzolatai,

valamint tarsusainak ersebb karma által különbözik.

9. Ixodes reduvius Charl. — Több példányban került el különböz

helyekrl, u. m. Loganesti május 15-én, Kobilka május 17-én, Kutaisz

május 27-én. Ezek mind hímek voltak.

Egy jun. 12-én Aralichnál fogott sündisznó (Erinaceus auritus) tele

volt fülein és farán ez atkafaj megduzzadt nstényeivel. A uagyszániú

példányok közül sok a JO mill, hosszúságot is meghaladta, st egyesek

majdnem 15 mill, hosszúak voltak.

10. Phytoptus Tiliae Kar. — Czövekforma gubacsai Gelati környé-

kén május 28-án hársfaleveleken.

11. Phytoptus Vitis Duj. — A Kaukázusban is mindenütt gyakori a

szl levelein.
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RHODOLOGIAI ADATOK A MAGYAR ES FRANCZIA FLORA

ISMERETÉHEZ.

Dr. Eichtee Aladár-íóI, Aradon.

Az 1892-ik év nyarán rhodologjaink legkiválóbbja, Crépin, a bruxel-

lesi állami botanikus-kert igazgatója, szives volt hazai Kózsa-flóránkat illet

észrevételeit közölni velem és a bruxellesi kert rhodologiai parcellájában

cultivait Rózsám «ad oculos» kifejteni azokat az alapelveket, a melyek t
a földkerekség Eózsa-flórájának classificatiójában 1 és európai specieseinek

rövid, de egészen világos összefoglalásában 2 vezették.

Ez a körülmény inditott arra, hogy rózsa-gyjteményem Borbás

monoghraphiai kisérlete 3 szerint feldolgozott újabb adatait a CsÉPiN-tl

nyert útmutatások és felvilágosítások értelmében újból átnézzem.

Szem eltt tartva Crépin törzsfajait, foglaltam össze az alább közölt

13 speciest, ugyanannyi fajváltozattal s formával, összesen 26 alakot; a

melyeket különböz, magyar és franczia földön tett excursiókon legnagyobb

részt magam gyjtöttem. Ezeknek helyes definitiója és felfogása mellett

szól Cképin revisiója, a melylyel rózsa-gyüjteményemet összes hazai és kül-

földi botanikusoktól származó adataival együtt — e földkerekségen párat-

lan rózsa-herbariuma alapján — autorizálni és azt a további vizsgálatokra

ennek folytán szerfelett becsessé tenni oly szives volt.

Genus : EOSA Tournef.

Sect. I. SYNSTYLAE De Cand.

1. R. arvensis Huds. FI. Angi. 1762. p. 192. [R. sylvestris Herrm.

1762].

Malesherbes (Gallia transalp.), in virgult., 12 jun. 1892.

1 Fr. Crépin : Nouvelle Classification des Koses. — Extrait du Jurnal des-.

Eoses. 1891. Melun. 1—30. — A rendszert itt is követem.
2 Fr. Crépin : Tableau analytique des Eoses Européennes. — Extrait du Compte-

rendu de la séance du 1-er mai 1892 de la Société royale de botanique de Belgique.

Tome XXXI. pp. 66—92.
3 Borbás : A magyar birodalom vadon term Kózsái monograpbiájának kisér-

lete. — Matb. és Természeti. Közi. XVI. pp. 305—560.
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Sect. V. GALLICAE (kkpin.

2. R. Gallica L. sp. var. Austriaca (Crantz) Stirp. Austr. 1 1768) pars

I. p. 86. R. subglandulosa et subtomentella Borb. Temes Veget. 1 884. p. 75.

Versecz: «Kápolna-hegy», 2. jun. 1 89 J ; «Jägerweg» 26. mai. 1891.

(variât: foliolis utrinque fere glabris, subtus pallidioribus).

Tamásfala, prope Rimaszombat; mai. 1888. [B. Axmanni A. Rieht.

in Természete. Füz. Vol. XII. (1889) p. 7.— non Gmel. Fl.Bad.III. 367.,

nee Borb. Primit. Monogr. Bos. Hung. p. 355. cuius planta est «un pur

R. Gallica L. et non pas un hybrid comme le voudrait (1. c.) Mr. Borbás«

Crépin in litt, ad me 24. dec. 1892].

Sect. VI. CANINAE Crépin.

Subsect. EUCANINAE Orèp.

Varietates Posae caninae L. 1753.

3. R. Lutetiana Léman. Pedicellis foliolisque glabris, simpliciter ser-

ratis ; secundum Crépin : Tableau analytique des Poses Européennes 1
p.

90.. et: Die Posen von Tirol und Vorarlberg 2
p. 86. R. brevipes Borb.

Temes Veget. 1884. p. 75.

Versecz «Teufels-schlucht» 23. mai. 1891.

Bosnaviae (Rozsnyó: Comit. Gömör.) «Gyuri-tanya» 30. jun. 1890.

Dobsina «Nierensgründl» et «Pfarrersbüschl» ;
jun. 1890. Forma:

montivaga Déségl. — Muráin/ (Comit. Gömör), in monte arcis ; 8. aug.

1890. (spécim, fructif.).

Forma: semibiserrata Bokb. — Rosnaviae, in monte «Ivágyó» ver-

sus Nadabula; 28. jun. 1890.

Nota. Rosa fissidens Borb. secundum Crépin ad Rosam dumalem

pertinet. Term. r. Füzet. XII. (1889) p. 7.

4. R. dumalis Bechst. Forstbot. 1810.

Helpa (Comit. Gömör) «Chronovec-Dolinu» 28. jun. 1888.

Dobsina: «Stempelscheuer et Spitzenhügel» 17— 18. jun. 1890.

Rimaszombat: «Akasztó-hegy» 4. jun. 1891. (leg. P. Roth.)

Versailles: «Allée de Noisy» (variét. » 5. jun. 1892.

Mantes (Gallia transalp.i,— in virgult.. 29. mai, 1892. (variét.)

Malesherbes (var.) 12 jun. 1892.

Forma : eriostyla (Pip. et Déségl.)

Baziás (Comit. Temes), 18. mai. 1891.

1 Extrait du Compte-rendu de la séance du 1-er mai 1892 de la Société royak

de botanique de Belgique. Tome XXXI.
a Berichte des Naturwissensch.-mediziu. Vereines in Innsbruck pro 1891—91.
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Forma: levistyla (Ripart) apud Crépin.

Tamásfala, prope Eimaszombat, 6. jun. 1884.

5. R dumetorum Thuill. FI. Paris (1799) p. 250.

Forma : solstitialis (Besser.) — defin. fide Borb. Prim. Monogr. Rosar.

Hung. (1881) p. 424.

Rimaszombat (a pokorágyi dombok alatt), 9. sept. 1890.

Tamásfala, in siiv. prope Rimaszombat; jun. 1889.

Forma : platyphylloides (Déségl. et Ripart.)

Tamásfala, prope Rimaszombat, in silv. jun. 1889.

Rosnaviae (Rozsnyó : Comit. Gömör), in monte «Ivágyó» versus Nada-

bula; 28. jun. 1890.

Rimaszombat, in collibus ad Zeherje; 9. sept. 1890.

Dobsina «Pfarrersbuschl», 21. jun. 1890.

Versecz «Jägerweg» 26. mai. 189.1.

Forma : obscura (Pug.)

Rimaszombat, in silv. ad Szabadka; jun. 1889.

Forma : imcinella (Besser) — [R. ciliata Borb. Prim. Monogr. Ros.

Hung. p. 434. et Ternes Veget. p. 75.

J

Rimaszombat, ereseit ad Tamásfala; jun. 1889.

Raziás (Comit. Temes) ad margiues silvas ; 18. mai, 1891.

Versecz, in silva montana: «Jägerweg» dicta; 26. mai. 1891.

Formse indefinitse :

Rimaszombat «Fenyves» (an R. submitis Grenier?) fructif. 9. sept.

1890.

Mantes (Gallia transalp.); 29. mai. 1892. (an R. obtusifolia Desv. ?)

6. R. tomeutella Leman Bull. Philom. (1818) typ. e patria ignotus.

Forma nova? [R. collina Jacqu„ var. denticulata Borb. ? quoad spécim.

in Temes, Veget. Borb. p. 75, public]

Dobsina, in monte «Radzim», J 7. jun. 1890. Petioli glanduloso-pilosi

aut pubescentes, aculeati ; foliola quasi perfecte biserrata, ovato-acumi-

nata, mediocria, pierumque parva (1— 2'5 cm. long.,
-5— 1*8 cm. lat.),

supra glabra, viridia, subtus glaucescenti-pallidiora, solum in nervis pilosa;

pedunculi petiolorum stipulis breviores usque 7 mm.-urn longi glabri;

receptaculum et fructus ellipsoideus, glaber; petnla pallide rosea, me-

diocria ; styli densius pilosi. Frutex ramis aculeatis elatus, valde compac-

tus. Secundum illustr. Crépin ad Rosam tomentellam Leman pertinet:

«sans être toute fois une R. tomentella!» = forma: Gömöriensis m.

Versecz «Jägerweg», in silvarum dumetis sat frequens; 26. mai.

1891. (var.?)

7. R. glanca Vill. apud. Lois. Not. plant, ajout, ri. Fr. in Desv.

Journ. bot. 1809.
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Dobsina «Nierensgriindl» 18. jun. 1890. var. foliolis subtus glan-

dulosis :

Dobsina «Stempelscheuer» (in montibus valus Stracenensi-

aug. 1890.

8. R. coriifolia Fries Novit. (1814) p. 147. — R. rlurnetorum Thuill.

f. leptotricha Borb. in Természeti'. Füzet. vol. XII. (1889) p. 8.

Alsó-Meczenzéf—Falucska : «Rothbaumgrund-Thal» iComit. Abauj-

Torna), 13. Jul. 1888.

Dobsina, in fruticosis «Pfarrersbiischl» 21. jun. 1890.

var : subcolliiia Christ. ?

Dobsina, 1. c.

Versecz, in monte «Schlossberg» supra oppidum (Kápolna-hegy),

10. jun. 1891.

Murány-Huta (Comit. Gömör) versus Murány : 15. julii 1890.

Foliolis simpliciter serratis vel sub-biserratis, ovatis, ovato-lanceo-

latis, acutis, mediocribus, consistentia coriaceis ; supra obscure viridibus.

haud nitentibus, demum glabris, margine ciliata, subtus cinereo-pallidis.

pilosiuseulis : nervis praecipue mediis pubescentibus, nervis secundariis

pilosulis, prominentibus. Stipulis pedunculos superantibus, mediocribus,

angustis ; infra rloralibus latioribus. auriculis breviter lanceolatis divergen-

tibus, margine glanduloso-ciliatis, glabris. Petiolis pubescentibus eglan-

dulosis, inermibus aut aculeis parvis supra (quam in R. trichoneura Kip.)

sparse instructis. Bracteis dilatatis, pedunculos parum superantibus, gla-

brescentibus, margine glandulosis. Flores 1—3: pedunculis glabris stipulis

bracteisque brevioribus, receptaculos fructiferos evidenter globosos ad-

œquantibus, usque 10 mm.-urn longis, bracteis stipulisque occultis. Stylis

dense lanatis : sepalis patentibus, hinc-inde reflexis. Rami haud erebre

aculeati. aculeis inclinatis subinclinatisque suboppositis. An forma nova.'

quoad plantain territorii Murány-Huta.

Subsect. KUBIGINOSAE Crép.

9. R. rubigiaosa L. 1767.

Crescit in apertis Gallia^ transalpina\ubi adoppidos Mantes (29. maii)

et Malesherbes (12. jun. 1892) specimina earum bene evoluta collegi.

10. R. sepium Thuill. Fl. Paris (1799) p. 252.

Var. evidenter speciosa : di-trichopoda Borb. pro var. 11. Gizellœ

Borb. Prim. Monogr. Bosar. Hung. (1881) p. 47«), 487.

Grénicz, a latere viae publica- ad Poprád ducentis : 15. Julii 1890.

Nadabula (Comit. Gömör, prope Rozsnyó) in monte «Ivágj

jun. 1890.

Tamásfala, ad oppidum Rimaszombat ; jun. 1889.
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Magyarország Sepiaceáinak ezt a szép Rózsáját Gömörben sok helyt

gyjtöttem. A már közölt termhelyekbl [1. Természetr. Füzet. Vol. XII.

(1889) p. 9.] is kitnik, hogy a Rosa ditrichopoda (Borb.) egyik elterjedtebb

Rózsáink közé tartozik és systematikai érdekessége olyan, a mely Crépin

alább közölt sorai szerint hazai botanikusaink figyelmére és így az egyetemi

füvészkertek culturájára is kiválóan érdemes.

« Que sont-elles au fond? Peut-être des variations du Rosa

sepium Thuill. J'aimai à les étudier à fond sur de nouveaux matériaux . . .

Les pédicelles sont assez souvent plus ou moins velus, parfois glabres
;

rarement ils présentent quelques rares glandes. Les styles sont presque

toujours glabres, du moins au sommet; rarement ils sont un peu hérissés.

Les sépales sont habituellement églanduleux sur le dos.

Ces formes méritent d'attirer d'une façon spéciale votre attention« —
írja Crépin 1893. január 1-én hozzám intézett levelében.

Subsect. JUNDZILLIAE Ceép.

11. R. Jundzilli Besser. Cat. Hort. Crem. (1816) p. 117. Enum. Pod.

et Yolhyn. (1822) p. 46. [syn. R. Jundzilliana Bess.j

Var. trachyphylla Rau Enum. Rosar. (1816) p. 124.

Ad oppidum Rimaszombat m. jul. 1889. fructiferum collegi.

Crépin érdekes alaknak mondja a rimaszombati Rosa Jundzilli-t ; a

mely megérdemelné a R. trachyphylla-val szemben való tanulmányozását.

Növényem Schulz és F. Winter Herb. Norm. Cent. 1. Nr. 2782 sz. a.

kiadott és elttem lev példájával jól megegyezik ; legfeljebb a virágos pél-

dányokon megejtett vizsgálatok különböztethetnék meg a R. trachyphylla-

tól is mint ennek kizárólag a rhodologokat érdekl formáját.

Sect. VIII. CINNAMOMEAE Ceépin.

R. aipina L. spec. p. 703. — [R. pendulina Ait. — non L. in Ter-

mészetr. Füzet. Vol. XII. (1889) p. 10., hue pertinet. — R. adenosepala,

adenopoda, anomala etc. Borb.j

Dobsina, in cacumine montis «Elesko» 19. jun. 1890., et Rosnaviae

(Comit. Gömör.), in monte «Rámzsás» 30. jun. 1890.

Forma n. anacantha A. Richt. Herb. — Foliolis subsimpliciter ser-

ratis [Vide in Természetr. Füzet. Vol. XII. (1889) p. 10.1

«Forme intéressante par le manque habituel de glandes sur les dents»

Crépin in sched.

A latere vise publies a «Veresk» ad pagum Telgárt (Comit. Gömör.)

ducentis ; 29. jun. 1

1
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Sect. IX. PIMPINELLIFOLIAE De Cand.

R. pimpinellifolia L. Syst, Nat. ed. X. (1759) p. lOiMi.

Fontenebleau : «Tour Dennecourt et Vallon d'Aprem out», i). mai.

1892.

var. spiiiosissima L.

Rimaszombat «ad pontem cœmeterii» leg. R. Kóth d. 26. maii L892.



144

ADATOK ROMÁNIA ALGAFLORAJAHOZ.

Dr. Istvánffi GYULÁ-tól Budapesten.

Románia Algaflórájának ismertetését 1881-ben kezdtem meg. 1879

és 1881-ben több gyjt utat tettem Romániában, két ízben a Predeal-

Bukaresti vonalon s egyszer a Bukarest-Gyurgyevo-Csernavoda-Küsztendse

vonalon. A dobrudsai gyjtések, fleg a fekete-tengeriek, nem egy érdekes

fajjal gyarapították jegyzékemet. Mindé gyjt utak eredménye valamint a

Turn-Szeverin-Vercsiorova közt Kanitz professzortól gyjtött anyag feldol-

gozása 1881-ben jelent meg.* Összeállításomban ekkor 232 fajt közölhet-

tem. Ez volt a román Algaflóra legels alapja.

1882-ben újból alkalmam nyilt egy kis romániai kirándulásra, Pre-

dealtól gyalog tevén meg az utat Sinaiába, Busteni, Azuga és Komarnik

községek érintésével. Ezen kirándulásomon szintén figyelmet fordítottam

az Algákra. Gyarapodott ez új anyag csakhamar dr. Pbimics György bará-

tom gyjtéseivel, ki 1 882 július havának folyamán az erdélyi határhegység

geológiai felvételével levén elfoglalva, román területre is tett kiránduláso-

kat geológiai tanulmányai kiegészítése végett. Ezen útjaiban néhai Peimics

György barátom algákat is gyjtött ; anyagából nem egy új adat került

el, melyek lényegesen gazdagítják az eddigi sorozatot.

Az alább következ összeállításban 109 fajt sorolok föl, melyek a

következképen csoportosulnak :

Cyanophyceae _

Bacillariacea? ...

Desmidiacese

Zygnemaceae ...

Protococcacea? _

Vaucheriaceae

Confervacese

Ckastophoraceae

PJiodophycese .

Phseophyceae ...
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Komálnám új faj tehát 78 került ki e gyjtésekbl. Ezekkel szemközt

volt az 1881-ben közölt jegyzékben :

cu

—

Cyanophycese

Bacülariaceae ...

Desrnidiaceae

Zyiineniiictvv

Palmellaceae

Protococcaceae

Volvocaceae...

Vaucheriaceae ...

Confervaceae

Ulvaceae ...

Oedogoniacea? .

Characeae

Fucaceae ... .

Florideae ... ...

Összesen

15

!7(»

13

S

3

8

1

4

1

1

1

232

Az új adatokkal a Romániából ismert Algák száma tehát 302-re emel-

kedett. A területre új fajokat a könnyebb áttekinthetség kedvéért csillag-

gál jelöltem.

Egy futólagos pillantás e névsorra azonnal meggyz a feltüntetett

Alga-florula havasi karakterérl. Számos magasabb hegyi vidéken tenyész

fajra akadunk e sorozatban, s nem egy olyanra, mely a magas északon is

elfordul, pl. Cosmarium quadratum, speciosum, Fragilaria Harrisonii stb.

ADDITAMENTA AD PHYCOLOGIAM KOMANIAE.

CYANOPHYCEAE.

1. *Chroococcus cohaerem iRrébisson) Nägeli

Kützing Tab. Phyc. I. t. 5.

Diameter cellular. 2 -5—5 ti.

Ad muscos madidos, Yirvu Comisiu.

2. *Ch. turgickis (Kützing) Nägeli

Nägeli Gatt, einzell. Alg. p. 40. t. I. f. A.

Oiticu, in lacunis turf« »sis.

3. *Ch. macrococcus (Kützing) Rabenhorst

Rudern.
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4. Oscillaria tenuis C. A. Agaedh

a) viridis (Taucher) Kützing

Sinaia, in lacunis, Comarnicu in lacunis prope viam publicam,

La Papusia, in turfosis.

5. *Lyngbya membranacea (Kützing) Thuret

Phormidium membranaceum Kützing

Kützing Tab. Phyc. I. t. 46. 48.

Diamet. cellular. 4 ft..

Busteni, in aquseductu molarum, Comarnicu, in lacunis prope viarn

publicam.

6. *Stigonema panniforme (C. A. Aghard) Borzi

ß) alpinum (Kützing) '.Hansgirg

Hansgirg Prodromus d. Algenfl. v. Böhmen IL 1893. p. 23.

Sirosiphon alpinus Kützing

Kützing Tab. Phyc. IL t. 35.

Tîrvu Comisiu, in scaturiginibus.

ARCHIPELTAPHYCEAE.

BACILLAKIACEAE.

7. Amphora ovális Kützing

Tan Heurck Synopsis des Diatomacées de Belgique t. I. f. 1. p. 59.

Long. 35 a. Lat. 24 a.

Busteni, in aquseductu molarum.

*ß) gracilis E.

Tan Heurck 1. c. t. I. f. 3. p. 59.

Long. 40 ft. Lat. 20 //.

Ibidem.

8. *A. perpusilla Grunow
Tan Heurck 1. c. I. f. 11. p. 58.

Long. 10 ix. Lat. 7 it.

Ad muscos irrigatos infra Muntie Ciocanu.

9. Cymbella cuspidata Kützing

ß) naviculaeformis Auerswald

Tan Heurck 1. c. t. IL f. 5. p. 61.

Long. 36 ft. Lat 12 p.

Predealu, in iossis et lacunis.

10. C. gastroides Kützing

Tan Heurck 1. c. t. IL f. 8. p. 63.

Long. 40 a. Lat. 22 u.

Predealu, in fossis et lacunis ; Sinaia in lacunis.
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11. * C. tumida Brébisson

Van Heurck 1. c. t. II. f. 10. p. 64.

Long. 26 //.. Lat. 7 u.

Predealu, in fossis et lacunis.

12. (.'. cymbiformis E.

Van Heurck 1. c. t. II. f. J 1. p. 63.

Long. 60 a. Lat. 1 5 u.

Predealu, in fossis et lacunis : Busteni, in aquœductu molarum : Vn\ i;

Comisiu, in soaturiginibus : in livulis infra montem Pe'tra-Craiului :

inter Nucsiora (
j t Argesiu, inter musc-os in fontibus.

ß) parva W. Smith

Van Heurck 1. c. t, H. f. 14. p. 64.

Long. 30 a. Lat. 13 a.

Sinaia, prope custodiam nro 46, in lacunis turfosis; Busteni in aquse-

ductu molarum ; in rivulis infra m. Pe'tra-Craiului.

13. Eucjionema ventricosum Kutzing

Van Heurck 1. c. t. III. f. 15—16. p. 66.

Long. 25 fi. Lat. 7 /u.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aqmeductu molarum : Azuga,

in scaturiginibus ; ad muscos infra Munte Ciocanu ; Virvu Comisiu,

in scaturiginibus; Pirau Capra-rece, in fontibus: Oiticu, in lacunis

turfosis.

14. *E. gracile (Ehr.) Eabenhorst

Van Heurck 1. c. t. III. f. 20.

Long. 30 (i. Lat. 7 p..

Ad muscos infra m. Ciocanu ; Virvu Comisiu, in scaturiginibus.

15. Stauroueis Pkoenicenteron E.

Van Heurck 1. c. t. IV. f. ± p. 67.

Long. 100 ix. Lat. 20 ji.

Predealu, Sinaia, in lacunis.

16. *S. ancepx E.

Van Heurck 1. c. t. IV. f. 5. p. 63.

Long. 50 /i. Lat. 10 a.

Inter muscos in fontibus, inter Nucsiora et Argesiu.

var. linearis Grunow

Van Heurck 1. c. t. IV. f. 8. p. 69.

Long. 21
fjL.

Lat. 7 //.

Virvu Comisiu, in scaturiginibus.

17. *S. Smilhii Grunow
Van Heurck 1. c. t. IV. f. 10. p. 69.

Long. 27 n. Lat. 8 n.

Inter Nucsiora et Argesiu inter muscos in fontibi
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18. *Navicula nobilis E.

Long. 190«. Lat. 48//.

In lacunis infra m. Muntie Ciocanu.

19. N. viridis Kützing

Van Heurok 1. c. t. V. f. 5. p. 73.

Long. 105 u. Lat. 25—48 a.

Sinaia, prope custodiam nro 46, in lacunis turfosis ; Busteni, in aquss-

ductu molarum; Oiticu, in lacunis turfosis; ad muscos infra mon-
tem Ciocanu ; Vîrvu Coniisiu, in scaturiginibus.

20. *N. lata Brébisson

Van Heurck 1. c. t. VI. f. 1—2. p. 76.

Long. 45 it. Lat. 1 2 il.

Ad muscos infra m. Ciocanu.

21. *N. Stauroptera Grunow
Van Heurck 1. c. t. VI. f. 7. p. 77.

Long. 50—67 a. Lat. 1 a.

Oiticu, in lacunis turfosis.

22. N. rádiósa Kützing

Van Heurck 1. c. t. VII. f. 20. p. 83.

Long. 60 /i. Lat. 15 fi.

Predealu, in lacunis ; infra m. Muntie Ciocanu.

23. N. cryptocephala Kützing

Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 5.

Predealu, in fossis et lacunis.

24. N. lanceolata Kützing

Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 16. p. 88.

Long. 36 fi. Lat. 10 it.

Predealu, in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos

in fontibus.

25. *N. anglica Balfs

Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 29. p. 87.

Long. 25 a. Lat. 10 a.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

26. *N. Cesatii Babenhorst

Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 35. p. 88.

Long 36 it. Lat. 7 it.

Oiticu, in lacunis turfosis.

27. N. elliptica Kützing

Van Heurck 1. c. t. X. f. 10. p. 92.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

28. N. amphisbaena Bory

Van Heurck 1. c. t. XL f. 7. p. 102.
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Long. 75 a. Lat. 27 «.

Ibidem inter niuscos in fontibus.

29. *iV. humilis Donkin

Van Heurck 1. c. t. XI. f. 23. p. 85.

Long. 20 (i. Lat. 6 ft.

Ibidem.

30. N. sphaerophora Kützing

Van Heurck 1. c. t. XII. f. 2. p. 101.

Comarnicu in fossis secus viam publicam.

31. *N. ambigua E.

Van Heurck 1. c. t. XII. f. 5. p. 100.

Long. 60 a. Lat. 15 a.

Oiticu, in lacunis turfosis.

32. *N. limosa Kützing

Van Heurck 1. c. t. XII. f. 18. p. 103.

Long. 67 u. Lat. 14 a.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum.

33. *JV. alpestris Gkunow

Van Heurck 1. c. t, XII. f. 30.

Long. 24 ;u Lat. 5 a.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

34. Vanheurckia rhomboïdes (E.) Bkébisson

Navicula rhomboides E., Van Heurck 1. c. t. XVII. f. 1.

Ad muscos infra m. Ciocanu.

35. *V. vulgaris (Thwaites) H. Van Heurck

Van Heurck 1. c. t. XVII. f. 6. p. 112.

Long. 45 ;t. Lat. 12 "..

Predealu, in fossis et lacunis; inter Nucsiora et Argesiu, inter musn^

in fontibus.

36. Heurosigma attenuatum (Kützing) W. Smith

Van Heurck 1. c. t. XXL f. 11. p. 117.

Long. 240 a. Lat. 35 a.

Predealu, in fossis et lacunis.

37. Gomphonema montanum Schümann.

*f) subclavatum Grunow

Van Heurck 1. c. t. XXIII. f. 39. p. 125.

Long. 58 a. Lat. 10 a.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

38. *G. gracile E.

Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 12. p. 125.

Long. 40 a. Lat. 6 fx.

Ad muscos infra m. Ciocanu.

Természetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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39. G. dichotomum W. Smith

Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 19—20. p. 125.

Long. 30 p.. Lat. 8 p..

Inter Nucsiora et Argesiu ad muscos irrigatos.

40. G. intricatum Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 28—29. p. 126.

Long. 36 p.. Lat. 6 /x.

Predealu in fossis et laounis.

41. G. angustatum Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 49—50. p. 126.

Long. 29 fi. Lat. 7 p.

Predealu in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos

in fontibus; ad muscos infra m. Ciocanu.

42. G. parvulum (Kützing) Van Heurck

Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 9. p. 125.

*v. lanceolata Van Heurck

Van Heurck Let. XXV. f. 10. p. 125.

*v. exilissima Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 12.

Long. 22—38 p. Lat. 5—7 //.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum ; inter

Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

43. G. olivaceum (Lyngbye) Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 20a. p. 126.

Long. 45 p. Lat. 8 p.

Pirau Capra-rece in fontibus.

44. *Achnanthidium flexellum Brébisson

(Cocconeis Thwaitesii W. Smith)

Van Heurck 1. c. t. XXVI. f. 29—30. p. 128.

Long. 31 a. Lat. 26 fx.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquseductu molarum.
45. Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow

Van Heurck 1. c. t. XXVII. f. 8—9—10—11. p. 131.

Long. 12—24 p. Lat. 5—10 a.

Predealu, in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos
in fontibus.

46. A. minidissima Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXVII. f. 37—38. p. 131.

Long. 20 u. Lat. 3 /x.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni in aquœductu molarum ; Oiticu,

in lacunis turfosis.
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47. Cocconeis Pediculus E.

Van Heurck 1. c. t. XXX. f. 28—30. p. 133.

Long. 28 //.. Lat. 17 ;,..

Predealu, in fossis et lacunis ad Algas alias.

48. C. Placentula E.

Van Heurck 1. c. t. XXX. f. 27. p. 133.

Long. 27 ft. Lat. 20 a.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaaductu molaruni.

49. *EpIiithemia gibba Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXXII. f. 1—2. p. 139.

Long. 80 fi.

Predealu, in fossis et lacunis.

50. Eunotia gracilis (E.) Rabenhorst nee W. Smith

Van Heurck 1. c. XXXIII. f. 1. p. 142.

Oiticu, in turfosis.

51. *E. robusta Balfs

v. Papilio Grunow

Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 8.

Long. 48—28 ,,.. Lat. 26—14 a.

Oiticu, in lacunis turfosis ; ad muscos infra ni. Ciocanu.

v. tetraodon E.

Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 11. p. 144.

Long. 170—120 /,.. Lat. 31—15—14 a.

52. *E. pectinalis (Kützing) Babenhorst

Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 16. p. 142.

Long. 120—192 a. Lat. 39—43 p.

Sinaia, prope custodiani nro 46, in lacunis turfosis ; ad muscos infra

m. Ciocanu.

53. Eunotia Arcus E.

Van Heurck 1. c. t. XXXIV. f. 2. p. 141.

Long. 31 p.. Lat. 7 //..

Busteni, in aquieductu molaruni ; Virvu Comisiu, in scaturiginibus ;

ad muscos infra m. Ciocanu ; Oiticu, in lacunis turfosis.

54. *E. parallela E.

Van Heurck 1. c. t. XXXIV. f. 6.

Long. 170 a. Lat. 8 //.

Ad muscos infra m. Ciocanu.

55. Ceratoneis Arcus (E.) Kützing

Van Heurck 1. c. t. XXXVII. f. 7.

Long. 40 ft. Lat. 5 //..

Predealu, in fossis et lacunis; Busteni, in aquœductu molaram ;
in

rivulis infra m. Pe'tra Craiului.

il
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var. amphioxys Babenhorst

In fontibus Pîrau Capra-rece.

56. Synedra radians Kützing

Van Heurck 1. c. XXXIX. f. 11. p. 151—152.

Long. 70 p. Lat. 3 a.

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum.

57. *S. capitellata Grunow

Van Heurck 1. c. t. XL. f. 26.

Busteni, in aquaeductu molarum.

58. *S. affinis Kützing

var. parva Kützing

Van Heurck 1. c. t. XLI. f. 13. p. 153.

Long. 40 p. Lat. 4 p.

Busteni, in aquaeductu molarum.

59. *Fragilaria virescens Balfs

Van Heurck 1. c. t. XLIV. f. 1. p. 155.

Long. 24—33 p. Lat. 7—10 //.

Oiticu, in lacunis turfosis ; ad muscos infra m. Ciocanu.

60. *F. mutabïlis (W. Smith) Grunow

v. intermedia Grunow
Van Heurck 1. c. t. XLV. f. 11. p. 157.

Long. 23 p. Lat. 4 p.

Predeaiu, in lacunis ; Azuga in scaturiginibus ; Oiticu, in lacunis tur-

fosis ; in rivulis infra m. Pe'tra Craiului.

61. *F. Harrisoiiii (W. Smith) Grunow

Van Heurck 1. c. t. XLV. f. 28. p. 157.

Long. 21 p. Lat. 12 a.

Busteni, in aquœductu molarum.

62. *Diatoma vulgare Bory

Van Heurck 1. c. t. L. f. 1—6. p. 160.

Long. 26—36 a. Lat. 5—10 p..

Predealu, in fossis et lacunis ; Pîrau Capra-rece, in fontibus.

63. *D. hyemale (Lyngbye) Heiberg.

Van Heurck 1. c. t. LI. f. 1—2. p. 160.

Long. 60 [x. Lat. 1 p..

Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum ;

Azuga, in scaturiginibus ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos

in fontibus ; ad muscos infra m. Ciocanu ; in rivulis infra m. Pe'tra

Craiului; Pirau Capra-rece, in fontibus.

v. mesodon Kützing.

Van Heurck 1. c. t. LI. f. 34. p. 160.

Long. 30—35 p.. Lat. 20—28 p.
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Busteni, in aquœductu molarum; Azuga, in scaturiginibus, Vîrvu
Comisiu, in fontibus ; in rivulis infra m. Pe'tra Craiului ; ad muscos
infra m. Ciocanu ; Oiticu, in lacunis turfosis.

64. Meridian circulare (Grevtlle) C. A. Agardh

Van Heurck 1. c. t. LI. f. 10-1 1— 12. p. 161.

Long. 30 //. Lat. 5 //.

Inter Nucsiora et Argesiu, ad rnuscos irrigatos ; Azuga, Pirau Capra-

rece, in fontibus.

65. *Tabellaria flocculosa (Both) Kützing

Van Heurck 1. c. t. LI. f. 10—12. p. 162.

Long. 1 7 fi. Lat. 1 7 u.

Ad muscos infra m. Ciocanu.

66. Cijmatopleura Solea (Brébisson) W. Smith

Van Heurck 1. c. t. LV. f. 5 p. 168.

Long. 75 it.. Lat. 17 a.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

67. *Nüzschia hungariea Grunow

Van Heurck 1. c. t. LVIII. f. 19. p. 173.

Long. 36 ft. Lat. 7 a.

Ibidem, inter muscos in fontibus.

68. N. minutissima W. Smith

Van Heurck 1. c. t. LXIII. f. 1. p. 178.

Long. 31 ;>.. Lat. 4 /jl.

Predealu, in fossis et lacunis.

69. N. sifjmoidea i^Nitzsch) W. Smith

Van Heurck 1. c. t. LXIII. f. 7. p. 178.

Long. 80 a. Lat. 5 //.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

70. *iV. vermicularis (Kützing) Grunow

Van Heurck. 1. c. t. LXIV. f. 1. p. 178.

Long. 90 it. Lat 8 «.

Ibidem.

71. *N. Palea (Kützing) W. Smith

v. fonticola Grunow

Van Heurck 1. c. t. LXIX. f. 15. p. 183.

Long. 35 a. Lat 26 a.

In rivulis infra m. Pe'tra Craiului.

72. *Suriraya biseriata (E.) Brémsson

Van Heurck 1. c. t. LXX1I. f. 3. p. 186.

Long. 70 //. Lat. 70 «.

Busteni, in aquieductu molarum; Oiticu, in Lacunis turfosis.
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73. S. ovális Brébisson

v. ovata (Kützing) Van Heurck

Van Heurck 1. c. t. LXXÏÏL f. 5. p. 188.

Long. 70 \i. Lat. 35 /j.

Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.

*v. angusta (Kützing) Van Heurck

Van Heurck 1. c. t. LXXIII. f. 13. p. 189.

Long. 24—36 a. Lat. 7 a.

Ibidem cum antécédente.

74. Melosira variáns C. A. Agardh

Van Heurck 1. c. LXXXV. f. 11. p. 198.

Diam. cellular. 13— 16//.

Predealu, in lacunis et fossis ; Nucsiora et Argesiu, in rivulo Burza.

CHLOROPHYCEAE.

DESMIDIACEAE.

75. *Euastrum binale (Turpin) Balfs

Kalfs Annals of Nat. Hist. XIV. p. 193, Brit. Desm. t. XIV. f. 8.

p. 90.

Long. 27—48
t

u. Lat. 19—31 p.,

Oiticu in lacunis turfosis.

76. E. Didelta (Turpin) Balfs

Balfs Brit. Desm. t. XIV. f. 1. p. 84. Delponte Spécim. Desm. subalp.

I. t. VI. f. 2. p. 105.

Long. 100 a. Lat. 50 ti.

Orla in rivulis inter muscos.

77. E. ansatum Balfs non E.

Balfs Brit. Desm. t. XIV. f. 2. p. 85.

Long. 70
fj.

Lat 40 <x.

Ibidem.

78. *Cosmarium nitidulum De Notaris

De Notaris Elementi t. III. f. 26. p. 42.

Long 33 fi. Lat. 21 a.

La Papusia in turfosis.

79. *C. crenatum Balfs

Balfs Transact, of the Bot. Soc. of Edinb. II. t. XVI. f. 6. p. 150.

De Notaris Elementi t. IV. f. 34. p. 47.

Long. 28—39 fi. Lat. 22—26 a.

Ibidem. Pirau Capra-rece in fontibus.
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80. *C. pyramidatum Brébisson

Brébisson in Balfs Brit. Desm. t. XV. f. 4. p. 94.

Klebs Desm. Ostpreuss. t. III. f. 18.

Long. 50 a. Lat. 40 //..

Ad muscos irrigatos infra m. Ciocanu.

81. *C. margaritiferum (Turpin) Meneghini

Halfs Brit. Desm. t. XVI. f. 2. p. 100.

Long. 70 ix. Lat. 55 a.

Ibidem. Oiticu in lacunis turfosis.

82. C. Botrytis (Bory) Meneghtni

Balfs Brit. Desm. t. XVI. f. 1. p. 98.

Long. 50 a. Lat. 35 li.

La Papusia, Pirau Capra-rece in turfosis.

83. *C. amoenum Brébisson

Balfs Brit. Desm. t. XVII. f. 3 p. 102.

Long. 50. u. Lat. 22. fi.

Oiticu in lacunis turfosis.

84. *C. coelatum Balfs

v. spectabile (De Notaris) Nordstedt

Nordstedt et Wittrock. Desm. Ital. Tyrol, p. 40.

De Notaris Elementi t. IV. f. 31. p. 45.

Long. 48 a. Lat. 38 u.

Ibidem.

85. *C. speciosum Lundell

v. simplex Nordstedt

Wille Ferskvandsalg. fra Novaja Semlja t. XII. f. 28. p. 4L
Long 31 fi. Lat 20 //.

v. ornatum m.

crenis dentatis.

Long. 30 ft. Lat. 22 ;/..

v. biforme Nordstedt Desm. Spetsberg.

t. VI. F. 11. p. 30.

Long. 34 a. Lat. 21 fi.

Oiticu in lacunis turfosis. La Papusia in turfosis.

86. *C. quadratum Balfs.

f. MAJOR W7ille

WT
ille Ferskvandsalger fra Novaja Semlja t. XVII. f. 20. p. M.

Long. 60 ft. Lat. 36 a.

Oiticu in lacunis turfosis.
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87. *Arthrodesmus convergens E.

Ealfs Brit. Desm. t. XX. f. 3. p. 118.

Long. 30 a. Lat. 10 p.

Vîrvu Comisiu in scaturiginibus.

88. *Staurastrum furcatum (E.) Brébisson.

(S. spinosuin Ealfs)

Ealfs Brit. Desm. t. XXII. f. 8a. b.

Long. 30 ft. Lat. 29 p.

Oiticu in rivulis ad muscos.

89. *S. pilosum (Naegeli) Archer, non Brébisson

Nœgeli Gatt, enizell. Alg. t. 8. f. A. 4. p. 126.

Long. 40—70 p. Lat. 36—43 p.

Ibidem. Vîrvu Comisiu in scaturiginibus ad muscos.

90. *<S. muticum Brébisson

Ealfs Brit. Desm. t. XXI. f. 4a. c. p. 125.

Long. 36 p. Lat. 31 p.

Pîrau Capra-rece in turfosis.

91. S. punctulatum Brébisson

Ealfs Brit. Desm. t. XXII. f. 1. p. 133.

Long. 40 u. Lat. 31 p.

Oiticu in lacunis turfosis.

92. * Tetmemorus levis (Kützing) Ealfs

De Notaris Elementi t. VI. f. 60.

Long. 86 fi. Lat. 1 9—26 a.

Ibidem.

93. *Closterium didymotocum Corda

Ealfs Brit. Desm. t. XXVIII. f. 7. p. 168.

Long. 150«. Lat. 43 ,,..

Pîrau Capra-rece in turfosis.

94. *Penium margaritaceum (E.) Brébisson

Ealfs Brit Desm. t. XXV. f. 1. p. 149.

Long. 1 50 fi. Lat. 22 p.

Oiticu in lacunis turfosis.

95. *P. Closterioides Ealfs

Wolle Desmids of the U. S. t. V. f. 18. p. 35.

f. tumida m.

polis rotundato-truncatis.

Long. 100 p. Lat. 31 p..

Infra Orla in fontibus ad muscos.
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96. *P. oblongum de Bary

de Bary Conjugaten t. VII. f. 2. p. 7:1.

Long. 72—76 a. Lat. 26—29 «.

Oiticu in lacunis turfosis.

97. *Hyalotheca cUssiliens i Smith) Brébisson

Balis Brit. Desm. t. I. f. 1. p. 51.

Dianiet. cellular. 20 //. Long. 36 a.

Infra Ciocanu in turfosis.

ZYGNEMACEAE.

98. *Spirogyra condensata (Vaucher) Kützing

Cooke Brt. Freshwat. Algse III. t. 36. f. 1. p. 91.

Albeci in Valle Argesiu, in fossibus infra monteni Orla.

Long, sporar. 55 n. Lat. 31 it.

99. *Mougeotia quadra ta ( Hassall) Wittrock

Staurospermuni quadratum Kützing Tab. Phyc. V. t. s. f. IV. Cooke

Brit. Freshw. Algse III. t. 43. F. 2. p. 106.

Diam. sporar. 36 a.

Oiticu in lacunis turfosis.

PEOTOCOCCACEAE.

100. *Pediastrum angulosum (B.) Meneghini

Wolle Desmids of the U. S. t. LIII. f. 28. p. 153.

Diam. fain. 43 a. Diam. Cellular. 10—12 ,,..

Ibidem.

VAUCHERIACEAE.

101. *Vaucheria racemosa Engl. Bot.

Cooke Brit. Freshw. Algse IV. t. XLIX. f. 4. p. 1 25—126.

Long. Oogon. 96—100 a. Lat. 70 a.

Comarnicu in fossis secus viam publicam.

CONFERVACEAE.

102. * Conferva amoena Kützing

Wille Om hvileceller hos Conferva t. II. (X.) f. 57. p. 21.

Inter Nucsiora et Argesiu in fontibus, Pîrau Vista mart in lacunifl

103. * Ulothrix tennis Kützing

Cooke British Freshw. Alg* VI. t. LXX. f. 6. p. 182.

Lat. filamentor. 20—30 /i.

Sinai in rivulis ad lapides, Oiticu in lacunis turfosis.
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104. Cladophora glomerata (Linné) Kützing

Kützing Phyc. Germ. p. 212.

Sinaia in rivulis.

105. *C canalicularis Kützing

Kützing Tab. Phyc. IV. t. 43. f. I.

Diam. cellular. 50— 60.

Comarnicu in laciinis et rivulis.

CHAETOPHOEACEAE.

106. * Chaetophora pisiformis (Both) G. A. Agardh
Cooke British freshw. Algœ t. LXXVII. f. 1. p. 193

Azuga in scaturiginibus.

107. *Ch. Cornu-Damae (Both) C. A. Agardh

Cooke 1. c. t. LXXVIII. f. 2. p. 194.

Sinaia, Comarnicu in lacunis turfosis.

EHODOPHYCEAE.

108. *Batrachospermum moniliforme (L.) Both
Cooke 1. c. t. CXX. p. 288.

Sinaia in lacunis turfosis.

PHAEOPHYCEAE.

109. Hydrums penicillatus C. A. Agardh

H. fcetidus (Vaucher) Kirchner

Kützing Tab. Phyc. I. t. 43.

Busteniu aquœductu molarum et in rivulis.
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NEUE FLAGELLATEN DES PLATTENSEE' S.

Von R. H. Francé in Budapest.

(Tafel IL)

Theilnehmend an den Arbeiten der zur naturhistorischen Untersu-

chung des Plattensee's sich gebildeten Commission durch die Erforschung

der niederen Thierwelt desselben, theile ich nun in Folgendem die Be-

schreibung einiger neuen Geisseiinfusorien des Plattensee's und seiner

Umgebung mit.

Astrogonium alatum nov. gen. nov. sp.

(Taf. IL, Fig. 3.)

18—2i fi grosse 2-geisselige Macrozoiden, mit linsenförmig abge-

flachtem, an beiden Seiten flügelartig ausgezogenem Körper, der von einer

körnigen, starren, vom Körper abstehenden Schale umgeben ist. Chloro-

phor nach dem Chlamydomonastypus, ebenso das Pyrenoid, Stigma, 1 a-

cuolen und Nucleus.

Hab. In Lachen bei Leite (Somogyer Com il.)

Diese interessante Form, welche mit ihrer eigentümlichen Körper-
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form manche Anklänge an Pyramimonas aufweist, war eine sehr häufige

Form des obgenannten Fundortes, welche in Gesellschaft von Pteromonas,
Chlamydomonas, Trachelomonas und Chlorogonium durch die Massen-
haftigkeit ihres Auftretens das Wasser mit einer grünen «Wasserblüte»

überzog.

Die Grösse der Individuen variirt zwischen relativ ansehnlichen

Grenzen, die Extreme der Maasse waren einerseits 18 //, andererseits 21 /x.

Die Körpergestalt ist sehr auffällig und zugleich eines jener Merk-
male, welches Astrogonium scharf von anderen ähnlichen Formen ab-

trennt. Der linsenförmige, stark abgeplattete Körper ist an beiden Seiten

stark vorgezogen, so wie z. B. bei Pteromonas ; nachdem ferner der Kör-
per im Verlaufe der longitudinalen Axe stark angeschwollen ist, bietet er

von dem Geisseipole aus gesehen das Bild eines vierstrahligen Sternes,

ganz nach Art des Pyramimonas.

Sehr charakteristisch ist jene eigenthümliche Schale, welche den
Plasmakörper von allen Seiten umgiebt und nur vorn zwei Oeffnungen be-

sitzt, durch welche die zwei langen Geissein ins Freie treten. Die Schale

(Taf. II, Fig. 3 h) ist stark körnig, an vielen Stellen ausgefranst, zwar
starr, jedoch bei vielen jungen Individuen von gallertiger Consistenz.

Die Farbe des Chlorophors ist schwach gelblich grün, der Farbstoff-

träger zwar schwach, jedoch typisch entwickelt; an seinem Bande nimmt
der kleine dunkelrubinrothe, kugelige Augenfleck Platz, welcher jedoch,

wie dies auch bei anderen Chlamydomonaden bekannt, zuweilen feh-

len kann.

Nahe zur Insertion der Geisseln sind auch die beiden contraction

Vacuolen (Taf. II, Fig. 3 v) situirt; unterhalb derselben der typisch «bläs-

chenförmige)) Kern, welcher häufig schon am lebenden Thiere deutlich

hervortritt. (Taf. II, Fig. 3 n.)

Unter dem Nucleus liegt das ansehnliche Pyrenoid (Taf. II, Fig. 3.p),

welches von einer mächtigen Amylumschichte umgeben, sehr an die be-

kannten Amylumkerne der Spirogyren erinnert.

Ausser den erwähnten Organen sind noch zahlreiche im Körper zer-

streut liegende Stärke- und Excretkörnchen zu erwähnen. (Taf. II, Fig. 3 e.)

Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :

Länge des Körpers = 18

—

âl a.

Breite « « = 15—18 /i.

Länge der Geissein = 1 5 ff..

Grösse des Pyrenoides = 6 a.

Hiemit habe ich alle wichtigeren sich auf die morphologischen Ver-

hältnisse beziehenden Details erschöpft; die Fortpflanzung bot sich bis-
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her der Untersuchung nicht dar; die Erforschung dieser wird erst das

Ergebniss langer Culturen sein

Die Macrozoiden zeigten sehr lebhafte Bewegungen ; in zitternder

Rotation beschreiben sie grosse Kreise : die Bewegungsrichtung wird durcb

die hochgradige Photopbilie bedeutend beeinflusst.

Astrogonium steht sowohl zu Pteromonas, als auch zu Chlamydomo-
nas nahe, unterscheidet sich jedoch von ersterer Gattung durch die Struk-

turlosigkeit der Schale, von der letzterwähnten Form trennt sie die vom
Körper abstehende, eigentümliche Schale und die Körpergestalt : jedenfalls

haben wir sie jedoch als nahe Verwandte der erwähnten Gattungen zu

betrachten.

Phacus setosus nov. sp.

(Taf. II., Fig. 1.)

Länge der Individuen ca 30 a. mit wenig abgeflachtem Körper, wel-

cher sich in einen langen Stachel fortsetzt. Pellicula stark gestreift. MH
vielen Paramylonkörnern ; Chlorophor aus runden Scheiben bestehend,

welche in spiraligen Reihen angeordnet sind. Mit deutlichem Stigma: run-

dem, centralen Kern und regelmässig entwickeltem, Vacuolensystem.

Hab. Plattenseeufer bei Kövesd. (Zalaer Com.) zwischen Potamo-

gelon.

Der Körper dieses schönen Infusoriums ist birnförmig, jedoch etwas

abgeplattet und an seinem ovalen Ende in der Gegend der Schlundmün-

dung etwas ausgebuchtet; an seinem hinteren Ende setzt er sich in einen

langen, bis 12 /i. erreichenden Stachel fort. (Taf. II, Fig. 1 s). Die ziem-

lich resistente Pellicula, zeigt die für die Euglenaceen im Allgemeinen

charakteristische Streifung sehr deutlich.

Die Organisation des Körpers stimmt im grossen Ganzen mit der,

der übrigen Phacus-Arten so ziemlich überein.

Der kurze, breite Schlund (Taf. II, Fig. 1 oe) führt zu dem Vacuolen-

system, an dessen Reservoir sich der ovale, hellrothe Augenneck anschmiegt.

Unterhalb der Vacuolen liegt der centrale, kugelige Zellkern, der jedoch

am lebenden Thiere, wegen den das ganze Zelllumen ausfüllenden Para-

mylonkörpern kaum sichtbar ist, ebenso wie die Scheibchen des Chloro-

phors. welche in spiraligen Reihen angeordnet den Körper umziehen.

(Taf. II, Fig. 1 c.) Die Paramylonkörper sind von verschiedener Gros

(Taf. II. Fig. 1 pa). meist kugelig, zuweilen jedoch auch langgestreckt,

cylindrisch.

Besonders auffällig sind jene zwei grossen ovalen ParamylonkmiM r.

welche im unteren, aboralen Drittel des Körpers situirt, bis 8 La

erreichen.
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Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :

Länge des Körpers ._. .__ = 30—31 n*
Breite « « _._ = 15 ii.

Länge des Stachels ___ — 12 p..

Länge der Paramylonkörper = 3—8 p..

Grösse der Chlorophorscheiben = 2 u.

Ph. setosus bewegt sich mit Hilfe seiner relativ kurzen Geissei (Taf. II,

Fig. 1 m) ziemlich langsam. Die Fortpflanzung, dieser entschieden pho-

tophilen Form geschieht wie bei den anderen Phacus-Arten durch Theilung.

Durch den auffallend langen Stachel erinnert Ph. setosus an Ph.

longicaudus, unterscheidet sich jedoch von dieser Form leicht durch die

viel geringere Grösse und die abweichende Körperform ; diese Art bildet

gewissermassen einen Uebergang zwischen Ph. longicaudus und dem gleich

zu beschreibenden Ph. striatus nov. sp.

Phacus striatus nov. spec.

(Tat II., Fig. 2.)

Der bimförmige Körper erreicht eine Länge von 24 n. ; mit scharf

abgesetztem, kurzen Endstachel, auffallend deutlich gestreifter Pellicula,

kurzem Schlünde und Geissei. Mit zahlreichen kleinen und einigen grossen

Paramylonkörpern. Das Chlorophor besteht aus zahlreichen in Spiralen

geordneten Scheibchen, Stigma, Vacuolensystem und Nucleus typisch aus-

gebildet.

Hab. An verschiedenen Orten des Plattenseeufers ; so z. B. bei Keszt-

hely, sog. ((Kleiner Balaton» etc.

Ph. striatus ist eine ziemlich unansehnliche Form, welche in man-
chen Beziehungen sich Ph. oscillans nähert, sie ist jedoch von dieser Art

sowohl durch den längeren Stachel als auch besonders durch die eigen-

thümlichen Paramylonkörper und die rundliche Körperform genügend

scharf unterschieden.

Der birnförmige Körper zeigt vom oralen Ende aus gesehen rund-

liche Contouren
;
gegen hinten zu verjüngt er sich plötzlich, um in einen

scharf abgesetzten Stachel überzugehen. (Taf. II, Fig. 2 s.)

Besonders auffällig ist jene deutlich hervortretende Streifung der

Pellicula, welcher die Art ihren Namen verdankt.

Ueber die Organisation ist Folgendes zu berichten.

Von dem kurzen engen Schlünde entspringt die mittellange Geissei

* Stachel eingerechnet.
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(Taf. II, Fig. 2 m), deren fortwährende Bewegungen oscillierende Locomo-
tion vermitteln.

Unterhalb des Schlundes ist das Vacuolensystem situiert, an dessen

besonders grosses Beservoir (Taf. II, Fig. 2 v) sich auch das Stigma an-

schliesst.

Die Klarlegung der central gelegenen Zellbestandtheile wird durch

die Chlorophorschicht nicht unbedeutend erschwert; die Chlorophyllschei-

ben (Taf. II, Fig. 2 c) umziehen den Körper in dichten Spiralen. Trotzdem

gelingt auch an dem lebenden Individuum der Nachweis des kugelig« in

Zellkernes (Taf. II, Fig. 2 n) ; deutlich wahrnehmbar sind auch jene zahl-

reichen stark lichtbrechenden Excretkörnchen (Taf. II, Fig. 2 e), welche im

Verein mit den Paramylonkörpern das Zelllumen erfüllen.

Die letzterwähnten Gebilde sind recht verschieden gestaltet, neben

minimalen kugeligen Paramylonkörnchen kommen auch grosse Cylinder,

ja wahre Stäbchen vor. Zumeist sind noch ausser diesen mehrere und

zwar drei colossale Paramylonballen von bis zu 9 a. Grösse vorhanden,

welche zugleich immer eine bestimmte Lage haben, da zwei derselben

(Taf. II, Fig. 2 pa) neben dem Schlünde, einer — und zwar ist dies meist

der grösste — neben dem Endstachel situirt ist.

Die wichtigsten Grössenangaben sind die folgenden :

Die Länge des Körpers = 24 \x.

« Breite « « =9 [x.

Der Durchmesser des Kernes = ca. 4 p.

Die Locomotion ist, wie bereits erwähnt hin- und herschwankend

und gleichzeitig in gerader Richtung vorschreitend ziemlich schnell. Be-

züglich der Fortpflanzung ist nichts Neues vorzubringen.

Ph. striatus ist eine ziemlich häutige Form der sumpfigen Ufer des

Plattensees, welche, zuweilen in grosser Individuenzahl, immer in Gesell-

schaft von Phacus- und Euglena-Arten auftritt. Ihr Platz im System befin-

det sich zwischen Ph. oscillans und Ph. setosus mihi, in deren Gesellschaft

sie auch anzutreffen ist.

Lepocmclis obtusa nov. spec.

Ich habe diese interessante Art bereits an anderem Orte * kurz an-

gezeigt und mit Diagnose versehen, welche ich in Gegenwärtigem folgender-

massen ergänze.

•
:

R. Franzé. Zur Morphologie und Physiologie der Stigmata der Mastigopho-

ren. Mit Taf. VIII. Sep. Ahdr. aus Zeitsclir. f. wise. Zool. LVI. L893, pag. 148.
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Der starre bis 59 a lange Körper ist abgestutzt eiförmig, mit stark

gestreifter Pellicula, rundem centralen Nucleus, ohne Stachel.

In einem Rohrsumpfe des Plattensees bei Szántód (Comit. Somogy) ;

ausserdem bei Budapest, besonders massenhaft im Stadtwäldchenteiche.

Die Individuen von L. obtusa variiren in ihren Grössendimensionen

nur unmerklich ; ihre mittle e Länge beträgt ca. 59—60 /x. Ihr eiförmiger

Körper ist an dem Geisselende etwas ausgezogen ; von oben aus gesehen

jedoch von rundlichen Contouren.

Unter allen bisher bekannten Formen finden wir die dickste Pellicula

bei dieser Art, ebenso auch die augenfälligsten Membranstreifen.

Aus dem, am vorderen Körperende gelegenen Schlünde entspringt

die oft 150— 180 /i lange Geissei; die Mündung des Schlundes ist eines

der typischesten Gebilde des fraglichen Protozoons, nachdem sich über

dem schiefstehenden Schlünde eine Pell icularfalte erhebt, wodurch das

äussere Schlundende en miniature an die Mündung der Schneckengehäuse

erinnert.

Die Erkenntniss der weiteren Organisationsverhältnisse wird, — ab-

gesehen von der resistenten dicken Pellicula, deren starke Lichtbrechung

ebenfalls hinderlich wirkt — dadurch sehr erschwert, dass die Individuen

meist mit grossen, rundlichen oder ovalen Paramylonkörnern vollge-

stopft sind.

Trotzdem gelang der Nachweis, dass sich das Vacuolensystem, mit

dem anliegenden — zuweilen auffallend grossen -— Stigma und der runde

Kern sich von den gleichen Organen des nahe verwandten Lepocinclis

ovum nicht wesentlich unterscheiden.

Ein wichtiges durchgreifendes Unterscheidungsmerkmal wird uns

jedoch durch die verschiedene Ausbildung des Paramylons an die Hand
gegeben, da dieses nicht in grossen Eingen, sondern in Gestalt kugeliger

Körner auftritt.

Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :

Länge des Körpers ... ._. = 59—60 a.

Grösste Breite des Körpers = 44 //.

Länge der Geissei ... ... = 150
t

u.

Länge der Paramylonkörper = 5 /u.

L. obtusa ist eine sehr auffällige Form, welche in der Plattensee-

localität ziemlich zahlreich, jedoch nie so massenhaft wie in dem sog.

«Stadtwäldchenteiche» zu Budapest auftrat. Diese schwerfälligen plumpen
Infusorien bewegen sich unter fortwährenden zitternden Botationen relativ

langsam.

Der Platz im Systeme liegt zwischen L. ovum und dem gleich zu be-

schreibenden L. globosa nov. sp. ; von der ersteren Form unterscheidet
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sich jedoch diese Art genügend durch die Körpergestalt, das Fehlen des

Stachels und die Paranxylonkörper.

Lepocinclis globosa nov. spec.

(Taf. IL, Fig. 4.)

Der Körper ist rundlich oder ein wenig langgezogen, spindelförmig ;

die Länge variirt zwischen 14—2Í ft. ; mit dünner Pellicula, kurzer Geis-

sei und zahlreichen in Spiralen angeordneten Chlorophorscheiben. Stigmák,

Nucleus und Vacuolensystem typisch. Das Paramylon bildet entweder

Ringe oder kleine Körnchen.

Hab. In Rohrsümpfen bei helle (Somogyer Comit.)

Die Grösse dieser kleinen Art schwankt zwischen relativ bedeutenden

Grenzen; die Extreme sind 14/i und 21/1; die Durchschnittsgrösse jedoch

beträgt 15 /i. Auch in der Körpergestalt findet sich bedeutende Variabilität
;

die meisten Individuen sind kugelig, Chlamydomonas Pulviscuhts-axÚg,

neben diesen kommen jedoch auch ovale, sogar spindelförmige Gestal-

ten vor.

Den eigentlichen Körper umschliesst eine nur dünne Membran,

welche kaum die charakteristische Streifung zeigt.

Die übrigen Details der Organisation stimmen mit L. ovum überein.

Der Körper ist bilateral symmetrisch ; der kurze Schlund (Taf. LT,

Fig. 4 oe) führt gerade in der Richtung der longitudinalen Axe zu dem

Vacuolensystem (Taf. II, Fig. 4 v), dessen Reservoir der längliche Augen-

fleck anliegt.

Die zahlreichen kleinen Chlorophorscheiben (Taf. II, Fig. 4 c) ver-

leihen den Individuen hellgrüne Farbe; das Paraniylon bildet zuweilen

Ringe, meist jedoch Scheiben oder Stäbchen. Mit diesen kleinen Paramy-

lonkörpern (Fig. 4 pa) sind die mehr-minder zahlreichen Excretkörnchen

nicht zu verwechseln; diese letzteren unterscheiden sich schon an den

lebenden Thieren durch stärkere Lichtbrechung. In dem unteren Drittel

des Körpers ist auch der kugelige Zellkern (Taf. II, Fig. 4 n) situirt.

Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :

Durchschnittliche Länge der Individuen = 1 5 (t.

« Breite « « = 12 /u

Duchmesser des Zellkernes ... ... — = 4 [t.

« der Chlorophorscheiben ... = 2 u.

L. globosa ist eine nicht eben häufige Form der oberwähnten Loca-

lität, welche trotz ihren schnellen, jedoch gleichmässigen Bewegungen

leicht übersehen wird.

Bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse will ich noch erwähnen,

19
Természetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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dass sich diese Form einerseits eng an L. ovum anschliesst, andererseits

jedoch auch L. (= Phacus) teres nahesteht, von welcher Art sie jedoch

durch die Körpergestalt und die Paramylonkörper streng geschieden ist.

Lepocinclis aoiculare nov. spec.

(Tai. IL, Fig. 6.)

Mit 2i /j. langem spindelförmigem Körper, dessen dicke, starre Pel-

licula nur wenige Streifen zeigt ; Chlorophor aus wenigen, spiralig ange-

ordneten Scheiben bestehend. Stigma, Vacuolensystem, Nucleus und Pora-

mylon nach dem Lepocinclis- Typus.

Hab. Schlamm des Kis Balatons (= Kleiner Plattensee). Selten.

Von dieser zierlichen Art standen mir leider nur wenige Individuen

zur Verfügung, an welchen Folgendes beobachtet werden konnte.

Der Körper ist lang ausgezogen, an beiden Enden zugespitzt, spin-

delförmig und durch seine wenigen Pellicularstreifen an manche Formen

des Phacus pyrum erinnernd.

An dem vorderen, ein wenig eingesenkten Körperende liegt der

kurze und enge Schlund (Taf. II, Fig. 6 oe), von welchem die relativ kurze

Geissei (Taf. II, Fig. 6 m) entspringt.

Unterhalb der Insertionsstelle der Geissei liegt das Vacuolensystem,

dessen Keservoir deutlich wahrnehmbar ist (Taf. II, Fig. 6 v) und den

kleinen rothen Augenfleck (Fig. 6 st) trägt.

Den mittleren Theil des Körpers nehmen zwei grosse Paramylori-

ringe (Taf. II, Fig. 6 pa) ein, unterhalb welchen der grosse Zellkern

(Fig. 6 n) liegt.

Alldies wird von den Spiralreihen der Chlorophorscheiben (Taf. II,

Fig. 6 c) umsponnen.

Ich habe noch einige stark glänzende, fast schwarz erscheinende

Excretkörnchen zu erwähnen, welche im centralen Theil des Körpers gele-

gen sind, um damit die morphologischen Verhältnisse erschöpft zu haben.

Die wichtigsten Grössenangaben sind :

Länge des Körpers = 1\ x
lifx.

Breite « « =9//.
Durchmesser des Kernes = 3 p.

Länge des Stigma = 2V2//.

Die Individuen fanden sich nur in geringer Anzahl an der oberwähn-

ten Localität, in Gesellschaft zahlreicher anderer Euglenoidinen und zeig-

ten nur selten Bewegung.

L. aciculare steht dem obbeschriebenen L. globosa mihi nahe,
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doch rechtfertigen die Spindel- fast nadelföraiige Gestalt und die eigen-

tümlich sculpturierte Pellicula vollauf die Artsonderung.

Petalomonas carinata nov. spec.

(Taf. IL, Fig. 5.)

Der flache bimförmige Körper ist 23 p lang; in der Richtung der
Längenaxe mit einer dicken Körperfalte, welche an dem oralen Pul, die

Geisselinsertion umspannend zugleich den Schlund bildet. Mit centraler

Vacuole, grossem bläschenförmigen Kerne und zahlreichen Excretkörnchen,

Hab. In Rohrsümpfen des Plattensees bei Leite (Com. Somogy).

Ich betrachtete diese Art lange als eine Varietät der P. abscissa St.,

doch zwingt mich die bauchständige* auffällige Falte dieser Form Arten-

recht zu verleihen.

Der birnförmige, stark zusammengedrückte Körper trägt an seiner

Bauchseite einen breiten runden Kiel, welcher in der Gegend des Schlun-

des beginnt, theilweise dessen Wand bildet und erst an dem aboralen

Körperpol sich verliert. Aus dem breiten Schlünde ragt eine lange Geissei

(Taf. H, Fig. 5 m), deren Bewegungen gleichmässige, anisonemaarti^r

Locomotion hervorbringen.

Der oben beschriebene Kiel bildet zugleich die longitudinale Körper-

axe, in deren Verlaufe sowohl die grosse Vacuole (Taf. LT, Fig. 5 v), als

auch der relativ kleine «bläschenförmige» Kern (Taf. II, Fig. 5 n) liegt.

Am auffallendsten sind in dem total hyalinen Körper die zahlreichen

kleineren-grösseren stark lichtbrechenden Excret- und Nahrungskörnchen

(Fig. 5 e), welche sich in dem hinteren Drittel des Körpers ansammeln.

Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :

Die Länge des Körpers =
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ERKLÄRUNG VON TAFEL II.

Sämmtliche Figuren sind nach der Natur und bei 650 -fach. Vergrösserun^

gezeichnet. (Micr. Reichert.)

Die Bedeutung der Buchstaben ist bei allen Figuren :

c = Chlorophor. p = Pyrenoïd.

e = Excretkörnchen. pa = Paramylon.

m = Geissei. s = Stachel.

n — Nucleus. st = Stigma.

oe = Schlund. v = Vacuole.

Fig. 1. Phacus setosus nov. spec.

« 2. « striatus nov. spec.

« 3. Astrogonium alatum nov. gen. nov. spec.

« 4. Lepocinclis globosa nov. spec.

« 5. Petalomonas carinata nov. spec.

« 6. Lepocinclis aciculare nov. spec.

Pag. 85.

Goleoptera nova. A Joanne Frivaldszky Budapestinensi descripta.
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Pag. 114.

DATEN ZUR OSTRACODEN-FAUNA DER UMGEBUNG
SZEGHALOM' S.

Von Koloman Kertész in Budapest.

(Tafel VI.)

Dank den an verschiedenen Punkten unseres Vaterlandes gemachten

Beobachtungen, ist unsere Ostracoden-Fauna ziemlich bekannt, jedoch

giebt es noch Lücken genug, zumal die Fundorte betreffend, da es noch

manchen Punkt, Gemeinde, ja selbst manches Comitat giebt, von welchen

keine Daten aufgezeichnet sind. Und da es zur Constatierung der geogra-

phischen Verbreitung unserer Ostracoden unbedingt nothwendig ist, dass

wir in den Besitz möglichst vieler, von den verschiedenen Gegenden und
den unter verschiedensten Naturverhältnissen stehenden Fundorten unse-

res Landes herstammenden Daten gelangen, halte ich es nicht für über-

flüssig, die Kesultate meiner im Juli des Jahres 1888 in der Umgebung von

Szeghalom (Békéser Comitat) angestellten Untersuchungen zu veröffent-

lichen. Zu erwähnen ist, dass als Productions-Stellen der «Sertés-ér» Sumpf
und die von der Frühjahrs-Ueberschwemmung her mit ziemlich übel

riechendem Wasser gefüllten, 0*5 m. tiefen Kubik Gruben des «Berettyó »-

Dammes, in der Umgebung der genannten Gemeinde dienten. In benann-

ten Productions-Stellen fand ich nach längerer Untersuchung folgende

Arten :

Cyclocypris globosa (Sars G. 0.)

Cypris incongruens (Kamdh.)

pubera (M. 0. Fr.)

virens (Jurine.)

reticulata Zaddach.

Erpetocypris strigata (M. 0. Fr.)

Notodromas monacha (Müller 0. Fr.)

Von letzterer Art konnte ich nur zwei Weibchen und ein Männchen

sammeln, während von den andern zahlreiche Exemplare in meinen Be-

sitz gelangten.
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Ausser diesen genannten fand ich aber auch noch die von Beady *

unterschiedene, jedoch nicht beschriebene Varietät tuberculata von Ilyo-

cypris gibba Eamdh., welche in der Literatur ausser Brady nur noch

von Eugen Daday** erwähnt wird. Da diese Varietät von beiden Forschern

nur sehr kurz gekennzeichnet ist und eine genaue Beschreibung überhaupt

fehlt, halte ich es nicht für überflüssig dieselbe auf Grund meiner eigenen

Untersuchung mit der Stammform zu vergleichen.

Schale von oben gesehen länglich oval, von der Seite gesehen läng-

lich viereckig, die Ecken abgestumpft ; der vordere Rand mehr gebogen

als der hintere ; oberer Rand beinahe gerade über dem Auge etwas her-

vortretend ; unterer Rand in der Mitte gebuchtet ; vorderer Rand mit

mehreren kleinen, hinterer Rand dagegen mit mehreren stärkeren und
grösseren Dornen und Borsten ; beide Seiten mit 7 Höckern, von welchen

die oberen immer getrennt sind, die drei mittleren mehr-weniger zusam-

men fliessen, der untere ist ebenfalls getrennt. Der obere vordere und hin-

tere sowie der unterste Höcker ist viel grösser wie die übrigen und konisch.

Die Oberfläche ist — die Höcker ausgenommen — rauh und mit Borsten

besetzt.

Grösste Länge 0*611 mm. Grösste Höhe 0*405 mm.
Grösste Breite 0*239 mm.
Die Schale ist von der Seite gesehen (Tafel VI, Fig. 1) länglich vier-

eckig, die Ecken abgestumpft. Der obere Rand ist fast gerade, nur über

dem Auge tritt die Schale etwas hervor, einen kleinen Höcker bildend,

und hier ist sie an höchsten. Der untere Rand ist in der Mitte gebuchtet.

Der vordere Rand bogenförmig mit vielen kleinen Dornen. Der hintere

Rand schwächer gebogen, mit viel grösseren Dornen von unbestimmter

Zahl (7— 1 1). Der ganze Umfang — ausgenommen den oberen Rand —
ist mit ziemlich langen Borsten besetzt. Zwischen dem ersten und
zweiten Drittel der Schalenhöhe befinden sich von vorn nach rückwärts

drei, von einander vollkommen getrennte, konische Höcker, von wel-

chen der erste und dritte nach rückwärts gerichtet ist, während der

mittlere rechtwinklig auf die Schale steht. Zwischen dem ersten und zwei-

ten Höcker entsteht durch schwache Einbuchtung der Schale eine Furche,

welche beiläufig bis auf ein Drittel der Schalenhöhe hinab reicht. Unter
den erwähnten Höckern, beinahe in der Mittellinie der Schale, befinden

sich wieder drei Höcker, welche jedoch bedeutend niederer als die vorigen

* Brady, George Stewardson, Esq., A Monograph of the recent British Ostra-

coda. (Transactions of the Linnean Society, Vol. XXVI. Plates XXIII—XLI. p.

453-495.)

* Dr. Daday Jen : A Budapest környékén tenyész kagylósrákok. (Természet-

rajzi Füzetek XV. k. 3. füzet. p. 84—106.)
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sind. Derén erster und zweiter sind mehr-weniger verschmolzen, der dritte

hingegen getrennt. Im untern Drittel der Schale, in der Linie zwischen dem
zweiten und dritten Höcker der oberen Eeihe, befindet sich noch ein

Höcker, welcher an Grösse dem ersten Höcker der ersten Reihe gleich

kommt. Alle diese Höcker fallen viel besser ins Auge, wenn die Schale

von oben betrachtet wird (Tafel VI, Fig. 2) ; so gesehen ist sie vorne

schmal, nach hinten verbreitert. Die ganze Oberfläche der Schale ist —
ausgenommen die Höcker — mit kurzen Borsten sparsam besetzt.

Sehr charakteristisch ist die weitere Struktur der Schale, indem die-

selbe unregelmässige, grössere-kleinere Vertiefungen zeigt. Die Balken

zwischen den Vertiefungen bilden ein Netzwerk, wodurch die Oberfläche

der Schale ein rauhes Aussehen erhält (Tafel VI, Fig. 3). Die Höcker sind

glatt, an ihnen ist keinerlei Netzwerk zu sehen. Im übrigen ist die Schale

dünn und äusserst zerbrechlich ; ihre Farbe ist beim Weibchen ein ins

gelbliche spielende weiss, beim Männchen dunkelbraun.

Die Zahl der Muskeleindrücke ist sechs ; die nach vorn stehenden drei

sind grösser, die nach hinten stehenden kleiner ; sämmtliche liegen sehr

nahe zu einander (Tafel VI, Fig. 11).

Nach Ramdohb x ist die Schale der typischen Form von üyocypris

gibba auf beiden Seiten gebuchtet, in der Mitte mit einem Höcker versehen,

länglich rundlich, ihr vorderer und hinterer Rand sehr wenig ausgeschnit-

ten ; weisslich, am Rücken braun angelaufen, an ihren undurchsichtigen

Rändern mit kurzen Borsten besetzt. Fischer a sagt, dass die Schale der

als Cypris sinuata beschriebenen Exemplare unter dem Mikroskope braun

erscheint und mit vielen unregelmässigen grünlichen Flecken gezeichnet

ist ; ihr vorderer und hinterer Rand ist abgerundet, am untern Rande tief

ausgeschnitten, am obern besitzt sie zwei seichte Ausschnitte und zwei

Höcker. Von den als Cypris biplicata unterschiedenen Exemplaren giebt

er eine viel detaillirtere Beschreibung. 3 In dieser Beschreibung ist die Ge-

stalt der Schale nicht verschieden, nur ist erwähnt, class die ganze Ober-

fläche sparsam beborstet ist. Viel wichtiger ist es, dass er die Struktur der

1 Ramdohr K. A. : Über die Gattung Cypris Müll, und drei zu derselben ge-

hörige neue Arten. (Magazin d. Gesellschaft naturforsch. Freunde in Berlin. Jahrg.

II. p. 83—93. Tafel in.)
2 Fischer S. : Crustaceen aus der Ordnung der Branchiopoden und Entomostra-

ceen (Mem. d. Savants étrangers. Tom. VI. p. 159—198. Tab. X. Fig. 4.) S.-Péters-

bourg. 1851.

3 Fischer S. : Abhandlung über das Genus Cypris und dessen in der Umge-

bung v. St. Petersburg u. von Fall bei Beval vorkommenden Arten. (Memoir des

savants étrangers des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. VIL p. 127— 167. Tab. \.

fig. 5-8.)
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Schale erkannte, von welcher er sagt, dass die ganze Oberfläche mit vielen,

tiefen und unregelmässigen Grübchen von ziemlicher Grösse besetzt ist.

Liljeboeg 1 beschreibt unter dem Synonim Cypris bistrigata, abwei-

chend von den vorhergehenden Forschern, die Schale als lang beborstet,

und giebt an, dass der hintere Eand nicht gebogen, sondern fast gerade ist.

Die Beschreibung von Tóth 2 beschränkt sich auf das von Fischer

Gesagte.

Brady unterscheidet und beschreibt die höckerige Varietät von der

Stammform, obwohl in der Zeichnung die Höcker nicht über die Ober-

fläche der Schale hervortreten und diese nur durch drei Querfurchen

angedeutet sind. In der die Struktur der Schale darstellenden Zeichnung

sind die Grübchen mehr rundlich und stehen sehr weit von einander

entfernt.

Vavra 3 unterscheidet in seiner Beschreibung die höckerige Varietät

nicht von der Stammform und hebt demzufolge die Unterschiede der bei-

den nicht hervor. Von der Struktur der Schale sagt er im Allgemeinen, dass

diese sehr charakteristisch ist, indem ihre ganze Oberfläche mit dicht ste-

henden, als dunkle Punkte erscheinenden kleinen Grübchen besetzt ist.

Wenn wir nun die Besultate meiner Untersuchungen mit den Publi-

kationen anderen Forscher über die Schale und Schalenstruktur von Ilyo-

cypris gibba und Varietät vergleichen, so ersehen wir, dass die von mir

untersuchten Exemplare, respektive die von mir untersuchte Varietät von

der Stammform im Folgenden abweicht.

1. Auf beiden Seiten der Schale stehen 7—7 unter einander verschie-

dene grosse, im Allgemeinen scharf hervortretende, konische Höcker,

hingegen fehlen dieselben der Stammform entweder gänzlich, oder es zei-

gen blos Querfurchen deren Existenz als schwache kielförmige Erhöhun-

gen an.

2. Die Schale ist mit unregelmässigen grösseren und kleineren Grüb-

chen bedeckt, welcher Umstand — ausgenommen Fischer — der übrigen

Forschern entweder gänzlich entgieng, oder wenn er erwähnt wird, der

Wahrheit nicht entsprechend dargestellt ist.

Das erste Antennenpaar (Tafel VI, Fig. 4) ist 7-gliedrig ; das erste

Glied ist das grösste, die andern successive kleiner. Am ersten ist eine

lange Endborste, welche bis zur Höhe des fünften Gliedes reicht. Am
zweiten Gliede befindet sich eine längere, am dritten zwei kleinere End-

1 Liljeboeg W. : De crustaceis ex ordinibus tribus : Cladocera, Ostracoda et

Copepoda, in Scania occurrentibus. p. 122. Tab. 11. Fig. 17—18. Lund. 1853.
2 Tóth S. : A Pest-Budán ujabban talált kagylórákok s boncztani viszonyuk.

(A kir. m. Term. Tud. Társ. Közlönye p. 56—64 Tab. I.) Pest 1863.
8 Vávra W. : Monographie der Ostracod.en Böhmens, p. 58-—60. Fig. 17,

Prag. 1891.
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borsten. Die Endborsten des unteren Randes des 4-, 5- und 6-ten Gliedes

sind so lange wie die ganze Antenne. Am oberen Bande des 4-ten und 5-ten

Gliedes befindet sich eine längere und eine kürzere Endborste ; vom sechs-

ten Glied erhebt sich eine längere Borste. Das siebente Glied ist mit zwei

langen Endborsten und zwei glattrandigen, wenig gebogenen Klauen be-

waffnet.

Bezüglich dieses ersten Antennenpaares berichten die Forscher sehr

wenig. Ramdohk bemerkt nur, dass sich an demselben 9 Borsten befinden,

und versteht darunter wahrscheinlich die langen Endborsten der vier letz-

ten Glieder; die kleineren bemerkte er nicht oder hielt sie nicht für benen-

nungswürdig. Nach Fischer ist die Antenne — wahrscheinlich aus Ver-

sehen — 8-gliedrig. Das erste Glied ist sehr dick und stark ; am zweiten

sind 2 lange Borsten, das dritte ist sehr kurz, das vierte das längste. Die

vier Endglieder sollen mit 8 sehr langen Schwimmborsten und vier kurzen

stachelförmigen Borsten bewaffnet sein. Nach Tóth ist die Antenne gleich-

falls 8-gliedrig. Vávra beschreibt die Antenne 7-gliedrig und giebt an, dass

die Endborste des ersten Gliedes die Länge der ganzen Antenne erreicht.

Bezüglich der Form der Glieder und Zahl der Borsten weicht die

Antenne der von mir untersuchten Exemplare sehr erheblich von der der

Stammform ab, jedoch bin ich sehr geneigt diese Unterschiede den frühe-

ren ungenügenden Untersuchungen zuzuschreiben.

Das zweite Antennenpaar ist fünfgliedrig (Tafel VI, Fig. 5). Am
untern Rande des dritten Gliedes befindet sich die blasse, zweigliedrige

Riechborste, sowie eine, die Länge des 5-ten Gliedes übertreffende End-

borste. Ebenfalls am fünften Gliede, und zwar am äusseren Rande befinden

sich die 5 sehr langen, zweigliedrigen Schwimmborsten, welche ich trotz

950-facher Vergrösserung glatt und nicht gefiedert sah. Das vierte Glied

ist schmäler und etwas kürzer als das dritte; an seinem unteren Rande

befindet sich eine längere und eine kürzere Seitenborste, an seinem oberen

Rande beim Weibchen eine, beim Männchen zwei längere Seitenborsten.

Bei letzteren ist der obere Rand äuserst fein, kurz und dicht bewimpert.

Am Ende des Gliedes sind drei starke, glattrandige, fast gleich grosse

Klauen. Das fünfte Glied ist etwas breiter als die Hälfte des vierten, mit

zwei Klauen und einer Endborste versehen.

Ramdohr sah an diesem Antennenpaar vier lange Schwimmborsten

und beschreibt den Tarsus mit sechs Klauen bewaffnet, von welchen drei

an dessen Spitze, drei hingegen von der Spitze aufwärts zusammen stehen.

Fischer beobachtet ebenfalls 4, aber schon zweigliedrige Schwimmborsten,

welche die doppelte Länge der beiden Endglieder summt Klauen haben.

An den beiden Endgliedern fand er nur vier Klauen, und zwar zwei am

vierten, und zwei am fünften Gliede. Tóth bestätigt die Ansicht Fischer's.

In der Zeichnung Brady's ist die Riechborste des dritten Gliedes dreiglied-
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rig und Schwimmborsten sind nur drei vorhanden. Klauen unterscheidet

er schon sieben, und zwar am vierten Gliede vier, am fünften drei und

vier Borsten. Die Zeichnung Vívra's stellt sechs längere und eine kürzere

gefiederte Schwimmborste dar ; am obern Eande Büschel kleiner Borsten.

Brady und Norman * sagen, dass die Schwimmborsten nicht gefiedert sind.

Auffallend sind die Unterschiede, dieses Antennenpaar betreffend,

nach den Untersuchungen der einzelnen Forscher. Die Zahl der Schwimm-

borsten wird bald als 3, bald als 4, bald als 7 angegeben. Ein Irrthum ist

hier aber sehr leicht möglich, da die Schwimmborsten sehr dicht neben-

einander liegen und deren Abzahlung wegen der ineinander fliessenden

Conturen recht schwierig ist ; wahrscheinlich sah Vávra so 7 Schwimmbor-

sten. Wo weniger angegeben wurden, konnte sehr leicht der öfters vor-

kommende Fall eingetroffen sein — besonders bei der primitiven Methode

der damaligen Untersuchung, — dass einzelne Borsten, sozusagen aus

ihren Gelenken herausgerissen wurden.

Bei Bestimmung der Klauenzahl macht deren Lage grosse Schwierig-

keiten. Das Antennenpaar kommt nämlich immer seitwärts unter das

Mikroskop zu liegen, und da die Klauen des vierten Gliedes so stehen, dass

eine am obern Kande, zwei hingegen davon rechts und links, jedoch unmit-

telbar daneben sich befinden, so kann eine optische Täuschung leicht ein-

treffen, und wir dort zwei Klauen auflegen. Durch einen gelinden Druck

auf das Deckgläschen sind die Klauen leicht von einander zu scheiden

und dadurch jedes Irrthum ausgeschlossen.

Die Mandibeln sind lang, schmal, dreiseitig, am unteren Bande dun-

kelbraun mit ungleichen Zähnen.

Das erste Maxillenpaar ist unten in drei, stumpf konische Theile

getheilt, sein unterer Band beborstet. Der Taster ist zweigliedrig.

Der Mandibeln sowie des ersten Maxillenpaares gedenken frühere

Forscher überhaupt nicht.

Das zweite Maxillenpaar wird nur von Vávra erwähnt; seine Zeich-

nung und Beschreibung, welche sich auf Ilyocypris gibba (Kamdohr)

bezieht, stimmt vollkommen mit dem Bilde der Varietät überein. Am Ende

des Kaurandes befinden sich vier lange, zweigliedrige, gefiederte Borsten ;

an seinem unteren Bande befinden sich 12, in zwei Gruppen stehende

Borsten, und ausser diesen noch zwei separat stehende, deren längere

gefiedert ist. Der Taster ist rudimentär, jedoch als zweigliedrig erkennbar
;

das schief abgeschnittene Ende des zweiten Gliedes trägt drei ungleich

lange Borsten, deren mittlere die längste, und so wie die untere gefiedert

* Beady G. S. and Noeman A. : A Monograph of the Marine and Freshwater

Ostracoda of the North Atlantic and of North-Western Eiirope. Section I. Podocopa

(The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society). Dublin 1889. p. 106.
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ist. Die sechs gefiederten Borsten der Athemplatte fand ich viel länger, fast

noch einmal so lang, als in Vávra's Darstellung.

Der Taster der zweiten <? Maxille wird von den Forschern überhaupt

nicht erwähnt; im übrigen wurden Männchen bisher nur von A. Tóth und
Eug. Daday beobachtet. Unter meinen Exemplaren fand ich ein einziges

Männchen, dessen Taster der linken Seite ich angeiförmig und am inneren

Rande der Biegung mit einem Börstchen besetzt fand. (Tafel VI, Fig. 10.)

Das erste Fusspaar (Tafel VI, Fig. 6) ist fünfgliedrig, und die End-

und Seitenborsten sind äusserst klein. Am fünften Gliede befindet sich die

gebogene, glattrandige, sehr starke Klaue, deren Basaltheil keulenförmig

ist. Die keulenartige Form des Basaltheiles der Klaue ist schon in Brady's

Zeichnung schwach angedeutet. Fischer beschreibt sie nur als sehr lang,

nach vorne und abwärts gebogen ; in seiner Zeichnung ist die keulenför-

mige Verdickung des Basaltheiles nicht zu erkennen.

Das zweite Fusspaar (Tafel VI. Fig, 7) ist fünfgliedrig. Der obere

Band des dritten Gliedes trägt eine lange Seitenborste. Die in Vávra's

Zeichnung angegebenen Borstenbüschel konnte ich nicht wahrnehmen.

Der vordere Rand des oberen Theiles des vierten Gliedes endet in einen

stumpfen Stachel; am hinteren Rande befindet sich eine gliedlange und

eine sehr kurze Borste, welche Vávra beide fast gleich lang zeichnet.

In Fischer's Abbildung ist die obere Borste am oberen Ende des Gliedes

gezeichnet. Auf dem vorderen Theile des fünften, kurzen Gliedes befindet

sich eine abwärts gebogene Borste von der Länge des vierten Gliedes. Am
oberen Theile ist eine lange und eine kürzere, nach vorwärts gerichtete

Endborste bemerkbar. Fischer nennt diese Borsten pfriemförmig, und fand

die abwärts gerichtete noch einmal so lang und dick als die übrigen, was

aber aus seiner Zeichnung nicht zu ersehen ist.

Beim zweiten Fusspaare sind es hauptsächlich die Borsten, deren

Länge und Anheftung, welche die Unterschiede zwischen der Stammform

und Varietät hervortreten lassen.

Der Basaltheil des Furcalgliedes ist beim Weibchen (Taf. VI, Fig. 8)

stark erweitert, an seinem Ende mit zwei stumpfen Klauen und einem klei-

nen Börstchen besetzt. Im zweiten Drittel des hinteren Randes befindet

sich eine kleine Borste, welche Vávra sehr lang zeichnet. Der Basaltheil

des Furcalgliedes ist beim Männchen nicht so stark erweitert (Tafel VI,

Fig. 9) und im zweiten Drittel seines hinteren Randes befinden sich zwei

kleine Börstchen. Vávra erwähnt eine feine Beborstung der Furcalglieder,

diese konnte ich jedoch weder am Vorder- noch am Hinterrande erken-

nen. Diejenigen Forscher, welche das Furcalglied erwähnen, beschreiben

es als schmal, lang und etwas gebogen, im Ganzen sehr ähnlich dem Fur-

calgliede, welches ich bei dem Männchen beobachtete.

Das ZENKER'sche Organ (Tafel VI, Fig. 12 Z.) ist wenig durchsichtig,



176

gelblichbraun, schmal, lang, spindelförmig, im Innern mit 21 Chitinringen

versehen. Das vas deferens ist beiläufig zwei Drittel so lang als das Zen-

KER'sche Organ selbst.

Das Copulations-Organ (Tafel VI, Fig. 12 p. sz.) besteht aus drei

Theilen und ist dem von Cypris incongruens (Eamdh.) am ähnlichsten.

Sehr charakteristisch ist der untere schaufeiförmige Theil, welcher soweit

ich es erkennen konnte, beweglich ist.

Das männliche Geschlechtsorgan wurde zuerst von Alexander Tóth

beschrieben, nach ihm ist das ZENKER'sche Organ eiförmig und besteht

aus einem cylindrischen, innen leeren Mittelstück und kugelförmigem

Endstücke.

ERKLÄRUNG DEE TAFEL VI.

Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.

Fig. 1. Die Schale von der Seite. Hartn. Oc. II. Obj. 4.

« 2. Die Schale von oben. Hartn. Oc. II. Obj. 4.

« 3. Die Schalenstructur Hartn. Oc. II. Obj. 7.

« 4 Erstes bis siebentes Glied der ersten Antenne. Hartn. Oc. II. Obj. 7.

verkleinert.

« 5. Drittes bis fünftes Glied der zweiten Antenne. Hartn. Oc. III. Obj. 7.

verkleinert.

« 6. Erstes bis fünftes Glied des Fusses des ersten Paares. Harun. Oc. II. Obj. 7.

« 7. Zwoites bis fünftes Glied des Fusses des zweiten Paares. Hartn. Oc. IL

Obj. 7.

« 8. Ein Furcalglied des Weibchens. Hartn. Oc. IL Obj. 7.

« 9. Ein Furcalglied des Männchens. Hartn. Oc. IL Obj. 7.

« 10. Der Taster der zweiten cT Maxille der linken Seite. Hartn. Oc. III. Obj. 7.

« 11. Die Muskelabdrücke. Hartn. Oc. III. Obj. 7.

« 12. Das ZENKER'sche Organ (Z) und das Copulationsorgan (p. sz.). v. d. vas

deferens. Hartn. Oc. III. Obj. 7. verkleinert.

Sämmtliche Figuren mit Nachet's Zeichenapparat nach der Natur gezeichnet.
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Pag. 125.

MINERALOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Von Alexander Schmidt in Budapest.

1. Sphen aus dem Bihar-Qebirge.

Herr Dr. Georg Primics, königlich ungarischer Geologe, sammelte

während seiner Exkursionen im Jahre 1892, nächst der im Biliarer Comi-

tate gelegenen Ortschaft Petrósz, am linken Ufer der Petrószer Krös,

Granit-Stücke, an welchen er kleine, stark glänzende Krystalle entdeckte,

die mir zur näheren Untersuchung freundlich überlassen wurden. Ich

fühle mich nun Herrn Dr. Primics gegenüber zum aufrichtigen Danke

verpflichtet, da wir nunmehr seiner Sorge einen neuen Fundort ungari-

scher Mineralien, wie auch im allgemeinen ein interessantes Vorkommen
des Sphen benannten Minérales zu danken haben. 1

An den mir zur Disposition gestellten Granitstückchen sind in

Gesellschaft von kleinen wasserklaren Quarzkrystallen, von einigen weissen

Ori/ioft/as-Kryställchen, wie auch von kurz- und dick stängeligen Epidot-

Bündeln, schmutzig-gelb gefärbte, durchscheinend-durchsichtige SpJienlivy-

ställchen zu beobachten. Im Ganzen standen mir zwei Krystalle zur Ver-

fügung, von welchen der eine, von der Stufe abgelöste Krystall nicht ein-

mal in seiner maximalen Dimension 0'6 mm. überstieg, und auch die

Dimensionen des andern nicht auffallend verschieden sind.

Diese kleinen Krystalle sind nach ihrem Habitus dem ersten Typus

G. Kose's 2 ähnlich, und zwar demjenigen, welcher für die grünen alpinen

1 Mit traurigem Gemüth bin ich hier gezwungen jenes Verlustes zu erinnern,

welcher uns inzwischen unerwartet antraf.

Dr. Georg Primics, königlich ungarischer Geologe ist nämlich am 1». August

1893 in Belényes, in seinen geologischen Aufnahms-Terrain nach kurzen Leiden da-

hin geschieden !

Die königlich ungarische Geologische Anstalt, wie auch die Geologie und ihre

Hilfswissenschaften haben in ihm einen erprobtes aktives Mitglied wie auch einen

eifrigen und berufenen Forscher verloren, durch dessen voreiligen Tod auch die

Hoffnungen derjenigen Arbeiten unerbittlich i verschwunden sind, welche man von

seinen, mit grosser Ausdauer und reichlichen Erfahrungen erworbenen Kenntnissen

auch weiterhin erwarten durfte ! Ruhe sei seiner Asche und bleibe sein Andenken

dauernd mit uns !
A -

Schmidt.

2 Gustavus Rose. De Sphenis atque Titanitse systemate crystallino. Diss, inaog.

Berolini, 1820, 4. S. auch : Karl C. Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch für du

Jahr 1822. p. 393—493.
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Krystalle bezeichnend ist und hauptsächlich durch die Verlängerung nach

der Symmetrieaxe charakterisirt wird; aber der Habitus dieser binarer

Krystalle erhält durch den Umstand einen eigenthümlichen Zug, dass an

ihnen die Symmetrieebene selbst mit gut ausgebildeten Flächen ebenfalls

vorkommt.

In der krystallographischen Deutung des Titanits Des-Cloizeaux x

folgend, fand ich an dem untersuchten Krystall von Petrósz die nachste-

henden Formen, u. zw. :

n .{111} . — P

l
. {112} . Va P

V.{t . 1 . 10) . VioP

*R. {014} . .V4B00.

Auf die NAUMANN-MiLLER'schen Axen 2 die Zeichen dieser Formen

bezogen, gestalten sie sich folgendermassen :

a



179

Kante 001 : Ï12 bewirkenden und sicher nicht bestimmbaren Formen vor-

handen, aber ihr Keflex war derart entschieden abgesondert, dass in der
weiteren Ergänzung der Daten von Busz diese Form nunmehr in der Liste

der sicher bestimmten Formen aufzunehmen ist.

Die neue Form E. {014} war ebenfalls als ein sehr schmaler, jedoch

mit Hilfe des verkleinernden Fernrohres messbarer Streifen ausgebildet,

dessen Lage übrigens auch ferner durch die Zonen von [102:112] und
[010:001] gegeben wird.

An den Flächen habe ich die für den Titanit bezeichnenden Eigen-

tümlichkeiten beobachtet. Fast an jeder Fläche ist Streifung vorhanden,

am auffalendsten erscheint auf den Flächen der Form l eine in einer

Eichtung, wogegen die Flächen von a, x und b mehr-weniger auffallende

Streifungen in zwei Eichtungen zeigen; die Flächen von c verrathen

schliesslich eine schwache Krümmung. Dies sind zwar Kleinigkeiten, aber

die Kenntniss derselben erleichtert nicht nur die Orientirung der Krystalle,

sondern beurkundet auch die Abweichungen der Winkelwerthe, wie dies

aus der nachstehenden Winkeltabelle ersichtlich ist.

An dem untersuchten Krystall konnte ich noch in naher Position zur

Zone der Orthodomen, statt der parallelen Gegenfläche von x. (102) eine

gut ausgebildete Fläche beobachten, welche die Kante 100:001 entschie-

den schief, mit nicht parallelen Kanten abstumpfte. Diese Fläche ent-

sprach einer negativen Pyramide mit sehr stumpfem vorderen Winkel,

welche sich als zu der Zone [111 : 102] gehörige betrachten liess. Die Indi-

103 103
ces dieser Form führen auf die Axenschnitte von (103 . 6 . 200}.— r^. P—-,200 6
also liegt hier entschieden eine Vicinale von x vor :

obs. calc.

(111) : (103 . 6 . 200) = 23° 30' 23° 27'.

Dies ist darum erwähnenswerth, weil hiermit mit einem neueren Bei-

trag jener Umstand beleuchtet wird, dass die Axenschnitte dieser, für den

Titanit einer der wichtigsten Formen, d. h. der von G. Eose mit x bezeich-

neten Form, eine lange Zeit hindurch durch die Forscher bestimmt,

gleichförmig nicht angegeben werden konnten, bis es G. Hessenberq *

an den ganz glatten Flächen eines von Tavetsch *stammenden Krystalles

zweifellos zu zeigen gelungen ist, dass entsprechend den Deutungen

von Haut, Phillips und Miller die Axenschnitte dieser Form x durch

{102} zweifellos richtig gegeben sind. Hessenberg glaubte den Grund der

Abweichungen in der mangelhaften Oberfläche der Krystalle zu finden,

* Abhandl. d. Senckenl». naturf. Gesellschaft. Bd. III. 1860, Frankfurt h. .M. p.

270—272.
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aber wie es gerade der soeben geschilderte Krystall von Petrósz zeigt,

können auch gelegentlich vicinale Formen statt {102} erscheinen, wodurch

die Eigentümlichkeit der Titanit-Krystalle vermehrt wird.

Als Grundlage der Rechnung habe ich in der folgenden Tabelle die

Messungen Des-Cloizeaux's (1. c.) angenommen, nach welchen :

obs.

m:m'= (110) : (1Ï0) = 66° 29'

a : x = (100): (102) = 39 17

a : c = (100) : (001) = 60 17

und woraus die Elemente des Titanits die nachstehenden sind :

a : b : c = 0'7546 : 1 : 0-8543

ß = 60° 17'.

Betreffs der Kleinheit der Flächen wie auch der Unvollständigkeit

der reflektirenden Partien muss ich noch bemerken, dass ich die Messun-

gen mit dem verkleinernden Fernrohr des FüESs'schen Reflexionsgonrome-

ters (Modell Nr. II a) ausgeführt habe.
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hübsche Felclspath-Krystalle aufgewachsen sind. Herr Dr. Primics machte
mich nicht nur aufmerksam auf dies Vorkommen, sondern stellte mir zur
genaueren Untersuchung auch sein ganzes gesammeltes Material zur Ver-
fügung und durch seine Vermittlung konnte ich weiterhin auch diejenigen

Stufen untersuchen, welche in der mineralogisch-geologischen Sammlung
des Siebenbürger Museum-Vereines einverleibt sind. Dem Herrn Dr. Pri-

mics wie auch dem Herrn Prof. Dr. Anton Koch meinen Dank zu äussern

ist daher auch an diesem Platze eine wahre Freude für mich.

Das erwähnte Gestein wurde im Drágán-Thale, am unteren Theile des

Zerna-Baches (Gura Zerni) gesammelt. Es ist dies eine ziemlich frische

Felsart, deren Korn mittelgross ist und worin die Vertheilung der bildenden

Mineralien ziemlich gleichmässig erscheint. Es besteht der Hauptsache
nach aus röthlich-grauem Feldspath, grauem Quarz und dunklen Glimmer-
blättchen, welch letztere aber zu den zwei vorigen Gemengtheilen ge-

messen, hauptsächlich in den kleinkörnigen, dicht erscheinenden Stücken

ziemlich zurücktreten. Das Gestein ist daher ein Granit, welches jedoch

nach den Beobachtungen des Herrn Primics sich stellenweise als Mikro-

granit (Quarz-Porphyr) erkennen lässt.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Gesteines fallen Feld-

spath und Quarz zuerst ins Auge. Der Feldspath zeigt verschiedene Sta-

dien der Verwitterung und ist darin ausser Orthoklas auch noch ein

frischer, wenn auch untergeordneter Plagioklas vorhanden. Der Quarz ist

wegen seiner Einschlüsse interessant, welche Eigenschaft desselben vor-

züglich in granitischen Gesteinen oft zu beobachten ist. Diese Einschlüsse

sind entweder die mit langsam oder schnell bewegenden Libellen auffallende

Flüssigkeiten, oder aber solche, welche ausser der ruhenden, dunklen

grossen Libelle auch die bekannten würfelähnlichen Bildungen enthalten.

Die mit unbeweglichen, dunklen und grossen Libellen versehenen Inter-

positionen weisen mit auf Gasporen versehene Glaseinschlüsse, kurzgefasst,

der Quarz dieses Gesteines ist an Einschlüssen mannigfaltig und auch reieli.

Von den Einschlüssen des Quarzes kann ich noch einige sehr dünne und

lange, nadeiförmige Krystalle erwähnen, welche kaum durchsichtig sind

und lebhaft an Butil erinnern. Noch einige Magnetitkörner können das Bild

ergänzen ; da ich jedoch meine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Feld-

spath-Krystalle richtete, beschäftige ich mich nicht mit den weiteren

Details dieses Gesteins.

An den Wandungen der Drusenräume trifft man Feldspäthe. Quarz,

vereinzelt manche schwarze Titaneisentäfelchen und faserige Epidot-

Bündelchen, wie auch derben Pyrit an. Die wasserklaren kurzsäuligen

Quarzkrystalle sind nach der Vertheilung der Viertelformen nach dem

gewöhnlichen Gesetze geformte sogenannte «schweizer« Zwillinge; von

den übrigen Mineralien aber fallen blos die Feldspäthe auf und zwar nicht

Természetrajzi Füzetek. XVI. köt. 13
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nur durch die Anzahl und gelegentlich die Grösse der Individuen, son-

dern auch durch die Glattheit ihrer Oberflächen, welch' letzterer

Umstand auch eine genauere goniometrische Untersuchung erlaubt.

Die Feldspäthe sind schon der Farbe nach zweierlei. Einerseits sind

es röthlich-graue Orthoklase, andererseits sieht man wiederum auch grau-

lich-weiss gefärbte Plagioklase. Ich richtete meine Aufmerksamkeit haupt-

sächlich auf die Orthoklas-Krystalle, welche ihren Habitus und ihrer

sonstigen Eigenschaften wegen als sogenannte «gewöhnliche Feldspäthe»

betrachtet werden können.

Von diesen Orthoklasen, zu der goniometrischen Untersuchung die

geeignetsten auserwählend, sind die Resultate meiner diesbezüglichen Beob-

achtungen die folgenden. Nach an ungefähr 9 einzelnen Krystallen gemach-

ten Erfahrungen sind diese Krystalle theils nach der gewöhnlichen Art,

d. h. nach der Symmetrie-Ebene tafelig, theils aber nach der Symmetrie- Axe

verlängert, den sogenannten rectangular säulenförmigen Habitus darstel-

lend. Die durchschnittlich grösste Dimension der untersuchten Krystalle

war 4'5 mm. und an ihnen konnte ich zusammen die nachstehenden Formen

ermitteln, mit der Bemerkung, dass die mit einem Sternchen bezeichneten

Formen meines Wissens nach bisher an den Orthoklas-Krystallen nicht

gefunden waren, u. zw. :

a . [100) . ooPoo x
b . {010} . ooÇoo *£

c . {001
J

. 0P y
*C . {310} . ooP-3 n

*D . (530) . ooPVs o

m . {110} . coP *F . {27 .'.23
. 2} .

27/2P27/a8.

102} . Poo

605}. 6/sPoo

201) . 2Poo

021}

.

2BCO

111}. p

Zusammen von diesen 12 Formen sind fünf, namentlich b, c, m, x
und o charakteristisch für diese Krystalle, nach welchen Formen dann in

der Häufigkeit noch a und y folgen, n und E trifft man nur vereinzelt,

C, D und F habe ich schliesslich nur je einmal beobachten können. Die

Krystalle sind am häufigsten Zwillinge, und zwar nach dem sogenannten

Karlsbader Gesetz gebildet, es kommen aber auch nach der Basis geformte

d. h. Manebacher Zwillinge vor; einfache Krystalle habe ich blos als Sel-

tenheiten bemerkt.

Die Oberfläche ist in mehrfacher Beziehung charakteristisch, interes-

sant. Die Symmetrie-Ebene wird an allen untersuchten Krystallen durch
einen mit dem Orthoklas regelmässig verwachsenen Plagioklas als dünnere

oder dickere, mit der vertikalen Axe parallele, wellig gestreifte Lamelle

bedeckt, welcher Ueberzug sich jedoch auf die Prismenflächen nicht

erstreckt, wie er auch an den terminalen Flächen nicht vorkommt. Die

Flächen des ersten Prismas sind glänzend, besitzen eine eigenthümlich
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anscheinend glasige Oberfläche und weisen unterbrochene, weder didit

aneinander gelagerte, noch streng parallele Riefung auf, welche zwar der

Lage der Zonenaxe von 110:021], folgt, aber doch bedeutend Bteiler orii n-

tirt ist ; an den einfachen Krystallen entspricht diese Streifung der Sym-
metrie des Systèmes, an denjenigen Karlsbader Zwillingen hingegen, welche

aus fast vollkommen gleichgrossen Hälften geformt sind, erscheint sie an
den vier Prismenflächen in einer einzigen Richtung. Die Flächen von {100 1

sind gewöhnlich glatt.

Von den terminalen Formen sind die Flächen der Orthodomen-Zone
parallel der Symmetrieaxe fein und dicht gestreift ; die Flächen des ?/ sind

meistens sehr rauh, aber mit auffallend und consequent glanzlosen rauhen
Flächen kommt das Klinodoma n vor, im auffälligen Gegensatz zu den

glänzenden Flächen des o, was besonders an den Karlsbader Zwillingen

ins Auge springt ; in einem Falle habe ich auch das beobachten können,

dass die Unebenheiten des y mit der Oberfläche von o einspiegeln.

Diese Orthoklas-Krystalle weisen derart brauchbar spiegelnde Flä-

chen in genügender Anzahl vor, dass wir die geometrischen Elemente der-

selben bestimmen können. Dieser Auftrag war nicht nur deshalb interessant,

weil die Elemente des Orthoklases gewöhnlich an den relativ am besten

ausgebildeten Varietäten desselben und zwar hauptsächlich am Adular

eruirt werden, 1 wogegen wir von den sogenannten gewöhnlichen Feld-

spathkrystallen, wie z. B. von den Elbaner, Bavenoer, Fichtelgebirger etc.

kaum verlässlichere Winkeldaten besitzen, obzwar in Betreff der Verbrei-

tung gerade diese gewöhnlichen Feldspathe nicht weniger wichtig unter

allen Varietäten des Orthoklases sind, sondern auch deswegen, weil zwi-

schen den terminalen Formen dieser Krystalle von Vlegyásza die Flächen

von {001} und {Ï01} vorherrschen, die Karlsbader Zwillinge daher

wenigstens die Lösung jener Frage zuzulassen scheinen, ob namentlich die

Formen {001} und {TOl} bei den gewöhnlichen Feldspath-Krystallen zur

vertikalen Axe gleich oder ungleich geneigt sind, welche Frage bei den

gewöhnlichen Feldspath-Krystallen bekanntlich noch weiterer Untersu-

chungen bedarf.

In dieser Beziehung kann ich auf die Messungen von N. v. Koks, ha

row 2 und G. vom Rath 3 erinnern, unter welchen die auf die Elbaner Ortho-

klas-Krystalle sich beziehenden Daten N. von Kokscharow's nicht erschöp-

fend genug sind, so dass wir schliesslich uns nur auf die Messungen

1 So z. B. in tier 6-ten Auflage der Mineralogie von Jamks DwiOHT Dana

(Edw. Salisb. Dana, 1892) werden auf Seite 315. die Elemente des Orthoklases Dach

Messungen von N. von Kokscharow (Materalien Bd. 5. p. 129, 133) gegeben, welche

letztgenannter Forscher an Schweitzer und Tyroler Adular-Krystallen rollzog.

2 Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. 5. p. 144.

8 Pogg. Ann. Bd. 135. 1868, p. 454. Ueber die Winkel deü FeldBpathkrystalle«

13
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Gi vom Bath's verlassen können, welche aber wiederum an den Feldspath-

Krystallen von Elba ausgeführt wurden. Einige goniometrische Daten habe

ich schliesslich auch selber in jener Publication mitgetheilt, worin ich das

FuESs'sche Fühlhebelgoniometer behandelte.*

Zu den Daten der folgenden Messungstabelle kann ich bemerken,

dass ich meine Messungen mit einem FüESs'schen, mit zwei Fernrohren

versehenen Eeflexionsgoniometer (Modell Nr. II a) ausführte und zwar im

Allgemeinen mit der Benützung des verkleinernden Fernrohres. Von den

einzelnen Spalten gibt k die Anzahl der gemessenen Krystalle, n hingegen

die gemessenen Kanten an
; ±_ d theilt schliesslich die Abweichungen der

mitgetheilten Winkelwerthe im Mittelwerth mit.

Die Elemente dieser Krystalle sind :
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Aus diesen Daten ist zuerst ersichtlich, dass die Kontrolldaten eine

genügende Uebereinstimmung zwischen der Rechnung und Beobachtung

ergeben. Auffallendere Unterschiede sind in den Neigungen der Form >/ zu

finden, dessen Grund hauptsächlich in der rauhen Oberfläche derselben zu

suchen ist. Die Grundwerthe a:c, a' : x und o:x habe ich als solche

gewählt, welche ich am sichersten messen konnte; die angenommen! Nei-

gung von a :c = 63 °51' ist eigentlich aus den nachstehenden Daten als

wahrscheinlich richtiger Mittelwerth gebildet, u. zw. :

obs.
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Die Plagioklaslamellen, welche auf die (010) Fläche dieser Orthoklas-

krystalle regelmässig aufgewachsen sind, bestehen aus Zwillingskrystallen

von dünnen Individuen, die nach dem Albitgesetz gebildet sind ; den ein-

springenden Winkel habe ich 7°8' gross gefunden, welcher mit dem ent-

sprechenden Winkel des Albits sehr gut übereinstimmt. Ihre optische

Eigenschaften wie auch die mit dem Orthoklas perthitisch verwachsenen

Zwillingslamellen weisen ebenfalls auf den Albit, nämlich die Extinction

auf mit (001) parallel geschliffenen Lamellen beträgt im Na Licht 3°44'

(± 26'), auf (010) hingegen im Mittel 15°53'. Die Extinction des Orthoklases

auf (010) im Na Licht habe ich + 7 24'(± 21') gefunden.

Erwähnen kann ich noch, dass die Albitlamellen auf der Fläche (010)

immer genau der Orientierung der umhüllten Orthoklaskrystalle folgen,

z. B. auch an den Manebacher Zwillingskrystallen richten sie sich nach

den in Zwillingstellung befindlichen Individuen, und da sie selbst schon

polysinthetische Albit-Zwillinge sind, geben sie auf diese Art hier Zwil-

linge höherer Ordnung.

Die allerschönsten der gesammelten Krystalle sind auf einer Stufe

vorhanden, welche in der mineralogisch-geologischen Sammlung des Sie-

benbürger Museum-Vereines in Klausenburg aufbewahrt wird. Hier sind

entlang der Axe b auch 15 mm. messende, sehr schöne, röthlich-graue

Orthoklaskrystalle vorhanden, deren weitere Eigenthümlickeit in einem

lebhaften, silbergrau erscheinenden Schimmer besteht, welcher auf den

Flächen der hinteren, d. h. positiven Octante in den bekannten Richtungen

erscheint. Die Substanz dieser schimmernden Krystalle ist bedeutend fri-

scher, als bei den übrigen, aber sowohl in ihrem Inneren, wie auf ihrer (010)

Fläche ist der perthitisch verwachsene Albit, d. h. eine Albitdecke obzwar

untergeordnet, doch vorhanden.

Budapest, 1893. Univ. Min. Institut.
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BESSARABISCHE UND KAUKASISCHE ACAKIDEN.

Von Dr. Ludwig Kaeell (früher Karpelles) in Wien.

(Mit einer Figur.)

Herr Dr. G. v. Horváth, Direktor der königlich ung. entomologischen

Versuchsstation in Budapest, hat in den Monaten Mai und Juni 1893 eine

Studienreise nach Süd-Eussland und in den Kaukasus gemacht und dabei

auch den Acariden einige Aufmerksamkeit geschenkt. Seine ganze Acari-

den-Ausbeute, welche mir zur Bearbeitung übergeben wurde, war zwar

nicht gross, aber es fand sich darunter dennoch auch eine bisher unbe-

kannte neue Art vor. Ich gebe hier die Beschreibung dieser neuen Art

sammt dem Verzeichniss der übrigen Arten und einigen auf dieselbe bezüg-

lichen Bemerkungen.

Von den angeführten Fundorten liegen in Bessarabien : Kischineff,

Drasslitscheni, Loganeschti, Teleschowo und Kobilka, im Kaukasus : Ku-

tais, Gelati, Eriwan, Elenowka und Aralich. Die letzteren drei Orte gehö-

ren eigentlich schon zu Russisch-Armenien.

1. Bhyncholophus spec. — Das vierte Fusspaar ist am längsten. Nur

der Tarsus des ersten Fusspaares ist in der Weise, wie dies bei fast allen

Rhyncholophus-Arten der Fall ist, verdickt, während die Tarsen der übri-

gen drei Fusspaare schmächtig sind. Besonders auffallend ist die Streckung

des vorletzten Gliedes am vierten Fusspaare.

Die Art, welche am 1 1 . Juni bei Eriwan in drei Exemplaren unter

Steinen gesammelt wurde, steht jedenfalls dem Rhyncholophus siculus Can.

nahe, jedoch ist der Körper gleichförmig mit durchaus einfachen Borsten

versehen. Auch wie bei Rh. siculus, überragt hier das Anhangs- oder vierte

Palpenglied das Krallen- oder fünfte Glied.

2. Rhyncholophus cinereus Dugès. — In einem Exemplar bei Gelati

am 28. Mai erbeutet. Bemerkenswerth erscheint mir, dass der Körper

zinnoberroth ist, und dass sich unter den gesägten Fussborsten auch ein-

fache Borsten befinden, während die Körperborsten alle gleichmässig am
Rande gesägt sind.

3. Rhyncholophus siculus Can. — Zu Loganeschti am 15. Mai, zu

Teleschowo am 16. Mai und bei Kutais am 27. Mai in mehreren Exempla-

ren gesammelt. Die Thiere sind sehr dicht beborstet. Die Körperborsten

sind schwach gezähnelt. Einzelne besonders dünne Fussborsten sind auch
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hier, so wie bei der vorhergehenden Art einfach. Das vierte Palpenglied ist

besonders lang.

4. Bhyncholophus plumifer Birula. — Diese interessante Art. welche
von A. Birula erst in neuester Zeit aus Russisch-Armenien und Turkme-
nien beschrieben wurde (Horse Societatis Etomolog. Rossicœ XXVII.

p. 388. tab. VII), und von welcher Dr. Horváth ein Exemplar am 1 1 . Juni

bei Eriwan unter einem Steine erbeutete, unterscheidet sich von allen

übrigen Rhyncholophus-Arten auffallend durch sehr lange Borsten an den

Tarsen des vierten Fusspaares, die das Aussehen von auf langem Stiele

stehenden Bürsten besitzen. Diese merkwürdigen Gebilde haben eine

schwarze Farbe. Sonst ist der Körper mit breiten, an der Spitze schup-

penförmigen Borsten versehen. Die meisten Fussborsten sind lang und
beiderseits fein gesägt. Das fünfte Palpenglied ist lang, das vierte nur

wenig länger und schmächtig. Diese Milbe steht Rhyncholophus squamatus

Herm. nahe.

5. Trombidiumphilogeum Koch. — In einem Exemplar zu Drasslit-

scheni am 15. Mai gefunden. Das fünfte Palpenglied hat nur eine Kralle,

die Nebenkralle fehlt. Der ganze Körper ist mit röthlichen, sehr fein

befiederten Borsten dicht besetzt.

6. Gamasus armeniacus n. sp. —
Die Kopfröhrenrandfigur (a) besteht aus

einer mittleren und drei seitlichen Spit-

zen. Der Bückenschild (b) ist getheilt,

der hintere Theil ist viel kleiner als der

vordere und von diesem durch eine

breite Spalte getrennt. Beide Rücken-

schilder sind abgerundet. Dieser Gama-

sus ist ziemlich stark beborstet. Die Bor-

sten sind durchgehends einfach. Der aus- - t>

gebreitete Haftlappen der Fusse (c) ist

nahezu viereckig mit abgerundeten Ecken und in der Mitte jeder Seite

eingebuchtet.

Unter den von Kramer beschriebenen Gamasus-Arten hätte Gamasm
mollis eine Kopfröhrenrandfigur, welche dieser Species ähnelt, jedoch die

verschiedene Gestalt der Spitzen und die Breite lässt beide Arten deutlich

auseinanderhalten. Durch den Rückenschild und durch die Beborstung

nähert sich die neue Art Gamasus h iritis Kram., jedoch ist der zweite

Rückenschild weiter vom ersten entfernt und der Hinterrand zeigt keine

besonders starke Borsten. Im Haftlappen scheint Gamasus armeniacus am

meisten Aehnlichkeit mit Gamasus magnus Kram, zu besitzen.

Die Art wurde in zahlreichen Exemplaren zu Elenowka an den l
T

fern

des Goktschai-Sees am Í). Juni gesammelt.
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7. Dermacentor reticulatus Fabr. — Der abdominale Hinterrand

zeigt beim Männehen 12 rechteckige Felder von grosser Eegelmässigkeit.

In einem Exemplar bei Kutais am 27. Mai gefunden.

8. Haemaphysalis spec. — Keine Augen. Am Kücken eine eigen-

tümliche Zeichnung bestehend aus rothbraunen Flecken auf gelblich-

grauem Grunde. Die letzten Fussglieder sind namentlich beim dritten und

vierten Paare auf der Innenseite mit Dornen versehen. Am meisten ist die

Art Haemaphysalis punctata Can. genähert, jedoch durch die Färbung

und Zeichnung des Kückens, sowie durch die stärkere Kralle an den Tar-

sen von der genannten Species unterschieden. In zwei Exemplaren zu

Loganeschti am 15. Mai und in einem Exemplar zu Kischineff am /19. Mai

gesammelt.

9. Ixodus reduvius Chael.— Wurde in mehreren Exemplaren an ver-

schiedenen Orten gesammelt, so zu Loganeschti am 15. Mai, Kobilka

17. Mai und Kutais am 27. Mai.

Ein am 12. Juni bei Aralich gefangener Igel (Erinaceus auritus) war

an den Ohren und am hinteren Theile des Körpers mit den angeschwolle-

nen Weibchen dieser Milbe dicht besetzt. Darunter waren viele Exem-
plare über 10 Mill, lang, einzelne erreichten sogar eine Länge von beinahe

15 Mill.

10. Phytoptus Tiliae Kar. — Die «Nagelgallen» dieser Art wurden

bei Gelati am 28. Mai auf Lindenblättern gefunden.

11. Phytoptus Vitis Duj. — Auf Kebenblättern auch im Kaukasus

überall verbreitet.
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NEUE ODERWENIG BEKANNTE EXOTISCHE MYRIOPODEN

DER ZOOLOG. SAMMLUNG DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.

Von Dr. Eugen v. Daday in Budapest.

(Tafel III, IV, V.)

Im Jahre 1889 nahm ich mir Gelegenheit, in dieser Zeitschrift

(12. Band, 4. Heft, 115 und folgende Seiten) die damaligen exotischen

Myriopoden der zoolog. Sammlung des ung. National-Museums zu be-

schreiben. Seit dem Erscheinen dieser Abhandlung, d. h. seit 1889 sind

die Sammlungen weiter ergänzt worden ; besonders haben hiezu beigetra-

gen : Dr. Eugen Prokop, der aus Mexico mit reicher Ausbeute zurück-

kehrte, Dr. Géza v. Horváth, der bei Gelegenheit seiner Reisen in Süd-

Frankreich und im südlichen Kaukasus eifrig sammelte ; beide schenkten

das gesammelte Material dem ungarischen National-Museum, während

Samuel Fenichel von seinem Forschungseifer nach New-Guinea getrie-

ben, um dort leider einen frühen Tod zu finden, im Auftrage des ung.

National-Museums, besonders in Wilhelms-Land sammelnd, ebenfalls einige

Myriopoden-Arten heimsandte.

Da unter all diesen nicht nur eine neue, sondern auch mehrere

wenig gekannte Arten zu finden sind, unternehme ich es, diese bekannt

zu machen, umsomehr, da ich hiedurch nicht nur über den neueren Stand

der Myriopoden-Sammlung des ungarischen National-Museums berichten,

sondern vielleicht auch neue Daten betreffs der geographischen Verbrei-

tung dieser Thiere geben kann. Hier muss ich jedoch bemerken, dass ich

die systematische Reihenfolge der Arten einhalte und Synonym-Verzeich-

nisse — abgesehen von einigen selteneren Fällen — vermeide. Die einge-

klammerten Zahlen neben den Fundorten bedeuten die Inventars-Num-

mern, unter welchen die entsprechenden Arten der Sammlung einverleibt

wurden.

Die latéin. Beschreibungen der neuen oder wenig bekannten Arten

siehe im ungarischen Text.
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WEITERE BEITRÄGE ZUR OSTRACODEN-FAUNA

VON BUDAPEST.

Dr. Eugen v. Daday in Budapest.

Durch meine, in dieser Zeitschrift (Bd. XV, Seite 84) erschienene

Abhandlung: «Ueber die Ostracoden der Umgebung von Budapest» sah

sich Dr. Eugen Vángel veranlasst, wie ein Echo unter dem Titel : «Er-

gänzende Daten zu den in der Umgebung von Budapest vorkommenden

Muschelkrebsen» (Bd XV, 209—212. Seite) zu antworten. Hiezu muss ich

nun noch einige Bemerkungen schliessen.

1. Cypria serena (Koch). Trotz der Behauptung Dr. Eugen Vángel's

ist diese Art aus der Fauna von Budapest dennoch nicht zu streichen, denn

Chyzer und Tóth haben ihre Exemplare nicht nur mit Cypris ovum Zen-

ker, sondern auch mit Cypris pantherina Fischer identificirt.

Die Behauptung Dr. Vángel's «die grundlegenden Werke von Brady

und Normann, dann auch auf Vávra beziehend, — welche Werke übrigens

dem Verfasser bei der Zusammenstellung der literarischen Daten wie auch

in der Synonymik beinahe ausschliesslich als Quelle dienten» — muss ich,

da mir nicht nur diese Werke, sondern eine complette Literatur zur Ver-

fügung stand, wie auch die Daten von Chyzer, Tóth, Margó und Örley,

da ich selbst Exemplare der Arten Herpetocypris Zenkeri, Chyz. et Tóth

und Cyprois dispar Chyz. untersuchen konnte : als vollkommen unbe-

gründet, entschieden zurückweisen. Weiters wird jene Behauptung Dr.

Vángel's, welche übrigens auf seinen eigenthümlichen «Erfahrungen»

beruht und sich auf die «nicht einmal wahrscheinlichen» Tauschverbin-

dungen Örley's bezieht, durch die Thatsache blossgelegt, dass Örley als

Custos-Adjunct des ungarischen National-Museums die durch Tausch

erhaltenen Arten eigenhändig inventirte. Wenn es daher Dr. Vángel

geboten erachtete, mich darauf aufmerksam zu machen, ich hätte es ver-

säumt, mir gehörige Informationen sowohl hier, wie im zoolog. und com-

parât, anatom. Institute der Universität zu verschaffen, kann ich nicht

anders antworten, als ihm diese Worte wie einen guten Bath zurückzugeben,

was ihm umsomehr zukommen kann, da — meines Wissens nach — seine

erste Arbeit auf dem Gebiete der Ostracoden-Literatur gleich als «Ergän-

zende Daten» erschien.

2. Cyclocypris laevis (Fr. o. M.) Meine frühere, diese Art betreffende



193

Behauptung aufrecht zu halten, genügt es vielleicht, wenn ich auf das

Synonym-Verzeich niss von Chyzek und Tóth, wie ich dieses bei der Art

Cypria serena zusanimenfasste, verweise. Vángel's Behauptung aher,

«dass die Genannten» (Margó, Chyzer und Tóth) «diese Species gesam-
melt haben, ist schon dann zweifellos ...» wird eben dadurch zweifelhaft,

dass er selbst nicht angibt, die durch die Genannten gesammelten Exem-
plare gesehen zu haben — ich aber habe es gesehen, dass im zoolog. und
comparât, anatom. Museum der Universität wirklich nicht ein einziges

Exemplar der Art Cyclocypris laevis (Fr. o. M.) zu finden ist.

3. Cypris fuscata (Jur.) Da diese Art im zoolog. und comparât, ana-

tom. Museum der Universität von 1863 datirt — ohne Fundort — von

Margó gesammelt in 3 Exemplaren vorhanden ist und dieser Umstand von

Dr. Vángel gegen meine Behauptung: «diese Art sei in den Wässern der

Umgebung von Budapest sehr häufig» — angeführt wird, kann meine Be-

hauptung wohl nicht entkräftet, aber die Gründlichkeit des Dr. Vángel

dargelegt sein.

4. Cyprois dispar (Chyz.). Meine an diese Art geknüpften Behaup-

tungen muss ich auch jetzt noch aufrechterhalten, besonders darum, weil

Orley, der im Jahre 1877 Assistent am zoolog. und comparât, anatom.

Institute der Universität war und bei Gelegenheit, als er Cypris hungarica

Margó unter dem Namen Notodromas Madarászii eingehend beschrieb,

nur eben unter *) bemerkte, dass Margó diese Art im Teiche des Orczy-

Gartens in einigen Exemplaren vorfand (Siehe «Budapest és környéke»,

p. 122), von den durch Vángel so genau beschriebenen Umständen, daher

nichts wusste. Und hiezu schliesse ich noch bei, dass trotz den von Vángel

bekannt gemachten Umständen, eben im zoolog. und comparât, anatom.

Institut der Universität kein einziges Exemplar dieser Art vorhanden ist.

Was endlich noch die geistreichen Bemerkungen Dr. Vángel's

(Seite 212), die Art Estheria dahalacensis betreffend, anbelangt, genügt es

vielleicht zu erwähnen, dass dort, wo hinter dem «Neugebäude» früher die

von ihm erwähnten Tümpel waren, seit den 60-er Jahren ein neuer Stadt-

theil und Paläste sich erhoben; — natürlich kann man dort selbst «mit

Aufgebot der grössten Mühe und Benützung aller Sammelinstrumente

nicht einmal ein fehlerhaftes Individuum» mehr auffinden.

Sei es mir gestattet, diese Gelegenheit zu benützen, um noch einige

weitere auf die Ostracodenfauna Budapest's bezügliche Daten zu publiciren.

1. Bezüglich der Cyprois dispar war die Meinung verbreitet, dass

diese Art in Ungarn blos S. E. v. Madarász gesammelt hatte, u. zw. in

1858, 1861 und 1862 und dieser Meinung war ich selbst, bis ich dazu

kam, die Cirripedia-Sammlung der zoologischen Abtheilung des Nation ;il-

Museums zu ordnen. Bei dieser Gelegenheit überzeugte ich mich jedoch,

dass einige Exemplare dieser Species schon J. S. Petényi um 1854 oder
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1855 bereits gesammelt hatte, indem ich zwischen den Cirripedia in einer

kleinen Schachtel 6 Stück getrocknete Exemplare der Cyprois dispar fand,

welche J. Frivaldszky, Direktor der zoolog. Abtheilung des National-

Museums im Jahre 1856 unter der Benennung Cyjiris sp. als Petenyi's

Nachlass in das Inventar Nro 89.103/1856 aufgenommen hat. Für den

ersten Sammler dieser Art müssen wir daher Petényi ansehen und können

wir nur bedauern, dass als Fundort blos «Hungária» angeführt ist.

2. Im laufenden Jahre (1893) besuchte ich gelegentlich den Eisspie-

gel des Stadtwäldchenteiches, um mir in die winterliche Fauna desselben

einen Blick zu verschaffen. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir mittelst

meines Grundnetzes ein Ostracodenexemplar zu sammeln, welches bis jetzt

in der Fauna Budapest's noch unbekannt war, nämlich die Darwinula

Stewensonii Brady, mit welcher die Anzahl der Species der Budapester

Ostracoden sich um eine Species, also von 23 auf 24, jene der Genera von

8 auf 9 vermehrt.



195

Pag. 34.

NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS SUR LA FLORE

DU COMITAT VAS.

Par M. Joseph Marton à S. -Tótfalu.

M. Márton publie rémunération des plantes du midi du Comitat Vas,

lesquelles n'ont pas encore été examinées, pas même par M. Borbás dans

sa monographie spéciale sur la flore du comitat Vas. Le texte hongrois donne

une enumeration détaillée des espèces en question.

F Pag. 29.

LES PERONOSPORACÉES EN HONGRIE.

Par M. Frédéric Hazslinszky à Eperjes.

M. Hazslinszky énumère les espèces de Peronosporacées d'après le

système Saccardo, qui ont été trouvées jusqu'ici en Hongrie ; après avoir

examiné d'abord les genres et exposé la clef de détermination. Jusqu'à

présent on a ici l'énumération la plus complète des espèces de Hongrie.

En parlant de ces espèces, il nomme partout les plantes sur lesquelles

elles vivent, et les lieux où elles se trouvent. Pour des renseignements plus

amples voir le texte hongrois.
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DATES BHODOLOGIQUES PAK RAPPORT À LA FLORE

DE HONGRIE ET DE FRANCE.

Par M. le Docteur Aladár Richter à Arad.

C'est l'année passée à la fin du mois de juin, que Mr. Crépin, Direc-

teur du jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles et le plus distingué de nos

rhodologues eut la complaisance de m'apprendre ses avis de la florule

rhodologique de Hongrie et d'expliquer les maximes, qu'il avait suivies

dans la «Nouvelle Classification des Roses» 1 et dans le petit «Tableau

analytique des Roses Européennes», 2 qu'il fit dresser pour répondre à

un désir, qu'on lui a souvent exprimé; — il sut aussi les démontrer «ad

oculos» sur les Roses cultivées dans la parcelle rhodologique du Jardin

Botanique en Belgique.

Grâce aux recherches de Mr. Crépin, je pus examiner d'après ses aper-

çues de nouveau mes Roses de mon herbier déterminées — il-y-a deux

ans — à la manière de Mr. Borbás, suivant les : «Primitiœ Monographie

Rosarum imperii Hungarici» 3 compilés par lui même; — car je fus

fort mécontent de l'ouvrage ci-dessus cité, qui renouvelle la plaisanterie

des «Compteurs de poils.» Cet oeuvre qui vint de paraître — il-y-a plu-

sieurs années — ne comprend que par centaines les espèces de Roses

croissantes spécialement en Hongrie !

«Quel travail n'a-t-il pas fallu pour analyser et expérimenter un tel

nombre de formes » — dit un Botaniste du Passé 4
; dont plus de trois quarts

sont nouvelles pour la florule rhodologique de Hongrie par les excès de la

«buissomanie.»

Mais je ne m'arrête pas davantage sur les' mérites de cette oeuvre

considérable : je me hâte aussi d'indiquer, que ma notice suivante ne ren-

1 Extrait du «Journal des Böses» N. 3, 4 et 5, 1891.

2 Extrait du Compte rendu de la séance du 1-er mai, 1892 de la Société

royale de botanique de Belgique. Bulletin, tome XXXI. deuxième partie, pp. 66— 92.

8 «A magyar birodalom vadon term Bózsái monograpkiájának kísérlete.» Ma-

tbem. és Természettud. Közlemények (Extrait du Compte-rendu de l'Académie es

sciences de Hongrie») Tome XVI. (1881) pp. 305—560.
4 «La botanique de l'avenir» — Flore des Serres etc. XXIII. Vol.
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ferme que 13 types (des espèces dites primaires*) et a peu près 13 varia-

tions des groupes reconnus par les botanistes de l'ancienne école, que
j'eus recueillis dans mes divers excursions faites en Hongrie et aux envi-

rons de Paris.

Enfin hommage rendu le plus respectueux à la bienveillance de Mr.

Crépin, qui avait passé en revue et autorisé tous mes échantillons du genre

Kosa récoltés par les botanistes divers de toute l'Europe.

* On en connaît à peu près 60 du monde.

14
Természetrajzi Füzetek. XVI. kt.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER ALGENFLORA

RUMÄNIENS.

Von Dr. Gy. v. Istvánffi in Budapest.

Die ersten Grundlagen zur Kenntniss der Algenflora von Romänien

lieferte ich im Jahre 1881. Die zusammenfassende Aufzählung* war das

Resultat mehrerer Reisen, die ich zum Zwecke des Sammeins unternom-

men habe. In den Jahren 1879 und 1881 bereiste ich Romänien zu

wiederholten Malen und sammelte längs der Strecke Predeal—Bukarest

und Bukarest—Gyurgyevo—Csernavoda—Küstendse. Das Resultat dieser

Reisen, ergänzt durch die Proben, die von Prof. Kanitz zwischen Vercio-

rova—Turn-Severin gesammelt wurden, bildeten nun die Grundlage zum
Studium der Algenflora Rumäniens. Im Ganzen konnten für das Gebiet

232 Arten nachgewiesen werden, darunter folgende neue Arten und Varie-

täten : Diatoma tenue, §. irreguläre m., D. vulgare Ç, ventricosum m.,

Synedra Schaarschmidtii Kanitz, ß. Alessiana m., S. Caroli principis m.

Diese Zusammenstellung bildete die ersten Grundlagen zur Algenflora

Rumäniens.

Im Jahre 1882 bot sich wiederholt die Gelegenheit zum Sammeln;

während einer Pusstour von Predeal nach Sinaia durch Busteni, Azuga

und Komarnik habe ich so Manches getroffen, was sich später für das Ge-

biet als neu präsentierte. Eine wünschenswerthe Ergänzung bildeten nun

zu diesen eigenen Sammlungen diejenigen des weil. Dr. Gy. Primics, der

zu damaliger Zeit mit der geologischen Aufnahme der Ungarisch-Romani-

schen Grenzgebirge beauftragt, auf seinen Excursionen auch das romani-

sche Gebiet betretend, zahlreiche Algenproben sammelte.

Die Untersuchung dieses Materials ergab als Resultat 109 Arten,

darunter neu für das Gebiet 78. Die Arten vertheilen sich wie folgt:

* Plantas Romani« hucusque cognitas enumerat Augustus Kanitz. Claudiopoli

MDCCCLXXIX—MDCCCLXXXI. Algae p. 151—168,
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xvii. KÖTET. 1894. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. !-•»

SPECIES mVJE VEL MINUS COGNIT/E GENERIS

PEPSIS FABR.

Auctore Alexandro Mocsáry Budapestinensi.

(Publicatio secunda.)*

'4
1. Pepsis aurocincta n. sp.

Submagna, elongata, nigra; capite thoracis latitudine, post oculosfor-

titer angustato, pube brevissima atro-holosericea vestito ; temporibus, facie

tota usque ad ocellos clypeoque aureo-sericeo-tomentosis, hoc apice in

medio arcuatim emarginato, labro nigro-piceo, nitido, mandibulis apice rufis,

bidentatis ; antennis crassiusculis, articulis cylindricis, nigro-fuscis,apice et

flagello subtus inde ab apice articuli primi ferrugineis ; thorace maxima

parte tomento aureo concinne ornato, solum mesonoti lateribus vittaque

mediana atro-holosericeis ; segmento mediano (metathorace) longo, medio

longitudinaliter alte elevato, utrinque subcanaliculato, postice in medio

crista transversa, utrinque et mesopleuris subtus fortiter tuberculatis, minus

dense crasseque transverse-strigoso, strigis in canalicula interruptis, abdo-

mine thoracis latitudine, pube brevi nigro-holosericea vestito, segmento

primo toto, 2—6 margine apicà*li fascia angusta e pube brevi aurea sericeo-

que lucida supra subtusque concinne ornatis, septimo apice valvulisque

aureo-fulvo setosis; segmentis ventralibus 6—7 apice arcuatim emargina-

lis, hoc et valvula anali valde lata ovali, apice in medio sat late excisa

aureoque ciliata, basi lateribus utrinque acute abbreviatini earinata, dense

sat longe fulvo-tomentosis
;
pedibus nigris, nigro-violaceo subnitentibne,

coxis omnibus aureo-tomentosis, tarsis posticis compressis latis ;
alis fusco-

lutescentibus, venis cum costa et subcosta fuscis. — cf ;
long. 36 mm ;

alis expansis 72 mm.
P. aurozonatac Sm. socia; sed antennis supra nigro-fuscis, abdomi-

nis fasciis aureis multo angustioribus et prœseitim valvula anali ventrab

longe aliter constructa, bene distincta est. — In hac specie enim valvula

analis valde singularis est, nempe: fulva, angusta, vix 1V2
mm. lata, nitida.

* Vide publicatioDem primani : Természetrajzi füzetek. Vol. IX. 1885. pag.

236-271.

Természetrajzi Füzelek. XVII. köt.



parallela, arcuatim fortiter deorsum curvata, apice in medio emarginata,

supra planata, subtus in medio acute carinata, etiam segmenta 5—

6

utrinque parcius longe fimbriata sunt. — P. aurifeci Sm. pariter similis
;

sed baec species plerumque tibiis tarsisque ferrugineis gaudet abdominis-

que segmenta ventralia : 5—6 longius aureo-fimbriata sunt valvulaque fer-

ruginea lata nitida parte postica excavata denseque aureo-setosa et basin

versus angustata est. — Speciei P. Plutiis Erichs Schomburgs Eeisen in

British-Guiana. III. Theil, pag. 588. cf j .1848. etiam similis esse videtur

forsanque eadem est species; sed ex ilia descriptione brevi maximeque

incompleta animal rite cognosci nequit.

Patria: Brasilia, provincia Piauhy (Mus. Hung.).

2. Pepsis chrysochlamys n. sp.

Media, elongata, nigra ; capite thoraceque cum coxis ac trochanteri-

bus pedibusque duobus anterioribus et abdominis segmento primo supra

subtusque et reliquis ventralibus antennarumque scapo pulcherrime aureo-

tomentosis ; capite thoracis latitudine, sat parvo, post oculos fortiter angus-

tato ; antennis totis ferrugineis, supra infuscatis, clypeo apice arcuatim

emarginato, labro rufo-piceo, mandibulis bidentatis, dente interno minato;

segmento mediano longo, medio alte elevato, utrinque subcanaliculato, sat

sparsim minus fortiter transverse strigoso, postice in medio crista trans-

versa, utrinque vero mesopleurisque obtuse-tuberculatis ; abdominis seg-

ments dorsalibus atro-holosericeis, 2—5 margine apicali fascia e pube

brevi aurea sericeoque lucida egregie ornatis, fasciis latis, sexto septimoque

fulvo-aureo-setosis ; ventralibus 5—6 fulvo-aureo longius densiusque to-

mentosis, valvula anali nitida, ferruginea, minus lata, apicem versus angus-

tata, ipso apice rotundata, non excisa, basi utrinque dente minuto trian-

gulari armata et juxta dentem emarginata ; etiam segmento sexto lateribus

dente parvo munito ; femoribus, tibiis tarsisque posticis atro-violaceis, his

duobus ultimis fortiter compressis latisque ; alis fulvo-hyalinis, superioribus

apice magis hyalinis, costa et subcosta infuscatis, — d ; long. 25—26 mm
;

alis expansis 50—52 mm.
Species sui generis pulcherrima, fere corpore toto aureo vestito, colore

et valvula anali ventrali facillime cognoscenda.

Patria: Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).

3. Pepsis deanrata n. sp.

Submagna, elongata, nigra; capite, thorace, coxis abdominisque seg-

ments dorsalibus : primo toto et secundi parte basali pube brevissima seu

tomento aurea sericeoque lucida concinne ornatis ; clypeo, vertice tempori-



busqué valde tumidis, illo apice fortiter calloso emarginatoque. hoc valde

longo latoque et nec minime angustato (sicutadhuc solum in P. FrivcUdszkyi

Mocs.), antennis crassiusculis, ferrugineis, articulis duobus primis tertiique

basi nigris; segmento mediano longo, sat dense crasseque transvera -^tri-

goso, apieis lateribus mesopleurisque vix tuberculatis ; abdomine thoracis

latitudine, segmentis dorsalibus pube brevissima cœruleseenti vestitis, 2—

5

margine summo apicali valde anguste fascia e pube brevi aurea sericeoque

lucida concinne ornatis, sexto nigro, nitido, parcius longe nigro-setoso, \< n-

tralibus 3—6 nigris nitidis (forsan tomento detrito?) fere laevibus; pedibus

nigris violaceo nitentibus, tibiis posticis intus atro-bolosericeo strigatis;

alis fulvo-hyalinis et fusco-tinctis, venis fulvis, costa et subcosta infusca-

tis. — J ; long. 40 mm. ; alis expansis 70 mm.
Species eximia: de clypeo temporibusque valde singularibus colo-

reque facile cognoscitur.

Patria : Peru (Yquitos) (Mus. Hung.).

4. Pepsis opnlenta n. sp.

Media, elongata, sat robusta, nigra; capite thoracis latitudine, post

oculos fortiter angustato, clypeo medio emarginato, antennis crassiusculis,

ferrugineis, articulis duobus primis et tertio apice excepto nigris ; capite

thoraceque cum coxis segmentoque primo abdominis e tomento brevi aureo

concinne ornatis (locis detritis in fronte verticeque, clypeo et thorace cum

scutello sculptura irregulariter et subtiliter oblique longitudinaliterque

striolata) ; segmento mediano crasse minus dense transverse strigoso, pos-

tice utrinque mesopleurisque sat fortiter tuberculatis ; abdominis segment i-

reliquis pube brevissima coerulescenti vestitis, 2—5 margine apicali fascia

e pube brevi aurea sericeoque lucida supra subtusque egregie ornatis. fascia

segmenti secundi sat lata, reliquis sensim angustioribus, ultimo dense lon-

geque nigro-setoso, hoc ventrali sat sparsim punctulato, punctis setigeri> :

pedibus nigris violaceo nitentibus, tibiis posticis intus atro-holosericeo stri-

gatis ; alis fulvo-hyalinis, apice parum fumatis, venis testacois, costa et

subcosta fuscis. — j ; long. 30 mm. ; alis expansis 60 mm.
Praecedenti similis et affinis ; sed vertice, temporibus clypeoque baud

latis ac tumidis, antennarum articulo tertio fere toto nigro. abdominis fasciis

latioribus, capite quoque multo angustiore alisque magis fulvo-hyalinis, bene

distincta.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).

1*



5. Pepsis Asteria n. sp.

Media, elongata, nigra, thorace maxima ex parte tomento fusco-aureo

sericeoque lucido concinne ornato, parcius fusco-pilosa, pro-et mesonoto

scutelloque atro-holosericeis parumque fusco-aureo micantibus ; capite

thoracis latitudine, vertice sat lato, temporibus valde brevibus fortiter

angustatis; antennis longiusculis, fusco-nigris, articulis 5—6 subtus, reliquis

totis ferrugineis ; clypeo apice arcuatim emarginato ; segmento mediano

longo, sat sparsim crassius transverse-strigoso, apice utrinque obtuse-tuber-

culato medio crista transversa angusta minus alta instructo, postice valde

declivi, mesopleuris quoque fortius tuberculatis ; abdomine thoracis latitu-

dine, elongato-ovali, segmentis dorsalibus quinque primis, pube brevi

purpurascenti-violacea sericeoque lucida eximie ornatis, sexto supra

subtusque dense nigro-setoso ; segmentis ventralibus reliquis nitidis, fere

lsevibus, punctis piligeris sparsis longis nigrisque vestitis
;
pedibus nigro-

violaceis, tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis dilute fusco-

castaneis, anticis apice latius subhyalinis. — <j>; long. 31—35 mm.; alis

expansis 58—64 mm.
Species : de tomento singulari thoracis fusco-aureo, segmento medi-

ano et colore abdominis segmentis dorsalibus quinque primis alisque facile

cognoscitur.

Patria : Peru (Uquitos et Yurimaguas ad Amazonas) (Mus. Hung.).

6. Pepsis pietipennis n. sp.

Minuta, elongata, nigra, corpore toto pedibusque pube brevissima

violascenti-ccerulea sericeoque lucida concinne ornato, locisque detritis

nitidissimo, parcius nigro-pilosa ; capite thoracis latitudine, haud magno,

temporibus fortiter angustatis; antennis crassis, brevibus, nigris, articulis

quinque ultimis sextoque subtus et apice supra ferrugineis ; clypeo tumido,

convexo, apice nitido, rude irregulariter crasse punctato leniterque emar-

ginato ; segmento mediano minus longo, sat sparsim crassius transverse-

strigoso, lateribus inermibus, mesopleuris subtus obtuse-tuberculatis; ab-

domine thorace parum latiore, quinto dorsali dense subtiliter punctulato

punctis maioribus piligeris inmixtis, sexto dense rude-rugoso nigroque

setoso ; ventralibus : primo densissime ac subtilissime, tertio quartoque

parum fortius dispersiusque, reliquis adhuc fortius sparsimque punctatis

punctis maioribus piligeris insitis; tibiis posticis intus atro-holosericeo-

strigatis; alis fusco-hyalinis parumque violascentibus, superioribus seu

anticis in medio macula magna discoidali, posticis quoque in medio e

pube brevi fulvo-rufa concinne ornatis, illis apice seu limbo apicali an-

guste sordide-albo hyalinis. — ç ; long. 22 mm. ; alis expansis 44 mm.



h

P. sanguiguttae Christ socia; sed antennis ex parte ferrugineia alisque
ex parte aliter coloratis distincta.

Patria : Bolivia (Bueyes) (Mus. Hung.).

7. Pepsis pruinosa n. sp.

Minuta, elongata, nigra, vertice thoracisque dorso excepto (forsan in

1ns partibus pube pruinosa detritis?) corpore totopube breviaaima pruinosa

concinne ornato; capite tboracis latitudine, baud magno, post oculos forti-

ter angustatis seu temporibus brevibus, fronte verticeque nigris, subnitidis;

antennis nigris, scapo nitido ; clypeo convexo, Bparaim irregulariter pun-
ctata, apice arcuatim euiarginato

; thorace supra subnitido, vix punctata,

nigro; segmento mediano minus longo, fortius sat sparsim tran8veree-

strigoso, lateribus anticis leviter, mesopleuris fortius obtuse-tuberculatis :

abdomine thoracis latitudine, segmentis quinque primis supra subtusque

nitidissimis lœvigatis, ultimo punctis piligeris
;

pedibus violaceis, tibiis

posticis intus atro-holosericeo-strigatis; alia nigro-cyaneis, in extremitatilai.^

parum violascentibus, anticis juxta basin macula magna, posticis multo

minore, e pube brevi fulvo-rufa concinne ornatis, maculis anticis ad riz-
nem colore dilution. — ç ; long. 24 mm. ; alis expansis 42 mm.

Praecedenti similis ; sed parum maior ac robustior, antennis totis

nigris, corpore aliter punctato et pra?sertim macula fulvo-rufa ad radicem

alarum magis approximata spatiumque latiorem limbum versus nigro-

cyaneum relinquente, distincta.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).

8. Pepsis deuteroleuca Smith.

Pepsis deuteroleuca, Smith. Cat. Hym. lus. Brit. Mus. III. pag. 196, n. 28.

cf. (1855).

Media, elongata, nigra, nigro-pilosa ; vertice, pro- et mesonoto, scutello

metanatoque nigro-violaceo-holosericeis, corpore reliquo violaacenti-cœra-

leo pruinoso; capite thoracis latitudine, baud magno, temporibus fortiter

angustatis, non latis; antennis nigris vel nigro-fuscis, articulis baaalibue

magis nigris ; clypeo convexo, medio arcuatim emarginato : Begmento me-

diano minus dense fortius transverse-strigoso, antit-e utrinque sat fortiter,

mesopleuris adhuc fortius tuberculatis ; alis nigro-cyaneis, posticis limbo

antico fere usque ad medium in femina angustius, in mare latina Bordide-

hyalinis.

Femina: antennis haud crassis ; abdominis Begmento Bexto doraali

dense nigro-setoso. — Long. 27—31 mm. ; alis expunsis "»-1— Tr2 mm.

Mas : antennis paulo incrassatia ; abdominis Begmentifl ventralibua:



2— 3 quintoque parce longius pilosis, quarto utrinque e pilis longis densis-

que introrsum versus arcuatim curvatis et in fasciculos duos parallelos

divisis vestito, sexto nitido, glabro, utrinque dente sat longo acuto parum

curvato araaato valvula anali elongata, subangusta, basin versus angustata

apice rotundata ; tarsis posticis compressis minus latis. — Long. 23—25

mm. ; alis expansis 46—50 mm.
Species : de limbo sordide-hyalino alarum posticarum et mas : de

segmento quarto ventrali valvulaque anali facile cognoscitur.

Patria: Brasilia (Santarem Smith et Mus. Hung.; Manaos Mus. Hung.).

9. Pepsis deoorata Peity.

Pepsis decorata, Perty, Delect. Anim. Artic. Brasiliae, pag. 143. tab.

XXVni. fig. 2. tf. (1830—34).

Submagna, sat robusta, nigra, pube brevissima cyanea sericeoque

lucida concinne ornata densiusque nigro-pilosa; vertice, pro- et mesonoto,

scutello metanotoque (postscutello) atro-holosericeis, a latere visis parum

cyanescentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato

minusve tumido; antennis crassiusculis, nigris, 21 mm. longis, scapo cyaneo-

pubescenti, clypeo convexo, apice arcuatim emarginato ; segmento mediano

dense nigro-villoso, convexo, medio canaliculato, utrinque longitudinaliter

parum impresso, sat sparsim fortius transverse-strigoso, postice recte trun-

cate, basi et apice utrinque inermi, mesopleuris apice obtuse-tuberculatis; ab-

domine oblongo-ovali, pube brevissima ccerulea sericeoque lucida egregie

vestito, valvula anali dorsali dense nigro-setosa ; segmentis ventralibus

valde parce breviterque pilosis, septimo apice utrinque acute denticulato,

valvula anali brevi, glabra ac laevi, parte basali convexa, apice acute

transverse-bicarinata, carinis parallelis, prima supra rotundata, postica

medio arcuatim emarginata
;
pedibus atro-violascentibus, tibiis posticis

intus atro-holosericeo-strigatis, tarsis his compressis longis minus latis ; alis

nigro-cyaneis, subopacis, anticis vitta sat lata pone basin et striga obliqua

mediana costaque a stigmate usque ad vittam et cellula radiali superne e

pube brevi argentea concinne decoratis et insuper anticis limbo apicali toto

anguste, posticis parte apicali latius sordide-hyalinis.— d1

; long. 36 mm. ;

alis expansis 72 mm.
Species : de segmento mediano basi et apice utrinque inermi, valvula

anali et alis facile cognoscitur.

Patria: Brasilia (Mus. Bremense).
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ÎU. Pepsis eqnestris Erichs.

Pepsis eguestris, Erichs. Schomburgk's Reisen ixt British-Guiana. III. Th< il.

pag. 588. (1848).

Pepsis leucobaxis, Smith, Cat, Hym. Ins. Brit. Mus. III. pag. 193 D i:,

cf J. (1855).

Mas : femina? colore penitua similis
; antennis longioribus. i rassiusculis,

tibiis tarsisque posticis compressis baud latis, abdominis segmentis ventra-
libus valde parce breviterque pilosis, sexto utrinque acute denticulato,

valvula anali nitida, angusta, post medium transverse carinata, apice leniter

arcuato-excavata. — Long. J. 22—24 mm.; cf 15— 17 mm.
Patria : British-Guiana (Scbomb. Erichs.)

; Venezuela (Mus. Hung.);
Columbia (Coll. Ed. André!); Brasilia (Smith).

11. Pepsis Nestor n. sp.

Parva, elongata, angusta, nigra, pube brevissima atro-violacea seri-

ceoque lucidaconcinne ornata parciusque nigro-pilosa, capite supra, pro- et

mesonoto scutelloque atro-holosericeis ; capite parvo, post oculos fortiter

angustato, vertice sat lato ; antennis sat crassis ac longis, 1 3 mm. longis,

laete-ferrugineis, articulis cylindricis, duobus primis nigris; segmento me-

diane longo, densius irregulariter fortius transverse-strigoso, medio elevato,

utrinque subcanaliculato, postice utrinque inermi, mesopleuris dente parvo

obtuso armatis; abdomine thorace vix latiore, pube brevissima nigro-

violacea egregie ornato, ventralibus tribus primis valde parce nigro-pilosis,

4—6 nigris nitidis fere lsevibus, quarto utrinque e pilis longis nigris introrsum

versus arcuatim curvatis baud numerosis fimbriato, sexto apice ntrinque

dente sat magno acuto armato, valvula anali longa, sat lata, dense nigro-

setosa, apice truncata, basin versus angustata, utrinque breviter eanali-

culata; pedibus atro violascentibus, tibiis tarsisque posticis compressis,

baud latis; alis viridi-cyaneis, limbo apicali omnium parum violascen-

tibus. — c? ; long. 15 mm.; alis expansis 30 mm.
Species : de antennis, segmento mediano segmentisque ventralibus el

alis facile cognoscitur.

Patria : America meridionalis (Mus. Hung.).

la. Pepsis flavicornis u. ap.

Parva, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima lœte-smarag-

dina sericeoque lucidaconcinne ornata parciusque nigro-pilosa ;
Capite thora-

cis latitudine, post oculos fortiter angustato, temporibus brevibus, vertice Bat

lato ; antennis flavis seu potius citrinis, 14mm. longis, minus crassis, articulis



eylindricis, duobus primis tertiique basi nigris; elypeo convexo, medio

arcuatim emarginato, segmento mediano sat longo, irregulariter obsoletius

transverse-strigoso, medio elevato, utrinque subcanaliculato, postice late-

ribusque inermibus, mesopleuris dente obtuso armatis ; abdomine thorace

vix latiore, pube brevissima líete-smaragdina sericeoque lucida egregie

ornato, segmentis ventralibus : tribus primis parce, 4—5 dense minus

longe pilosis, sexto utrinque postice dente acuto armato, valvula anali

elongata, sat lata, apice rotuncfato dense nigro-fimbriato, basin versus for-

titer angustata et utrinque abbreviatim canaliculata, canalicula subtili ; alis

parum virescenti-cyaneis. — g? ; long. 15—17 mm.; alis expansis

30—34 mm.
Species : de antennis, segmento mediano, colore abdominis seg-

mentisque ventralibus 4—5 valvulaque anali et alis facile cognoscitur.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).

13. Pepsis nigricornis n. sp.

Media, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima nigro-violacea

sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice, pro- et

mesonoto, scutello metanotoque atro-bolosericeis, a latere visis violascen-

tibus; capite thoracis latitudine, post oculos minus fortiter angustato,

temporibus parum tumidis, minus longis; antennis crassiusculis fusco-

nigris, articulis basalibus atro-holosericeis ; elypeo sat tumido, convexo,

apice in medio arcuatim emarginato ; segmento mediano minus longo, sat

sparsim fortius irregulariter transverse-strigoso, medio elevato-convexo,

utrinque longitadinaliter impresso, postice in medio crista elevata trans-

versa medio emarginata instructo , lateribus mesopleurisque obtuse-

tuberculatis, postice declivi ; abdomine thorace parum latiore, pube bre-

vissima nigro-violacea sericeoque lucida egregie ornato, sexto dense nigro-

setoso ; ventralibus lœvibus, punctis piliferis maioribus sparsim vestiti's
;

pedibus nigro-violaceis, tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis

unicoloribus virescenti-cyaneis. — Ç ; long. 26—27 mm. ; alis expansis

52—56 mm.
Species : colore corporis et alis, antennis totis nigris et segmento

mediano a congeneribus facile cognoscitur.

Patria : Peru (Tarapoto et Cumbara) (Mus. Hung.).

14. Pepsis Nireus n. sp.

Magna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima virescenti-

cœrulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice,

pro- et mesonoto scutelloque atro-holosericeis, certo situ virescentibus
;



capite thoracis latitudine, post oculos evidenter angustato, temporibua
minus longis; antennis 25 mm. longis, crassis, apicem versus fortiter

angustatis, articulis cylindricis, totis nigris; clypeo sat tumido, eonvexo,
apice in medio arcuatim emarginato

; segmento mediano sat longo, dense
nigro-villoso, sat sparsim minus fortiter transverse-strigoso, medio elevato-

convexo, utrinque longitudinaliter impresso, postice in medio crista trans-

versa minus alta arcuata, lateribus mesopleurisque obtuse-tubercuhitis
;

abdomine elongato-ovali, thorace parum tantum latiore, pube brevissima

virescenti, vel violascenti-cœrulea egregie ornato, segmentis ventralibue :

3—4 parce, 5-to multo densius longiusque nigro-pilosis, sexto utrinque

valde dense longius fimbriato, septimo nitido, utrinque acute-denticulato,

valvula anali elongata, sat longa, apice nigro-fimbriata rotundataque,

basin versus angustata ; alis viridi-cyaneis splendidissimis violaceoque

tinctis, prassertim limbo apicali omnium. — <? ; long. 35—37 mm. ; alis

expansis 70—72 mm.
Species hœc magnifica : de antennis, segmento mediano, segmentisque

ventralibus et alis facile cognoscitur.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung).

15. Pepsis vitripennis Smith.

Pepsis vitri-pennis, Smith, Cat. Hym. Ins. Brit. Mus. III. pag. 197. u. 34.

Ç. (1855).

Mas : feminae colore penitus similis ; antennis minus longis, tantum

16—17 mm., crassiusculis, apicem versus fortiter angustatis, totis nigris
;

abdominis segmentis ventralibus : 1—3 parce longius nigro-pilosis, quarto

utrinque e pilis longis introrsum versus arcuatim curvatis in fasciculos

duos parallelos divisis vestito, 5— 6-toque nitidis, septimo utrinque dente

acuto armato, valvula anali elongata, minus lata, apice dense nigro-setosa.

basin versus leniter angustata et utrinque subacute-marginata. — Long.

25—27 mm. ; alis expansis 50—52 mm.
Species: de antennis minus longis crassisque, segmento ventrali

quarto, valvula anali et alis pulcherrime laste-violaceis splendidissimis, a

congeneribus facile cognoscenda.

Patria : Costa Kica (Coll. Magrettii !) ; Chiriqui (Mus. Hung.) ;
Panama

(Mus. Hung.) ; Columbia (Smith).

16. Pepsis lepida n. sp.

Media, elongata, sat gracilis, nigra, pube brevissima virescenti- vel vio-

lascenti-cœrulea sericeoque lucida concinne ornataparciusqur nigro-pilosa :

capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato, temporibua minus
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longis ; antennis pallide-ferrugineis, sat tenuibus, articulis duobus primis

tertiique basi, subtus latius, in femina, et duobus primis, 3—4 supra in

mare, nigris; clypeo convexo, sat tumido, apice in medio arcuatim emar-

ginato; segmento mediano sat longo, dènsius minus fortiter transverse-

strigoso, medio parum elevato-convexo, utrinque leniter longitudinaliter

impresso, lateribus mesopleurisque obtuse-tuberculatis ; abdomine thorace

concolore, parum latiore; pedibus nigro-violaceis, tibiis posticis intus

atro-holosericeo-strigatis ; alis nigro-violaceis, splendidis.

Femina: abdominis segmento dorsali sexto dense nigro-setoso, ven-

tralibus parce nigro-pilosis. — Long. 25—30 mm.
Mas: antennis 16—17 mm. longis, abdominis segmentis ventralibus:

tribus primis valde parce nigro-pilosis, quarto fimbria utrinque e pilis longis

introrsum versus arcuatim curvatis in fasciculos duos parallelos divisa

vestito, quinto quoque longius piloso, sexto nitido, septimo utrinque dente

parvo acuto armato, valvula anali sat longa, angusta, parallela; tibiis

tarsisque posticis compressis sat latis. — Long. 16—22 mm.
Species : de colore antennarum alarumque, mas insuper etiam de

segmento ventrali quarto valvulaque anali facile cognoscitur.
;

Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).

17. Pepsis Sagana n. sp.

Media, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima virescenti-cœ-

rulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa; vertice,

pro- etmesonoto, scutello metanotoque atro-bolosericeis, certu situ ccerule-

scentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos fortiter angustato, tempo-

ribus minus longis ac tumidis; antennis longiusculis, sat tenuibus, nigris,

articulis quinque ultimis et 6—7 subtus ferrugineis ; clypeo convexo, in

medio arcuatim emarginato ; segmento mediano sat longo, densius ac

crassius sat régulariter transverse-strigoso, medio elevato-convexo, lateribus

longitudinaliter parum impressis, postice utrinque obtuse-angulatis, meso-

pleuris sat fortiter tuberculatis ; abdomine thorace parum latiore, pube

brevissima virescenti-cœrulea sericeoque lucida egregie ornato, segmento

sexto dense nigro-setoso
;
pedibus violaceis, tibiis posticis intus atro-holo-

sericeo-strigatis; alis unicoloribus caryophilleis (Nelkenbraun). — <j> ; long.

25 mm. ; alis expansis 44 mm.
P. elongatae Lep. et hymaeneae Mocs. socia.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
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18. Pepsis Hyperion n. sp.

Magna vel maxima, robusta, elongata, nigra, pube brevissima vire-

scenti-cœrulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro pilosa;

capite thoracis latitudine, fronte lata, temporibus sat longis ac tumidis,

parum tantum angustatis
; antennis sat crassis, longis, fusco-nigris, articulis

basalibus magis obscuris; clypeovaldeconvexo, apice arcuatiin einarginato
;

pronoto lateribus rotund atis, segmento mediano minus longo, dense ni»ro-

villoso, sat sparsim non crasse subarcuatim, postice et lateribus fortiter

transverse strigoso, apice in medio crista elevata angusta, lateribus meso-
pleurisque apice fortiter obtuse-tuberculatis

; abdomine oblongo-ovali, pube
brevissima virescenti-cœrulea sericeoque lucida egregie vestito, ultimo

dense nigro-setoso
;
pedibus nigro-violaceis, tibiis tarsisque longis, illis

posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis castaneis, limbo apicali basique

fortiter infuscatis. — j ; long. 54—60 mm.; alis expands 8G

—

Í0-2 mm.
Speciei Peps, heros Fabr. Mocs. similis; sed antennis evidenter lon-

gioribus, apicem versus magis attenuatis, alis rufo-castaneis, praesertim di-

stincta. — Cum Pepside Pulszkyi Mocs. simul est specierum omnium
maxima.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).

19. Pepsis citreicornis u. sp.

Minuta, elongata, minus robusta, nigra, pube brevissima fusco-plum-

bea sericeoque lucida ornata parciusque nigro-pilosa; fronte cum vertice,

pro- et mesonoto segmentoque mediano virescenti-atro-holosericeis ; capite

thorace parum latiore, post oculos fortiter angustato, temporibus brevibus
;

antennis longis, sat crassis, pulchre citrinis, articulis duobus primis tertii-

que basi postice nigris ; clypeo sat convexo, densissime punctulato, punctia

aliquot majoribus piligeris inmixtis; segmento mediano sat longo, sat dense

irregulariter fortius transverse strigoso, lateribus inermibus, mesopleuris

obsoletius tuberculatis ; abdominis segmentis pube brevissima virescenti-

cœrulea sericeoque lucida egregie ornatis, ventralibus fere lsevibus, quarto

margine apicali utrinque e pilis longis haud numerosis introrsum versus

curvatis nigris fimbriato, sexto nitido, valvula anali oblongo-elongata. baud

lata, apice rotundata, basi utrinque abbreviating carinata; tarsi- posticus

compressis, proportionaliter sat latis ; alis fusco-castaneis, omnium limbo

apicali infuscatis, costa et subcosta fuscis. — d" ; long. 20—21 mm.; alis

expansis 40—42 mm.
Species : de colore antennarum pulchre citrino alarumque facile

cognoscitur.

Patria : Brasilia (provincia Piauhy) (Mus. Hung.).
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20. Pepsis brevicornis n. sp.

Media, robusta, nigra, pube brevissima violascenti-cœrulea sericeoque

lucida concinne ornata densiusque nigro-pilosa; capite thoraceque supra

nigro-holosericeis; capite longitudine thoracis, sat parvo, vertice lato, tem-

poribus brevibus, minus fortiter angustatis ; antennis nigris, subtus fusco-

nigris, crassis, insolite brevibus, tantuui 15 mm. longis, articulis cylindricis,

tertio quarto parum tantum longiore, 4—6 longitudine inter se subaequali-

bus; clypeo convexo, densissime punctulato, punctis sat magnis piligeris
;

segmento mediano minus longo, dense longius nigro-villoso, sat sparsim

crassius transverse-strigoso, lateribus inermibus, postice rectertruncato,

arcuatim-strigoso, mesopleuris non tuberculatis ; abdomine thorace multo

latiore, crasso, oblongo-ovali, pube brevi virescenti-cœrulea sericeoque

lucida egregie vestito; segmentis ventralibus parcius longe nigro-pilosis,

sexto margine postico in medio profunde exciso, utrinque deute valido

apice acutissime armato, valvula anali lata subquadrata, apice truncato,

breviter dense nigro-setoso ;
pedibus nigro-violascentibus, tarsis compres-

sis, angustis brevibusque; alis fulvo-castaneis, pube nempe brevi laete-

fulva, basi anguste nigra ornatis, omnibus limbo apicali late infuscatis. —
d" ; long. 33 mm.; alis expansis 66 mm.

Species : de antennis insolite brevibus, abdomine lato crassoque, seg-

mento ventrali sexto utrinque dente valido apice acutissimo, valvula anali

alisque facile cognoscitur.

Patria : Brasilia (Eio grande de Sul) (Mus. Hung.).

21. Pepsis Sommeri Dblb.

Pepsis Sommeri, Dhlb. Hyni. Europ. I. pag. 465, n. 17. ç . (1843—45). —
Cresson. Transact. Amer. Erit. Soc. I. pag. 146. n. 9. ç . (1867—68).

Mas: feminae colore penitus similis; antennis crassiusculis, abdomine

pedibusque violaceis, segmentis ventralibus 4— 6 nigris ac politis, quarto

utrinque pilis aliquot (circiter 9— 10) longis vestito, pedibus posticis medio-

criter compressis. — Long, 28 mm.
Patria: Mexico (Dhlb. Cress, et Mus. Hung.); Quatemala (cf. Coll.

Edm. André !).

22. Pepsis lativalvis n. sp.

Magna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima atro-violacea

sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice, pro- et

mesonoto, scutello metanotoque atro-holosericeis, a latere visis vix viola-

scentibus ; capite thoracis latitudine, post oculos evidenter angustato satis-

que tumido; antennis crassiusculis 21—22 mm. longis, ferrugineis, arti-
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culis cylindricis, duobus primis nigris; clypeo convexo, apice in medio
arcuatim emarginato ; segmento mediano sat longo, dense nigro-villoso,

minus sparsim fortius transverse-strigoso, medio elevato-convexo, utrinque

longitudinaliter impresso, postice in medio crista elevata instructo, lateri-

bus utrinque fortiter tuberculatis, mesopleuris quoque tuberculo obtuso
;

abdomine oblongo-ovali, thorace parum latiore, pube brevissimaatro-holo-

sericea, marginibus posticis segmentorum dorsalium latius virescenti-

cœrulea egregie ornatis ; ventralibus : quatuor primis parce, 5—6 dense

longius nigro pilosis, valvula anali val de lata, leniter arcuatim curvata,

basi nitida, postice excavata et dense nigro-setosa, apice profunde excisa

fimbriataque
;
pedibus atro-violaceis, tarsis posticis compressis valde latis

;

alis fulvis, pube brevi castaneo-fulva, imo basi nigra, concinne decoratis,

omnibus limbo apicali (usque ad cellulas) fortiter infuscatis, violaceo vix

nitentibus. — cf ; long. 38—40 mm. ; alis expansis 78—80 mm.
Species : de antennis, segmento mediano et segmentis ventralibus,

valvula item anali, pedibus alisque facile cognoscitur. — De cetero

P. Andrei Mocs. proxima.

Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).

23. Pepsis nitons n. sp.

Submagna, elongata, sat robusta, nigra, pube brevissima viridi-cœ-

rulea sericeoque lucida concinne ornata parciusque nigro-pilosa ; vertice,

pro- et mesonoto scutelloque atro-holosericeis ; capite thoracis latitudine,

post oculos evidenter angustato minusve fortiter tuuiido ; antennis eras-

sis, 22 mm. longis, apicem versus attenuatis, ferrugineis, duobus primis

nigris, articulis cylindricis ; segmento mediano longo, dense minus fortiter

transverse-strigoso, medio elevato-convexo, utrinque leniter longitudina-

liter impresso, postice in medio inermi, lateribus tantum angulatis, meso-

pleuris sat fortiter obtuse-tuberculatis ; abdominis segmentis atro-holoseri-

ceis, marginibus posticis latius pube virescenti-ccerulea egregie ornatis,

ventralibus: 1—3 quartique parte basali valde parce nigro- pilosis, quarto

apice quintoque dense minus longe nigro-setosis, reliquis nitidis, septimo

utrinque denticulato, valvula anali minus lata, elongata basin versus

angustata, apice rotundata
;
pedibus atro-violaceis, tibiis tarsisque posticis

compressis, minus latis ; alis castaneo-fulvis, nitore dilute-orichalceo Bplendi-

dissimo, omnibus limbo apicali late (usque ad cellulas) fortiter infuscatis,

anticis apice parum violascentibus. — d" ; long. iHJ mm. ;
alis expansis

60 mm.
Species elegáns: de antennis, segmento mediano segmentisque v.n-

tralibus, et prasertim de colore alarum a congeneribus facile cognosceudn.

Patria : Chiriqui (Mus. Hung.).
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24. Pepsis Petit« Guér.

Pepsis Petitii, Guér. Voyage de Coquille. Zoolog. II. part 2. pag. 255. o . tab.

115. fig. 1.(1828—32).

Media, sat robusta, nigra, pube brevissima nigro-cyanea dense vestita

parciusque nigro-pilosa; pro- et mesonoto, scutello, postscutello et alarum

tegulis atro-holosericeis ; capite thoracis latitudine, post oculos parum
angustato, sal tumido; antennis crassiusculis, fulvis, articulis duobus

basalibus nigris, tertio imo basi infuscato ; clypeo valde eonvexo, apice

arcuatim leniter emarginato; segmento mediano longius densiusque nigro-

villoso, medio minus profunde canaliculate, utrinque longitudinaliter

impresso, inœqualiter sat sparsim minus fortiter, lateribus fortius, trans-

verse- strigoso, postice oblique-truncato, basi non tuberculato, apice utrin-

que fortius denticulatim producto, mesopleuris apice tuberculo parvo

obtuso armatis ; abdomine oblongo-ovali, pube brevissima violascenti-cœ-

rulea sericeoque lucida concinne ornato, segmentis : secundo thorace

latiore, ultimo dorsali dense nigro-setoso; pedibus abdomine concoloribus,

tibiis posticis intus atro-holosericeo-strigatis ; alis fulvis, pube densa argentea

aureoque micanti, imo basi nigra et posticis unatertia parte basali atro-

cyanea concinne ornatis. — Ç ; long. 35 mm.
Patria : Peru (Guér. et Coll. Ed. André !).

Animadversio. — Insigne hoc animal, in aetate senili alis iam maxime
derasis laceratisque inventum, prgecisius describi nequit ; sed species : alarum et

antennarum colore a congeneribus iam facile cognoscitur.
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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KASZÁSPÓK-

GYJTEMÉNYE.

(OPILIONES MUSAEI NATIONALIS HUNGABICI.)

Dr. Lendl ADOLF-tól Budapesten.

(L, II. tábla.)

Herman Ottó 1879-ben megjelent munkájában: «Magyarország Pók-

faunája» -ban a magyarországi kaszáspókok ismertetésének néhány lapot

mint függeléket szentelt. maga mondja : «AzOpiliók vagyis Kaszáspókok

magyar Faunája mindeddig még nem képezte a tüzetesebb vizsgálódás

tárgyát. Magam is csak mellékesen foglalkoztam vele ; mindazonáltal hasznos

dolgot vélek mívelni, amidn mindazt, ami ezekrl az alakokról tudomá-

somra jutott, legalább egy átnézetesen taglalt és tartott kis dolgozatban

közrebocsátom.» — S ez a kis dolgozat az egész, amit eddig a magyar iro-

dalomban ezekrl az állatokról feljegyeztek.

Már évekkel ez eltt Söbensen Vilmos, a kiváló araneologus vállal-

kozott arra, hogy a magyar nemzeti múzeum állattan osztályában lev,

elég tekintélyes kaszáspók-gyüjtemény alapján összeállítja a magyarországi

fajok enumeratióját.

A magy. nem. múzeum készséggel el is küldte Kopenhágá-ba a gyj-

teményeiben rzött összes kaszáspókokat, — s hogy én is hozzájáruljak ée

a nevezett tudósnak munkáját megkönnyítsem, de fképen azért is, hogy a

múzeumi gyjteményt még teljesebbé tegyem : hozzáadtam a magam gyj-

teményét is, mely fajokban szintén olyan gazdag volt mint a múzeumé.

Azóta elmúlt öt év, s habár Srensen idközben referált ugyan mun-

kájának elhaladásáról, mégis a múlt év szeptember havában visszaküldte

mind a két gyjteményt a felett való sajnálkozásának kifejezésével, hogy

másféle és túlságos elfoglaltsága miatt nem fejezheti be tervezett munkáját.

Mindenesetre sajnálhatjuk mi is, hogy munkája félben maradt, mert S-

rensen épen a kaszáspókok kitn ismerje. De ha nem is írhatta meg a

tervbe vett enumeratiót, mégis nagy hálára kötelezte kiváltképen a magyar

nemzeti muzeumot, mert a kiküldött fajok több mint *U reszet meghatá-

rozta. Az én gyjteményemet pedig revideálta és részben meg is határozta

fajaimat.

Az itt röviden elmondott körülmények abba a szerencsés helyzetbe
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juttattak engemet, hogy az determinatiói alapján és az beleegyezésével

közölhetem az alábbi adatokat a magyarországi kaszáspókok faunájáról.

Mieltt azonban a fajok felsorolásába fognék, meg kellmég jegyeznem,

hogy azt a kevés fajt, melyet Sökensen meghatározni már reá nem ért,

utólagosan én determináltam meg; a szükséges rajzokért szintén én vagyok

felels ; ellenben az új fajok leirásai többnyire SÖRENSEN-tl valók.

A midn végre az elmúlt év szén a múzeumi kaszáspók gyjteményt

újból rendeztem, beosztottam saját gyjteményemet is, melyet a nemzeti

múzeumnak ajándékoztam.

Az így kiegészített múzeumi kaszáspók-gyjtemény a következ fajokat

foglalja magába.

Ordo: Opiíiones.

SUBOKDO : OPILIONES PLAGIOSTETHI E. S.

FAMÍLIA I. PHALANGIID^.

SUBFAMILIA A. SCLEROSOMATINAE.

GENUS I. ASTKOBUNUS Th.

l.Astrobunus laevipes Can.

A múzeum gyjteményében 13 példány van, melyek közül az egyik

abban tér el, hogy oldaldudorok nélkül való. Azeltt Homalenotus sp.

névvel jelölték meg a gyjteményben. — Hungária.

2. Astrobunus croaticus n. sp. Srensen.

Lendl gyjteményében egy példány. — .Tassénak (Croatia).

SUBFAMILIA B. PHALANGIINAE.

GENUS 2. LIOBUNUM C. K.

3. Liobunum rotundum Latr.

A múzeum gyjteményében számos <j> és cf. — Hungária.

(Pozsony, Dr. Bkh.)

4. Liobunum rupestre Herbst.

A múzeum gyjt. 1 péld. Hungária és 3 5 Hungária sept. Budatin

megjelöléssel.

GENUS 3. PHALANGIUM L.

5. Phalangium opilio L.

Lendl gyjt. 1 cf. — Mosunje (Croatia) X/87; 1 d. — Budapest

1886 ; több példány Zuberecz (Árva.) A múzeum gyjteményében szá-

mos (f és <j> van Hungária megjelöléssel ; ezek közül az egyik j. abban
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tér el, hogy fejtorjának es lábainak tüskéi a rendesnél nagyobbak, ellen-

ben a potroh tüskéi kisebbek. Mindezek a példányok azeltt máe ni vek

alatt szerepeltek a múzeumi gyjteményben éspedig : Opilio parietinum

C. K., 0. albescens C. K., Ceratoma curvicome C. K., C. cornutum L.

és C. brevicorne C. K. nevekkel voltak megjelölve.

6. Phalangium parietinum De Geer.

A múzeum gyjteményében számos példány van részben Budapest,

részben Hungária megjelöléssel. Legnagyobb reszt szinten más fajon-

ként voltak beiktatva és pedig a következ nevekkel : Opilio instratus

L. K., 0. intricatus, Phalangium terricola, Cerastoma brevicorneC. K.,

C. cornutum L. K., C curvicome C. K.

Lendl gyjteményében a következ magyarországi helyekrl vannak

példányok: Pilis, VII. 87. — Budapest, 8(3. — Jassenak (Croatia),

X. 87. — Nyáregyháza, VIII. 86. — Pécs, VI. 87. — Nagyvárad,

VIII. 86. — Kolozsvár, VIII. 86. — Dombóvár, IX. 87. — Tolna, VI.

87. — Szántód, 13. VII. 87. — Resicza, IX. 87.

7. Phalangium saxatile C. K.

A múzeum gyjteményében csak egyetlenegy d1 példányt találtam,

mely azeltt Cerastoma brevicorne C. K., Hungária, névvel volt be-

osztva.

Lendl gyjteménye több példányt foglal magában : Jassenak (Croa-

tia), X. 87, — Mosunje (Croatia), Tüske (Tolna) VI. 87.

8. Phalangium dentatum(f) C. K.

Nem biztos determinatio ;
— Lendl gyjteményében. — Jassenak.

X. 87.

GENUS 4. PLATYBUNUS C. K.

9. Platybunus sp.

Lendl gyjt. — Az egyetlen példány hibás, azért Sörensbn sem

akarta a valószínleg új faj leírását erre alapítani.

10. Platybunus bucephahis C. K.

Lendl gyjteményében számos példány van a következ Helyekrl :

Poprádi tó, VIII. 86, — Béla-Liget, — Zuberecz. IX. 86. Sémet-

Próna (Nyitra m., Logzka József gyjt.) VIII 87.

A múzeum pedig a következ helyekrl mutathat fel példányokat :

Hungária sept. (Krivan), — Bártfa.

11. Platybunus corniger Herm.

Ebbl a ritka fajból a múzeumi gyjtményben található több példány

Hungária és Nagyvízvölgy 1827. megjelöléssel, közülök egynehánj

darab Opilio cinerascens C. K. névvel volt beiktatva.

Lendl gyjteményében csak ket £ van. - Tüske, I / 's'/

j
TerméiMttrujzi Füzetek. XVII. köt.
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X^.Platybunus sp.

Mind a két <j> példány kissé hibás, azért biztosan meghatározni nem
sikerült. Lendl gyjt. — Jassenak, X. 87.

13. Platybunus robustus. Sörbnsen n. sp.

A múzeumi gyjteményben van egy magyarországi példány Hungária
megjelöléssel; Lendl gyjteményében pedig két görögországi.

GENUS 5. GYAS. E. S.

14. Gyastitanus E. S.

Lendl gyjteményében.— Rézbánya, Nagy Sándor barlang, VII 87.

Az összes példányok eltérnek kissé Simon leírásától, amennyiben a

trohanter-ízek csak felül feketék, alul pedig barnásak ; azon kívül a

fejtor egészen fekete és csak a szemek eltt mutat kissé világosodó fol-

tot. Simon pedig azt írja: «une bordure antérieure blanche, coupée au

niveau du mamelon d'une grande tache frontale noire tringulaire proje-

tant en arrière trois branches obliques peu régulières : l'extérieure sub-

marginale interrompue au porc latéral, l'interne rapprochée du mamelous
et très irregulière » . De továbbá azt mondja még: « quelque fois

céphalothorax noir avec de espaces brun mal définis.» Ez az utóbbi

megjegyzés az összes magyarországi példányokra illik.

A múzeumi példányok Opilio longipes névvel voltak megjelölve az-

eltt és Hungária orient, és Nagy vízvölgy helyrl valók.

GENUS 6. EGAENUS CL K.

15. Egaenus variegatus n. sp. Lendl.

Múz. gyjt. — Hungária. — Budapest.

16. Egaenus mordax C. L. K.

Múz. gyjt. — Hungária.

17. Egaenus convexus var. ictericus C. L. K.

Múz. gyjt. — Hungária (Pozsony, Dr. Bkh).
Lendl gyjt. 1 péld.

18. Egaenus convexus var. convexus C. L. K.

Múz. gyjt. — Hungária.

19. Egaenus convexus var. atratus Lendl.

Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887. számos példány.

20. Egaenus maximus Lendl nov. spec.

Lendl gyjt. — Vinkovce (Slavonia), 1 d\ 1 5 .

21. Egaenus sp. indeterm.

Ebbl a fajból a múzeum és Lendl gyjteményében is vannak egyes

példányok, de oly állapotban konzerválódtak, hogy biztos meghatáro-

zásra már nem alkalmasak.



19

22. Egaenus hungaricus Lenel n. sp.

Lendl gyjt. — Farkasd, Budapest.

GENUS 7. OLIGOLOPHUS. C. K.

23. Oligolophus palpinalis Herbst.

Lendl gyjt. — Jassenak (Croatia); Podusesd (Croatia), XI. 87.

24. Oligolophus sp. indetem.

Múz. gyjt. — Hungária.

GENUS 8. ACANTHOLOPHUS.

25. Acantholophus tridens C. L. K.

Lendl gyjt. — 1, 5 Hungária; több példány a rumunyesti (Bihar)

barlangból való, VIII. 86.

26. Acantholophus Lendlii n. sp. Sörensen.

Lendl gyjteményében egy magyarországi példány.

27. Acanlholoplius bellicosus n. sp. Sörensen.

Lendl gyjt. — Német-Próna, VIII. 87.

Múzeumi gyjtemény példánya Acantholophus horridus C. K. név-

vel volt bejegyezve, ami abból magyarázható, hogy ez a faj tényleg az

A. horridus Panz. legközelebbi rokona.

28. Acantholophus horridus Panz.

Múz. gyjt. — Hungária. — Valamennyi példány azonban rósz álla-

potban van.

29. Acantholophus ephippiatus C. L. K.

Múz. gyjt. 1 $ .

30. Acantholophus ephippiger E. S.

Múz. gyjt. — Valószínleg magyarországi példány.

31. Acantholophus hispidus Herbst.

Múz. gyjt. Hungária (Pozsony, Dr. Bökh).

GENUS 9. MITOPUS THGE.

32. Mitopus alpinus Herbst.

Múzeumi gyjteményben számos példány van, melyek azeltt részben

Opilio rufescens, 0. albescens és 0. Bhododendri nevekkel voltak jelölve.

Termhelyeik: Hungária, Hungária sept, és Nagyvízvölgy.

Lendl gyjteménye csak 3 hímet mutathat fel a poprádi I» kör-

nyékérl.

33. Mitopus alpinus var. fasciatus C. K.

Lendl gyjt. — Poprádi tó Í886. 2 5 és 4 $. — Békatavak 1 ?.

— Királyhegy 31. VII. 87. 3 $ és 1 cf.

2-



20

34. Mitopus palliatus Latr.

Múz. gyjt.— Hungária., Hungária sept. — Több példány Opilio

albescens névvel volt beiktatva.

Lendl gyjt. — Zuberecz. — Német-Próna, VIII. 87. (Loczka

József). — Pilis, VIII. 86.

FAMÍLIA II. ISCHYEOPSALIDAE.

GENUS I. ISCHYEOPSALIS CK.

35. Ischyropsalis Kollari C. L. K.

Lendl gyjt. — Hungária.

36. Ischyropsalis Hellwigii Panz.

Múz. gyjt. — Hungária orient.

37

.

Ischyropsalis manicata L. K.

Néhány magyarországi példány Lendl gyjt.

FAMÍLIA III. NEMASTOMATIDAE.

GENUS I. NEMASTOMA C. K.

38. Nemastoma elegáns Sörensen n. sp.

Múz. gyjt.

39. Nemastoma lineatum Sörensen n. sp.

Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887. 1 péld.

40. Nemastoma gigás Sörensen n. sp.

Múzeum gyjt. — Hungária orient. — Azeltt Nemastoma ftavima-

num névvel volt megjelölve.

41. Nemastoma Kochii Nov.

Lendl gyjteményében összesen 7 példány, melyek közzül egy d" és

három ç példányt Hazay Gyula 1886-ban a Segestyelvölgyi barlang-

ban, Bihar megyében gyjtött ; három Ç -t pedig én magam egy évvel

késbben, 1887 nyarán találtam ugyanott.

Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy , 1887. Bártfa.

42. Nemastoma triste C. L. K.

Múz. gyjt. — Bártfa 1 $ és 1 c? a termhely megjelölése nélkül.

A hím leírását eddig még nem közölték sehol, a miért hasznos dolgot

vélek mívelni, ha leírását — melyet ugyan csak erre az egy és kissé

hibás példányra alapíthatok — e dolgozatom végén közlöm.

43. Nemastoma chrysomelas Herm. (= N quadricome L. K.)

Múz. gyjt. — Bártfa, 1 cf. 1 £ . — Hungária.

Ezek a példányok azeltt Nemastoma dentipalpe névvel voltak be-

jegyezve.
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44. Nemastoma lugubre 0. F. Müll. (= N. bimaculatum Fabr.)
Múz. gyjt. — Hungária.

FAMÍLIA IV. TROGULID^E.

SUBFAMILIA A. DICRANOLASMATI \ A I ..

GENUS I. DICRANOLASMA Sörensen.

45. Dkranolasma scabrum Herbst.

Múz. gyjt. — Nagyvízvölgy, 1887.

SUBFAMILIA B. TROGULINAE.

GENUS. 2. TROGULUS Lvtr.

46. Trogulus rostratus Latr.

Múz. gyjt. — Rézbánya. — - Malomvíz, 5 péld.

47. Trogulus tricarinatus L.

Múz. gyjt. — Máramáros. — Malomvíz 1887.

AZ UJ FAJOK LEÍRÁSA.

DESCRIPTIONES SPECIERUM NOVARUM.

Astrobunus croaticus Sörensen nov. spec.

4 mm. longus, fuscus, partim testaceo variegatus ; tuber oculitVrum

sat magnum compressum, processulis utrinque quaternis instructum :

menta abdominalia priora quattuor processulis binis, quintum, sextuiu.

septimum processulis quaternis pnedita
;
partes palporum muticœ, peniculo

destitute; femora teretia, ordinibus binis (anteriore et posteriore) procès-

suum instructa.

Tuber oculiferum est magnum compressum, a margins anteriore

corporis spatio separatum, quod longitudinem tuberis manifesto superai

Processuli utriusque ordinis quaterni, sibi Bnbœquales, procere conioi (vel

subcylindrici) subacuti, parce coriacei, altitudine tuberis manifesto bre-

viores. Corporis tota superficies dense granulata, prater quod cephalotho-

rax muticus. Supra antennas processuli ambo robusti, breves, mutioi por

recti adsunt. Segmenta dorsualia abdominis priora quattuor processulis

binis, conicis, in-basi dilatatis, subobtusis, prœdita, quam processulis tube-

ris manifesto robustioribus, ordines ambos, retrorsum leviter divergentes
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;
praeter quos segmentum quartum tubereulis humilibus late-

ralibus utrinque singulis, ornatum. Segmenta quintuni, sextum, septimum

processulis similibus quaternis praedita, quae in segmento septimo inter sese

aeque distant, dum medii segmentorum quinti et sexti sibi quam lateralibus

propinquiores sunt. Segmentum dorsuale anale et venter mutica.

Antennas parvae; articulus secundus oblongus. Palpi parvi. Partes

omnes muticse ;
patellaris et tibialis subaeque longi, peniculo interiore des-

titutse, in apice non producta.

Pedes breves. Coxae I processulo parvo anteriore, II processulo ante-

riore et proeessu posteriore ; III processu anteriore biramo (seu tuberculum

laterale ante apicem gerente) et processulo posteriore ; IV. processibus ante-

riore et posteriore instructae. (Coxœ processibus dorsualibus destitutae). Tro-

chanteres processibus anterioribus et posterioribus, utrobique saepissime bi-

nis. Femora teretia, ordinibus binis, anterioribus et posterioribus, processuum

tricuspidatorum * instructa, quorum longiores aeque longi atque diametros

articuli sunt; eniinentias femoris II ultra medium minores: tubercula.

Praeter quos femora I. III. IV. ordinibus singulis dorsualibus tuberculorum

parvorum praedita. Patellae teretes praeter tubercula apicalia tubereulis

parvis superioribus praeditae. Tibiae teretes mutiese, sicut femora et patellae

et metatarsi dense granulatae ; tibia I spurié articulata.

Céphalothorax fuscus, testaceo marmoratus; scutum abdominale

(segmenta quinque priora coalita) fuscum, ante testaceo variegatum. Seg-

menta libera fusco-testacea. Eminentiae tuberis oculiferi totae testaceae et

apices eminentiarum abdominalium sordidae testaceae. Venter sordide testa-

ceus. Coxae et trochanteres testacea
; partes ceterae pedum sordide testaceap.

Corpus 4 mm. long., 2*5 mm. lat.; pedes I 7; II (sine tarso) 12

III 7; IV. 11-5. -

Platybunus robustus Lendl nov. spec.

Ç 8*5 mm. longus, 5 mm. latus, magnus ac robustus ; cinerascenti-

rufus in extremitatibus colore ferrugineo ; dorso vitta lata in marginibus
undulata in cephalothorace dilatata, colore saturate-cinereo, in abdomine
postice attenuata, dilute-brunnea usque ad segmentum sextum abdominis
extensa; ventre unicolori albido-flavescenti ; apicibus femorum, genibus
tibiisque dilute-ferrugineis. Cephalothorace longitudine duplo latiore ; oculis

magnis et in latere tuberis oculiferi magni ephippiformis lati ac bene ele-

vati sitis ; tubera oculi vero lateribus spinulis armata ; abdominis segmento
primo convexo, sulcis bene discreto, spinulis parvis nigris transversis

* Lente acutissima inspecti processas dicti videntur esse spinae, quorum pars
basali in cuspides ambas producta est, juxta partem apicalem (vel aculeum) positas.
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armato; segrnentis reliquia eonnatis, granulosis, spinulis aliquot nigria

valde brevibus, vix visibilibus; articulo secundo antennannu baaali duplo
longiore; femoribus palporum spinulis parvis nigria armatis, articulis

reliquia latere interno pube subtili albido veatitia, tarso tibia patellaque

simul sumtis »quilongo
; unguiculo palporum uncato; pedibus valde Longia

crassisque, femoribus spinulis nigris parvis denaia Berriatim diapoaitia;

auctione majore spinulis totius corporis basi albidis, in apicibua nigris.

Egsenus hungaricus Lendl nov. spec.

cf Saturate-brunneus, minutus, depressus; ceplialotborace abdomine
sequilato ; tubere oculifero albo, parvo ; antennis haud longis saturate-

brunneis, subangustis, coxis anticis non crassioribus, digito mobili immo-
bili longiore, supra lineis tlavidis

; palpis brunneis, genibus tibiisque a?qui-

longis, valde crassis, femore crassioribus, pedibus anticis tamen quarto non
crassioribus; coxis femoribusque totis saturate-brunneis, genibus tibiiaqne

supra albido-flavis, tarsis dilute-brunneis; abdominis dorai saturate brunnei

medio vitta angusta albido-flava ornatis, lateribus postice utrinque vitta

angusta albido-flava medium abdominis non superante ; abdomine subtus

saturate-brunneo, segmentis marginibus bene visibilibus colore dilutiore
;

supra subtusque maculis parvis dispersis subtilibus flavis. Longit. 5*5 mm.,

latit. 4*00 mm.
Ç. Colore dilutiore, fulvescenti-brunneo ; statura magnitudineque

mari similis; ceplialotborace abdominis latitudine ; tubere oculifero albo,

parvo ; antennarum articulo secundo crassitie coxarum anticarum ; digitis

mobilibus immobili longioribus; genibus tibiisque palporum incrassatis,

apice longo valde tenui
;
genibus tibiisque supra pedum albidis, cetero

brunneis, coxis brunneis ; tarsis magis dilutis ; abdomine supra subtusque

maculis parvis flavidis; medio vitta flava, postice utrinque angusta albido-

flava; segmentis evidentibus saturate brunneo fasciatis.

Egaenus coiivexus var. atratus Lendl nov. var.

Stirpe colore saturatiore, atratus; pedibus, exceptis tarsis, leque atra-

tis; in medio dorsi abdominis vitta valde angusta flava ; and uni- maris

evidenter magnis ac crassis.

Egaenus variegatus Lendl nov. spec.

cf. Statura lato, brevi; brunneo-albido flavoque variegatus. Ceplialo-

tborace latitudine fere sequilongo, abdomine anguatiore depreaao; tubere

oculifero parvo, oculis minutissimis ;
cepbalothorace antice flavo-rufo, late-
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ribus maculis brunneis albisque ; antennis valde magnis robustis brunneis

superne flavis; digitis immobilibus prope basin dente magno obtuso arma-

tis ; digitis niobilibus falciformibus subtus dente parvo munitis ; abdomine

brunneo fasciato, fasciis confluentibus, postice dilutioribus, lateribus albi-

dis, in medio dorsi linea tenui albida a tubere oculifero usque ad apicem

abdominis extensa; apice abdominis rotundato obtusoque ad ventrem

deflexo ac vitta lata albida ornato ; ventre albo-fasciato
;
pedibus anticis

valde robustis, femoribus crassissimis saturate brunneis superne albido-

flavo lineatis
;
pedibus brunneis, coxis trochanteribusque obscurioribus.

7*5 mm. longus 5*5 mm. latus, antennarum articulus secundus 5 mm.
longus.

Ç Feminae speciei prœcedentis similis ; longiusculus, postice acuti-

usculus, cinereo-brunneus, saturate-brunneo flavo-alboque varius ; cephalo-

tborace parvo, abdomine angustiore ; antennis colore minus saturato quam
cephalothoracis, articulo secundo angusto, longo

;
pedibus dilute-brunneis,

coxis trochanteribusque colore magis saturato ; abdominis lateribus dilutis,

medio fasciis saturate-brunneis confluentibus, antice posticeque magis

saturatis ; apice abdominis acuminato, lateribus vitta angusta tenui; medio

dorsi linea tenui albida usque ad apicem abdominis extensa ; ventre fusco-

griseo, fasciis minus distinctis. 9*5 mm. longus, 5'5 mm. latus.

Egsenus maximus Lendl nov. spec.

cf . Valde magnus ac robustus ; antennis pedibusque anticis evidenter

crassis ac robustis; brunneus, subtus cinereo-brunneus, antice colore

saturatiore, albo-flavo brunneoque variegatus. Cephalothorace longitudine

sua non multo latiore, abdomine sequilato ad basin antennarum margine

cephalothoracis reflexo, ibidemque superficie subtus spinulosa; supra

subtiliter granulato, punctis maculisque albis saturateque brunneis inter-

mixtis; tubero oculiferorum parvo alboque, oculis quoque minutis; anten-

nis insolite magnis ac crassis, articulo basali fere longitudine cephalotho-

racis, supra tuberculo magno instructo, punctis saturate brunneis, albis

flavisque variegato, supra intus subtusque spinulis parvis ; articulo secundo

primo adhuc semel longiore, supra geniculatim tuberculato, saturate brun-

neo, supra vitta sulphurea, digito immobili dentibus duobus obtusis, digito

mobili arcuato, longo, falciformique vero incissuris duabus sat profundis.

Pedibus anticis valde crassis, femoribus saturate-brunneis, supra colore

dilutiore, genibus tibiisque flavis, subtus brunneis ; tarsis valde tenuibus ;

genibus tibiisque simul sumtis longitudine femorum; femoribus pedum
2—4 brunneis, articulis reliquis pedum albido- flavis, apicibus brunne-

scentibus. Abdomine postice acutiusculo, segmentis connatis, supra brun-

neo, fasciis evanescentibus, in lateribus quasi maculis saturate-brunneis;
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dorsi medio vitta angusta albido-flava a tubere oculifero usque ad apicem
abdominis extensa, utrinque ad apicem vitta alba irregulariter emarginata,
circa medium abdominis desinente

; abdomine subtus unicolori punctia
aliquot minutis albidis. Long. eorp. 11*5 mm., latit. 7-0 mm., articuli

secundi antennarum 0*0 mm.

Ç. Mari similis; sed magis longiuscula colore dilutiore cinnereo-

brunneo; articulo secundo antennarum elongato, digito immobili medio
dente parvo armato, digito mobili vero ante medium excisnra iirotuu«la

instructo; coxis antennisque dilutioribus,in apicibus articulis pedum brun-

nescentibus, in reliquis albido-flavis; pedum omnium femoribus, genil.us

tibiisque eburneis, colore valde peculiari. Long. 1 2-5 mm., latit. 7 mm.

Acantholophus bellicosus Sörensen nov. spec.

4,5 mm. longus, pallidus, sella dorsuali pone manifesta nigra, pone truncate :

tuber oculiferum sat parvum, processulis utrinque quateruis prseditum; corpus or-

dine anteriore transverso recto processuum proclinium trium instructum, mox
pone quos processuli similes pauci adsunt ; segmenta abdoniinalia ordinibua singu-

lis processulorum acutorum instructa; palporum pars femoralis spinis inferioribus

magnis quattuor et pars tibialis spinis inferioribus tribus parvis annates : pedum
femora, patella?, tibise ordinibus spinarum leviter procurvarum undique munita.

Tuber oculiferum sat parvum, a margine anteriore corporis spatio

separatum, quod longitudinem tuberis superat; longius quam altius et

(praeter oculos) multo longius quam latius. Utrinque adsunt processuli qua-

terni procere conici, acuti, sibi subaequales, altitudine tuberis breviores,

quorum secundi sibi propinqui. Quibus processulis setula? apicales singula?

impositae sunt.

Céphalothorax ante truncatus, processibus anterioribus tribus, pro-

clinibus, divergentibus instructus, procere conicis acutis, sibi œqualibus,

ordinem transversum rectum formantibus; mox pone quos adsunt proces-

suli similes ambo aut quattuor; item processuli magni marginales adsunt,

quorum maximus angulo anteriori-laterali impositus est. Juxta tuber oculi-

ferum processuli minores utrinque adsunt; post tuber ordines duo pro-

cessulorum. — Dorsum totum dense granulátum. — Abdominis segmenta

dorsualia suo ordine processulorum breviter conicorum acutorum, den-

sorum, insequalium, ante minorum, pone sensim majorum, preedita : seg-

mentum octavum tuberculis obtusis remotis. — Venter sublœvis, granis

lateralibus paucis omatus. Operculum genitale oblongo trigonum, ante

rotundatum.

Antenna? mandibulares parvœ.

Palpi sat breves et robusti. Pars femoralis spinis inferioribus (exterio-

ribus) quinque armata, robustis, apicem articuli versus (apioali parva



excepta) sensím longioribus, quarum longissima, quarta, diametro articuli

manifeste brevior ;
praeter quas adest ordo interior-inferior spinularum gra-

ciliuni densarum ; denique prope apicem spinulae dorsuales paucae, leviter

procurvae ; apex interior partis femoralis breviter conice productus, obtusus,

turba setularum ornatus. Pars patellaris sensini latior et in apice interiore

breviter conice producta; ordinibus superioribus duobus spinularum levi-

ter procurvarum munita, infra inermis. Pars tibialis parte patellari paullo

longior, ordinibus superioribus duobus spinularum similium sed manifesto

minorum et spinis parvis inferioribus rectis tribus (exterioribus duabus et

interiore una) instructa ; apex articuli interior angulatus, non productus.

Partes patellaris et tibialis peniculo interiore haud denso ornatae. Pars tar-

salis cylinclrica
;
partibus patellari et tibiali coniunctis manifesto longior,

preeter pilos breves ordinibus crinium ornata.

Spinarum (et palpis et pedibus impositarum) pars apicalis parte basi-

lari multo brevior.

Pedum cox« omnes coriaceae, ordinibus inferioribus binis tuberculo-

rum preditae ; tubercula coxae I subconica, ceterarum humilia rotundata;

processulis singulis, I et II posterioribus, III et IV anterioribus instructae.

Trochanteres omnes processulis aliquot, magnis et minoribus, praediti.

Femora, patellae, tibiae ordinibus spinarum densarum leviter procurvarum

undique prasdita (inter quas setae non adsunt), quarum supremo manifesto

majores, diametro sui articuli tamen manifesto breviores. Metatarsi omnes

spinis superioribus similibus et minoribus praediti.

Pallidus. Sitta dorsualis fusca, pone manifesta, nigra, in segmento

quinto truncata. Dorsum punctis obscuris, sua areola pallida cinctis, dis-

persis ornatum. Antennae pallide testaceae, supra vix fusciores. Palpi tes-

tacei
;
pars femoralis apicem prope infuscata ;

partes patellaris et tibialis

fusee bistriatae. Pedes testacei ; coxae pallidas, leviter fusce unilineatae
;
pars

apicalis femorum, patellae, tibiae (partim—II manifesto) brunnescentes.

Venter griseus, albido punctatus.

Corpus 4,5 mm. long., 2,75 lat.; palpi 3; pedes I 6; II 12;

III 6; IV 9.

Acantholophus Lendlii Sörensen nov. spec.

6,5 inra. longus, testaceus, striis ambabus brunneis, ante tuber oculiferum

positis, notatum ; tuber oculiferum tuberculis humilibus rotundis albis utrinque

quinis ornatum ; corpus ordine anteriore transverso recto processulorum procli-

niuni trium, paullo inaequalium, instructum ; segmenta dorsualia ordinibus singu-

lis tuberculorum rotundatorum praedita
;
pars tibialis palporum inermis ; femora

I et II teretia, III et IV leviter angulata, omnia (apicibus exceptis) mutica.
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Tuber oculiferum parvum, a margine anteriore corporis spatio, quam
longitudine tuberis duplo majore, separatum; aeque longum ac latum, lon-

gius quam altius, supra non excavatuin, crista- ambs tuberculorum aibi

aequalium,humilium,rotundorum, densorum, quinorum (alborum) aibi per-

propriusque. Corpus ovatum. Margo anterior angustus, rectus, processulis

tribus proclinibus conicis acutis, sibi propinquia prœditus, ordinem rectum
formantibus, quorum médius ceteris paullo major. Processuli conici minores
vix acuti in angulis anterioribus bini; post orificia glandularum fœtidarum
singuli; post coxas II et III singuli, juxta quos tubercula magna conica. In

parte anteriore cephalotboracis tubercula rotundata sat pauca : pone tuber

oculiferum ordines transversi duo tuberculorum (s. granorum magnorum
rotundatorum ; in segmentis abdominalibus dorsualibus adsunt ordines ain-

guli tuberculorum similium, tubercula segmentorum sexti et septimi et

octavi paullo minora. Qua? tubercula omnia alba sunt. Dorsum totum
prseterea dense granulátum et abdomen punctis impressis foscis ornatnm,

sua areola albo cinctis, in ordines sat reguläres transversos dispositif.

Venter punctis impressis dispersis ornatus, ceterum laevis.

Antennarum articulus secundus longus, crinibus brevibns aigris dis-

persis anterioribus et turba crinium similium interiore, adversus basin

digiti immobilis posita, ornatus.

Palporum pars trochanterica parte femorali non duplo brevior. spi-

nulis inferioribus densis dispersis armata. Pars femoralis ordinibus inferio-

ribus duobus spinularum armata: exteriores ultra medium articuli att in-

génies robustiores et maiores, quinque, quarum duae ultim* ceti ris

manifesto majores; interiores sex aequales, partem dimidiam articuli exci-

pientes; supra et extra ordinibus pilorum perbrevium ornata ; apex interior

paullum rotundate productus. Partes cetera? inermes
;
patellaris et tibialis

pilis brevibus ornata?, in ordines partim dispositis
; pili intra densiores,

paniculum tarnen non formantes. Pars patellaris parte tibiali manifesto

brevior ; apex interior in conum perbrevem obtusum vix productus.

Pedes breves, robusti, coxa? I granis piliferis densis, ceten»' infra

inermes; I, II, III processulis dorsualibus singulis minoribus instruct«

;

lateralibus I destituta, II processulo posteriore magno; III ei IV tuberculis

brevibus robustis singulis, anterioribus, munita?. Trochanteres I et II pro-

cessulis anterioribus et posterioribus utrobique binis; III. anterioribus

duobus et posteriore uno
;
qui processuli conici subobtusi, in trochantere

I multo minores; trochanter IV granis anterioribus rotundatis. Femora

I et II teretia; III et IV leviter angulata ; omnia prœter processulos api-

cales dorsuales binos mutica. Tibia? manifesto angulata'. Metatarsi Bubte-

retes. Tarsorum articulus primus ceteris multo longior.

Testaceus. Céphalothorax striis brunneis ambabus ornatus, a tridents

usque ad tuber oculiferum ductis, et brunneo variegatus. Abdomen dor-
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suaie brunneo variegatum ; ephippium (in specimine perlustrato unico vix

manifesto expressum, fusco marginatum) in segmento quinto truncatum.

Venter marmoreus. Antennae macula superiore basali brunnea notatae,

Palporum articuli extra et (parte femorali excepta) supra et intra fusco

maculatse ; spinarum pars basalis testacea, apicalis nigra.

Coxae infra anguste fusco striatae, et in apice brevi fiiscatse. Trochan-

teres III et IV infra maculati. Femora ultra medium fusca
;
patellae et

tibias, prœsertim anteriores, lateraliter fusco maculatae.

Corpus 6-5 mm. long., 4,75 lai; palpi 4; pedes I 8*5; II 14.

Hase species Acantholopho spinoso Bosc. affinis est.

Nemastoma gigas Söreiisen nov. spec.

5 mm. longum, nigro-fuscum, maculis anterioribus ambabus et posteriori-

bus ambabus luteis aut aureo-cbloris notatum, lineis undulatis ambabus saepis-

sime ccmjunctis ; tuber oculiferum granis densis, sat altis ornatum ; scutum dor-

suale granis dispersis densis ornatum (eminentiis ancorariis destitutum) et conis

sœpissime ambobus, magnis, submediis instructum ; coxœ ordinibus lateralibus

tuberculorum magnorum ancorariorum praeditae ; crines globuliferi palporum

oculum faciliter effugientes.

Tuber oculiferum latius quam longius et quam altius, manifesto aut

vix manifesto sulcatum, ante in medium lasve, ceterum granis densis, sat

altis ornatum, quae granis scuti majora sunt.

Scutum dorsuale ante rotundatum, pone leviter rotundatum, lateribus

non excavatis. Pars cephalothoracalis a parte abdominali sulco levi,

recurvo, latéra non attingente, separatus ; areae partis abdominalis impres-

sionibus transversis vix aut non indicatae. Scutum totum granis dispersis

densis ornatum, quae in margine posteriore paullo majora sunt; eminentiae

ancorariae desunt. Area prima partis abdominalis conis magnis ambobus

instructa, reclinibus leviter divergentibus, saepissime aeque altis atque longi-

tudine trochanterum, granitis, quorum apex glaber nitidus, rotundatus.

Segmenta dorsualia libera granis densis ornata, quae aeque magna atque

grana marginis posterions scuti sunt. Segmenta ventralia primum et anale

granis et granulis, cetera granulis, dispersis ornata. Coxae ordinibus latera-

libus, utrinque singulis, tuberculorum magnorum ancorariorum praeditae
;

inferioribus I tuberculis parvis, ceterae granis magnis dispersis.

Antennarum articulus primus granis densis, inferioribus- exteriori-

*bus, scaber.

Palporum pars femoralis cylindrica parte patellari paullo longior,

partibus tibiali et tarsali coniunctis paullo brevior. Pars tibialis parte tar-

sali dimidio longior. Crines globuliferi pauci ; in partibus femorali et patel-

lari solum inferiores, in partibus tibiali et tarsali ubique adsunt. Quorum
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criniumglobuli— prassertim in parte femorali — ita parvi sunt, ut oculum
faciliter effugiant.

Pedes sat breves. Trochenteres granis magnis dispersis prœditi. Arti-

culi ceteri usque ad metatarsos dense graniti. Femora I clavatuni. articula-

tione spuria submedia una aut nulla; articulis spuriis II mediie duobus,
aut tribus aut quattuor, III ante medium uno aut duobus. I\' ante medium
tribus aut quattuor. Articuli metatarsals circiter: 5; 12; 6*7. Articuli tar-

sales circiter 20 ; 28 ; 24 ; 28.

Nigro-fuscum. Lutea aut aureo-chlora sunt: macula- irreguläres

anteriores anibœ et posteriores ambae scuti dorsualis, lineis ambabus pa-

rallelis undulatis ssepissime coniunctae; puncta bini margin is posterions

scuti et segmentorum dorsualium liberorum primi et aecundi ; macules

parva? amba3 segmenti liberi tertii. Antenna1 fusco-brunnea'. Palpi luunneo-

testacei, interdum testacei; pars tarsalis (et tibialis) infuscata. Pedes fuscj

aut brunnei; femora in basi et annulis (articulationibus spuriis) snbmediis

testacea. Metatarsi et tarsi paullo dilatiores (brunnei).

Differentia sexualis : mas quam femina paullo minor. Scutum dor-

suale pone mari vix, fenrinœ leviter latius. Antennarum articulas primus

in apice superiore leviter elevatus; pars elevata lata rotundata, crinibus

densis ornata. Crines globuliferi mari pauciores et tenuiores quam femina-.

Long. corp. 5 ; long, scuti 4*25
; lat. scuti 3'5

;
palpi 6

;
pedes II 1 8.

Variatio. Species valde variabilis : maribus duobus et uni femina? coni

sat magni rotundati ambo areas secundae partis abdominalis scuti impo-

siti ; mari uni vestigia similium areae secundœ et coni parvi ambo an b

tertian impositi ; feminas uni areœ prima, secunda, tertia partis abdomi-

nalis conis binis instructse
;
qui areas secunda impositi, maximi.

Haec species antea fortasse nominata,* nondum autem descripta est.

Nemastoma elegáns Sörensen nov. spec.

2 mm. longum, fusco-brurmeum aut nigrum, maculis anterioribua pallidis

ambabus notatum; tuber oculiferum leviter sulcatum tuberculia ancorariis ant< rio-

ribus ambobus et ordinibus granorum ambobus ornatum; scutum donnais

cristis tuberculorum ancorariorum margine anteriori et laterab" parallels ans ei

transversis tribus anterioribus tribus ornatum; pars posterior, abdominalis, Bcuti

ordinibus transversis granorum quinque ornata; coxœ tuberculis simplicibus ;

crines leviter globulifera? partibus palporum femorali et patellar] infra, tibiali ei

tarsali ubique imposita?.

* Nemastoma aurosum L. Koch (Beitrag zur Kenntnis« der Arachniden-

fauna Tirols. — Zeitschr. d. Ferdinandeums. (1869). quod Gmcis Lndig
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Tuber oculiferum latum, humile, leviter sulcatum, ordinibus ambo-

bus granorum et tuberculis minoribus ancorariis anterioribus ambobus

ornatum.

Scutum dorsuale ante et pone rotundatum, pone sensim paullo latius,

lateribus vix excavatis. Cristas tuberculorum ancorariorum dorsuales adsunt :

marginibus anteriori et laterali parallela, usque ad coxas IV et post cris-

tam transversam tertiam ducta ; transversa? très, quarum prima procurva

et secunda recurva et tertia vix procurva
;
prima et secunda sibi in medio

subcontiguse et ponte (dente tuberculorum singulorum) coniunctas. Tuber

oculiferum cum crista transversa primae pontibus (tuberculis ancorariis)

ambobus, ante convergentibus, et cum crista marginali pontibus (dentibus

tuberculorum) ambobus conjunctum. Pars cephalothoracalis ante cristam

transversam primam et post cristam secundam coriacea; pars abdominalis

granulis densis et ordinibus transversis quinque granorum ornata. Pars

abdominalis scuti impressionibus levibus transversis in areas quinque

divisa. Segmenta dorsualia libera anale granis densis et cetera granis den-

sis ordinatim dispositis prasdita. Segmenta ventralia primum disperse,

cetera ordinatim granulata. Coxa? ordinibus tuberculorum parvorum

cylindricorum (nee ancorariorum) prasditas.

Palpi crinibus haud densis vestiti; pars tarsalis densis. Crinibus levi-

ter globuliferis partes tibialis et tarsalis undique, ceteras paucis solum infra

vestitse. Crines globuliferas quam crines simplices non crebriores ; longissimi

diametro articuli duplo breviores. Pars femoralis parte patellari manifesto

longior, asque longa atque partes tibialis et tarsalis conjunctas
;
pars tibialis

parte tarsali non duplo longior.

Pedes breves, ordinatim granulati. Pars basalis brevior femorum in

articulos spurios divisa : I et III in binos ; II in très aut quattuor ; IV in

quattuor. Articuli metatarsales : 2 ; 4 ;
2—3 ; 4. Articuli tarsales circiter :

10; 16; 12; 12, articulis ultimi bini III et IV haud manifesti.

Fusco-brunneum aut nigrum. Maculas pallidas ambas aream, cristis

tuberculorum ancorariorum transversis prima et secunda limitatum, fere

excipientes. Areas tertia et quinta partis abdominalis scuti vittis transversis

singulis dilutioribus saspissime notatas. Pedes fusci
;
pars basilaris femorum

omnium pallida, angusti brunneo annulata. Pars articulata metatarsorum

et tarsi omnes pallida. Palpi brunnei, parte basilari partis femoralis pal-

lida; partes tibialis et tarsales testaceas.

Corpus 2 mm. long., 1*25 lat.; palpi 2*25; pedis II 6.

Exempla perlustrata octo, differentiam sexualem non prasbentia,

feminas esse judico.
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Nemastoma lineatum Sörensen nov. spec.

Femina (?) 3-5 mm. longum, nigrum, lineis arouatia fcransversia luteia

ambabus ante tuber oculiferum notatum, pedibus totia brunneis; tuber oculiferum
manifesto sulcatum

; scutum dorsuale grania densia (nunquam ordinatim 'I

tis) et sulco recurvo et tuberculis ambobua magnis iotundatia prœditum (eminen-
tiis ancorariis destitutum); partes palporum crinibus globuliferia deatitutœ.

Tuber oculiferum manifesto sulcatum, latum, granis disperse ornatum.

Scutum dorsuale pone sensim paullulo latins, ante rotundatum, pone
leviter; totum granis dispersis densis, nunquam ordinatim dispositif orna-

tum, eminentiis ancorariis destitutum. Sulcus recurvus cephalothoracem ab

abdomine separat, cujus extremitates in fossulas transversa* desinunt,

praeter quas fossula? et puncta impressa dispersa adsunt ; ante marginem
posteriorem ordo punctorum impressorum. Post medium scuti (in segmento

primo abdominis) tubercula ambo magna rotundata jiosita sunt, post quae

impressiones transversae debiles très adsunt. Coxae et segmenta dorsualia

libera granis densis, segmenta ventralia granulis densis ornata.

Supra antennas ordines transversi breves bini granorum adsunt.

Palpi haud robusti. Partes sensim breviores, crinibus globuliferifi

destitutae
;
pars femoralis partibus tibiali et tarsali conjunctis paullo bre-

vior; patellaris femorali paullo brevior; tarsalis femorali duplo brevior.

Pedes longi, disperse granulati. Femora I integrum; articulis Bpuriie

II duobus mediis ; III duobus ante medium positis : IV 3—5 ante medium

positis. Articuli metatarsals : 7 ; 1 7 ; 6 ; 8 ; articuli tarsales (spechninis

unici):27; 31; 25; 27.

Nigrum, lineis transversis arcuatis luteis ambabus (5. linea in medio

interrupta) ornatum, ante tuber oculiferum positis, et ante marginem poste-

riorem scuti punctis magnis ambabus, prope medium positis et lineis

transversis lateralibus utrinque singulis, sordide luteis (ante quas puncta

parva adsunt). Segmenta dorsualia libera tria priora punctis magnis bin is

sordide luteis ornata. Pedes toti (et tarsi quidem) et palpi brunnei.

Corpus 3*5 mm. long., 2*5 lat.
;
palpi 6 ;

pedes II 2:'»
; IV Í9.

Specimen unicum vidi, quod feminam habeo.

Haec species antea fortasse nominata,* nondum autem desirip'

Nemastoma triste C. L. Eoch.

Opace nigrum, unicolor, palpis et pedibus brunneis : tuber oculiferum <•"!!

vexum ; scutum dorsuale granis densis ornatum, granis anterioribua Bubcylindri-

* Nemastoma Daciscum L. Koch (Beitrag zur Komit' taohniden-

fauna Tirols. — Zeitschr. d. Ferdinandeums. 1869), quod Trausilvani;. indigena
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eis pra9ditum (eminentiis ancorariis destitutum), impressionibus transversis Sep-

tem divisum
;
partes palporum omnes, partim paucioribus, erinibus globuliferis

ornatae. — Mari articulas primus antennarum processu apicali superiore
; pars

patellaris palporum processu apicali interiore -inferiore prono armata ; scutum

dorsuale ordinibus ambobus tuberum perlatorum perhumilium quaternorum

ornatum.

Nemastoma triste C. L. Koch ( liebersieht d. Arachnidensystems. Fase.

IL p. 38.

Nemastoma triste C. L. Koch <j (Die Ärachniden. T. XVI. p. 63 Fig. 154%).

Tuber oculiferum convexum, aeque longum atque latum, manifesto

latius quam altius, granis subeylindricis densis ornatum.

Scutum dorsuale totum granis dispersis densis ornatum et secundum

marginem anteriorem granis subeylindricis praeditum; impressionibus

transversis Septem divisum, quarum tertia limitem inter cephalothoracem

et abdomen indicat ; segmenta abdominalia maris priora quattuor (partem

scuti igitur efficientia) tuberibus perlatis, perhumilibus binis prsedita,

ordines ambos, pone divergentes, formantibus, quorum vix vestigia apud

feminam adsunt. Segmenta dorsualia libera et ventralia et coxae granis

densis ornata, quae in segmentis ventralibus minora sunt.

Antennarum articulus primus maris processu apicali superiore instru-

ctus, robusto, oblique erecto, quadrilatero, in basi leviter coaretato, granu-

lato, subaeque longo atque diametro articuli. Articulus seeundus utrique

sexui muticus.

Palpi breves, robusti, maris quam feminae multo robustiores. Pars

femoralis maris elevata, curvata, parte patellari longior, ultra medium ordine

inferiore-interiore tuberculorum parvorum conicorum acutorum trium

munita
; feminae leviter curvata, apicem versus leviter incrassata, mutica.

Pars patellaris maris apicem versus sensim latior, vix curvata, processu api-

cali interiore-inferiore oblique prono, robusto, conico, obtuso, armata, qui

diametro transverso apicis articuli manifesto brevior est, subieque autem

longus atque crassitudo apicalis articuli ; feminas reetae, parte tibiali non
crassior. Pars tibialis parte tarsali fere duplo longior. Partes femoralis et

patellaris erinibus globuliferis paucioribus ($) aut paucis (cf), tibialis et

tarsalis undique (cf sat paucis) vestitae.

Pedum femora, patellas, tibiae dense granulata ; femur I infra sca-

brum. Femora I integrum ; in articulos spurios basales divisa sunt : II et

III 1, IV 3, quorum proximus vix manifestus. Tibia I quam patella dimidio

longior et, ubi crassisima, paullo crassior. Articuli metatarsorum : I 2,

II 5; III 3; IV 4. Articuli tarsales (exempli unius): 9, 15, 11, 11. Opace
nigrum, unicolor. Palpi et pedes brunnei; pars basalis femorum pallida

;

metatarsi et tarsi apicem versus dilutiores.

Mas femina manifesto minor.
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Maris corpus 1'75 mm. long., 1*25 lat.
; pes II 7.

Hanc speciem describo, quia mas, a femina magnopere discrepans,

nondum descriptus est.

EXPLICATTO TABULARVM.

Tab. I.

Fig. 1 . Platybunus robustus Lendl n. sp.

« 2. Astrobunus croaticus Sörensen n. sp.

« 3. Nemastoma elegáns Sörensen n. sp.

« 4. Ega?nus bungaricus Lendl n. sp.

« 5. « maximus Lende n. sp.

Tab. II.

Fig. 6. Astrobunus croaticus Sörensen n. sp. a latere visas.

« 7. Acantholophus bellicosus Sörensen n. sp. abdomen subtus visum.

« 8. Egaenus maximus Lendl n. sp., cf , antenna.

« 9. Acantholopbus Lendlii Sörensen n. sp., palpus.

« 10. Oligolopbus palpinalis Herbst, cf.

«11. « « c?
,
palpus.

« 12. Platybunus robustus Lendl n. sp., apex palpi 100 ampl.

« 13. Acantholopbus Lendlii Sörensen n. sp., tuber oculiferum.

« 14. Egaenus maximus Lendl n. sp., j . antenna.

« 15. « bungaricus Lendl n. sp., cf, «

a 16. « variegatus Lendl n. sp., d", «

« 1 7. « « « * 2 ((

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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E FAUNA APIDARUM HUNGÁRIA.

Auctore Alexandro Mocsáry Budapestinensi.

Camptopœnm Friesei n. sp.

Camptopoeum interruptum Spin. ? Friese in litt.

Nigrum, subnitidum, cinereo-alboque pilosum; callis humeralibus,

pronoto, alarum radiée scutelloque flavis ; abdomine subopaco, dense sub-

tiliter punetulato, segmentis dorsalibus quinque vel solum quattuor primis

in medio ante marginem depressum sat late flavo-fasciatis, faseiis in lateribus

parum dilatatis, medio attenuatis, integris, quinti in mare saepius utrinque

interrupta; antennis breviusculis, flagelli articulo secundo tertio dimidio

breviore; thorace supra dense subtilius punetato; segmento mediano (me-

tathorace antea) subnitido subtiliter coriario
;
pedibus nigris, femorum apice

tibiarumque basi flavis; alis hyalinis, venis, stigmate tegulisque testaeeis.

Femina : antennis fulvis, articulis duobus primis nigris, 3—5 supra

infuscatis ; scuto frontali maculisque binis rotundatis supra clypeum in

orbitis oculorum internis clypeoque flavis, hoc sat sparsim punetato, macu-

lis duabus longitudinalibus, magnitudine irregularibus, parallelis brunneis

notato, labro nigro, nitido, vix punetulato, mandibulis basi rufis ; metatar-

sis fulvo-hirtis. — Long. 9—12 mm.
Mas : antennis fulvis, articulis duobus primis subtus flavis, supra

infuscatis ; scuto frontali maculaque utrinque rotundata supra clypeum et

orbitis oculorum internis, clypeo labroque totis et mandibularum basi

flavis ; abdominis segmenti quinti fascia flava saepius utrinque interrupta,

sexti abbreviata ; tarsis pallidis rufescentibus. — Long. 8 mm.
Camptopoeo frontali Fabr. similis et affinis ; sed multo maius ac ro-

bustius minusque nitidum, abdominis segmentorum dorsalium faseiis late-

ribus non tarn fortiter dilatatis; femina insuper : clypeo uberius flavo-picto

(non solum linea unica longitudinali saepius abbreviata) ; mas : tibiis

maxima parte nigris, tarsis quoque obscurioribus, distineti.

Specimina nonnula in Hungária meridionali amicus H. Friese, de

fauna Apidarum Hungáriáé eximio modo meritus, anno 1886. die 23.

Julii ad Deliblat primus detexit
; postea in Hungária centrali ad Colociam

(Kalocsa) Professor Thalhammer pariter invenit unum exemplar.

Animadversio. — De hoc concinno genere, praeter C. frontalem F, et hanc

speciem, duae adhuc (vel forsan tanturn una ?) cognitge sunt species, nempe :
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Camptopoeum (Panurgus) venustum Erichs, et interruptum Spin. ,

i Hispánia.
Prioris descriptio in Waltl Reise durch Tirol, Oberitalim und Piémont nach «1, m
südlichen Spanien. Passau, 1835 et Les Insectes d'Andalousie. Traduit de l'alle-

mand par G. Silbermann. Hyménoptères. Revue Entomologique. IV. 1837. pag.

163. est sequens: glaber, ater, facie pedibus anterioribus, abdominisque maculis
lateralibus flavls. Mas. — Et Camptopoeum interruptum Spin. Annal, boc. entom.
de France. Sér. 2. Tom. I. 1843. pag. 140: « y Longueur <<u corps, s et

'

_• mill.

Antennes, corps etjjattes noirs: une tache linéaire au hard postérieur du < hape-
ron, trois autres au bord antérieur de la face, deux autres transversales et dis-

tantes au dessus des premier, deuxième et troisième anneaux; nur hu, nie i, uni-

versale et entière sur le quatrième, jaunes. Corps laissant et peu velu: pous épars

noirs ; frange du cinquième anneau, touffes latérales ,la sixième, brosses tibiales

et tarsiennes, blanchâtres. Ailes hyalines ; bord postérieur enfumé ; nervu

st.gma noirs. — Prouti ex his descriptionibus videtur : duo h<t>c animalia m rosi-

militer tantum ad unum pertinent, tamquam mas et femina et maculis !

libus flavis ornata sunt, quod nostrae spéciéi non convenit. Antenna* porro nigroe

et corpus quoque nigro-pilosum esse dicuntur.

Paradioxys nov. gen.

Generi Dioxys Lep. simillima ; differt tamen praecipue: abdomine in

mare e segmentis sex, in femina e quinque tantum constituto, segmento

ultimo apud illum truncato, apud feminam acuminato (non obtuso). fere

sicut in feminis generis Coelioxys; alarum superiorum vena ordinaria satis

pone furcam. — Species mihi adhuc unica cognita est, nempe :

Paradioxys Pannonica Mues.

Dioxys Pannonica, Mocs. Petit. Nouv. Entom. 1877. No. 166, pag. 109, a.

2. <f <j> . — Magy. Tud. Akad. mathem. és term. Közi. Vol. XVI. pag. 68.

(1879).

Nigra; antennarum articulis sex ultimis subtus obseure-rnfescentibus :

fronte, antennarum scapo, segmento mediano pectorisque lateribus el sou-

tello postice griseo-pilosis ; vertice thoracisque dorso murino-hispidis
;

abdomine pubescenti, dense rugosiuscule-punctato ;
pedibus griseo-pube-

scentibus, metatarsis intus ochraceo-hirtis, anticis hasi exeiais, oalcaribua

rufescentibus ; alis fusco-hyalinis, cellula radiali apiceque obseurioribus,

nervis nigro-piceis, tegulis rufescentibus, basi nigris.

Femina: abdominis segmentis dorsalibus quattnor primis, ventrahbus

ver tribus, rubris, marginibus posticis tenuiter albo-oiliatís, ventrali

quarto nigro, postice rufo-marginato, anali ver seu quinto subtus el supra

nigro, aculeorufo,polito,eius lamina superiorebreviore; podilui.anh n.uilm-

duobus nigris, tarsis rufescentibus, metatarsis tamen obseurioribus, poetioú

rubris, femorum basi nigra. — Long. — 10 mm.
3*
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Mas : abdomine toto rubro, segmentorum marginibus posticis tenuiter

albo-ciliatis, sexte seu ultimo dorsali truncato, ventrali quarto medio modice

producto, bilobo, quinto lateraliter bidentato, sexto intruso
;
pedibus nigris,

tarsorum articulis quattuor ultimis rufescentibus. — Long. 8 mm.
Species hsec insignis est hucusque solum Hungarias centralis incola,

ubi mense Junio valde rara est.

Dioxys cincta Jur. var. jucunda mihi.

Exemplaribus gallicis constanter minor et non tarn robusta ; abdomine

in mare toto nigro, in feminis tantum segmento primo rubro. — Long. 7—

8

mm. (Specimina gallica 10—13 mm. longa sunt).

In Hungária centrali et orientali (Transsylvania) mense Junio rara.

Ammobates pnnctatns F. var. atratus mihi.

Typo simillimus ; differt solum abdominis segmentis omnibus (etiam

tribus primis) fortiter infuscatis, fere nigris, epidermide tantum in exempla-

ribus detritis modice rufo-pellucidis.

In Hungária centrali et meridionali mensibus Julio-Augusto sat

rarus.

[Ammobates similis n. sp.

Niger, segmento mediano (metatborace) nitido excepto subopacus
;

capite thoraceque sat dense crassius punctato-rugosis ; frontis thoracisque

lateribus cum metanoto segmentique mediani lateribus dense niveo-tomen-

tosis ; scutello planato, unicalloso, linea nempe longitudinali mediana quasi

in partes duas non separato ; antennis longiusculis, piceo-nigris, articulis

intermediis parum rufescentibus, tertio quarto fere dimidio longiore ; cly-

peo dense rugoso, labro dense sat crasse punctato-rugoso, mandibulis basi

rufis ; abdomine toto rufo, segmentis dorsalibus : primo utrinque macula,

reliquis fascia lata e tomento niveo ornatis, primo sat sparsim crassius, reli-

quis sensim, sed subtilius punctatis; pedibus nigris vel brunneo- nigris,

femoribus tibiisque posticis saepius rufescentibus ; alis parum fumato-hyali-

nis, venis piceis, tegulis nigris. — c? <j> ; long. 8—8V2 mm.
Femina : segmento ventrali sexto lamina angusta parallela apice in

medio parum emarginata.

AmmobatopimdatoF., carinato Mor. et vincto Gerst. (setoso Mor.) si-

milis; sed scutello planato, unicalloso in sexu utroque abdomine toto rufo,

et femina segmento ventrali sexto lamina angusta parallela apice in medio
parum tantum emarginata et non profunde fissá seu bifurcata, certe distin-

ctus.— Etiam Ammobato rufiventri Lep. similis esse videtur ; sed hsec spe-

cies mihi in natura ignota est.

In Hungária meridionali-orientali circa finem Julii et Augusto
valde rara.
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Nomadita nov. gen.

Corpus nitidum, parce pilosum. Frona inter antennas acute carinata.
Antennae (in solum cognito mare) 13-articulatae, longiuscuhe. Labium
inerme. Scutellum bituberculatum. Ala? superiores cellulis cubitalibue
compietis duabus, magnitudine suba>qualibus, seeunda oubitah* ambos
nervös récurrentes excipiente, nervo récurrente primo ante medium, secundo
ab apice sat remote terminatis; vena ordinaria inteistitiali. Abdomen
maris oblongum, supra maculis e tomento niveo non ornatum.

Forma et babitu Nomadae simillima; Bed ab ea : cellulis cubitalibue

tantum duabus (non tribus), vena ordinaria interstitiali etc. iain facile c< igno-

scitur. A génère Melittoxena Mor. (Horœ Soc. Ent. líossica». IX. 1872. pag.

154; quod genus etiam ego propter characteres a Clarissimo Auetore ;il la-

tos et venam ordinariam interstitialem a génère Bicistes distinguendum

esse censeo) : antennis multo longioribus, in mare 13-articulatis, nervo

récurrente secundo ab apice sat remote terminato, vena ordinaria inter-

stitiali et non satis pene furcam sita, differt. In systemate igitur inter

Melittoxenam et Nórnadam locum aptissimum babebit. — Species tantum

unica mihi cognita est, nempe :

Nomadita montana n. sp.

Nigra, parce griseo-pilosa ; antennis 3 mm. longis, rufis, superne

infuscatis, articulo rlagelli secundo tertio subaequali, hoc quarto longiore :

labro clypeoque fulvido-flavis ; orbitis oculorum internis Bubtua mandibu-

larumque basi flavis; pronoto fiavo-marginato ; callis humeralibus. alarum

tegulis scutellique maculis duabus rotundis rufis; mesonoto sat sparsim

crassius punetato, segmenti mediani area superiore dense BubtUisaime

coriaria, lateribus laevigata, mesopleuris crassius dense ragoao pnnetatie

alboque pilosis; abdomine brunneo-nigro, segmentis doraalibna: primo

maxima parte apicali secundoque in medio fasciatim auguste et i*— V margins

apicali rufis, 2—4 lateribus posticis utrinque et sexto toto pallide-flavo-

maculatis, illorum maculis sat magnis ovalibus, segmentis: primo lsevi,

2—5 sat sparsim punetulatis, anali-nigro, dense granulato, apice in medio

.lenissime emarginato ; segmentis ventralibus duobus primia rufo-macolatia :

pedibus rufis, femoribus intermediis basi fere usque ad medium et poaticia

tibiisque his maxima parte brunneo-nigris, calcaribus lon^is. medio párom

.curvatis, pallide-testaceis ; alis leniter infumatis, venia faacia, Btigmate

brunneo. — d" ', long G mm.
In Hungária 1 septentrionalis montibus Tatricis ad balnea Tátrain* .1.

in altitudine 3000 pedum, mense Julio anno adhuc 1884. oirca oidoa

Doufoureae minutae Lep. in unico solum speeimine detexi.
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A ZSUPANEKI FELS-MEDITEBEANKOEÚ TÁLYAG

FOEAMINIFERÁL

Fkanzenau AaosTON-tól Budapesten.

Orsovától északra a Cserna völgyében fekv Zsupanek helységtl

nyugatra fellép neogenkorú tályagnak eljöttét elször tüzetesebben

Dr. SchafARZiK Ferencz a magyar kir. Földtani Intézet 1890. évi felvételi

jelentésében ismerteti, a mennyiben annak nemcsak geológiai viszonyait

irja le behatóan, hanem a belle gyjtött szerves maradványok alapján a

badeni tályaggal az egykoruságát kétségkívülien kimutatja.

A közlött kövület-jegyzékben 32 molluska-fajjal társulva elfordult

egy crustacea-maradvány, a Lithothamnium ramosissimum Ess. és a fora-

miniferák közül a Heterostegina costata d'ORB. faj, míg a többi e rend
alakoknak b elfordulása a leirásban csak általánosságban van felemlítve.

Utóbbiaknak megvizsgálására Dr. Zimányi Károly úr nyújtotta nekem

a módot, ki a múlt évben az Al-Duna vidékén járva, a tályagból egy adagot

gyjtött és azt rendelkezésemre bocsátá.

E tályag, a róla adott leírásnak megfelelen, kékesszürke szín volt.

A benne elforduló nagyobb kövületekbl két Columbella-héjat, a Bucci-

num (Zeuxis) Hörnesi MAY.-t, egy átmeneti alakot a Buccinum restitutia-

num Font. és a Hörnesi May. között és egy kicsi Capulus-héjat sorol-

hatok fel.

A. tályag vizben könnyen szétes és iszapolási maradéka, mely az

agyagpróbának alig számbavehet részét teszi ki, nagyobbára szerves ma-
radványokból és azok töredékeibl, alárendelten Quarzszemekbl és csil-

lámpikkelyekbl van összealkotva.

Az iszapolási maradékban a foraminiferák mellett mikroskopos nagy-

ságú molluskák, echinus részek, egy ostrakoda-héj, egy halcsigolya és

legalább két fajhoz tartozó ctolithok fordultak el.

A foraminifera anyagban a megállapított fajok ezek.

Biloculina ventricosa Ess. A két példány jóval gömbölybb a Reuss

lerajzolta héjnál. — Mint ritkaság elfordul a kosteji homokos agyagban

s a wieliczkai sóagyagban.

Spiroloculina excavata d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagból,

a kosteji homokos agyagból, a letkési tuffszerü homokkbl, nemkülönben
a badeni tályagból és a wieliczkai sóagyagból, ismeretes.
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Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Bséges anyagom vizsgálata alkal-

mával megállapíthattam, hogy a d'ORBiQNY-féle Adelosina pulobella, e

fajnak egy fiatalkori alakja, valamint azt is, hogy a Brady- I. le Miliolina
separans sem egyéb, mint rendhagyóan ntt példányok e fajból. — Honoe
a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos
márgában és a badeni tályagban.

Miliolina vemisla Karr. sp. Egy héj. — Ez ideig csak a kosteji

homokos agyagban fordult el.

Miliolina Haklingeri d'ORB. sp. E nagy faj gyakori töredékeit talál-

tam. — Elfordul a fels lapugyi tályagban, a kosteji homokos talyagban,

a rákosi lajtamész foraminifera homok szintjében, a badeni tályagban ée b

wieliczkai sóagyagban.

Miliolina Cnvieriana d'ORB. sp. (Quiuqueloculina Ungerianá <1'Orb.)

Gyakori.— A kosteji homokos tályagban gyakori, a letkési tuffszer homok-
kben és a bujturi homokos márgában ritka, a badeni tályagban gyakori,

a wieliczkai sóagyagban nem ritka.

Miliolina Ungerianá d'ORB. var. stenostoma Karr. sp. Egy példány.

E fajt a kosteji tályagban és a rákosi lajtamész foraminifera homok szint-

jében ritkának találtam.

Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Két példány. — A fels lapugyi

tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni tályagban es a wieliczkai

sóagyagban ritka, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában, valamint

a rákosi lajtamészréteg foraminifera homokjában.

Miliolina sp. A Quinqueloculina Krenneri FRNZN.-ra emlékeztet Inj.

Articulina sulcata Rss. Két példány. — A fels lapugyi tályagban, a

kosteji homokos tályagban és a bujturi homokos márgában ritka, a rákosi

lajtamész-képlet foraminifera homokjában gyakori, a badeni tályagban éa

wieliczkai sóagyagban igen ritka.

Hauerina compressa d'ORB. Látszólag vastag, mert kicsi példány.

melynek utolsó kanyarulatán csak három kamra volt számolható. — Mini

ritkaság a nussdorfi lajtamészbl ismeretes.

Peneroplis Hanerii d'ORB. sp. Igen kicsi héj. — A fels-lapugyi talyag-

ban és a kosteji homokos tályagban ritka, a bujturi homokos márgában

nem ritka, ellenben gyakori a rákosi lajtamész foraminifera homokjában.

Alveolina meló Fichtel & Moll, sp. Kopott felület bej. — A fels-

lapugyi tályagban ritka, a kosteji homokos tályagban nem ritka, de gyakori

a bujturi homokos márgában és a rákosi lajtamész foraminifera homok

szintjében.

Textularia carinata d'ORB. A gyakori héjak mindig ékalakuak. -

A fels-lapugyi tályagban, a letkési tuffszerü homokkben gyakori, a 1

homokos tályagban nem ritka, a bujturi homokos mariul -un ritka, B badeni

tályagban és wieliczkai sóagyagban pedig gyakori.
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Textularia serrata Ess. sp. Két héj. — A kosteji homokos tályagban

és wieliczkai sóagyagban egyaránt ritka.

Textularia articulata d'OEB. Három példány. — A bujturi homokos

márgában és a badeni tályagban gyakori.

Textularia gramen d'ORB. Gyakori kicsi héjak. — A kosteji homokos

tályag nem ritka, a badeni tályag gyakori és a wieliczkai sóagyag ritka alakja.

Textularia abbreviata d'OitB. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban

ritka, nemkülönben a kosteji homokos tályagban és a letkési tuffszerü

homokkben, míg a wieliczkai sóagyagban gyakori.

Bulimina inflata Seg. Három a karcsú alakuakból való példány. —
A letkési tuffszerü homokkben nem ritka.

Bulimina inconstans Egg. A széles formának gyakori héjai. — Az

ortenburgi neogen marin-rétegekbl ismert faj.

Bulimina aculeata d'ORB. A zömök héjak ritkák, a hosszura nyúltak

gyakoriak. — A letkési tuffszerü homokknek, a badeni tályagnak és wie-

liczkai sóagyagnak egyaránt nem ritka alakja.

Bulimina cuspidata Frnzn. Ritka. A zágráb-környékj markuseveci

homokknek egy alakja.

Bulimina porrecta Frnzn. Nem ritka. — Elfordult az elbbinek

társaságában.

Bulimina socialis Born. Eitka.— Az elbbi kettvel együtt találtatott.

Bulimina affinis d'ÛRB. A porembai tályágból Rhezák által ismerte T

tett karcsú alakváltozathoz hasonló ritka héjak. — Mint ritkaság ismert a

letkési tuffszerü homokkbl is.

Bulimina pyrula d'ORB. A ritka héjak a markuseveciek alakjaival

bírnak. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, a badeni

tályagban ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig rendkívül ritka forma.

Bulimina ovata d'ORB. Egy héj. — Az elbbi fajnál említett helyeken

hasonló mennyiségben, de még a letkési tuffszerü homokkben is ritka.

Bulimina elegáns d'ORB. Az egyedüli példánynál a kamráknak elren-

dezése nem olyan szabályos háromsoros, mint a markusevecinál, hanem

inkább hasonlít a Brady által ismertetett egy héjhoz. Nyilasa egy széles,

mély vályúban van.

Bulimina n. sp. Bitka.

Bolivina punctata d'ORB. A kis-czelli tályaggal egykorú romhányi

tályagban talált alakhoz hasonló négy töredék.

Cassidulina punctata Ess. A nem ritka héjak pórusai igen finomak. —
A fels-lapugyi tályagban és a wieliczkai sóagyagban ritka.

Cassidulina oblonga Ess. A résalaku nyilast a nem ritka héjakon

egy inkább ovális alakú helyettesíti. — Ugyanazon helyeken és mennyiség-

ben, mint az elbbi faj, azonfelül gyakori még a letkési tuffszerü homok-

kben.
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Glandulina rotiindata Ess. A két példány nyilasa hegyesebb csúeson
ül, mint a Zágráb-környékieknél. — Elfordul a grinzingi márgában es a
lemberg-környéki borostyánköveket hordó neogen-marin rétegeknél veti

homokban.

Nodosaria scabra Ess. E faj töredékei gyakoriak. — A kostej i ho-

mokos tályagban és a badeni tályagban ritka, a wieliczkai s. .agyagban

nem ritka.

Nodosaria Brusinae Frnzn. Egy négy kamráju töredék. — Mostanig
csakis a markuseveci homokkbl ismert, melynek foraminiferái való-

színleg egy neogen-marin rétegbl kerültek be.

Nodosaria sp. Négy különböz alakú töredék.

Cristellaria limbata Ess. Két héj. — Ezen eredetileg oligocän-alak

már a letkési tuffszer homokkben is elfordult.

Amphimorphina Haueriana Neug. Csekély számú töredékek. — Mint

ritkaság fellép a fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban, úgy-

szintén a wieliczkai sóagyagban.

Globigerina bulloides d'ORB. Nagy nyílású, rendesen csak 02 milli-

méter hosszú, gyakori héjak. — Szintén gyakori faj a fels-lapugyi tályag-

ban, a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer homokkben és a

wieliczkai sóagyagban, ellenben ritka a bujturi homokos márgában, a

rákosi lajtamészrétegeknek a foraminifera homok szintjében és a badeni

tályagban.

Globigerina triloba Ess. A nem ritka példányok jóval nagyobbak az

elbbinél. — A fels-lapugyi tályagban, a kosteji homokos tályagban. a

letkési tuffszer homokkben és a badeni tályagban gyakori, a bujturi

homokos márgában nem ritka, a wieliczkai sóagyagban pedig ritka.

Globigerina Dutertrei d'ORB. Nem ritka. — Sajátságos véletlen, hogy

ezen mostanig csak élnek ismert fajt majdnem egyidöben ezen lerakodás-

ban, valamint egy Máramaros megyébl, Dragomérfalva környékérl szár-

mazó próbában találtam meg.

Pullenia bulloides d'ORB. sp. Egy sérült héj. — Eitka a fels-lapugyi

tályagban, a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában es a

badeni tályagban, gyakori pedig a letkési tuffszer homokkben.

Discorbina planorbis d'ORB. sp. Három sérült héj. — A fels-lapugyi

tályagban, a rákosi lajtamész- képzdmény foraminifera homok rétegében

és a badeni tályagban ritka, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a

letkési tuffszer homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos mar

ban és a wieliczkai sóagyagban.

Discorbina rugósa d'ORB. sp. Gyakori. A bécsi medencéében elfor-

duló eme faj jelölésére d'ORBioNY a Eosalina complanata tfDie fossilen

Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. }>. 1
/•"». Tib. Ï.

fig. 13—15.) nevet használta. — A faj különben ritka a fels-lapugyi éfl
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badeni tályagban, nem ritka a kosteji homokos tályagban és a letkési tuff-

szer homokkben.

Truncatulina lucida Ess. A három példány spiraloldalon a középrész

kanyarulatait callosus tömeg fedi.

Truncatulina Ungeriana d'ORB. sp. Két sérült héj.—A fels-lapugyi

tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban gyakori, a letkési

tuffszer homokkben nem ritka, a kosteji homokos tályagban ritka.

Truncatulina Bouèana d'ORB. Nem ritka. — A fels-lapugyi tályag-

ban, a kosteji homokos tályagban ritka, a letkési tuffszer homokkben

nem ritka.

Heterolepa Dutemplei d'ORB. sp. Az utolsó kanyarulat kamráinak

száma 6 és 9 között változik. Gyakori faj. — Ritka a fels-lapugyi tályag-

ban és a bujturi homokos márgában, nem ritka a kosteji homokos tályag-

ban és a wieliczkai sóagyágban, gyakori a letkési tuffszer homokkben és

badeni tályagban.

Heterolepa Girardana Ess. sp. Gyakori.— A kosteji homokos tályag-

ban és a bujturi homokos márgában ritka, a letkési tuffszer homokkben

gyakori.

Puluinulina umbonata Ess. Gyakori. — Hasonlóképen gyakori a

letkési tuffszer homokkben, de ritka a bujturi homokos márgában.

Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Gyakori. — A fels-lapugyi tályagban

és a letkési tuffszer homokkben gyakori, ellenben ritka a kosteji homokos

tályagban, a badeni tályagban és a wieliczkai sóagyágban.

Rotálta Beccarii L. sp. Ersen kopott, kicsi héj. — Eitka a fels-

lapugyi és badeni tályagban, nem ritka a letkési tuffszer homokkben,

gyakori pedig a kosteji homokos tályagban, a bujturi homokos márgában

és a rákosi lajtamész-képzdmény foraminifera homok rétegében.

Nonionina communis d'ORB. Gyakori. — A fels-lapugyi és badeni

tályagban ritka, a wieliczkai sóagyágban nagyon ritka, nem ritka a bujturi

homokos márgában, gyakori a kosteji homokos tályagban, a letkési tuffszer

homokkben és a rákosi lajtamész-rétegek foraminifera homok szintjében.

Polystomella macella Fichtel & Moll. sp. Három példány, melyek-

nek középrésze duzzadt ugyan, mint a Polystomella crispa L. sp.-nél, de

melyeknél a köldökkorong hiányzik. — Szintén ritka faj a letkési tuffszer

homokkben, ellenben gyakori a bujturi homokos márgában és a rákosi

lajtamész-lerakodás foraminifera homok rétegében.

Heterostegina costata d'ORB. Dr. Schafarzik jegyzékében szerepel

faj. Az általam vizsgált anyagban hiányzik.

A közlött összeállítás szerint tehát a zsupaneki tályagból 54 foramini

fera faj volt kimutatható, a melyek közül, miután három csak nemi meg-

határozásokat engedett, 51 marad a fauna jellemének kipuhatolására.
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Ez utóbbiak a

Bulimina inconstans Egg„
« cuspidata Frnzn.,

« porrecta Frnzn.,

« soeialis Born.,

« elegáns cI'Orb.,

Nodosaria Brusinae Frnzn.,

Globigerina Dutertrei d'ORB.,

Truncatulina lucida Ess.

kivételével valamennyien honosak hazánk, a bécsi medencze, valamint a

galicziai második mediterran emelet lerakodásaiban, még pedig elfordul :

31 faj, az a tárgyalt lerakodáshoz térbelileg legközelebb fekv kosteji

homokos tályagban,

26 a lapugyi tályagban,

23 a letkési tuffszer homokkben, a badeni tályagban és a wieliczkai

sóagyágban,

18 a bujturi homokos márgában, de csak

11a rákosi lajtamész rétegeknek foraminifera homokszintjében.

Mint e kimutatásból látható, a foraminifera fauna jelleme egyez

avval, a mit Dr. Schafarzik a molluskák tanulmányozása folytán nyert.

A foraminifera fauna még most is él 34 alakja révén következtethet-

jük, hogy a tályag lerakodása egy nem igen mély tengerben ment véghez,

mert 22 olyan forma van jelen, mely határozottan a sekély vizeket kedveli

és csak három, mely ezidei ismereteink szerint a mély tengereket lakja,

míg a többiek közepes mélységekben tartózkodnak.

A vizsgálatra átengedett anyagért legyen szabad Dr. Zimányi Károly

barátomnak e helyen is köszönetemet nyilvánítani.



THYSANOPTERA NOVA.

Auctore Josepho Jablonowski Budapestinensi.

(Tab. III.)

1. Phlœothrips crassipes n. sp. (T. III! Fig. cf

—

g.)

c? Nigra, nitida, laevis.

Caput nigrum, superne visum subquadratum (lang. 14: lat. 13"65),

retrorsum paullo angustatum ; angulis subrotundatis ; oculis oblongis et

angulos anticos partisque laterum V4 occupantibus ; ocellis tribus ;
lateribus

capitis spinulis 6—7 fuscis, antrorsum vergentibus (Fig. b) praeditis.
. ,

Antennae (Fig. c) moniliformes, octo articulatse, articulis primo et

secundo nigris, tertio dilute picescente, sequentibus sensim obspurioribus,

piceis ; articulo primo brevi (long. 2 :lat. 2*5), extus sinuato, intus autem

subrotundato setaque brevi instructo ; articulo secundo subrotundato, om-

nium crassissimo (3:2*6), apice truncato, basin versus graciliore, setis

duabus externis et tribus internis prasdito ; articulis tertio—sexto pyriformi-

bus ; tertio (2 : 2*1) minimo setis duabus vel tribus instructo ;
quarto basi om-

nium gracillimo (3:2*2) et quinto (3: 2*1)
,
pnecedenti paullo maiore.;

quarto et quinto apice setis quatuor et tricliomatibus duobus arma-

tis.; sexto (3:2*09) in medio lateris externi seta, posita, longiuscula,

apice setis tribus breviusculis trichomateque. uno armato ;. septimo oyaji,

oblongo, basin versus parum graciliore (3: 1*7) apiceque trichomate uno et

setis nonnullis prasdito ; octavo conico (2 : 0*99) ; septimo et octavo late-

ribus piliferis.

Prothorax trapezoidalis (long, lï'99), lat. ant. 13*65, lat. postic. 20*5),

angulis rotundatis, anticis spinulis duabus, posticis vero seta unica obtusa

prseditis; mesothorax metatborace connatus, simul sumpti longitudine

circiter duplo latiores (1 1*5 : 23*3) ; marginibus laminas mesothoracis antice

rotundatis, postice sinuatis; metathorax setis tantum tribus minimis

praeditus.

Femora antica (Fig. d) crassa, nigra, tantum apice paullo testacea,

ante apicem constricta et deinde nonnibil dilatata spinulisque armata;

tibiae basi graciles, picescentes, apicem versus incrassatae (7 : 3*7), nigrae

setisque nonnullis obtectae ; tarsi flavo-testacei parum setosi ; articulo tar-

sorum secundo primo longiore, et unco introrsum curvato armato ; vesi-
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cula? flavescentes. Pedum femora tibiaeque posteriores (Fig. e ei f) anticis

similes sed paullo graciliores.

Aire nulla3 .

Abdomen thorace latius, fusiforme, (long. 72 lat. 31:1) nigrum,
apice imo fuscescens

; segmento primo angustissimo, secundo—octavo rtruc-

tura sequalibus, segmentis autem 6—8 retrorsum sensim angnetioribofi

lateribusque pone medium utrinque seta obtusa instructis ei ant. apicem
subsinuatis; segmento nono praecedentibus angustiore, ultimo (Fig. <j) om-
nium angustissimo (long. 10*2 lat. ant. 5, latit, post. 2*2), tabum formante

apiceque fuöcescente et setis longis brevibusque alternantilms prsedito.

Longit. 1*75 millim.

2 Mihi ignota.

Specimen unicum in societate Sericothripis staphylini Hal. in littore

lacus Balaton apud locum Badacsony (Hungária meridionali- occidental is i

die 13. Augusti 1892 legi. Habitat verisimiliter in iloribus Ononidis

arvensis.

Species hsec Phloeothripi monilicorni Beut* simillima sed spinulis

capitis et femorum, uncis tarsorum, femoribus fortiter incrassatis sfruc-

turaque prothoracis optime discincta.

2. Limothrips angulicornisn. sp. (T. III. Fig. h—k.)

5 Castaneo-fusca, nitida..

Caput fuscum, glabrurn, subquadratum (long. 13/4: lat. 13), antice

nonnihil angustius et inter basin antennarum biacuminatum, lateribusque

fere rectis; oculisoblongis, postice paullo latioribus (6'8: 3*5), ocellis tribus,

posticis duobus oculorum granulis maximis subaequalibus, ocello antioo

autem minimo.

Antenna? octo articulate ; articulo primo (1'9: ±5) fusco, antice paullo

sinuato, intus setula minima instructo ; articulo secundo primo fere triple

longiore (3'9 : ±9 et sine processu 3*9 : 2"4) basi constricto, margine externo

undulato anguloque antico in processum producto, intus seta unira. . xtus

setis duabus praedito ; articulo tertio oblongo, basi angustissimo. hyalin.-.

dein subito paullulum dilatato et constricto parteqiie reliqua dilatata. dilute-

fuscescente (3-5: 1*5), apicem versus incrassato, annulo anteapicali seta-

larum et trichomate externo hyalino prredito : articulo quarto tertio sub-

œquali (3*2: 1*5) sed basi minus gracili, haud constricto et paullo ohaouriore,

apice trichomatibus duobus ex annulo setularum anteapicali emergentibafi

instructo, trichomate externo introrsum verpönte, trichomate interno

* Thyssarioptera fennica. Descripeit. 0. M. Reuter. I. Tnbulifcra. Hdftingl

1880. p. 21—22. 9.
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fere recto ; articulo quinto prsecedenti subaequali sed obscuriore, a basi an-

gusta apicem versus paullo incrassato (3 : 1*5), apice trichomate uno setulis-

que nonnullis instructo, articulo sexto elliptico, basi apiceque truncato, prae-

cedenti normihil crassiore (3*5: 1*6) et obscuriore, apice trichomatibus duo-

bus et praeterea setulis nonnullis instructo ; articulis septimo et octavo

fere connatis stylumque formantibus, illo setulis duabus, hoc autem setulis

duabus vel tribus vestitis ; articulo septimo oblongo, subquadrato, praece-

dente concolore (0*5 ; 0*4) ; articulo octavo apice truncato, septimo

pallidiore.

Prothorax subquadratus postice paullo latior (12 : 16*4), lateribus sub-

rotundatis; angulis posticis rotundatis spinisque nonnullis instructis;

mesothorax fere glaber et prothorace latior (13 : 23*5); metathorax meso-

thorace angustior et brevior (12 : 16*6), angulis posticis rotundatis.

Pedes corpore concolores.

Femora antica crassa, glabra (8*5 : 6) ; tibiae anticae graciles dein mox

dilatatae (8'5:4'6), parce setulosae, dilute-fuscae, apice imo flavescentes ;

tarsi flavi, articulo primo brevissimo, articulo secundo praecedenti fereduplo

longiore et setis instructo ; vesicula hyalina basi flavo-testacea.

Femora intermedia femoribus anticis nonnihil gracilioribus (8 : 3*5)

setis nonnullis brevissimis instructa ; tibiae intermedia? tibiis anticis paullo

longiore (long. 9 : lat. 3), intus spinis 7— 8 armatae , spina apicali

maxima.

Pedes postici anterioribus similes, femoribus paullo crassioribus et

longioribus (femora 9 :4*5, tibiae 13*5 :3*5).

Alae longae, angustae, ensiformes (long. 72 : lat. 5) basi paullulum

dilatatae ; hemelytra lurida, venis duabus longitudinalibus, venis his nee

non margine antico spinis distantibus instructis, margine antico praeterea

cum margine postico setis brevissimis ciliisque undulosis praedito ; alae

posticae subhyalinae, albidae et margine ciliatae, ciliis his illis hemelytrorum

similibus, sed paullo longioribus.

Abdomen segmentis decern compositum ; segmentis basalibus tra-

peziformibus ; segmento primo setis destituto, segmento secundo praecedenti

latiore et longiore, tertio secundo latiore tt paullo breviore ; segmentis

secundo et tertio setis nonnullis obtectis ; segmentis quatuor—septem
inter se subaequalibus, sed segmento tertio brevioribus ; segmento

octavo trapeziformi (postice angustiore) segmentoque secundo minore,

lateribus setis tribus et spina uniea, margine postico setis duabus in-

structo; segmento nono praecedenti simili, minore, lateribus et postice

bisetoso; segmento decimo conico, apice denticulis duobus minimis

armato et ante hos spinoso et setoso (setis his spinis duplo longioribus).

Long. 1*45 millim.

<f Mihi ignotus.
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Duo specimina ad Eriwan in Armenia rossica die 11 mensis.Iunii 1893
legit Dr. Horváth ; sex specimina Budapestini ad montera Scti Gerhard]
(Gellérthegy) 12 Julii 1893 ipse legi.

A Limothripe denticorni Hal., cui simillima, differt structura artimli

antennarum secundi.

ADNOTATIONES SYNONYMIC^.

1. Phloeothrips Statutes Hal. (The Entomological Magazine Vol. III. 1836.

p. 442).

= Phi. fnvmentarius (?) Beling (Verh. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien,

1872. XXII. p. 651—53).

2. Limothrips denticornis Hal. (1. c. p. 445).

= ThHps secalina Lindem. (Bull, de la Société d. Naturalistes de Moscou.

1886. Tom. 62. IL p. 212—229).

= Th. Kollari Heeg. (Beitr. zur Ins. Fauna Oesterreichs in Sitz.-Ber. der

Kais. Akademie der Wissensch. in Wien, 1852. IX. p. 484— 87).

3. Chirothrips manicata (Hai.) Walker (The Entomolog. Magazine L c. p.

444 et List of the sp. of Hemipt Ins. 1852. IV. p. 1106.).

= Chirothr. langipennis Burm. (Handb. der Entomol. 1839. Tom. II. s.

p. 413).

— Ch. antennatus (?) Osborn (Canad. Entomologist. 1883. No. s. p. 151).

EXPLICATIO TABULEE HI.

a) Phloeothrips crassipes n. sp. g) tubus apicalis
;

Imago c? ;
h) Limothrips anguUcornis n. sp.

b) spina? marginis capitis
;

Imago <j> ;

c) antenna
;

i) antenna
;

d) pes anticus
; j) pes anticus :

e) femora intermedia ;
k) * posticus.

f) pes posticus ;
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ICHNEUMONIDiE ¥OYM E FAUNA HUNGARICA

MUSAEI NATIONALIS HUNGAEICL

Auctore Dre
J. Kriechbaumer Monacensi.

1. Ichneumon oinotor rf

.

Niger, ore et clypeo maxima parte, orbitis facialibus, macula radicis

antennarum, lineola minuta ante, altera infra alas, harum squamula et

radice (saltern ex parte) maculaque supera coxarum mediarum flavis, coxis

posticus supra et trochanteribus apice, femoribus et tibiis maxima parte,

tarsis anterioribus, basi posticarum et abdominis segmentis 2 et 3 fulvis,

us undique fusco-cinctis, postpetiolo aciculato, antennarum flagello subtus

ferrugineo, alarum stigmate pallide flavo.

Long. I7V2 mm.
L flavifemori Tbn. n. 65 (E. Z. 1873 p. 422) hasc species maxime

affinis esse videtur ; sed colore antennarum et abdominis segmentorum 2 et

3 certe diversa est.

Caput transversum, pone oculos subangulato rotundatum et paulo

angustatum. Mesonotum subtiliter et minus dense punctatum, nitidulum
;

metanotum rugulosum, costis fortibus et acutis areatum, area supero-me-

dia transversa, margine postico arcuato, supero-lateralibus haud vel costula

indistincta obliqua divisis. Abdomen elongato-lanceolatum, alutaceum,

petiolo latiusculo, depresso, postpetiolo illo haud longiore sed apice triplo

latiore, dorso bicarinato et subtilissime aciculato ; segmento 2 latitudine

parum longiore, apicem versus subrotundato-dilatato, gastrocaelis magnis,

trapeziformibus, spatio inter eos basi subtiliter crenulato ; incisura inter

hoc segmentum et tertium constricta, hoc ipso transverso, lateribus leviter

rotundato, segmentis reliquis latitudine sensim decrescentibu3, ultimo

obtuse acuminato.

Clypeus et labrum flava, macula media communi rotundata nigra
;

orbitœ faciales flavae breviusculse, supra acuminata. Scutellum flavum apice

nigro-emarginatum. Segmenta 2 et 3 rufo-fulva, marginibus omnibus

anguste cum gastrocœlis nigro-fuscis, maculis aliquot vix obscurioribus.

Femora et tibiae fulva, illorum posticorum macula basali postica, tibiae basi

plus minus flavae.
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In Hungária? septentrionalis Comitatu Zemplén a Dre Cornelio Chy-
zer ad Runyina in unico solum specimine inventus.

2. Iohnonmon illnstris cf.

Niger, ore, orbitis faciei, lineola infra alas, Bcutello, pedibua ex parte
alarumque radice flavis, abdomine fulvo, basi nigro Begmentia 2 et 3 plus
minus flavis; capite pone oculos oblique angustato, postpetiolo Bubtüiter
aciculato, alarum stigmate fulvo, squamula fusca, radice flava puncto fulvo.

Long, fere 20 mm.
Species eximia sed aliquot difficile dijudicanda. Propter plicam ven-

tralem segmenti quarti parum elevatam ad Amblyteles quoque referri poa

sit, sed habitu toto magis in Lchneumvncs rents cadere mihi videtnr; <[U<»(1

si constat dubium esse non potest, quin ad divisioncm Becundam Weamœ-
lii, et quidem ad species majores ejus referenda, aptissimc forte juxta

I. discriminatorem collocanda sit.

Caput transversum, pone oculos longe et oblique, ante apicem paulo

emarginato-angustatum, lateribus albo-barbatum, margine postico valde

reflexo, inter antennas corniculo minuto instructum. Antcnn;r modic«

longœ, crassas, apicem versus valde acuminata3
, articulis apicalibns Bub-

nodulosis. Scutellum truncato-triangulare, convexum; metanoti area1

superomedia semiovalis, supero-laterales costa tenui divisa?. Abdomen
elongatum, planiusculum, petiolo arcuatim in postpetiolum ampliato,

tuberculis nullis, hoc subtilissime aciculato, carinis duabua valde elevatis,

inter eas et latéra tuberculoso-elevata longitudinaliter impresso ; Begmen-

tum secundum latitudine fere dimidio longius, apicem versus modice dila-

tatum, gastrocoelis minoribus, profunde impressis, oblongis, parum obliquia;

tertium quadratum, cetera sensim angustata, longitudinc vix decrescentia,

ultimo solo fere duplo breviore; venter planiusculus, plica media segmen-

torum 2. et 3. acuta, 4. parum elevata, obtusa.

Orbitœ faciales macula breviuscula, basi obliqua, supra acuminata,

pallide flava pictse. Scutellum hete flavum. Abdominis segmentum primum

apice medio macula rufescente prœditum, 2. flavum, fere dimidio apioali

fulvescente, 3. fere totum flavum, reliqua sordide fulveacentia. Coxœ, tro-

chanteres et femora nigra, trochanterum apice cum trocbantello apiceque

femorum anteriorum latere antico plus minus flavia vel fulvis, tibi;»' flavse,

intus plus minus fulvescentes, posticie apice latins nigrœ; karai flavi arti-

culo ultimo fusco. Alas fulvescenti-hyalina\ areola pentagona, antic bre-

viter truncata.

In Alta-Tátra Hungáriáé septentrionaüa ad lacua Poprad menae

Augusto 1885. ab Alexandro Mocsarv detectus.

l
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3. Ichneumon sulphuratus cf.

Niger, ore, clypeo, facie, antennarum radiée subtus, striola acuminata

ante, lineola infra alas, scutello, pedibus ex parte, tibiis anterioribus tar-

sisque totis, abdominis segmentis primo apice, 2. et 3. totis, 4. angulis

anticis alarum stigmate, squamula et radiée flavis, antennarum flagello

subtus ferrugineo ; capite pone oculos oblique angustato, postpetiolo aci-

culato, gastrocœlis obliquis, profunde impressis.

Long. 14V2 mm.
Dubium videri possit, an segmentum tertium abdominis subquadra-

tum aut longitudine distincte latius habeatur, an igitur ad species a Tisch-

beinio sub o. vel ad eas sub oo. (E. Z. 1873. p. 416 et 417) enumeratas

hœc nostra species referenda sit. Inter illas I. confusorio colore faciei,

antennarum et tarsorum maxime affinis videtur, sed coxis anterioribus

maxima parte flavis ab eo differt; inter hos /. emancipate) et caloscelidi

similis, sed ab illo coxis et trocbanteribus anterioribus maxima parte flavis

et abdomine magis elongato, ab hoc coxarum et trochanterum colore,

antennarum flagello subtus distincte ferrugineo et apice segmenti primi

flavo differt. Ambl. litigioso quoque valde similis, sed clypeo, facie et abdo-

minis segmentis 2 et 3 totis lœte flavis, antennarum flagello subtus ferru-

gineo, tarsorum articulis ultimis apice infuscatis bene distincta est.

Facies cum clypeo quadrata, hoc apice late truncato. Scutellum con-

vexiusculum ; metanoti area superomedia longitudine paulo latior, lateri-

bus subrotundatis, margine postico medio subinflexo. Abdominis segmentum

primum fere totum bicarinatum, inter carinas excavatum, petiolo in post-

petiolum sinuato-dilatato, tuberculis nullis ; 2. latitudine fere dimidio lon-

gius, basin versus parum angustatum, gastrocœlis trapeziformibus, modice

magnis, angulo postico externo oblique producte ; 3. subquadratum, longi-

tudine vix latius ; reliqua latitudine sensim sed parum decrescentia, ulti-

mum obtuse acuminatum.

Color ut in diagnosi indicatus. Abdominis segmentum quartum in

individuis typicis verosimiliter nigrum angulis anticis flavis, in prtesente

strigis 3 fulvo-flavis pictum, media utrinque abbreviata, lateralibus duabus

cum angulis flavis cohœrentibus, arcuatis, quasi e maculis tribus confluen-

tibus compositis, quarum media, paulo major, magis versus medium seg-

menti sita est (margo flavus segmenti sexti apice depressi ut h see depres-

sio ipsa abnormis mihi videtur). Coxœ anteriores flavae, basi latius, supra

medio quoque nigrte; trochanters anteriores flavi, supra striga media
nigra, postici nigri, trochantella subtus macula flava, ex parte fulva; femora

anteriora fulva, postice basi (intermedia latius) nigra, apice cum tibiis

flava, postica nigra, basi summa plus minus fulva aut flava ; tibiœ postiese

flavse, apice nigrœ ; tarsi fulvi, anteriores ex parte flavi, posticorum arti-
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culis 2—5 apice fuscis. Alœ sordide hyalin», stigmate flavo-ferrugineo,

areola pentagona, nervum recurrentem paulo extra medium marginis
postici recipiente.

In Littorali Hungarico ad Fanum Sancti Viti Flamononiensis (Fiume)
inventus.

4. Ichneumon lativentris tf

.

Niger, ore, maculis duabus clypei, orbitis facialibus, lineola ante et

altera infra alas scutellique macula magna albidis, femoribus anterioribue

ex parte, tibiis anterioribus. posticarum basi tarsisque anticis fulvis. abdo-

minis latiusculi segmentis 2 et 3 cum angulis anticis quarti runs, capite

pone oculos oblique angustato, metanoti area superomedia trans1

postpetiolo aciculato, alarum stigmate piceo-flavo.

Long. 15 mm.
Certe speciebus a eel. Tischbeinio in E. Z. 1873 p. 418 sub oo. enu-

merates associandus, sed his omnibus major,* antennis tarsisque posticis

totis nigris, lineolis albis ante et infra alas distinctus.

Caput transversum, pone oculos oblique angustatum. Mesonotum

irregulariter rugo|o-punctatum, nitidulum ; metanoti area superomedia

transversa, late semilunaris, superolaterales hand vel vix divisae. Abdomen

lanceolato-ovatum, depressiusculum
;
postpetiolus petiolo paulo brevior,

lateribus angulato prominulis, dorso bicarinatus et subtiliter aciculatus ;

segmentum % latitudine paulo longius, basi rotundato-angustatum. Lra-tm-

coelis mediocribns, oblique transversis ; 3 longitudine latins, lateribns

vix rotundatis (in hoc specimine latere sinistro minus quam dextero) : reli-

qua latitudine sensim decrescentia, ultimum apice obtuse rotnndatnm.

Pedes et antennae sat fortes.

Orbita? faciales alba? medio introrsum ampliata-, supra longins acü -

minatae. Scutelli macula magna transversa, late truncato-cordata. Linn];»'

alba? ante et infra alas sat explicatae. Femora anteriora postice nigra, apice

et antice maxima parte (antica latins) fulva. Ala? hyalinae, nervis et radio

fuscis, stigmate pallido piceo-flavo, nervo discocubitali appendicnlato,

areola pentagona, antice breviter truncata.

Hunc marem cepi die 30, 6, 71 inter Goritiam et Quiscam.

Var. Segmentum quartum rufum, macula magna apicali Bemiorbi-

tali nigra.

In Hungária? septemtrionalis montibus ad balnea Eorytnioza a Joanne

Xantus mense Julio inventus.

* Tischb. 7. gracilicorni quidein magnitu.linem U—16 mm. ftdsoribit, sod hoc

erroneum mihi videtur.

4*
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5. Ichneumon fulvidaotylus cf.

Niger, fusco-pubescens, punctis duobus clypei, orbitis facialibus,

lineola infra alas scutelloque albis, femoribus anterioribus apice, tibiis

tarsisque fulvescenti-flavis, tibiis posticis apice nigris, abdominis segmen-

tis 2 et 3 cum angulis anticis quarti rufo-fulvis, 3 macula fusca, postpetiolo

aciculato, alarum stigmate fulvo.

Long. 15 mm.
I. lativentri similis, sed praesertim abdomine sublineari, lineola alba

ante alas nulla et tarsis omnibus fulvescenti-flavis facile distinguendus. .

Caput transversum, pone oculos subrotundato-angustatum, nigro-

pilosum. Antennee abdominis longitudine, sat fortes, apicem versus acumi-

nata, articulis ultimis nodulosis. Mesonotum rugoso-punctatum, notaulis

vix ullis; scutellum truncato-triangulare, longitudine latins; metanoti

area supero-media sat parva, semiovalis, supero-laterales costula obliqua

parum elevata divisse. Abdomen elongatum, medio sublineare, segmenti

primi petiolus angustulus, postpetiolus carinis duabus divergentibus, seg-

menti apicem fere attingentibus instructus, inter eas subtiliter aciculatus,

tuberculis lateralibus parum prominulis; segmentum 2. latitudine di-

midio longius, basin versus angustatum, gastrocœlis mediocribus, inter-

vallo aciculato, ceterum subtilissime longitudinaliter ruguloso-punctatum ;

3. subquadratum, lateribus leniter rotundatis, sequentia longitudine et

latitudine sensim decrescentia, ultimum obtuse trianguläre. Color ut in

diagnosi indicatus. Fulvedo segmentorum 2 et 3 sordida, macula fusca

secundi forte plerumque deficiens, tibial fulvae basin versus cum apice

femorum anteriorum flavescentes. Alae fuscescenti-byalinœ, stigmate dilute,

squamula et radice saturatius fulvis, areola pentagona, nervum recurren-

tem extra medium marginis postici recipiente, nervis longitudinalibus cel-

lulse discoidalis subparallelis, anteriore (discocubitali) appendiculato.

In Hungária septentrionali ad Tavarnok, Comitatu Nyitra, a Dom.

C. Kelecsényi inventus.

6. Iohuenmon 6-gattatus cf.

Niger, mandibulis et pedibus maxima parte rufis, palpis, labro, orbi-

tis facialibus, lineola orbitarum posticarum, striola utrinque verticis, linea

ante, altera infra alas, margine scutelli et postscutelli angulisque posticis

segmentorum 1—3 albis, postpetiolo aciculato-, apice punctato-ruguloso,

antennarum articulis nodulosis, alarum stigmate rufo-piceo.

Long. 16 mm.
Species 1. fortipedi Wsm. divis. VI. maxime affinis et uti hie macula

verticis et postpetiolo saltern antice aciculato ad divisionem primam ver-

gens, sed ab omnibus speciebus ambarum divisiorum abdominis segmen-
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tis anterioribus albonotatis insignibus pedibus maxima part, rufia facile

distinguenda.

Caput transversum, pone oculos parum rotundato-angustatum. An-
tennae sat fortes et longœ, apicem versus valde acuminata', artienlia nodu-
losis. Metanoti area superomedia magna, semiovalis, irregalaritei Btriolata

nitidula, area? supero-laterales plus minus distincte divisa?. Abdomen Bub-
tilissime punctulatum, opacum, usque ad apicem segmenti secundi dilata-

tum, deinde usque ad apicem corporis sensim angustatum; aegmento
primo medio carinis duabus acutiusculis, petiolo sensim in postpetiolum

dilatato, tuberculis nullis, hoc basi aciculato-, apice punctato-ruguloso
j

segmento secundo gastrocœlis mediocribus (in hoc specimine BÍnistro pro-

fundo impresso, dextero valde explanato). Pedes validi.

Niger, subtiliter pubescens, capite thoraceque subnitidis. Orbitae

faciales alba? late semilunares, striohe verticis et lineolœ orbitarum posti-

carum parvae. Scutelli margo posticus sordide albus lateribus atrinque

versus basin continuata. Maculae apicales segmentorum 1—3 sordide allia-.

primi minima?, subrotundatae, secundi et tertii paulo majores, transverse-

subtriangulares, hujus quam illius paulo minores. Pedes rufi, coxis et

trochanteribus cum maxima parte tarsorum posteriorum nigris. Ala- fusce-

scenti-hyalinaä, areola pentagona.

Circa Budapestinum a Rudolpho Kohaut in unico exemplari detectus.

7. Iohnenmon lenonrns cf.

Niger, orbitis facialibus, puncto ad orbitas verticis, lineola ante et

infra alas, puncto in alarum squamula et radice, scutello, lineola postscu-

telli abdominisque segmentis G et 7 albis, 1—4 (basi primi et apice quarti

exceptis) pedibusque rufis, coxis trochanteribus, posticorum femoribns ei

tibiis apice tarsisque nigris, postpetiolo punctato, alarum stigmato rufo.

Long. 10 Va mm.
Species /. vestigatori Wsm. maxime similis et affinis, sei prasertim

femoribus posticis et abdominis segmento 4. apice tantum nigris, lim-. >li>

ante et infra alas dorsoque totó segmentorum G et 7 albis, statuta paulo

majore et robustiore ut mihi videtur sat diversa.

Caput transversum, pone oculos parum oblique angustatum. Antennae

breviuscula? et crassiusculae, apicem versus acuminata;, articulia Bubnodu-

losis. Metanoti area supero-media late semiovalis, margine postico ralde

arcuato, supero-lateralibus costula divisis. Abdomen elongatum, Bublineare,

subtilissime punctulatum; gastrocœlis oblongis, obliqius; Begmento 3. quad-

rato, sequentibus longitudine et latitudine paulo decrescentibus, »',. träne-

verso, 7. triangulari.

Orbitœ faciales alba? sat angustœ, vis Bupra radicem antennarmn
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elongatœ, subacuminatae. Lineola alba postscutelli uti altera interrupta in

apice segmenti quinti valde tenues et vix semper praesentes. Segmentum

6. supra, 7. undique et valvulae genitales alba.

Ad Budapestinum in valle Luporum (Farkasvölgy) pariter tantum in

uno specimine detectus.

Mischophorus, nov. gen. Ichnenmonidarnm platyurorum.

(fxio/oç, petiolus ; <poyôç, ferens.)

Hoc genus in marem singulum condidi, qui propter postpetiolum

planum ad Ichneumonidas platyuros referendus ibique propter genas tumi-

das juxta Eurylabos collocandus est, a quibus ut ab omnibus Ichneumoni-

darum geneiïbus mihi notis areola alarum distincte petiolata et pictura

luxuriosa flava differt. Détecta femina characteres hujus generis majore

cum certitudine et integritate constituere licebit.

8. Mischophorus flavosignatus cf.

Niger, nitidus, capite, antennarum basi, thorace coxisque flavo-pictis,

femoribus, tibiis tarsisque flavo-fulvis, antennis albo-annulatis.

Long. 14 mm.
Pictura flava luxuriosa capitis, thoracis et baseos pedum abdomine-

que toto nigro lehn, opulento (cf. E. N. 1892 p. 292) valde similis, sed prae-

ter differentias genericas pedibus (basi excepta) flavo-fulvis facile distin-

guendus.

Caput transversum, pone oculos subrotundatum, vix angustatum,

genis valde dilatato tumidis, striolato-punctatis, margine postico acutiu-

sculo. Antennae corpore paulo breviores, articulis cylindricis. Metanotum

ruguloso-punctatum, notaulis basi distincte impressis et prseterea medio

utrinque impressione tenui longitudinali ; scutellum oblongo-quadrangu-

lare ; metanoti area superomedia subhexagona, costis lateralibus posterio-

ribus anterioribus multo longioribus, apice aperta, longitudinaliter strio-

lata, supero-lateralibus brevibus, amplis, subrhombea-hexagonis, costula

haud divisis, sed antice ab areis basali-lateralibus costula disjunctis. Ab-

domen elongatum, obtuse-lanceolatum, petiolo sensim in postpetiolum

dilatato, tuberculis distinctis, postpetiolo piano, subtilissime aciculato,

apice Levi, nitido ; segmento 2. latitudine longiore, basin versus paulo

angustato, subtiliter aciculato -rugoso, lateribus punctulatis ; reliquis lati-

tudine sensim decrescentibus, subtiliter punctulatis, magis nitidis, ultimo

apice truncato. Flava sunt palpi, mandibulae apice excepto, labrum, cly-

peus excepto macula marginali media, orbitse internae, supra antennas

subinterruptae, infra cum macula magna genarum confluentes, macula



media oblonga supra excisa faciei, macula inféra articuli primi antenna*
rum, colli margo superus, macula vel striola in apice infero propleurarum,
striola ante et altera infra alas, macula rotumlata in meso- et metaplenrifl

supra coxas posteriores, scutellum, stria postscutelli, coxa- anteriores basi

excepta, postici supra et apice, macula sen puncto infero trochanterum
anteriorum. Articulus ultimus tarsorum plus minus infuscatus. Annulus
albus antennarum articulos 11—17 occupât, bis articulis omnibus Bubtua

basi fusco-punctatis, eorum primis et ultimis supra qnoqne plus minus
infuscatis. Aloe fusco-hyaliim», nervis et stigmate fuscis, squauiula et nu lie.

piceis, areola subtriangulari, breviter petiolata, radii pars interior vi\.

exterior valde tlexuosa.

Hungariie meridionalis et septentrionalis incola; e pupa Harpyae

vitmlae L. educavit nobisque donavit Dom. J. Dalström Lepidopterologns

eximius Eperjesiensis.

9. Platylabns suborbitalis J.

Niger, antennarum annulo scutelloque alius, abdominis segmentis

1—4 (basi primi excepta) et interdum basi quinti rufis, ultimis nigris. all><>-

marginatis, pedibus rufis. coxis, trocbanteribus, posticarum femoribus

tibiisque apice imo cum tarsis nigris; capite brevi, pone oculos Bubrotun-

dato-angustato, postpetiolo medio subtiliter aciculato, gastrocuelis mediocri-

bus, intervallo punctato-ruguloso, alarum stigmate fusco, apicibns extre-

mis pallidis.

Long. 8 mm.
Secundum tabulam analyticam Wesmadii (lehn. Plat, p. 27— J'

1

7 pervenire vix aliquid impedit, sed neque cum PL decipie)üe neqne cum

PL orbitali species nostra convenu Ab illo, cui certe inagis a fii n is est,

capite pone oculos breviore, non oblique- sed leniter rotundato-angastato,

segmento quarto rufo, lineola alba juxta antennas (non ad orbitas fronta-

les) differt. PL orbitális statura minore, capite pone oculos fere recto,

punctis verticis et lineola infra alas albis et segmento •"». plerumque toto

rufo a nostra specie distinctus est.

In Hungáriáé orientális Comitatu Bihar a Joanne Pavel inventus.

10. Arotes annnlioornis m .

Niger, nitidus, annulo antennarum, basi sunnna tibiaram poetica-

rum et tarsis posticis basi excepta albis, femoribus tibiisqe anterioribus

antice cum parte tarsorum plus minus testacis, femoribus posticis subtue

carinatis.

Long. corp. 15— 10, terebr. 13 mm.
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Caput transversum, longitudine dimidio latius, pone oculos late

rotundatum sed vix angustatum, supra subtiliter et disperse punctatum,

clypeo et facie subtiliter rugulosis. Antennae filiformes, cca 12 mm. longss.

Thorax latitudine duplo longior, antice breviter angustatus; mesonotum

distincte trilobum, lobo medio postice canaliculate, fovea antescutellaris

crenata; scutellum subrotundatum, modice convexum; metanotum rotun-

datum, leniter déclive, area media oblonga, irregulari, antrorsum subdila-

tata, postice subito in aream petiolarem subquadrato-rhomboam dilatata,

costis ceteris irregularibus, vix indicatis, juxta basin petioli spinulis duabus

excavatis prominulis. Abdomen subtilissime disperse punctatum, sub-

glabrum, nitidum, toto petiolatum, ovato-fusiforme, apice compressiuscu-

lum ; segmentum primum ceteris singulis longius, apice basi vix duplo

latius, nodulis valde prominulis, ante medium sitis ; segmentum secundum

latitudine parum longius, apicem versus vix dilatatum, basi oblique trun-

cato-angustatum, juxta medium baseos utrinque profunde excavatum, seg-

mentum tertium subquadratum, longitudine paulo latius, antice uti 2,

impressionibus autem minus profundis, postice angustatum; quartum

tertio angustius, fere exacte quadratum, quintum apicem versus paulo

angustatum, sextum angustato-rotundatum. Valvulse tenebrœ apicem ver-

sus paulo dilatatse, apice rotundatae. Color ut in diagnosi indicatus. Annu-

lus antennarum infra haud interruptus articulos 13 vel 14—19 flagelli

occupât, primis eorum lateribus infuscatis. Tarsorum posticorum articulus

1 apice, 2—5 toti albi, unguiculis fuscis. Alarum stigma rufum, nervis

crassis inclusum, quorum posterior basi excepta fuscus.

Patria : Hungária orientális seu Transsilvania, ibidem ad balnea

Tusnád a Dom. Ludovico Méhely detectus.

11. Arotes ustulatus Ç rf .

? . Niger, nitidus, annulo lato subapicali antennarum tarsisque posti-

cis basi excepta albis, antennarum scapo subtus, apice coxarum anterio-

rum, trochanteribus, femoribus, tibiis (apice posticorum excepto), tarsis

anterioribus, alarum squamula et radice fulvis, femoribus posticis subtus

breviter carinatis, alis hyalinis, apice infuscatis, stigmate fusco. — Long,
corp. 15, abdom. 8V2, terebr. 11 mm.

Species abdomine nigro prœcedenti similis, sed annulo lato ante-

apicali antennarum, femoribus tibiisque omnibus fulvis et apice alarum
infuscato facile distinguenda.

Caput, antennas et thorax fere ut in specie praecedente. Clypeus et

facie subglabri; tuberculum brève, trianguläre inter antennas. Antennas

IOV2 mm. longse. Mesonoti lobus médius canalicula nulla; metanoti areae

distinctiores, basalis media minor, quadrata, superomedia major, subquad-



rata, petiolaris late semiovalis, supero-laterales bene discrete, anterior
majuscula, angulato-semiorbitalis, ceteris laevior, posterior trapezoideai
angulo postico externo deorsum producto. Abdomen glabellum, .1. int..

petiolo ovato-lanceolatum
; segmentnm primura longitudine trium aequen-

tium a basi ultra medium leviter canaliculatum, segmenta cetera at in

specie prsecedente, 2
U
basi apicem primi utrinque paulo Buperante, inde

magis abrupte dilatato, fossulis basalibus angustioribus, obliquia.

Antennarum annulus paulis per in flavum vergena articulos 19 cca.

30 tiagelli occupât, ita ut solummodo 4—5 articuli ultimi Bensim nigri-

cantes annulum apice concludant. Trochantellus posticus cum intima

basi femorum saturate niger, borum et eorum tibiarum apex minus satu-

rate fuscescens est.

cf. Differt a femina articulis flagelli apice noduloao-incrasaatia, ab

20. vei 21. usque ad apicem ipsum flavescenti-albis, facie cum clypeo

(illius lineola supera nigra excepta), antennarum articulis '2 primis subtua,

coxis tibiis et tarsis anterioribus, tarsis posticis maxima parte alarumque

squamula et puncto radicis flavis, coxis omnibus fulvis, basi nigris, tarso-

rum posticorum articulo primo fulvo, apice flavo.

Patria: Hungária meridionalis : Oravicza et Mebádia a Dom. Jeanne

Frivaldszky et Joanne Pavel detectus.

12. Griphodes caligatus cf.

(yQupojaqc, aenigniaticus.)

Sub hoc nomine marem singulum describam, cujus locus systema-

ticus propter feminam adhuc occultam mihi dubius, sed verosimiliter in

vicinitate Ctenopalmatum et Notopygorum quaerendus est.

Caput transversum, subbuccatum, clypeo transverso, medio ampliato

et apice rotundato, linea subtili impressa a facie discreto. Antennae setaceae,

corpore vix breviores, articulis elongatis, sensim brevioribus, apice nodu-

loso-incrassatis. Thorax latitudine media duplo longior, antrorsum angusta-

tus, postice retusus, et utrinque infra denticulo brevi instructus ; mesono-

turn subtiliter punctulatum, nitidulum, notaulis distinctis ; Bcntellam

modice elevatum, trianguläre, compressiusculum ; metanotum rugulosum,

area media angusta, lanceolata, apice truncatula. basin metan.it i fere

attingente, postice in aream petiolarem parvum subito dilatata. Abdomen

petiolatum, subfusiforme, planiusculum, subtiliter córiaceum, opacum,

apicem versus nitidulum; segmento primo per totam fere longitndinem

canaliculato, canalicula in postpetiolo paulo latiore, hoc petiolo fere lon-

giore, subcampanulato- dilatato, lateribus marginato, tuberculia in medio

(jam paulo dilatato) sitis; 2. et 3. subquadratis, 2. apicem versua paulo

dilatato, 3. angustato, 4—8. transversis, longitudine et latitudine Benaim
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decrescentibus, 8. minuto ; valvulae genitales parum prominulae, latiusculœ,

apice oblique truncatae.

Niger, mandibulis runs, pedibus fulvis, posticorum femoribus apice,

tibiis maxima parte tarsisque nigris. Ala? subhyalinae, nervis fuscis, squa-

mula et radiée rufis, stigmate lanceolate-, intus rufo-piceo, radium ante

medium emittente, hujus parte basali subrecta, breviuscula, apicali ilia

plus dimidio longiore, subflexuosa, areola nulla, cellulae discoidalis angulo

postico externo fere recto, nervo discocubitali valde arctiato, cum basali

fere parallelo ; alarum posticarum nervellus pone medium fractus. —r- Long-

16 mm.
Specimen unicum ad Budapestinum inventum est.

13. Metopius erythropus m. Ç . (rufipes Mocs. j. 1., nee Cress.).

Niger, maculis duabus frontalibus, scutelli margine postico medio,

fascia apicali segmentorum 1 et 3 medio interrupta, 4 intégra maculisque

duabus lateralibus secundi flavis, margine clypei, basi antennarum subtus,

femoribus, tibiis tarsisque rufis, harum posticis apicem versus fuscis, alis

hyalinis, virescenti-micantibus, margine antico apice infuscato. — Long.

13—14 mm.
Species femoribus tibiisque rufis ab omnibus speciebus Europseis

hucusque notis facile distinguenda, M. dissectario segmento 5. nigro et

alis apice infuscatis ceterum maxime similis.

Caput transversum, pone oculos valde oblique angustatum, clypeo

latitudine paulo longiore, apice rotundato. Antennae breviusculae, sat

validae, apicem versus acuminata?. Mesonotum et scutellum rugoso-pun-

ctata, illud notaulis vix ullis, hoc apicem versus dilatatum, late margina-

tum, apice utrinque in dentem validum productum; impressione inter

meso- et metapleuras longa, profunda, polita, nitidissima ; metanotum

areolatum, area basali-medio magna, pentagona, apicem versus acuminata

sed apice ipso aperto et in aream angustam, elongatam posteriorem con-

tinuato, juxta quam utrinque area lateralis media latior antrorsum late

acuminata. Abdomen elongatum, subclavato-lineare, longitudinaliter pun-

ctato-rugosum, segmento primo subquadrato, lateribus leviter emarginatis,

dorso costulis duabus longitudinalibus apice in triangulum concurrentibus,

segmento 2 subcampanulato, apice utrinque leviter emarginato, hoc et

3—5 latitudine paulo-longioribus, apicem versus paulo dilatatis, 6 versus

apicem angustato, angulis apicalibus subprominulis, reflexis.

Caput maculis duabus parvis flavis in emarginatura oculorum sitis,

marginibus clypei prsesertim superioribus rufescentibus. Margo flavus

segmenti primi latiusculus, medio vix, tertii magis interruptus, quarti

latiusculus, integer, maculae apical^s secundi parvae, subrotundato-tri-

angulares.



59

Habitat circa Budapestinuni, ubi hoc individuum unicum a Dom.
Mocsáry captum est.

14. Coleooentrns exareolatni V.

Niger, nitidus, palpis pedibusque fulvis, horum posticorum femori-

bus ex parte, tibiis tarsisque totis fuscis, abdominis segmentis apice albo-

membranaceis, alis areola nulla, squamula et radice flavis. — Long. corp.

17, thor. 5 x
/2, terebr. 14 mm.

C. excitatori nostro valde similis et afíinis, sed defectu areolse, coxia

omnibus runs tarsisque posticis nigris facile distinguendus.

Metanotum impressione elongato-triangulari, a basi fere usqu. ad

costam aream petiolarem includentem ducta, apice obsoleta cortisone

duabus lateralibus instructum. Abdominis segmenta anteriora subtiliter

punctulato-coriacea, minus nitida, primum canaliculatum, canalicula api-

cem non attingente, secundum basi utrinque profunde oblique impressum.

Femora postica supra postice fusca, geniculis extremis pallidis. Ala-

rum stigma paulo angustius quam in C. excitatore, piceum, nervis nigris

inclusum, harum posteriore crassiore.

Habitat in Hungária orientali seu Transsylvania ad Görgény, ibidem

a Dom. G. Horváth detectus.

Adnot. Etsi bsec species defectu areolae typum generis peculiaris pnebere

videatur, attameu notis reliquis adeo cum ceteris speciebus hujus generis convenit.

ut ab boc earn dirimere non audeam.

Rynchobaiichus, hot. gen. Banohidaram.

(pvy/oç, rostrum ; Bancbus, gen. Hym. parasit.)

Caput transversum, facie quadrata, infra antennas tuberculato-ele-

vato, ore protracto, ctypeo medio foveola impressa.

Antennœ circiter abdominis longitudine, crassiuscula?, apicem versus

acuminatae.

Thorax altitudine vix longior, antice inter mesonoti margin» -m anti-

cum et collum perpendiculariter declivis ; mesonotum notaulis oullis;

scutellum breve, obtuse trianguläre, compressiusculo-gibbosnm ;
metano-

tum oblique déclive, rugosum, areis nullis; spiracula majuscula, Linearia.

Abdomen sessile, ovato-fusiforme, irregulariter punctatum, glabrnm,

nitidum; segmentum primum apice quam basi vix duplo latins, latitndine

apicali duplo longius, pone basin gibboso elevatum, medio canalicnla

utrinque acuminata praeditum ; 2. apicem versus lineari-dilatatnm, lati-

tudine apicali longitudine paulo majore, basi utrinqne irregulariter im-

presso; 3. longitudine latius, apicem versus vix dilatatum ;
reliqua latitu-
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dine sensirn decrescentia, falcato-inflexa (an. fortuito?), ultimum obtuse

conicum ; valvulae genitales breves, obtusae.

Pedes longiusculi, modice fortes, calcaribus longis, unguiculis subti-

libus, simplicibus.

AIíb anticae stigmate elongato, acuminato, radium ante medium emit-

tente, hujus dimidium basale fere rectum, apicale basi levissime curva-

tum, illo haud vel vix longius ; areola majuscula, obliqua, trapezoidea,

parum longior quam latior ; cellula discoidalis latitudine apicali longior,

angulo postico externo acuto, nervo discocubitali flexuoso, appendiculato
;

nervulus postfurcalis, nervo longitudinali in emissione hujus uti et in ilia

nervi basalis fracto; alarum posticarum nervellus valde obliquus, apici

antico proxime fractus.

Habitu toto et praesertim nervis et cellulis alarum formaque tere-

bne Bancho volutatorio simillimus, sed nervo discocubitali distincte appen-

diculato et ore producto, subrostrato ab hoc génère, a specie allegata

preterea scutello haud mucronato plane diversus.

15. Rynohobanohus tricolor Ç .

Niger; caput, thorax et pedes fusco-pubescentia. Orbitae internae et

pars major externarum anguste pallide fulvae. Antennae ferrugineae, apice

et articulo primo nigris. Abdominis segmentum primum apice, 2 macula

basali media oblonga excepta, 3, 4 et 5 lateribus, 6 macula basali elongata,

acute triangulari excepta et 7 rufa. Pedes nigri, femoribus anticis apice et

antice, eorum tibiis antice et tarsis, intermediorum geniculis plus minus

fulvis aut testaceis. Alas hyalinae, anticae apice extremo levissime infumatae,

stigmate rufo-piceo, fusco cincto, squamula et radice runs.

Long. 13 mm.
Specimen unicum e Hungária meridionali.
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A HAZAI VAJFÜVEKRL.

DE GALEOPSIDIBÜS HUNGABLE.

Dr. Borbás ViNczÉ-tl Budapesten.

Múlt nyár derekán John Briquet, genfi botanikus tollából Brüssel-

ben «Monographie du genre Galeopsis» czímü, 323 lapra terjed, negyed-

rétti munka jelent meg azokról az ajakos növényekrl, a mélyeknek also

ajaka Ínyénél — DiószEGi-ék szavával élve — «két kicsucsorodás vagy fog»

van, a melyrl k a Galeopsis Tourn. génuszt foganó!l-nek, a németek
pedig ezen üres vak függelékrl Hohlzahn-nak nevezik. Régibb magyar
neve a vajf és kenderikefü, az utóbbi lehet a virág vagy a szemgyümölcs

pettyegetésérl. Leunis szerint Galeopsis iltisfejet jelent.

Briquet munkájának 2
/3 része az általános morphologiai viszonyokkal

foglalkozik (1— 198. 1.), a vajfüvek valamennyi szervének szerkezetét, ki-

fejldését, biológiáját, teratologiáját és peloriáját ismerteti. Érdekes a

Tetrahit subgenus szár daganatainak leírása, melyeknek a geotropikus és

heliotropikus görbüléseknél van szerepe.* A munkát szép anatómiai ábrák

illusztrálják.

A 199—323. lapokat a Galeopsisek systematicájának szenteli. II

ehhez min apparátussal fogott, bizonyítja, hogy az 1890—91 óta cserében

forgó, st KERNER-nek Flora exsicc. Austro Hungaricájában, valamint

BAENiTZ-nek Herbarium Europieumában is kiadott G. Murriana Horb, és

(t. Pernhofferi }Vettst. fajokról Briquet monographiájában se jót, se rosszat

nem olvashatni, mert még mint eltte ismeretlennek a nevét se idézi

Másrészt a Galeopsisek közönségesebb füvek lévén, épen Briquet munká-

jából látni, hogy hazánk régi botanikusai nem igen gyjtöttek, kevés jutott

bellök a külföldi herbáriumokba, a melyekre Briquet tanulmánya közben

támaszkodik. Ezért Briquet a 7 faj és 14 fajta közül hazánkból 4 fajnak i a

9 fajtának csak kevés termhelyét közli.

Igen feltn, de követésre nem méltó Briquet munkájában, hogy ö

ugyanazt a typust vagyis fajt, miután már a systematicának ezen ;i l< pcsö-

jén ismertette, tovább mégsubspeciesnek és varietásnak isnevesi, és no

sabban leírja, holott annak a typusnak valóságban se snbspeciese, se varie-

tasa nincs a talakon (typus) kívül. így pl. a G. dubia Léew Bartjusr nran-

* V. ö. Botan. Centralblatt 1803. LVI. 337—39. 1.
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kajában a 268. 1. le van írva mint faj. A következ lapokon ugyan ez a faj

hosszasan le van írva mint subspeecies dubia Briq. azután meg mint

varietas dubia Briq. A kissé tájékozatlan itt könnyen háromféle növényt

vagyis a fajon kívül egy fajtat meg egy fajváltozékot keresne ; voltaképen

pedig a typuson kívül itt semmi más eltérés nincs. Némely ujabb botani-

kusnak ez az eljárása, hogy egy növényfajt természetbeli fajtái hián is,

szükségtelenül végig visz a fajták sorozatán, és a rendes ketts nevén kívül

még harmadikkal is, st negyedikkel terhel, a növénysystematicában lom-

képen kezd fölburjánzani, mert ugyanannak a systematicai egységnek faj,

fajta és fajváltozék néven s három helyen való hosszas leírása még á gya-

korlott systematicusnak is alkalmatlan, a kevésbbé gyakorlottnak pedig hatá-

rozottan zavaró, a meghatározást nehezít és fölöslegesen hosszabbító ;

általában pedig tökéletesen szükségtelen egy fajilag nem változó vagyis a

természetben mintegy fajtátlan növénynek könyvbeli fajtáit keresni. Ugyan

mi értelme lehet a G. speciosa Mill, subspecies speciosa Briq. és varietas

speciosa BRiQ.-nek, holott ez semmi más mint a G. speciosa Mill, talakja?

Elegend a természet megalkotta fajtákat rendbe állítani.

Ennek az eljárásnak csak is az iróra nézve lehet látszó haszna vagy

elnye, mert ily módon az iró szükségtelenül is autornak deklarálja magát

és lesz subspecies dubia Briq. és varietas Briq. a minek a természetben

(a G. dubia Leers fajon kívül) semmi meg nem felel. Egy másik látszó

haszon a monographia Írójának az, hogy könyve, a használónak kárára és

zavarára, vastagodik és drágul. Ily módon vastagodott meg a floristáknak

nem nagy örömére Nägeli és Peter «Die Hieracien Mittel-Europas» czímü

munkája; ilyen lom a Bupleurum Sadleri meg a.Dianthus Smithi Wettst.*

újabb subspecies is. Ezek helyett valóban szükségesebb a fajok természet

alkotta fajtáinak ismertetése.

A Galeopsisek keskenylevel és nem dagadt szárú fajai (1—4. szám, a

66— 99. lapon) a síkság meg a dombos vidék füvei, a szélesebb levelek meg
a dagadt szárúak inkább a hegyek és erdk növényei. Biharmegye Kót- és

Iráz pusztáinak nedves füves helyein több faj, talán a Sebes-Körös áramával

meg a legel marhákkal került a hegyes vidékrl ide. Ezeknek az egynyári

növényeknek a kelyhe gyakran sertésszrü és kemény-, egész szúrós-fogú

szokott lenni, úgy hogy az állatok szrébe könnyen beleszúródhatik vagy belé

tapadhat s a kehely fenekén lev gyümölcsszemek könnyen messzire el-

hurczolódnak. Biológiailag a szár daganatai is nevezetesek. Ezeket is

kemény serték borítják. De a daganat sertéi között gyakran ragadós-fejü

mirigyszrök is bven vannak, a daganat fölött pedig mindjárt a virágzatnak

gyümölcsöz örvei csoportosodnak. A Galeopsisek szára könnyen dara-

bokra törik, a gyümölcsörvek ezután, a kehely fogain meg a sertéken kívül,

* Beiträge zur Flora Albaniens p. 33, 50,



63

még a ragadós szrökkel is tapadhatnak. A Galeopsiseket mezei ólak,

istálók vagy marhaállások, falusi házak stb. körül gyakran láthatni, de

dagadt szárú Galeopsis gyakran virágzik havasi pásztorkunv hó ésaklok kor-

nyékén is (G. bifida, G. pubescens, G. neglecta, G. ionantha). Épen ez

okból a Galeopsis természetes földrajzi elterjedéséi nehéz megalapítani, a

jószág a hegyeken és völgyekben széthurczolván közönséges növények lettek,

csak a G. Pyrenaica Bartl. meg aG. Reutert Rchb. fii. maradtak idáig dél-

nyugaton, amaz a franczia és spanyol határbérczeken, emez a tengeri ha-

vasokon endemikus. A Ladanum fajtái inkább vetmaggal terjednek.

A Galeopsis Európának s ázsiai Oroszországnak a növénye. Durand
szerint* több mint 12 faja van. Briquet úgy látszik, itt-ott többet össze-

húzott, mint valóban kellett volna. A G. Ladanum, G. canescem •
-

G. angustifolia, könnyen szembeszök hasonlatosságuk ellenere is. egy-

mástól mégis könnyen és élesen megkülönböztethetk. Nevezetes mozzanat

van ezeknek földrajzi elterjedésében is. Ha a G. angustifoliái meg a

G. canescenst egy species alá foglaljuk; akkor az utóbbi mint mirigyszröa

lesz a délibb alak. A G. Ladanum, L. (G. latifolia Hoffm.) gyakran mi-

rigyes, azért G. glandulosa C. Koch (Linmea 1848. 681, non Rchb.) és var.

glandulifera Bamberger (Flora 1856, 738!) nevet is kapott. A mirigyszrös

G. Ladanum Európa éjszaki és közép tájain gyakori, ellenben a

magyar és dalmát tengerpart mentén mirigytelen és szürkébb fajtája

var. Flanatica) váltja fel és helyettesíti, tehát a G. angustifoliá-v&l ellenke-

zleg, melynek dél felé gyakoriabbak a glandulás alakjai.

Néprajzilag a G. Ladamim azért nevezetes, hogy a fehér tisztesfühöz

(Stachys recta) hasonlít, s piros tisztesfnek is nevezik. Ezt a füvet ország-

szerte a gyermekek fürd vizébe szedik, még pedig a fehér tisztesfüvei n

a fiúgyermek fürdvizébe forralják, a piros Galeopsis Ladanumot pedig

a leány gyermekébe árulják (Balaton mellékén, Uj-Pesteni.

Galeopsis fajvegyülést a természetbl nem ismerek. A Ijidanum

Rchb. rokon fajtái, a Tefrahit Rchb. rokon formái, valamint a (i. dubia

Ct. Ladanum között is lehetséges. Az utóbbi két faj egymással közelrl

rokon, Haynald gyjtése szerint Ems környékén vegyest is n. a nemi

egyesülés tehát könnyen megeshetik. Ellenben a Gr. acuminata Rchb.

(állítólag G. pubescens x Tefrahit) meg a G. Pernhofferi Wettsi (állítólag

G. bifida X speciosa) mint varietás vagy variatio szépen megféra G. bifida

alakkörében, a fajvegyülés segítségül hivása nélkül is.

Ellenben a G. Murrianát majd G. Tetrahii es G. speciosa (Wi

Murr), majd G. pubescens és G. speciosa** fajvegyülékének értelmezni, ha-

tározott tévedés. Az utóbbi jelölés, a G. Murriana systematical helyzeténél

* Index generum phanerogamorum p. 32$.

** Briquet, Bulletin de l'Herbier Boissier I. p. 389 (
I s03).
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fogva, mint a pirosvirágú G. pubescenssel közelebbrl rokon, sárgavirágú

parallel faj, inkább közelebb jár a valószínséghez, mint az elbbi. A G.

Murrianát csupán azért sejtik hybrid eredetnek, mert az Alpesek keleti

völgyeiben 1887-ig ismeretlen maradt. Itt azonban meglehets gyakori,

helyenként seregesen n, magról szaporodik s mint a kísérlet igazolja, kert-

ben is bven csírázik. Ha a G. Murriaria a pirosvirágú G. pubescens vagy

a G. Tetrahü, továbbá a sárga G. speciosa fajok nemi származéka lenne,

szennyessárga vagy mocskos-lila virágának kellene lenni, mint az ilyen vi-

rágú Verbascumok példáiból (V.rubiginosum W. et. Kit., Centaurea sordida

Willd.) ismerjük. A G. Murriana virága azonban keveredetten szép sárga, te-

hát nem hybrideredet, hanem a G. pubescenssel egyérték, párhuzamos faj,

szigorú értelmezéssel a G. pubescensnek sr sertés, sárga virágú fajtája, mely

Tirol, Stájerország és Alsó-Ausztria völgyeibl még nem hurczolódott szét.

Vájjon a G. polychroma Beck Fl. v. Nieder- Österr. 1016. 1. (1893) a régibb

kelet G. Murrianával megegyez-e, a rövid leirás nyomán ki nem ma-

gyarázható.

A Galeopsisnek Ladanum-és Tetrahü Rchb. algénusza van, amaz

inkább a Lamium-hoz húz ; a daganatos szárú Tetrahü jobban külön válik

és önállóbb. A hazai alakokat a következ empirikus módon állítjuk

össze.

1. hadanum Echb. Caulis enodis, folia angusta ... ... 2

— Tetrahü Kchb. Caulis nodosus, « lata, magis ovata ... 10

2. Flores purpuréi ... 3

— « ochroleuci ... ... _ ... ... „. ... 9

3. Folia angusta, linearia vei lineari-lanceolata, obsolete serrata, cau-

lis eglandulosus, calyx canescens, anisodontus, .__ 4

— Folia lanceolata vei lanceolato- ovata, serrata, calyx virescens,

magis isodontus ... ... ... ... 6

4. Calyx villosus, dentibus glandulosis == G. canescens.

— Caulis, folia et calyx adpresse tomentosa, albicantia = G. lüoralis

(Vicq. et Brutt.)

— Calyx adpresse tomentosus, dentibus eglandulosis aut parce glan-

duliferis ... ._. ... ... ... ... ... 5

5. Calycis dentés tubo conspicue breviores == G. angustifolia.

« « tubo fere aut omnino sequilongi = G. Bala-

tonemis.

6. Corolla brevior, calycis longitudinem haud multo superans 8

— « longior, « 1ongitudine multo maior; caulis glandulosus 7

7. Folia lanceolata, serrata = G. Ladanurn. L.

— « magis oblongoelongata, remote serrata == G: Marru-
biastrum.
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8. Caulis superne una cum calycis dentibus glandulifer C, pai ui-

flora Lam.

Caulis canescens eglandulosus, calycis dentés tabum equantoB =

G. Flanatica.

9. Corolla magna, calyx velutino-scriceus, abunde glandulosua

Cr. dubia.

— Corolla brevior, calyx parce glandulosus. Minus pubeacena, folia

parcius serrata = G. Frehi.

10. Flores ochroleuci aut albicantes ... _ l l

— « purpuréi ... ... ... ... ... 22

1 1. Folia basi cuneato-angustata ... ... ... ... 12

— « « late rotundata aut subcordata ... ... 16

12. Flores grandes, speciosi, folia serrata = G. speciosa.

— « « folia crenata = G. crenifrons.

— '( « minores vel médiocres ... 18

13. Lobus labii in ferions médius quadratus ... Il

— « « « « sublinearis linguaeformis ... ... 15

14. Caulis et folia dense setosa = G. persetosa.

— Herba mediocriter hispida, flores albi = G. neglecta.

15. Folia elongato-lanceolata = G. acuminata.

— « ovato-lanceolata = G. variegata.

16. Corolla 2 cm. longa aut maior ... ... ... ... ... ... ... ... 18

— « brevior ... ... ... ... I 7

17. Corolla alba, herba sparsim setosa = G. lactiflora.

— « ochroleuca, herba pilis mollibus pubescens = G. leiotricha.

18. Herba setis longis hispidissima ... .... — — — — — - 19

— « sparsius setosa aut brevius hispida ... 20

19. Corolla concolor, ochroleuca = G. flavescens.

— « bicolor = G. hispidior (Friv.).

20. concolor = G. sulphured Joed.

— « bicolor — -'

21. Herba dense setuloso-canescens G. Murriana.

— « viridior, maior, sparsius pubescens - G. subspeciosa.

22. Folia basi late rotundata aut subcordata ... ... —
— « « cuneato-angustata ... — — -

23. Flores grandes „. - — - ---

— « médiocres vel minores -..

24. Herba pilis adpressis pubescens = G. pubescens.

— « setosa = G. Setosa (Schub).

25. Corolla purpurea. Herba elatior = G. Tetrahit I-

— « violacés « humilia G.ionantha.

Terméizetmjzi Fiitetek. XVII. köt.
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26. Corolla longa = G. Carthusianorum.

— « minor aut mediocris ... _•_. .__ ... ... — — 27

27. Lobus labii inferioris quadratus = G. silvestris.

— « « « linguœformis ... ... ... ... 28

28. Folia elongato-lanceolata, obtuse serrata = G. subtátrensis.

— « magis ovata aut ovato-lanceolata = G. bifida cum var.

arguta et urticoide.

1. Galeopsis angustifolia Eheh. Herb. 137. (1792), Hoffm. Deutschl.

Flora II. p. 8. (1904); (G. var. Kerneri Briquet, Labiées des Alpes mariti-

mes p. 165. (1891), Kern. FI. exsicc. Austro-Hung. No. 943, dum n. 944.

absque omni dubio ad G. canescentem Schult, pertinet. Ex his G. Kerneri

postea in Briq. Monogr. p. 250 species mixta).

In valle fluv. Vagi imis montibus Tátree (Engler in Briq. 1. c. 251),

ni ad G. canescentem pertineat. E patria ipse non vidi.

Austria infer. : Puchberg legit beat. E. Brandmayer, Moravia : ad

Wsetin leg. beat. Bubela, Annen Guestfalise.

b) subsubsp. Balatonensis Borb. ined. foliis anguste lanceolatis,

serratis, calyce maiore, dentibus tubum una cum arista œquantibus aut

parum brevioribus, circiter 5 mm. longis, corolla purpurea grandi ut in

affinibus. Synon. G. orophila Briq. 1. c. 248, vix G. orophila Timbal Lagr.,

Bull. soc. Dauph. p. 17. et 21. (1874) absque omni descript. !) et exsicc.

No. 205.

Ab oppidis Posonii (Schneller !) Günsii et alacu Balatonis usque ad litus

Hungarico-croaticum invenitur; forma igiturflone nostra? austro-occidua :

Kszeg (Borb. (1882), Köszeg-Doroszló (Piers !), Arács, Tihany (Borb. 1891),

Keszthely, Csepelsziget (Szenczy et Tauscher in Briq. 1, c. 249), in vineis

nee non in valle Becina ad Flumen, Grohovo, Kamenják, Segniee, Vratnik,

Ostária (Szladovacsa), Brusani (Borb. 1875). In valle Gáldensi, saxis cale

(Haynald !) foliis parum latioribus.

Area geogr.

Carnoliae: Adelsberg (Borb. 1875). G. arvatica Fl. Sequan. exsicc no.

116 (non Jord.) hue pertinet.

Observ. G. orophila Timbal-Lagr. ! in herb. L. Eicht, species qui-

dem magis angustifolia, foliis lanceolatis, argute serratis, calyce virescente

ideoque ad formas G. Ladani pertinet; G. orophila 1. c. édita in herb,

mus. nation. Budapest, dentibus brevibus, parce glandulosis excellit.

G. orophila fide etiam Briq. 1. c. 250 «non typica», sed in G. canescentem

transiens, rêvera autem species mixta indescripta.

G. Balatonensis a G. canescente differt pube magis adpressa, minus

glandulosa, verticillastris in Universum magis paucifloris, calyce maiore,

dentibus magis elongatis, calyce baud villoso, vix vel parce glandulifero.
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c) G. canescens Schult. Observ. (1809) p. 108— 109, ex Reichenbachii

«Icônes» t. XVIII. p. 17, Bess, in lit. — « Varietatem, an speciem distinc-

tam? quidquam magis, calycis dentibus subaequalibus, XU tubi aequan-

tibns, breviter aristatis, pungentibus, Besser, Primitise Fl. Galic. (1809)

p. 26.

G. canescens Briqu. 1. c. 254. speciem sistit mixtam et pro maxima

parte formám litori magis occiduo indigenam, apud nos non crescentem,

G. angustifoliae var. litoralem de Vicq. et Brutt., Catal. des plant, de la

Somme, p. 185, (1865), quœ in. Briq. 1. c. p. 306 formis calycibus eglandu-

losis vel subglanduloso adscribitur, p. 254. autem calyce + glanduloso vel

subglanduloso describitnr.

Me judicante G. canescens Schult. (G.angustifolia Aut. nostr. plur.),

terrae continentalis *, non litoris incola, est eadem forma, quae in Briqu. 1. c.

G. calcarea Schönh. (Flora 1 832 p. 593 ; G arvatica Jord., G. arenaria Gren.

et Godr. describitur. G. canescens Schult, etiam per autores Grenier et

Godron (FI. France IL 1850 p. 684) cum var. arenaria conjungitur.

G. canescens apud nos vulgatissima a Posonio et a comitatu Castriferrei

et Saladiensi (Vanyarc, Keszthely ! !) usque ad Claudiopolini (Briqu. 1. c. 253,

Janka, Szamos-Újvár et in ripa lacus Katonaënsis, Haynald) et ab oppido

Rózsahely (leg. Engl., Bbiq. 1. c. 456) usque ad comitatum Vercensem *

nec non usque ad litus Hungaricum (Recsinavölgy ad Flumen, Borb.

1869) extendit : Nemes-Podhrágy (Holuby!) Ozorcott. Trencsén, Zay-Ugrócz

(Bohátsch) in Zár monte inter Turóc. et Nitriens. Cott. (Wolny), Dévényi

Nagytet et Köpcsény (Sabr. !)
***, Czák et aliorsum in cottu Castrif.,

Somló-Vásárhely (Borb. 1880), Kis-Marton (Albach), Siófok, Kenése (Borb.

1891), Uj-Pest, Békás-Megyer, Budaörs, Farkasvölgy Budív-Pestini, Solymár

(Albach), Sziget-Újfalu, Alsó-Sz.-Iván (cott. Albas. Tauscher), Vacias, Somos-

Ujfalu (Borb. 1873), Kalocsa (Kern. fl. exsicc. Austro-Hung. 974).

In dicione Günsii una cum G. Balatonom ereseit.

Croatia : Segniae (Borb. 1875).

Austria infer. : Mautern (Kern. 1. c. 944), Semmering!, Vindobonae

(Kováts 570), Wiener-Neustadt.

Var. albicans Borb. floribus albis, ad Nemes-Podhrágy (Holuby ! in

herb. Richt.).

2. G. Ladanum L. Sp. pl. 579 (1753) (G. latifolia Hoffm. 1. c.) a

formis preecedentibus differt foliis latioribus, lanceolatis vel ovato-lanceo-

* In Schult. 1. c. (1S09) de loco G. canescentis nulla mentio, in «Oesterreiehs

Flora» II. p. 151. «Unter der vorigen» (G. Ladanum et G.latifolia, «in allen Provin-

zen auf trockenen Feldern»).

** Schulzer, Kanitz et Knapp, Die bisher bekannten Tu. Slavoniens p. 119.

/?. angustifolia).

*** (.'. angustifolia (var. Kerneri Briq, 1. c 251.) Fosonio hue pertinere videtur.

-V
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latis, distincte pluridentatis, internodiorum superiorum glandulis stipitatis

horizontaliter patentibus, ^alyce magis virescenti, patule glanduloso-

piloso.

In Hungária sat frequens : Rózsahegy (Engl, in Briq. 260), Batizfalva

(Bokb. 1890), Lucski (Borb. 1892), Késmárk (Borb. 1890), ad Stum Bochum
(villa Lers) et ad Gnézda (Ullbp. !), Selmeczbánya (Boeb. 1880), Somos-

Ujfalu (Bokb. 1871), Szécsény (Bobb. 1867), Rosnaviœ (Stehlo!), Mármaros

(Hanák), Dévényi Nagytet (Sabr. !), in comitatu Castriferrei : Kszeg,

Kszeg-Doroszló, Velem, Kis-Cell, in com. Sopron, ad Kethely (Borb. et

Piers 1882—92), Bécsé et Bakónak cott. Saladiensis, Hidegkút (Temes),

Iráz (Bihar), Székelyé (Borb. 1878), Hosszuaszó (Barth), Oláh-Toplica

(Perlaky!), O-Radna (Richt.), Vöröstorony, Rodostyó et Korondfürd

(Richter L.), Albse-Carolinae (Haynald), Csiklova, Oravica (Borb. 1883).

Croatia: ad Kamenják, Károlyváros (Borb. 1881), Lepavina (1883),

Ostária, Babinpotok (1875).

Montes Hcemi ad Kalofer (Friv.).

b) var. Marrubiastrum Rchb., FI. Germ, excurs. I. (1831) p. 322,

altior, viridis, simplex, foliis (conspicue maioribus) Chaeturi Marrubiastri

ovalibus, pauciserratis.

In arvis ad Tarcsatet (Sulzriegel) cott. Castriferrei, in Croatia ad

Lepavina (Borb. 1883).

Tirolia: Franzensfeste (Borb. 1875).

c) var. parviflora Lam. Encycl. II. (1786) p. 600, in convallibus ad

Csiklova, in agris circa Orsova (Borb. 1873, 1883).

Fide Briq. 1. c. in dicione Europee austro-occidentali «specimina parvi-

flora vulgatiora» ; apud nos nonnisi in territorio, quod olim Banatus voca-

batur, invenire potes. Moravia. Brünn (Schur !).

3. G. Flanatica Borb. ined. Canescens vei subcanescens, pilis adpres-

sis, internodiis summis quoque eglandulosis canescentibusque (G. parvi-

flora Lam. etiam in Helvetia lecta internodiis superioribus glandulosis

excellit). Folia latitudine atque dentibus G. Ladani aut latiora, supra

glabrata, aut sparse pilosa, subtus canescenti-pubescentia, profundius et

argutius ac in G. hadano serrata. Flores, quod magnitudinem attinet, inter

illos G. Ladani et G. parvißorae medii, purpuréi, calycis canescentis

atque adpresse pilosi dentés tubum cum arista parum superantes, eglan-

dulosi vei parce glanduliferi.

In arvis et saxosis Arbse Dalmatian, nec non circa Segniam Croatias

sat rara (Borb. 1875).

G. Flanatica a G. canescente foliis maioribus latioribusque eximie

serratis, calycis laciniis elongatis, etc. diversa.

4. G. dubia Leers, Flora Herbornensis (1775) p. 133 {G. ockroleuea

Lam. 1. c. 1 786.) in Hungária incerta. Inter segetes Günsii varietatem no-
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ribus minoribus raram rev. A. Frei, legit, postea planta annua el b

dabio introducta ibidem non invenitur. II;.,- rarietaa {G. Frehi Bobb.
Geogr. atque enum. pi. comit. Castriferr; p. 220) a typo floribua fere dnplo
minoribus, habitu magis viridi, minus pubescente, aerraturis foliorum
brevius petiolatorum paucioribus diff. Calyx breviter atqne satis ad]

pubescens, dentibus tubo brevioribus, aristatis, parce glandularis. Eadem
varietas ad Ems Nassovia? provenit (Haynald 1872).

5. G. speciosa Mill, in Hungariœ montibua nemorosia satis frequena:
Modor, Posonii, Sz. Antal Schemnitzii, in alpibua Bélaënsibua, Drecbael-
häuscben, Lublófürd (Borb.), Szántó, Daígó (Sadl.), in fagetis alp. Apetzka
(Marmaros, Müll.), Gyertyánliget (Borb. 1870), Borberekfürd Rodnœ
(Bicht. L.), Büdös, Derestye, Zernyest, Petrozsény, Csetatye boli, l;iu

mare ad Klopotiva (Borb. 1874), Stina Zirna alp. Árpás (Andbä), Alba-

Carolina? (Haynald!), Uj-Szádova (Krassó-Szörény), Zsidóvár, Barbóza

(Heuff. !), Oravitza, Biharfüred, Felixfürd, Fás territorii Körös-Ladám-.

Sziget-Újfalu et Schilling insula? Csepel (Tauscher), Futak (Stoitzner, in

Briq. 1. c), Pécs, Szegszárd, Csapi cott. Saladiens. (Borb. 1893), Somhegy
(Bakony, Herm. G.), in comitatu Castriferrei, Kis-Marton (Albach.).

Croatia inter Platak et Skrebudnyák, ad lacus Plitvicenses, K amoral

-

Moravitza, Razdolje, Fuzine, Lie, Lepavina.

Tirolia: Kufstein (Borb. 1875), Salisburgia : Land-Zeil am See.

b) var. persetosa Borb. ined. caule foliisque basi cuneato-angiistuti-

densissime setosis, floribus bicoloribus duplo minoribus (15 m. longis). In

planis subhumidis Iráz puszta comitatus Bihar, verosimiliter per tíuviuni

Chrysii velocis aut cum pecoribus ibidem invecta. In alpibus Árpásén -

sibus.

c) var. unicolor Fries, Summa veget. (1846) p. 14, ad Reketyó prope

Claudiopolim (Bicht. L. et Steffek), Tata (Perlaky G.), Szigt-t- Újfalu

(Tauscher), Herkulesfürd (Borb.). In monte Khocs ad Lucski caule hiapi-

dissimo, foliis basi angustatis autem a G. hispidiore Friv. recedens.

d ) In umbrosis silvatias ad Csapi cott. Saladiens. fere glabra foliis

latioribus(f. glabrata); ibidem provenit var. crenifrom Moan, foliis orenatia

magis quam serratis, crenis humilibus ; etiam fere glabra. Formám hinc

contrariam sistit var. argutidem Borb. in silvaticis montium convalliumque

ad Stajerlak, foliis parum angustiorilms longissime acuminatis, arguti

ratis serraturis porrectis, antrorsum versis; in oseduia montas Ssemenik

hispidissima.

II. Subsp. G. sulphured Jord. 1848, medioeriter hispida, ifoliis laste

virentibus, sparsim pubescentibus. late ovato-lanceolatis, longe acumi-

natis, basirotundatis», «corolla sulphurea», «lobo intermedio pnnetia lineis-

que purpureis et versus basim area pulchre citiina insignito».

In herbidis fruticosis ad Dravum prope Sellye, in Bilvaticia ad Doboa
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cott. Békés, S. Andreám Buda?-Pestini, Lesnek cott. Hunyad, Albse-

Carolina? (Haynald !), Cetatye boli (Borb. 1871).

In Balkáni montibus (Friv. in herb. mus. nation. Budapest.).

b) var. ßavescens Borb., Geogr. atq. enum. pi. comit. Castrif. p. 221.

G. sulphureae forma minoriflora, caule foliisque basi ovatis hispidissimis.

Provenit etiam in contermino Austria? inferioris ad Vörösvágás (Redlschlag),

inter hune pagum et Kalteneck, ad Sellye (Borb. 1879), Szegszárd (ad

Bâta, leg. L. Hollós).

c) var. G. hispidior Friv. in Briq. Bésumé d'une monographie du

genre Galeopsis p. 29 (1891), Monogr. p. 286, caule robusto hispidissimo,

una cum foliis ovatis, basi rotundatis, non longe acuminatis, calycibusque

dense setoso-hispidissimis. Calycis dentibus elongatis.

In caeduis montis Szemenik ad Weidenthal, ad rivulos alpium Bükk-

havas prope Borszék (Perlaky 1893), Petrozsény (Borb. 1871).

Ex alpibus Karlova? adest herbario musei nation. Budapest. « G. bi-

color Hinke, Sept. 1835» asservata, flores igitur bicolores.

6. G. leiotricha Borb., Békésmegye fl. p. 8, Oesterr. Bot. Zeitschr.

1889. p. 234; corolla? colore G. speciosae Mill, respondet, characteribus

autem G. pubescenti Bess, magis affinis. Caulis elatus pilis quam in

G. pubescente paulo rigidioribus deorsum versis, fere adpressis pubescens,

haud setosus, eglandulosus, in geniculis densius villosus, inferne magis

glabratus. Folia magnitudinem et formám G. pubescentis fere referentia,

ovata vel ovato-oblonga, basi rotundata, hinc inde breviter angustata, bre-

viter acuminata, crenato-sevrsbta, utrinque pilis rigidulis inspersa.

Verticillastri apice caulis elongato remoti, inferiores foliis maioribus,

superiores foliis minoribus subrotundo-spathulatis suffulti. Calyx non adeo

pubescens ac in G. pubescente, sed fere glaber, pili tarnen adsunt sparsi

atque rigidiores, dentés tubo breviores, triangulari-acuminati, aristati, glan-

dulis paucis. Corolla minor, circa 12 mm. longa, sulphurea, calyce (tubo

eius cum petiolis foliolorum subjectorum atropurpureo) paulo longior, lacinia

media labii inferioris late obovata, intense violacea, faucem versus violaceo-

lineata. Nuculas maturat lentiformes, obsolete trigonas, fusco-marmoratas.

In herbidis Iráz puszta comit. Bihar. Cetera exemplaria minoriflora

similiora, sed more G. versicoloris setosa, in convallibus ad specum princi-

pis Josephi et circa Rézbánya, Biharfüred, Oravitza, Csiklova, Herkules-

fürd, Apatin, Petrozsény, Lublófürd formám sistunt G. versicoloris (var.

parviflora Knaf, Celak. Prodr. der Fl. von Böhm. 356, G. subalpina Schur

Sert, nro 2254, Enum. pl. Transs. 537.) gynodynamam.

G. leiotricha habitum refert G. pubescentis, aqua differt colore floris

minoris, a reliquis speciebus autem subgeneris Tetrahit pubescentia, flo-

rum colore, foliorum forma? etc. diversa.

7. G. Murriana Borb. in Huter «Enumerationes anni 1890 plant.
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exsicc.» p. l.,Progr. der Ober-Realschule zu Innsbruck Í890 1, 55, Borb. et

Wettst. in Kern. Fl. exsicc. Austro-Hung. nro 2136 (1891 |, (l Tetrahü
versicolor Wettst. Botan. Centralblatt IX. torn. 36, nro 52, p.

G. Tetrahit X speeiosa in Kern. 1. c, G. pubescens x speeiosa Briq. Bullet.

de l'Herbier Boissier vol. I (1893) p. 389, opinio posterior sine dubio magie
verosimilis, quam illa Wettsteinii, nain G. Muni,am habita el pubescentia

G. pubescentem refert et minus ab ea quam Gr. Tetrahü et G. speeiosa

differt. Sine dubio species non hybrida, flores enim non sordidœ, ut in

hybridis specierum flavi- et purpureiflorarum, e. g. in Verbascis. (1. Mur-
riana est species constans G. pubescenti parallels (velutî G. dubia et

G. Ladanum) in convallibus alpium orientalium crescens, (etiam ad Liens

Tiroliœ, leg. Borb, 1875.), a qua pubescentia rigidioie, tlorum colore etc.

praecipue diversa.

Var. subspeciosa Borb. elata, viridis, babitu sparsius pubescente

G. speciosam refert, a qua differt pubescentia minore, foliis basi rotunda

-

tis, floribus minoribus. Typus G. Murriannae satis tequaliter dense setulosa

et in caule et in foliorum pagina utraque. Var. subspeciosa grandifolia, a

G. Murriana differt viredine, caule sparsius piloso, foliis floribusque maio-

ribus, illis acuminatis, superioribus etiam obliquis, utrinque minute Bparse-

que puberulis. Hanc varietatem e connubio (t. pubescentis atque G. spe-

ciosae ortam esse magis dicere potes, at lnec quoque vix hybrida, • i

varietas magis umbricola.

Tirolia, Ailing. Aug. 1891. leg. Murr. (Baenitz Herb. Europ. no 6312.)

8. G. pubescens Bess. Priniit. Fl. Galic. II. (1809) 27, heterotricha

«caulis pubescenti-villosus, iunior a?que ac folia canescens; ad genicula

sœpius setis deflexis immixtis» (ex Bess.) circa Batizfalva, Barlangliget,

Késmárk (Borb. 1890), Markusfalva (L. Richt.), Rosnaviœ (Stbhlo), Kohány

(Sadl.), Nyíregyháza (Dietz), Nernes-Podhrágy, in convallibus ad Aráce, in

comitatu Castriferrei, Csatári erd Szegszárdini (Hollós), Farkasvölgy

Budœ-Pestini, Nag>T
-Várad, Hosszuaszó (Barth in Briqu. 1. c. 279), O-Bodna,

Várasd, Ogulin (Borb. 1876), Medák, Lepavina. Liptó-Sz.-Iván.

Rosenberg Bobem. australis (Topitz), Lienz Tiroliœ.

Romania: ad monasterium Kozia et in dicione Gura lotrnlui

(Grecescu !)

b) komotricha, caule pilis etiam in geniculis œqualibufl adpressisque

pubescente
;
geniculis eglandulosis.

Ad Kis-Disznód (Richt. L. et Steff.), Kulpa-Bród (Bbb. 1883,

Pernhoffer in Kern. FI. exsicc. 2139), Ostária (Borb. 1881), BatiaÉalva

(Borb. 1890), in convallibus ad Arács, Kis-Marton (Albaoh!), Mándok

(Haynald pat.).

Austria superior: Steyr (Zimmeter!)

c) glandulosa Rchb/ Iconograpbia I (1823) p. 11. fig. LOI! iminua
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villosa, pilis glandulosis ad genicula imraixtis» (Bess. 1. c. 28), fide

Beichenb. 1. c. ; etiani bracteis atque calycis dentibus glandulosis.

Ad Thermas Stubnya (Boeb. 1892), Budae-Pestini ad viam versus

Kovácsi in eœduis, in berbidis Iráz, Kis-Disznód (Bicht. L. et Steff.),

Felek (Haynald), Szász-Ujfalu (Fuss M.).

d) var. setosa Schur, Enum. pi. Transsilv. (1866) p. 537 (var. setu-

losa Borb. Geogr. atq. enum. pi. c. Castriferr. (1887) p. 221, G. uHicifolia

Tausch., Herb, no 1169, in Ott Catal. 36(1851), Lotos 1852 p. 69 (an

etiani Ortm. ?) genicula prater setas pilis glanduliferis tecta : Szombathely ,-

Bozsok, Bt et aliorsum in cott. Castrif., Kethely (cott. Sopron, Piers), in

montibus ad Vanyarc et in monte Badacsony (Borb. 1891), Somhegy

montis Bakony (Herm. G.), Kis-Marton (Albach !), in eœduis inter Budám
et Kovácsi, in insula Pestana (Heuff. !), Stubnya, Tarcal (L. Bicht.),

Lublófürd, Orló, Huszt (Borb., annis varus), Szécsény (Haynald !), Szász-

Ujfalu (Fuss M.).

Carniolia : Adelsberg (Borb. 1 869).

Tirolia: Lienz (Borb. 1875).

e) var. Carthusianorum Briq. Lab. des Alpes mar. (1891) p. 171;

foliis parum angustioribus, magis ovato-lanceolatis, longe acuminatis, basi

haud rotundatis, nee subcordatis, sed magis (ut in G. speciosa atque

G. Tetrahit) cuneatis, magis subtiliter serratis (ex Briq.)

Exemplaria nostra plurima var. homotrichae (quod pubescentiam

attinet) respondent, a qua foliorum forma cuneata, nee non viredine rece-

dunt, nam var. homotricha pilis canescit aut subcanescit.

Ad Tárkány (Láng in Briq. 281), Velem (Borb. 1882), K.-Moravitza,

Kulpa-Bród (Borb. 1881).

9. G. Tetrahit L. Sp. pi. I (1753) p. 579, (G. arvensis Schlecht. Fl.

Berolin. 1823. p. 320, , nam Linnaeus Galeopsiclem Tetrahit, inter Europae

segetes et olera crescere dicit), foliis sat latis basi rotundatis, floribus pur

pureis mediocribus, sat amplis.

In herbidis ad lacum Csorbaënsem typica atque var. maioriflora, flori-

bus illis G. pubescentis paulo minoribus, Koritnitza (L. Bicht.), Stubnya-

fürd, Borostyánk cott. Castriferr. (Borb. 1880), Nemes-Podhrágy (Holuby),

in agris nemorosis Budœ (Tauscher), in valle Fényes ad Örményes cott.

Krassó-Ször. (Borb. 1874), Temes-Szlatina (Borb. 1889), Liptó-Sz.-Iván.

Croatia ad Grbalj in valle fluvii Kulpa (Borb. 1883), Segniam et

ad lacus Plitvicenses, Ogulin (Borb. 1875).

Tirolia: Kufstein (Borb. 1875).

b) var. lactiflora Borb. ined. eadem lati-atque ovalifolia, corolla

alba, lobo medio violaceo-variegata.

Inter segetes et in locis subhumidis circa Thermas Stubnya et Háj

cott. Turóc (Borb. 1892), ad balnea Lublaviensia (Borb. 1885).
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c) Var. ionantlia Borb. ined., habitum refert G. Reichenbachii Reut,

foliis mediocribus minoribusque ovatis, grosse serratis, sed calyx atque

bractea? baud perhispidss, sed magis villosa?, dentibus tubum aequantibus,

mediocriter aristatis. Petioli in medio caulis dimidiam folioruin longitudi-

nem tequantes. Corolla violacea, labio inferiore intensius eodein colore

variegato, lobo medio subquadrato, baud crenulato. Habitus bumilis,

mediocriter bispidus. G. Reichenbachii «fasciculis densissimis aureis pilo-

rum sub internodiis, pilis omnibus mollibus nee setosis, labio crenulato»

et foliis breviter petiolatis ex Reichb. Icon. XVIII. p. 1 7 excellit.

In umbrosis infra montera Snieznik ad Platak Croatia?, 12. Jul. 1881

florentem legi.

d) Varietates foliis, angustioribus, magis lanceolatis, basi angustatis :

(id) G. silvestris Schlecht. 1. c. (1823) p. 320, corolla purpurea,

(G. urticiaefolia Ortm. in Weitenweberi Beiträge III. (1838) 217, Linnsea

1839 p. 18 ex Briq.) Posonii (Schnell, in Briqu. 1. c. 293), Fás territtorii

Körös-Ladány (Borb. 1880), Felixfürd, Anina, Oravitza, Stajerlak (Borb.

1889), Petrozsény (Borb. 1871).

Croatia ad Lokve (Borb. 1876).

Tirolia boreal. : Ehrwald am Fernpass (Murr !)

Siberia : Nerczynsk (Karo !)

ee) G. neglecta Schult. Oesterreichs Flora, ed. II (1814) torn. 2. p. 153 !

(G Tetrahit Kern. Fl. exsicc. Austro-Hung. 2135!, G. Verloti Jord. ! m
Bill. Fl. Gall, et Germ, exsicc. 1946 (1856); G. Tetrahit var. pollens Fr.

Fl. Halland. (1818) p. 10 «harmoge rloris vulgo ut in G. versicolors» ; Fries

Novit. Mantissa altera p. 39); foliis ovato-lanceolatis, basi angustatis, geni-

culis praeter setas etiam glanduliferis, corolla alba, labii inferioris medio

flavescente, basi purpureo striato.

Inter segetes ad pagos Háj et Stubnya (Borb. 1892), Tátra-Hajlék

(Drechselhäuscben), in valle Fehérviz Tátríe (Borb. 1890), Léka, Goberling

(Borb. 1882), Bükkszád (Borb. 1878) Transsilv.

Croatia, in arvis ad Ostária (Borb. 1881).

Styria : Seckau (Kern. 1. c.)

10. G. bifida Bcenn. Prodr. Fl. Monast. 178 (1824) (G. bifida var.

subalpina Schur Enum. pi. Transsilv. 1866 p. 537) a G. Tetrahit «con«

stanter differt foliis basi magis productis, corolla sœpius purpurea graciliore,

praecipue vero labii inferioris lacinia intermedia angustiore» (Bœnn.) et

longiore linguseformi, apice emarginata, serius margiue revoluta. Folia

supra nitentia. Verticillastri contigui.

Ad Polichno (PiEll in Briqu. 1. c. 302), Késmárk et Batizfalva (Borb.

1890), Stum Rochum (Ullepitsch), Scbemnitzii (Borb. 1880), ad lacum

Csorbaënsem Tátra? (Borb. 1890), Iráz, Szegbalom, Körös-Ladány, Vaskoh,

Anina, Oravitza, Ki-assova (Borb. 1 889), Szudriás et Barbóza (Heuff. !). In
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comitatu Castriferrei, Somhegy (Bakony, Herm. G.), in insula civica Pestana

(Sadl.), Sziget-Ujfalu et Csép (Tauscher!), Felek Claudiopoli, Csetatye boli,

Petrozsény, Páreng (Borb. 1874), Borberekfürd Bodnse (L. Eicht.).

Croatia: Csitluk (Borb. 1875).

Styria: Seckau (Kern. 1. c. 2137), Mürzzuschlag (Borb. 1873).

Germania: Lychen (Heyland).

b) Var. arguta Borb. foliis angute serratis, rigidius setulosis, in monti-

bus ad pagum Golecz nec non in vicinis caeduis montis Szemenik cott.

Krassó-Szörény (Borb. 1889).

c) variegatà Borb. Geogr. atque enum. pl. comit. Castrif. 1887 p.

221. corolla ochroleuca, prœcipue in labio inferiore luteo-violaceoque varie-

gata, lacinia intermedia elongata (G. Pernhofferi Wettst. in Kern. Pl.

exsicc. Austrœ-Hungar. 2138, 1891).

In arvis ad Szalónak, Bába-Keresztur et Tarcsatet.

Styria : Seckau (Pernhoffer !).

cl) Var. subtátrensis Borb. ined. foliis elongatis, lanceolatis, illis

G. Laclani parum similibus, longe petiolatis, sensim acuminatis, minute,

sparse atque adpresse puberulis, dentibus humilibus (1—2 mm.) obtuse ser-

ratis, petiolis verticillastros conspicue superantibus. Corolla purpurea.

Ad Batizfalva (Borb. 1890).

cl) Var. urticoides Borb. (G. pubescens Borb. Békésm. FI. 76 ; var.

urticaefolia Oest. Botan. Zeitschr. 1889 p. 234, non Ortm.).

Breviter pubescens aut setulosa, foliis multo maioribus, latioribusque

magis ovatis, illis Urticae dioicae similioribus, tenuibus longe petiolatis.

Corolla purpurea.

In silvaticis ad Doboz.

Etiam G. acuminata Bechb., FI. Germ, excurs. I (1831) p. 323. et

Icônes XVIII. tab. 30 varietas mera G. bifidae (nec hybrida) esse videtur,

foliis elongato-lanceolatis, quam in nostris relative longioribus angustiori-

busve, inflorescentia elongata interrupta, corolla flavescente, labii inferioris

laciniis singulis macula violacea notatis. Inflorescentia universalis G.

bifidae apud nos quoque elongata atque interrupta fit (Batizfalva, inter

Bába-Keresztur et Német-Ujvár, Anina, Iráz), sed esemplaria hsec ceterum

typica manent.
*

Galeopsis latifolia, G. saligna et G. tuberosa Bel. Kitaib. 38, Ver-

handl. der zool.-botan. Gesellsch. XIII. (1863) p. 76., in herbario autoris

non invenitur. Loca autem Galeopsidum natalia multa herbario musei

nation. Budapestinensis (incluso herbario Haynaldi) supra enumerari.
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DIE FORAMINLFEREN DES OBER-MEDITERRANEN

TEGELS VON ZSUPANEK.

Von August Franzenau in Budapest.

Im Westen von der im Csernathale gelegenen Gemeinde Zmpanek

(nördlich von Orsova), wurde das Vorkommen eines Tegels neogenen Uten

durch Dr. Franz Schafarzik im Aufnahmsbericht der kon. ang. geologischen

Anstalt vom Jahre 1890 eingehender beschrieben, insoferne nicW nur

dessen geologische Verhältnisse klargelegt wurden, Bonderu et auch auf

Grund der daraus gewonnenen organischen Ueberreste sehr treffend mit

dem Badener Tegel als gleichalt hingestellt wurde.
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Laut den mitgetheilten Verzeichnisse fanden sich mit 32 Mollusken-

Arten vergesellschaftet ein Crustacen-Rest, Lithothamnium ramosissimum,

Ess. und von Foraminiferen die Heterostegina costata d'ORB., nächst wel-

cher aber das häufige Auftreten anderweitiger Formen dieser Ordnung in

Allgemeinem hervorgehoben ist.

Letztere bestimmen zu können, setzte mich Herr Dr. Karl Zimányi

in den Stand, der im verflossenen Jahre die Gegend der unteren Donau
bereisend von dem Tegel eine Portion erwarb und mir ihn zur Unter-

suchung übeiiiess.

Der gegebenen Beschreibung entsprechend war dieser Tegel blaulich-

grau. Von grösseren darin angetroffenen Versteinerungen kann ich zwei

Columbella-Schalen, dann Buccinum (Zeuxis) Hcernesi May., eine Ueber-

gangsform von dieser zu Buccinum restitutianum Font, und eine kleine

Capulus-Schale anführen.

Der Schlemmrückstand des im Wasser leicht zerfallenden Tegels

bildet einen kaum nennenswerthen Theil der Probe und besteht grössten-

theils aus organischen Ueberresten oder deren Bruchstücken, sowie ganz

untergeordnet aus Quarzkörnern und Glimmerblättchen.

In dem Schlemmrückstand wurden neben den Foraminiferen, winzig

kleine Mollusken -Schalen, Echinus- Stücke, eine Ostrakoden-Schale, ein

Fisch-Wirbel und Otolithen wenigstens zweier Arten beobachtet.

Die im Foraminiferen-Material angetroffenen Arten sind folgende.

BilocuUna ventricosa Rss. Zwei bedeutend rundere Schalen, als das

von Reuss abgebildete Exemplar. — Tritt als Seltenheit im sandigem Tegel

von Kostej und im Salzthon von Wieliczka auf.

Spiroloculina excavata d'ORB. Häufig. — Ist aus dem Tegel von

Lapugy, aus dem sandigen Tegel von Kostej, aus dem tuffartigen Sandstein

von Letkés, wie auch aus dem Tegel von Baden und dem Salzthon von

Wieliczka bekannt.

Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Die Untersuchung des reichlich vor-

handenen Materiales führte zu den Resultaten, dass die d'ORBiGNY'sche

Adelosina pulchella als der Jugendzustand dieser Art zu betrachten ist,

wie auch, dass die BRADY'sche Miliolina separans nur verwachsene Exem-

plare von dieser sind. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen

Tegel von Kostej, im sandigen Mergel von Bujtur und im Badener Tegel.

Miliolina venusta Karr. sp. Eine Schale. — Wurde bis jetzt aus

Tertiärschichten nur aus dem sandigen Tegel Kostej's angeführt.

Miliolina Haidingeri d'ORB. sp. Bruchstücke dieser grossen Art sind

häufig. — Kommt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel : von

Kostej, im Foraminiferen-Sand -Niveau des Leithakalkes von Rákos, im

Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka vor.

Miliolina Cuvieriana d'ORB. sp. (Quinqueloculina Ungeriana d'ORB.)
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Häufig. — Ist im sandigen Tegel von Kostej häutig, im tuffartigen Sand-
stein von Letkés und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im Tegel von
Baden häufig, im Salzthon von Wieliczka nicht selten,

Miliolina Ungeriana d'ORB. var. stenostoma Karr. Bp. Ein Gehäuse.
Ich fand diese Species im sandigen Tegel von Kostej und im Foraminiferen-

Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, aber überall selten.

. Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Zwei Exemplare. — Selten im Tegel

von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und
im Salzthon von Wieliczka, hingegen häufig im sandigen Mergel von Bujtur,

wie auch im Foraminiferen-Sande der Leithakalkbildungen von Bakos.

Miliolina sp. Eine an Quinqueloculina Krenneri Frnzn. errinnernde

Schale»

Arliculina sulcata Bss. Zwei Gehäuse.— Wurde im Tegel von Felsö-

Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur

selten, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von

Bakos häufig, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka si In

selten angetroffen.

Hauerina compressa d'ORB. Das Exemplar ist klein, erscheint dem-

nach dick. Den letzten Umgang bilden nur drei Kammern. — Ist als Selten-

heit aus dem Leithakalk von Nussdorf bekannt.

Peneroplis Hauerii d'ORB. sp. Eine kleine Schale. — Liegt selten im

Tegel von Felsö-Lapugy und im sandigen Tegel von Kostej, nicht selten im

sandigen Mergel von Bujtur, dagegen häufig im Foraminiferen-Sand der

Lejthakalkbildung von Bäkos.

Alveolina melo Fichtel & Moll. sp. Ein Gehäuse mit abgeriebener

Oberfläche. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy, nicht selten im .hän-

digen Tegel von Kostej, aber häufig im sandigen Mergel von Bujtur und

im Foraminiferen-Sande der Leithakalkschichten bei Bäkos.

Textularia carinata d'Orb. Die häufigen Schalen sind immer keil-

förmig. — Diese Art wurde häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und im

tuffartigen Sandstein von Letkés, nicht selten im sandigen Tegel von Kosi |.

selten im sandigen Mergel von Bujtur getroffen. Im Tegel von Baden und

im Salzthon von Wieliczka ist sie häufig.

Textularia serrula Bss. sp. Zwei Exemplare. — Kommt im Bandigen

Tegel von Bujtur, wie auch im Salzthon von Wieliczka nur selten vor.

Textularia articulata d'ORB. Drei Gehäuse. — Wurde aus .bin Ban-

digen Mergel von Bujtur und aus dem Tegel von Baden häufig ge-

wonnen.

Textularia gramen d'ORB. Häufige kleine Schalen. — Ein«' nicht

seltene Form des sandigen Tegels von Bujtur, liegt aber häufig im Tegel

von Baden, hingegen selten im Salzthon von Wieliczka.

Texholaria abbreviate d'ORB. Häufig. — Kommt im Tegel von I



78

Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im tuffartigen Sandstein von

Letkés selten, im Salzthon von Wieliczka dagegen häufig vor.

Bulimmá inflata Seg. Drei schlanke Schalen. — Wurde nicht selten

im tuffartigen Sandstein von Letkés beobachtet.

Bulimina inconstans Egg. Häufige Schalen der breiten Form.— Den

Ortenburger neogen-marinen Schichten eigentümliche Species.

Bulimina aculeata d'OEB. Die kurzen Schalen sind selten, die lang-

gezogenen häufig. — Ist so im tuffartigen Sandstein von Letkés als auch

im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka nicht selten.

Bulimina cuspidata Frnzn. Selten. — Eine Form des Sandsteines

von Markusevec aus der Umgebung Agrams.

Bulimina porrecta Frnzn. Nicht selten. — In Gesellschaft der vori-

gen Art.

Bulimina socialis Born. Selten. — Wurde mit den zwei früheren

zusammen angetroffen.

Bulimina affïnis d'ORB. Die seltenen Gehäuse besitzen den Umriss

der von Khezak aus dem Tegel von Poremba beschriebenen schlanken

Form. — Selten im tuffartigen Sandstein von Letkés.

Bulimina pyrula d'ORB. Die seltenen Schalen gleichen den bei

Markusevec vorkommenden. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im san-

digen Tegel von Kostej, im Badener Tegel selten, im Salzthon von Wieliczka

sehr selten.

Bulimina ovata d'ORB. Eine Schale. — In denselben Ablagerungen

und in selben Quantitäten wie die vorige Art, ausserdem selten im tuff-

artigen Sandstein von Letkés.

Bulimina elegáns d'ORB. Bei dem einzigen Exemplar sind die Kam-
mern nicht so regelrecht dreireihig aneinander gewachsen, wie bei der

Markusevecer Schale, vielmehr gleicht es einer von Brady abgebildeten.

Die Mündung liegt in einer breiten, tiefen Binne.

Bulimina n. sp. Selten.

Bolivina punctata d'ORB. Vier Bruchstücke derjenigen Form glei-

chend, welche in dem, mit dem Kleinzeller gleichalten Komhányer Tegel

heimisch ist.

Cassidulina punctata Bss. Die Poren der nicht seltenen Schalen

sind sehr fein. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy und im Salzthon

von Wieliczka.

Cassidulina oblonga Bss. Bei unseren nicht seltenen Schalen vertritt

die spaltförmige Mündung eine mehr ovale. — Ebendort und in derselben

Quantität wie die frühere Art, ausserdem im tuffartigen Sandstein von
Letkés.

Glandulina rotundata Bss. Das Ende der Schale, auf welcher die

Mündung sitzt, ist spitzer, als bei den Exemplaren von Markusevec. —
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Bekannt aus dem Tegel von Grinzing und aus dem neogen-niarim n 1>< ni-

steinführenden Sande von Lemberg.

Nodosaria scabra Rss. Häufige Bruchstücke dieser Art. — Selten im

sandigen Tegel von Kostej und im Tegel von Baden, nicht selten im Bak-

thon von Wieliczka.

Nodosaria Brusinae Frnzn. Ein Bruchstück mit vier Kammern. —
Bis jetzt nur aus dem Sandstein von Markusevec bekannt, dessen Foramini-

feren wahrscheinlich aus einer neogen-marinen Schichte hinein gelangten.

Nodosaria sp. Vier verschiedene Bruchstücke.

Cristellaria limbata Rss. Zwei Gehäuse. — Diese ursprünglich oli-

gocäne Form wurde auch im tuffartigen Sandstein von Letkes beobachtet.

Amphimorphina Haueriana Neug. Wenige Bruchstücke. — Als Sel-

tenheit im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im

Salzthon von Wieliczka bekannt.

Globigerina bulloides d'ORB. Die häufigen, gewöhnlich nur 0*:! Milli-

meter langen Schalen besitzen grosse Mündungen. — Ebenfalls häufig im

Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen

Sandstein von Letkés und im Salzthon von Wieliczka, hingegen selten im

sandigen Tegel von Bujtur, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leitha-

kalkablagerung von Rákos und im Tegel von Baden.

Globigerina triloba Rss. Die nicht seltenen Gehäuse sind bedeutend

grösser, als die der vorigen Art. — Liegt häufig im Tegel von Felsö-Lapugy,

im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkes und

im Tegel von Baden, nicht selten im sandigen Mergel von Bujtur. Belten

im Salzthon von Wieliczka.

Globigerina Diäertrei d'ORB. Nicht selten. — Von dieser bis jetzt nur

lebend bekannten Art beobachtete ich neben diesen Vorkommen auch

Exemplare der Species in einer, aus der Umgegend von Dragomerfalva im

Komitate Märamaros stammenden Probe.

Pullenia bulloides d'ORB. Eine beschädigte Schale. — Wurde im

Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel

von Bujtur und im Tegel von Baden selten beobachtet. Ist dagegen häufig

im tuffartigen Sandstein von Letkés.

Diseorbina planorbis d'ORB. sp. Drei beschädigte Gehäuse. — Komm!

im Tegel von Felsö-Lapugy, im Foraminiferen-Sand der Leithakalk-

Schichten von Rákos und im Tegel von Baden selten, im sandigen l

von Kostej und im tuffartigen Sandstein von Letkes nicht Belten, bin-, gl D

im sandigen Mergel von Bujtur und im Salzthon von Wielicska häufig vor.

Diseorbina rugósa d'ORB. Häufig. Zur Bezeichnung dieser, ixnWi« tu t

Becken vorkommenden Art wendete d'ORBioNY (Die fossilen Poraminiferer.

des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. p. 175 Tab. X. fig. 13

den Namen Rosalina complanata an. — Die Species liegt Belten im le<
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von Lapugy und Baden, nicht selten im sandigen Tegel von Bujtur und

tuffartigen Sandstein von Letkés.

Truncatulina lucida Bss. Den Mitteltheil der Spiralseite der drei

Exemplare decken caJlose Massen.

Truncatulina Ungeriana d'OKB. sp. Zwei beschädigte Gehäuse. — Ist

häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden und im Salzthon von Wie-

liczka, nicht selten im tuffartigen Sandstein von Letkés, selten im sandigen

Tegel von Kostej.

Truncatulina Bouéana d'ORB. Nicht selten. — Ebenfalls nicht selten

im tuffartigen Sandstein von Letkés, aber selten im Tegel von Felsö-Lapugy

und im sandigen Tegel von Kostej.

Heterolepa Dutemplei d'OKB. sp. Die Zahl der Kammern des letzten

Umganges variirt zwischen 6 und 9. Eine häufige Art. — Tritt im Tegel

von Felsö-Lapugy und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im sandigen

Tegel von Kostej und im Salzthon von Wieliczka nicht selten, im tuffartigen

Sandstein von Letkés und Tegel von Baden häufig auf.

Heterolepa Girardana Bss. sp. Häufig, — Wurde im sandigen Tegel

von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im tuffartigen

Sandstein von Letkés nicht selten beobachtet.

Pulwnulina umbonata Bss. Häufig. — Gleichfalls häufig im tuff-

artigen Sandstein von Letkés, aber selten im sandigen Mergel von Bujtur.

Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Häufig. — Im Tegel von Felsö-Lapugy

und tuffartigen Sandstein von Letkés häufig, dagegen selten im sandigen

Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka.

Rotalia Beccarii L. sp. Eine sehr abgeriebene, kleine Schale. — Selten

im Tegel von Baden und Felsö-Lapugy, nicht selten im tuffartigen Sand-

stein von Letkés, häufig im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel

von Bujtur und in den Foraminiferen-Sandschichten der Leithakalk-

ablagerung von Bäkos.

Nonionina communis d'ORB, Häufig. — Kommt häufig im sandigen

Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkés und im Foramini-

feren-Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, nicht selten im sandigen

Mergel von Bujtur, selten im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden, sehr

selten im Salzthon von Wieliczka vor.

Polystomella macella Fichtel & Moll, sp. Drei Gehäuse mit stark

aufgeblähtem Mitteltheil, wie dies bei Polystomella crispa L. sp. der Fall

zu sein pflegt, bei welchen aber die Nabelscheibe fehlt. Liegt im tuffartigen

Sandstein von Letkés selten, im sandigen Mergel von Bujtur und im'Fora-

miniferen Sand-Horizont der Leithakalk-Schichten von Bäkos häufig.

Heterostegina costata d'ORB. Wird von Dr. Schafarzik angeführt,

kommt aber in meinem untersuchten Material nicht vor.

Der gegebenen Zusammenstellung nach war es somit möglich im
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Tegel von Zsupanek 54 Foraminiferen-Arten auszuweisen, von denen, da
von dreien nur die Gattung bestimmbar war, 51 zur Charakterisirung der

Fauna übrigbleiben.

Von letzteren sind mit Ausnahme der

Bulimina inconstans Egg.,

« cuspidata Frnzn.,

« porrecta Frnzn.,

« socialis Born.,

« elegáns d'ORB.,

Nodosaria Brusinae Frnzn.,

Globigerina Dutertrei d'ORB.

Truncatulina lucida Rss.

alle in den Ablagerungen der zweiten Mediterran-Stufe von Ungarn, des

Wiener Beckens und von Galizien bekannt und zwar kommen
31 Arten in dem räumlich zunächst gelegenen sandigen Tegel von

Kostej,

26 im Tegel von Felsö-Lapugy,

23 im tuffartigen Sandstein von Letkés, im Tegel von Baden und im

Salzthon von Wieliczka, aber nur

11 im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von

Rákos vor.

Mithin stimmt der Charakter der Foraminiferenfauna mit tlem von

Dr. Schafarzik auf Grund der Bestimmungen der Mollusken gewonnenen

Resultate überein.

Die derzeit lebenden 34 Arten der Foraminiferenfauna lassen darauf

schliessen, dass der Tegel in einem nicht sehr tiefen Meere zur Ablagerung

gelangte, indem 22 solche Formen constatirt wurden, die das seichte

Wasser bevorzugen, hingegen nur drei, die unserem Wissen nach die tie-

feren Meere bewohnen, die anderen aber in mittelmässigen Tiefen sich

aufhalten.

Für das zur Untersuchung überlassen e Material sei es mir gestattet,

auch an diesem Orte Herrn Dr. Karl Zimányi meinen Dank auszusprechen.

Pag. 44.

Thysanoptera nova. Tab. III. Auetore Josefho Jablonowrki

Budapestinensi.

Pag. 48.

Ichneumonidae novae e fauna Hunga rira Mu
Nationalis Hungarici. Auctore Dr. J. Kriechbaumkr Monacensi

Termétzetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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ÜBER DIE GALEOPSISARTEN VON UNGARN.

Von Dr. Vincenz v. Borbás in Budapest.

John Briquet hat bei der Bearbeitung seiner sonst gründlichen und

"brauchbaren «Monographie du genre Galeopsis» (Brüssel 1893) nur wenig

Material dieser Gattung aus Ungarn zur Ansicht gehabt, ja es blieben ihm

sogar die seit 1890 durch den Tauschverkehr verbreiteten G. Murriana

Borb. und G. Pemhofferi Wettst. ganz unbekannt. Auf Seite 61—74 will

ich die Arbeit Briquet's mit den ungarischen, mehr orientalischen Formen

und Standorten ergänzen.

Ich kann überhaupt nicht billigen, dass Herr Briquet auch dort, wo
in der Natur wirklich keine Verschiedenheit existiert, Subspecies und

Varietäten macht und dadurch die Arbeit der Systematiker erschwert und
überflüssige Subspecies- und Varietäten-Namen in Anwendung bringt.

So ist z. B. Galeopsis dubia Leers (exclusâ G. nepetaefolia Timb.-

Lagr.) eine einzige typische Form, ohne alle Subspecies oder Varietäten,

und dennoch findet man in Briq. 1. c. S. 269 eine Subspecies dubia Briq.

und ausserdem eine var. dubia Briq. langweilig beschrieben, während doch

G. dubia Leers nur einen constanten Typus darstellt, ohne alle Subspecies

oder Varietäten. Ich kann nicht begreifen, weshalb ich eine nicht exi-

stirende Subspecies oder Varietät einer Art weiter suchen soll, welche ich

schon als typische Form bestimmen konnte und in der Natur unveränder-

lich ist, also keine zubenennende Variation zeigt. Oder was nutzt eine

Galeopsis dubia Leers, subspecies dubia Briq., var. dubia Briq., statt der

einfachen und genügenden G. dubia Leers? Es ist sehr genügend hier

ausser dem Typus (ohne alle a subspecies) eine ß nepetaefolia zu be-

schreiben. "Wer würde es billigen, wenn jemand neben der var. apetala.

Koch des Hirtentascheis die gewöhnliche typische Form als eine var. a,

oder subspecies a petalophora benennen würde ?!

Durch solche weitere überflüssige Benennung der typischen Form
sind die «Hieracieen Mittel-Europas» von Nägeli und Peter so dick und
für den Systematiker so lästig und schwer geworden ; ein so überflüssiger

Name ist auch Bupleurum Sadleri Wettst. Fl. v. Alban. p. 50. ;

Die Galeopsisarten haben nach meiner Erfahrung grösstentheis keine

sichere gepgr. Verbreitung und die meisten Arten -derselben auch keinen

bestimmten Standort. Die Formen des Ladanum verbreiten sich mit den Ge-
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treidesamen, die Arten der Tetrahit Echb. aber mit dem Weidevieh. Die

häufigste Form des Ladanum in Ungarn ist die G. canescens Schult.,

welche Briquet nicht richtig aufgefasst hat, denn seine G. canescens (non

Schult.) ist grösstenteils G. litoralis (Vicq. et Brutt.). — G. Balalonensis

ist mehr eine südwestliche Form.

Auffallend ist es, dass G. canescens Schult. (G. calcarea Briq.), eine

Vertreterin der nicht glandulösen G. angustifolia Ehrh. in Ungarn, durch

zahlreiche Drüsen des Kelches kenntlich ist, dass also der drüsenlose Typus

(G. angustifolia) in Mittel-Europa durch eine drüsenreiche Form vertreten

wird. Ganz umgekehrt ist die Sache mit G. Ladanum L. Diese Art kommt
-auch im Norden mit zahlreichen Drüsen vor (var. glandulifera Bamb.),

während auf dem ungarischen Litorale, wo man mehr drüsige Arten

erwarten möchte, sie durch drüsenlose G. flanatica substituirt wird.

Auch die Grösse der Corolle ist bei uns erwähnenswerth. Briquet sagt

1. c. 259, dass bei G. intermedia Vill. oder G. parviflora Lam. «specimina

jHtrriflora vulgatiora». Bei uns herrschen die grossblüthigen Formen vor,

und eine kleinblüthige Form (G. parviflora Lam.) habe ich nur im süd-

östlichen Theile Ungarns, in dem alten Banate beobachtet.

Die Arten der Tetrahit bohren sich mit den dornigen Kelchzähnen in

die Haare des Viehes ein. Bei mehreren Arten ist aber auch das Gelenk

des Stengels drüsig. Da aber der Stengel dieser Arten auch sonst zerbrech-

lich ist, so haften die Stücke sammt dem Fruchtquirl an die Thiere an und

werden durch diese weit verbreitet. So sah ich Galeopsisarten öfters bei

Alpenwohnungen, Viehständen, Alpenschäfereien etc. z. B. am Szemenik-

berge, Snieznikberge (in Croatien), bei dem Csorbaër See. Umgekehrter

Weise sammelte ich mehrere Arten der Galeopsis im Tieflande auf der

Puszta Iráz des Biliarer Comitates, wo einige Samen auch durch den Strom

der Schnellen-Körös angelangt sein können, oder aber durch das Weidevieh

hierher gebracht worden sind. Auf diese Weise, sowie mit den Getreide-

samen werden die Galeopsis-Arten auf weite Strecken verschleppt, und

kommen sie demnach zumeist auf Culturboden und in der Nähe mensch-

licher Wohnungen vor. Nur im Südwesten Europas bleiben einige Formen

mehr auf bestimmte Orte beschränkt. Auch G. Murriana verhess noch

nicht die Thäler der östlichen Alpen.

Die Galeopsisarten sind zwar polymorph, dennoch kann ich die ver-

schiedenen Formen den Arten gut unterordnen und übersichtlich klassifi-

cieren. Deshalb stellte ich diese Formen auf S. 64—66 künstlich zusammen.

Wirkliche Hybride kenne ich zwischen Galeopsis-Arten nicht. Alle

verdächtigen Formen, welche man bei dieser Gattung für Bastarde angab,

konnte ich natürlicher WT

eise als Formen oder Varietäten bekannter Arten

erkennen. Auch G. Murriana betrachte ich für eine selbständige Art oder

im strengsten Sinne für eine Varietät der G. pubescens Bess. Die Behaa-

6*
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rung der G. Murriana stimmt mehr mit jener der letzteren Art überein, so

wäre noch die Angabe Briquet's,* wonach G. Murriana eine G. pubescensX

speciosa sei, noch die wahrscheinlichste. Gegen die Annahme eines hyb-

riden Ursprunges spricht aber hier die praktische Erfahrung. So wissen wir

z. B., dass die Hybriden der gelb- und roth- (resp. lila-) blüthigen Arten

sich durch schmutzig-gelbe Blüthen auszeichnen, oder dass an diesen

Blüthen die Mischung dieser Farben deutlich erkenntlich ist (Verbascum

rubiginosum W. et Kit., V. commutatum Kern., Centaurea sordida W.,

Galium ochroleucum Wolf, auch einige, wahrscheinlich hybride Formen

der Knautia resp. Trichera Kitaibelii Schult, in Ober-Ungarn). Die Blü-

thenfarbe der G. Murriana ist aber rein gelb ohne alle Mischung der

rothèn Farbe, so dass ich ihren vermuthlichen hybriden Ursprung nicht

bestätigen kann.

Es ist noch erwähnenswerth, dass in Ungarn G. Ladanum durch das

Volk mit Stachys recta verwechselt wird und beide tisztesfü (herba nobilis

Clus.) genannt werden. Beide Kräuter werden in Ungarn häufig gesammelt

und verkauft, da sie öfters in das Badewasser der Kinder gegeben werden,

und zwar die rothblühende G. Ladanum in jenes der Mädchen, die weiss-

blüthige Stachys recta aber in jedes der Knaben.

Bei der Betrachtung der einzelnen Arten beschreibe ich die Varie-

täten oder Formen nicht lange, ich hebe nur die charakteristischen Merk-

male hervor.** Die Species- oder Gattungscharaktere bei der Aufstellung

der Varietäten zu wiederholen halte ich für überflüssig; wo man eine

genauere Beschreibung der Abweichungen als nothwendig erwartet hätte,

habe ich sie für später vorbehalten, wann ich die nähere Verwandtschaft

gewisser Pflanzengruppen genauer erörtern werde. Über das Weitere ver-

gleiche S. 61—74. des ung. und latéin. Textes.

Pag. 34.

E Fauna Apidarum Hungáriáé. Auetore Alexandro Mo-

csárt Budapestinensi descripta.

* Bulletin de l'Herbier Brissier, vol. I. (1893) p. 389.

** Oesterr. Botan. Zeitsckr. 1893. p. 194 und 321.

Publ. VI. 30. 1894.
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A MUNKÁCS KÖRNYÉKÉN ÉL HÁZAS CSIGÁK ÉS
KAGYLÓK RENDSZERES JEGYZÉKE.

ENUMERATIO SYSTEMATICA MOLLUSCORUM TE8TACEOBÜM
FAUNAE MUNKÁCSINIENSIS.

Dr. Traxler LÁszLÓ-tól Munkácson.

A Latorcza völgyének Szent-Miklóstól a munkácsi várig terjed tor-

kolatában, úgy a síkságon, mint az ezt két oldalt határoló hegyoldalakon

8 éven keresztül tervszerleg kutattam házas csigák és kagylók után.

A terület csak mintegy 1 négyszög-mértföldnyi és ezen állatok tenyészésére

kedveznek nem mondható ; a mindenütt kultivált síkságon nem igen van-

nak alkalmas vizek, a környez trachyt hegyeket pedig csaknem kivétel

nélkül vastag agyagréteg borítja. Mindezek daczára mégis összesen 78 fajt

sikerült itt összegyüjteneni. Ezen alkalommal kedves kötelességemnek tar-

tom hálás köszönetemet fejezni ki Kimakovicz Mór úrnak (Nagy-Szeben), a

ki 5 év eltti gyjteményem meghatározásait revideálni szíves volt, továbbá

Dr. Brancsik Károly (Trencsén), Goldfuss Ottó (Halle a/S), Fietz Károly

(Steinau a/O) és Jetschin Károly (Patschkau) uraknak, a kik gyjteménye-

met sok hazai és külföldi molluszka-fajjal gyarapítván, tanulmányaimban

nem kis mértékben segítettek el.

I. GASTROPODA.

1. INOPERCULATA.

Vitrinidae.

VITRINA Dbp.

V. pellucida Müll.

A Lovacska, Veres és Kamianka hegyeken; a várfalak köröL

CONÜLUS Fitz.

C. fulvus Müll.

Várpalánkán a latorczaparti füzesben.

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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HYALINIA Ag.

H. diaphana Stud.

A Csernekhegyen ; a Podheringtl Eepedéig húzódó hegyoldalakon.

H. transsylvanica Cless.

A Gális- és Csernekhegyen.

H. crystallina MjaW.. •

A Gális, Lovacska, Veres, Csernek és Nagyhegyeken ; Frigyesfalva

mellett a Viznicze patak hordományában.

H. nitida Müll.

Mindenütt a latorczaparti füzesekben ; Oroszvégen a Vereshégy alatt ;

Munkácson a régi g. kath. temetben.

H. púra, var. lenticularis Held.

A Zsornina hegyen lev katonai lövház közelében.

H. glabra, var. stiriaria West.

Frigyesfalván a vasgyár mellett ; Munkácson városi kertekben és a

várfalak körül.

H. glabra, var. sylvestris Kim.

A Gális és Lovacska hegyek tetején ; a Nagyhegyen ; a zsorninahegyi

katonai lövház közelében; a Podheringtl Eepede felé húzódó hegy-

oldalakon.

H. nitens Mich.

A Zsorninahegy tetején; Podheringen egy latorczaparti füzesben;

Munkácson a várfalak körül.

H. plutonaria Kim,

Egy lovácskahegyi példányt — a melybl azonban többet azóta nem

tudtam találni — Kimakovicz úr ide sorol: «Elttem van egy csigaház, a

melyet dr. Traxler a Lovacska hegyen Munkács közelében északkeleti

Magyarhonban gyjtött, a mely mindenesetre a H. plutonaria változata.

Az üvegszer, sárgásfehéren áttört héj fels részén jóval szabályosabban

rovátkolt. Az utolsó kanyarulat az utolsóelttihez viszonyítva észrevehet-

leg kevésbé széles, és a köldök nagyobb átmérj. Nem 4Va, mint a H.

opinata-nak, hanem 5 kanyarulata van. Szintúgy a callus is, a mely a

nyílás széleit egyesíti, határozottabb; és a «Basalrand» mint a H. plu-

tonarianál convex, tehát ellenkezleg van meggörbítve mint Clessin rajzá-

ban a H. opinata-é. Magassága 2*2; kis átmérje 4'3; nagy átmérje

4*8 mm.» *

* Beitrag zur Molhiskenfanne Siebenbürgens. II. Nachtrag. Hermannstadt 1890.

S. 42.
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Helicidae.

HELIX Lin.

Helix pygmaea Drp.

Podheringen egy latorczaparti füzesben, és a Repede felé húzódó
hegyoldalakon.

H. solaria Mke.

A Lovacska hegy tetején.

H. costata Müll.

A várfalak körül ; a latorczaparti füzesekben ; a szelesztei tiinsógyár

romjain ; a Nagyhegy aljában.

H. pulchella Müll.

A várfalak körül; a latorcza- és vizniczeparti füzesekben ; a Csernek

és Lovacska hegyeken ; a kölcsini timsógyár romjain ; a Kamianka hegy

alatti Bálintforrás körül.

H. personata Lam.

A Podheringtl Eepedéig húzódó hegyoldalakon.

H. bidens Chem.

Latorczaparti füzesekben Oroszvégen, Podheringen és Várpalánkán ;

a Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. dibotryon Friv.

A Zsornina aljában ; Bukovinkán; a Podheringtl Repedéig terjed

hegyoldalakon.

H. villulosa (z) Rm.

Podheringen, Oroszvégen és Várpalánkán a latorczaparti füzesekben.

H. rubiginosa (z) A. S.

Latorczaparti füzesekben Oroszvégen és Várpalánkán.

H. strigella Drp.

Úgy a síkságon, mint az ezt környez szlhegyeken mindenütt gyakori.

H. vicina Rm.

A Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. faustina (z) Rm.

A Podheringtl Repedéig húzódó hegyoldalakon.

H. arbustorum var. picea Ziegl.

Egyetlen, még a teljes kifejldés eltt elpusztult példányt az uradalmi

téglavet környékén találtam: minden valószínség szerint az itt nagy

mennyiségben felhalmozott tüzel fával kerülhetett ez ide más, fcenyéasésére

alkalmasabb vidékrl.

H. fruticum Müll.

A Vereshegyen és a Vereshegyre vezet út köhidja körül :
KÖloBmben

a timsógyár-romok környékén.
7*



H. vindobonensis Fer.

Úgy a síkságon, mint a várost környez szlhegyeken általánosan

elterjedt igen gyakori faj.

H. vindobonensis, var. pallescens Fér.

Mindenütt található, a hol a törzsalak.

H. lutescens (z) Em.
A városi kertekben ; a temetkben ; a várfalak körül ; a Csernek-

hegyen ; helyenkint a városerdben.

H. pomatia Lin.

A városi kertekben ; a temetkben ; a szlhegyek gyümölcsöseiben ; a

várfalak körül ; a kölcsini timsógyár romjain; és helyenkint a városerdben.

BÜLIMINUS (Ehebg.) Bb.

B. tridens Müll.

A kölcsini timsógyár romjain ; az új fürd mellett; Oroszvégen és

Podheringen a latorczaparti füzesekben,

PUPA Dbp.

P. doliolum Brug.

A Gális hegyen és a Lovácskán gyakori.

P. muscorum Müll.

A várfalak körül ; a Gális hegyen a Nedeczey-féle szl aljában.

P. minutissima Hartm.

A várfalak közül ; a kölcsini timsógyár romjain.

P. pygmaea Drp.

A vereshegyi szlk aljában ; Várpalánkán a latorczaparti füzesben.

P antivertigo Drp.

Oroszvégen a latorczaparti füzesben ; Várpalánkán a vasutárok vizi

növényein.

P. pusilla Müll.

A vereshegyi szlk aljában.

CLAUSILIA Dbp.

Cl. laminata Mont.

A síkságot környez hegyeken, kivétel nélkül mindegyiken, elég

gyakori.

Cl. orthostoma Mke.

A Gális, Lovacska és Csernekhegyeken ; a kendereskei szlk aljá-

ban ; Eepedén a falu fölött.

Cl. plicata Drp.

A Gális hegyen a Nedeczey-féle szlben ; a Lovacska hegy tetején ;

a várfalak körül.
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Cl. stabilis (z) P.

A Zsornina hegy tetején; a bukovinkai magaslatok latorosaparti

oldalán.

Cl. gulo (Rm.) Biz.

A Csernekhegyen.

Cl. filograna (z) Rm.
A Gális, Lovacska, Csernek, Szarka és Nagyhegyeken : a kenden

szlk alatt; a bukovinkai magaslatok latorczaparti oldalán.

Cl. dubia Drp.

A Lovacska hegy tetején. Kimakovicz úr az itt él alakút a var. trans-

sylvanicához hasonlónak, de ettl mégis jól megkülönböztethet új válto-

zatnak tartja.

Cl. latestriata (Bz) A. S.

A vereshegyi szllk közt; Szent-Miklóson és Repedén a falu fölötti

hegyoldalakban ; a kendereskei szlk aljában.

CIONELLA Jete.

C. lubriea Müll.

A Latorcza és Viznicze folyók mentén a füzesekben mindenütt gyakori

C hibrica, var. exigua Mke.

A Lovacska, Gális, Veres és Csernekhegy napos kopár lejtin : B

kölcsini timsógyár romjain.

Succinidae.

SUCCINEA Dbp.

S. pidris Lin.

A latorczaparti füzesekben Podheringen és Várpalánkán.

S. pidris, var. limneidea Baud.

A latorczaparti füzesekben Oroszvégen, Várpalánkán és Munka.

S. elegáns Risso.

Az uradalmi téglavet tócsái körül ; a Várpalánka felé terjed lat-
i

parti füzesekben.

S. Pfeifferi Rm.

Latorczaparti füzesekben Podhering, Munkács es Várpalánka I

lében.

S. oblonga Drp.

Frigyesfalván a Vizniczepatak hordományál »an; Munkácson a Esidó-,

a régi g. k.- és a régi r. k. temetben, továbbá a Nagyhegy BSÖlaJjaiban ;

Várpalánkán atemetben; latorczaparti füzesekbenKlastromalja éfl Eunkáea

közelében.



90

Auricularidae.

CAETCHIUM Mull.

C. minimum Müll.

A vereshegyi szlaljakban ; Podheringen a latorczaparti füzesekben.

Limnaeidae.

LIMNAEA (Bbdg.) Bang.

L. stagnalis Lin.

A Lovacska hegy alatti állóvizekben ; a Eéka vizben Klacsanó mellett
;

a Gorond felé vezet vasutárokban ; a Kerepecz patak alsó részében, és

ennek kiöntéseiben A.-Schönborn körül; az uradalmi és városi téglavet

vizeiben.

L. auricularia Lin.

A Latorcza folyó stagnáló részeiben és ennek partjain lev állóvizek-

ben Podhering, Munkács, Oroszvég és Várpalánka mellett.

L. ovata Drp.

Latorczaparti állóvizekben Podhering és Klastromalja mellett; a

Gorond felé húzódó vasúti töltés árkában ; a Kerepecz patakban A.-Schön-

born mellett, a Kerepecz csatornában.

L. peregra Müll.

Források lefolyásában a Nefelejtsben, a Veres, Zsornina, Szarka,

Kamianka és Nagyhegyek aljában.

L. palustris Müll.

Oroszvégen a Nefelejts felé vezet út árkában.

L. turricula Held.

A Gorond felé húzódó vasúti töltés árkában.

L. trunculata Müll.

Podheringen egy latorczaparti tócsában ; egy vereshegyi forrás lefo-

lyásában.

PLANOBBIS Guett.

Pl. corneus Lin.

A Szwjata-Kernicza lefolyása mentén a Vereshegy, Lovacska és Gális

hegy alatt elterül részint álló, részint lassan folyó vizekben ; a Eéka víz-

ben Klacsanó mellett ; a Kerepecz patakban a Nagy- és Kishegy alatt és

Fels Schönborn közelében ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

Kimakovicz úr az itteni példányokat Planorbis elophilus Bgt. és var.

banaticus Küst. nevek alatt a nyugoteurópai Planorbis corneus-tó\ elkü-

löníti.

Pl. umbilicatus Müll.

Az uradalmi téglavet vizeiben, és F. Schönborn mellett a Kerepecz

patak mentén lev tócsákban.
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PL chartern Held.

A vasutárokban Várpalánka közelében.

Pl. spirorbis Lin.

A Eéka vízben Klacsanó mellett
; Podheringen a iNa tenui foffáé-

ban; Várpalánkán a vasutárokban
; a zsorninai katonai lövöba/ m.-ll.lt

egy tócsában.

Pl. leucostoma Mell.

Az uradalmi téglavet vizeiben.

Pl. complanatus Lin.

A Eéka vizben Klacsanó mellett ; Oroszvégen egy latorczaparti álló

vizben.

Pl. nitidus Müll.

A Lovacska hegy alatti tócsákban ; Várpalánkán a vasutárokban.

ANOYLUS Geoffr.

A. fluviatilis Müll.

A Viznicze folyóban; a Latorczában Klastromalja mellett; Bakovin-

kán a Bisztri patakban.

A. lacustris Lin.

A Eéka vizben Klacsanó mellett ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

2. OPERCULATA.

Paludinidae.

PALÜDINA Lam.

P. conteda Mill.

A Vereshegy, Lovacska és Gális hegy körüli tócsákban és árkokban :

a Eéka vizben Klacsanó mellett; a Kerepecz patakban és a körülötte 1. v<>

tócsákban F.-Schönborntól kezdve mindenütt; az uradalmi és a Tárod

téglavet vizeiben ; a Gorond felé vezet vasutárokban.

Bythinidae.

BYTHINIA Lbach.

B. Troscheli Paasch.

A vasutárokban Várpalánka mellett.

Rissoidecte.

PALUDINELLA Rssm.

P. austriaca Frfld.

Egy vereshegyi, egy szentmiklósi és egy iglinczi forrásban.

P. hungarica Haz.

Egy szentmiklósi és egy iglinczi forrásban.
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LITHOGLYPHUS Mühlf.

L. naticoides (Fèr.) C. Pfr.

A Latorcza folyó csendesen folyó iszapos helyein ; így a Klastrom

alatt, a munkácsi hidfnél a Cserszky-ház mellett, lejebb pedig a Latorcza

Várpalánkán túl es részeiben.

Valvatidae.

VALVATA Mull.

V. pisánalis Müll.

A Kerepecz patakban a Kishegy alatt.

II. CEPHALOPODA.

1. ISOMYA.

Sphaeriidae.

SPHAERIUM Scop.

Sph. scaldianum Norm.

A Eéka vizben Klacsanó mellett.

Sph. lacustre Müll.

A Eéka vízben Klacsanó mellett ; a Lovacska hegy alatti tócsákban
;

az uradalmi téglavet vizeiben ; a Gorond felé húzódó vasutárokban.

PISIDIUM C. Pfe.

P. amnicum Müll.

Szent-Miklóson a Bresztó patakban; a Bisztri patakban Eepede

mellett.

P. fontinale C. Pfr.

Egy vereshegyi forrásban.

Unionidae.

UNIÓ Betz.

U. tumidus Eetz.

A Kerepecz patakban Alsó-Schönborn közelében.

U. batavus Maton & Eackett.

A Viznicze folyóban Frigyesfalva és Kölcsin mellett ; az Obava patak-

ban Kölcsin mellett ; a Bisztri patakban Eepedénél ; a Latorcza folyóban és

ennek holt ágaiban Szent-Miklós, Podhering, Klastromalja és Várpalánka

mellett.

ANODONTA Cuv.

A. mutabilis Cless.

A Latorcza folyó holt vizeiben Podheringtl északra, továbbá Vár-

palánkán ; a Kerepecz patakban a Kishegy alatt.
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ADDITAMENTUM AD COGNITIONEM THYSANOPTERORUM.

Auetore Josepho Jablonowski Budapestinensi.

(Tab. IV.)

1. Thrips ornata n. sp. Tab. IV. a—e.

Ç Piceo-nigra, opaca. (Tab. IV., a.)

Caput rufum, aciculatum, subquadratum (long. 4 : lat. í>.) pronoto

partim obtectum; parte antica interoculari leviter bisinuata, lateribufl rab-

rectis minimeque muricatis ; oculis prouiinentibus, subrotundatis ; ooellis

ferrugineis, posticis duobus granulis oeulorum rnajoribus, ocello antico

posticis minore.

Antenna? (Tab. IV., c.) novem articulât»; artioulo primo (long. 2;

lat. 4) stramineo (nonnunquam toto, vel pro parte absconditm, Lateritras

subrotundatis, margine antico sinuato, apiceque auguli interni Betula mi-

nima praedito ; artioulo secundo (5*2 : 5) fumato-brunneo, onnium orassis-

simo, rotundato, basi vero constricto, intus seta unica, ceteraque parte

setulis nonnullis sparsim obtecto ; articulo tertio praecedente paullo lon-

giore, sed angustiore (5'5 : 3*3), toto flavo, basi constricto et apioem versus

dilatato, lateribus subrotundatis setisque nonnullis obtecto: articulo quarto

et quinto praecedenti similibus, (hoc 4*5 : 3 illo 5 : 3*1), graoüioribus, ova-

libus et flavis, articulo quarto trichomatibus duobus, quinto bichomate

solum uno externo praedito, articulo utroque setis remotis obtecto : artioulo

sexto subovali apice truncato (3*5 : 2*4), basi constrieta Bordide-flavo oei -

raque parte fumato, intus seta longissima instrueto : articulis tribua ultimis

inter se fere connatis, apicemque versus gradatini minuentibus articuli

septimi 1-8: 1-3, art. oct. 1*3:1, art. non. 2 : Oü), articulo septimo BJ

illum superne adspicias) a praecedente oblique, octavo a septimo ei hoc

autem a penultimo vero recte disiuneto; articulis bis aetifl nonnullifl par-

vulis vestitis.

Prothorax (7:11) subquadratus, lateribus angulisqur rotuu.latis. pro-

noto margaritaceo-albo, maculis (prope medium partis basalis) duabus, ei

ante has versus partes laterales atomis duobus obsouris uotato (maculas

atomosque in speeiminibus solummodo vivis, vel exsiocatis videbis). M. BO-

thorax (5: 14) metathorace (6:15) connati simulque rampti rabquadrati,

angulis subrotundatis, metanoto ante basin alarum aoioulato, inter bas« -

alarum vero reticulato.
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Pedes crassi femoribus tibiisque fumatis, superficie reticulata (quasi

squamosa!). Femora antica crassa (13:5), flavido-fuscata ; tibiae anticae

(13'5 : 6) crassae, fumatse, apicem versus paullo albidescentes, setis non-

nullis minimis obtectae, apice imo seta unica praeditae ; tarsi sordide fumati

baud bene distinguehdi; tarsus primus (seu basalis) apice seta una instruc-

tus; vesicula fumato-hyalina. Femora-intermedia (16 : 5'5) anticis similia,

paullo longiores; tibiae intermediae (13 : 7*5)' anticis paullo crassiores, his

vero concolores. Tarsi et tarsorum armatúra vesiculaque illis pedum anti-

corum similes. Pedes postici forma, armatúra, coloreque praecedentibus

similes sed nonnihil longiores (fern. 20 : 6'2; tib. 15 : 5*5).

Alee elongatae, abdomen superantes, vel apicem eius vix attingentes,

angustae ensiformes. Hemelytra (Tab. IV., d) basi dilatata (44 : 5), deinde

angustata (medio 44 : 2) et parte apicali paullo inflexa, albida, fasciis qua-

tuor fumatis i. e. basi, parte antica trientis longitudinis suas secundi, tertii

et imo apice ornata ; venis quatuor longitudinalibus, quarum prima pone

marginem anticum, secunda et tertia in medio hemelytri, quarta in ipso

margine postico percurrit. Vena prima et secunda a basi hemelytri oriun-

tur, vena tertia in parte secunda trientis hemelytri longitudinális primi

oritur, venaque quarta tantum pone apicem appendicis hemelytri. Vena

prima et quarta attingunt apicem hemelytri, vena secunda et tertia non,

deinde vena prima et secunda, secunda et tertia in parte secunda trientis

hemelytri basalis venis transversis coniunctae. Vena secunda solum ciliis

longis, vena quarta vero ciliis et pilis perparvulis praeditae sunt. Appendices

hemelytrorum fumatse et apice setis duabus vestitae. Alas posticae heme-

lytris angustiores (lat. hemelyt. 2 : lat. alar. 1*3), albidae, vena longitudinali

una obscurescente, marginibusque longo-ciliatis.

Abdomen segmentis decern compositum, fusiforme (31 : 18), super-

ficie haud distincte reticulata, superne opacum, medioque vita longitudi-

nali lata nonnihil diluta, subtus vitta longitudinali nitida; segmenta inter

se aequilonga, segmento nono omnium longissimo, segmento decimo vero

omnium brevissimo ac angustissimo ; segmentis ultimis setis nonnulis

praeditis.

Long. 0-686—0742 millim., lat. (ventralis) max. 0*252 millim.

cT Flavus, femina multo minor. (Tab. IV., b.)

Caput subrotundatum (3 : 7'5) flavum, oculis nigris, ocellis laete-fer-

rugineis ; antennis novem articulatis, forma his feminae similibus ; articulis

3—5 trichomate solum uno interno praeditis ; articulis 1—3 totis et quarto

solum apice flavis, articulis caeteris vero infumatis. Prothorax huic feminae

similis, in speciminibus vivis viride-flavus (5 : 8) ; meso- et metathorax

connati, flavi (11 : 11); alae forma, pictura et longitudine his feminae simi-

les fasciae vero albidae haud bene distinctae. Pedes fumato -flavi. Abdomen
flavum, fusiforme, (20 : 9*1), ad angulos posticos segmenti septimi, octavi
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et noni setis singulis prspditum, quaruni setarum hue in Mgmento nun«,

maximae sunt. Glandulae geminae perlucescentes.

Longt. 0-56 mill., latid. (thoracalis max.) 0*14 millim.

Larva. Paullo post exitum ex ovo pallide-livida, deinde ochracea,

subpellucida
;
oculis sanguineis, ocellis nullis ; antennia Septem articulate :

articulo primo subquadrato, articulo secundo et tertio trianguliformibas, baa
angustissimis ; articulo quarto oblongo, secundo et tertio 1ère oonnatie

aequilongo, apicem versus anulis tribus vei quatuor Qotato ei intus Beil

longiuscula, extus setis pluribus prasdito ; articulo Bexto et aeptimo mini-

mis, hoc paullo latiore, ultimo vero omnium anguatiaaimo ; articulo Bexto

seta externa una, articulo septimo intus seta unica, apiceque Betia duabue

armatis.

Prothorax trapeziformis ; meso- et metathorax connati, qnadrati, pedi-

bus sordide hyalinis, alarum rudimentis nullis. Abdomen dilatatum fusi-

forme et segmentis septem compositum.

Longt. 0-24—0-646 mill., lat. 0-105—0-217 mill.

Nympha. (Tab. IV, e.). Flava capite lsete-fuscescente, oculis fuscis,

ocellis (vel oculorum vestigiis) laete-ferrugineis ; antennia in Btatu
i

cutem larvalem exutam primo capitis vertici reclinatis. Beu capitis Lateri-

bus connatis, statu posteriore vero sicuti cornua arietis distantibua. Pro-

thorax, mesothorax et metathorax his imaginis similes: vaginia alarum

ad corpus appositis flavis; pedibus albido flavis. Abdomen fusiform. . Betia

e tuberculis prominentibus longiusculis armatum et apioe imo corona

quadrispinosa ornato.

Long. 0-392 mill., lat. 0*12 mill..

Speciem hanc pulchram Dn. Carolus Sajó in pago Kis-SzerU-MiklOS

(Cottus Pestinensis in Hungária centrali) sub foliis Syringae persicoe Legif

et mecum bénévole communieavit.

2. Limothrips cerealium auet. (Tab. IV., Fig. f—k.)

Ç Picea, vel pieeo-nigra, nitida, lsevis. (Tab. IV., f.)

Caput (superne visum) subquadratum (10:9*5), gflabrum, poatkx

paullo aciculatum; parte antica inter bases antennarum biacuminata ei

producta, basi antennarum vero nonnihil sinuata: parte poatica paullo

latiore, lateribus fere rectis (caput a parte inferiore visum oblongo-pentft-

goniforme); oculis oblongo-rotundatis, nigris, ocellis inter oculoa tribua,

perlucentibus, ocello antico minimo.

Antennas (Tab. IV., h.) octo articulât» : articulo primo pioeo, anboe

sinuato, lateribus Bubrotundatia (3*5 : 6), intus et extus singulia » tie pr»-

dito ; articulo secundo primo concolore et fere dupplo Longi I), rotun-

dato, sed apice truncato, basi vero pauUulum «matricto setiaque duabua

prœdito; articulo tertio flavide-fumato, basi petiolat« hyaline, Mtwulo
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praeeedente paullo longiore (7 : 4*5) et fere trigoniformi, angulo antico

externo trichomate uno praedito articuloque toto setis vel tribus obtecto ;

articulo quarto tertio paullo obscuriore, oblongo-ellyptico (6 : 4*2), apice

obtuso, basi nonnihil constricto, setis vel tribus et angulo apieali externo

trichomate uno armato ; articulo quinto forma praecedenti simili (6 : 4) et

colore hoc paullo obscuriore setisque quinque- vel sex instructo ; articulo

sexto fusiformi (9 : 3*4), apice basique truncato et quinto concolore, intus

seta longiuscula et praeterea setis nonnullis minoribus sparsim obtecto ;

articulo septimo omnium brevissimo (1*4:2), sexto concolore setisque*

duabus brevibus prsedito ; articulo ultimo praeeedente angustiore sed paullo

longiore (2*4 : 1), intus et extus seta unica, apice vero setis duabus instructo.

Articulus antennas secundus articulo sexto plerumque concolor est, sed

nonnunquam articulus secundus omnium obscurrimus.

Prothorax subquadratus postice paullo latior (9 : 14*2) angulisque

posticis rotundatis, pronoto aciculato; mesothorax (9*5:17) metathorace

( 0:16) connati.
-

Pedes corpore concolores et tibiis, posticis exceptis, setis minimis

sparsissimis obtectis ; tibiae apice imo et tarsi toti flavi, vesiculae sordid"e-

hyalinae. Femora antica crassissima (21 : 12*5), femora intermedia gracil-

lima (fern, interm. 28 : 8 ; fern. post. 28 : 10), tibiae posticae longissimae (tib.

ant. 18:8*5, tib. interm. 24:7, tib. post. 32:8*5) et intus setis septem

armatae, quarum setae apicales duae maximae ; tarsi metatarsique setis mini-

mis instructi.

Alae abdomen superantes vel apicem eius vix attingentes. Hemelytra

(Tab. IV., i.) inter se haud contingentes apicibusque extrorsum vergentibus,

ensiformia, fumata, basi latissima, venis duabus longitudinalibus, apicem

hemelytrorum haud attingentibus praedita, margine antico setis ciliisque

longis alternantibus, margine vero postico ciliis undulosis et setis minutis-

simis vestito ; venae longitudinales setis solum distantibus instructae.

Appendices hemelytrorum fumatae et basi setis quinque praeditae. Alae

hemelytris subaequales, fumato-albidescentes et vena livida longitudinali

una notatae, margineque ciliatae.

Abdomen fusiforme (60: 20) segmentis decern compositum; segmento

primo brevissimo, saepissime a metanoto metasternoque obtecto, segmento

secundo trapeziformi omniumque longissimo ; segmentis 3—5 inter se

subaequalibus, segmentis 5—7 latissimis; segmento octavo-nono trapezi-

formibus, apice angustioribus ; segmento ultimo conico ; segmento septimo

in angulis apicalibus setis unicis praedito, segmento octavo bispinoso, seg-

mento nono spinis quatuor longissimis praedito, segmento ultimo vero ante

apicem denticulis duobus et pone hos setis duabus longiusculis armato.

Longt. 1*544 mill., lat. 0*32 millim.

ö" Femina concolor, plerumque piceo-niger nitidusque.
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Caput(9:9-3)etoculi sicut in ?, ocelli null,: antennœ hi* femin«
similes; articulo primo secundoque omnium obscurriinis et solum apidbufl
perlucidis; articulo tertio sordide flavo, articulis í :, Bubœqualibus, ter-

tio obscurioribus, articulis cateris sicut in femina art prim. 3*4 : .vr,. art
sec. 5-2:5, art. tert. G'2:4-G, ail quart. Í--2: Vi>, art. quint 5: Í.

7-5:3-5, art. sept. 1-5: 1*6 (lai bas.), art. alt. 2'G: 1 (hit. bai

Prothorax (6-5:11-8), mesothorax (5:13'9) et metathorai (8:13-9),
quam in ç .

Pedes corpore concolores tibia autem antic» tote, tibia intermedia
posticaque solum basi, tarsi vero toti flavesoentes; vesioulœ omnes fumato-
albida. Femora antica crassissima. Tibiae postica setis solum parvifl prav
ditœ. Ala nulla, nee rudimenta.

Abdomen oblongum (30:14*5), ovale, segmentis decern (exoepto

primo) inter se subaqualibus compositum, partibus genitalilms Begmentis

nono et ultimo insertis. Segmentum nonum in medio marginia baaalis

denticulis duobus semierectis armatum et ad angulos apicales dentienlis

duobus (pracedentibus paullo crassioribus) instructum, segmentum hóe » t

ultimum setis duabus curvato-longiusculis vestita.

Longt. 0-944—1-0102 mill., lat. (abdom.) 0-24G4—0'3088 mill.

Larva. (Tab. IV., j.) Aetate iuvenili albido-lutea, abdomine dilatato,

atate vero posteriore albido-crocea, abdomineque elongato. Caput sub-

quadratum, oculis puniceo-nigris, ocellis nullis ; antennis (Tab. EV., /..

i

octo articulatis haud distincte disiunctis, fumato-hyalinis ; articulis 3—

7

tunicatis, articulis 5—8 sparsim setosis.

Abdomen apicem versus setis nonnullis e granulis minimis emergen-

tibus praditum.

Longt. 0-784—0-848 mill., lat. 0-1584—0-208 millim.

Nympha. Statu primo metamorphosim larvalem primam seqnente

sulphurea, statura larva similis, oculis nigro-puniceis, oceloruin ae qnidem

vestigiis, antennis liberis, vaginisque alarum atramineo-albidis ; statu pos-

teriore ochracea, oculis ovato-oblongis puniceis, ocellis distinctis, vel ocel-

lorum vestigiis tribus croceis ; antennis reclinatis capitisque vertioi adhse-

rentibus; vaginis alarum hyalinis, vel minime dilnte-snlphnreifl, abdomine

distantibus; abdomine fusiformi, apicem versus remote Betoso, oœterisqne

corporis partibus his imagini similibus.

Longt. 0-912—1-44 mill., lat. 0-32 miUim.

Specimina huius speciei hie descripta Domimv Eleanor A. Ormerod

et Domino R Newstead, curatori Musei Chesterenais Grosvenorque appel-

lati debeo. Domina Ormerod specimina Legit apud St.- A11.mii- (Magna-

Britania) in spicis Tritici vulgaris, Dominus Newstead vero ad Enoe (ibi-

dem, prope Chester) in spicis Avenoe sativae. Quum de auxilio boo in

perscrutatione speciei dubiss a Domina Ormerod el Domino A



98

mihi praestituto commemorarem, eis hoc loco gratias quam maximas agere,

officium mihi iucundissimum est.

3. Aptinothrips rufa Haliday (Tab. IV., Fig. I, m.)

5 Fulva. (Tab. IV., I.)

Caput (10*4: 7*7) oblongum, basi partis superioris quasi rugosum

ceteraque parte haud distincte reticulatum, velut squamosum, lateribus

rectis parallelis, margine antico in angulum lenem producto ; oculis fuseis,

triangularibus parte externa paullo rotundatis ; ocellis nullis ; antennis

inferioribus (Tab. IV., m.), sexarticulatis, fulvis ; articulo primo omnium

düutissimo, ultimo dimidio apicali fuscescente ; articulo primo rotundato

(4 : 6), setis minimis 3—4 praedito ; articulo secundo (6*5 : 5) subrotundato

basi constricto, apice truncato bisetoso; tertio petiolato, pyriformi (6*8 :

4'8), extus trichomate uno gracili armato et setis nonnullis vestito ; articulo

quarto (5*9 : 4) et quinto (5*4 : 3*9) praecedenti similibus, extus trichomate

uno et setis 2—3 longiusculis instructis; articulo ultimo (13*5 : 4) omnium

longissimo basi petiolato deinde mox latissimo et apicem versus gradatim

minuente, seriebus setarum haud bene distinctis quatuor praedito.

Prothorax trapeziformis (8:11 basi) lateribus rectis, margine antico

et postico subrotundatis, angulisque omnibus rotundatis ; mesothorax

(6:13 basi) et metathorax (3:13*9 basi) connati, apicem versus paullo

dilatati, lateribus fere rectis ; mesothorax et metathorax haud distincte

retieulati.

Alae nullae.

Pedes corpore concolores, crassi, inermes
;
pedes antici crassissimi,

pedes vero postici longissimi (fem. ant. 15:10, tib. 16:8; fem. interm.

17:8, tib. 14:8, fem. post. 20 : 19, tib. 17 : 8) ; tibiae omnes basi constrictae

et tantum tibiae posticae apice seta una praeditae.

Abdomen (59:17) elongatum, segmentis decern compositum; seg-

mento primo omnium brevissimo ; segmentis 2—7 quadratis, inter se sub-

aequalibus ; articulo octavo trapeziformi apicemque versus angustiore ;

articulo nono praecedenti simili, multo minore et ad angulos posticos vel

tribus setis vestito, articulo apicali conico, apice imo picescente et utrinque

quinque vel sex setoso.

Longt. 1-40 mill., lat. (ventralis) 0*274 mill.

cT Mihi ignotus.

Etiam hanc speciem Domino E. Newstead debeo, qui earn in spicis

Avenae sativae cum Limothripe cerealium mihi admiserat.

Observatio auctoris. Specierum hie descriptarum primam (Thripem

omatam) haud censeo generis Thrips Hai. (s. 1.) inserendam, id non solum

ob numerum articulorum sed etiam ob alarum structura ceterarumque

partium forma, quibus a génère Thrips optime distinguitur ; descripta haec
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species ad creanduni et ante genus Thrips Hal. (s. 1.) ponendum genu

tinet.

EXPLICATIO TABULAE IV.

a) Thrips ornata n. sp. imago 9.
;

b) « « « d* ;

c) « * ?
—e antenna

;

d) « * ? —e hemelytrum
;

ej « « nympha d1

;

/^ Limothrips cerealium auct. imago <j> ;

g) « « « « d1

'.

/ij « « o —c antenna
;

i) « « $
—e hemelytrum ;

y'j « « larva cf;

/c^) « « larva? antenna ;

I) Aptinotltrips rufa Hal. imago <j> ;

m) « « « 9 —c antenna.
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FLOEISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK FKÉP PESTMEGYE
FLÓKÁJÁKÓL.

(OBSEEVATIONES BOTANICAE PEAESEETIM AD FLOEAM
PESTHINENSEM SPECTANTES).

Auctore Gabkible de Peelaky, Budapestinensi.

Évek óta élénk részt veszek azon florisztikus mozgalmakban, melyek

hazánk, de fképen Budapest környékének flórájára vonatkoznak. Figyel-

mem pedig különösen a bevándorlott, behurczolt növényfajokra irányult,

s ily módon alkalmam nyilt több izben egy-egy, legalább flóránkra nézve

új faj betelepedését konstatálhatni.

Csak az utóbbi néhány év alatt is hány új növény nyert polgárjogot

e területen ! Viszont nem egy növényt hiába keresnénk ott, a hol egyszer

bven tenyészett ; eltávoztak, helyet adva az új jövevényeknek. Advenere

növi, veteres migrate coloni. Ily módon változik a flóra arczulata évenként

s évszázadonként. De nem csupán az új növényfajok bevándorlásával,

vagy mások eltnésével nyer új képet a flóra, hanem úgy is, hogy egyes

fajok neveit a pontosabb kutatás, szorgosabb összehasonlítás vagy a nomen-

clatura haladása új, jobb s helyesebb nevekkel cseréli fel.

Sadler 1 óta fkép Kerner 2 és Borbás 3 fáradoztak a pestmegyei

flóra ismertetésében ; utóbbi többször Kerner után indul, de enumeratiója

biztos alapot nyújt a környék flórájának további kutatására.

Én magam e czikkben némely kétesebb növény kritikai meghatározá-

sára vállalkoztam.

1 Sadler József: Flora comitatus Pestbinensis ; ed. I. tömi 2, 1826—1827.;

ed. II. in uno volumine coinprehensa, 1840.
2 Kerner Antal: Vegetationsverhältnisse des mittleren und östlichen Ungarn,

Österr. botan. Zeitschrift 1867. p. 133-tól.
:i Borbás Vincze : Budapestnek és környékének növényzete, (Budapest mono-

gráfiájából) 1879. A környék növényzetének ez a legteljesebb enumeratiója.
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I.

Valerianelláinkról.

A Valerianellák eddigelé alig képezték pontosabb vizsgálatok tárgyát,

a minek bizonysága az is, hogy a herbáriumokban számos helytelenül
határozott példányra akadhatni. Ez indított engem arra, hogy föl

Budapest környékén elforduló Valerianellák közül néhányat vizsgálataim
tárgyává tegyek.

Sadlee JózsEF-nek, a pestmegyei flóra els megirójának mvében 1

hét Valerianella-faj van felsorolva; ugyanennyit enumerál Kernek 2
is jeles

munkájában, mely sajnos, máig sincs befejezve. Dr. Borbáb Vincze 8 ugyan-
azokat a fajokat számlálja el, mint Sadler, csakhogy a V. lasiocephala

Betcke-t* épugy, mint Kerner, a V. coronata egy jelent« ikteli in, apróbb,

egyrekesz termés varietásának tekinti Sadler leírása nyomán. Ez eddigi

vizsgálataim szerint helyesnek bizonyult.

Másképen áll a dolog a V. mixta- (L.) -val. 5 Linné a Sp. pl. -ban

[ed. I. p. 35 (1753).] a V. mixtát nem a Valeriana Locitöta többi varieta-

sai közé helyezi (melyek együttvéve a tulajdonképeni Valerianellákat alkot-

ják), hanem mint önálló fajt írja le s az ismeretlenség jelével látja el

(
—
J-
= pl. a me non visa). Rövid diagnózisa így hangzik:

Valeriana mixta, floribus triandris, caule quadrifido, foliis im is

bipinnatifidis, seminis pappo plumoso +.

Habitat Mofispelii.

Ilyen kétszer szárnyalt level, tollfonna bóbitával koronázott termés-

sel biró Valerianella nálunk nincsen. Annál kevésbbé lehet helyes Ivkkm u

véleménye, hogy a V. mixta (L. var.) vagy helyesebben : ValerianvlLi mixta

L. sub Valeriana egy és ugyanaz a V. dentata Pollich-val (=V. dentate

L. var. sub Valeriana), épen azért, mert a Linné mitttó-jának pappus pln-

mosus van a termése tetején, a dentatá-ét pedig csak három, a kehelybl

megmaradott fogacska díszesíti. Ez okoknál fogva egyrészt a V. mixta

L. sub Valeriana nev növényt a mi vidékünkrl helytelenül emlitnek,

másrészt az eddig synonym-számba ment V. dentata L. var. siil> Valeriana

nevet a fváros környékén bven term s Kerner szerint nralkodóan italán

mindig ?) szrös termésekkel mutatkozó növény számára meg kell tarta-

nunk. Ez tehát: Valerianella dentata L. var. sub Valeriana ß) dasycarpa

1 Flora Cott. Pesthinensis, ed. II. p. 22—24. (1840).

2 Vegetationsverh. etc. ÖBZ. XXXVIII. p. 350—357. (1870).

s Bpestnek és körny. növ. p. 81. (1879).

4 Animadversiones botan. in Valeriauelliis, Boetookii 1896. ». p. K. lab. 1

6 Cfr. Shnonkai Erdély fl. p. 290.

B
Természetrajzi Füzetek. XVII.
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Steven observ. 5. p. 348. pro sp. (= V. Morisonii Sprengel Plantar, minus

cognitarum pugillus I. p. 4. (1813.) sub Fedia) lesz.

Nehezebb ennél a V. coronata kérdése. Sadler, 1 Kernek 2 és ez utóbbi

nyomán Borbás 3 szerint, fvárosunk környékén Valerianella coronata

(L. var.) terem. Én vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy az a növé-

nyünk, melyet eddig V. coronatá-nak tartottak, nem egyéb, mint Valeria-

nella hamata Bastard apud De Candolle ü. franc. V. p. 494. Általában

kevés botanikus van, a ki helyesen tudja e két fajt megkülönböztetni.

A fbbek közül Willkomm et Lange 4 Spanyolországból V. coronatá-t említ,

de Eeichenbach Icon. fl. Ger. et Helv. t. XII. fig. 1410. képét idézi, a mely

a V. hamata DufrA ábrázolja; míg a V. coronata 1411-ik képét a V. dis-

coidea leírásában említi. Úgy látszik, Boissier 5 sem ismeri az igazi V. coro-

natá-t, mert a V. hamatá-val köti össze, holott ez egészen más faj. Hogy

a mi növényünkkel tisztában lehessünk, mindenekeltt a LiNNÉ-féle

V. coronatá-t kell kritikai úton meghatároznunk. Leírása Linné munká-

jából 6 ez :

Valeriana Locusta. y) coronata. V. caide dichotomo, foliis lanceola-

tis dentatis, fructu sexdentato.

Hab. . . . in Lusitardae arvis.

E leírás sokkal rövidebb és hiányosabb, semhogy ebbl az igazi

V. coronatá-rsb ismerhetnénk. Linné azonban egészen határozottan Portu-

galliát jelöli ki, mint a hol a V. coronata terem. A portugalliai Valérianel-

lát Eob. MoRisoNus-nak 1715-ben megjelent «Plantarum história univer-

salis Oxoniensis etc.» ez. munkájában (III. köt. pag. 107.; tab. 16. sect. 8.;

fig. 29 !) látjuk lerajzolva s a szövegben ezen megjelöléssel kisérve : «Pseudo-

valeriana annua, semine coronato major husitanica Nobis . . .», majd

idézi Columna ecphrasisából 7
: « Valerianella altera tenuifolia, semine

Scabiosae stellato» — tehát ugyanazt a leírást, melyet Linné is czitál a

V. coronata leírásánál : már ebbl is következik, hogy Morison és Linné

növénye ugyanaz. — Linné ugyan a Sp. pl.-ban MoRisoN-ra nem hivat-

kozik, de 1737-ben megjelent «Hortus Cliffortianus» müvét idézi (p. 16):

V. caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato), a hol

1 L. c. p. 23.

2 L. c. p. 357.

3 L. c. p. 81.

4 Willkomm et Lange : Prodr. Pl. Hisp., II. p. 10. (1870).
5 Boissier: Flora Orientalis, III, p. 110.
8 Species plantar, ed. I. p. 34 (1753).
7 Fabh Columnae : Minus cognitarum rariorumque nostro caelo orientium

stirpium êx(pQÛaiq, etc. Eomse. I. 1606. p. 207. tab. 209.
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MoKisoN is idézve van
; a ß) varietásnál pedig MoRisoN-nak az apró t.

i

Valerianellát ábrázoló 30-ik képére hivatkozik, meh, t Mord*
«Pseudovaleriana annua arvensis, semine coronato minoren (L c. p. 104.
No. 30, fig. 30.). E kis termés Valerianellának hazájáról nem tesz említést,

de a meglehets hiányos leírásból s a vázlatos rajzból, melyei tudtommal
senki sem idéz — egyenesen a V. hamata-ra lehel következtetnünk.
A MomsoN-féle nagyobb termés s általában robustusabb termés" Yaleria-

nella a 104. lapon Portugallia mezeirl, Apuliából (Fab. Columna) éa

Montpellier környékérl van említve s valóban az így vázoU földrajzi

elterjedés megfelel annak a növénynek az elterjedésével, melyei én a I

féle V. coronatá-nak tartok.

A fentebbiekbl következik, hogy a V. coronata délvidékek növénye.

Az én példányom, melyet Magnaguet Syracusae dombjain (Sicilia) gyj-
tött, az igazi V. coronata, melynek megkülönböztet jegyei oly feltnk és

jelentékenyek, hogy a mi kistermés növényünkkel semmi módos
nem téveszthetjük. A rögtön feltn eltérés juttatta eszembe, hogy a mi

Vallerianellánknak más fajnak kell lennie. Ez és a V. hamata Brbto

tanúsága szerint Olaszországban bven n. Bertoloni azon kevesek közé

tartozik, a kik a két fajt pontosan ismerik. Az ö munkájában ki vannak

emelve mind azok a bélyegek, a melyek a V. coronatá-t a V. hamatá-tól

elválasztják, csupán a gömbalaku virágzatot körülfogó bracteák közi Lev

feltn különbségrl feledkezik meg. Itt röviden állítottam szembe egymás-

sál a kérdéses fajok bélyegeit :

Valeria nella coronata L. f) var. sub Valerianella hamata Bastard ap.

Valeriana, Locusta sp. pl. ed. I. DC. ri. franc. 5. p. 494.

p. 34. (1753).

Morison hist. oxon. ÜL p. 104.; t. Morison hist. oxon. 111. p. 104.; i

16. sect. 8. ; fig. 29 ! 16. sect. S. : fig. 31 ».
'.

Bertolini Flora Italiana I. (1833.) Bertoloni Flora [taliana L If

p. 191. p. 192.

Caulis humilior, erassus, validus. Caulis eîatior, tenuior.

Folia superiora pùmatifida. Folia plerumque integerrima.

Flores congesti, bracteis oblongo- Flores congesti, bracteis ovatis, acu-

lanceolatis, obtusis, ciliatis. its, eiliatis.

Achenium subtetragonum , dorso Aehenium ovoideum, dorso con-

planum, vexum.

Corona (calycis limbus fructum coro- Corona patens, intua reticulata gla-

nans)cyäthiformis, intus reticulata, berrima, Bexdentatardentibua lan-

1 Bertoloni: Flora ItaUaua I. p. 191—198. (1833.)

8*
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valde villosa, sexdentata : dentibus ceolato-attenuatis, apice aristatis:

ovato-triangularibus, apice aris- aristis uncinatis.

tatis : aristis uncinatis.

Apud nos aliéna. (Lusit., Hisp., Ital. Crescit in comitatu: in graminosis

etc.) Specimina pauca vidi. montants Budae : Gellért-, Sas-,

Eemete- et Svábhegy (!!). {Hung.

plur.loc.,Ital.,Austr.Germ.Gall.etc.)

A V. coronata ezek szerint alacsony, vastag s merev szárú növény ;

terméscsoportjai s termései csaknem kétszer akkorák, mint a mienkéi
;

bracteái hosszúdad-lándsásak, ciliásak. Termése keresztmetszetben nagyjá-

ból négyszögletes, kétoldalt hosszant be van horpadva, azonkívül ersen

borzas. A terméskorona, a persistens kehely 6-fogú, a fogak tojásdad széles

alapból hegyesednek ki s horogban végzdnek; a csésze belseje is borzas

és kiemelked erek futnak össze rajta.

Ellenben a mi Valerianellánk nyúlánkabb, gyengébb növény ; termés-

csoportjai s termései kicsinyek; bracteái nem hosszúdad lándsásak, hanem

tojásalakúak, hegyesek, ciliásak. Termése keresztmetszetben inkább kör

alakot mutat, kétoldalt alig van behorpadva; koronája belül kopasz, fogai

keskenyebbek s hosszasabbak, a hálózatos erek alig emelkednek ki. Kör-

nyékünkön igen gyakori e növény, melyet ezentúl Valerianella hamata

Bast.-nak kell neveznünk. Eeichenbach Ic. Fl. Germ, et Helv. XII. 1410.

képe híven ábrázolja a mi Valerianellánkat, a szövegben pedig Láng és

Sadlee példányai után egyenesen a Sashegyrl s Gellérthegyrl említi a

tudós szerz, míg a V. coronata szerinte is délibb vidékek növénye.

De Candolle x még nem ismeri hazánkból a V. hamatá-t s ezt a másik-

kal együtt mediterrán növénynek tartja. Jól sejté De Candolle a V. hamata

leírásánál, hogy e fajhoz tartozik a botanikusok «V. coronata »-inak nagy

többsége, gyanújának így adván kifejezést : «An ad hanc, aut ad V. corona-

tam referenda Fedia coronata auctorum plurimorum ? »

II.

Áz Elymus crinitusról.

Környékünknek egyik florisztikai nevezetessége az az Elymus-f&j,

melyet nyár folyamán Szent-Endre és Izbég közt dombokon bven talál-

hatni a Trifolium parviflorum, striatum, 2 Avena tenuis, Hordeum Gussonea-

1 De Candolle : Prodr. syst, veget. t. IV. p. 628. (1830).
2

Itt említem e Trifolium incarnatumot, mely flóránkban eddig ismeretlen

volt. Ó-Budán szedtem vetés közt 1891. jun. 7-én.
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mim Pari., Xerathemum cylindraceum stb. társaságában. Kitaibi.i, Badu l

és 1879-ben Bobbás ezt az Elymust Scheebeb oriniíttó-fajánah tartjuk.

Azonban több oldalról hallom, s olvasom, hogy ez a növény asonos rolna

LiNNÉ-nek a Sp. pl.-ban leírt E. caput medusae-jévol. Ez a oéset, nekem
legalább úgy tetszik, helytelen.

Ugyanis Scheebeb a «Botanisch-ceconomische Besohreibong and
Abbildung der Gräser» ez. munkájában a II. rész 15. lapján els közli M
E. erinitus-t s a munka kitn képei közt a XXIV. táblán (fig. I.) rajzai is

megtalálhatjuk, ahol ez a LiNNÉ-féle E. caput medusae képim I ág. IL)

van szembeállítva. Els pillanatra felismerhetjük a mi nüvényüul.

I. ábrából. Különben a pontos leírások is elég útbaigazítást adnak, mely« ív-

bl én czélszernek találom a fbb bélyegeket szembeállítni :

Elymus caput medusae.

Elymus spiculis unifloris x laevibus,

involueris setaceis patentissimis.

L. Sp. pl. ed. I. p. 84. (1753.)
*

Der Hauptstiel ist . . . glatt . . .

Der Bälglein . . . horizontal ausge-

breitet, so dass sie nach allen Sei-

ten von dem Hauptstengel ab-

stehen . . .

Die äussere Spelze ist . . . glatt . . .

(Scheebeb 1. c. p. 17.)

Elymus crinitus.

Elymus spiculis unifloris scabris,

involueris erectis. Bohbxbib Gras« i

IL p. 15. tab. XXIV. f. I.

#

Der Hauptstiel ist . . . am Bande

rauh.

Der Bälglein . . . aufwärts, oder mü
dem Hauptstiele und den BKUhen

parallel gerichtet. 2

Die äussere Spelze ist . . . mil zar-

ten aufliegenden glänzendun

Stacheln bedeckt.

Scheebeb az E. caput medusse hazáját ép úgy jelöli, mini Lmri:

Hab. in Lusitania? et Hispánia? maritimis, st Scheebeb a locus olaasions-

ról Loefling útján kapott növényrl veszi a rajzot, melyrl még meg

azt is, hogy ez az E. caput medusa? els rajza (tudtommal egyszersmind ai

egyedüli is). Csakugyan Willkomm et Lange 3 az ott term e fajta Elymnst

E. caput medusoe-nak tartják.

Linné az E. caput medusa? leírásánál Morison és RtfUB könyveit

1 Hiba; a többi kiadásban már tbifloris» áll.

2 Legföljebb a termés elhullása idején állnak el a füzér ftengelyétl l ez sok

tévedésre adott alkalmat.
3 Prodr. FI. Hisp. I. p. 104.
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idézi, 1 a kik e növényt «nieduzafej, portugáliai zab» 2-nak nevezik. Morison

és Eajus leírása teljesen egyez ; én MoRisoN-nak «Plantarum historiée

universalis Oxoniensis» 1715-iki munkáját idézem s csak a jellemz szava-

kat: «... foliola . . . quidem extensa, incurvata et promiscue sparsa caput

medusae . . . aliquomodo référant». E szavak tehát nem illenek a mi növé-

nyünkre, mivel a mienk medd polyvái, mint a fentebbi összeállításból

kitnt, felemelkedk, nem szétterpedk, vagy épen visszahajlottak.

Schreber szerint az Elymus crinitus — Levantisches Haargras —
Smyrnában és Georgiában terem ; M. a Bieberstein, a kinek flóraterületébe

Georgia is beletartozik, a Flora taur.-cauc. I. (1808.) 209. lapján Elymus

crinitus-t említ, mely szerinte Tauriában bven n ; idézi Schreber leírását

és képét, Buxbaum 4 munkáját, melyben a leirás a mi növényünkre jól ráillik,

nem említve a durva rajzot, melyet Schreber is rosznak tart. Hogy aztán

semmi kétségünk ne legyen a felett, mit értett vájjon E. crinitus alatt,

odateszi végül, hogy ez nem E. caput medusae, a minek Pallas 5 tartja.

Mindezeket számon véve, nem tartom helyesnek, hogy Boissier 6 és

Willkomm et Lange 7 Hooker et Jackson 8 a két Elymust azonos fajnak

írják — s mivel a mi Elymusunk Schreber leírásával és képével egészen

jól megegyezik, kimondhatom, hogy a mi növényünk E. crinitus Schreber

s az E. caput medusas L.-tól különböz faj, a mely földrajzi elterjedését

tekintve Keleten az E. caput medusse-t helyettesíti.

Elymus caput medusse L. sp. pl. ed. I. p. 84. (1753).

Syn. : E. caput medusae Schreber Bot.-œcon. Beschr. u. Abb. d.

Gräser p. 17. tab. XXIV. f. IL (1770).

Radix annua, fibrosa.

Culmi plerumque erecti vel adscendentes, tereti, lseves, tenues, sub-

simplices, pédales.

Folia anguste linearia, supra remote pilosiuscula, margine laevia,

acuta. Vaginae (fissse) prsecipue inferiores pubescentes : ligulis brevibus.

Spicae ex spiculis bifloris compositse, ovato-oblongse, aristis flexuosis

1 Idézi még Scheuchzert (Agrostographia, Tiguri 1775. p. 20), de kérdjellel;

valóban a hiányos leírásból semmire sem lehet következtetni.
2 «Avena lusitanica spicata, caput medusse referens». Morison, op. cit.

t. 3. p. 210.
3 Involucra, glumse calycinse, glumse steriles.

4 Buxbaum : Centurise plantarum minus cognitarum I. p. 33. tab. 52. f. 1.

(1728).
6 «E. caput medusse Pall. ind. taur.»
6 Boissier: Flora orientális V. 691—692.
7 Willkomm et Lange: Prodr. fl. Hisp. I. p. 104.
8 Hooker et Jackson : Index Kewensis II. p. 834. (1893.)
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praeditse. Rachis eómpreaaua, laevis: nodia bifloris. Flora erecti, cum
rachi para] leli.

Involucra partialia - glumae calycinae - fcetraphylla, ad basin
parum connata, setacea, rigida, suloo fere iiaque ad medium conapicuo
notata, inferne craasiuacula, superne tenuiaaima, margine Bcaberrima,
patentissimà seu reflexa «aliquo modo caput meduaaa n :

1. c), 3—4 cm. longa.

Paleae exteriores ventriculoaae, lanceolatae dorao plano-comp*
laeves, costis 3 fere inconapicuia, superne in ariatam longiaaimam (6
longam), flexuosam, planiuaculam, margine Bcaberrimam exeunl

Paleae interiores lanceolatae membranacen\ Longitudine exterioribua
subaequales.

Caryopsis corticata, oblonga, obtuaa, lœvia.

Area geogr. Apud nos aliéna; Luait., Hisp., Afr. boreal. 1

Elymus crinitus Sohbebbr Botaniach-œconomiache Beschreibung and
Abbildung der Gräser. II. p. 15. tab. XXIV. f. I.

Syn. : Elymus crinitus auct. Hung.

Elymus crinitus Beichenbach Ic. Fl. Germ, et Helv. 1. I
:î."»7— !::>.

Elymus caput medusae Hooker et Jackson Index Kewenaia II. p. 834.

(1893) pro parte.

Radix annua, fibrosa.

Culmi plerumque erecti vel adscendentes, tereti, laevea, fcenuea, rab-

simplices, pédales.

Folia anguste linearia, supra remote pilosiuscula, aubtua glabra,

margine scabra, acuta. Vaginae (fissíe) lacves, príocipue inferiores pubea-

centes : ligulis brevibus.

Spicae ex spiculis bifloris composite, ovato-oblongse, ariatia longia-

simis, flexuosis prsedita?. Rachis compreaaua, denticulis dense àpproxirna-

tis scaber : nodis bifloris. Flores erecti, cum rachi paralleli.

Involucra partialia tetraphylla, ad basin connata, aetacea, rigida,

sulco fere usque ad medium conapicuo notata. inferne craaaiuaoula, superne

tenuissima, margine scaberrima, ereeta, vel cum rachi parallela,

seminibus maturis patentia l xk—2 cm. longa.

Paleae exteriores ventriculoaae, oblongae, dorso convex« \. 1 partim

plano-compressie, superficie aculcolis minuMssimis sed soi manifesHs,

appro.rimatis scaberrima, auperne in aristam longiaaimam (8 W cm.

longam) flexuosam, margine acaberrimam exeunt« b.

Paleae interiores lanceolate, membranac®, exterioribua aubffiqualea.

Caryopsis corticata, ablonga, obtuaa, planiuaoula, scabra.

1
C. Richter: Plantse Europe;*', t. I. et ultiimis, p. 132. (18''
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Area geogr. Provenit in comitatu Pesthinensi : in collibus aridis et

graminosis montanis ad oppidum Sctam Andreám (!!), ad pagum Pomáz

(Sándor in hb. univers. Bpest), in sterilissimis arenosis ad Soroksár, Tak-

sony (Sadler) ; ereseit prœterea in Banatu Hung, austr. (Heuff. En. Bana-

tus 199.) — Planta orientális, dicitur in Smyrna (Schreber), Georgia

(Schreber et M. a Bieb.), Tauria (M. a Bieb) crescere, ubi et in Hungária

Elymum caput medusae substituere videtur.

IH.

Az Anthyllis Vulnerariá-ról.

A megye területérl eddig az Anthyllis Vulneraria L. ismeretlen

volt. Sadler József említi ugyan ezt a nevet, de a leírásból s növényébl

csupán a nálunk közönséges Aiithyllis polyphylla Kit.-ra ismerünk

(=A. Vulneraria Sadl. FI. C. Pesth. II. 1840. p. 318.). Azonban a typikus

A. Vulnerariá-t bven megtaláljuk a fváros szomszédságában, Török-

Bálint mellett a Csiki-hegyen, a hol 1893. jun. 8-án gyjtöttem elször. 1

Kerner már az OBZ. XVIII. köt. 384. lapján 2 figyelmeztetett az

A. Vulneraria és A. polyjphylla közti különbségre s ennek alapján dr. Bor-

bás 3 csak A. polyphyllá-t említ a környékrl, mivel itt az igazi A. Vul-

nerariá-t — legalább tudva — sem , sem más mostanáig nem gyjtötte.

A fbb eltéréseket Kerner és a magam vizsgálatai nyomán a következ-

képen állítottam össze :

Anthyllis Vulneraria L. Sp. pl. ed. Anthyllis polyphylla Kitaibel ap.

I. p. 719, (1753). Seringe in DC. Prodr. H. p. 170.

(1825).

A. Vulneraria L. Flora Suecica (ed. Syn. A. Vulneraria var. polyphylla

H. 1755.) p. 49. a, (excl. var. ß, y.) Seringe.

A. Vulneraria Sadl. FI. c. Pest. n.

p. 318. (1840.)

Planta humilior. Planta elatior, caule altiore.

Indumentum adpressum, pilis Ion- Indumentum patenti-villosum, prse-

gis, erectis. cipue inferne.

Folia pauciora, inferiora plurima Folia numerosa, plurima impari-

integra, inferne adpresse pilosa. pinnata, foliolo impari maximo, in-

ferne patenti pilosa.

1 Eljön szálanként a Eákoson is, a honnan De. Filaeszky N. hozta 1894.

jun. 28-án.
3 Vegetations-Verhältnissen d. mittl. u. östl. Ungarns, p. 103—104. 1867.
3 Budapestnek és környékének növényzete, Budapest, p. 166. 1879.
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Calyx adpresse pilosa, pilis albis Calyx angwtior mt in \. Vul„,
densis. raria), pilosa, pilis magit paten-

I ibus.

Flores minores (ut in A. polyphylla). Flores parom majores, ueociüi la-

mina breviore.
* *

Earo provenit in comitatu Pesthi- Gommtuiissima in herbidis montanis
nensi in graminosis apricis mon- et arenosis Budœ-Pesthini, abi -.«-

tanis ad pagum Török-Bálint (Csiki pius lecta est.

hegyü 8. Jun. 1893.); rarissime in

arenosis fertilioribus campi Rákos

Budse-Pestini, versus Puszta-Sz.-

Mihály (Filakszkyü 28. jun. 1894.)

Ugyancsak Kernek a Flora exsiccata Austro-Hungarica í
:'.•>.

, - i;;i.

számai alatt (editio anni 1882.) mind a két növényt 1 kiadja : ;i Bchédákon

meggyzen fejtegeti Linné A. Vulncrariá-jat, helyesei] emeli ki ai

A. polyphylla eltéréseit az A. Vulnerariá-iól, de az a véleményem, bog] b

430. sz. a. A. Vulneraria néven kibocsátott fiumei növény egyszer A. poly-

phylla, legalább olyan feltn különbséget, mint a milyen az A. polyphylla

és a Csiki hegyi A. Vulneraria közt van, nem tudtam rajta felfedezni

E sorokban az A. Vulnerariá-ról nem mint behurezolt, bevándorlót!

növényrl, hanem mint a pestmegyei flórának eddig észre nem veti tusi-

ról óhajtottam felvilágosítást adni.

IV.

A Triticum cristatumról.

Ismeretes és nevezetes növénye homokpusztáinknak, dombos vidék« •

inknek és füves lejtinknek a Triticum cristatum vagy AgropyroE orista-

tum, melyet legelször Schreber ismert fel és írt le a «Botanisch« I

Beschreibung und Abbildung der Gräser» ez. munkája 2-ik, 1770-ben meg-

jelent részében a 12—13. lapon s a melynek u. e. m 23. tábláján rajzát is

adja. Úgy a leírás, mint a rajz a növény füzórkóii kopasznak, Legfeljebb

ciliásnak mondja. Ugyanígy említi s rajzolja Host2 is a mi pesti QÖvényün-

ket; leírásából ezeket emelem ki : tspicvlae compressae glabrae . . .
calycia

1 Az A. Vulnerariát Pichler Fiume körül, a polyphylUU Staub uedte Bud*

pesten.

2 Host: Descriptiones et icônes graniiuum austriaoorum, II. p. 19,

(1802).
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valvulae glabrae ...» Ez a typus nálunk eléggé el van terjedve. A mi

növényeink azonban nem mind felelnek meg az említett leírásoknak s

rajzoknak. Terem ugyanis a Bakoson, a Csepelen s talán másutt is a

Tr. cristatum-nak egy oly alakja, melyet srn bolyhos, szürkéll fzérkéi

karakterizálnak. Errl az alakról a Tr. cristatum els ismertetje Schreber

is megemlékszik föntidézett munkájában : «Die zweite Abart hat lange

weisse Haare . . . auf den Spelzen, wovon . . . diese Theile ganz grau aus-

sehen». Marschall a Bieberstein pedig a Fl. Taur.-cauc. (I. (1808.) p. 88.)

ez. munkájában ugyanezt Tr. imbricatum-nak nevezi el és Ibériából em-

líti, a honnan neki barátja, a híres Steven hozta. Leírása röviden így

hangzik :

«spica . . . hirsuta . . . spiculae villis albis longiusculis eredis maxime
hirsutae«.

Boissier * ezt a Triticumot vagyis szerinte Agropyrumot nem tekinti

fajnak, csak a Tr. cristatum varietásának : «spiculis hirsutism, hozzátévén

a Tr. imbricatum M. a Bieb. nevet, mint synonymot.

Ez az alak környékünkrl, de tudtommal az ország más helyérl sem

volt eddig említve, s ha jelentéktelen eltérésénél fogva fajnak nem is tart-

hatjuk, de mint feltn s más faj gyanánt egyszer leírt alakot érdemesnek

tartottam megemlítni.

V.

Papaver Argemone L. Pestmegyében.

Függelékül a flóránk iránt érdekldket a budapesti növényzetnek

egy érdekes, új vendégérl értesíthetem. Ez a Papaver Argemone L. —
szem-mák, — melyet szórványosan fellép kóbor növénynek tartanak, s

mint ilyent a haza több vidékérl említnek, 2
így például Gyr-, Pozsony-,

Nyitra-, Szepes-, Gömör-, Bihar- és Krassó-Szörény megyékbl ; Baumgar-

ten 3 Erdély homokos mezein közönségesnek tartja, Simonkai 4 szerint

ellenben ma már ritkaság s csak Szászújfalu meg Segesvár melll jegyzi

fel. Borbás Vasmegyében sok helyt látta, st Kszegrl egy «oligosetum»

fajtáját is említi, melynek a tokján alig van pár szál serte. Általában a

vetésben fordul el, majdnem bizonyos tehát, hogy vetmaggal terjedt el

1 Boissier: Flora Orientalis, V. p. 667. (1884.)
2 Neilreich : Aufzählung d. in Ungarn u. Slavonien bisher beob. Gefässpflan-

zen, Wien, p. 247. 1866.
3 Enumer. stirp. Transsylv. II. p. 82. (1816): in agris sterilioribus arenosis-

que vulgare.

* Erdély ed. fl. helyesb. foglalata, p. 67. (1886).
5 Bobbás Viîicze: Vasvármegye flórája, p. 246. (1887—

1
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hozzánk is. En e növényt, melyet hosszúkás (clavatus) rásimuló sertál

tokja a többi pipacsfajoktól élesen megkülönböztet, 1892 május hó
gyjtöttem Pilis-Szt-Kereszt falu körül, ahol b P. dubium-maJ együtt

vegyesen n.
Nemrégiben az egyetem gyjteményeiben akadtam rá ugyanezen

R Argemone-ra, melyet szintén Pilis-Szt.-Kereszl tájékán, de I894juliua

5-én, tehát két évvel késbb dr. Filarszky Nándor Bzedett. l'.z utóbbi tény-

bl reményt merítünk, hogy a P. Argemone állandó tagja Lesz Budapp -»

gazdag és szép flórájának.
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ADATOK BUDAPEST KOTATOKIA-FAUNÁJÁHOZ.

Francé EEZS-tl Budapesten.

(V. és VI. tábla.)

Budapest és környékének jól kikutatott Botatoria-faunájából eddig

15 Brachionus-f&jt ismerünk, mely számban több érdekes, eddig csak

Budapest vidékérl ismert állatalak foglaltatik, mint a milyenek pl. a

Brachionus Margói Dad., budapestinensis Dad., quadristriatus Kert., bi-

dentatus Kert., quadridentatus Kert., granulatus Kert., reticulatus Kert.

néven leírt sodróállatkák.*

Evvel azonban Budapest és környékének Brachionus-faunája nincs

kimerítve ; nevezetesen nekem sikerült e terület állóvizeiben eddig is három

Brachionus-fajt kimutatnom, melyek egyike, a Br. quadratus Bouss., Buda-

pest és Magyarország faunájára új, míg a másik kett, a Br. Entzii n. sp.

ós a Br. pentacanthus n. sp. eddig a tudományba sincs bevezetve.

Ezen utóbbi két alak, valamint a faunánkra nézve új Squamella

bractea 0. F. M. részletes ismertetése, a jelen sorok czélja.

Elzetesen még meg akarom említeni, hogy vizsgálataimat részint

Beichert-, részben pedig SEiBERT-féle eszközökkel, fleg, csaknem kizáróla-

gosan él anyagon végeztem. A táblák rajzai 650-szeres nagyitással, szabad

kézbl készültek.

1. Brachionus Entzii nov. spec.

(V. tábla, 1„ 2. ábra.)

Ezen érdekes alakot Dr. Entz Géza, megyetemi tanár úrról nevez-

tem el, hogy evvel is némileg lerójjam iránta tartozó hálámat.

A faj jellemzését a következkben adhatom.

A pánczél maximalis hossza 270 mm., hossza úgy aránylik szélessé-

géhez, mint 3 : 2. A sodrószerv typusos Brachionus szerkezet. A gyomor

nagy, sokszögletes sejtekbl alakul és sárgásbarna festanyagot tartalmaz.

A pánczél hát-hasi irányban lapított, de egyszersmind szélességében

a hasi oldal felé összenyomott. Mells végének hátoldala hat tüskét visel,

* V. ö. Kertész K. Budapest és környékének Kotatoria-faunája. Dissertatio.

Budapest 1894. 42—44. 1.
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melyek közül a középsk és a szélsk egyformán hosszúak; Hátrafelé a
pánczél egyre szélesbül, míg a legnagyobb szélességet körülbelül a

hosszaság Ve részében éri el, azontúl megint összelapul és hátsó regi d két,

rövid, oldalt elálló tüskébe van kihúzva. A pánczél hátsó széli hátoldali
egyenesen levágott, hasoldalt meglehetsen mély bevágású a Láb kinyulá-
sára és e helyen két, meglehets hosszú, hegyes tüskébe húzódik ki.

gók typusos szerkezetek, épúgy mint a test többi szervezete is.

Habitat. Csehi Berek, Határárok (Somogym.). (Julius 14. i

Budapest, városligeti tó (szeptember 20. 1 894).

Ezen szép és aránylag nagy faj többi rokonától fleg pánczélja alak-

jával különbözik, melynek oly sajátságai vannak, hogy ezek az alak faji ön-

állóságát eléggé igazolják. A hozzá leginkább hasonló faj a Brachionus
rhenanus Laut.,* de ez is lényegesen különbözik részint abban, hogy a

mells pánczélvég hat tüskéje közül a két középs a leghosszabb, míg a

Br. Entzü-nél a két küls tüske a két belsvel egyforma hosszúságú
(V. tábla, 1, 2. ábra), részint és leglényegesebben azonban abban, hogy a

pánczél hátsó vége két oldalt két rövid, meglehetsen tompavégü OBÚesba

folytatódik.

A pánczél aránylag vastag és egészen sima egynem; számos példán}

azonban testének középvonala felé néhány, többnyire kissé ferdén lefutó

hosszránczot is mutat (V. tábla, 1, 2. ábra).

A matrixréteg jól és leghatalmasabban a két végtüskében van ki-

fejldve.

Az izomrendszer typusos kifejldésünek látszik, de Igen nehezen

tanulmányozható, részint az állat nagy mozgékonysága, do különösen a

miatt, hogy az izmok végtelen finom és hyalin rostocskák, melyek a t. -r

köztakarója és az egyes szervek közt vannak kifeszítve. Egyedül B kerék-

szerv, és különösen a láb retractor izmai (V. tábla, 1, 2. ábra) jól Láthatók.

Az izmokhoz kell számítanom egyszersmind azon Bajátságos ki t kép-

letet is, mely a test mells felében, a rágókészülék és az agydúez közti

részben látszik, mint két kis vesealakú, ersen fénytör alakulat, melyekel

kezdetben mirigyeknek véltem (V. tábla, 1, 2. ábra), késbben azonban,

különösen pedig Brachionus Bakeri-egyének behat«) tannlmányozáaa után.

melyekben ugyané képletet ismertem fel, azon felteve sic jutottam, h

kérdéses szervezeti részlet nem egyéb két, a test kereszttengelyében, hát-

hasi irányban kifeszített izomnál. Átmetszeti képei ezek azon izmoknak,

melyeket Möbius** a kelettengeri Brachionus plicatüis 0. P. fc£.-rl» le-

gyezalaku izmok a nagy háti izom alatt» néven írt le és ábrázolt.

* Robert Lauterborn, Beiträge zur Rotatorienfauna dea Rheine und Miner

Altwasser. Mit 1 Utk. Tafel. Sep. Abdr. aus Zool. Jahrbücher. Abtheil. f. Sw. I

und Biologie. VII. Bd. 1892. pag. 2G9. Tab. 11. Fig. 3.

** Karl Möbius, Ein Beitrag zur Anatomie des Brachionm plieatiHi Mi
>

i .
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Igen érdekes jelenséget mutatott a lábretractor izmainak tapadási

helye.

Oldalt való fekvésben tisztán látható, hogy a nagy lábizom közvetet-

lenül a cuticula matrixrétegébe folytatódik; ersebb nagyítások alkalma-

zása azután azt is mutatja, hogy az izom finom hosszfibrillái messze követ-

hetk a matrix szemcsés plasmájában, mely a tapadás helyén finom szá-

lasnak látszik.

A kerékszerv (V. tábla, 1, 2. ábra) typusos kifejldésü és csak két

tekintetben mutatott megemlítésre méltó sajátságokat.

Tudvalev, hogy számos Brachionus-félénél a sodrószerv tapintó-

szreinek két szélsbbike gyakran hátrafelé áll. Számos példány meg-

figyelése most bennem lassanként azon gondolatot ébresztette, hogy ezen

tapintósörte egy, a ciliat infusoriumok pecüíiellái-hoz hasonló hullámzó

hártyaféle, mely élérl látva, sörte benyomását teszi, vagy pedig leg-

alább is egész csillangósor, nem pedig magányos csillangószr, mint a mi-

lyennek pl. Eckstein * a Brachionus urceolaris-on rajzolja. (V. ö. V. tábla,

1, 2. ábra.)

A kerékszerv támasztósejtjei (Stützzellen), melyek a szóban lév faj-

nál meglehetsen kicsinyek és kevéssé vannak kifejldve, talán hasonló

számbeli egyöntetséget mutatnak, mint pl. a csírfészek nagy magjai, me-

lyek mindig nyolczas számban jelentkeznek; én legalább valamennyié

tekintetben megvizsgált Br. Entzii-n tiz támasztósejtet találtam.

A hasoldalnak körülbelül középvonalán van a szájnyílás, mely az

aránylag hosszú, keskeny nyelcsbe folytatódik ; ezt pedig követi a rágó-

szerv, mely teljesen typusos (V. tábla, 1, 2. ábra). Agarat szájadzása körül,

a rágó-készüléket körülvev izmos, mirigyes tömeg hátoldali részébl két

kis, kissé meghajlott vakbélszer kitüremlés emelkedik (V. tábla, 1, 2. ábra).

Ezen képletek, melyek igen szemcsés protoplasmát tartalmaznak, minden
valószínség szerint nyálmirigyeknek tekinthetk. Möbius,** ki a Br. plica-

tüis-Tl egészen hasonló rágófüggelékeket ír le, ezeket összehúzékonynak

mondja, mit azonban számos Br. Entzii, de azután Br. Bakeri egyén,

melyeken ezen mirigyeket szintén megleltem — megvizsgálása után, se-

hogyan sem tudok megersíteni.

A tulajdonképeni gyomor nagy, polygonal sejtekbl alakul és csak

igen rövid garatcsvel van a rágószervvel összefüggésben. (V. tábla,

1, 2. ábra.)

eines Eäderthieres der Ostsee. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 1875. X., pag. 112. Tab. V.
Fig. 1. Fm.

* Karl Eckstein, Die Rotatorien der Umgegend von Giessen. Zeitschr. f. wiss.

Zoologie. 1883. XXXIX. Bd. Tab. XXVIII. Fig. 63.

** Möbius K. Anatomie d. Br. plicatilis. Z. W. Z. 1875. pag. 110. Tab. V.
Fig. 1. Bl.
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A gyomor ép olyan alakníású, mint a Bír. wrceotorto-uÛ ; hasonM
szervezet a végbél (V. tábla, 1, 2. ábra) is.

A gyomor pankreasmirigyei nyelesek és elég tömör plasma! mutat-
nak, melybe számos hyalin mag van beágyazva (V. tábla, 1,2. ábra . Zsíros
elválasztásuk rendesen a nyél táján szokott összehalmozódni.

Akiválasztás szerveinek tanulmányozása igen érd redményre
vezetett. A nepbrydiumok szerkezetét a következkben adhatom.

A húgyhólyagból kiindul két hosszú, a test els éa második harmada-
ban többszörösen összeliurkolt cs, mely mindegyik felében négj ostor-

sejtet visel. Ezek úgy oszlanak el, hogy kett a hát-, kett pedig a has-

oldal felé fordul.

Figyelmes vizsgálat azt mutatja, hogy ezen két nephrydinmcs a test

hasoldalán egy keresztedény által összefügg egymással (V. tábla, I. 2. ábra),

úgy hogy az egész kiválasztórendszert csak mint egyetlenegy önmagába
visszatér csövet tekinthetjük. A rendelkezésemre álló irodalomból látom,

hogy a Laánularia socialis nephrydiumrendszeréröl állítja Htxi.i

vízedények ezen összefüggését elször; azóta ez csak néhány Rotatoriáról,

névszerint a Hydatiria, Floscularia és Apsilus-iól ismereti a. Nagyon való-

szín azonban, hogy késbbi kutatások a Botatoriák számos alakjánál, talán

általános elterjedésben is, fogják ezen tényt kimutathatni.

A nephrydiumcsövek falait aránylag vastag, ersen Bzemcséa mirigy -

kinézésü protoplasma alkotja, mely helylyel-közzel, kisebb-nagyobb

fén}7 szemcséket zár magában. Az állat testüreget víztiszta folyadék

tölti meg, melyben szétszórva egyes, igen halvány fehér sejtszer ki plel

úszkál.

Az ivarszervek tekintetében újat nem tudok felhozni; ezen szervek

monogonont typusos fejldésüek. Állnak pedig egy nagy kétkarélyó eair-

fészekbl, melyhez az ersen szemcsés protoplasmájn barna bzókí

tapad. Eendesen az uterusban többé-kevésbbc fejldött peték i^ láthatók;

az oviductus a cloakába nyilik.

Az idegrendszerközpontja a, garat felett fekv nagy ganglionsejthal-

maz, mely a test középvonalában foglal helyet és rendesen vesealakú, kél

karélyú. Ers nagyításokkal való figyelmes vizsgalata i p olyannak tünteti

fel, mint a milyennek a Cladocerák idegrendszeri középpontjai ismerjük;

itt is számos kissé sárgás dúczsejtek képezik a/, agy kerületét, míg ba

ennek központi részébe állítjuk be a nagyító foknsát, finom az« mes» - pro-

toplasma látszik. Az agy hátnak fekv részébl indnl ki egy ideg, mely a

tapogatóhoz vezet és ennek végén kevés számú, hosszú, bipoláris idi

* Huxley T. H., Lacinularia socialis. Trans, Mi.-r. Boe. London, 18

Pl. I. Fig. 3.

** V. ö. Plate H. Ludwig, Die Räderthiere. pag. 81!
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tekbl álló halvány gangliont képez, melybl finom idegszálak folytatódnak

a tapintósörtékig.

A két oldaltapogató összefüggését az agygyal nem sikerült láthatnom,

habár ennek létezése több mint valószin. A tapogató finomabb szerkezete

épolyan, mint az alább ismertetend Brachionus pentacanthus-on láthatni.

A látásszerve, a szem közvetlenül az idegrendszer agynak nevezett

részén foglal helyet és typusos szerkezet.

A test többi szervei közt megemlítendk még a hosszú, gyrzött láb-

ban helyet foglaló, két, hosszúra nyúlt ragasztómirigy, melyek finom, köt-

szöveti fonál segélyével fel vannak függesztve és a láb két ujja közt finom

nyilassal a külvilággal közlekednek.

A láb legalsó végében, közvetlenül az ujjak fölött foglal helyet két

kis ovális képlet (V. tábla, 1, 2. ábra), mely az állat rendes fekvésében

többnyire egymást eltakarja. Közelebbi vizsgálatnál az látszik, hogy ezek

finom csatorna által a ragasztómirigyek torkolási pontjával állnak össze-

függésben ; igen szemcsés protoplasmából állnak és kis, accessorikus miri-

gyek benyomását teszik.

Ha az irodalomban ezen megfigyeléssel egybevágó adatokat keresünk,

akkor úgy Möbius, mint pedig Eckstein már többször említett munkáiban

erre nézve néhány észrevételt találunk, melyek egyike és ez MöBius-tól *

ered, ezen képleteket az idegrendszerrel hozza kapcsolatba és «ganglionos

fonalak» (Fäden mit gangliösen Anschwellungen) néven illeti, míg Eck-

stein 2 a Brach, urceolaris-ról a tlünk látott képekkel egybevágó rajzot

közöl, szövegében azonban ezekrl, mint külön képletekrl nem emlékezik

meg, hanem a ragasztómirigyre nézve csak a következket mondja:

«Schliesslich muss ich noch der Fussdrüsen gedenken, welche mit einem

feinen Porus in der Spitze einer jeden der beiden Zehen münden. Diese

sind stumpf kegelförmig und nicht spitz und besitzen eine kleine runde

Endfläche auf der die Drüsenöffnung liegt». 3

Evvel szemben a Br. Entzii ragasztó mirigyeire azt állíthatom, hogy

ezek az ujjak tövében látszólag egy nyilason ürítik ki váladékukat; ezen

nyilas észrevétele azonban az imént felemlített két kis mirigy által meg

van nehezítve. Az ujjak pedig nem tompán végzdnek, hanem háromszöges

alapjukkal a lábhoz ersítettek, hegyesen végzdök és teljesen átlátszók.

Ez mindaz, mit a nstények szervezete tekintetében kikutatnom sike-

rült. Hím példányok nem kerültek megfigyelés alá. Elször 1893. jul. 14-én

találtam ezen érdekes és megjelenésében igen csinos kis sodróállatkát,

mikor Dr. Istvánffi Gyula múzeumi r társaságában a Boglár (Somogym.)

1 Möbius, op. cit. pag. 112. Tab. V. Fig. I. Fnv
2 Eckstein, op. cit. Tab. XXVIII. Fig. 61.

8 Eckstein, loc. cit. pag. 397.
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melletti «Csehi berek» állóvizeit kutattam. Az úgynevezeti iHatárárok»-ban
számos más Rotatoria, így pl. Br. urceolaris, Cathypna lunaria, LepadeUa
ovális társaságában fordult el. Ujabban a budapesti városligeti fco felesín-

lakó állattársaságában konstatálhattam ezen alakot, de itt sem valami ;

mennyiségben.

A nstények csaknem kivétel nélkül szabadon úszók : mindössze csak

két esetben láttam ket ragasztó mirigyeik váladéka segélyével mi

fonalakra tapadva.

A mi ezen alak rendszertani állását és rokonsági viszonyán* illeti,

erre nézve részben már a pánczél morphologiai leirásánál nyilatkoztam.

A legközelebb álló alak, a Lauterborn leírta Br. rhenamu Laut., melylyel

szóban lév fajunk anatómiai tekintetben, eltekintve néhány részlettl,

meglehetsen megegyezik. A fökülönbséget e két faj közölt, mint már i m-

lítettem, a mells és hátsó pánczélvég tüskéinek kifejldése adja.

Lauterborn az idézett helyen * úgy nyilatkozik, hogy Br. rhenamu

valószínleg végs alakja amaz alaksornak, mely a Br. Bakeri és Br. bre~

vispinus-on át a hátsó pánczéltüskék folytonos rövidülésével a in

fajhoz vezet.

Bilfinger,** ki a Br. rhenannst újabban szintén Németországi tan

figyelte meg, egyenesen a Br. brevispinus egy fajváltozatának mondja:

más helyen azonban késbben maga a Br. brevispinus-fajt a Br. Bakeri-

val óhajtja egyesíteni. Habár utóbb nevezett szerzt ezen végletekbe

nem is követjük, annyit azonban minden esetben be kell ismernünk, hogy

ezen három alak tényleg folytatólagos sorozatot ad, melybe a Br. Entzii

mint negyedik a Br. rhenanus és Br. brevispinus közé ékeldik és ezen

alakokat még szorosabban kapcsolja össze.

2. Brachionus pentacanthus n. sp.

(V. tábla, 3, 4. ábra.)

Ezen érdekes alak faji jellemzését a következkben adhatom.

A pánczél maximális hossza 320 mm.; hossza úgy aránylik a

hez, mint 2: 1 ; a sodrószerv több karólyú. A gyomor számos. Bokszöglete-

sen összenyomott sejtekbl áll, melyek világos-harna festanyagul i - nagy

sárga olaj cseppeket tartalmaznak.

A pánczél hát-hasi irányban kevéssé összenyomott : mells

öt tüskét visel, melyek középsje egyszersmind a leghosszabb, míg a kél

széls a legrövidebb.

* Lauterborn, op. cit. pag. 2G9.

** L Bilfinger, Zur Rotatorienfauna Württembergs. II Beitrag. M,t Dal II. CO.

Sep. Abdr. aus Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Wttrtt. 1894
|

9

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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A pánczél legnagyobb szélességét körülbelül a test fele részében éri

el. Hátrafelé két hosszú nem mozgatható, alapján kissé megduzzadt, igen

finom hegyben végzd tüskeszer nyúlványt visel. Ezek eredési pontja

mögött hirtelenül megkeskenyedik a test és két széles alapú foggal vég-

zdik.

A rágok typusos szerkezetek ; a test szervezete a nem többi fajától a

következkben tér el.

A nephrydiumcsövek mells végzdése igen nagy kiterjedés syncy-

tiumban vész el, mely az agy két részén foglal helyet.

A rágókészülék aránylag hosszú garatcsvel áll a gyomorral össze-

köttetésben.

Habit. Budapest, városligeti tó (1894. okt.) Nem ritka.

Ezen igen tekintélyes alak, mint az imént adott leirásból látszik,

nem egyéb öttüskéjü Br. pala azon fajváltozatánál, melyet Hudson és

Gosse* nagy monographiájuk XXVII. tábláján tüntetnek fel «Brachionus

pala Ehrb. variety» magyarázattal.

Ezen alaknál is sikerült néhány oly szervezeti részletet megfigyel-

nem, mely eddig ezen állatok boncztanából egészen ismeretlen volt, vagy

legalább is a szóban lév fajra jellemz.

Kezdetben hajlandó voltam azon sajátságos eltérést, mely a mells

pánczéltüskék számbeli viszonyaiban mutatkozik, beteges állapotnak, ab-

normalitásnak venni, de késbben több példány tanulmányozása bizonyos-

sággá emelte bennem azt, hogy ezen alakban új fajjal van dolgunk, melyet

legfeltnbb szervezeti sajátsága után pentacanthus-nak neveztem el.

A tüskék közül a középs, mely épen a test középvonalában fekszik,

nemcsak a leghosszabb, hanem egyszersmind alapjában is a legszélesebb,

legtekintélyesebb, mintha csak két tüske összeolvadásából keletkezett volna.

A két középs tüske nemcsak nyúlánkabb, de egyúttal rövidebb, gracilisebb

is ; e két pánczélnyulvány rendesen egyforma hosszúságú és a középs

tüske hosszának mintegy két harmadát éri el. Némelykor azonban meg-

esik, hogy az egyik tüske valamivel hosszabb a másiknál és ez ilyenkor a

két testfél egyenltlen kifejldésével állva kapcsolatban, a test majd jobb,

majd pedig baloldali részlete ilyenkor jobban, erteljesebben fejldik ki.

A hátsó pánczélnyulvány is hosszabb, de még mintha ilyenkor az illet

oldaltapogatót is jobb kifejldésünek találtam volna. (V. ö. V. tábla,

4. ábra.)

A két oldalsó tüske igen rövid és a középs tüskék alig felehosszát

érik el.

* C. T. Hudson et P. H. Gosse, The Rotifera or Wlieel-Anirnalcules. Both

British and Foreign. Vol. I. London, 1889. PL XXVII. Fig. 3, 3o.
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A pánczél mells vége hasoldalán gyengén ívelt éfl a teel középvona-
lában kis bevágással van ellátva.

A test hátsó vége felé helyt foglaló úgynevezett ihátsó oldaltfiskéki

kérdéses fajunknál igen erteljesen vannak kifejldve; sokkal hosszabbak,
mint ezt Hudson és Gosse a Br. pala-wiú rajzolják 1

és csaknem oly hosz-

szúak, mint azon Br. pa/a-egyéneken, melyeket Fuir és \ 'ávka Legújabban

az alsó-poczernitzai tóban találtak. 2
Nevezett szerzk rövid j(

kitnik, hogy a tlük megvizsgált állatok ezen oldaltüskéit mozgathatók-
naktekintik. E felfogásukban azonban nem osztozkodhatom. [gaz o

hogy úszás közben tényleg az észlelhet, hogy ezen oldaltûskék idrl-idre
jobban elállanak és azután hirtelenül az állat testéhez simulnak, ha pedig

az állat úszása közben megáll, megint széjjel terpeszkednek. Ez a dolog

úszó Br. pala- és pentacanthus-egyénéken elég sokszor észlelhet. Mindeme
látszólagosan önkényes mozgások azonban véleményem Bzerinl igen egy-

szer mechanikai okra vezethetk vissza. Ezen tüskék ugyanis a gyors

elrehaladás okozta vízáramtól, mely a kerékszervtl hátrafelé hat, nyo-

matnak közelebb az állat testéhez; ha ezen víznyomás pedig megsznik,

akkor ruganyosságuk következtében helyükre mintegy visszapattannak. Én

ezen nyúlványokban egyszer cuticula kinövéseknél egyebei Dem tudok

látni.

Érdekes azon sejtréteg, mely a sodrószerv támasztósejtjei alatt az

agydúcz két oldalán fekszik (V. tábla, 4. ábra/)), és melynek összefog

a nephrydiumcsövekkel, habár gyanítom, de egész bizonysággal mindeddig

kimutatnom nem sikerült. Valóságos syncytium ez, melyben helyenként kis

«hólyagalaku» magvak vannak elszórva, és mely igen szeme

A kötszövet néhány szála és rostja a példányok legtöbbjén tisztán

látható.

Az állat hátoldalán, a húgyhólyag fölött fekszik egy kis képlet, mely

az összetévesztésig hasonlít multipoláris dúczsejthez,[nagy hyalin magvával

és kissé szemcsés szürkés plasmájával (V. tábla, 4. ábra g). Valószínnek

tartom, hogy ezen sejt nem a kötszövethez tartozik, hanem pendantja

azon idegnek, melyet Möbius, a Brachionusok anatómiájának legavatottabb

ismerje a Br. plicatilis-röl és a test hasonló helyéiül ír l< .

Az izmok közül igen jól láthatók a kerókszew (V. tábla, I. ábra m)

és a láb retractorjai (V. tábla, 4. ábra mj, mely elbbiek az i I leg-

erteljesebben kifejlett izmai. A többi izmok, így oóvszerinl az oldalsó, a

1 Hudson et Gosse, op. cit. Pl. XXVII. Fi;;. 3.

2 Ant. Fric und V. Vávka, Untersuchungen liber die Pennádéi G

Böhmens. IV. Die Thierwelt des Unterpocerniteer und Gatterechlager Teiche». Archiv

der Naturwiss. Landesdurchforschung von Böhmen. IX. Bd. Nr. i Prag ls 'u

pag. 48. Fig. 25a.
3 Möbius K., op. cit. Tab. V. Fig. Ikf.
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nagy háti izomkötegek mind csak inkább megsejthetk, mint sem valóban

láthatók.

Ugyancsak sima, páros izomrost húzódik a test hátsó felében az oldal-

tapogató táján a húgyhólyag, illetve a végbél felé (V. tábla, 4. ábra m2).

A kerékszerv typusos és különöst, eltért nem mutat, épúgy mint a

táplálékfelvétel szervei sem. Említésre méltó legfeljebb azon tény, hogy az

oesophagus falában lév hosszizmok igen jól fejlettek és tisztán láthatóan

ötlenek szembe, néhány a nyelcs hosszirányában haladó sötét vonal

alakjában.

A rágok typusosak és igen massivok ; a gyomor, melynek nyálmirigyei

meglepen kicsinyek, maga is aránylag nem nagy és számos világossárga

festanyagot mutató, polygonális sejtbl épül, melyek mindegyike egy nagy

és néhány kisebb narancs-barnássárga olaj cseppet zár magába, hasonló-

képen, mint a rectum (V. tábla, 4. ábra r) is, melynek belsejében a hosszú

csillangók élénk vibrálása, folytonos körforgásban tartja a felvett táplálék

megemésztethetlen részeit.

A kiválasztó szervek azon érdekes sajátságukkal válnak ki, hogy raj-

tuk csak két pár gomolyag észlelhet, melyek a test mells harmadában és

mintegy felében foglalva helyet, reszket szervet is viselnek. Evvel azon-

ban esetleges más gomolyagok létezését még nem akarom tagadni ; hisz ez

állatok nephrydiumai, különösen alsó részükben az ott összehalmozott szer-

vektl csak igen hiányosan figyelhetk meg és ép ezen okból ezen minden-

esetre feltn jelenséget eddig nem is vettem be a faj jellemzésébe. A húgy-

hólyag nagy, csaknem olyan nagy, mint a végbél, melynek tszomszédsá-

gában helyezkedik el; külfelületén figyelmes vizsgálatnál izomfonalakat

láthatunk s ezek összehúzódása eszközli a hólyag rytmikus pulsálását.

Br. pentacanthus igen alkalmas objectum az oldaltapogatók tanul-

mányozására.

Eddigelé ezen képletek legrészletesebb leírásait tudtommal Leydig F.*

ós Möbius K. fáradozásainak köszönjük; régebbi tökéletlenebb adatokat

Geenachee (Zeitschr. f. wiss. Zoologie XIX. köt. 1869. 497. 1.) is szolgál-

tatott.

Ezen leirások nyomán tudjuk, hogy az oldaltapogató úgynevezett

sertegödre igen hyalin finom ideggel áll összefüggésben, mely közvetlenül

végzdése eltt dúczczá duzzad fel.

En a szóban lév fajunk vizsgálatánál ers nagyításokkal azt talá-

lom, hogy ezen oldaltapogatók végkészüléke meglehetsen összetett, mit az

V. táblánk 3. ábrája szemléltet. A feltalált részletek jelentségérl azonban

majd csak akkor nyilatkozhatom, ha még több Brachionus-fajt összehason-

* L. erre Leydig Ferencz, Lehrbuch d. Histologie d. Menschen und d. Thiere.

Frankfurt, 1857. pag. 211. Fig. 114a.
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lító vizsgálatnak vetettem alá. Most e helyen csak annyil mondhatok, hogy
a ganglionszer felduzzadás vacuolákat tartalmaz és ers dj ! elég
tisztán mutat szürkés, hyalin alapállományában ferdén, i i, fotó
sávokat, melyek mint plasmafonalak minden valószinsóg szerint a pro-
toplasma elemi szerkezetébl magyarázható* ki. Tahin hasonlót látott

E. F. Weber,* mikor a Hydatina senta oldaltapogató idegei! harántcsíkolt-

nak: rajzolja.

Az ivarszervek typusos fejldésüek; a osírfészek aránylag kicsiny ; a

székmirigy vörösbarna tartalmával hamar szembeötl.

Ezen alak számos más Brachionus-f&j társaságában s budap -ti va-

rosligeti tó nem is ritka alakja, mely aránylag tekintélyes nagyságával és

élénk mozgásaival elég hamar magára vonja a kutató figyelmét.

Igen közel áll a Brachiowus pala-hoz, melytl lényegesen csak <H

mells tüskéje választja el, de ezen megkülönböztetési jel oly fontos, hogy

talán még a faji elválasztásnál is többre jogosít.

3. Squamella bractea, 0. Fr. M.

(VI. tábla, I ábra.)

Ezen eddig igen kevéssé ismert állatka a promontori útnak a budap< -ti

összeköt vasúti hid melletti részénél fekv nádas állóvizek igen gyakori

és typikus alakja, melyet ez év szen több mint három hónapig

rajokban tenyészthettem.

Mindössze is csak néhány búvár figyelte meg ezen érdekes kis Bodró-

állatkát, melyet hazánk faunájában eddig nem ismertünk.

Mióta Müller 0. Fr. 1786-ban ' Brachionus Bractea néven i

'

ismertette, Ehrenbebg fellépéséig csak alkalmi megfigyelések tárgya volt.

Mostani genus neve Bory de ST.-ViNOENT-tl ered.

Azonban csak a microscopia nagymestere, Ehbbnbebo, tannin

e fajt részletesen és róla nagy munkáját kiegészít atlaszában felismerhet,

characteristics rajzokat ad, melyek a fbb szerveket a © »mrot, vi gbelet,

a nyálmirigyeket, a húgyhólyagot a valóságnak megfelelen ábrázolják.

Az Ehrenberg utáni idkben tudtommal egyedül csak !

gáltat ezen fajról bvebb, ábráktól is kisért leirást, mert az irodalomban

szétszórt egyes adatok, mely Bartsch, Pbitohabd és WafflSB-tl erednek,

csak a faj földrajzi elterjedésével foglalkoznak.

így tehát talán nem jogosulatlan, lia ezen sajátságos és több tekintet-

* E. F. Weber, Notes sur quelques Rotateurs des I

des Archives de Biologie. Vol. VIII. 1888. B.-Abstr. PL XXX11. Pig. U.

** P. Fe. Müller, Aniinalcula infusoria, pag. 343, lab. XT iTX

(Ehrenberg nyomán idézve.)
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ben anatomiailag is érdekes állatkát vizsgálataim alapján részletesen is-

mertetem, annyival is inkább, mivel néhány szervezeti részlet tökéletesebb

megismerésére jutottam, mint Eckstein.

Minthogy eddig kielégít szabatos faj diagnosis hijján vagyunk, ezt a

következkben adhatom.

A pánczél ovális, ell is, hátul is mély bevágású, lapos has és dom-

ború hátoldallal. Maximalis hossza 124//.; hosszaságának aránya széles-

ségéhez 3 : 2. A kerékszerv látszólag öt lebenybl áll és négy vörös szemet

visel. A bélcsatorna igen hyalin s kevés mennyiség ockersárga festanya-

got tartalmaz. A pánczél mells felében likacsoktól át van törve. A pete-

fészek a gyomorra mindig keresztben fekszik. Habit. Állandó viz növény-

dús pocsolyákban. Budapest (1894. szept.).

Az egyének hossza 116 és 124
fj.

közt váltakozik, szélességük ha-

tárértékei 70 és 83 fi. Leggyakoriabbak az 116—120 // hosszúságú

egyének. A pánczél hasoldala csak igen kevéssé domború és a hátoldalhoz

viszonyítva egyenesen laposnak mondható. Alakja általában ovális, mellül-

hátul is mély bevágással bir (VI. tábla, 1. ábra).

A mells bevágás a hátoldalon mélyebb, mint a hasoldalon, de mind-

két helyt visel egy sajátságos cuticularedt (VI. tábla, 1. ábra r), melyet

Eckstein* «schmaler, gekörnelter Umschlag» néven ismer, melyet azon-

ban ábráin nem tüntet fel. Figyelmes vizsgálat után azt állíthatom, hogy

ezen red nem szemcsés, mint Eckstein mondja, hanem kis likacsokkal

van átfúrva, hasonlóképen mint néhány Brachionus-í&] testburka.

A hátsó kivágás csak hátoldali ; a hasoldal csak igen kis öblös be-

vágást visel, míg ez a hátoldalon mélyen, csaknem a pánczél harmadáig

terjed. Ezen bevágás nem háromszögletes, mint a mells testrész háti be-

vágása, hanem kezdetben egyenköz szél, végén pedig kissé ívesen van

határolva (1. VI. tábla, 1. ábra).

A pánczél két lemeze igen szorosan egymásra borul a test szélén,

úgy, hogy a pánczéllemezek képezte lumen határvonala mint zeg-zúgos

vonal látszik. A láb négy izbl és az ujjakból áll. Az izek nem mind egy-

formán hosszúak ; leghosszabb az utolsó, legrövidebb a második ize. A volta-

képeni láb hossza 30 /z, az ujjaké pedig majd 21 /x.

Az ujjak (VI. tábla, 1. ábra r) mindegyike megint két izbl áll, egy

rövid, de széles alapizbl és a hosszú, hegyesen végzd tulaj donképeni

ujjból, melynek igen hegyes végei a hasoldal felé kampóalakuan meg van-

nak hajolva. Igen jó hasznát veszi ennek az állat, moszatok (Spirogyrák,

Zygnemák) közt való mászkálása közben.

A köztakaró. Az állatok lágy testrészeit körülzáró pánczél meglehe-

tsen vastag és szilárd ; matrixrétegét azonban hiába keressük, a testfal

* Eckstein, op. cit. pag. 388.
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a testür felé határoló részét egészen hyalinnak találjuk és csak ersebb
nagyítás, meg figyelmes vizsgálat mutat néhány kötszöveti . ily a
test egyes szervei és a pánczél fala közt van kifeszítve« t kisebb-
nagyobb zsircseppeket is zár magába. (VI. tábla, 1. ábra k.) Csakis b I

szerv és a mastax közt es részén látszik az itt niindig hatalmasabban ki-

fejlett matrix, mint ersen szemcsés syncytium, melynek egyea ihólyag-
alakú» sejtmagjai jól kivehetk.

E helyen említem azon különös alakulásokat, melyeketa VI. táblán

^-betvel jelöltem. Ezek sajátságos lebenyes, era fénytörése képletek,

melyek a test mells végén, a hátoldalon foglalnak helyei ésatestürta
pánczél nyilasától mintegy elzárják. Hajlandó vagyok ezen alakulásokban

mészkiválasztásokat látni, a mennyiben ana hivatkozhatom, hogy

eczetsavval való kezelésnél eltntek. CFgyanilj mészpikkelyeket, melyek

külsejükben is hasonlók a Squamellák épen említett mészkii saihoz

Leydig F. 1
írt le a Daphnia sima és D. longispina nev Cladocerák köz-

takarójából, és valószín, hogy további vizsgálatok ilyen mészkivá

kat a Eotatoriák testburkában is nagyobb elterjedésben fogják kideríteni

Mész elfordulása a sodróállatkák szervezetében különben sem áj dolog;

hisz már Ehebnberg óta ismeretesek egyes fajok pl. a Notommata aurüa

úgynevezett mésztömli, melyek meszet zárnak magukba.

Az izomrendszer. Eddigelé csak Eckstein ismertette a Squamella

kerékszerv és a lábretractor izmait és más izmok nem is igen észlelhetk,

eltekintve a hátizmok, az oesophagus gyrs izomzata, valamint a húgy-

hólyag igen erteljesen összehúzódó sima izomrostjaitól.

Legjobban tanulmányozhatók a nagy háti izmok (VI. tábla, l.ábi

melyek rendesen két köteget képeznek, és melyeken a halvány, orsódad

mag különösen eczetsav alkalmazásával jól látszik.

A táplálkozás és emésztés szervei. Ezekrl Eckstein következi

nyilatkozik: «A rágok ers kifejldésüek, a garat szk, hajlott és sokszor

ingó mozgásokat is végez, melyek azután az egész emészt csatornára is

átterjednek. A gyomor nagy sejtekbl áll, páros mirigyekkel «Hatott i

részbl állónak látszik; legalább erre enged következtetni az, hogy a táplá-

lék rendesen két ovális tömegben halmozódik össze. \ régbelel Bokfi

húgyhólyag takarja el; mindkett az els lábizben a eloakávaJ közlekedik

a külvilággal». 2 Minderrl azonban ábrái alig mutatnak valamit, kivév<

talán a rágókészülék rajzát, mely a természetnek megfeli

Tanulmányaim után az emésztés és a táplálókfelvétel az< rv< it
'

keznek ismerem.

1 Leydig Fr., Naturgeschichte d. Daphniden. Tübingen, 1800. pag. 15, 141, 157.

Tab. IL Fig. 17, Tab. III. Fig. 28.

2 Eckstein, op. cit. pag. 3S9.

3 Ibidem. Tab. XXXVII. Fig. 53, 55.
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A sodrószervtl megkerített táplálék (egysejt moszatok : Chroococcus,

Merismopoedia, Scenedesmus-félék ; Chilodon- Glaucoma-íéle ázalékállat-

kák) az alig észrevehet, rövid nyelcsövön át a rágókészülékhez (VI. tábla ma)

jutnak, mely hatalmasnak látszó fogai daczára a táplálékon nagy kárt nem
tesz. A rágókészülék chitines vázát Eckstein jól rajzolja, úgy, hogy e tekin-

tetben új adattal nem is állhatok el.

Azonban sem Eckstein, sem pedig más szerz nem látta a mastax

hátsó részének hatalmas kúpalakú sejtjeit, melyek kis ovális maggal birok

és ersen szemcsés tartalmukkal bizonyára a nyálnak megfelel nedv el-

választását eszközlik. Ezen aránylag óriási sejtek csak a rágó alsó, illetve

hátsó felén vannak kifejldve.

A mastaxbcl a vékony, sokszor s-alakulag meghajlott oesophagus

(VI. tábla oe) vezet a tulajdonképeni gyomorba. Ezen oesophagus vastag fala

igen szembetnen mutat gyrsen lefutó izomrostokat, ezenkívül a ventri-

culusba való betorkolásánál rendkívül erteljes hosszú csillangókat is, me-

lyek élénk csapkodása kevésbbé figyelmes vizsgálatnál reszket szervre

emlékeztet képet ad.

A. gyomor (VI. tábla st) egymást sokszögletesen összenyomó, látszólag

16 sejtbl áll, melyeknek bels felükön csillangómozgás figyelhet meg.

Azon sárga festanyag, mely a legtöbb sodróállatka gyomorsejtjeire olyan

jellemz, ezen alaknál csak nagyon gyéren van kifejldve néhány halvány-

ockersárga olaj cseppecske alakjában.

Már Ehrenberg említi, hogy a Squamellák « bélcsatornája » kétreke-

szes («zweitheilig») 1 és ugyancsak erre czéloz Eckstein is azon állításával,

hogy «a gyomor két rekeszbl látszik állni; legalább arra mutat az, hogy

a táplálék többnyire két ovális tömegben elhelyezve foglal benne helyet».2

Figyelmes vizsgálatnál tényleg az látszik, hogy a gyomor hozzá

hasonló, csakhogy valamivel kisebb bélrészletbe megy át, melynek bels
fala nagy csillangókkal borított. (VI. tábla re). Ezen bélrészlet a gyomortól

histologiai tekintetben semmivel sem különbözik ; sejtjei ép olyan hyalinok,

finom szemcsések, mint amazé. Eckstein 3 ezenkívül még végbélrl is tesz

említést, azt állítva, hogy ezt sokszor a húgyhólyag takarja. Én más bél-

részleteket az említetteken kívül nem láttam, hanem igenis az utóbb leírt

bélrészlet összefüggését a cloakával, miért is ezt jelölöm végbélnek.

Az emésztcs függelékei, a nyálmirigyek igen feltnen és jól van-

nak kifejldve és annyiban térnek el a typustól, hogy több lebenyre osz-

tottak, mintegy bogyósmirigy módjára (VI. tábla gl). Histologiai szerkeze-

tük azonban eltért nem mutat. Mindig tartalmaznak néhány kisebb-

1 Ehrenberg, op. cit. pag. 480.
2 Eckstein, loc. cit. pag. 389.
3 Ibidem, pag. 390.
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nagyobb színtelen olajszemesót és nagj Bejtmagvakat, széles, hyalin nedv-
övvel. Ezen magvakra még az a megjegyzésem, hogy nagyságuk i

ugyanazon állat testén belül nem ugyanaz, mini ink is mul
Azon kérdést, hogy nyelesek-e ezen mirigyek, nem tudtam eldönteni, mivel
a gyomorba való szájadzásukat észrevennem nem sikerült, annyi
van összehalmozódva ezen ponton, hogy a részletek megfigyi

bajos; metszetek készítését pedig az állat minimalis kicsin]

Kiválasztó szervek. Még nagyobb nehézséggel küzd a kivála

vek tanulmányozása, melyekbl a húgyhólyagon i
- az I.« estet» ism< it- tt.

két pár reszket szerven kívül mást nem is ismerünk.

A reszket szervek elhelyezését olyannak találom, mini ezl Bonom
rajzolja, csakhogy mind a négyet egyszerre látnom nem sikerült; mindig

csak egy-egy tnik ki, a különböz szervek halmaza közi (VI. tábla

A húgyhólyag igen nagy, csaknem a test széli Bsége felét elfoglaló és

idrl-idre igen erteljes contractiókat mutat (VI. tábla v). A húgyhólyag

két oldalán foglal helyet igen sajátságos alkatú Bzerv, mi ly mindeddig

a Squamellá-ról ismeretes, és mely Eckstein ügyeiméi is felköltötte. I

következ szavakkal írja le: «ez a hólyag és a petefi szék kél oldalán, két

hosszú keskeny, finom szemcsés test, melyekben némelykor ónom vonalak

(valószínleg brredk) látszottak».*

Én sokáig vizsgáltam ezen érdekes képleteket és észleleteimel a kö-

vetkezkben foglalhatom össze.

A kérdéses tömlalaku szervek két massiv cs alakjában húzódnak a

húgyhólyagba való nyilasuktól idestova a test fele részéig. Tartalmuk mi ur -

lehets szemcsés, durva protoplasma, mely kisebb-nagyobb olajcseppekei

is zár magába (VI. tábla y). Ezen tömlk hosszában végignyúlik egy ónom

világos vonal, melyet Eckstein brrednek tart, mely azonban ream tinom

csatorna benyomását tette.

Ezen képlet azon részén, hol ez a nyálmirigy a csú

egymásra halmozott tömegeitl tovább nem látható, sajátságos vakbél-

szer kitüremlés emelkedik mintegy kis nephrydiumes, mely tisztán és

élesen megkülönbözteten mutat belsejében végig haladó csatornái Ennek

fala is durva szemcsés protoplasma, mely aránylag nagy olajcseppeket is

zár magába.

Ezen igen különös szerv, melynek homologonjái más Rotatoriáknál

mindeddig nem ismerjük, véleményem szerint a nephrydiumokkal all

functionális összefüggésben és talán átalakult vízedénynek felel meg. M

min azonban ezen összefüggés és milyen tényleg ezen Bzen mködi

élettani czélja, ezt mindeddig nem tudjuk; ennek megállapítása további

kutatások feladata marad.

* Eckstein, op. cit. pag. 390.
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Idegrendszer. Az idegrendszer központi része a test mells részében

közvetlenül a rágok közelében foglal helyet a test hátoldalán, az úgyneve-

zett nyaki tapogató alatt. Ezen, a szóban forgó alaknál még meg nem figyelt

szerv kis, egymást sokszögletesen összenyomó sejtekbl épül (VI. tábla c),

míg központi részén finom szemcsés ; a tle szétsugárzó idegek közül néha-

néha meglátható a tapogató idegszála, mely végzdésében ganglionos meg-

vastagodást mutat, míg a tapogató maga egészen megegyezik a Brachionu-

sok tapogatójával (VI. tábla pr).

Hasonlóképen idegek vezetnek a szemekhez is (VI. tábla o). Ezek

adják számbeli viszonyaikkal a Squamella nem charakteristicumát, a

mennyiben ezen állatalak négy szemével lényegesen különbözik a kétszem

Metopidia és a szemetlen Lepadellá-tól, holott máskülönben alig-alig létez-

nek egyéb szervezetbeli különbségek e nemek között. A szemek számát

vonatkozólag érdekes irodalomtörténeti controversia is létezik. Ugyanis

Eheenbeeg l nagy munkájában oly Squamella-egyéneket is rajzol, melyek

csak két szemmel ellátvák. Baetsch 2 késbben a Squ. bradeat, EHEENBEEG-re

való hivatkozással hasonlóképen kétszemünek mondja.

Véleményem szerint mindkét szerz nem Squamellát, hanem Meto-

pidiát figyelt meg, mert az elbb említett genus typusosan négyszem.

Már Eckstein említi, hogy a négy szem közül a mellsk, melyek fény-

tör lencsét is zárnak magukba, a nagyobbak és mikor állítását megersí-

tem, csak azt jegyzem meg, hogy a nagyobb szemek a test hátoldalán, a

kisebbek pedig a test hasi oldala felé foglalnak helyet. Az idegrendszerrel

kapcsolatban kell ismertetnem azon páros ganglionsejteket is, melyeket a

hátsó, hátoldali páncz élbevágás két oldalán figyeltem meg (VI. tábla g).

Multipolar dúczsejtek ezek, melyek hyalin, ovális sejtmaggal ellátvák, a

test mells részével, egy ideig követhet idegfonállal állnak összefüggésben,

melynek végzdését illetve az agygyal való összefüggését még sem lehetett

azonban biztonsággal megállapítanom.

Ivarszervek. Ezek legjobban észlelhet része az ovarium (VI. tábla ov)

és ez igen tekintélyes fejldésü. A test hátoldalán fekszik, keresztben a

gyomorra, mint nagyjában négyszöglet hyalin test, mely több kisebb-

nagyobb lebenyt is mutat. Tartalma igen ersen és durva szemcsés és sza-

bálytalanul elszórt, különböz nagyságú olaj cseppecskéket is tartalmaz.

Eckstein 3 az ovariumban igen nagy számú kisebb-nagyobb magvat is raj-

zol; én állandóan nyolcz, nagy, meglehetsen egyforma nagyságú hyalin

magvat láttam, melyek nucleolusa tetemesen nagyobb az Eckstein rajzolta

1 Ehrenberg, Atlas. Tab. LDL Fig. XVI. 1—2.
2 Bartsch S., Die Käderthiere und ihre bei Tübingen beobachteten Arten.

Inaug. Diss. Stuttgart, 1870. pag. 55.
3 Op. cit. Tab. XXVn. Fig. hZov.
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magvakénál. Épúgy azon tle említett központi keresztredökel m m i szl( I-

tem, melyeknek azáltal kellene keletkezniök, hogy az ovarium kél oldalsó
vége ers húzást gyakorol egymásra. Mindennek nyoma Bin

Kérdéses szervek. Hátra van még azon sajátságos képli I ism« rt

mely mindeddig csak a Squamella és Metopidia nemrl is,,, 3 me-
lyet Eckstein, e képlet els észlelje következ szavakkal ír li : iEa ason-

nal szembetn, ersen fénytör folt, mely valamivel oldali romot
eltt foglal helyet és KOII alkalmazásával, ágy mint a többi belszen is,

nyomtalanul eltnt. A bél mozgásai és összehúzódásainál ide-oda m
Egy chromeczetsavval megölt példánynál csatornát is véltem benne hit-

hatni, de ezt époly kevés biztonsággal állíthatom, mint milyen k<

tudok ezen képlet czéljáról elhozni».*

Ezen képletet én is és pedig még minden megfigyeli egyénen észlel-

tem ; úgy látszik tehát, hogy ez jellemz és állandó fajcharakter. Csaknem

mindig azon helyen fekszik, hol a ventriculns és a rectum mellül egymásba

szögel. Csekély nagyításnál is jól látható, mint fekete körvonalú, tg i

sen fénytör gömb (VI. tábla /). Számos egyén figyelmes vizsgálata

inkább azon véleményt ersítette bennem, hog}- bizony ezen «rejl

szerv» nem egyéb nagy olajcseppnél és ezen feltevés valószínsége csak-

nem bizonysággá vált bennem, mikor ennek szomszédságában némelykor

egy másik, habár tetemesen kisebb ilyen cseppet észleltem. Sot Eoi

állítólagos központi csatornája is coïncidai eme magyarázattal, meri vala-

mely nagyobb zsír vagy olaj csepp mikroskopi képe, akkor, ha ezen es< pp

középpontjára állítjuk be a fókust, a fénytörés szabályainál fogva, 1

pontjában világosabbnak fog látszani, miáltal egy központi ür tévhite némi

alapot nyer. A káliluggal való kezelés utáni eltnés is jól fér m< g nézetem-

mel. Osmiumsavval való kezelés pedig megfeketíti. Ezek nyomán nem habo-

zok többé azon kijelentésemmel, hogy ezen kérdéses szerv valószínleg

csak olaj csepp.

Véges végül még a láb ragasztómirigyét (VI. tábla glp) kell, hog3 f< 1-

említsem, mely mint hosszú, orsódad finom szemcsés plasmatömeg csak-

nem a láb els izétl az utolsó iz közepéig nyúlik es ott egy kis kidndoro-

dáson finom nyilassal közlekedik a külvilággal.

Életviszonyok. A Squamella a tiszta viz, állandó, nvónydúí

medenczék lakója, azon vizeké, melyek a Daphniák, Simocephalnsok, l

Hydrák állattársaságának kedvencz lakóhelye, s melyekre a nagy I orticA

Iák, a Paramecium Bursaria, a Stentorok, a SítcAoHctáfccMorellás alakja

jellemzk. Ilyen helyen ritkán, de akkor annyival nagyobb számban a

kott fellépni. Élénk, gyorsan egyenes irányban elrehaladó mozgásaival,

csinos termetével elég hamar szembetn alak. Bendi - D Bpirogyrák,

* Eckstein, op. cit. pag. 390.
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némák szálai közt lát egysejt moszatok és kis ciliat infusoriumokból álló

tápláléka után, de kedvencz tartózkodó helye elhalt vagy megvedlett rovar-

álczák üres chitinburkai is, melyek rendesen egyszersmind számos Proto-

coccoidea és Choanoflagellata kedvencz termhelyei.

Rendszertani állás. Még néhány szót kell koczkáztatnom a Squa-

mella nemi jogosultsága érdekében Hudson és Gosse ellenében, kik kérdé-

ses alakunktól ezt megvonva, minden közelebbi megokolás hián is Meto-

pidia bractea néven veszik fel nagy munkájukba.* Evvel szemben a Squa-

mella fajjogosultságát talán a következkkel védelmezhetem.

Igaz, hogy a Metopidia a szervezet sok részletében, a pánczél alakjá-

ban megegyezik a Squamellá-val, de másrészt a négy szem jelenléte olyan

charakteristikus bélyeg, mely a nemi elválasztást határozottan megkivánja.

Más Eotatoriafajok fmegkülönböztetje is csak a szemek jelenléte vagy

hiánya, illetve száma ; ha ezen charaktert elvetendnek tartanok, akkor

ennek consequentiájában a Callidina nemet is a Philodiná-val kellene

egyesítenünk, a szemetlen Lepadella nemet pedig a Metopidiá-Yal, melylyel

különben nagyjában megegyezik, egy kalap alá foglalnunk.

így tehát nem csatlakozhatom a fent idézett angol szerzk vélemé-

nyéhez, hanem a Squamella genus nevet kérdéses alakunkra nézve továbbra

is fentartom.

AZ V. TÁBLA MAGYAKÁZATA.

i. ábra. Brachionus Entzii nov. spec.

Nstény a hátoldalról. Typusos egyén a budapesti városligeti tóból

650-szer nagyítva.

A betk értelmezése a következ :

p = nyaki tapogató.

o = szem.

glx = accessorikus kis nyálmirigyek.

gk = nagy nyármirigyek,

s = gyomor.

ov = peték. Az állat baloldalán az uterusban két jobban fejlett pete látható.

2. ábra. Br. Entzii nov. spec.

Nstény a basoldalról. Ugyancsak a városligeti tóból 650-szer na-

gyítva. A rajzban a hátoldalon fekv szervek, melyek csak a mikroskop

mélyebb beállításában látszanak, a könnyebb áttekinthetés szempontjából

ki vannak hagyva.

A betk értelmezése a következ :

m = keresztizmok átmetszeti képe.

c = központi agydúcz.

ma= a rágókészülék.

* Hudson et Gosse, op. cit. pag. 109.
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gl2 — a nyálmirigy.

\ székfészek.
äst

J

m1 = nagy hasi izmok a lál> bevonására.

3—4. ábra. Brachionus pentacanthus noo. spec
3. ábra. Az oldaltapogato 880-szóroa nagyításban.

4. ábra. Kissé egyoldalúan fejlett, de máskülönben fcypusoa nstény hátoldalról
a budapesti városligeti tóból. 650-szer nagyítva. A beti érteim«

p = durvaszemcsés syncytium, mely valószínleg a Qephrydiumhoz tartozik.

m = nagy háti izmok.

m
x
= a lábretractor izmai.

m2 = páros sima izomrost.

g = hátsó, hátoldali dúczsejt.

v = végbél, megemésztett táplálék-maradványokkal. A rectum mikroakopi

átmetszetében van rajzolva.

1 = oldaltapogató.

A VI. TÁBLA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Squamella bractea 0. Fk. Müller.

Nstény, typusos példány a hasoldalról, a budapesti összeköt vasúti

hid melletti pocsolyákból. SSO-szoros nagyítással, szabad kézbl rajzolva.

A betk értelmezése :

/i, = homloknyujtvány.

o = szemek, kis kristálytesttel.

ma= rágókeszülék.

c = központi agydúcz.

pr — homloki tapogató.

oe = oesophagus.

m = nagy hátoldali izmok.

f = zsírcsepp (Eckstein «rejtélyes szerve»).

gl = lebenyes nyálmirigy,

sí = gyomor, magas fokus beállításnál.

re = végbél, centralis fokus beállításnál, átmetszeti képben.

y z= az úgynevezett «oldalszerv »-bi kinyúló vakbélszer oa.

k =z kötszöveti rostok, melyek zsírcseppet zárnak magukba.

m1
= a láb mozgató izmai.

g = hátsó multipolaris dúczsejt.

d = a ragasztómirigy szájadéka.

glp z= a ragasztómirigy.

v = húgyhólyag, telve.

ov = ovarium, magas fokus beállításnál ; a oyolcz magból ez< a beállításnál osai

öt látszik.

x = karélyos mészkiválasztások.

2 = az alig kivehet nephrydiumok egy reszket Bzerve.

r = a pánczél «szemcsés redje», likaoscsatornáfckal.
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MEGJEGYZÉSEK

A PÁRISI ÉS KEW-I HERBARIUM CORTUSÁIRÓL, VALAMINT

A CORTUSA PÉKINENSIS. A. Richt. pro var.

Dr. Richtek ALADÁK-tól, Aradon.

(3. ábra-rajzzal.)

Néhány éve, hogy a Cortusák polymorphiájához gyjtöm az adatokat.

1889-ben a Nemzeti Múzeum, majd bold. Haynald bíboros érsek Cortusa-

collectióját tanulmányozhattam, a nélkül, hogy az eredményt ép az ázsiai

anyag hiányos volta miatt végérvényesen megállapíthattam volna. Mint-

hogy e monotypikus genus egyetlen speciese szórványosan fordul el a

gyjteményekben, várnom kellett a kedvezbb alkalomra. Késbb, a midn
BoissiEE-nek Chambésy-ben, Delessert és De Candolle Genfben lev,

majd Paris, Bruxelles és London-Kew herbáriumainak remek Primu-

laceáit a helyszínén vizsgálgattam, beláttam, hogy nem ok nélkül ; mert

meggyzdtem arról, hogy a Cortusa Matthioli L. eredeti hazája Ázsia
;

származása, e faj elterjedésének góczpontja a chinai hegyek valamely vidé-

kére esik. Már Gmelin is hasonlóképen vélekedett.*

Ázsia flórája a legfbb botanikai emporiumokban sincs oly mérték-

ben képviselve, mint Európa növényvilága és kevésbbé ismerjük oly rész-

letesen, mint Európa növényzetét. A Cortusák herbarium! adatai mind-

azonáltal számosabbak Ázsia vegetatiója részérl és a nevezett herbáriu-

mokban talált adatok nemcsak a fent közölt állításaim tényét igazolják,

hanem azt is, hogy KERNER-nek (az Ost. Bot. Zeitschr. XXV. 1875. évf.

17-ik lapján) a typust illet fejtegetései helyesek; ellenben Borbás ugyané

folyóiratban (Ö. B. Z. 1889. Nr. 4.) közölt s Kerner nyomán haladó inter-

pretatiójával mindenben egyetérteni nem lehet. Nem pedig azért, mivel a

nevezett auctor (var. glabrata Borb., var. leviflora Borb. etc.-jában nyil-

vánuló) felfogásának alapjára helyezkedvén, Linné ereklye gyanánt rzött

(és három lapra ragasztott) Cortusa Matthioli-jának összesen öt eredeti pél-

dányát, — a melyeket Kew szives közbenjárásával a londoni «Linnean-

Society» LiNNÉ-herbariumában látni szerencsés valék, — az els szem-

* «Ihr natürlichster Standort scheint östlich von Yenisei, in Sibirien zu sein» —
Curtis: Botanical Magazine. London (1807), pag. 987.
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1. ábra. Cortusa Matthioli L.

A londoni «Linnean-Society» tulajdonában lev iLinné-Herbariami originale]! után I

aan.* — o., egy levél három fels karélya term, nagys.-ban, Lini

példányáról. (Természet után rajzolta: dr. Richteh Ai. ahm:, LondonbaD, L89L]

* Plantae glaberrim», Binubufl inter dentés oalyois basi Late rotundatis, mem-

branaceiBÍ Corolla 9—12 mm. long., oalyx 1- -5 mm. Long. ibirio«

Andrz., — foliis subtus sparsissime puberulis, diviaionibiifl eorom acutioribua u t \ p. •

Kerneriano vere diversa.
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pillantásra külön-külön új fajtáknak kellene vennünk (lásd p. o. az 1-s áb-

rát és a 3.-kat) ; holott Linné növényei is, úgy mint egyéb herbáriumokból

még számos más, csak tagjai azoknak a számtalan változatoknak, a melyek

az ázsiai (China) törzs-faj «elmosódott» jelleg variánsai gyanánt Európa

Kárpátjaira és Alpeseire átszármaztak, földrajzi elterjedésüknek nyugati

(Engadin) végpontjáig.*

be a de
2. Cortusa Matthioli L. — Kerner typ.

a. levél, term, nagys., fonákáról nézve.

. c. virág ; természet, nagys. = 12. mm., kehely : 7 mm. hosszú. (Austria super. Herb.

Austro-Hung. exsicc. No. 906.)

d. e. tok-termés; term, nagys. 7 mm., kehely: 5 mm. h. Természet után rajzolta:

Richter Aladár.

Eészletesen egy késbbi alkalommal fogom kifejteni azt is, hogy a

Cortusa Matthioli, az egyetlen genus ez egyetlen képviselje bizonyára

késbb jutott el hozzánk és nem benszülött tagja e continens flórájának.

Hisz a némileg gyakorolt botanikus szem e növény habitusában Európa

flóráját illetleg idegenszerséget lát; a levelek oly szabását és a virágok

oly összbenyomását a növény testének küls megjelenésében, a melyek az

európai flóra európai képére nem igen vallanak.

* Keleten Japán és Sachalin 1 példányait a párisi herbáriumban láttam.
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Ázsia flórájá-nak nem egy Primulá-ja szakasztott C,rtu>a-halutus
(Primula Jezomsis Miqu., Pr. septemloba Fkanch. etc^- 'ellenben a ....

Primula longiflora és Pr. farinosa-nk telivér Primula-voltát tagadni ,,,-,„

lehet.

Ebbl kifolyólag megjegyzem, hogy a Cortnsa-genne generikns jogo-
sultságát legfeljebb Európa flórájában respectálhatjuk. Pbahodt, a M
d'Histoire Naturelle herbáriumának attaché-ja Parisban, aa átsiai Primn-

3. Cortusa Matthioli L. var. pékinensis m.

a. levél, természetes nagyságban ; fele részben a fonákáról nézve.

b. virág, 2-szer nagy. (természetes nagys. 9— 11 mm. és a kehely 6—7 mm. hosszú).

c. tok-termés, 2-szer nagy. (term, nagys. 8—10 mm. és a kehely 6—7 mm. hosszú). Az origi-

nale a párisi Museum d'Hist. Naturelle herbáriumában (Environs de Pékin, Chine septentrio-

nale. 1863. juillet; leg. l'abbé David). Természet után rajzolta: Bichtek Aladah.

Iákból oly sorozatot állított össze elttem, a mely megdönti e monotypikus

genus létjogát és — csupán csak a rendelkezésemre álló Primula Jezoétui»

Miqu. s Pr. septemloba FiuNCH.-ra* való hivatkozással — bízvást mond*

hatom, hogy «Genus Cortusae supprimendura»,** tehát «Primula Matt-

hioli (L.) sub Cortusa» (ined. in herb. Mus. Paris et Kew).

E szerint a Primula genus a következ két f sectióra oszlanék :

* A nevezett niuzemn szívességébl megvan a herbáriumomban.

** P. o. Atragene alpina L. ! rectius : Clemati» alpina (L) - wb átrafUM,

Tennétzetrajzi Füzetek. XVII. kt.
10
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PEIMULA L. gen. n. 197.

I. Euprimula m.

Calyx 5-fidus. Corolla hypocrateriformis vel infundibuliformis, tubo

cylindrico, ad insertionem staminum dilatato ; faux fornicibus prsedita vel

nuda. Ovarium multiovulatum. Capsula 5-valvis.

1. Aleuritia Dub.

2. Primulastrum Dub.

3. Auricula Dub.

4. Anthritica Dub.

Europa flóráját illetleg.

IL Cortusa L. (pro sub-gen) — gen. n. 198.

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, tubo brevi. Stamina fauci

inserta, ex annulo prominente egredientia. Ovarium multiovulatum. Cap-

sula apice quinque valvis.

Sp. 2.9 Primula Matthioli (L)* [= Pr. Cortusa, Sándor, Herb. Univ.

Budapest, etc. A. Right, ined. Herb. Mus. Paris et Kew].

Habit. Asia, Europsea.

Mert az a f megkülönböztet bélyeg, hogy «tubo cylindrico» és úubo

brevi» a két genus generikus elválasztására elég nem lehet ; figyelmünkre

méltatván azt is, hogy Kamiensky** vizsgálatai alapján a Primula és

Cortusa anatomiá-ja egymással lényegében megegyez.

Keeneb volt az els, a ki észrevette azt, hogy a Cortusa Matthioli-t

szemben az erdélyi C. pubens ScHOTT-sel a levelek szabása jellemzi, t., i.

levél-karélyai félkör-alakuak, a melyek újból 3 kisebb, egymástól többé-

kevésbbé divergáló karélykára oszlanak (1. 1 a, és 2 a ábrát).

Ez a bélyeg — e localis fajtára — mindenesetre jellemz lehet,

de nem feltétlenül ; mert a Monarchia Cortusáin tapasztalt Polymorphis-

mus *** e tekintetben kizárja e bélyeg állandóságát.

* Et : Cortusa Semenovii Herd. — Ermm. Plantarum Region, eis et transilien-

sibus a cl. Semenov. collectarum. Auctore : Regel et Herder, pag. 5—6. — Aligha-

nem egyedül Oroszország valamely gyjteményében lesz meg. En a nevezett helye-

ken nem láttam. Errl is késbben. Bentham és Hooker (Gen. plant, p. 633.) csak

egy sp.-t ismer.

** Fr. Kamiensky, Vergleichende Anatomie der Primulaceen. Halle 1878. p. 43.

*** A magyar flórát közelebbrl érdekl ScHUB-féle Cortusákról, valamint a

Cortusa sibirica Andrz., egyenesen Besser kezébl ered originaléiról (Vidi in Herb.
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Nem úgy China Cortusa-jánál = Primula (Cortuaa) MaUMoli (L.)

var. pékinemis m. (syn. var. chinensis m. sebed, in Herb. Mus. Paris, Bru-
xelles et London-Kew).

Peking aSiao Wu Taishan» hegyvidékérl, szóval China egyik északi

provincziájából származó Cortusa-k feltn élesen körvonalozott formái
tüntetnek fel leveleik szabására nézve. A levelek karélyai az európaiakból
képest nyultabbak, a basis táján befzdöttek ; a három divergáló karélyka

hasonlóképen éles metszés s a metszés zuga öblös, ennélfogva l terel

egész lemeze is a nálunk meghonosított Pelargoniuin-levelekhez hason-

lóan (±) bodros (3. a ábra). Virágaik habitusa is eltérbb, mert a virág a

kehelylyel együtt nyúltabb; ez utóbbi fleg az érett toktermésnrl látható

(3. c ábra), a hol is a nyelecske lassan átmegy a tokocskába, a nélkül, hogy

a kett közt élesebb határvonalat láthatnánk. A virág kelyhének zugai kerek-

deden öblösek, hártyásak (úgy mint Linné növényénél, 1. 1. ábrát); film-

ben a typusként kiadott C. Matthioli-nál (FI. Austro-Hung. Exsicc. No

906) hegyesek és sohasem hártyásak (1. 3 b, és 2 b, c, ábrákat).

Ugyancsak a párisi herbarium DECAisNE-féle növényei között láttam

egy chinai, szintén pekingi Cortusá-t a negyvenes évekbl gyjtve; David

abbé-tói hasonlóképen Péking vidékérl (1863), valamint ennek tSi-Ung-

chan» völgyébl (No 139, in Herb. Mus. Paris ; leg. Provost, jun. 1891) kü-

lönösen szép példányokat. Typikus var. pékinensis-eket, továbbá Kew her-

báriumában :

5. «Pan-sha-ho-ling» 4—6000 F. — jun. 1879. Dr. 0. v. Kiel-

lendorff.

6. China borealis : prov. Schansi.— G. N. Potanin, 1884. Herb. Hort.

Petropolit.

? 7. No. 12. Peking, mountains 8000. Damp woods along with Pyrola

and Moneses. 8 Jul. 1876. Collected by W. Hancock. F. L. S. «Mr. Han-

cock's specimens are almost glabrons, with deeplylobed leaves and few

large flowers (!) ; but there are similar ones in the Kew Herbarium from

Sachalin Island.»

Index Florae Sinensis, in Linnean Soc. Journ. Botany. VoL WW.
p. 46. — (Errl még meg fogok emlékezni.)

8. «Chihli: Pohnashain (David, No. 2282!) Ind. Fl. Sinensis 1. c.

British Museum (Natur. Hist. Mus.) herbáriumában :

9. Mountains ouest Peking. — Coli. Bretschn eider, 1881. Y.\ herb.

F. B. Forbes.

A bruxellesi állami herbáriumban :

10. Flora Pékinensis, «M. Po-hua-schan» dr. Bretschneider, 1877.

Francavillano Paris et in Herb, «de l'État» Bruxelles) stb., - opy. n Cortusák

polymorpbiájáról Írandó munkámban fogok nemsokára beszámollmtui.

lu*
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Ezek mind együttvéve, a melyeket a párisi, bruxellesi és íondon-

kewi herbáriumokban láthattam, a typus földrajzi elterjedésére nézve egy

határozottabb kört irnak le, mint a többi eddig ismert s ezután leirandó

alakok bármelyike; nem is szólván a Monarchia szórványosan elforduló

Cortusáiról, a melyeknek KERNER-féle typusa (FI. Austro-Hung. exsicc.

No. 906) is válogatva, Magyarhonban pedig mint ilyen legfeljebb az észak-

nyugati fenföld egy némely pontján («Strassow» Com. Trencsén, Eochel

exsicc ! ; Murány, Comit. Gömör. leg. A. Eicht.) szedhet.
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FRANCISCUS VAN STERBEECK:

THEATRUM FUNGOEUM OFT HET TOONEEL DEI; CÀMPERNOELŒW
1675. CZIM MUNKÁJA ÉS A CLUSIUB MAGYABÁZÓK, MB, VILÁ-

GÍTVA A LEYDENI CLUSIUS CODEXS/1 I..

Dr. Istvánffi GYULÁ-tól Budapesten.

Francisons van Sterbeeck Priester mint magái nevesé 1675-ben
adta ki «Met Gratie ende Privilégie» : *Theatrum Fungorum ott Int Tun-
nel der Campemoelien» czím munkáját, Antwerpenben Joseph Jaeobs-naL

Ez a munka gombászati tekintetben igen nagy fontosságú, még p« < 1 í lj-

azért, mert egyesíti, felöleli az addigi idk gombászati ismeretei! - 32 n /.-

metszet táblán egybegyjtv-e adja a leírt gombáknak többé-kevésbW aki

rült ábrázolásait. Sterbeeck munkája elején ad egy felsorolást tLysU
Vande Autheurs, ende Wercken, de welcke in desen Bocck ghebruyckt

ende aenghewesen worden», — s 156 munkát sorol fel ebben a listában,

mind a szerzk keresztnevei szerint betrendbe osztva. A nevezetesebb kut-

források közül felemlítjük itten Mattys LoBEL-t (LoBELirs) Besehrijvinghe

der Kruyden, etc., t'Antwerpen 1581. Carolus Clustos: História phmtannn

Antverpise 1601. függelékét: a Fungorum in Pannoniisobservatorum brevifl

Historia-t. Johannes Bauhinus: História plantarum, Erbodnni 1650, Caspab

Bauhinus : Pinax, Basileae 1623, czím mveit. Ezek gyakorolták volna a

Theatrum Fungorum szerzjére a legnagyobb befolyást mint ezt J'.kii/.ki.-

MAYR «Die Hymenomyceten in Sterbeeck's Theatrum Fungorum» * ezinüi

dolgozatában kifejti. Tény az, hogy az idézett munkákban található leíráso-

kat s rajzokat javarészben felhasználta Sterbeeck, — de roll ezenkívül még

egy forrása, melyrl az irodalom nem emlékezik meg 8 melyei ép <t ma

tudományosság érdekében itt ki fogok mutatni.

A magyar ehet és mérges gombák könyvének kidolgozása K

a legrégibb magyar neveket kutatva, használnom kellett Clustos: Fungo-

rum in Pannoniis observatorum brevis Historia-jat, meri ebben vannak a

legels magyar nevek följegyezve. Ez a munka tudvalevi

Boldizsár nádorhelyettesnek köszöni eredetet. A bkez s tudománypártoló

fúr az akkortájt Bécsben tartózkodó Clusius-I gyakran lehozatta

alkalmatosságán Németujvárra s ott a szorgalmasan

* Botanisches Centralblatt LVIII. 1894. 42. 1.
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«korának legnagyobb természetbúvára» a Phanerogamokon kivül az alsóbb

kryptogamokra is ügyet vetett. Egybegyüjté a Dunántúl egy jó részének

gombáit s Batthyány pedig ügyes festvel le is festeté a gomba növényeket.

A XVI. sz. utolsó tizedeire, 1583 körül esnek ezek a kirándulások.* Char-

les de 1'Escluse vagy latinos nevén Clusius az így nyert adatokat, képeket

feldolgozta s megírta a Fungorum Historiá-t, mely függelékesen a História

plantarumhoz kötve jelent meg 1601-ben. A Fungorum História és a képek

festésének költségeit Batthyány Boldizsáe fedezte, mint ezt maga Clusitjs

is munkája elején kifejezi: «Singvlorvm itaque, cum (sic) edulium, tum
perniciosorum, quae observabà genera, nativis coloribus à perito pictore

exprimi curabam, sumptus faciente Illustri Heroe Balthasare de Batthyan,

hsereditario Dapiferorum Eegni Vngariae Praefecto, qui me unicè amabat».

Lugduni in Batavis VII. Cal. Maij M. D. HC.

Ez a munka a tudományos gombászat alapja.

A tudományos mykologia tehát Magyarországon született meg a

XVI. század végén.

Ez id eltt szórványos kísérletekkel számol be a botanika történelme.

HrERONYMUS Bock (Tragus) Kreuter-Buch-jában (1546) említ föl egynehány

gombát, Dioscorides kommentálói szintén szólnak a Tubera, Fungi és

Agaricus czím fejezeteknél egy két alakról. Mattiolus különösen, Dio-

scoRiDEs-hez irott Commentai"-jában (1565) a trifláról (3 fajáról), az Aga-

ricus-ról (Polyporus officinalis) bvebben megemlékezik s a Fungi fejezet

alatt valami tizenkét, Olaszországban honos gombafajról értekezik.

Valerius Cordus : (Adnotationes in Dioscoridem 1561.) A. Ciccarelli :

(De Tuberibus 1564) és még
Hadrianus Junius (Descriptio Phalli — 1564) említhetk föl, meg

A. Caesalpinus De plantis Libri XVI. (1583.) czím munkája s Porta

1592-ben megjelent (Libri X. VíIIsb Joan. Baptistse Portae Caput LXX.)

munkájának itt említett fejezete, melyet Clusius a Fungorum Historiá-jához

hozzácsatolt. Fabius Columna is említ Phytobasanos 1592. ez. mvében
egy pár gombát s rajzukat is adja. Lobel pedig (1581.) Kruydtbœck-jében

és Plantarum Icones-ében (1581.) emlékezik meg gombákról. Az elbbi

munkában megjelent képeket Clusius megintlen lenyomatta a Fungor.

História függelékében ccxcij—ccxcv lapokon, akkori szokás szerint fölhasz-

nálva a fametszeteket. Köztudomású s felesleges hosszasabban foglalkoznom

vele, hogy ez idkben a kiadók a fametszetekhez munkákat Írattak s egyik

munkához készült eredeti fametszeteket aztán átvették s írtak hozzá új mvet.
A még közbees irodalomban alig akadni egy-két, gombákra vonat-

kozó adatra.**

* Istvánffi. A leydeni Clusius Codex. Term. Közi. Pótfüzetek. 1894, 30. 1.

** Eeichardt, Cael Clusius Naturgeschichte der Schwämme Pannoniens, Fest-

schrift d, zool. bot, Gres. in Wien, 1876,
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Ennyi az a mit az irodalom produkál I Quêû* tltL Egy két eredé*
adat, legnagyobbrészt a régi DioscoRiDEs-tl, PuNius-tól megróttak tovább-
fzése magyarázgatása.

Erre az idre esik a Fungorum História születése. Ez a gombák ter-
mészetrajza. Clusius rendszerbe szedte a gombászd* ismereteket, elfogadva
Plinius beosztását ehet és mérges, ártalmas gombákra, k, t nagy oso]
állit föl s 21 ehet és 26 ártalmas gomba «genust», miir i, ,,•

le s valami 120 fajt sorol e genusok alá. Harminoaegy fametszetben mu-
tatja be gombáit, ezek két képnek kivételével, melyeke! Lobblt bI
vett át, mint Clusius maga kiemeli (Morchella exculenta és a R
nigrescens) a többi 29 fametszet eredeti.

Clusius mve eredeti, minden fajt maga látott. Tehát nem kom-
pilatio.

Alapja a nyomtatott mnek az a díszes aquarell-gyüjtemény volt,

mely itt Magyarországon készült a CLusrus-tól gyjtött gombákról. I

képes atlasz is Batthyány Boldizsár költségén készült.

A gombászat tehát igazi eredetét s valóságos tudományos kezdetéi

véve mindezek után magyar tudománynak nevezhet.

Ide s tova 300 esztendeje már, hogy a gombászat tudománya hazánk-

ban megszületett, s habár ez id óta Clusius érdemeit méltányolták is, —
mégis kötelességem a legújabban Sterbeeck Theatrumának magyarázása

közben — t ér mellzést kimutatnom s Clusius igaz, eltagadhalallan

érdemét bebizonyítanom s neki igazságot szolgáltatnom.

Mindjárt elöljáróban meg kell jegyeznem azt, hogy a képes atlas,

mely a magyar gombák szines képmásainak gazdag tárháza, — Clubids

utazgatásai közben elveszett, s csak MoRREN-nek 1875-ben megjeleni

dolgozatából értesült a tudományos világ arról, hogy a képek megkerültek.

E. Morren,* Clusius egyik jeles biografusa ezt írta róla: «Clusius L'avait

composé (la Fungorum-Historia) sur des notes rédigées pendant son séjour

chez le baron de Batthyan. Il avait récolté en Hongrie toutes les ee]

de Champignons qu'il avait distinguées. Il s'était informé auprès dee g< ni

du pays de leur nature comestible ou vénéneuse et les avait fait peindre

sous ses yeux par un artiste aux ordres du baron de Batthyan. Ou con-

à la bibliothèque de Leyde un manuscrit de Clusius, de fungi* (tnss. I~>.

tabulae pictae mss. VI. Fr. 12. A in folio); il renferme 82 planchée de

Champignons communs, représentés légèrement à l'aquarelle, largement

peints, de grandeur naturelle, mais sans details. ClubtüB i inaer» d

main l'indication du genre, le chiffre de l'espèce et l'indication de sis quali-

* E. Morren: Charles de l'Escluse, sa vie et ses oenvres 1526-1-

1875. (Extrait du Bull, de la fédération des Soc. d'Hortic. & Wgiqua KUïét 1^71.)

p. 41—42.)
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tés vénéneuses, pernicieuses ou édules. L'épitre dédicatoire de son ouvrage

imprimé est adressée à Jean Vincent Pinelli, le savant bibliophile, à date

du 26 mars 1598. Il est intéressant, parce qu'il est, pensons nous le premier

traité qui ait paru sur ce groupe difficile» ...

Moeeen tehát értesít a képes atlasz vagyis a Leydeni Clusius Codex

hollétérl s egyben megmondja azt is, hogy az mit tartalmaz.

A Codex sorsa különben igen sajátságos. Még Clusius idejében, való-

színleg utazgatásai folytán — mert lakóhelyét sokszor változtatta —
elvész az egész, MoEETus-nak küldte a képes gyjteményt s biz az el-

veszett. A «de XXI. Genere Esculentorum fungorum »-ról írva el is mondja,

hogy esett a dolog: «Huius iconem (— XXI. Generis, fung. esc.) cum re-

liquis Moeeto miseram vt exprimendam curaret ;
quse nescio cur neglecta,

quod valde doleo : Sed longe magis dolendum quod ex illius & reliquorum

fungorum icônes, suis coloribus ad vivum expressse, quas ipsi miseram,

perierint. Curse posteriores 1611. p. 41.» — Ugy látszik a fung. História

fametszetei csak részben készültek közvetlen a Codex képei után, lehet

hogy még más rajzok is állottak rendelkezésére.

Az elveszettnek tartott Codex azonban 167%. tájékán már megint

szerepel, s innentl, illetleg 1675-tl kezdve, — egész irodalmat teremt.

Különösnek fog tetszeni, ha azt mondom, hogy azok a kik e külön kis iro-

dalmat megteremtették maguk sem tudták, hogy közvetve folyton Clusius

képeivel foglalkoznak.

És most visszatérek elbbi állításomra s kimondhatom, hogy CLusius-t

nagy mellzés érte folyton, míg Steebeeck érdemeit nem gyzték ele-

genden méltányolni, rézben metszett képeit magyarázni. A dolog pedig

úgy áll, hogy valami módon Sterbeeck keze közé került a Clusius Codex

(167%-ben), hogy mi úton-módon azt nem sikerült kikutatnom. De feltétlen

hiteles bizonyítékaim vannak arra nézve, hogy Sterbeeck kezében volt a

Codex s azt bségesen, de nem épen hségesen föl is használta.

A Sterbeeck Theatrum Fungorum-jában közölt rézmetszetek jó nagy

része, pusztán a Hymenomy cetek közül 70 faj ábrája, nem egyéb mint a

Clusius Codex képeinek h másolata.

Sterbeeck legfbb forrása tehát a kortársai eltt ismeretlen képes

atlasz volt.

Eljárása azonban, mint azt alább ki fogom mutatni, nem volt méltó

nagy eldjéhez, kinek tudományos hagyatékára építette munkáját.

Steebeeck Theatrum Fungorum-ja a Clusius magyarázók legfbb

kútfeje, mert a CLUsius-féle leírásokat is felhasználta, s mert feltételezték

róla, «hogy a képeket külön adta hozzá». Tényleg maga is azt írja nem
egy helyütt, hogy a képeket «naer het leven vertoont» — élet után raj-

zolta — máshol pedig azt állítja, hogy e gombát még senki sem ábrázolta,

s így én vagyok az els ki képét közre adom stb., ilyen passust nem egyet
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tudunk kimutatni mvében. így hát jogosan is tették kiegészítjéül i

Cmsius-féle gomba-munka magyarázói.

Sterbeeck eljárásának jellemzésen' ime egy pár példa.

Az Agaricas muscarius-vól azt írja Sterbshcb thogy Qu
adott ezekrl képeket, miért is én errl is három képel nyújtok, ép úgy
mint az elbbirl ugyancsak élet után rajzóim. iVan dese t. i. • I».- derde

Vlieghen fungi») heest Clusius gheene figuren, vaerom Lok bier ran ghe-
lijcken, als van de voorgaende, wederom dry figuren naer hei leven verto-

ont hebbe»).

Tehát adja az élet után készült képeket, 8 azok tánctérnek

Clusius-nál.

Igaz, a Históriában nincsenek csak Sterbeecknél (22. tdbl. A)

fordítva van másolva, de a 22. tábl. B, C. a Codex 28. lapján látható ké-

pek másolatai! Itt tehát Sterbeeck kétszeresen tér el a valótól

Megint az A. vaginatus-ról írja, hogy sok szerz leírta már ezi a

«bolondok gombáját», de még senki sem ábrázolta képekben, most pedig

mi, képét közre adjuk. («Nuwordt ons by figuren vertoont. ende naer Leren

nyghebeldt der Sotten fungi, de welcke van vele Auteuren besehn

wordt rnaer met gheene figure vertoont«) (pag. 202.); ezek a képek pedig a

Clusius Codex 31. lapján látható aquarellek pontos másolatai. Btebbbbos

pedig hivatkozik CLusius-ra, mikor a német nevét említi az .1. vaginatlU-

nak: «Clusius noemt dese in het Hooghduytsch Narrenschwammen die

hy voor sijn elfste beschrijft» s így egy füst alatt a Codexet is idézhette

volna. Nem, még azt állítja, hogy senki sem rajzolta Le ezi a gombái Bat

persze csak mértékkel kell vennünk, mert ábrázolta biz azt képekben.

nem nyomtatta ki még senki.

Az eddigi, STERBEECK-kel foglalkozó szerzk, úgy látszik nem forgatták

könyvét elégséges figyelemmel, mert akkor rájöttek volna arra is, hogy

honnan merített Sterbeeck. így teszem például az Agaricus tumidué

Pers., Sterbeeck 18. tábla E,E, leírásában (a 191. Lapon) miitan

mondja, hogy honnan vette a borsos gomba képét, «Clusius. úgymond

Sterbeeck — az képes könyvében errl, a gombáról hat kutómbozó képei

adott s ezek közül itt hármat az E betvel jelölteket lerajzoltattuk». 1 1 Van

dese heeft ons Clusius in sijnen geschilderden boeok see renoheyâe

figuren ghesteldt, van de welcke hier dry met de letter E rertoonl

worden.»)

A Cortinarius irregularis Fr., (= Sterbeeck S3, tábla D ábrája) leiráaa

közben megmondja Sterbeeck azt is hogy miért vette ál a (u HS Codex

52. lapjának képeit : «az olvasó tájékoztatására kéi képei nyomtatok ide

Clusius képes könyvébl, s ugyanabból le is vrjuk mivel -

másképen. («Tot voldoeninghe van de Leser sijn hier twee figuren uvt

den gheschildernden boeck van Clusus naer ghetrocken, endê >njt dm
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Selven beschreven ; want ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesíen

hebbe» 212. lap.). «Volghens het schrijven van den selven Clüsius» mondja

mikor a leírásba kezd.

E pár példából is eléggé kiderül az, hogy Sterbeeck saját bevallása

szerint is élt Clusius színes képeivel. Egy sajátságos tévedés azonban

igen szépen megvilágítja egész eljárását s érthetvé teszi azokat a hibákat

is, melyeket a másolás, meg az egyes alakok összecserélése által elköve-

tett. A Boletus scaber Fr., Steebeeck 15. tábla A,A. ábra vagyis a Codex

59. lapjának másolatairól van szó. Ennek a 15. A.A. jelzéssel rézmetszet-

ben közölt másolatnak segélyével minden kétségen kívül, — még ha több

adat nem is állana rendelkezésünkre, — be lehet bizonyítani azt, hogy

Sterbeeck tényleg a szóban forgó Clusius Codexet használta s másolta. Az

eddigi idézetekben mindig csak egy bizonyos képes könyvrl van szó, itt

azonban oly adatra akadunk, mely kétségtelenül eldönti a dolgot, s be-

bizonyítja, hogy Steebeeck tényleg a jelenleg leydeni Clusius Codexnek

nevezett kéziratot másolta. Steebeeck e gomba leírásában azt mondja,

hogy a tudós Clusius képes könyvében akadtam e gomba két képére

i672-ben s erre a képre Clusius sajátkezleg jegyzé föl latinul, hogy

dubium, vagyis kétséges ; ezenkívül ott álla még magyarul is hogy Omre-

derbulz vargánya /va mit én ugyan nem értek» («In den gheschilderden

boeck van den gheleerden Clusius heb ick in't jaer 1672. dese mede gaende

Fungi bevonden met twee figuren, by de welcke met de eyghen handt van

Clusius dit woordt in't Latijn, Dubium geschreven was, het gene te segg-

hen is Twijfelachtigh ; alwaer noch in't Hongersch by stondt Omrederbulz

vargánya I het welck my niet kenbaer is . . .» A Codex 59. tábláján vagy

az eredeti számozás szerint 36-ik táblán tényleg olvasható Clusius tollából

a dubius megjegyzés, valamint a magyar vargánya név is; a másik,

magyarnak tartott név pedig csak a hibás olvasástól van, mert a táblára

Ein Roder bülz van irva. Ezt nem tudta Sterbeeck kihüvelyezni, s úgy lett

belle Omrederbulz, a nagy E ugyanis az irott bet módjára van czif-

rázva s ez is megtéveszthette szerznket.

Az alább következ részletes tárgyalás során, rendbe veszem a Bbi-

tzelmaye említett dolgozatában felsorolt fajokat, és kimutatom, hogy az ott

felsorolt 135 Hymenomycet közül, ennyi volna legalább Steebeeck Thea-

trumjában fenti szerz szerint, — 70-nek képe a Codexbl van másolva,

7 pedig a Fungorum Historia-ból, 14-rl Beitzelmate kimutatta, hogy

Lobel és Bauhin munkáiból valók (szerinte egészben csak 40 másolat),

tehát 91 ábra már nem tarthat igényt az eredetiségre.

Vannak azután még oly ábrák is, melyekkel Beitzelmaye nem foglal-

kozott, még pedig úgy Hymeno- mint Ascomycetek is. Ezek nagy része

ugyancsak másolat a Codexbl, de ezekre nem tekintek, miután czélom

most pusztán csak a német Hymenomycet-buvár megjegyzéseire illetleg
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megfejtéseire reflektálnom. A következkben ép azéri megtartom az Attala

követett sort s úgy veszem rendre a fajokat.

Beitzelmayr szerint a Theatrum-ban található J<»7 Hymenomyod
ábrának jó ötödrésze másolat (50); mint fentebb kimutattam pusztán, oeall

az itt egybevetett képeket számítva— már felérl, 9i-rl kiderül, hogy

szerz képei után készült.

Az összes, a Theatrumban található, s a Clvsiuh Codex-szel v<>natk<>-

zásban lev ábrákra ez alkalommal nem terjeszkedem ki, mivel nagyobb

Clusius-tanulmányomban szándékom az eredményekét közre adni.

Britzelmayr elljáró soraiban azt állítja szerznkrl, hogy aem jelzi

soha képei eredetét. «Dass es ferner, wie Kickx weiter angiebt, Smu
nie unterlassen hätte, den Leser davon zu benachrichtigen, wenn Copieo

anstatt Originalien dargeboten werden, lasst sich aus dem Theatrnm ni<-bt

erweisen. Das Fehlen solcher Benachrichtigungen hat — auch in den Esqu.

von Kickx — zu manchen Missverstandnissen und Missdeutungen AnUus

gegeben (i. h. 43. L). Mint fentebb kimutattam, s eredeti szöveg idézetekké]

is bizonyítottam, vannak helyek is, hol Sterbeeck utal a képek fórrá

a Clusius-féle gheschilderde boeckre. A fenti állítás Irhái nincsen meg-

okolva, s onnan ered, hogy az illetk nem olvasták figyelmesen az eredeti

szöveget.

Sterbeeck a képekhez irott szövegben sok botlást kövei el,

sokszor nem illik a leírás a képre, mint ezt már Britzelmayr is jelzi

dolgozatában. Még inkább feltnik ez, ha a színes, eredeti kepéket vesszük

el s azokkal hasonlítjuk össze a rézmetszeteket. A leirás egészen másazinü

gombáról szól, s ezért nem is tudták a Cmsius-magyarázok Bum

leírásai s képei alapján a CLüsius-féle fajokat tisztázni. Itt csak a Bzínefl

eredetiek tanulmánya segíthet. Fényesen bizonyítja ezt az, hogy maga

Britzelmayer is, látván a szines képek közül kettt-hármat, egészen más

eredményre jutott s homlokegyenest ellenkez s még csak nem is t\

fajoknak határozta meg a Codexbl másolt képeket, mini abban a tanul-

mányában, melylyel most foglalkozom. A hasonlóság pedig raj« dolgában

tökéletes — az én másolataim pusztán csak a színekben nyújtottuk többet.

Sajátos különben, hogy bár a rajzbeli hasonlatosság tökéletes, rn^sem

ismert rajok s modem gomba-ábrázolásoknak nézte a tofa-másolatokatl

Sterbeeck különben tetézi még a zavart azzal is, hogy többféle lajt mí

egybe s Clusius jelzései nyomán különböz képeket egyes« egj ta,

nánt. Már most a Codexben is elfordul egynehányszor, hogj Qgyi

a jelzéssel különböz fajok vannak ellátva. így teszem s VT efi

szer fordul el, s más-más gombát jelez, a XI U. gen pern ^omUf VC*

felírva, ugyancsak három külömböz gomba kepére stb. A fa c:i nm

tudja, ilyetén módon a legnagyobb tévedésbe eshetik.

Általában összevéve mindent, azt tartom, hogy Sthbbmoi kép««
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tisztára magukban, illetleg a lehetségig az eredeti színes képekkel egybe-

vetve kell magyarázni s a szövegre legjobb nem tekinteni. A hol eredeti

szines képet nem lehet kimutatni, legjobb abba hagyni a hiábavaló ki-

hüvelyezést, mert különben a legnagyobb tévedéseknek lehetünk kitéve. Az

alábbi részletezésben kimutatom sok helyütt, hogy mily nagy különbségek

vannak az egyes meghatározásokban, épen azért mivel csak a leirást vetet-

ték egybe a rézmetszetekkel s nem juthattak az eredetiekhez.

Sajátságos különben hogy a Clusius-magyarázok nem is igen töre-

kedtek a Codex után. Kényelmesebbnek tetszett talán pusztán csak a

Theatrummal foglalkozni. St még Kicex is, kinek volt alkalma beletekin-

teni a Codexbe, nem élt vele ; csak egy ízbensemlíti, s így persze nem is

jöhetett rá arra a szoros összefüggésre, mely a Theatrum és a képes kéz-

irat között fönnáll. A többiek, példáid Reichardt csak sajnálkoznak azon,

hoyy nem láthatják a színes képeket, de bízvást még egy lépést sem tettek

megszerzésükre. Az egész Clusius-magyarázó irodalom pedig jóformán

felesleges lett volna, s nagyon hasonlít a talányfejtegetéshez, s értéke is alig

több mint a képtalányfejtegetésé.

Ép ezt belátva, tettem annak idején lépéseket s a leydeni egyetemi

könyvtár igazgatója, Du Bien úr a legnagyobb elzékenységgel adta kölcsön

a Codexet st lemásolását is megengedte. Én élve a jó alkalommal, a.

82 folio lapon lev valami 202 aquarellt a lehet leghívebben lemásoltam,

s így a Codex megsznt unicum lenni, mert legilletékesebb helyén, szül-

hazájában van párja.

Ezen egyedül igaz és helyes alapon folytatom tehát a CLUsrus-féle

gombák kutatását s megfejtését, s remélem, hogy legnagyobb részüket vég-

legesen tisztába is hozhatjuk.

Összevéve mindazt amit STEEBEECK-rl eddig kimutattam, mégis csak

meglehetsen megokoltnak látom ellentétben BEiTZELMAYE-ral, Speengel

véleményét, ki így ir a Theatrum-ról : «Liber, qualis a Sacerdote, rei her-

bariae imperito, sed diligenti compilatore exspectandus est. Satis imperite

salubres separat fungos a deleteriis, Agaricos cum Boletis et Hydnis con-

fundens; pleraeque species ex aliis mutuo acceptée, ut et Clathrum et Phal-

lum aliosque rariores fungos eum non novisse pateat (História Bei Her-

baria II. (1808.) 187—188. p.).

Az eddigiek után Steebeeck érdemeivel tisztában lehetünk. Fölvet-

hetnénk azt is, hogy megrizte szép rézmetszetekben a CLusrus-féle gom-

bákat, de ez is nagyon kétséges érdem. A mint már utaltam is rá, ezeknek

a rézmetszeteknek a meghatározása nem biztos, mutatja az a temérdek

ellentmondás, melyre alább, a részletes tárgyalás folyamán utalok. Biztos

vagy legvalóbbszín megállapításuk csakis a színes eredetiek segítségével

lehetséges. Azon rézbe metszett képek pedig, melyek eredetiéivel nem,

rendelkezünk, s a melyek igen valószínen egyenesen. Steebeeck számára
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rajzoltattak — jóformán nem is határozhatók meg s nincs is s, mini értelme
positiv czélja velük foglalkozni.

Hogy a pusztán csak a rézmetszetekre támaszkodó meghatározás meny-
nyire tévedhet, legjobban mutatja egy pár példa, ígj

datus. Britzelmayr, Sterbeeck 6. E,É. képeii A. latosnak haté

meg. Ezek a képek pedig a Codex 'Mi. számú tábláján elforduló aquarelles

másolatai s egy szép piros Ruséuk integrához hasonlító gombái ábrázol-

nak, mármost Sterbeeck leírását lehrt esetleg még az A. pessundatusra íb

vonatkoztatni, de a képeket nem, miután azok Etuseulál ábrázolna

leírás tehát nem illik a színes kepékre, s így nem Mil; ,i másolatra

ezért teljesen feleslegessé válik, és semmi figyelemre sem érdemi

így állunk azokkal a képekkel is melyeket Brttzelmayb A. Russulánai

határozott meg, a Sterbeeck- féle 8. F, F.-el jegyzett ábrákká] t. i. Ezekrl

azt mondja, hogy «Gute Abbildungen, namentlich jene, welche dit- Lamel-

lenseite zeigt» i. h. 47. 1. Ezek igen, jó képek az igaz. csakhogy /"//> tar-

toznak ide, mert az eredetiek megvannak a Codex 26. lapján, 8 piros tej-

nedvet izzadó nagy testszín gombát ábrázolnak. Hogy mennyire elté-

rk a meghatározások mutatja ez az egy eset is, Kalghbbbnnbb teszem

Lactarius pyrogalusnak, Reichardt pedig Lactarius Bubduloisnak vette a

kérdéses fajt a leírás alapján, nem is tudván, hogy megvan a hé]»' Sh-r-

beeckben.

Igen szépen bizonyít az elbbiek mellett az A. variegatue i

A STERBEECK-féle 4. F. F.-el jelölt ábrák volnáuak ugyanis BsrrzsLHATB

szerint e fajnak megfelelk : «Zwar von Sterbeeck, Friks, und Kickx /,ii

A. csesareus gestellt, aber doch unschwer als A. variegatue zu unterschei-

den» (i. h. 47. 1.). A szóban forgó két rézmetszet pedig nem egyéb mint a

Codex 57. lapján látható pompás Keiserlixc másolata. Ez pedig, (t Codi I

57. lapja) mint fentebb is utaltam már rá, kétségkívül A. caesarens, tehát

minden következtetés, melyet Britzelmayr, Stebbbbok szövegébl levon

magától elesik, mivel maga Sterbeeck is a D, E, /'. ábrákat mint együvé

tartozókat targyalta, ebben az esetben egész helyesen, mint Ku>i:ki

vagyis A. cœsareust (St. 64. 1.).

Nem tekintek most sok más apróbb eltérésre, csak :i/.t említem föl,

hogy a Britzelmayr-féle meghatározások közül a/, A. arouatuB -Cortínarina

bovinusnak, az A. sordidus — Russula densifoliamik, az A. Speculum

(Pluteus)pellitusnak, az A. flavidus — A. I
Pholiota) mutabilisnek,

CUU8 _A. (Lepíota) mastoideusnak felel meg, részben épen Bbitzbliuyb

ujabb meghatározásai alapján, melyeket az én más adataim róv< d vég«

Minden azt bizonyítja, hogy a színes eredetiét egybevetése nélkül

kevés vagy semmi alappal sem bir találgatásunk, így felemlíthetném

zetül a Lactarius deliciosust teszem, BrBBBBBOB-nek k C ábrája a

Fries, Kalchbrenner, Reichardt wind Lactarius deliciosusnak w
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tzelmayrral egyetemben; Kickx Russula adulterinát vélt látni e metszetben—
az eredeti (Codex 39. lapján) megtekintésével pedig kiderül, hogy — Can-

tharellus cibarius áll elttünk.

Azokra az esetekre pedig nem is akarok most utalni, a melyekben

többféle, s nem ritkán 2—3 féle faj is van a Codex ugyanazon tábláján

festve, STEEBEECK-féle másolatok nem ritkán egyesítik a különböz fajokat

s igy végtelen zavarnak lettek kútforrásává. Ezekre az esetekre nézve dol-

gozatom most következ része ad felvilágosítást.

Most pedig által térek a BRiTZELMAYR-féle meghatározásokra s az

általa követett rendben fogom megjegyzéseimet megtenni.

1. A. caesareus Scop. Sterbeeck 4 tab. D. E. (recte D. E. F.) mindkét

ábra Joh. Bauhin Históriájából van másolva, mondja Britzelmayr, de a két

F-fel jelölt s a tábla alján díszl ábráról nem tud semmit. Ez a két ábra

nem egyéb, mint a Clusius-féle Codex 57. lapján látható s színre is igen

jól eltalált ábrázolatok másolatja. A XVII. gen. esc. mint Clusius kezeirá-

sával e táblán olvasható, csak e két ábrára vonatkozik, a Keiserling-re,

mint azt egy más kéz más tintával a kép fejére felírta. Sterbeeck rézmet-

szeti másolata annyiban különbözik a Codex képétl, hogy a baloldali

ábrán ersen kirajzolt hymenium-lemezek a festett képen csak úgy nagyjá-

ból jelezvék s alig egy kis részük vonul végig a kalap periméjeig. A J.

Bauhin-féle képek mása, Sterbeeck D. E. ábrái gombánkat semmi különö-

sebben nevezetes oldalról nem tüntetik föl ; E.-t még másnak is lehet

nézni, D. pedig határozottan nem fejezi ki a jellemz vonásokat; min
mások a Clusius Históriájában cclxxij lapon látható, a gombát még tojás-

korában bemutató fametszetek. Ezek révén a meghatározás biztos s tényleg

a Clusius magyarázók nem is különböznek.

Érdekes Sterbeeck azon följegyzése, hogy 1669. okt. 3., 4., 5. is

szedte e gombát, meg Portavilla is, kit említ, szintén e körülmény foly-

tán nevezi szi gombának.

Clusius Históriájának más két ábrája (cclxxiij lapon) fang, jam
expansum két kifejlett gombát mutat be ; hymenium is jól van rajzolva,

de ezek nem készültek a Codex képei után.

Ez volt a rómaiak Boletusa s e gombából készített s méreggel meg-

rontott ételt nyújtott Agrippina férjének, Tiberius Claudius Caesarnak,

hogy saját fiát, Nerot, a trónra juttassa. Errl az esetrl ír Juvenalis,

V-ik satyrájában :

Vilibus ancipites fungi ponentur amicis,

Boletus domino ; sed qualem Claudius edit,

Ante ilium uxoris, post quern nil amplius edit.
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és tovább a VI. satyrában :

minus ergo nocens érit Agrippiuœ
Boletus

; siquidein unius pnecordia j.r.— u

Die senis, tremulumque caput desceudere jussit

In caelum —

Clusius már idézi Juvenalis e két helyét és egyben hozzá
még ezt :

«Sed ex ipse Nero, Boletum Deorum esse cibum ciivillari Bolebat,

quia illó perijsset Claudius Cœsar, & defuncti Cœsaris in Deorum nume-
rum referri solerent.»

Az Vrgombának, mint Clusius hívja (Vngari propter exeellentiam

Vrgomba, veluti si diceres Dominorum fungum, seu primarium fhwgnm.
appellant.) a magyarok módja szerint többrendbeli elkészítése dívik, ezekéi

Históriájában szépen felsorolja, valamint megemlíti azt az esetet is, meh
1584-ben történt meg vele Német-Ujvárt, mikor Batthyány Boldizsár ven-

dége vala. Az asztalnál ülénk ép ebédnél — úgymond — mikor egy tál

levében úszó úrgombát hoznak elibénk, én, ki gombával alig élek, Dem
tudván, hogy a sáfrányszín folyadék a gombának leve volna, francziául

kérdést intéztem a házigazdához eziránt. (Itt felemlíti aztán, hogy Batthyány

számos nyelvet beszélt : plures enim ille Heros peregrinas lingua-
|

vernaculam perfecte callebat, Latinam, Italicam, Gallicam, Bispanicam,

Germanicam & Vandalicam, sive Croaticam, ab Vngaricadiversam.i O ked-

vesen nevetett s az asztalnál ül magyar urakhoz fordulva közli velük az

esetet, hogy mint megjárá Clusius Vram az imént, erre mindnyájan haho-

tázni kezdenek, csudálkozván, hogy én, ki évek óta járok a gombák után,

nem ismertem az urgomba e tulajdonságát.

2. Amanita phalloïdes Fr. Sterbeeck 23. I. K. Besser als die Figur I

ist die Figur K, sowie der Text zu beiden Figuren gehalten.» Biutzki.mwi;

i. h. 46. 1., tényleg az I-vel jelölt kép után alig valamire, a K-val jeloK

után, pedig mégis AMANiTÁ-ra következtethetünk; a Leírásban
i

«Ronde Sulfer Fungi» = kénszín kerek gomba néven vezetvén be

Sterbeeck, már több támpontot nyerünk. A volva maradéka a tónk t..\. D

nincs kitntetve s így még sem biztos elvégre a meghatározás, a tónk töve

Orchis-gumó módjára tagoltnak van rajzolva, ez akar talán a volva lenni

Kickx szintén csak kérdjellel írja hozzá a phalloides tájnevet

3. A. Mappa Fr. Sterbeeck 21. D. «Die Stielbasis ist nnnatnrlioh

stilisirt» mondja róla Britzelmayr (i. h. 46. 1.), ha azon Kan

jól szemügyre vesszük, azonnal világos, hogy mi ez. A gomba tönkje le

van szakadva s hogy felállítható legyen, egy esztergált vékony, talpas hen-

gerre van felhúzva, ezt nézte Britzelmayr unnatürliche Stüisiiungnak.
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4. A. Muscarius L. Sterbbeck 22 A, B, C, C. A képek eredete egészen

világos. Britzelmayr nem tudja megfejteni ugyan s csak annyit emel ki,

hogy az A ábra hasonlít a Clusius Históriájában közölthez : «Fig. A ähnelt

jener in Clüs. XII. gen. pern. fung. 4. Spec, namentlich dadurch, dass

sich dem älteren Pilze ein jüngerer beigesellt findet» (i. h. 46. 1.) A Ster-

BEECK-féle ábra azonban nem egyéb, mint a Clusius Hist, cclxxx lapon lev

képnek megfordítása, azzal a kevés különbséggel, hogy a fiatalabb gomba

kalapja kissé csomósán összehúzódva van rajzolva, meg a pikkelyek is

kissé szabadabban vannak tartva, különben nagyon elárulja a másolást az

egyezés a fiatalabb gomba tönkjén látható két gyrs vastagodás közt, mely

pontosan CLUsrus-ból van másolva. No de ez mellékes, Sterbeeck képe

a CiiUsrus-félének módjára készült s eredetisége talán a pikkelyek kivitelé-

ben nyilvánul. À—13 és C, C ábrák iránt Britzelmayr azt a kifogást emeli,

hogy Sterbeeck szerint «onder is den hoet met dick swart plues bewasschen»,

vagyis a kalap alsó oldalán vastag fekete sávok láthatók, az eredeti szöveg-

ben azonban nem így van, hanem «onder is den hoet met dick swart lanck

plues bewasschen», mi a dolognak egészen más értelmet ad, mert fekete,

hosszú sávokra kell fordítni a kifejezést, akkor pedig úgy körülbelül meg-

kapjuk a 22. C (alsó bal sarokban) hymeniumának durva képét. Hogy ezen

passus alapján határozta volna Fries az A ábrát Coprinus atramentarius-

nak, nem lehet elhinnem BRiTZELMAYR-nak, a nagy svéd gombász talán

jobban értett hollandusul, meg a szeme is jobban volt gyakorolva, hogy

Coprinusnak nézhette volna az A figurát. Igaza van KiCKX-nek, ez tisztára

«évidemment par erreur» esett meg FRiES-szel.

A mi már most a B és €, C ábrák eredetét illeti, erre nézve Britzel-

mayr nem tud semmit sem mondani. Én azonban két igen érdekes dologra

jöttem rá. Egyik az, hogy a B, C és C a Codex 28. lapján látható aquarellek

másolatai, még pedig B teljesen a lefelé fordított gombát mutató, C szin-

tén, végre a harmadik a gombát -álló helyzetben feltüntet C részben, mert

tönkjébl csak egy kis darabka van rajzolva. Tény tehát, hogy a Sterbeeck-

féle Fermillioene vlieghen Fungi (mert a cinober színt elválasztja az

A-tól, a vörös légygombától) képei a B. C. C, a CLUsrus-Codexbl másolvák,

már most lássuk mit ír Sterbeeck könyvének 215. lapján. Itt ez áll:

«De derde Vlieghen fungi» czím alatt «Van dese heest Clusius gheene

figuren, waerom ick hier van ghelijcken, als van de voorgaende, wederom

dry figuren naer het leven vertoont hebbe». Vagyis errl Clusius nem adott

ábrát, miért én errl is három képet nyújtok, ép úgy, mint az elbbirl,

ugyancsak élet után rajzolva !

Elbb kimutattam, hogy a B. C. C. másolatok Clusius Codexébl, itt

pedig az áll, hogy természet után készültek !

Most még tovább is mehetek. Sterbeeck harmadik légygombája

megintlen Clusius Codexébl van másolva, nem «íiaer het leven» nem
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élet után s látható a Codex 43. lapján. Neve Brrnsmox-né]
Vlieghen Fungi met den dicken Steel, in 't Lati.jn Fnngns mujwariui
rufus pediculo crasso». Ez az Agariciis fasHgiatus Fries Epicrisii p. 174),
vagyis a CLUsius-féle pern. fung. gen. XII. :, Bp. (ccfcca I.).

4. A. pantherinus DC. Sterbeeck Is tab. V. <;., helyesebben F. P. <i.

Ezek a képek is a CLusius-Codexbl valók. A Codes !:.. lapján találja!

a gombát visszájáról, F.-et a gyr nélküli s (l-.t a gyrs álló gombéi
Ugyané lapon van még egy negyedik kép is, mely ugyanéit a faji ábrá-

zolja, de újabb részletet nem tntet föl. A színes képek bizonyítása Bzerint

mindhárom rézmetszet (= IS.tab.F.F.G.) együvé tartozik. Reiohabdt mikor
csupán a G. ábrát idézi, meg Kalchbrenner is ( nála a tábla-szám al ma
vétve, 16. áll 19. helyett) Fries után indultak, ki a Systems I. 17. lapon

Dorsum buf. Sterb. t. 19. G. idéz. Sterbeeck átvette Ci.usius-tól a gomba
magyar nevét is «in het Hongersch bagolygomba»» s ö maga padden
buyck = venter bufonis-nak hívja az F. ábrákat, s a G. pedig padden

rughnak= dorsum bufonis. CLusrus-nál Bagoly-gomba nem io ennv. Krotten

Schwammen olvasható a képek fölött (Cod. 15.) s Clusius kezétl VII. Qen.

pernic. — non edulis.

5. A. vaginatus Bull. Sterbeeck 20. D. Nem egyéb, mint a Clusius-

Codex 31. lapján látható aquarell másolata. Sterbeeck ezt a/, ábrái met-

szette rézbe; a kucsmát nem rajzolták egész pontosan, mert oldala kissé

benyomott, a tönk hajlása is egy kissé eltér, de az egész kép mégis a

CLusius-félének mása ; érdekes, hogy a tövéhez tapadó volva-maradék is

egészen híven van másolva. Sterbeeck errl a gombáról így ír: "Nu word!

ons by figuren vertoont, ende naer het leven uyghebeldt der Sotten fungi,

de welcke van vele Auteuren beschreven wordt maer met gheene figure

vertoont» (202 p.), tehát sok szerz leírta már ezt a bolondok gombáját, de

még senki sem ábrázolta képekben, most pedig mi képét közre adjuk :

miután hivatkozik CLUSius-ra, mikor a német nevét közli utána : iCli nus

noemt dese in het Hooghduytsch Narrenschwamim n
,
dir hy VOOI sijn

elfste be schrijft», egyben még a Codex illet képét is felemlítheti rolna.

Igaz ugyan, hogy e kép is élet után készült — naer hel Leven de nem

Sterbeeck számára, hanem jó száz évvel elbb s Magyarországon. Clusius

maga csak a jelzést írta föl a Codex :U. lapjára «XL Gen. pernic.

edulis». Más kéz írta a német szöveget, mely így szol : iNarren Bohwam ei

wachest glaich wie die Kayserling herauss und wachsen auch selbigmal».

6. A. procerus Scop. Sterbeeck 7. A. Ez az ábra ugyancsak a Cu

Codex 58. lapján látható aquarell után készült, erre mutat a tnk m<

habossága, meg a gyr, mely koronára emlékeztet, a kalap teteje mar a

História cclxxiiij lapján lev Eametszet számbavételével \an raj

aquarellre Clusius feljegyezte a XVIII. Gen. esouL, más kés pedig tin

az Ewz lab elnevezést.
ii

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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7. A. pessundatus Fr. Sterbeeck 6. D. D. Ez a kép a CLusius-Codex

46. számú aquarelljének másolata s e szerint még a harmadik, D-vel jelölt

ábra is (Sterb. 6. tábláján) hozzátartozik. A festett képen a gomba színe

szép piros s egész habitusa Eussulára vall ; Kalchbrenner és Eeichardt

Eussula depallensnek határozták meg, a festett képen azonban a hyme-

nium, illetleg a lemezek sárgák s így inkább Eussula integrának kell tar-

tanom. Clusius a festmény fölé «XIII. Gen. esc.» jelzést írta s más kéz

pedig a «werews galambicza» nevet. Sterbeeck leírása a hymeniumról

nem egyez a festett képpel, pedig a rézmetszetek megszólalásig híven má-

solvák s így a leírásnak is egyeznie kellene ; különben a magyar nevet is

átvette.

Sterbeeck leirását más fajra lehet vonni s az lehet, hogy esetleg

A. pessundatusra vonatkozik, de a közlött képek a 6. tábla három, D-vel

jelölt ábrája a CLusius-Codex 46. tábláján látható és nem egyez a leírással.

8. A. Russula Schaef. Sterbeeck 8. A. A. Hogy a STERBEECK-féle

ábrák Clusius históriájának cclxxj lapjain található XV. gen. esc. 2. Species

másolata, mint Britzelmayr állítja (i. h. 47. 1.), alig világlik ki a képek

egybevetésébl. A Históriában közölt fametszetnek megfelel kép nincsen

a Codexben. STERBEECK-nek a 8. táblán F. F.-el jelölt képei azonban, me-

lyekrl Britzelmayr azt írja, hogy «Gute Abbildungen, namentlich jene,

welche die Lamellenseite zeigt» (i. h. 47. 1.) nem tartoznak ide. Ezeknek

eredetijei megvannak a Codexben a 26. lapon s egy 11 cm. átmérj, fehé-

res testszín, pirossal halványan hangolt s Sepiával árnyékolt nagy gom-

bát ábrázolnak. Eeichardt ezt Lactarius subdulcis-nak határozta meg a

Históriában olvasható leirás után, nem tudván természetesen, hogy a IX.

gen. esc. 3. species képe meg van STERBEECK-ben (= 8. tábla F. F.),

Kalchbrenner pedig Lactarius pyrogalusnak determinálta. A Codex 26. lap-

jára e gombához Clusius hozzávezette az osztályozást : IX. Gen. esc. 3.

s más kéz pedig «Herynch, Kremlinge» elnevezést írta rá. A festett képen

piros tejnedv szivárog ki a megsértett lemezekbl. így e képet fajra meg-

határozni biztosan nem igen lehet, emlékeztet azonban a Lactarius luridus-ra

(Pers.) Fries, nagysága, színe által, meg azért is, mivel nedve piros, a

L. luridus fehér tejnedve pedig kiszivárogva megpirosodik.

9. A. variegatus Scop. Sterbeeck 4. F. F. «Zwar von Sterbeeck,

Fries und Kickx zu A. caesareus gestellt, aber doch unschwer als A. varie-

gatus zu unterscheiden» mondja róla Britzelmayr (i. h. 47. 1.). Fentebb

már kimutattam, hogy e két metszet a CLusius-Codex 57. lapján látható

aquarellek másolatja s a «Keyserling» névvel van jelölve s az A. csesareus-

nak felel meg, mint ezt az összes autorok helyesen következtették. Ster-

beeck képei után az A. variegatus Scop. meghatározása elejtend ; minden

következtetés, melyet Britzelmayr Sterbeeck szövegébl levon, elesik,

miután a kép eredete ki van mutatva s mivel maga Sterbeeck is a D. E.
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F.-et mint együvé tartozókat tárgyalta, ebben az esetben he-
lyesen.

10. A. imbricatus Fr. Sterbeeck G. C. C. iBeide Abbildun
den unzweifelhaft den A. imbricatus vorstellenden Figuren m Cu
gen. esc. fung. 1. spec, nachgezeichnet» mondja Brttzelmayb (i. h. Í7

lap), ez azonban legfeljebb a kalapjára fektetett gombái ábrázoló képrl
áll, mert az álló helyzetben rajzolt, a Codex 4i>. lapján láthat-, festeti k< p-

nek mása. Britzelma.tr szerint Fries Lactarius torminosns-nak bat;,

volna meg e képet, igaz, így olvasható a Systema mycologieimi 1. d.sjh
63. lapján, de az Epicrisis (1836—1838) 33. lapján viszont az A. imbrica-

tushoz vonja: tandem certe exposita, male hactenus cum A. torminoso =
Clus. pernic. g. XXI, ex iconis habitu coníüsa, sed descr. maint.

similitudinem summám cum A. albo-brunneo esc. gen. XX. bd. I.
i qu

verbis notât.

A kérdéses gomba az imbricatus leirásaival nem egye/, meri oápolyi

vörös szín, míg az imbricatus színe umbrás-vörös (umbrino roio-palle-

scente). Az esc. gen. XX. sp. 1. melyhez hasonlít, Fries szerint is témleg

nem A. albo-brunneus, mert vörös gomba, hanem az A. torrainosusho/.

hasonló növényt ábrázol (Sterbeeck 6. E. F. = Codex 64. fels kél

képe). A Codex 64. lapján a második sorban álló két kép már inkái, I» i

az A. albo-brunneus-szal, mert fahéjbarnás szín s lemezei közt piros

színnel festettek is vannak; tudvalev, hogy az albo-l,runneiis Lei

megpirosodnak.

11. Agaricus tumidus Pers. Sterbeeck 18. E. E. Az eddigi szc

úgy látszik, nem olvasták Sterbeeck szövegét elégséges figyelemmel :

BRiTZELMAYR-nak is elkerülte figyelmét az ezen gomba leírásának mindjárt

elején olvasható megjegyzés. Itt ugyanis nyíltan megmondja Sn.i.

(191. 1.), hogy honnan vette a borsos gomba képeit. «Van dese lu-« ft ens

Clusius in sijnen geschilderden boeck ses verseheyde figuren gh< steldt,

van de welcke hier dry met de letter E vertoont worden" : vagyis Clubius

az képes könyvében errl a gombáról hat különböz képet adott a

közül itt hármat, az E betvel jelölteket lerajzoltattuk. A Codex 7.

lapjain 3—3 képe látható a borsos gombának; Clusius a fiatalabb L'<>ml>a-

kat a 7. táblán ábrázolta, mert külön fajnak tartotta: Ejus lieet bina vide-

antur species, aetate tarnen inter se duntaxat differre arbiträr. \ gomba

színe (atro-rufescente) feketés vörös volt Clusius szerint, a ki pes gesztenye-

barnák, a leírásokban pedig hamuszinrl olvasunk.

12. A. pes caprae Fr. Sterbeeck '.». A. A. [gen jó másolata :i Cod« i

38. sz. képének.

13. A. arcuatm Fr. Sterbeeck 7. C, C. Szintén a Cod« sWfl *an má-

solva, a 37. sz. kép után. Kalchbrknnkk is A. arcoatusnai batárosti meg

a X. gen. escul. fungor. ± speciest. A Codex 37. s/, kepét asonban, m lyd

n*
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közöltem BEiTZELMAYE-rel, Cortinarius bovinus FEiES-nak determi-

nálta, czikkelyének megjelenése után; ennek folytán meg. kell változtat-

nunk az A. arcuatus-t s helyébe C. bovinus-t írunk. Az A. arcuatus hyme-

niuma fehér, a C. bovinusé fahéjbarna, már most e részben természetesen

a színes kép dönthetett csak: a színes képen a hymenium igen jellemzen

van megfestve s így e kérdés megoldható volt.

Eeichaedt ismeretes CLUSius-tanulmányában nem vetett hozzá s két-

ségesen hagyta a fajt: «als mir vollkommen zweifelhafte Arten von Agari-

ricus wären noch anzuführen : Fung, escul. gen. X. spec. 2 . . . etc. Mit

Eücksicht auf den deutschen Namen könnte man an Ag. (Pluteus) cervinus

Schaeff. denken ; vielleicht bestätigt eine Einsicht in die oben erwähnten

Original-Abbildungen von Clusius diese Verrnuthung » (i. h. 165. lap).

Eeichaedt gyanítása nem teljesedett be ugyan, de az eredeti kép mégis

megadta a kell felvilágosítást.

14. A. brevipes Bull. Steebeeck 8. G, G. a Codex 13. sz. képét ábrá-

zolja. A CLUSius-magyarázók Fbies (Epicrisis p. 30) után, Kalchbeennee

és Eeichaedt Agaricus Eussulá-nak határozták meg, támaszkodva a cclxxj

lapon olvasható leírásra, mely vörös gombáról szól s tartva magukat a

Históriában e lapon látható ábrákhoz ; valószín is, hogy Clusius Agaricus

Eussuláról írt s azt ábrázolta. De ha visszatérünk a STEEBEECK-féle 8. G,

G. képhez, azt látjuk, hogy az nem egyez a leírással, Steebeeck Clusius

XV. 2. speciesérl beszél, a Eott Schwindlingrl, de más képet ad hozzá.

Itt alkalmasint valami tévedés van a dologban. ugyanis a Codex 13. ké-

pét másoltatta egészen pontosan, ez pedig egy umbraszín gombát ábrázol,

melyre az A. Eussula leírása sehogy sem illik, a szövegben pedig így ír :

«Het is seker dat . . . ende voor al eer dat ick de figure van Clusius naer't

leven heb geschildert ghesien». A Codex 13. képéhez Clusius hozzáírta:

XV. Gen. esc, más kéz pedig a Herenchíj és Schwaindling nevet írta rá.

A brevipes leírása talál a képre s így Kickx-Beitzelmaïe meghatározását

megtarthatjuk.

15. A. sordidus Fr. Steebeeck 16, D, D; nem egyéb, mint a Codex

34. számú képének másolata, Steebeeck leírása nem illik a színezett képre,

mert a hymenium nem szürke (het plues is grauw), a tönk sem witrosch,

hanem halvány okkerszín. Beitzelmate a Codex 34. sz. színes ábráját

Eussula densifoliának határozta meg, Clusius leírása nem talál egészen a

képre, melyre Sawtaschen van írva, míg a Históriában felhozott nevek wt

felem terewm gomba, Fröschen stuel hiányoznak. A fung. pern. gen. XIII.

körül különben nagy zavar uralkodik, Kalchbeennee Steebeeck 20. E-t

idézi hozzá, ez tényleg a Codex 44. ábrája s ezen olvasható az útfélen

term gomba, froschenstuel megjegyzés, meg a juniores és a XIII. gen.

pernic. non edul. Clusius tollából. A Codexben tehát két különböz kép

szerepel, mint
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XIII. Gen. pernio, non edul. Cod. 34. sz. = Stebhbkoh 16. D.D. Etassuli

d< QBifolis.

« « « « « « 44. sz. = Stebbbboe 20. E, B. Psalliota
cretacea Kalchbrenner szerint.

Britzelmayr dolgozata további folyamán b Stebbebok Î0. II.
ábrákra is kiterjed s Coprinus fuscescens-n< k határozza mi még
alább visszatérünk.

16. A. Calceolus Fr. Sterbeeck 6. E. P. Gr. a Codex 64. az. tábláján

látható 4 gomba kép közül másolva. E. F. egyforma gombát ábrázolnak, a
G. azonban más gombafajhoz tartozik az utolsó képpé] együtt, mely
STERBEECK-nél nincs rajzolva. Ö ugyan ezekrl is azt írja, hogy lelet után

rajzolvák», azonban a rézmetszetek mégis a Codex 64. tábláján látható

ábrákat másolják. A leírásban ragaszkodik CLUSius-hoz, meri utal a 6. C.

ábrára, melyhez igen hasonlít a feny-alja gomba; Clusius szintén így

tesz, mikor a X. gen. 1. spec.-re utal.

Sterbeeck 6. E. F. ábráit Kalchbrenner Clus. XX. fang. eso. I

.

A. (Tricholoma) albo-brunneus-nak, Eeichardt pedig A. (Tricholoma)

militarisnak veszi, mindketten Frees után indulván, ki (Epior. í'.u ai

A. militarisnál hozzáírta : «Clus. 1. c. sp. 1.» (vei potius A. albo-brnnn).

A Clus. XX. fung. esc. 1. spec, azonban Sterbeeok 6. E. F.-t ál)rázolja,

ezeket pedig Frees az A. Calceolushoz teszi (Epicr. 'i'M, hozzáadván még

a G. ábrát is. Egybevetve ábráink közül az E. F. színét, mely téghu

a Lactarius deliciosushoz hasonlítom ket. Frees ugyan s utána másol a

ÍEing. esc. XII. gen.-t tartják annak s hozzá idézik Sterbeeck 4. C. ábráját,

ez pedig a Codex 39. sz. tábláján látható balfelli kép másolata: e táblán

még két ábra van, de ezeket nem rajzoltatta Sterbeeck. Ez a kép a Oan-

tharellus cibariust ábrázolja s így a XII. gen. esc. nem Lact, deliciosua,

hanem egy teljesen más, nem is rokon faj a Cantharellua oibarinahoz vo-

nandó. Sterbeeck különben maga is megvallja, hogy honnan vette a \. C.

képet : «In der gheschilderten boeck van Clusius, hol» ici t\ \ beyde

figueren bevonden, de eene de helft kleyn der als de andere: d

van de s'elve heb ick hier in print ghestelt», vagyis «CmsiuB-naB könyvé-

ben két különböz ábrát találtam; az egyik felényi csak, mint a másik, a

nagyobbikat itt nyomtatásban ábrázolom».

17. A. platyphyllus Fr. Sterbeeck 16. H, H. = Codex I 2. tópe. G rte

Clusii pern. gen. VIII Sterb. t. 1(5. H. (Fuies Epier. 82.)

18. A. fusipes Bull. Sterbeeck 25. H. = Codex 7-. képe, itt azonban

még egy gomba külön is van ábrázolva. (Clus. tun-, pern. XX 1

1

6. spec.)

11). A. dryinus Pers. Sterbbbob 8. E, E. Codex 25. táblájának tu I

fels sorban álló ábrájával. Fries utáni meghatározás, osas KtfOTBH
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tekinti a IX. esc. gen. spec. 2-t A. (Pleurotus) corticatusnak. Az A. dryinus

leírása jobban illik képünkhez.

20. A. ostreatus Jacqu. Sterbeeck 12. B, B. = Codex 9. Fung. esc.

VI. A. (Pleurotus) sapidus Schulzer-Kalchbrenner szerint, míg Beichardt

Frees nyomán A. (Pleur.) ostreatusnak veszi. A képek összevetése után

a Codex 9. inkább A. ostreatus-nak tekintend. Ezen táblán CLUsrus-tól

VI. Gen. esc. delineand. olvasható, más kéztl ered a Szilfan termewt

gylwa és vlmei megjegyzés. Hogy Beichardt szerint a B. egyéb volna :

wäre Fig. B. eine Abbildung des Pol. sulphureus (Britzelmayr i. h. 49. 1.)

nem látom sehol Beichardt CLusius-tanulmányában.

Sterbeeck 12. G. a Codex 5. táblájának legalsó, 3-ik sorban látható

képe. Ezen táblán összesen öt, együvé tartozó ábra van s ezek jóformán

egyeznek az A. (Pleur.) sapidus ScHULZER-rel (Icônes selectae Hymenomyc.

Hung. t. VIII. f. 1.). A Codex 5. táblájának ezt a képét (Sterb. 12. C.) nem
említi sem Kalchbrenner, sem Beichardt. A táblán különben VI. gen. esc.

olvasható CLUsrus-tól, meg egy más kéz írásában gilva gyertyán fan termet

hagenbuche. A Históriában látható képek cclxvj lapon VI. gen. esc. fung.

nem pontos másolatok a Codexbl, mert tömegesebb, többtagú családot

ábrázolnak.

21. A. rhodopolius Fries, Sterbeeck 16. G, G. = Codex 21. táblájá-

ról a jobboldali fels és a második sorban lev ábra == Fung. pern. VI. gen.

Ezt Fries után (Systema I. p. 197, Sterb. t. 16. G!) mind A. rhodopolius-

nak veszik. A Codex 21. tábláját egybevetve Krombholz 55. tábláján 17

—

22. sz. a. ábrázolt A. rhodopoliusszal, épen semmi hasonlóságot sem mutat,

úgy, hogy e meghatározást teljesen tévesnek kell tartanom.

22. A. Speculum Fr. Sterbeeck 16. B, B. = Codex 33. XHI. Gen.

pern, mint Clusius kezeírásával rajta olvasható; vörös hérincz, ut felen

terem, nem jó, írta rá egy más kéz, míg Clusius még adultiores ós aduit,

írta hozzá és mint rendesen, a számokat.

Itt mindjárt az elején egy tévedést kell felderítenem. A Codexben

háromszor fordul el a XIII. gen. pernio, s két különböz gombát ábrázol.

Lássuk ket sorjában :

1. Codex 33. = Sterbeeck 16. B, B. A. Speculum Britzelmayr. i. h.

49. 1., errl írja , hogy : «Eine hübsche charakteristische Abbildung mit

nahezu vollständig ausreichender Beschreibung», — a Codex 33. képét

azonban megküldtem neki s azt látván, a színes képet A. (Plut.) pellitus-

nak határozta meg.

2. Codex 34. XIII. Gen. pernio, non edul. 22. num. Cod. = Sterbeeck

16. D. D. — Bussula densifolia.

3. Codex 44.=XHI.Gen. pern., 19. num.

=

Cod. Sterbeece 20. E, E.=
A. (Psall.) cretaceua Kalchbrenner szerint, ezt ismerték eddig csak mint

XIII. Genust s nem tudta senki, hogy a STERBEECK-féle 16, B. B. ábrák is
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s az
Clusius Codexébl valók. Ekichardt ezt teljesen kétségesnek vallja
eredeti képektl várja a felvilágosítást. Britxklmayk Coprinna faaoe»
nek vallja (i. h. 52. 1.) a STERBEECK-féle 20. E, B. ábrákat, ópúgy, mini
Kickx is.

23. A. pascims Pers. Sterbeeck 16. E, E.= Codex IC, VIl.íí, ,,. pern
a Codex eme képéhez

: «Bagoly-f nem io megh enniji van írva. !:.:.,,. \. :I .r

és Kalchbrenner A. (Pameolus) papüionaceosnak határozták
Codex képe sem ezzel a fajjal, sem az A. pascuus képével nem egyezik d.

Britzelmayr atlasát: Hyporhodii 16.), hanem hasonlít az Ag. aeolinü
(Hyporhodii fig. 44.) képéhez; ennek kalapja agyán Bzótkerül, .1.-

hogy a Codexben fiatalabb példányokat ábrázolt a fest.

24. A. praecox Pers. Sterbeeck 5, A. A. = Codex 25. lapjának alján

látható 3 együvé tartozó gombakép közül kettnek mása. Kalohbbbnotdí,

ki Lactarius subdulcis-nak Bull. vette a IX. Gen. esc. 1. sp. A Codez képe
fehér gombát ábrázol, kalapján sárgás foltokkal, hymenium fahéjszín,

így az A. prœcox inkább illik rája.

25. A. destricttis Fr. Sterbeeck 21. C, C, C. = Codex Os. táblájának

mása. A XVIII. Gen. pernic Kalchbrenner A. (Mycena) epipteryghu Scop.-

nak, Beichardt pedig Cortinarins cinnamomeus Fr.-nek határozta ni<

26. A. fastigiatus Schaeff. Sterbeeck 22. D, E, E.= Codex 4:J = XII.

Gen. pernic. 5. sp. non edul. 18 n. cod. fliegen Schwämme felírást viseli

Keichardt is az A. fastigiatus meghatározás mellett van; egybevttv. n

Schaeffer Fungorum Icônes t. 26. képével, úgy látom, hogy a kett

elüt egymástól ; a Codexben ábrázolt gomba vörösbarnás, nagy, 12 cm.

átmérj, hymeniuma sötétbarna lemezeket visel s így a üíelanosporei

csoportban kell utána néznünk; Kalchbrenner meghatározása így inkább

rávezet s csakugyan a ScHAEFFER-féle A. silvaticus képe (Fnngornm [cones

242. tábla) jól egyezik, csakhogy a Codexben ábrázolt gombán nincs gyr.
27. A. versipellis Fr. Sterbeeck 20. B. = Codex 32. táblájának bal-

felli fels képe, egy kisebb alak van még a táblán, a többi négy kép ma-

gombát ábrázol. Fries után az autorok mind meg egyeznek a 20. B.

határozásában.

28. A. flavidus Pers. Sterbeeck 24. M. = Codex 60 = XXII. <i. n.

pernic. 1. spec, non edul., tuvisaly gomba. Jó képe az A. (Pholiota) muter

bilisnek, Kalchbrenner is így határozta meg, Reichabdt ellenben A. (Flam-

mula) flavidusnak, Fries nem nyilatkozott róla. A festett kép t. 1

megfelel az A. (Pholiota) mutabilis-nek s így az A. Dáridós meghasal

elejtend.

29. A. apicreus Fr. Stebreeck 25. D.= Codex 72. XXII. (Jen. pernic.

non edul.

30. A. (Collybia) velutipes Curl. Krombholz 44. t. 78. f. képéh<

sonlít inkább. Kalchbrenner szerint A. suWateritius Bot
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pedig szintén e fajnak tekinti, de az A. (Pholiota) mutabilis synonym név

alatt említi.

31. A. arvensis Schaeff. Stekbeeck 15. F. G. H. I. K. = Codex 17.

Kalchbeennee és Eeichardt nem vették figyelembe Stekbeeck e képeit, a

Históriában ugyanis nincsenek rajzolva.

32. A. silvaticus Schaeff. Stekbeeck 6. A, A, A. = Codex 6 == VII.

Gen. esc. fung. Legjobban hasonlít a balfelli kép Schaeff. Fung. Icônes

CCI. tábláján látható 1. sz. ábrához.

33. A. sublateritius Schaeff. Sterbeeck 25. C. == Codex 79. lapjának

alsó képe = XXII. Gen. pern. 2. A fels kép, mely a hymeniumot mutatja,

a gombacsoport alulról van rajzolva; nincsen másolva STERBEECK-nél.

A hymenium gombaképünkön sárga, a jól kifejlett példányoknál is s ezért

inkább az A. navidus ScHAEFFER-hez vonandó, mint ezt Kalchbrenner tette,

Eeichardt viszont az A. sapineus FRiES-hez vonja, a képeken azonban a

jellemz pihék v. pikkelyek nem láthatók. Az A. sublateritius Schaeff.

meghatározás nem illik képeinkre, mivel a Britzelmayr által gyanított

fajnak hymeniuma eleinte fehér, késbb szürkés-olajzöld.

34. A. capnoides Fr. Sterbeeck 25. F. = Codex 81. XXII. Gen.

pernio. 3., Kalchbrenner is így határozta meg, a festett kép azonban inkább

hasonlít az A. picreus Pers.-hoz, a hová Eeichardt vonta.

35. A. cascus Fr. Sterbeeck 20. H, H. = Codex 49 == XVI. Gen.

pernio.; kijó gomba. Britzelmayr maga A. (Lepiota) mastoideusnak hatá-

rozta meg e képet, a jobboldali H, Coprinust ábrázol. Kalchbrenner és

Eeichardt a rézmetszetek után A. (Panseolus) separatus L-nek vették a

«kijó gombáját».

36. A. fimiputris Bull. Sterbeeck 20. F, F. = Codex 50 = VI. Gen.

pern. 2. sp. ; az összes szerzk fimiputrisnak vették s a kép meglehetsen

egyezik e faj diagnosisával.

37. Coprinus fuscescetis Schaeff. Sterbeeck 20. E, E. = Codex 44 =
Xin. Gen. pernic. ; hymeniuma fehér s azért inkább a KALCHBRENNER-féle

meghatározása valóbbszín, szerinte ez az A. (Psalliota) cretaceus Fries.

38. C. cinereus Schaeff. Sterbeeck 24. E, E.= Codex 3. Kissé nagyítva

s hosszabb tönkkel másolva. Színe galambszürke s így e meghatározás,

egybevetvén Schaeffer képével is (Fung. Icônes 100. tábla) elég találó.

Kalchbrenner és Eeichardt C. fimetarius Fr.-nek határozták meg.

39. C. micaceus Bull. Sterbeeck 22. 1. 1. K. L. = Codex 51. lapjáról

van másolva az I. I. és K. kép ; az L. nincsen a Codexben, hanem a His-

tóriából van véve = XVI. Gen. pern. 3. spec. Az összes szerzk megegyez-

nek e meghatározásban. Schaeffer képeivel (Fung. Icônes 66) egyezik.

40. Cortinarius varius Schaeff. Sterbeeck 18. G. H. = História XV.
Gen. pern. 1. spec. CCLXXXj. lapról a fametszetek másolata, nincsen meg
a Codexben. Kalchbrenner ezt Cortinarius (Myxacium) argentatusnak veszi,
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míg Eeichardt, Fries nyomán (Epier. 258.) ugyancsak a C. fariul h,
benne

;
tényleg a ScHAEFFER-féle képekkel (Fun-, [oonea \1. t.) megl<

sen egyez.

41. C. cinnamomeus Linn. Stbkbbbok 20. C, C. = Codei 32. látható
képek közül az egymás alatt álló két jobboldali (d. altérai Irta hozzájuk
Clusius) másolata a többiek közül, errl a 32 tábláról, egy rajzóira van
STERBEECK-ben 20, B. jegy alatt, ezzel foglalkoztak mar. (1. feni bb) -1. ai
elbbiek Kalchbrenner és Eeichardt figyelmét elkerülték. Bbotblmayb
szerint talán ide e fajhoz tartoznak az idézett képek, Ki. a nem határozta
meg egyáltalán. A gomba-atlaszok egybevetése után ezt as Ag. (Amanita)
asperához hasonlíthatom, a kalap sepiabarna, kis fehér ripacsokkal behin-
tett szélén sugarasan sávozott, emlékeztet Sohaeffbb képére ifi (Fnngor.
Icônes XC), igaz, gyr nem látszik a képen, de a kalap helysete olyan,
hogy a gyrt különben sem lehetne látni.

«Fliegen Schwammen» áll a táblán s ez is megersíti az ón vélem» -

nyemet, hogy itt az A. (Amanita) aspera vén összeesett példányainak képé-

vel van dolgunk.

C. cinnamomeus Linn. f.Clusiana Britz. Sterbeeok 20.G. '

alsó sorban lev képek közül a jobboldali felfordított gombát ábrázoló \an

a Históriában fába metszve, ezt utánozza nagyjából Sterbe» i. 20. <i. (bels)

képe is. A gomba hymeniuma kék vonásokkal van sárga alapon m-

zolva, tönkje halványsárga ; már Eeichardt is valószínink tartja, hogy

itt egy új forma rejtznék: «Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass wir es

hier mit einer noch unbeschriebenen Art von Cortinavius zu tlmn haben,

welche der Aufmerksamkeit der Herren Fachgenossen empfohlen -< in

mag. Sollte sich meine Vermuthung bestätigen, so würde ich für diesen

Pilz den Namen Cortinarius Clusianus vorschlagen», errl ágy Látszik Di m
tudott Britzelmayr, mikor azt írja, hogy «in Sümpften und Behr feuchten

Wäldern kommt C. cinnamomeus mit oliven farbiger Kis nahezu Bchwarzer

Färbung vor, welche Form von Clusius zuerst beschrieben und abgebildi t,

nach ihm benannt sein mag», (i. h. 52.)

A XVH. Gen. pem. fung. 2. species hymeniumos képéi Lb raj

tehát Sterbeeck, meg is mondja, hogy miért: «Door no.. dt (om «lat mijn

figuer gheheel verwelckt oft verflenscht was, eerick de selve oonde uvt-

trecken) soo heb ick my naer de figuer van Clusius moeten NW ur < hen, de

welcke wel eene van de beste ghelijekende van al sijne weroken iß»,

vagyis röviden: miután még mieltt lerajzolhatta volna gombáit,

elpusztulának, kénytelen volt Clusius képeit másoltatni, melyek különben

is a leginkább hasonlítnak valamennyié közül

Heer plues is van onder heel lanck ende blaeck rosch, halványpiroa

a hymenium, a képen azonban kék vonásokkal festett

lapján az összes baloldali fels alsó s jobboldali alsó képekéi foglalnám
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egybe a Cortinarius cinnamomeus név alatt, miután ezekre úgy a hogy

mégis csak ráillik a leírás, a többire, a Sterbeeck-féle 20, C, C-re azonban

fenntartanám az Ag. (Amanita) aspera meghatározást.

42. C. orellanus Fr. Steebeeck 23. D.= Codex 32. baloldali függélyes

sorból a középs képnek másolata.

43. C. irregularis Fr. Sterbeeck 21. F. F.= Codex 52 = XVII. Gen.

pern. 1. sp. A meghatározások eltérk. Kickx C. rubricosus-nak veszi;

Sterbeeck megmondja e gombáról, hogy honnan vette képét: «Tot vold-

oeninghe van der Leser sijn hier twee figuren vyt den gheschilderden

boeck van Clusius naer ghetrocken, ende uyt den Selven beschreven ; want

ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesien hebbe» (p. 212.), tehát

nemcsak a képet, hanem a leírást is tle vette át : Volghens het Schrijven

van den selven Clusius, mondja, mikor leírásába kezd; a képen a hyme-

nium piszkos olajzöld.

44. Gomphidius glutinosus Schaeff. Sterbeeck 26. F. = Codex 36 =
XV. Gen. pern. 2. sp. Britzelmavr a leírás alapján tartja a fentírt fajnak s

bevallja róla, hogy: Die .. . Abbildung für sich allein kaum deutbar, a

megküldött színes képhez kérdjelt írt, Kalchbrenner Lactarius turpist,

Eeichardt pedig Paxillus atrotomentosust láttak a STERBEECK-féle másolat-

ban, illetleg Clusius leírásában.

45. Paxillus sordarius Pers. Sterbeeck 20. A, A. = Codex 73, három
összetartozó képe közül kettnek mása = XXIII. Gen. pern. 4. spec. Hyme-
nium piros-barnás. Kalchbrenner meghatározása egyez.

46. Paxillus involutus Batsch. Sterbeeck 21. H.= XXIII. Gen. pern.

3. spec, fametszeti képének másolata a Históriából.

47. Lactarius scrobiculatus Scop. Sterbeeck 2. E. E. lehet, hogy a

Históriában a CCLXVIj. lapon látható VIH. Gen. esc. fung. 2. spec képe

után készült.

48. L. blennius Fr. Sterbeeck E, E. = a Codex 13. lapjának hátára

ragasztott kép mása. A kalap piszkos, olajzöld szín és barna meg zöld

foltokkal tarkázott. A hymenium fehér s ennyiben inkább elfogadható

Bitzelmayr meghatározása, Eeichardt e képeket (ide vette az 5. C-t
is, ez azonban egészen más, ez Eussula virescens) Eussula alutaceának

határozta meg, ez is elfordul ugyan piszkos-zöldes kalappal, de hy-

meniuma sárga, majd késbb megbarnuló s így a Codex képére nem
annyira illik.

49. L. piperatus Scop. Sterbeeck 8. B, C = Codex 29. lapján lev
négy keresztbe illesztett kép közül a fels és alsó kép másolata. Találó kép,

Kalchbrenner L. pargamenus Swartz-nak vette.

50. L. deliciosus L. Sterbeeck 4. C. = Codex 39. fels baloldali

képe = XII. Gen. esc. A színes kép egybevetése után bizton mondhatjuk,

hogy nem egyéb, mint Cantharellus cibarius. Kalchbrenner és Eeichardt
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is L. deliciosusnak határozták meg Fries nyomán, míg Kioxx Eta

adulterina Seer, vélt látni e képben.

51. Ríissala virescens Schaeff. Stbrbbeoe 5. < . Codej L0. felso

baloldali képe a XVII. Gen. esc. 1. sp. igen jó képe a galambicsinak,

galambgombának. Eeichardt Kussula vescá-nak, Kalohbbenksb
|

Russula alatacea vagy olivaceanak határozta meg.

52. Russula rubra DC. Sterbeeck 21. G. = Codei Î7. jó kép. I

határozások megegyezk. Errl a gombáról azt is írja Btbbbbbck, hoj

legyeket megöli: «Dese Fungi éten de vlieghen soo graegh alfl rayker, nie1

teghenstaende, dat sy haeren smaeck met haer leven vyt blussehen,

dese Fungi groot fenijn en doodelijck sijn». (p. 212—213).

53. Russula vesca ír. Sterbeeck 5. B. = Codex 11. fels képének

mása, az alsó kép a megfordított gombát ábrázolja. A gomba habár, d

képre is rá van írva : Rotte Kremling, vörös herendi, nem vörös, hanem

brsárga s így Russula alutaceának felel meg a legjobban. Kalchbbekneb

és Reichardt Lactarius volemusnak tekintették; tönkje fehér, ea rt m< .

más bélyegek nyomán sem tartható ez a meghatározás.

54. R. cyanoxantha Schaeff. Sterbeeck 5. D. — Codez 1") — XIII.

Gen. esc. 2. sp. jó kép. Reichardt meghatározása találó, de csak a Cod< l

CCLXX. lapján látható XIII. Gen. esc. fung. 2. sp. képet rette azámba;

Kalchbrenner ellenben Russula alutacea vagy coeruleának vette a iKeek

galambiczá»-t.

55. Russula Clusii Fr. Sterbeeck 21. B, B. = Codex 17. 1. = XXI II.

Gen. pern. 2. sp.

56. CanthareUus cibarius Fr. Sterbeeck 4. A, A. = Codex 14 - XIV.

Gen. esc. 2. spec, minden szerz eltéren határozta meg e képet, B Hi-

stória CCLXX. lapján látható fametszethez semmi köze Btbbhbboe képeinek,

mint ezt Britzelmatr fölteszi.

57. Boletus variegatus Sw. Sterbeeck 20. M, M. - Codex 60 = XIX.

Gen. pern. sp. 2. A Codex 69. tábláján négy gombákéi' van. a fels

nek mása látható STERBEECK-nél. Erre nem illik Beitzhlmatb meghi

zása, megnézvén Schaeffer képét (Fung. Icônes 115) meg a leírásokat,

kitnt, hogy más fajjal van dolgunk. Kalohbkenheb beI b Boletns-1

B. scabernek határozta (St. 20. M.), ez illik a 69. tábla alsó kél I

nem a felsre, pedig ez van másolva. Rbiohakdt pedig osak Fama után

indulva (Epicrisis 425) Clusius leírását vonatkoztatja a B. Bcaberre

képpel nem foglalkozik.

58. B. chrysenteron Fr. Sterbeeck 3. B, B. :
''•«'• l:MV :

bal fels és alsó kép fordított rajza, ez a meghatároBáfi nem Illik a

valamint nem a Reichardt-Kalchbrenner-í. -h- B. calo] valannnt

nem a Kickx-féle B. pachypus sem, mert a t..nk nem v
59. B. appendicular Schaeff. Stbbbbboe L8. C. <
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baloldali képe = XX. Gen. pern. 3. sp. Feies után Beichaedt is ennek

veszi Clusius leírását, míg Kalchbeenner közvetlen a 18. C. ábrára

hivatkozva határozta meg. A leírás meglehetsen illik.

60. B. pachypus Fr. Sterbeeck 17. H. a Históriából CCLXXXIIIj.

van másolva, a Codexben nines meg.

61. B. aureus Bull. Steebeeck 18. B, B. = Codex 61. lapján lev

két kép másolata == XIX. Gen. pern. 6. sp. A meghatározások igen eltérk

s nem illenek a képre.

62. B. edulis Bull. Sterbeeck 3. A, A. = Codex 54. képe == XVI.

Gen. esc. 3. adultior. A nagy, 12 cm. átmérj gombát ábrázoló képeken

a hymenium fehéren van tartva s csak az alsó (STERBEECK-nél baloldalra

álló) kép megtört hymenium részlete a jobb sarki kihasadt rész piszkos

sárga. Meghatározások egyeznek.

63. B. fragrans Vitt. Steebeeck 2. F. G. = a Históriából vett máso-

latok = XVI. esc. gen. 2. spec.

64. B. luridus Schaeff. Steebeeck 17. G. = a História XIX. Gen.

pern. 5. sp. középs képének mása.

65. B. purpureus Fr. Steebeeck 17. N, 0, 0. = Codex 62 = XIX.

Gen. pern. 7. sp. A meghatározások mind megegyeznek.

66. B. castaneus Bidl. Steebeeck 17. L, M. = Codex 56, fels és

jobboldali alsó képének kicsinyített másolata = XIV. Gen. pern. 4. altera.

32. cod. num. ; a meghatározások igen eltérk; Kalchbeennee B. subto-

mentosusnak, Beichaedt pedig B. luteusnak vették. A B. sub. tome?itosus-

hoz hasonlít.

67. B. versipellis Fr. Steebeeck 18. A, A. = Codex 66, két fels képe,

a baloldali fels és alsó kép. Különben még Steebeeck 3. B. B. alatt is

másolva van s mint B. chrysenteron Fr. szerepel BEiTZELMAYE-nál. A 66.

tábla három képe azonban szembeszöken egyazon fajt ábrázol, mely a

versipellishez alig hasonlít. Jobb a

68. B. scaber Fr. Steebeeck 15. A. A. = XIX. Gen. pern. spec,

ultima dubia = Codex 59. Hasonlít a Boletus versipellishez, de triunciali

autem is est pediculo, digitali psene crassitudinis, albicantis coloris, sed

multis fuscis venis varij. (História CCLXXXIIIj). Ennek a képnek segélyé-

vel ki lehet mutatni, hogy Steebeeck valóban használta Clusius Codexét
;

az eddigi idézetekben mind csak bizonyos képes könyvrl volt szó, itt azon-

ban oly adatra akadunk, mely végleg eldönti a kérdést. Steebeeck ugyanis

a 15. A, A. így ír: «In den gheschilderden boeck van den gheleerden

Clusius heb ick in't jaer 1672. dese mede gaende Fungi bevonden met

twee figuren, by de welcke met de eyghen handt van Clusius dit woordt

in't Latijn, Diibium, geschreven was, het gene te segghen is Twijfelachtigh ;

alwaer noch in't Hongersch by stond Omrederbulz vargánya I het welck

my niet kenbaer is . . .», vagyis a tudós Clusius képes könyvében akad-
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tam e gomba két képére 1672-ben, s erre a képre Cltjsii
, râle«

jegyzé föl latinul, hogy dubium, vagyis ki ezenkívül otl
magyarul is, hogy Omrederbulz vargánya / a mii én ugyan nem értek!
A Codex 59. táblájáról, avagy eredeti számo tini való 36-ikró]
leg olvasható Clusius tollából a dubius megjegyzés, valaminl a ma
vargánya név is, a másik magyarnak tartott ». v pedig csak a hibáé
sástól van, mert ott Ein Roder bülz olvasható. Ezt nem tudta -

kihüvelyezni s úgy lett belle Omrederbulz; a nagy 1. betn agyai
módjára van czifrázva.

69. Polyporos squamosus Huds. Stebbbbok 13. A. A. l;. <
. I

>
; 1 I. i;.

F, G. = A 13. jobboldali A, a Codex 19 bis lapjáról a B. és C. ki pe a
Codex 19. lapjáról, a 14. G. pedig a Codex 20-ik lapjáró] \.u. másolva, ei
az utóbbi világos okkerszín gombát ábrázol, míg a többi söti tpiszkos,

násvöröses szín. A meghatározások természetesen mind megegyezk.
70. P. umbellatus Fr. Sterbeeck 27. A. — Codex 2. -zilw alya, sab

prunis. Kalchbrenner szerint Polyporus hirsutus et affines.

71. P. frondosus Fr. Sterbeeck 28. A. = Codex G7 = XXI. (Jen.

Pompás nagy kép. Meghatározások mind egyeznek.

72. P. versicolor L. Sterbeeck 26. A, A. = Codes _':: ée J I IV.

Gen. fung. pern. Britzelmayr meghatározása nem illik a Codexnek erre a

képére. Eeichardt a P. versicolort a 27. K. ábrára vonatkoztatja
: erre talál

is meglehetsen, Kalchbrenner pedig a IV. Gen. rang. pern.-nak meg-

felelen Sterbeeck 21. A. képét idézi, nyilván tévedésbl, mert ez a Bol< -

tus scaber képe, és Stereum purpureumnak veszi. A Codez képeil Polyponu

sulphureusnak lehet venni s ebben igaza van KiOBX-nek, ki lattá a Bzínea

képeket; wobei sich der genannte Mykologe (Kickx) zum ersten und ein-

zigen Male auf die noch vorhandenen von Stebbkeck colorirten unvoll-

kommenen Abbildungen bezieht. (Britzelm. i. h. 56. 1.)

73. Hydnum coralloides Scop. Stebbeeoe -27. G. = Codex 83 XXV.

Gen. pern.

74. Ciavaria flava Schaeff. Stebbebob 11. B. Ez a tábla teljes mása

a Codex 63. lapjának, minden képet megtalálunk rajta, hozzá ép oly h< 1\-

zetben, mintáz eredetin. A SiERBEECK-féle 11. tábla A. éa B. ábrái

fajt tüntetik föl. Igaza van BRiTZELMAvn-nek, hogy a 11. tábla nem ábi

tisztán csak Cl. flavat, mert a C. és D. a következ fajt tüntetik (Öl.

75. CLavaria Botrytis Per*. Stebbebob 11. Cos D. I Li I

jobb- és alsó baloldalisarok kép = XIX. Gen. esc. 2. ap. = Bzarvaagomba.

76. Tremella mesenterial Retz. Stebbeeob 26. E. = Codez 74.

szén másolva = XXni. Gen. pern. 3. sp. Jó másolat, meghatái

egyezk. Eeichardt, elég különösen, nem idézi Stebbebob e képéi

tán a leírás alapján határozta meg a 3. speciest.
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ADALÉKOK BIHARMEGYE FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.

Fkancé EEzstl Budapesten.

(1 ábrával.)

Az 1894. év szén alkalmam volt Biharmegye déli részében Lunka-

Rézbánya vidékén gyjteni, melyek az elre haladt évszak miatt fleg csak

harasztok, mohok és zuzmókra szorítkozhattak.

Segyestel-tl keletre vonul a Valea Tisa vagy Piatra lunga völgy,

melynek lefutásában a Hazay felfedezte József fherczeg barlang nyilik.

A szk völgyön végig folyó patak mentén gazdag moh- és harasztflóra virít.

Ezen lelhelyrl kerültek gyjteményembe a következ Filieinák :

1. Polypodium vulgare L. A mészsziklákon igen gyakori.

2. Asplenium trichomanes Huds. Igen nagy mennyiségben fordul el

a Jungermanniák képezte mohpárnákon a völgy sziklafalain két alakjában.

Megtaláltam a

form, typica-n kívül azon alakot is, melyet De Candolle (Flore fran-

çaise II. pag. 554)

var. lobato-crenata névvel jelölt és melyet tudtommal hazánk flórá-

jából eddig csak Boebás V.* Plavisevica és Mehadiáról ismertetett.

3. Asplenium septentrionale Hoffm. Gyakori. Ezen máskülönben sem

ritka alak itteni elfordulása talán annyiban érdekes, hogy eddig meszes

talajon nem igen találtatott.**

4. Aspidium Filix-mas Sm. forma typica Luerss. Néhány példányban.

5. Pteridium aquilinum Kuhn (syn. Pteris aquilina L.) A Barlœsa

hegy oldalában az erd tisztásain seregesen. Oláh vezetm elbeszélése sze-

rint ezen harasztfélét be is gyjtik és alomnak használják, de fekvhelynek

is, mert a nép hite szerint «a bolha meg nem terem benne».

6. Scolopendrium vulgare Sm. Igen gyakori, különösen a Piatra Lunga

körül.

Ezen szép alak gyjtöttem néhány példánya sajátságos és érdekes

elváltozást mutatott az alapalaktól.

Nevezetesen ezen forma némely tekintetben emlékeztet a Scolopend-

rium nem másik fajára, a mediterran floraövhöz tartozó Se. Hemionitis

Cav.-ie, miért is

* Verhandlungen d. zool.-botan. Gesellschaft. Wien, XXV. Bd. pag. 785.

** Conf. Luerssen Chr. Die Farrnpflanzen. Leipzig, 1889 pag. 213.
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var. hemionitiforma névvel jelölhetjük.

E fajváltozat jellemzése a következ :

Scolopendrium vulgare Sw. var. hemioniUforme.
Rhizonia breve, crassum, dense paleaceum; folia 10 I

_' cm, I.

juvenilia paleis brunneis densis; petiolus senior »que paleac

Petiolus a
/s longitudinem lamina »quans, viridulus, BuboylindricuB,

inferne canaliculatus. Lamina í2—3 cm. latitudinis et 5 10 cm. Longita-

dinis aequare potest, coriacea, intégra, nonnunquam, œtem crenata. Folia

juvenilia reniformia vei cordata, aetate oblongo-cordata. hasi profonde
cordato-excisa, apice obtusa. Nervatio Tseniopteridia venia modice clavatia,

anastomoses careus. Sori ut in forma genuina.

Habit, apud Segyestel in valle Piatra-Lunga in nssuris rapinm enni

Asplenio trichomane.

Sc, vulgare Sm. var. hemioiiitiforme.

A rhizom rövid, vastag, srn megrakva paleákkal; a levelek hí

10—12 cm., még begöngyölt állapotban barna paleákkal srn fedvék : ép

olyan a levélnyél késbbi korában is.

A levélnyél a lemez 3A hosszát is éri el, zöldes, félhenger« a, osatorna-

forma hasoldallal. A levéllemez 2—3 cm. szélességet és ö— 10 mi. hí

is érhet el, brnem, épszél vagy némelykor kevés csipkés. A fiatal \< vélek

vese- vagy szívalakuak, késbbi korukban hosszas-tojásdadak, alapjukon

mélyen szívalakuan bemetszettek. Az erezet a Tseniopterises-typus módjára

alakult; az erek végzdései kevéssé bunkósan kiszélesedve, keresztanosto-

mosák nélkül. Sorusok olyanok, mint az alapalaknál.

Habit. Valea Piatra-Lunga, ksziklákon Aspleniutn trichomanes tár-

saságában.

Mint ebbl kitnik, szóban lev alakunk mintegy átmeneti forma a

Sc. vulgare és Se. Hemionitis közt; hogy nem új faj rangjára emelem, ha-

nem csak fajváltozatnak tekinthet, annak oka fok« pen abban rejlik, hogy

ezen annyira variabilis nem (Moore [Nature printed british Ferns 1 55 for-

mát ír le !) említett különbségeit nem találom oly megállapodott- éfl fon-

tosaknak, hogy specifikus charaktert lássak benne.

Alakunk az alapalaktól fleg levelei alakjával, nagyságával i - arány-

talanul hosszú levélnyeleivel különbözik és evvel közel csatlakozik a Se.

vulgare némely fiatal, törpe formáihoz, mint a minket Lura miit.

csakhogy ezeket fejlett leveleik alakja, rövid Levólnyeluk és gykti

eltér volta elegendképen elválasztja.

Növényünket a Magy. Nemz. Múzeum herbáriumában lóvö, a Hal. árok

és Francziaországból származó eredeti Se. Hemionüit példányokkal i

vetettem (az egyik «Coretto près de Battia. Fentes de rochers, lelhelylyel

* Lüerssen Chr. op. cit. pap. 122.
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Alphons Autheman herbáriumának cserepéldánya, míg a másik J. J. Rodki-

guez cserepéldánya Favaret-rl [Mahon szigete]) és némely levéllemez ala-

kulásában teljes megegyezést constatálhattam.

Az a mi fleg arra indított, hogy a szóban forgó alakot mégis a Se.

vulgare alakköréhez csatoljam, azon körülmény, hogy az erezet a Se. He-

mionüis-tl egészen eltér, mert míg amannál a nerv. neuropteridis seu

Scolopendrium vulgare var. hemionitiforme. Kifejlett példány. Természetbl.

subneuropteridis, st eupteridis jellemz, addig alakunkra a jellemz a

nervatio Tseniopteridis, mely csak a lemez hegye felé megy át eupteridisbe,

mint ez a typikus Se. vulgare-nél is észlelhet.

Meglehet, hogy majd több, számos példány összehasonlítása, nagy

anyag átvizsgálása megadja a szakadatlan összefüggést az alapalakkal ; hisz

ez természetszer is. Most azonban legczélszerbb még az egyes, a külön-

böz idegen befolyások megváltoztatta életviszonyok folytán létrejöv fajvál-

tozatokat s így a leirtat is külön tartanunk.
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Pag. 112.

BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER ROTATORIENFAUNA

BUDAPEST'S.

Von Baoul H. France in Budapest.

(Tafel V., VI.)

Aus der wohldurchforschten Bäderthierfauna der Umgebung von

Budapest sind bisher 12 Brachionusarten bekannt, worunter sich mehrere

theilweise bisher nur von diesem Territorium bekannte Arten befinden, wie

z. B. die unter dem Namen Brachionus Margói, Budapestinensis, quadri-

striatus, bidentatus, quadridentatus, granulatus,reticulatus * beschriebenen

Bäderthierchen.

Hiemit ist jedoch derArtenreichthum dieser Gattung in diesemFaunen-

gebiete keineswegs erschöpft, da es mir gelungen ist, in den stagnierenden

Gewässern der Umgebung der ungarischen Metropole bisher drei Arten

aufzufinden, deren eine, Br. quadratics Bouss. (Stadtwäldchenteich) auch

für die Fauna Ungarns neu ist, während die anderen zwei, und zwar Br.

Entzii n. sp. und Br. pentacanthus n. sp. bisher noch nicht in die Wissen-

schaft eingeführt waren.

Die nähere Beschreibung derselben, sowie der für Ungarn und Buda-

pest neuen Art Squamella bractea 0. Fr. M. bilden den Inhalt der folgen-

den Zeilen.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass meine Untersuchungen theils

mit BEiCHERT'schen, theils dagegen mit SEiBERT'schen Instrumenten aus-

geführt wurden. Die Figuren der beiden Tafeln sind bei 650-, respektive

880-facher Vergrösserung aus freier Hand gezeichnet.

1. Brachionus Entzii nov. spec.

(Tab. V., Fig. 1., 2.)

Ich benannte diese interessante Form nach Herrn Prof. Dr. Géza

Entz, um auch dadurch einen Theil meines ihm schuldenden Dankes ab-

tragen zu können.

* Vgl. Kertész K. Budapest és környékének Botatoriafaunája. Inaug. Dissert.

Budapest 1894. pag. 42— 44. (nur ungarisch).
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Die Artcliarakteristik lautet folgendermassi d.

Minimale Länge des Panzers 270 p. ; die Länge desselben rerhftll
sich zur Breite, wie 3:2. Das Räderorgan .st fcypi8Ch Brachionus-artig.
Der Ventnculus besteht aus grossen, polygonalen Zellen, welche gelblich-
braunen Farbstoff enthalten.

Der Panzer ist dorsoventral flachgedrückt, jedoch auch sogleich in
seiner Breite, gegen die Bauchseite zu comprimiert. Dil Dorsalseil
proximalen Panzerendes trägt 6 Dornen, deren inm rate and
gleich lang sind. Nach hinten zu verbreitet sich der Panzer, bi

Maximalbreite in ca. 4
/6 der Körperlänge erreicht, worauf ex sich wieder

verschmälert und am distalen Ende zu zwei seitlich abstehenden kurzen
Stacheln ausgezogen ist. Der hintere, dorsale Band des Panz< n isl gerade
abgeschnitten, trägt auf der Bauchseite dagegen einen ziemlich I

Einschnitt zur Durchlassung des Fusses. Der Mastax zeigt typische Lub-

bildung, ebenso auch die übrige Organisation des Körpers.

Hab. Sog. «Csehi-Berek, Határárok (Com. Somogy (14. Juli I

Budapest, Stadtwäldchenteich (Sept. 1894).

Diese schöne und relativ grosse Art unterscheidel Bich von den übri-

gen Formen hauptsächlich durch die Form des Panzi rs, wi Ichi t solche

Eigenthümlichkeiten zeigt, dass dieselben die Artsond< rang vollauf recht-

fertigen. Die am nächsten stehende Art, Bi\ rhenanus Laut, unterscheidel

sich hauptsächlich sowohl dadurch, dass von den occipitalen Dornen die

beiden mittleren die längsten sind,* während bei unserer Form dii I

derselben mit der, der äusseren Dornen übereinst in mit. als auch 1" Bonders

durch die Form des distalen Panzerendes, welches bei Br. Entzü in zwei

seitliche, kurzstumpfe Fortsätze ausgezogen ist.

Der Panzer erreicht eine relativ ansehnliclic Dicke und ist ganz glatt

ohne jede Körnelung oder Porenbildung. Zahlreiche Exemplar

jedoch gegen die Mitellinie des Körpers zu einige, meisi etwas achrag ver-

laufende Längsfalten.

Die wohlentwickelte Matrix zeigt sich besonders gut in d< n hinten ü

Dornfortsätzen. (Tab. V., Fig. 1.)

Das Muskelsystem ist typisch ausgebildet, jedoch isl Bein Studium

theils wegen der grossen Beweglichkeit, theils and hauptsächlich*

der ausserordentlichen Zartheit der zwischen den Organen and der Körper-

hülle ausgespannten Muskelfasern sehr erschwert. Gul aichtbar Bind nur

die ßetractoren des Bäderorganes und beson« rs die des! I "• V .,

Fig. 1. 2.)

* Robert Lautbeborn, Beiträge /.ur Rotatorienfcuna dee Rheina und

Altwasser. Mit 1 lith. Tafel. Sep. Abdr. aus Zoolog. Jahrbücher, abtheil. >

Geogr. und Biologie d. Thiere. VII. B. 1898. p. «69. Tab. 11. I
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Zu den Muskeln muss man wohl auch jene eigenthümliehen paarigen

Gebilde rechnen, welche in dem Körpertheile zwischen dem Mastax und

Gehirnknoten sichtbar sind und welche ich Anfangs für Drüsen zu halten

geneigt war. Bei eingehenderem Studium dieser kleinen, stark licht-

brechenden, nierenförmigen Differenzierungen (Tab. V., Fig. 2m.), beson-

ders, nachdem ich dieselben bei Brachionus Bakeri wiederfand, überzeugte

ich mich, dass dieselben zwei dorso-Ventral ausgespannten Muskelbündeln

entsprechen, wie solche Karl Möbius * von Brachionus plicatilis 0. F. M.

unter dem Namen «fächerförmige Muskeln unter dem grossen Bücken-

muskel» beschrieb und abbildete.

Die Haftstelle der Fussretractoren zeigte bei näherem Studium inte-

ressante Details. Bei seitlicher Lage des Thieres zeigt sich nämlich ganz

deutlich, dass sich der grosse Fussmuskel direkt in die Matrix der Cuticula

fortsetzt. Anwendung von stärkeren Vergrösserungen lässt uns die feinen

Fibrillen des Muskelstranges weit in das granulöse Plasma der Matrix

verfolgen. Dasselbe erscheint an der Haftstelle fein fibrillös.

Das Bäderorgan ist typisch entwickelt und verdient nur in zweierlei

Hinsicht etwas näher beschrieben zu werden.

Bekanntlich stehen die zwei äussersten Tastborsten der Brachioniden

häufig nach rückwärts. Die Untersuchung zahlreicher Individuen erweckte

nun in mir den Gedanken, in dieser Tastborste eine — den Pectinellen

der ciliaten Infusorien — homologe undulierende Membran zu erblicken,

welche sich bei der Breitlage der Thiere von ihrer Kante als steife Borste

präsentiert, so wie sie z. B. Eckstein ** von Br. urceolaris zeichnet.

Die Stützzellen des Bäderorgans sind bei der in Bede stehenden Art

klein und unansehnlich, scheinen aber eine ähnliche Gleichmässigkeit ihrer

Zahlenverhältnisse zu zeigen, wie dies bereits von den Zellkernen des

Dotterstockes bekannt ist; ich fand wenigstens bei allen untersuchten

Individuen von Br. Entzii 10 Stützzellen. Es wäre angezeigt auch bei

ferneren Untersuchungen derartige Details zu berücksichtigen.

In der Mittellinie der dorsalen Körperseite mündet die Mundöffnung,

welche sich in einen relativ langen, schmalen Kanal fortsetzt, auf welchen

der typische Mastax folgt. In der Gegend der Einmündung des Schlund-

rohres, im dorsalen Theile des drüsig-muskulösen Kauapparates erheben

sich zwei kleine, ein wenig gekrümmte, blinddarmähnliche Ausstülpungen,

welche granulöses Protoplasma enthalten und allem Anschein nach als

* K. Möbius. Ein Beitrag zur Anatomie des Brachionus plicatilis Müll, eines

Räderthieres der Ostsee. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 1875. I. pag. 112. Tab. V.,

Fig. 1. Tm.
** Kael Eckstein. Die Rotatorien der Umgegend von Giessen. Zeitschr. f. wiss.

Zoologie. 1883. XXXIX. Bd. Tab. XXVIII. Fig. 63 t.
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accessorische Speicheldrüsen angesprochen werden können. (Tab. \

1. gl 1.) Möbius,* der von Br. plicatüü ganz ähnliche Kaneranl
beschreibt, hält dieselben für contractu, welche Angabe ich jedoch nach
meinen Beobachtungen an zahlreichen Br. Entzii und Br. Bafceri-Indivi-
duen, bei welch' letzteren ich diese Gebilde ebenfalls aufgefunden habe,
nicht bestätigen kann.

Der Ventriculus setzt sich aus grossen polygonalen Zellen lusammen
und ist mit dem Kauapparate nur durch einen Behr kurzen Schlund ver-

bunden. Im übrigen schliesst sich seine Struktur gana an /•'

an, ebenso die des Eectum's.

Die Pankreasdrüsen des Magens sind gestielt und zeigen ooi

Plasma mit zahlreichen hyalinen Kernen; ihr oeliges Excret pflegt sich in

der Gegend des Stieles anzuhäufen. (Tal). Y., Fig. 1. ^'1 2.)

Das Studium der Nephrydien ergab manch' Interessantes and Ni

Den Bau der Wassergefässe bei Br. Entzii haben wir folgendermasaen

aufzufassen: Von der Harnblase entspringen zwei lange, im ersten und

zweiten Drittel des Körpers mehrfach verschlungene Gefössstamme, wel-

chen 4 Geisselzellen aufsitzen, von denen sich je zwei der Bauch- and

Rückenseite zuwenden.

Das eingehende Studium des vorderen Verlaufes dieser Stamm«

nun, dass dieselben an der Bauchseite durch ein Quergefiiss susammi n-

hängen, so dass wir demnach das ganze Excretionssystem als eine einsige

schlauchförmige, an ihren Ausgangspunkt zurückkehrende Drüse auftassi d

können. Aus der mir zur Verfügung stehenden Literatur ersehe ich, dass

einen derartigen Zusammenhang der beiden Nephrydienstämme suerai

Huxley** von Lacinularia socialis behauptete und dass ähnliches n itdem

nur durch einzelne Bemerkungen von Hydatina, Flosaäaria und Apsihu

bekannt ist. Es erscheint mir als sehr wahrscheinlich, dass weitere Unter-

suchungen der von uns für Br. Entzii gegebenen Darstellung der N< phry-

dien allgemeinere Geltung verschaffen werden.

Die Wände des Nephrydiumschlauches besitzen das Aussen« n stark

granulöser Drüsen und zeigen mehrfach grössere Fettkûgelohen.

Die Leibeshöhle enthält eine wasserhelle, klare Flüssigkeit, in wel-

cher einzelne sehr blasse, farblose zellenähnliche Körperohen schwimmen.

Bezüglich der Genitalorgane weiss ich nichts vom l^pua abw< lohen-

des oder neue Angaben über den Bau derselben voranbringen. Dieselben

zeigen den monogononten Typus; einen grossen Bweilappigen Dotfc

mit dunkelbraun stark körniger Lecithaldrüse. Im Uterus finden sioh

* Möbios. Anatomie d. Br. plioatilis. Z. W. Z. 1875. »•* HO. TA. \

** Huxley. T. H. Lacinularia socio' ». Ttom. Mut. Boa London, 188

76. PI. I. Fig. 3.
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meistens zahlreiche Eier in verschiedenen Stadien der Entwicklung ; der

Ovidukt mundet in die Kloake.

Das Centrum des Nervensystems wird durch den grossen suprapha-

ryngealen Gehirnknoten gebildet, welcher in der Mittellinie des Körpers

liegt und ein nierenförmiges, etwas zweilappiges Organ darstellt. (Tab. V.,

Fig. 2. c.) Bei Anwendung von starken Vergrösserungen zeigt er grosse

Uebereinstimmung mit dem Nervencentrum der Cladoceren ; hier wie dort

deckt eine etwas gelbliche Ganglionzellenrinde, die blasskörnige Central-

masse. Dem dorsalen Gehirntheile entspringt ein Nerv, welcher zu dem
dorsalen Taster führt und in demselben ein aus wenigen bipolaren Zellen

bestehendes Ganglion bildet (Tab. V., Fig. 1. r.), von welchem feine Nerven-

fäden zu den Tasthaaren ausstrahlen.

Den direkten Zusammenhang der lateralen Taster mit dem Gehirn-

knoten zu sehen, gelang mir nicht, obwohl derselbe mehr als wahrschein-

lich ist. Die feinere Struktur des Tasters stimmt mit der, des weiter unten

zu beschreibenden Br. pentacanthus überein.

Das Auge liegt unmittelbar an dem Gehirnknoten und ist typisch

ausgebildet.

Von den Geschlechtsorganen liegt das Ovarium unterhalb des Tractus

und quer auf denselben ; in der hyalinen Grundmasse desselben liegen

acht grosse Kerne.

Der Dotterstock enthält viel grobkörniges Lecytus und liegt dem
Ovarium unmittelbar an. Im Uteras finden sich meist mehr-minder ent-

wickelte Eier, welche im Zustande der Eeife relativ sehr klein, mit glatter

Haut umgeben und rötlichbraun sind. (Tab. V., Fig. j . ov.)

Von sonstigen Differenzierungen der Organisation sind noch die zwei

langgestreckten Kittdrüsen des langen, geringelten Fusses zu erwähnen,

welche mit Hilfe eines feinen Bindegewebefadens aufgehängt sind und
zwischen den beiden Zehen des Fusses durch eine feine Oeffnung mit der

Aussenwelt communicieren.

Im untersten Fussende, direkt ober den Zehen, sind zwei kleine, ovale

Gebilde situirt, welche sich in der gewöhnlichen Breitenlage der Individuen

zumeist verdeckend, als einziges Bläschen präsentieren. Nähere Unter-

suchung zeigt einen feinen Kanal, welcher an der Mündung der Kittdrüsen

endet. Diese kleinen accessorischen Drüsen enthalten glänzendes, stark

granulöses Protoplasma. In der Literatur finden wir sowohl in den schon

öfters citierten vorzüglichen Arbeiten von Möbius, als auch Eckstein über-

einstimmende Angaben, deren eine, welche von Möbius * herrührt, diese

Gebilde mit dem Nervensystem im Zusammenhang bringt und als «Fäden

mit gangliösen Anschwellungen» bezeichnet, während Eckstein nur eine

* Möbius. Op. cit. pag. 112. Tab. V., Fig. 1. Fn. 2.
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mit meinen Beobachtungen übereinstimmende Zeichnung Ton Br. u

laris 1 giebt, ohne in seiner Beschreibung dies« t Gebilde /n ged« oki n, da
er bezüglich der Kittdrüsen dieses Räderthieres folgend« i Schliess-

lich muss ich noch der Pussdrüsen gedenken, welche mit ein« m f«

Porus in der Spitze einer jeden der Leiden Zehen münden. Di«

stumpf kegelförmig und nicht spitz und besitzen eine kleine runde End-
fläche, auf der die Drüsenöffnung liegt.-

Dem gegenüber kann ich für die Fussdrüsen von Br. Entzü behaup-
ten, dass dieselben an der Basis augenscheinlich durch eine Mündung ihr

Sekret entleeren. Die Wahrnehmung dieser Mündung ist jedoch eben durch

die oberwähnten accessorischen Drüsen, welche den Mündungskanal \.r-

decken, sehr erschwert. Die Zehen enden nicht stumpf, sondern spitsen

sich von ihrer dreieckigen Basis bedeutend zu.

Das Obige giebt alles wieder, was ich bezüglich der Oiganiaation der

Weibchen ermitteln konnte; Männchen gelangten nicht zur Beobachtung;

auch die Weibchen waren in dem gesammelten Materiale oiehi bea len

häufig. Ich fand dieses interessante, graziöse Baderthierchen suent am
14. Juli 1893, als ich in Gesellschaft des Herrn Dr. Gy. Isty.wim aus

dem sog. «Grenzgraben (Határárok») des «Csehi-Berek»» bei Boglár (Com.

Somogy) niedere Thiere sammelte; an dieser Localität lel>te es in Gesell-

schaft mit zahlreichen anderen gewöhnlichen Kotatorien, wie /.. B. />V

urceolaris, Cathypna lunaris, Lepadella ovális. Im Herbste des Jahres I S9 1

fand ich Br. Entzii in der Planktonthiergesellschaft des Budapester Stadt-

wäldchenteiches, jedoch auch hier nur in spärlicher Anzahl.

Die Weibchen sind fast ohne Ausnahme freischwimmend : ich k. one

nur ein-zwei Fälle, in denen sie mit Hilfe ihrer Kittdrüsen sieh an Algi n-

fäden hefteten.

Betreffend der Verwandschaftsverhältnisse und der daraus resultie-

renden systematischen Stellung dieser Art, äusserte ioh m ich b« reite

gentlich der Beschreibung der morphologischen Verhaltnisse dea Pansen.

Die nächststehende Form ist demnach der von Lauthrborn beschriebene

Br. rhenanus Laut., mit welchem unsere Art in ihren anatomischen V« r-

hältnissen im Grossen-Ganzen übereinstimmt.

Wie bereits erwähnt, liefern die hinteren und occipitale] P

differenzierungen den Hauptunterscheidungscharakter. Latjtkrbobh fc

sich in seiner angezogenen Arbeit dermassen, dass Br. rhenanus wahr-

scheinlich das Endglied jener Formenreihe darstellt, welche dur» I

Bakeri und Br. brevispinus mit fortwahren er Verkürzung d« I
'

rfbrt-

sätze zu der oberwähnten Art führt.

1 Eckstein, op. cit. Tab. XXVIII., Fig. 61.

3 Ibidem, pag. 397.

3 Lauterborn. Op. cit. pag. 269.
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L. BiLFiNGER* beobachtete jüngstens Br. rhenanus ebenfalls in

Deutschland und hält diese Form direkt für eine Varietät von Br. brevis-.

pinus, will jedoch an anderer Stelle Br. brevispinus wieder mit Br. Bakeri

vereinigen. Wenn wir nun auch den soeben citierten Autor in dieser

extremen Auffassung nicht folgen wollen, müssen wir dennoch eingestehen,

dass die erwähnten drei Arten thatsächlich eine continuirliche Formen-

reihe darstellen, in welcher sich Br. Entzii als vierte Form zwanglos

zwischen Br. rhenanus und brevispinus einfügt und so diese noch enger

verknüpft. Vielleicht werden wir später, wenn noch mehr Verbindungs-

formen zwischen den einzelnen Arten bekannt sein werden, thatsächlich

eine oder die andere Art zusammenziehen müssen, im gegenwärtigen

Stadium unserer Kenntnisse jedoch müssen wir nothgedrungen bestrebt

sein, die Formen auseinanderzuhalten, um eben so systematischen Wirren

vorbeugen zu können.

2. Brachionus pentacanthus nov. spec.

(Tab. V., Fig. 3, 4.)

Die Charakteristik dieser Form kann ich in folgendem geben.

Maximale Länge des Panzers = 320 //., das Verhältniss der Länge

zur Breite = 2:1; das Käderorgan besteht aus mehreren Lappen. Der

Magen baut sich aus zahlreichen, polygonalen Zellen auf, welche einen

lichtgelben Farbstoff und zahlreiche grosse, gelbe Oeltropfen einschliessen.

Der Panzer ist dorso-ventral nur wenig zusammengedrückt; sein

vorderes Ende trägt nur 5 Stacheln, deren mittelste zugleich die längste,

deren äusserste die kürzesten sind.

Der Panzer erreicht seine grösste Breite ca. in der Mitte der Körper-

länge und ist an seinem distalen Ende in zwei lange, starre an ihrer

Basis ein wenig augeschwollene jedoch mit sehr feiner Sjritze endende

Dornfortsätze ausgezogen. Unterhalb des Anhaftungspunktes derselben

verschmälert sich der Panzer plötzlich, um mit zwei aus breiter Basis ent-

springenden Zähnen zu endigen.

Die Kauer sind typisch geformt, die Organisation des Körpers weicht

insofern von der der übrigen Arten ab, als die obere Endigung der Neph-

rydienschläuche sich in einem ausgebreiteten Syncytium verliert. Der
Mastax steht durch einen relativ langen Oesophagus mit dem Magen in

Verbindung.

Habit. Budapest, Stadtwäldchenteich 1894. Nicht selten.

* L. Bilfinger. Zur Botatorienfauna Württembergs IL Beitrag. Mit Taf. II, III.

Sep.-Abdr. aus Jahreshefte des Vereines f. vaterländische Naturkunde in

Württ. 1894. pag. 62.
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Wie aus dieser Artcharakteristik hervorgeht, i-t diese ansehnliche
Art nichts anderes, als eine fünfdornige Form jen< r Varietal won Brackio-
nus pala, welche Hudson & Gosse auf der WYI1. Tafel ihrer gr»

Monographie als « Brach tonus pala Ehrh. variety** darstellen.

Auch bei dieser Form gelang es einige Organisationsdetaik zu be-

obachten, welche für die Anatomie dieser Thiergruppe bisher ent*
gänzlich unbekannt waren, oder doch für die in Rede Btehende Art oharak-
teristisch sind.

Anfangs war ich geneigt jene eigenthümlichö Abweichung in der Zahl
der occipitalen Dornen für eine Anomalie zu halten, gelangte aber »pat. r-

hin durch das Studium mehrerer Exemplare zur Ueberzeugnng, in die» r

Form eine neue Art erblicken zu müssen, welche ich nach ihrem auf-

fälligstem Merkmale Br. pentacanthus nennen weide
Unter den occipitalen Dornen ist der mittlere, welcher gerade in der

Mittellinie des Körpers liegt, nicht nur der längste, Boudera auch sogleich

der ansehnlichste, welcher den Eindruck macht, aus der Verschmelzung

zweier normaler Dornen hervorgegangen zu sein. Die zwei mittleren

Panzerdornen sind nicht nur graciler, sondern auch kürzer, oirca swei-

drittel Grösse des mittleren Domes erreichend, jedoch untereinander

zumeist gleichlang. Zuweilen jedoch ist der eine Dornfortsat/, etwas langer,

als der andere ; dies hängt in solchen Fällen mit ungleichmassiger Aus-

bildung der beiden Körperhälften zusammen. Bei solchen Individu« d i-t

bald die rechte, bald die linke Körperseite besser ausgebildet, was sieh

sogar auf die Grössenverhältnisse der Lateraltaster erstrecken kann.

(Conf. Tab. V., Fig. 4.)

Die zwei äussersten, vorderen Dornen sind sehr kurz und erreichen

kaum die halbe Länge der mittleren Panzerfortsätze.

Die Bauchseite des Vorderendes ist schwach wellig contouriert und

in der Mittellinie des Körpers mit einem kleinen Einschnitt versehen.

Die gegen das distale Körperende zu inserierten BOgenannten «hin-

teren Seitendornen» sind bei Br. pentacanthus sehr kräftig entwich lt
;
sie

sind viel länger als dies Hudson & Gosse bei Br. pala seichnen und bei-

nahe so lange, wie bei jenen Br. paZa-Individuni. welche l'iuc und \ wi.\

neuestens im Unterpocernitzer Teich gefunden. 3 Ans den kurzen Bemer-

kungen der genannten Autoren geht hervor, class sie diese S, itenstacheln

1 C. T. Hudson & P. H. Gosse. The Rotifers, or Wheel Animalcule». Botfa

British and Foreign. Vol. I. London 1889. Plate XXVII. Fig, 3,

2 Hudson & Gosse op. cit. Pl. XXVII. Pig. :<.

8 Ant. Fric und V. Vávra. Untersuchungen über die Pwni *

Böhmens. IV. Die Thierwelt der Unterpocernitzer and GtfteriohlagW T»

der Naturwiss. Landesdurchforschung von Böhnieu. IX. Bd. Nr, l

4-8, Fig. 25a.
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für beweglich betrachten. Ich kann mich jedoch dieser Ansicht nicht an-

schliessen. Während des Schwimmens stehen diese Seitenfortsätze zwar

thatsächlich von Zeit zu Zeit weiter ab, und schmiegen sich plötzlich

dem Körper an, jedoch glaube ich diese scheinbare Bewegung durch einen

sehr einfachen mechanischen Grund erklären zu können. Diese Gebilde

werden nämlich durch den, durch das Eäderorgan bewirkten, nach rück-

wärts fliessenden Wasserstrom an den Körper angedrückt ; wenn dagegen

das Eäderorgan eingezogen und dadurch dieser Strom unterbrochen wird,

schnellen die Seitenstacheln infolge ihrer Elastizität in ihre frühere Stel-

lung zurück. Ich kann demnach in diesen Differenzierungen nur einfache

Cuticularanhänge sehen.

Unterhalb des Bäderorgans, zu beiden Seiten des Gehirnknotens

liegt eine eigenthümliche Zellenschicht (Tab. V. Fig. 4 p.), deren Zusammen-
hang mit den Nephrydien mir nicht ganz klar, jedoch wahrscheinlich

geworden ist. Es ist dies ein Syncytium, erkenntlich durch die stellenweise

eingestreuten Zellkerne, welches stark granulös, auch grössere Tropfen

(Oel?) einschliesst.

Einige Fasern und Fäden des Bindegewebes sind fast bei jedem der

Exemplare zu sehen. Ueber der Harnblase, an der Eückseite liegt ein

kleines Gebilde, welches einem multipolaren Ganglion zum Verwechseln

ähnlich sieht und durch einen grossen, hyalinen Kern und grau erschei-

nendes, blass granulöses Plasma ausgezeichnet ist. (Tab. V., Fig. 4. g.) Ich

halte es für wahrscheinlich, dass diese kleine Zelle nicht dem Binde-

gewebe angehört, sondern das Pendant jenes Nerven ist, den Möbius, der

vorzügliche Kenner der Anatomie der Brachioniden von Br.plicatüis, von
derselben Körperstelle beschreibt.*

Die Betractoren des Bäderorganes (Tab. V. Fig., 4. m.) und des Fusses

(Tab. V. Fig. 4. m 1.) sind als die bestentwickeltesten Muskeln des ganzen

Körpers gut zu sehen. Die übrigen Muskeln, so namentlich die grossen

Bückenfascien, sind nur äusserst schwer wahrnehmbar. Ein paariger

Muskelstrang zieht sich ferner im hinteren Körperdrittel von dem Bectum
gegen die Blase zu (Tab. V. Fig., 4. m2 .)

Das Bäderorgan ist typisch, ebenso die Organe der Nahrungsauf-

nahme und der Verdauung. Bemerkenswerth ist vielleicht nur der Um-
stand, dass die Längsmuskeln der Oesophaguswand sehr kräftig ausgebildet

sind, und sich als deutliche longitudionale Linien präsentieren. Auch die

Kauer sind typisch geformt, jedoch sehr massiv. Der Magen, mit seinen

auffallend kleinen Speicheldrüsen baut sich aus relativ kleinen Zellen auf,

welche einen lichtgelben Farbstoff und einen grossen, sowie mehrere

kleinere gelblich-bräunliche Oeltropfen enthalten. Dasselbe gilt für die

* Möbius op. cit. Tab. V. Fig. 2. kf.
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Zellen des Eeetum, das an der Innenwand Lange Cilién trägt, deren peit-
schende Bewegungen die unverdauten Reste der angenommenen Nahrung
in fortwährender Rotation halton. (Tab. V., Fig. 'i.

Die Excretionsorgane zeigten nur zwei Knänel, im vorderen Dritte]
nud in der Körpermitte, welche auch Geisseizellen kragen. Ich will jedoch
das eventuelle Vorhandensein weiterer Knänel, respektive Geisseizeilen
nicht leugnen, da die Nephrydien dieser zierlichen Thierch« n nur Bchwer
zu beobachten sind, wegen der besonders im hinteren Körpertheile
zusammengehäuften Organe. Die Blase ist gross, beinah- v .,n solchen
Dimensionen, wie .das Bectum, in dessen anmittelbarer Nah. sie

ihre Oberfläche zeigt bei aufmerksamer Untersuchung die Grenzlinien

glatter Muskelfasern, deren Contractionen das rytmische Pulsiren der

Harnblase vermitteln.

Br. pentacanthus ist ein sehr günstiges Object zum Studium der

Lateraltaster.

Bisher verdanken wir meines Wissens die detailliertesten Beschrei-

bungen dieses Organes Fr. Leydig* und K. Mobiüs, nach den n Beschrei-

bung wir diese Endorgane als modifizierte Ganglionzellen betrachten

können. Starke Vergrösserungen ergaben bei uuserer Art, da— di< se

Lateraltaster ziemlich complicierten Aufbau zeigen, wie dies Fig. ''< oi

Tab. V. darstellt. Bezüglich der Bedeutung der gefundenen Details, werde

ich mich jedoch erst dann äussern können, wenn ich noch mehr Bra-

chionits-Arten einer comparativen, eingehenden Untersuchung werde

unterworfen haben. Gegenwärtig steht mit Bestimmtheit fest, dass die

sogenannte « ganglionartige Anschwellung» Vacuolen enthält und bei genü-

gend starker Vergrösserung in der hyalinen Grundmasse parallel schief

verlaufende Streifen zeigt, welche aller Wahrscheinlichkeit durch dir

elementare Struktur des Protoplasma' s erklärt werden können; vielleicht

sah Weber** ähnliches, da er die Lateraltaster von Hydatina senta quer-

gestreift zeichnet.

Die Geschlechtsorgane entsprechen dem Typus; der Keimstook Lert

relativ klein, der Dotterstock durch seinen röthlichbraunen Inhalt leicht

kenntlich.

Diese Form ist in Gesellschaft anderer Braohioniden in dem Plankton

des Budapester Stadtwäldchenteiches gar nicht selten. En systematischer

Beziehung steht sie Br. pala am nächsten, ist jedoch durch die i

thümliche Ausbildung der occipitalen Panzerdornen mehr als genügend

gut unterschieden.

* Leydig F. Lehrbuch der Histologie des Menschen and der 1 -'kfurt

1857, pag. 211. Fig. 114a.

** E F. Weber. Notes sur quelques Rotateurs dee environ«

des Archives de Biologie. Vol. VIII. 1888. Sep. Abatr. PL XXXII. Rg. It
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3. Squamella bractea 0. Fr. M.

(Tab. VI. Fig. 1.)

Dieses bisher nur wenig gekannte Thierchen ist in den Kohrsüm-

pfen bei dem Promontorer Wege bei Budapest sehr häufig, und hält sich

auch in den Kulturen gut, so z. B. in meinen Kulturen nun schon über

ein Vierteljahr.

Bisher wurde diese Form, welche für die Fauna Ungarns neu ist, nur

von wenigen Forschern untersucht.

0. Fr. Müller * beschrieb dieses Thier zuerst unter dem Namen
Brachionus bractea und bis zum Auftreten Ehrenberg' s war dasselbe

Gegenstand nur gelegentlicher Beobachtungen. Der jetzige Gattungsname

stammt von Bort de St. Vincent; jedoch erst Ehrenberg studierte genauer

die Körperorganisaticn und giebt in dem schönem Atlase seines grossen

Infusorienwerkes erkennbare Abbildungen,** welche die wichtigsteren

Organe, so den Magen, Enddarm, die Speicheldrüsen, die Harnblase, den

Thatsachen entsprechend darstellen.

Nach Ehrenberg giebt meines Wissens nach nur K. Eckstein aus-

führlichere, von Abbildungen begleitete Mittheilungen über diese Thierart,

da die in der Literatur zerstreuten Angaben von Bartsch, Pritchard und
Weisse sich nur auf die geographische Verbreitung von Squamella beziehen.

So kann es demnach vielleicht gerechtfertigt erscheinen, wenn ich

dieses auch in anatomischer Hinsicht interessante Thierchen auf Grund
meiner Beobachtungen eingehender schildere, umsomehr, da ich auch

einige neue Gesichtspunkte bei Beurtheilung einiger wenig bekannter,

sowie auch neue Organisationsdetails vorzubringen habe.

Nachdem bisher eine ausreichende Artendiagnose fehlt, kann ich sie

in Folgendem geben.

Maximale Länge 124 /jt.; Verhältniss der Länge zur Breite = 3:2.
Das Bäderorgan besteht aus 5 Lappen und trägt vier rothe Augen. Der
Panzer ist oval vorn, hinten stark eingeschnitten, mit flacher Bauch- und
convexer Bückenseite. Der Magen ist sehr hyalin und enthält nur wenig

ockerfarbigen Farbstoff. Der Panzer ist vorn von Poren durchlöchert.

Das Ovarium liegt immer quer auf dem Magen.

Habit. Ständige, pflanzenreiche Sümpfe. Budapest (1894. Sept.—Nov.),

Die Länge der Individuen schwankt zwischen 116 und 124//., ihre

Breite zwischen 70—83 u. ; am häufigsten sind 116—120 //. lange

Individuen.

* 0. F. Müller. Animalcula infusoria, pag. 343. Tab. XLIX. Fig. 6— 7. (Nach

Ebrenbeeg citiert).

** Ebbenberg. Infusicmsthierchen. Atlas. Tab. LIX., Fig. XVI,
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Gestalt und allgemeine Morphologie des Körpers. Die dorsale Par
seite ist nur sehr wenig convex und kann mit der Rückenseite verglichen,
direct flach genannt werden. Die Form dos Panzers ist im Allgemeinen
oval, vorn und hinten mit einem tiefen Ausschnitte (Tab. VI.. . ,-, ,,

vorderer auf der Kückenseite tiefer ist. Auf beiden Beiten jedoch tr

eine eigentümliche Cuticularfalte (Tab. II., Pig. 1. r.), welche !

als «schmalen gekörnelten Umschlag» bezeichnet, welchen er aber auf

seinen Abbildungen nicht darstellt.

Ich kann nach eingehender Untersuchung dieses lUmschls
haupten, dass derselbe nicht gekörnelt ist, wie Eckstein annimmt, sondern

im Gegentheil von zahlreichen Poren durchbrochen ist. ähnlich wie der

Panzer mancher Brachioaiden. Den eigenthümlichen Stirnhaken beschreibt

Eckstein ganz zutreffend, so dass ich diesbezüglich nur auf seine Arbeit

verweisen kann.

Der distale Ausschnitt des Körpers gilt nur für die Dorsalseite, da dir

Bauchseite nur eine kleine Ausbuchtung zeigt. Der hintere Ausschnitt i>t

nicht dreieckig, wie der des Vorderendes, sondern im Beginn mit parallelen

Bändern, am Ende dagegen bogig begrenzt.

Die zwei Platten des Panzers liegen sehr flach aufeinander, so dass

die Grenzlinie des zwischen ihnen eingeschlossenen Lumens als Zick-Zack«

Linie deutlich warnehmbar ist.

Der Fuss besteht aus 4 Segmenten und den Zehen ; die ersteren -ind

nicht gleichlang, am längsten ist das letzte, am kürzesten das \,,n der

Basis gerechnet, zweite Segment. Die Länge des eigentlichen I

beträgt 30 //., die der Zehen dagegen beinahe 21 a.

Die Zehen (Tab. VI., Fig. 1. u.) bestehen jede wieder aus -1 Gliedern,

einem kurzen, jedoch breiten Basalsegment und aus der langen, spita

endenden eigentlichen Zehe, deren sehr feine Enden gegen die Bauchseite

hakenförmig gekrümmt sind, woraus beim Kriechen zwischen Algen (Spiro-

gyren, Zygnemen), dem gewöhnlichen Aufenthaltsorte der Thiere viel

Nutzen resultiert.

Cuticulargebüde. Der die Weichtheile omschliessende Panzer ist

ziemlich dick und consistent, ohne deutlich erkennbare Matrix. Aurmerk-

same Untersuchung und Anwendung von starken Vergrösserui

höchstens einige Bindegewebsfäden, welche zwischen der [nnenwand des

Panzers und den einzelnen Körperorgsthen ausgespannt sind und h&ufif

grössere-kleinere Fettkügelchen in sich schliessen. (Tab. VI. k.i. Nur an

dem zwischen dem Bäderorgan und den. Mastaz liegenden Theüe ist die

Matrix bemerkbar entwickelt und zwar in Form eines Btark granulösen

* Eckstein op. cit. pag. 388.
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Syncytiums mit einzelnen, deutlich wahrnehmbaren «bläschenförmigen»

Zellkernen.

An dieser Stelle muss ich zugleich jene eigenthümlichen Differen-

zierungen erwähnen, die ich in meiner Abbildung mit x bezeichnete. Dies

sind lappige, stark lichtbrechende Gebilde, welche an der Dorsalseite des

Vorderendes situiert, gewissermassen die Panzeröffnung abschliessen.

Ich bin geneigt in diesen Gebilden Kalkconcremente zu sehen, da ich

mich darauf berufen kann, dass dieselben nach Essigsäurebehandlung sich

auflösten. Ganz ähnliche Kalkschüppchen beschrieb F. Leydig 1 von der

Körperhaut der Daphnia sima und longispina und wahrscheinlich werden

ausgedehntere Untersuchungen dieselben auch bei anderen Eotatorien in

weiterer Verbreitung nachweisen.

Das Muskelsystem. Bisher waren von Squamella durch Eckstein die

Eetractoren des Eäderorganes und des Fusses bekannt und von anderen

Muskeln sind ausser den Eückenbändern, den Eingmuskeln des Oesophagus

und dem Muskelgeflechte der Blase auch nichts wahrnehmbar.

Am deutlichsten stellen sich die grossen Eückenmuskeln dar (Tab.

VI. m), welche zumeist zwei Bündel bilden, an denen ein ovaler, blasser

Kern nach Essigsäureanwendung leicht zu sehen ist.

Die Organe der Ernährung. Ueber diese äussert sich Eckstein fol-

gendermassen : « Der Kauer ist stark, der Schlund eng und gebogen und
macht oft schwingende Bewegungen, die sich dem ganzen Tractus mit-

theilen. Der Magen ist grosszellig mit paarigen Drüsen versehen und scheint

aus zwei Theilen zu bestehen, wenigstens liegt die eingenommene Nahrung

meist zu zwei ovalen Klumpen zusammengeballt in demselben ; der End-

darm ist oft durch die Blase verdeckt, beide münden im ersten Fussgliede

durch die Kloake nach aussen.» 2 Von all' diesem zeigt jedoch seine Abbil-

dung nur wenig
;
ganz entsprechend ist dagegen die Zeichnung des Kauers. 3

Nach meinen Untersuchungen kann ich über den Bau der in Eede stehen-

den Organe folgendes mittheilen.

Die durch das Bäderorgan herbeigestrudelte Nahrung (Einzellige

Algen, wie Chroococcus, Merismopcedia, Scenedesmus, Infusorien, so Chi-

lodon, Glaucoma) gelangt durch den nur schwer zu sehenden, kurzen

Schlund zu den Kauern (Tab. VI. ma), welche trotz ihrer mächtigen Zangen
zum Zerdrücken der aufgenommenen Algen und Infusorien nicht genügen.

Bezüglich des Kauers kann ich nur auf die vollkommen entsprechende

Darstellung Eckstein's verweisen.

1 Leydig Fr., Naturgeschichte der Daphniden. Tübingen, 1860. pag. 15, 142,

157. Taf. IL, Fig. 17. Taf. HL, Fig. 28.
2 Eckstein, op. cit. pag. 390.
3 Ibidem. Tab. XXXVIL, Fig. 53, 55.
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Bisher wurde von keinem der Autoren jene machtig entwiefa
pyramidalen Drüsenzellen bemerkt, welche sich i, n hinteren Theili
Kauertasche differenzieren

; ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich die-
selben als Speicheldrüse anspreche (Tab. VI. glm).

Von dem Mastax führt der enge, oft S-förmig gewundene Oesoph
(Tab. VI. oe) in den eigentlichen Magen. Die Wandung des Behlundee
sehr deutlich Kingmuskeln und ausserdem sind an der Mündung desselben
äusserst kräftige Cilién ersichtlich, deren Lebhafte Bewegungen bei ober-

flächlicher Untersuchung leicht eine GeisseM .,, vortäuschen
können.

Der Magen besteht aus 16 polygonalen, innen bewimperten Zellen

(Tab. VI. sí), welche nur sehr wenig gelben Farbstoff enthalten, sogleich mit

einigen blassockerfarbenen Oeltröpfchen.

Schon Ehrenberg * erwähnt, dass der Verdauungskanal ron Saua-
mella «zweitheilig» sei und auf ähnliches weist auch Eckstein mit Beiner

obencitirten Bemerkung hin.

Der Ventriculus geht thatsächlich in einen ihm ganz ähnlichen, jedoch

etwas kleineren Darmtractus über, dessen Innenwand grossi Ciliéi

(Tab. VI. re). Dieser Abschnitt des Verdauungsorganes unterscheidet rieh

in histologischer Beziehung in gar nichts von dem Magen, seine Zellen sind

ebenso Iryalin, feinkörnig, wie jene. Eckstein** erwähnt ausserdem ooeh

ein Rectum, welches angeblich häufig unter der Blase verborgen isi Da ich

derartiges nie sehen konnte, wohl aber den Zusammenhang des von mir

beschriebenen zweiten Darmtheiles mit der Cloake, bezeichne ich d< oselto n

als Enddarm.

Die Anhänge des Magens, die Hepatopankreas-Drüsen sind Behr auf-

fällig und stark entwickelt und weichen von dem Typus insofern ab, als Bis

in mehrere Lappen zertheilt sind (Tab. VI. Fig. igt), ihr anatomischer Auf-

bau zeigt jedoch nichts abweichendes. Sie enthalten immer einige gros» n •

kleinere, farblose Oeltröpfchen, sowie grosse Zellkerne.

Die Grösse der letzteren variirt innerhall, .les Körpers ein< - Indivi-

duums, wie dies auch aus unserer Abbildung ersichtlich ist Di< I n

diese Drüsen gestielt seien oder nicht, konnte ich nicW mit Bestimmtheil

entscheiden, da es mir nicht gelang ihre Mündung in den Magen zu rohen,

indem sich in dieser Körpergegend so vielerlei Organe Busammenhi

dass die Untersuchung fast unmöglich gemach! wird; die Herstelrun

Microtomschnitten aber untersagt die minimale Grösse dieser lim

Die Excretionsorgane. Noch grösseren Schwierigkeiten t*

Studium der Excretionsorgane, bezuglich derer wir aussei dei

* Ehrenberg, op. cit. pag. 480.

*'-;: Eckstein, op. cit. pag. 390.
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Harnblase und den von Eckstein beschriebenen vier Geisseizellen sonst

nichts kennen.

Eckstein zeichnet die Dislocation der Letzteren vollkommen richtig ;

jedoch sind nie alle vier « Zitterflammen » sichtbar, sondern bei einem Indi-

viduum nur immer je eine (Tab VI. z).

Die Blase ist sehr gross und nimmt fast die Hälfte der Körperbreite

ein; in regelmässigen Pausen zeigt sie sehr kräftige Contractionen

(Tab. VI. v).

Zu beiden Seiten der Blase liegen eigenthümliche Organe, welche

unter den Käderthieren bisher nur von Squamella und Metopidia bekannt

sind und auch schon die Aufmerksamkeit Eckstein's * erregten. Genannter

Autor beschreibt sie folgendermassen : « dieselben sind zu beiden Seiten der

Blase und des Ovariums liegende, zwei lange, schmale, feinkörnige Körper,

in welchen zuweilen feine Linien (wahrscheinlich Hautfalten) sichtbar

waren. »

Ich kann meine Erfahrungen über diese merkwürdigen Gebilde in

folgendem wiedergeben.

Die fraglichen, schlauchartigen Organe ziehen sich in Form zweier

massiven Schläuche von ihrer Ursprungstelle an der Harnblase bis zur

Hälfte der Körperlänge. Ihr Inhalt ist ziemlich granulöses Protoplasma,

welches auch grössere-kleinere Oeltropfen einschliesst (Tab. VI. y). Der

Länge nach zeigen diese Gebilde eine feine, lichte Linie, welche Eckstein

für eine Hautfalte hält, welche aber auf mich den Eindruck eines feinen

Canales machte.

An jener Stelle, wo diese Organe wegen der aufeinander gehäuften

Massen der Pankreasdrüsen, des Ovariums und des Bectums nicht weiter

verfolgbar sind, erhebt sich eine blindsackförmige Ausstülpung derselben,

gleich einer kleinen Nephrydienröhre, welche deutlich einen centralen

Kanal aufweist, und deren Wand aus grobkörnigem Protoplasma besteht

und ebenfalls Oeltröpfchen enthält.

Dieses sehr eigenthümliche Organ, dessen Analógon bei keinem ande-

ren Bäderthier bisher bekannt ist, steht meiner Meinung nach vielleicht in

Verbindung mit den Nephrydien und stellt möglicherweise ein metamor-

phosiertes Wassergefäss dar. Es muss jedoch weiteren Untersuchungen

überlassen werden, bezüglich der angeregten Fragen positive Daten aufzu-

decken.

Nervensystem und Sinnesorgane. Der Gehirnknoten liegt im Vorder-

theile des Körpers unmittelbar neben den Kauern, auf der Bückenseite des

Thieres, unter dem sogenannten Stirntaster. Dieses bei Squamella bisher

unbekannte Organ besteht aus zahlreichen kleinen, polygonalen Binden-

* Eckstein, op. cit. pag. 390.
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zellen (Tab. VI. c) und einer granulösen Centralmasse. Von .1. n ausstrahlen-
den Nerven zeigten sich häufig deutlich jene Fas.rn. welche zu den Burn-
taster führen; dieselben zeigen vor ihrer Endigung gangbose Anschwellun-
gen, während der Taster selbst in seinem Aufbau ganz mit jenem der
Brachioniden übereinstimmt (Tab. VI. Fig. !/>/•).

Die Augen (Tab. VI. o), deren Nervenfasern zuweilen ebenfalls deut-

lich werden, liefern durch ihre Vierzahl das Btauptoharakteristikum

Squamella, da diese Gattung dadurch von dem zweiäugigen Metopidia und
dem augenlosen Lepadella genügend unterschieden wird. Bezüglich der

Augenzahl von Squamella findet sich in der Literatur eine Controv» r-

Ehkenberg in seinem grossen Infusorienwerke auch Bolche Individuen ab-

bildet, welche nur durch zwei Augen ausgezeichnet sind* und Babtscb
"

später mit Berufung auf den erstgenannten Autor, Squamella fur nur zwei-

äugig erklärt. Nach meiner Ansicht handelte es sich in dem angefahrten

Falle um Metopidia, da Squamella typisch vieräugig ist. Schon l'.< ee

erwähnt, dass von den vier Augen die vorderen, welche auch ein. licht-

brechende Linse tragen, zugleich die grösseren sind und seine Behauptung

bestätigend, will ich zugleich bemerken, dass die grösseren Augen gegen

die Bückseite, die kleineren dagegen gegen die Bauchseite zu situ irt Bind.

Im Zusammenhange mit dem Nervensysteme muss ich auch jene

paarigen Ganglionzellen beschreiben, welche gegen die Rüokenseite des

hinteren Körperendes zu beiden Seiten des distalen Panzerausschnittea

liegen (Tab. VI. g). Es sind dies multipolare Ganglien, welche durch einen

hyalinen, ovalen Zellkern charakterisirt, mit dem Vorderende des Thien -

durch einen Nervenfaden in Verbindung stehen, obwohl der Zusammen-

hang desselben mit dem Gehirnknoten nicht sichergestellt werden konnte.

Genitalorgane. Das Ovarium (Tab. VI. ov) fällt durch seine Gl

auf, dasselbe liegt an der Bückenseite, immer quer auf den Magen, als

viereckige, hyaline Zellenmasse, welche zuweilen Andeutungen von Lapp« D

zeigt. Der Inhalt ist stark grobkörnig und enthält unregelmäßig zerstreute

Oeltröpfchen. Eckstein* zeichnet in dem Ovarium zahlreiche kleinere-

grössere Zellkerne; ich sehe beständig nur acht, verhältnissmie

und gleichgrosse hyaline Zellkerne, deren Nucleolus bedeutend gros« t ist,

als auf den Zeichnungen Eckstein's dargestellt ist. Ebensowenig konnte ich

die von ihm erwähnten Querfalten sehen, welche dadurch entsteh, n Bollen,

dass die zwei Seitenenden auf einander starken Zug ausüben Bullten.

Fragliche und sonstige Organe. Es bleibt noch jenes eigentümliche

* Ehrenberg. Atlas. Tab. LIX., Fig. XVI. 1—2.

** Bartsch S. Die Eäderthiere und ihre bei Tttbil

Inaug.-Diss. Stuttgart, 1870. pag. ">r>.

* Op. cit. Tab. XXVIL, Fig. 53 ov.

Termétzetrajzi Füzetek. XVII. köt.



Organ zu besprechen, welches bisher nur von den Genera Squamella und

Metopidia bekannt ist und welches Eckstein,* der erste Forscher, der das-

selbe sah, folgendermassen beschrieb: «Es ist dies ein sofort in die Augen

fallender, stark lichtbrechender Fleck, etwas vor und seitlich von dem Ma-

gen gelegen, der bei Zusatz von KOH mit den übrigen Eingeweiden spurlos

verschwand. Bei den Contractionen und Bewegungen des Darmes wird er hin

und her bewegt. An einem Thier, welches ich mit Chromessigsäure getödtet,

glaubte ich auch einen Canal erkannt zu haben, kann es aber ebensowenig

mit Bestimmtheit angeben, als ich etwas über die Functionen dieses Gebil-

des zu berichten weiss.»

Ich sah dieses «räthselhafte» Gebilde ebenfalls und zwar bei jedem

der beobachteten Individuen; es scheint, dass dasselbe einen ständigen

Artencharakter abgiebt. Es liegt fast immer an derselben Stelle des Kör-

pers, dort, wo der Magen und der Enddarm vorn aneinander grenzen und

ist auch bei schwacher Vergrösserung als schwarz contourirte, stark licht-

brechende Kugel erkennbar (Tab. VI., Fig.
f).

Nach Untersuchung zahl-

reicher Exemplare von Squamella gelangte ich zu der Ansicht, in diesem

«Organ» einen Oeltropfen zu erblicken und dies steigerte sich in mir fast

zur Gewissheit, als ich in unmittelbarer Nähe desselben einen kleineren

derartigen Tropfen entdeckte. Und auch Eckstein's angeblicher centraler

Canal lässt sich ungezwungen mit dieser Auffassung erklären, da das

mikroskopische Bild eines grösseren Oel- oder Fetttropfen bei tiefer Focal-

einstellung nach den Gesetzen der Strahlenbrechung in der Mitte einen

helleren Kreis aufweist, der dann der Annahme eines centralen Canales

doch einige Grundlage zu geben vermag. Ferner stimmt auch das Ver-

schwinden nach Anwendung von Kalilauge und die von mir constatirte

Schwärzung durch Osmiumsäure mit meiner Erklärung.

Es erübrigt noch der Kittdrüse (Tab. VI. glp) zu erwähnen, welche als

lange, spindelförmige, feinkörnige Plasmamasse von dem ersten Pedal-

segment bis zur Mitte des letzten Gliedes reicht und dort auf einer kleinen

Warze durch eine feine Oeffnung mündet.

Biologische Verhältnisse. Squamella ist ein nicht seltener Bewohner

reiner, stehender Gewässer, mit reichem Pflanzenwuchse, jener Tümpel,

für welche die Simocephalen, die Hydren, die grossen Chlorellen-hältigen

Formen von Vorticella, Paramecium Bursaria, Stentor, Stichotricha cha-

rakteristisch sind.

Gewöhnlich trifft man diese Form zwischen Spirogyren und Mou-

geotia, jedoch auch recht häufig in den abgeworfenen leeren Chitinpanzern

von Insektenlarven, welche zumeist auch zahlreiche Protococcoideen und

Ch oanoflagellaten beherbergen.

* Eckstein op. cit. pag. 390.
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Die Stellung im Systeme. Nicht unterdrücken kann lofa einige v,

im Interesse der Gattungsberechtigimg von SquameUa gegen ll> dboh and
Gosse, welche unserem Thierchen dasselbe entziehen and es ohn< jede
nähere Begründung als Metopidia bradea bezeichnen.*

Demgegenüber kann ich Folgendes anführen.

Es ist zwar Thatsache, dass Metopidia aussei vielen Details dex I

nisation auch in der Panzerform mit unserer Form übereinstimmt, jedoch

ist andererseits das Vorhandensein von vier Augen ein Bolch' charak-

teristisches Merkmal, dass dies die Gattung-Abtrennung gebieterisch ver-

langt. Das Vorhandensein, respective Fehlen, und die Anzahl der Augen
ist ja bei den Rotatorien im Allgemeinen ein wichtiges Gattungsmerkmal,

worauf z. B. die Genera Callidina, Philodina basirt sind. Ich kann mich

daher nach dem Obenerwähnten den englischen Forschern in ihrer Meinung
nicht anschliessen, und behalte den Gattungsnamen SquameUa für die

von in Obigem eingehend geschilderte Form auch fernerhin bei.

ERKLÄRUNG VON TAFEL V.

Fig. 1. Bmch'wnus Entzii nov. spec. Weibeben, von der Rückenseite. Tyi

Exemplar aus dem Budapester Stadtwäldchen-Teichr. Verg\

650-fach.

r = Stirntaster.

o = Auge.

gl^ = Accessoriscbe kleine Speicheldrüsen.

gl% = Grosse Speicheldrüsen.

s = Magen.

ov = Eier. Links im Uterus des Thieres sind zwei fertige Eier m Behen.

r = Harnblase.

Fig. 2. Br. Entzii nov. spec. Weibchen von der Bauchseite Vergr. 650-fach.

Einige gegen den Rücken zu liegenden Organe der Ernährung and Port-

pflanzung, welche nur bei tiefer Focaleinstellung zu sehen waren, sind der

grösseren Deutlichkeit halber in der Zeichnung ausgelassen.

m = Durchschnittsbild der vorderen Quermuskeln.

c = Gehirnknoten.

ma= Kauapparat.

ds, dst = Dotterstock.

m x
= grosse Bauchmuskeln, Fuss-Retractoren.

Fig. 3—4. Brachionus penthacanthus nov. sp.

Fig. 3. Der Lateraltaster bei 880-fache Vergrösserung.

Fig. 4. Ein wenig einseitig entwickeltes, jedoch Bonsl typisches W, ibchen mu

dem Budapester Stadtwäldchenteiohe von der Rückenseite. I erç

fjSO-faclt.

* Hudson et Gosse op. cit. pag. 109.

13*
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p = Grobkörniges Syncytium, welches wahrscheinlich zu den Wassergefässen

gehört.

m = Grosse Bückenmuskeln.

mx
= Fuss-Betractor.

m2
= Paariger Bückenmuskel.

r = Enddarm mit Nahrungsresten. Das Bectum ist im mikroskopischen

Durchschnittsbilde dargestellt.

I == Seitentaster.

EEKLÄEUNG VON TAFEL VI.

Fig. 1. Squamella bractea 0. Fr. M. Typisches Weibchen von der Bauchseite, aus

den Sümpfen bei der Budapester Verbindungsbrücke. Vergrössetmng

880-fach.

h = Stirnhaken.

o = Augen, mit Krystall-Linsen.

ma= Kauer.

c = Gehirnknoten.

pr = Stirntaster.

oe = Oesophagus.

m — Grosse Bückenmuskel.

f = Fetttropfen (Eckstein's räthselhaftes Organ).

gl = Lappige Speicheldrüse.

st = Magen.

re = Enddarm bei tiefer Focaleinstellung.

y = Aus dem sog. << Seitenorgan» sich ausstülpender Blindsack.

k = Bindegewebefasern mit Fetteinschlüssen.

rrii = Fussmuskeln.

g = Hinteres solitäres Ganglion,

d — Mündung der Kittdrüse.

glp= Kittdrüse.

v — Harnblase in gefülltem Zustande.

ov = Ovarium bei Oberflächen-Einstellung; von den acht Kernen .sind daher

nur fünf zu sehen.

x = Lappige Kalkausscheidungen.

z = GeisselzeUe der kaum sichtbaren Nephrydien.

r = Der Umschlag des Panzers mit Poren.
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Pag. 130,

BEMERKUNGEN

ÜBEE DIE CORTUSA-ARTEN DES PARISER UND KI.W-Kl; !I|.|:-

BARIUMS UND DIE CORTUSA PÉKINENSIS. A. l;.< iht. pro var.

Von Dr. Aladár Richter in Arad.

(Mit 3 Figuren.)

Ich konnte im Jahre 1889 die Sammlung des Nat. Museums, dann die

bei uns einzig dastehende Cortusa-Collektion weil. Card. Haynald'a stu-

dieren, ohne jedoch, infolge der Mangelhaftigkeit des asiatischen Materials,

zu einem endgiltigen Ergebnisse gelangen zu können. Nachdem jedoch die

einzige Art dieses monotypischen Genus in den Sammlungen nur spora-

disch vorhanden ist, musste ich eine günstigere Gelegenheit abwarten

Später, als ich die prachtvollen Primulaceen Boissier's in Chambéry, l>i.-

lessert's und De Candolle's in Genf, dann der Herbarien zu Paris, 1

xelles und London-Kew in loco studieren konnte, sah ich, dass dies vollauf

begründet war, da ich mich davon überzeugte, dass das eigentliche Vater-

land der Cortusa Matthioli L. Asien ist und der Culminationspunkt der

Verbreitung und des Ursprunges dieser Art in irgend eine Gegend der chi-

nesischen Berge fällt. Schon Gmelin war ähnlicher Ansicht.

Die Flora Asiens ist auch in den wichtigsten botanischen Emporien

nicht so vertreten, wie die Europas und dementsprechend auch wei

bekannt. Trotzdem sind jedoch die Herbariumdaten der Cortusa-Arten zahl-

reicher in Hinsicht der Vegetation Asiens und die in den erwähnten 1h r-

barien gefundenen Daten beweisen nicht nur die Thatsäi hlichk.it meiner

obigen Behauptung, sondern auch die Richtigkeit der Abhandinngen Km-

ner's (Oest. Bot. Zeitschr. XXV. (1875) pag. 17) bezüglich des Tvpus,

während dagegen die den Spuren Kerner's folgende Interpretation von

Borbás (Ö. B. Z. 1879. Nr. 4) nicht in allem annehmbar ist.

Nicht vielleicht deshalb, weil auf Grund der (sich in var. glabrata

Borb., var. leviflora Borb. etc. äussernden) Auffassung des genannten

Autors die fünf Original-Exemplare von Cortusa Matthioli. welche als

* «Ihr natürlicher Standort scheint östlich von Yenisei, in Sibirien zu sein.»

Curtis: Botanical Magazine. London (1807), pag. 987.
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Fig. 1. Cortusa Matthioli L.

In 5
/ß Grösse nach dem Original des «Linné-Herb.arium» der Londoner «Linnean-Society» *

a. die drei oberen Lappen eines Blattes in natürlicher Grösse, nach einem anderen Exem-
plare LiNNÉ's. (Nach der Natur gezeichnet von Dr. Aladáe Eichter in London 1892.)

* Plantse glaberrimse, sinubus inter dentés calycis basi late rotundatis, membra-
naceis ! Corolla 9—12 mm. long., calyx 4—5 mm. long. Quasi : Cortusa sibirica

Andrz., — foliis subtus, sparsissime puberulis, divisionibus eorum acutioribus a typo

Kerneriano vere diversa.
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LiNNÉ-Reliquien gehütet werden - welche ieh infolge der liebengwürdigeii
Intervention Kew 8 im LiNNE-Herbariuni der Londoner .Linnean-Society.
gesehen habe - auf den ersten Blick jede einzeln als neue Ar. ..

werden müsste (s. z. B. Fig. l und 3), während doch die Pflanzen I inn.
'

so wie viele andere nur Glieder jener zahllosen Varietäten sind welche ab!
verschwommen charakterisierte Varianten der chinesischen Stammari anf

b c a de
Fig. 2. Cortusa Matthioli L. — Typ. Kerner.

a. Blatt in natürlicher Grösse von der Unterseite.

b. c. Blüthe, nat. Grösse 12 mm., Calyx 7 mm. (Austria super. Herb. Aust. Hung, oxaicc.

No. 906.)

d. e. Kapselfrucht; nat. Grösse 7 mm., Calyx 5 mm.

die Karpathen und Alpen Europas bis zum westlichen Endpunkte (Engadin)

ihrer geographischen Verbreitung übergiengen.*

Ich werde bei späterer Gelegenheit mich detaillirter in die Präge ein-

lassen, dass Cortusa Matthioli, der einzige Vertreter der einzigen Gattung

gewiss erst später zu uns gelangte und kein indigener Burger unserer oon-

tinentalen Flora ist. Sieht doch schon ein einigermassen geübtes bota-

* Im Osten in Japan und auf Sachalin! Exemplare im P»ri num

gesehen.



188

nisches Auge in dem Habitus dieser Pflanze für die Flora Europas fremde

Eigenthümlichkeiten, einen fremden Schnitt der Blätter und solch einen

ungewohnten Habitus in der äusseren Erscheinung dieser Pflanzen, wel-

cher sich nicht sehr mit dem europäischen Florenbilde vereinen lassen.

Gar manche asiatische Primel (Primula Jezoënsis Miqu., Pr. septemloba

Franchet etc.) zeigt ganz den Cortusa-Habitus, während die echte Primel-

form unserer Primula longiflora und Primula farinosa unleugbar ist.

bac
Fig. 3. Cortusa Matthioli L. var. pékinensis m.

a. Blatt in nat. Grösse, zur Hälfte von der Unterseite gezeichnet.

b. Blüthe, 2-mal vergr. (nat. Grösse 9— 11 mm., Länge des Kelches 6—7 mm.)

c. Kapselfrucht, 2-mal vergr. (nat. Grösse 8

—

10 mm., Länge des Kelches 6—7 mm.). Original

im Herh. des Mus. d'Histoire Naturelle. (Environs de Pékin, Chine septentrionale, 1863.

juillet; l'ahbé David.)

Ich kann dementsprechend bemerken, dass die Gattungsberechtigung

von Cortusa höchstens in der Flora Europas respektirt werden kann.

Franchet, der geschickte Attaché des Herbariums des Museum d'Histoire

Naturelle in Paris, stellte vor mir aus asiatischen Primeln eine Formen-

reihe zusammen, welche die Gattungsberechtigung dieser monotypischen

Pflanze entzieht und ich kann — nur mit Berufung auf die mir zur Ver-

fügung stehenden Primula Jezoënsis Miqu. und Pr. septemloba Franch.* —

* In meinem Herbar durch die Güte des obgenannten Museums.
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getrost behaupten, dass: «Genus Cortne* Biipprimeiidum.,i daher .Pri-mula Matthioh (L.) sub Cortusa. (ined. in herb. Mus. Paria ,f K,

sektioneT

11^ theUt SÍCb dÍe ^™8 Primiüa iluf folgende «wei Haapi-

PRIMULA L. gen. n. 197.

I. Euprimula m.
Calyx 5-fidus. Corolla hypocrateriformis vel infundibuUforrnü tube

cylmdrwo, ad insertionem staminum dilatato; faux fornioibna prmdii
nuda. Ovarium multiovulatum. Capsula 5-valvis.

1

.

Aleuritia Dub.

2. Primidastrum Dub. bezüglich der Flora
3. Auricula Dub.

4. Anthritica Dub
Pmropas.

IL Cortusa L. (pro subgen.) — gen. n. 1 98.

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, tubo brevi. Stamini
fauci inserta, ex annulo prominente egredientia. Ovarium mnlti-OYulatam.
Capsula apice quinque valvis

Sp. 2? Primula Matthioli (L.) 2 [= Pr. Cortusa Sándor, Herb. Iniv.

Budapest, et A. Richter ined. Herb. Mus. Paris et Kew.

Habit. Asia, Europœa.

Da das Hauptunterscheidungs-Merkmal «tubo cylindricQt und ttubo

brevi» ist, kann von der generischen Trennung beider Arien keine /»'•</'

sein, noch dazu in Betracht gezogen, dass nach dm Untersuchungen

Kamiensky's 3 die Anatomie von Prímida und Cortusa in den wichtigsten

Punkten übereinstimmend ist.

Kerner war der erste, der wahrnahm, dass Cortusa Matthioli, g<

über dem Siebenbürger C. pubens Schott durch die Form der Blattei eha-

rakterisirt wird, da seine Blattfiedern halbkreisförmig Bind and sich \\i<«lrr

in drei kleinere, von einander mehr-minder divergirende Fiederchen tin il« n

1 Z. B. Atragene alpina (L.) rectius : Clematis alpina (L.) «ab.

2 Et: Cortusa Semenovii Herd. — Emmi. Plantarum Region, i

siliensibns a cl. Semeuov. collectarum. Auetore: Regel et Herdei

sebeinlich mir in irgend einer russischen Sammlung vorhanden. An den

Orten sah ich sie nie. Hievon später. Bentham und Ho<" kenut

nur eine Art.
8 Fe. Kamiensey: Vergleichende Anatomie der Primulámén, Halle,

pag. 43.
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(S. Fig. la und u
2a). Dies ist jedenfalls charakteristisch, jedoch nicht unbe-

dingt giltig, da der an den Cortusa-Arten der Monarchie constatirte Poly-

morphismus * in dieser Hinsicht den ständigen Charakter dieses Merkmals

ausschliessi

Anders ist es jedoch bei der Cortusa China's = Primula (Cortusa)

Matthioli (L.) var. pékinensis m. (syn. var. chinensis m. sched. in Herb.

Mus. Bruxelles, Paris et London-Kew).

Die aus der Berggegend « Siao Wu Tai shan » bei Peking, mit einem

Worte, aus einer der nördlichen Provinzen Chinas stammenden Cortusa-

formen zeigen in Bezug ihres Blätterbaues auffällig scharf umschriebene

Formen. Die Fiedern der Blätter sind im Verhältnisse zu den europäischen

gestreckter, in der Gegend der Basis eingeschnürt, die drei divergirenden

Fiederchen sind ebenfalls scharf geschnitten und der Schnittwinkel ausge-

buchtet, wodurch die ganze Lamina den bei uns acclimatisirten Pelar-

goniumblättern ähnlich wird (Fig. 3a). Auch der Habitus der Blüthen ist

abweichend, da die Corolla mit dem Kelche etwas gestreckter ist. Dieses

letztere ist besonders bei den reifen Früchten bemerkbar (Fig. 3c), wo der

Stiel langsam in das Kapselchen übergeht, ohne, dass zwischen den beiden

eine schärfere Grenze ersichtlich wird. Die Winkel des Kelches sind rund-

lich, buchtig, häutig (so wie bei der Pflanze Linnb's, s. Fig. 1), während bei

der als Typus betrachteten C. Matthioli (Fl. Austro-Hung. Exsicc. Nr. 906)

dieselben spitzig und nie häutig sind (s. Fig. 3& und 1o, c).

Unter den von Decaisne stammenden Pflanzen des Pariser Herba-
riums sah ich eine chinesische Cortusa ebenfalls von Peking aus den 40-er

Jahren; durch Abbé David wurden auch von Peking (1863), sowie aus dem
Thale «Si-ling-chan» (Nr. 139 in Herb. Mus. Paris, leg. Provost, jun. 1891)

besonders schöne Exemplare gesammelt. Typische var. pékinensis sind

ferner in dem Kew-Herbarium :

5. »Pan-sha-ho-ling» 4—6000 F. jun. 1879. Dr. 0. v. Mellendorff.

6. China borealis : prov. Schansi — G. N. Potanin, 1884. Herb. Hort.

Petropolit.

?7. Nr. 12. Peking, mountains 8000'. Damp woods along with Pyrola

and Moneses. 8. Jul. 1876. CoUected by W. Hancock, F. L S. (?) «Mr. Han-
cock's specimens are almost glabrous, with deeplylobed leaves and few,

large flowers (!) ; but there are similar ones in the Kew Herbarium from Sa-

chalin Island.»

Index Florae Sinensis, in Linnean Soc. Journ. Botany, Vol. XXVI.
p. 46. (Hierauf werde ich noch zurückkehren.)

* Von den für die ungarische Flora interessanten Cortusa-Arten Schür's,

sowie von den Originalen von Besser der Cortusa sibirica Andrz. (Vidi in Herb.
Francavillano, Paris et in Herb, «de l'État» Bruxelles etc.) werde ich in einer die

Polymorphie der Cortusa-Arten behandelnden Arbeit demnächst Nachricht geben.
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8. «Chihli: Pöhnashan» (David, Nr. 22821)

Index Fl. Sinensis 1. c.

British Museum (Nat. Hist. Mus. Herb.).

9. Mountains ouest Peking. Coll. Bretschneider, 1881. Ex. herb. I. B.

Forbes.

Im Bruxelleser Staatsherbarium :

10. Flora Pckinensis. «M. Po-hua-schan» Dr. I'.n i-< Im. i.1« r, 1887.

Diese Formen, welche ich in den Pariser, Bruxelleser, f£ondon-K<

Herbarien gesehen, zeigen einen exakteren geographischen Verbreil

kreis als jede der anderen bisher bekannten und noch zu beschreibendes

Formen, ohne hiebei der zerstreut vorkommenden Cortusa-Arten der Mon-

archie zu gedenken, deren KERNER'scher Typus (Fl. Austro-Hung.

No. 906) nur mühsam, in Ungarn aber höchstens an einigen Punkten dee

nordwestlichen Hochlandes («Strassow» Com. Trencsin, Roche! exsioo. I

Murány, Com. Gömör, leg. A. Bichter) gefunden werden kann.
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Pag. 137.

FKANCISCUS VAN STERBEECK'S

«THEATKUM FUNGOEUM OFT HET TOONEEL DEE CAMPEENOELIEN
1675» UND DIE CLUSIUS COMMENTATOEEN, BELEUCHTET DUECH DEN

LEYDENEE CLUSIUS-CODEX.

Von Dr. Gy. von Istvánffi in Budapest.

1. Agaricus caesareus Scop. Sterbeeck 4. D. E. Die Figuren F. F.

gehören auch zu dieser Art und sind Nachbildungen aus dem Clusius'-

schen Codex ; dessen 57-te Tafel bringt die hier nachgebildeten zwei Hüte
der «Kaiserling» und zwar in ganz naturgetreuer Colorierung. Die Figuren

D. und E. sind für unsere Art vom Weiten nicht so characteristisch, als

jene in Clus. Hist, (cclxxij p.) die den Pilz in seinen jüngsten Stadien

(«Ei») darstellen, und nach welchen die Art ganz gut bestimmbar ist.

2. A. phalloides Fr. Nach der Figur I. kann man kaum auf diese Art

schliessen, die Bestimmung ist nicht sicher. Im Codex sind keine entspre-

chende Abbildungen zu treffen.

3. A. Mappa Fr. «Die Stielbasis ist unnatürlich stilisirt » sagt von
dieser Abbildung Beitzelmaye (1. c. 46. p.), bei der Betrachtung des Kupfer-

stiches sehe ich aber gar keine Stilisirung vorhanden. Der Stiel des Pilzes

war beschädigt und die betreffende Person, die sich mit dem Pilze beschäf-

tigte, stellte solchen auf eine cylindrische Unterlage. Der Kupferstecher

hat auch diese künstliche Beigabe auf seinem Bilde wiedergegeben.

4. A. Muscarius L. Sterb. 22. A. B. C. C. Fig. A. ist eine Nachbil-

dung jener in Clus. Hist, (cclxxx p.) XII. gen. pern. fung. 4. Spec, kleine

Unterschiede in der Ausführung sind allerdings vorhanden, dass aber diese

Figur wirklich ein Spiegelbild des CLUsius'schen Holzschnittes darstellt,

glaube ich nicht bezweifeln zu können.

Beitzelmaye findet in Steebeeck's Beschreibung merkwürdig, dass

auf der Unterseite des Hutes schwarze Streifen vorhanden wären. Wenn
man aber die Diagnosen von Clusius mit den Aquarellen vergleicht, wird

die Bedeutung dieses Ausdruckes ganz klar. Es darf allerdings dieser Aus-

druck nicht so wörtlich genommen werden, der Autor will eben nur die

Lamellen bezeichnen. Im Originaltexte von Steebeeck finde ich «dick

swart lanck plues» angegeben und nicht «dick swart plues», wie dies

Beitzelmaye angiebt (1. c. 46. p.). Die Auslegung des Originaltextes wird



193

dadurch natürlich eine etwas verschiedene. Ich muss mich der Meinung
von Kickx anschliessen was die FitiEs'sche Bestirnmung anbelangt Der
grosse Mykologe hat die Figur A. auf Coprinus atramentariu
handelt sich hier entschieden um ein Versehen.

Die Figuren B. C. und C. sind Copien aus dem Cod< i FoL 28 . Nun
finde ich eine Stelle in Sterbeeck's Beschreibung, die wir näher betrach-

ten müssen. Unser Autor sagt von dem dritten Fliegenschwamme
derde Vlieghen fungi») folgendes: «Van deseheest Clubti - gh< i ae ßguren,

waerom ick hier van ghelijcken, als van de voorgaende, wederom drj fign-

ren naer het leven vertoont hebbe». Ich erachte für überflüssig den < Original-

text zu übersetzen, eß' ist doch ganz klar, was Stekbbbcb sagt Er copieri

die Aquarellen von Clusius und bezeichnet doch seine Figuren als « Original-

Abbildungen.

Der dritte Fliegenschwamm ist also, wie auch die anderen hiea

handelten, kopiert und entspricht solcher den schönen Abbildungen, »lie

wir auf dem Fol. 43 vorfinden können. Sein Name ist bei Btebi

rosse Vlieghen Fungi met den dicken Steel» und kann auf /L fastigiatufl

Fries (Epicr 174. p.) bezogen werden. (Clus. Hist. XTT. gen. fang, pern.

5. Sp. cclxxx p.)

5. A. pantherinus DC. Sterb. 18. F.G. recte F. F.G. = Cod. foL lö.

Nach den Aquarellen müssen wir alle drei mit F. F. G. bezeichneten Ab-

bildungen von Sterbeeck zu dieser Art ziehen. Kalchbrenneb und lui. luiu-r

citieren nur die Figur G., sie richten sich aber nach Fi;; DU I.

p. 17. Dorsum buf. Sterb. t. 19. G.), und haben den Codex, wie übrigens

auch die anderen Autoren, ausgenommen Kickx, nie gesehen.

6. A. vaginatus Bull. Sterb. 20. D. = Cod. foL 31. Btbrbdoi be-

hauptet von dieser Art, dass sie zwar von vielen Autoren beschrieben, aber

von keinen abgebildet wurde, und führt seine Abbildung mit dieser Em-

pfehlung vor. Das vermeintliche Original-Abbildung ist aUerdingfi

der Natur entworfen, aber nicht für Sterbki.ck. sondern für M

sius, auf Befehl des Balthasar Batthyány, und zwar cor mehr all

Jahren. Unser guter Priester van Sterbebok Bchien diesbezüglich an eine

arge Gedächtnissschwäche zu leiden. Wie ich es achon m der Einleitung

erwähnt habe, sind die Tafeln des Codex von den Banden Cli bh - b<

net, z.B. diese, von der die Rede ist, trägt die Bezeichnung iXl

pernic. non edulis». Die Handschrift von Clusius ist « hr oharaci ri

und kann sicher identified werden, eine andere Hand trugdie u

sehen und deutschen Namen auf die Tafel. Hier Lesen wir /.. 1

gende Bemerkung: «Narren schwam er wachest glaich w.e die Kayserliiig

herauss und wachsen auch selbigmal».

I.A. procerus Seop. Stekk. 7. A. = Cod. foL 58. Dei Hut ,-t der

Figur in der História (cclxxiiij) nachgebildet
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8. A. pessundatus Fr. Steeb. 6.D.D.=Cod.fol. 46. Nach demAufschluss,

den die colorierten Abbildungen geben, gehören alle mit D. bezeichneten

Figuren von Sterbeeck (tab 6.) zusammen. Die Farbe des Hutes ist schön

rosenroth und stellt die Originalfigur einen Bussula-ähnlichen Pilz vor.

Das Hymenium ist in gelbem Tone gehalten. Die Beschreibung passt nicht

auf diese Figuren.

9. A. Bussula Schaeff. Steeb. 8. A. A. «Nachbildungen der Figuren

in Glus. XV. gen. esc. fung. 2. spec. (Beitzelmaye 1. c. 47. pag.)», dies

muss ich entschieden bezweifeln. Entsprechende Originalfiguren sind im

Codex nicht vorhanden.

Die mit F. F. bezeichneten Figuren («Gute Abbildungen, namentlich

jene, welche die Lamellenseite zeigt» Beitzelmaye 1. c. p. 47) gehören

aber nicht hieher. Die entsprechende Originalia sind im Codex zu finden,

fol. 26, und stellen einen grösseren Pilz von 1 1 cm. Durchmesser vor. Das

Bild ist in hellem Tone gehalten (weisslich). Die IX. Gen. esc. 3. species

ist nichts Anderes, als diese Abbildung (= Steeb. 8. F. F.), diese hier an-

geführte 3 -te Art von Clusius wurde von Beichaedt als Lactarius subdul-

cis bestimmt, allerdings nur nach der Beschreibung der História, Kalch-

beennee bezog diese Beschreibung auf L. pyrogalus. Auf dem gemalten

Bilde entfliesst dem Hute ein rother Milchsaft, man könnte danach auch

auf L. luridus et consortes denken.

10. A. variegatus Scop. Steeb. 4. F. F. = Cod. fol. 57. = A. csesa-

reus, wie ich dies schon oben nachgewiesen habe. Die Bemerkung von

Beitzelmaye «Zwar von Steebeeck, Fezes und Kickx zu A. csesareus ge-

stellt, aber doch unschwer als A. variegatus zu unterscheiden» (1. c.

p. 47) war allerdings gerechtfertigt, da er die Aquarellen nicht gese-

hen hat, die Originalfiguren müssen aber nun im obigen Sinne gedeutet

werden.

11. A. imbricatus Fr. Steeb. 6. C. C. «Beide Abbildungen sind den

unzweifelhaft den A. imbricatus vorstellenden Figuren in Clus. X gen.

esc. fung. 1. spec, nachgezeichnet» sagt Beitzelmaye (1. c. 47. p.), das gilt

aber höchstens von jene Figur, die einen umgekehrten Pilz vorstellt, die

andere Figur trifft man zwischen den alten Aquarellen, und zwar Fol. 42

Codicis. Nach Beitzelmaye soll Fetes die STEEBEECK'sche Figuren als

Lactarius torminosus bestimmt haben. So ist dies in dem Systema I. 63: p.

aber in seinem Epicrisis p. 33, stellt er diese Art zu den A. imbricatus :

«tandem cette exposita, male hactenus cum A. torminoso = Clus. pernio,

g. XXI, ex iconis habitu confusa, sed descr. manifesta et similitudinem

summám cum A. albo-brunneo esc. gen. XX. sp. 1. expressis verbis

notât».

Der fragliche Pilz kann nicht auf A. imbricatus bezogen werden, we-

gen der ganz verschiedenen Färbung. Die Abbildungen, auf welche sich
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Feies bezieht, nämlich die esc. gen. XX. spec. I. können auch k.

A. albo-brunneus vorstellen, sie sind eher dem \. torminosus àhnlich
12. A. tumidus Fers. Sterb. L8.E.E.= Cod.7.8. ludet Beschreibung

dieser Art bezeichnet Sterbeeck ganz offen die Quelle, aus welcher er die
Abbildungen geschöpft hat: «Van dese heefl ons Cluse a in sijn« n geschil-
dernden boeck ses verscheyde figurenghestol.lt, van de weleke hier drj mei
de letter E vertoont worden.» (Stebb. L91. pag.). Die jün Schwämme
sind auf der Tafel 7 abgebildet, diese wurden von Clusiub als eini

schiedene Art behandelt : «Ejus licet binas videantur species, rotate tarnen
inter se duntaxat differre arbitror».

13. A. pes caprae Fr. Sterb. 0. A. A. = Cod. foL 38. Behi gute
Nachbildung.

14. A. armatus Fr. Sterb. 7. C. C. = Cod. fol. 37. = X.

fung. ± spec, bei Kalchbrenner ebenfalls A. armatus. Nach Bbitzklmatb

ist die Copie, die ich aus dem Codex machte und ihm mittheilte, Cortina-

rius bovinus. Die frühere Bestimmung muss also gestrichen werden.

Eeichardt gab über die X. gen. esc. í2. species gar keinen Aufschluss, i i

wies auf die Original-Abbildungen hin, die Einsicht in diesen hat den

Eäthsel gelöst.

15. A. brevipes Bull. Sterb. 8. G. G. = Cod. fol. 13. Die beiden

CLUsius-Commentatoren, Kalchbrenner und Rek-iiakkt, bestimmten diese

Abbildungen von Sterbeeck, sich auf die Autorität von Fries (Epier. 30. p.)

stützend als A. Russula, thatsächlich handelt sich in der Beschreibung

von Clusius (Hist, cclxxj p.) um einen rothen Pilz: Stkki.ki.ik spricht

ebenfalls von einem ähnlichen Pilze, beide meinen möglichenfalls L Bus-

sula, die STERBEECK'schen Abbildungen stellen aber einen andern Schwant-

merling vor. Sterbeeck Hess nämlich die Tafel 3 des Codes kopieren,

dies stellt aber einen umbrafarbigen Pilz vor, auf welche die Beschreibung

der A. Russula nicht im mindesten passt ; und sagt von Beinen Abbildun-

gen (p. 86): «het is seker dat... ende voor al eer dai ick de figure \an

Clusius naer't leven heb gheschildert ghesien*.

Die Diagnose des A. brevipes passt so ziemlich auf die Tat I

Codex und können wir die Bestimmung von KxOKS und llu i/kkmvu; auf-

recht halten.

16. A. sordidus Fr. Sterb. 16. D.D. = Cod. fol. 34. = XIII.

fung. pern. Sterbeeok's Beschreibung passt ni. ht auf .lie Abbildungen des

Codex, denn das Hymenium ist nicht grau (hei plue, is grauw) and der

Stiel ist heU ockergelb, nicht witrosch. Bbitzeijiatb selbsi bestimmt«

Copie des fol. 34 Cod., die ich ihm zugesandt habe, als Russula densifoba.

Damit wäre dann die Frage entschieden. Die Clusf whreibui

kann nicht gut auf diese Abbildung bezogen werden, diese lai.l I

Bezeichnung «Sawtaschen», während die Benennungen, die in der H
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angegeben sind: «útfelem terevvm gomba, Fröschen stuel», sucht man
vergebens auf dieser Tafel. Hier hat man also irgend einen Fehler began-

gen, und wirklich, beim sorgfältigen Durchblättern des Codicis konnte ich

unschwer konstatieren, dass zwei Tafeln mit derselben Bezeichnung XIII.

Gen. pernio, non edul. versehen sind.

Ich will sie hier anführen und gleicherzeit füge ich die jetzige Aus-

legung bei. XIII. Gen. pernio, non edul. = Cod. fol. 34. = Steebeeck 16.

D. D. = Eussula densifolia teste Beitzelm.

XIII. Gen. pernio, non edul. = Cod. fol. 44. = Steebeeck 20. E, E =
Psalliota cretacea seq. Kalchbeennee, diese Figuren wurden übrigens von

Beitzelmaye als Coprinus fuscescens bestimmt, wir werden übrigens später

auf diese 44-te Tafel zurückkommen.

17. A. Calceolus Fr. Steeb. 6. E. F. G. = Cod. fol. 64. Auf dieser

Tafel des Codicis sind 4 Pilzabbildungen vorhanden, die zwei verschie-

dene Arten repräsentieren, die Figuren E. und F. zeigen eine und dieselbe

Art, während Figur G. zu der zweiten Species gehört ; insgesammt der

letzten Abbildung der Tafel, die von Steebeeck nicht wiedergegeben wurde.

Er selbst brüstet sich damit, dass alle diese Abbildungen naer het leven

gemacht sind, es ist aber unschwer das Gegentheil zu beweisen.

Die Auslegung dieser Abbildungen ist ziemlich confus geworden, wie

wir dies gleich klarlegen werden. Diese Abbildungen des Steebeeck'sehen

Werkes, nämlich 6. E. F. werden von Kalchbeennee als Clus. XX. Gen.

fung. esc. 1. species zu A. (Tricholoma) albo-brunneus, und von Beichaedt

zu A. (Trich.) militaris gezogen, denn Feies machte auch eine diesbezüg-

liche Bemerkung (Epicr. 49. p.) bei dem A. militaris, indem er «Clus. 1. c.

sp. 1.» citiert, allerdings mit der Zugabe: «vel potius A. albo-brunneus».

Feies stellte aber die jetzt behandelte Figuren (Steeb. 6. E. F.) zu dem
A. Calceolus (Epicr. 49. p.) und fügt auch die Figur G. bei. Die Figuren

E. F. sind ziegelroth gehalten, und nähern sich dem Ladarius delicio-

sus. Feies und seine Nachfolgern glaubten, dass fung. esc. gen. XII. =
Steeb. 4. C. Fig. = 39. Taf. des Codex als Lactarius deliciosus bestimmen

zu können, die citirten Figuren des Codex stellen aber ein Cantharellus

eibarius vor. In der Beschreibung der 4. C. Figur wird von dem Autor

die Herkunft des Bildnisses angezeigt : «In den ghesehilderden boek van
Clusius, heb ick twee verscheyde figueren bevonden, de eene de helft

kleynder als de andere : de grootste van de selve heb ick hier in print

ghestelt» (p. 63).

18. A. plahjphyllus Fr. Steeb. 16. H. H. = Cod. fol. 12. Certe Clusii

pern. gen. VIII. = Steeb. t. 16. H. (Feles Epicr. 82. p.)

19. A. fusipes Bull. Steeb. 25. H. = Cod. fol. 78. = Clus. fung.

pern. XXII. Gen. 6. spec.

20. A. dryinus Fers. Steeb. 8. E. E. = Cod. fol. 25. Die Abbüdun-
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gen der oberen Reihe sind hier wiedergegeben. Di< 9< Bestimmung richte!
sich nach Fries; Kalchbrenner zieht die IX. ,,, v

(Pleurotus) corticatus. Die Diagnose des k. (PL dryinua pa
die Abbildungen.

21. A. ostreatus Jacq. Stbrb. L2. B. B. Cod. foL 9. fang.

VI. — A. (Pleurotus) sapidus SoHuiiZBB, nach Kalchbbbhhbb and \. (PI.)

ostreatus nach Fries-Reichardt. Die 9-te Tafel des Codex kann maxi
getrost zu A. ostreatus ziehen, Clusiüs schrieb auf diese Tafel die Bezeich-
nung VI. Gen. esc. delineand., und eine andere Band den Trivialnameu
Szilfán termewt gylwa vbmei. Bkitzki.m.w u's Behauptung, wonach die

Figur B. von Reichardt für Polyporus sulphureus gehalten w orde (Bai i/ki.m.

1. c. 49. pag.) konnte ich in Reichabdt'a betreffenden Abhandlung Dicht

ausfindig machen.

Mit VI. Gen. esc. bezeichnet ist auch die Tafel 5 dee l

, und
zwar ebenfalls von der Hand Clusiüs, eine Figur dieser Tafel wird auch

von Sterbeeck copiert, namentlich 12. C. Merkwürdig genug, dass diesi

12. C. Figur weder von Kalchbrenner, noch von Reichabdt erwähne wird.

Die Abbildungen in Clus. Hist. pag. cclxvj, VT. gen. esc. fung. sind nur

ungefähre Kopien aus dem Codex.

22. A. rhodopolius Fries, Stbrb. IC>. G. G. = Cod. fol. 21, Fung.

pern. VI. gen. die Figur rechts, oben, und die in der zweiten Reihe -nul

copiert, und werden nach Fries (Systema I. p. '.»7. iStbbb. t. 16. G. I

zu A. rhodopolius gezogen; diese Bestimmung kann nicht aufrecht ^hal-

ten werden. Die Cnjsiüs'sche Tafel zeigt röthlichbraune Pilze, dieunsan

den Paxillus involutus et consortes erinnern.

23. A. Speculum Fr. Sterb. 16. B. B. = Cod. fol. 33. XIII

pern, adultiores—adult., steht, von Clusiüs geschrieben, auf der CafeL.

von anderer Hand rühren die Bezeichnungen: iTÖröa hèrinoz, ut felen

tereem, nem jó».

Im Codex kommt das XIII. Gen. fung. pern, dreimal >;„. und

len die Abbildungen zwei verschiedene Arten vor!, daher di< gl

wirrung in der Auslegung des Textes, die man nur mit Hilf- des Codex

lösen kann.

1. XIII. Gen. pern. fung. = Cod. fol. 33. = Sthrb. 16. I'.. !'..

A. Speculum nach Britzelmayr 1. c. p. 19. «Eine hübsche charaol

Abbüdung mit nahezu voUständig ausreichender Beschreibung

von dieser Art. Ich habe ihm die Copie defl foL 33. zugesandt, und Ben

Britzelmayr war freundlich' genug, solche zu bestimmen, im Earbigeo Bilde

glaubt er den A. (Wittern) pellitus zu erkennen; wiederum ein B

dass das Studium des Codex von grösserer Wichtiger! ist, denn d

einzige richtige Grundlage zur Auslegung und Erklärung d< i

sehen Originaltextes.

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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2. Cod. fol. 34.=XÍII. Gen. pern, non edul. 22. num. Cod. = Stbeb.

16. D. D. = Eussula densifolia.

3. Cod. fol. 44. = XIII. Gen. pern. 19 num. Cod. = Sterb. 20.

E. E. = A. (Psalliota) cretaceus, nach Kalchbrenner; diese Abbildungen

hat man immer als XIII. Gen. pern, betrachtet, denn man wusste nicht,

class die Sterbeeck'sehen 16. B. B. Figuren ebenfalls aus dem Codex copiert

sind. Kickx und Britzelmatr sehen in den Figuren 20. E. E. = ein Copri-

nus fuscescens.

24. A. paseuus Pers. Sterb. 16. E. E. = Cod. fol. 16. VII. Gen. pern.

«Bagoly-f nem io megh enny» («Eulen-Kopf, nicht gut zum Essen»).

A. (Panseolus) papilionaceus nach Beichardt und Kalchbrenner, die Ab-

bildung spricht aber weder für diese Art, noch für A. paseuus, sieht viel

eher dem A. aclinis (Britzelmayr Atlas, Hyporrhodii 16) ähnlich aus, nur

stellen die CLUsrus'schen Figuren jüngere Zustände vor.

25. A. praecox Pers. Sterb. 5. A. A. == Cod. fol. 25. Zwei Abbildun-

gen aus der unteren Beihe der 25. Tafel. Kalchbrenner hielt die IX. Gen.

esc. 1. species für Lactarius subdulcis, die Originalabbildungen stellen

aber einen weissen Pilz vor, aufweichen die obige Bestimmung besser passt.

26. A. destrictus Fr. Sterb. 21. C. C. C. = Codex fol. 68. = XVIII.

gen. pern. A. (Mycena) epipterygius Scop, nach Kalchbrenner und Corti-

narius cinnamomeus Fr. nach Beichardt.

27. A. fastigiatus Schaeff. Sterb. 22. D. E. E. = Cod. fol. 43. -
XII. Gen. pernio. 5. sp. non edul. 18. num. Cod. fliegen-Schwamme. Ich

habe Schaeffer's Abbildungen (Fungorum Icônes 26. t.) mit der 43. Tafel

des Codex verglichen und finde ich einen sehr grossen Unterschied zwi-

schen den beiden. Die Abbildung im Codex zeigt einen grossen Pilz von

1 2 cm. Durchmesser, dessen Hymenium dunkelbraun gefärbt ist, er gehört

damit in die Gruppe der Melanosporei ; Kalchbrenner' s Bestimmung

spricht eher dafür, er zieht solche zu A. silvaticus (Schaeffer Fungor.

Icônes 242. t.), die citierte ScHAEFFER'sche Tafel ist ziemlich verwandt

mit unserem Pilze, nur trägt der CLUsrus'sche Pilz keinen Bing.

28. A. versipellis Fr. Sterb. 20. B. = Cod. fol. 32.

29. A. flavidus Pers. Sterb. 24. M. = Cod. fol. 60. = XXII. Gen.

pernio. 1. spec, non edul., «tuvisaly gomba». Gute Abbildung des A. (Pho-

liota) mutabilis, Kalchbrenner ist auch für diese Bestimmung, Beichardt

für A. (Flammula) flavidus.

30. A. apicreus Fr. Sterb. 25. D. = Cod. fol. 72. = XXII. Gen. pern.

non edul.

31. A. arvensis Schaeff. Sterb. 15. F. G. H. I. K. = Cod. fol. 17.

Kalchbrenner und Beichardt haben diese Figuren Sterbeeck's nicht be-

achtet.

32. A. silvaticus Schaeff. Sterb. 6. A. A. A. = Cod. fol. 6. = VII.
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Gen. esc. fang. Schaeffer Fungor. [conea CCL. Bg. I. rieht dieser \ 1,1 ,ii -

dung sehr ähnlieh aus.

33. .4, sublateritius Schaeff. Btbrb. 25. C. Cod. fol. 79. óni

Bild = XII. Gen. pern. 2. Das obere Bild zeigt daa Hymenium an
auch bei den ganz etwickelten Exemplaren mit gelbem Ton»

und könnte man daher den Pilz eher zu A. flavidua Schaeff. zieh«

Kalchbrenner that. Reiohaedt wollte darunter ein A. aapini us Fr. i rk( u-

nen, es sind aber auf unserer Abbildung «lie für diese AH characteristischen

Schuppen und Flocken nicht zu erkennen, die andere Bestimmung, näm-
lich diejenige von Britzelmayu, passt auch nicht darauf, d< im \. Bublafc •

ritius hesitzt ein weisses Hymenium, das später grau-olivenfarbig wird.

34. A. capnoides Fr. Sterb. -2~>. F. = Cod. fol. 81. WM. (

pernio. 3. Kalchbrenner ebenfalls. Das gemalte Bild erinnert una - b<

A. picreus Pers., Reinhardt war auch dieser Meinung.

35. A. cascuus Fr. Sterb. 20. H. H. = Cod. foL i
1

'. = \Y1.

pernio. Kijó gomba. Britzelmayr erzeugte mir die Freundlichkeil und b. -

stimmte die Kopie des fol. 4í), seine Meinung geht dabin aus, dass dies«

Abbildung ein A. (Lepiota) mastoideus vorstelle: die nebt! Figur -t. lit

ein Coprinus vor. Kalchbrenner und Reichabdt sahen in «lem Kupfer-

schnitte A. (Panseolus) separatus L.

3G. A. fimiputris Bull. Sterb. 20. F. F. = Cod. fol. 50. = YL l

pern. á. spec.

37. Coprinus fuscescens Schaeff. Sterb. 20. B. E. Cod. foL 14.

XIII. Gen. pernio. Das Hymenium ist in weissei- Farbe gehalten ! Kalch-

brenner hat diese Abbildung zu A. (Psalliota) cretaceua Fries g< stellt

38. C. allerem Schaeff. Sterb. 24. E. E. = Cod. fol. 3. stimmt 80

ziemlich mit der Beschreib«

n

g und auch mit den Abbildungen Schaeffer's.

(Fungor. Icônes 100. t.). Nach Kalchbrennkk und Reichabdt C. fimeta-

rius Fr.

39. C. micaceus Bull. Sterb. 22. I. I. K. L. = Cod. fol. 51. 1. 1 und

K sind Nachbildungen aus dem Codex und Figur !.. aus der Bistoria

XVI. Gen. pern. 3. Spec. Gute Darstellung, stimmt mit Bchaepi ob's Abbil-

dungen (Fungor. Icônes GG. t.).

40. Cortiuarius varias Schaeff. Sterb. Is. <;. II. Nachbildung der

in Clus. Hist. (XV. Gen. pern. 1. spec, oclxxxj pag.) befindlichen Holz

schnitten, im Codex sind die Originális oioW zu lin. Im. Kalchbi

stellte d*iese Figuren zu C. (Myxacium) argentatus, Rbichardt aber rieh

sich nach Fries (Epicr. 258) und stimmt für C. varius. Ziemlich ahn

den Abbildungen Schaeffer's (Fungor. [conea i-'. '

41. C. cinnamomeus Linné, Sterb. ^<>. C. C. Cod. foL 3

bildungen der in der rechten vertikalen Reihe stehenden Figuren, -

Clusius als «1. altera» bezeichnet hat.

14
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Diese Abbildungen beschäftigten keinen von den CLUsrus'schen-Com-

mentatoren, nur Britzblmayk glaubte solche als C. cinnamomeus bestimmen

zu können, er selbst thut es aber nur mit Vorbehalt «vielleicht alte, zähe,

verfärbte Exemplare dieser Art» (1. c. 52. p.). Die Originalien erinnern uns

aber viel eher an A. (Amanita) aspera (Krombholz t. 29. und Schaeffer

Fungor. Icônes XC). Die 32. Tafel ist mit der Bezeichnung «Fliegen

schwammen» versehen, meine Vermuthung wird dadurch noch bekräftigt.

C. Cinnamomeus Linné, f. Clusiana Britzelm. Sterbeeck 20. G. =
(Figur links) Codex 32. Nachbildung einer Figur in der untersten Beihe,

wo zwei Pilze abgebildet sind, beide ganz ähnlich und nur von der La-

mellenseite. Das Hymenium ist mit blauen Strichen auf gelbem Grunde

gezeichnet, der Stiel ist hellgelb gehalten. Schon Beichardt vermuthete

hier eine neue Form: «Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass wir es hier

mit einer noch unbeschriebenen Art von Cortinarius zu thun haben,

welche der Aufmerksamkeit der Herren Fachgenossen empfohlen sein mag.

Sollte sich meine Vermuthung bestätigen, so würde ich für diesen Pilz den

Namen Cortinarius Clusianus vorschlagen.)) Diese Stelle scheint Britzel-

mayr nicht bemerkt zu haben, als er die neue Form aufgestellt hat. «in

Sümpfen und sehr feuchten Wäldern kommt C. Cinnamomeus mit oliven-

farbiger, bis nahezu schwarzer Färbung vor, welche Form von Clusius

zuerst beschrieben und abgebildet, nach ihm benannt sein mag» (1. c.

pag. 52).

Sterbeeck's 20. G. rechts (seitliche Figur) ist im Codex nicht vorhan-

den, es lässt sich also darüber nichts sagen, die andere, von der Lamellen-

seite gezeichnete Figur ist eine Nachbildung, . wie ich oben nachgewiesen
;

es wird von Sterbeeck bei dieser Abbildung ganz offen angegeben, was

ihn zum Kopieren bewogen hat: «Door noodt (om dat mijn figuer gheheel

verwelckt oft verflenscht was, eer ick deselve conde uyt—trecken) soo

heb ick my naer de figuer van Clusius moeter voeghen, de welcke wel

eene van de beste ghelycken-de van al sijne wercken is » (p. 205).

Vom Hymenium sagt die Beschreibung: «Heer plues is van onder

heel lanck ende blaeck rosch», im Originale aber sind die Lamellen mit

blauen Strichen gezeichnet.

Ich möchte die Figuren in der linken verticalen Beihe und in der

unteren horizontalen Beihe der Tafel 32 des Codex, als C. Cinnamomeus
bezeichnen ; die übrigen, die STERBEECK'schen 20. C. C. könnte man mit

A. (Am.) aspera et consortes vergleichen.

42. C. orellanus Fr. Sterbeeck 23. D. Cod. fol. 32, mittlere Figur

aus der linken verticalen Beihe ?, fällt zusammen mit C. cinnamomeus

(s. oben).

43. C. irregularis Fr. Sterb. 21. F. F. = Cod. fol. 52. = XVII. Gen.

pern. 1. sp. nach Kickx Cort. rubricosus, Sterbeeck giebt auch bei dieser
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Art an die Quelle, woher die Abbildungen genommen wurden •

i

doeninghe van de Leser sijn hier tvee figuren oyl den ghesohild
boeck van Clusius naer ghetrocken, ende uyt den selvm
ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesien hebbei (p. 21

Autor entnahm also die Figuren und sogar auch die Beschreibung au
dem Originale von Clusius, wie er dies hier selbfH gesteht I

• • Lamellen-
seite der Originalaquarelle ist in Bchmutzig okveniarbigem Ton<
halten.

44. Gomphidim glutinosus Schaeff. Btbbb. 26. I'. = Cod. foL
XV. Gen. pern. 2. sp. Britzelmayr richtet sich Dach der Beschreibung,
denn: «die Abbildung für sich allein kaum dentbari d. e. pag. 52), and
hat auch die CLusrus'sche Kopie, die ich ihm zugesandt habe, nicht naher
bestimmen können. Der Pilz ist eben in einer solchen Lage geschildert,

dass ihn kaum näher getreten werden kann. Nach Kalchbrennxb Lactarins

turpis, und nach Eeichardt Paxillus atrotomentosus.

45. PaxiUus sordarius Pers. Sterb. 20. A. A. = Cod. foL 73.

den drei Original-Abbildungen sind hier nur zwei nachgebildet. = Will.
Gen. pern. 4. spec.

46. P. involutus Batsch. Sterb. 21. H. = XXIII. Gen. pern. 3.

Kopie aus Clus. Hist.

47. Lactarius scrobiculatus Scop. Sterb. 2. B. E. wahrscheinlich

Kopie aus Clus. Hist. pag. cclxvij. VIII. Gen. esc. fang. 2. spec.

48. L. blennius Fr. Sterb. 5. E. E. = Cod. fol. 13. Auf der Rüc

dieser Tafel befindet sich das Original festgeklebt. Der Hut ist von schmu-

tzigen olivengrüner Farbe und mit grünen Flecken bespn Qgt, das H\ni< -

nium ist weiss gehalten. Die Bestimmung Britzki.m \m: hat triftigen

Gründe für sich, als diejenige von Eeichardt, er zieht diese Abbildung,

wie die 5. C. auch (dies ist aber ganz sicher Russula virescens) /u Russula

alutacea. Wie bekannt, ist das Hymenium von 1!. alutacea gelb und spät t

braun, kann also mit dem Originalhilde nicht in Rinklang gebrachl

werden.

49. L. piperatus Scop. Stbbb. 8. 13. C. = Cod. fol. 29. Nachbildung

der obersten und untersten Figur. Treffende Darstellung nach K\i.. n

NER L. pargamenus Swartz.

50. L. deliciosus L. Sterb. 4. C. = Cod. 39, die Linke, olx r< Figur

XII. Gen. esc. Nichts anderes, «Is CanthareUm eibarius. Kaiohbri

und Eeichardt glaubten mit Friks auch L.delioiosus annehmen zu un.

nach Kickx sogar Russula adultérins Seer.

51. Russula virescem Schaeff. Stkrb. 5. C. Cod. foL K>. I

links oben = XVII. Gen. esc. I. sp. Sehr gul gelungene Abbildungen, die

Farbe der Bilder noch immer prächtig grün. Nach Rhiohabm Russula \

mich Kalohbbbnner R. alutacea : di kimmungen müssen fallen.



202

52. R. rubra DC. Sterb. 21. GL = Cod. fol. 27. Gute, schön kolorierte

Abbildung, die Bestimmungen lauten alle für diese Art ; ziemlich selte-

ner Fall !

In Sterbeeck lesen wir über die fliegentötende Eigenschaften dieses

Pilzes : «Dese Fungi eten de vlieghen soo graegh als suyker, niet teghen-

staende dat sy haeren smaeck met haer leven uyt blusschen, alsoo dese

Fungi groot fenijn en doodelijck sijn» (pag. 212—213).

53. R. vesca Fr. Sterb. 5. B. = Cod. fol. 41 . Nachbildung der obe-

ren Figur, die untere zeigt den Pilz von der Lamellenseite. Der Pilz ist —
trotz dass er die Bezeichnung Botte Kremling, vörös herench, führt —
nicht roth, sondern ledergelb, entspricht also noch am Besten der B. alu-

tacea. Kalchbrenner und Beichardt betrachteten ihn als Lactarius vole-

nus, jedenfalls eine irrige Auffassung.

54. R. cynoxantha Schaeff. Sterb. 5. D. = Cod. fol. 45. = XIII.

Gen. esc. 2. sp., gute Abbildung, Beichardt spricht sich auch für diese

Art aus, allerdings hat er nur den Holzschnitt (Clus. Hist, cclxx pag.) in

Betracht gezogen, nach Kalchbrenner B. aluteacea v. coerulea.

55. R. Clusii Fr. Sterb. 21. B. B. = Cod. fol. 17. = XXIII. Gen.

pern. 2. sp.

56. Cantharellus cibarius Fr. Sterb. 4. A. A. = Cod. fol. 14. =
XIV. Gen. esc. 2. spec. Die Bestimmungen sind hier sehr verschieden, die

Holzschnitte in Clus. Hist, cclxx p. haben mit den Abbildungen Sterbeeck's

nichts zu thun.

57. Boletus variegatus Sw. Sterb. 20. M. M. = Cod. fol. 69. = XIX.

Gen. pern. 2. spec. Die 69. Tafel des Codex zeigt vier Abbildungen, von

denen Sterbeeck zwei (in der oberen Beihe befindlichen) kopiert hat, die

obige Bestimmung passt nicht auf die Original-Abbildungen. Nach dem

Vergleiche mit den Beschreibungen und Abbildungen, müssen wir an-

nehmen, dass wir hier eine andere Art vor uns haben. Kalchbrenner

glaubte nach dem Texte Clusius den Pilz als B. scaber zu erkennen, dies

passt auf die unteren Figuren, nicht aber auf diejenigen, die von Sterbeeck

kopiert sind. Beichardt geht auch nach Frees (Epier. 425. p.) und spricht

ebenfalls von B. scaber ohne aber die Figuren von Sterbeeck verglichen

zu haben.

58. B. chrysenteron Fr. Sterb. 3. B. B. = Cod. fol. 66. Die Abbil-

dungen der linken Beihe ; diese Bestimmung passt nicht auf das Original,

ebenso wie die Beichardt 'sehe, Kalchbrenner'sehe (B. calopus) und

KicKx'sche (B. paehypus) nicht gut damit verglichen werden können.

59. B. appendiculatus Schaeff. Sterb. 18. C. == Cod. fol. 65. links

obere Abbildung. = XX. Gen. pern. 3. spec. Nach Fries glaubt auch

Beichardt den CLUsius'schen Text mit dieser Art identificiren zu können.
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60. B.pachypw Fr. Stem. 17. II., Es« eine Nachbildung
Schnittes aus Clus. Hist, cclxxxiiij pag.

61. B. aureus Bull. Stebb. 18. B. B. = Cod. foL 81. = XIX. I

pern. G. sp. Die Bestimmungen passen nicht auf die Original-Abbild
62. B. edulis Ball. Sterb. 3. A. A. = Cod. fol 54. XVI. <;,

,

3. sp. adultior. Die Figuren von Stbebbect stellten einen grossen Pi]

12 cm. Durchmesser) vor, das Hymenium ist weis, gehalten und an einer
Stelle erkennt man die gelbgrüne Farbe des Bymeniume.

63. B. fragrans Vitt. Steh«. i>.F. G. = Nachbildung der Holzschnitte
aus Clus. Hist. XVI. Gen. esc. 2. spec.

64. B. luridus Schaeff. Sterb. 17. G. = ebenfalls XIX. Gi q. pern.

5. sp. entspricht der mittleren Figur.

65. B. purpureus Fr. Sterb. 17. N. 0. 0. = Cod. foL 62. XIX. < . q.

pern. 7. sp.

66. B. castaneus Bull. Sterb. 17. L. M. = Cod. foL •"><',. XIV. Gen.

pern. 4. altera, 32. Cod. Num. Nachbildung der oberen und der m
Figur auf der rechten Seite. Nach Kalchbrennkk B. subtomentosus, oacfa

Reinhardt B. luteus.

67. B. versipellis Fr. Sterb. 18, A. A. = C<id. EoL 66. 1 >i< zu. i ob« -

ren Figuren, die zwei oberen und unteren Figuren auf der rechte]

hat Sterbeeck noch einmal nachgebildet und sind solche auf der Taf< I

''>.

unter lit. B. B. erkennbar, Britzelmayr bestimmte solche als B. ehr

teron. Alle drei Abbildungen der (Cod.) Tafel 66 stellen denselben I'd:

vor, der mit dem B. versipellis kaum zu vergleichen ist

68. B. scaber Fr. = Sterb. 15. A. A. = XIX. Gen. pern. Bpec. ultima

dubia = Cod. fol. 59, ist dem B. versipellis ähnlich, aber «triunciali autem

is est pediculo, digitali prene crassitudinis, albicantis coloria, sed multis

fuscis venis varij» (Clus. Hist, cclxxxiiij). Mit Hilfe dieser Abbildung allein,

kann man ganz sicher nachweisen, dass Stebbebce aus d< m GLUBiua'aohi u

Codex einen Gebrauch gemacht hat. In der Beschreibung dies« -
I

finden wir eine Stelle, die die Frage auf einmal entscheidet. Dieai ü Paaaus

wollen wir hier in extenso reproducieren : «In den gheschilderden boeck

van den gheleerden Clusius heb ick» sagt Stbbbeeck, «in'1 }aer 672. d< 9<

mede gaende Fungi bevonden met twee fíguren, byde welcke mi t d< •

handt van Clusius dit woordt in't Latijn, Dubium, gheachreven was, In t

gene te segghen is Twijfelachtigh ; alwaer noch in'1 Bongersch by stondl

Omrederbulz vargánya het welck my niel kenbaer is« (p. 118).

In der That ist auf der Tafel 59 des Codex die Bez< icknung à

von der Hand Clusius geschrieben, zu lesen, ebenso die ungm

nennung vargánya, der andere von Sterbeeck ebenfalls als ungm

Name bezeichnetes Wort tOrnrederbulz* ist nichts anders, ah

der flüchtigen Lesart entstanden, *Ein Boder buh* steht auf der Taf
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das konnte Sterbeeck nicht richtig lesen, und machte daraus ein « Om-
rederbulz» !

69. Polyporus squamosus Huds. Sterb. 13. A. A. B. C. D. 14. E. F.

G. Die Figur A. ist auf Cod. fol. 19. = zu treffen, B. und C. = Cod.

fol. 19., 14. G. = Cod. fol. 20., die Abbildungen E. und F. kommen im

Codex nicht vor. 14. G. stellt einen hell ockerfarbigen Pilz vor, während die

anderen Original-Abbildungen dunkel rothbraun gehalten sind.

70. P umbellatus Fr. Sterb. 27. A. = Cod. fol. 2. «szilw alya, sub

prunis». Nach Kalchbrenner P. hirsutus et affines.

71. P. frondosus Fr. Sterb. 28. A. = Cod. fol. 67. = XXI. Gen. esc.

Prächtige Abbildung, eine Doppeltafel einnehmend.

72. P. versicolor L. Sterb. 26, A, A. = Cod. fol. 23. und 24. = IV.

Gen. fung. pernio. Die Bestimmung von Britzelmayr passt nicht auf diese

Abbildungen des Codex. Beichardt hat ziemlich passend die Taf. 27. K.

Figur als P. versicolor bestimmt, Kalchbrenner zitiert dem IV. gen. fung.

pern, entsprechend die Fig. A. der Taf. 21. offenbar aus Versehen, denn

diese Abbildung ist Boletus scab er und hat solche Kalchbrenner doch als

Stereum purpureum bestimmt. Die Original-Abbildung kann man zu P. sul-

phureus ziehen und müssen wir darin Kickx ' beistimmen : «wobei sich der

genannte Mykologe zum ersten und einzigen Male auf die noch vorhan-

denen, von Sterbeeck colorierten, unvollkommenen Abbildungen bezieht»

(Britzelmayr 1. c. pag. 56).

Diese eben erwähnten Abbildungen sind aber gar nicht so unvoll-

kommen, im Gegentheil, es sind künstlerische Darstellungen, ferner rühren

sie nicht von der Hand Sterbeeck's, sondern es sind solche in Ungarn,

um 1583 von einen unbekannten Maler entworfen.

73. Hydnum coralloides Scop. Sterb. 27. G. = Cod. fol. 83. = XXV
Gen. pernio.

74. Ciavaria flava Schaeff. Sterb. 11. A. B. = Cod. fol. 63. Die

Figuren links oben und in der rechten Ecke unten.

75. Ciavaria Botrytis Pers. Sterb. 11. C. D. = Cod. fol. 63. Die

Figuren rechts oben und links unten = XIX. Gen. esc. 2. spec.

76. Tremella mesenterica Retz. Sterb. 26. E. = Cod. fol. 74. Ganz

nachgebildet. = XXIII. Gen. pern. 3. spec. Beichardt citiert die Ster-

BEECK'sche Abbildung nicht, und bestimmte unsere Art ausschliesslich nach

den Beschreibungen von Clusius.
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BEITRÄGE ZUR FLORISTIK DES BfflARER COMÏÏ ITE8.

Von Raoul H. Francé in Budapest

(Mit einer Figur.)

Im Herbste des Jahres 1894 hatte ich Gelegenheit im Bildlichen Theile

des Biliarer Comitates, in den umgebenden Wäldern von Lunka-Rézbánya
zu botanisieren, musste mich aber der vorgerückten Jahreszeit halb« t :

tentheils auf Filicineen, Moose und Flechten beschränken. Oestlich v«n

Segyestel zieht sich dasValea Tisa, in seinen oberen Theilen VcUea Piatra-

Lunga (Langes Steinthal) genannte Thal, dessen enge Felswände längs d< b

zwischen ihnen eingeschlossenen Wildbaches eine reiche Parren- und

Moosvegetation schmückt.

Ich sammelte an diesem Standorte folgende Filicineenarten.

1. Polypodium vulgare L. Auf den Kalkfelsen sein- häufig.

2. Asplenium trichomanes Huds. In grosser Menge auf den Junger-

manniaceen Polstern der Felsenwände; in zwei Formen auftretend. Ne-

ben der

form, typica kommt auch jene Varietät vor, welche Im. Candolli

(Flore franc. II. pag. 554) mit dem Namen

var. lobato-crenata bezeichnete und welche aus Ungarn bisher nur

von V. Bokbás* aus Plavisevica und Mehadia bekannt gemacht wrurde.

3. Asplenium septentrionale Hoflm. Häufig. Dieser aus Kalk
I

hende Theil des Bihar-Gebirges verdient als Standort dieser Bonst nicht

seltenen Pflanze insofern Beachtung, als dieselbe auf Kalkboden nur

selten beobachtet wurde.**

4. Aspidium Filix mas Sw. form« typica Luerss. Einige Exemplare.

5. Pteridmm aquilinum Kuhn, tn Lichtungen der Wälder

Zoesa-Berges heerdenweise auf grossen Strecken. Nach der \ tneim

* Verhandlungen d. zool.-botan. Gesellschaft. W XXV. Bd. pag. I

** Chr. Lüerssen. Die Farrnpflanzen. Leipi



rumänischen Führers findet der Adlerfarrn hier bei dem Volke Verwen-

dung sowohl als Streu, als auch als Bettunterlage, da angeblich sich darin

kein Ungeziefer hält.

6. Scolopendrium vulgare Sm. Sehr häufig besonders bei dem Piatra-

Lunga.

Diese schöne Form zeigte einige Exemplare, welche von der Grund-

form bedeutend in zahlreichen Merkmalen abwichen.

Und zwar erinnern dieselben einigermassen an die der mediterranen

Flora angehörige Art Sc. Hemionitis Cav., weshalb wir sie auch als

var. hemionitiforme bezeichnen können.

Die Diagnose dieser Form kann folgendermassen lauten :

Scolopendrium vidgare Sw. var. hemionitiforme.

Das Bhizom ist kurz, dick, mit Spreuschuppen dicht bedeckt. Blätter

10—12 cm. lang, in eingerolltem Zustande mit braunen Spreuschuppen

bedeckt, ebenso wie auch der entwickelte Stiel.

Der Stiel erreicht bis 3
/i der Spreite ; derselbe ist grün, halbcylindrisch,

nach innen mit röhrenförmiger Vertiefung. Die Spreite ist 2-—3 cm. breit

und 5—10 cm. lang, lederartig, ganzrandig oder zuweilen ein wenig gelappt.

Die jungen Blätter sind nieren- oder herzförmig, am Grunde tief herzför-

mig, mit stumpfen Ende. Nervatio Tseniopteridis ; die Nerven am Ende

wenig keulig angeschwollen, ohne Queranastomosen. Sori, wie bei der

Grundform.

Habit. Valea Piatra-Lunga, auf Kalkfelsen in Gesellschaft von

Asplenium. trichomanes.

Wie aus der Charakteristik ersichtlich, stellt diese Form gewisser-

massen einen Uebergang zwischen Sc. vulgare und Sc. Hemionitis dar,

verdient jedoch dennoch nicht auf den Kang einer selbstständigen Art

erhoben zu werden, da die angeführten Unterschiede dieser so variablen

Gattung (Mooeb [Nature printed british Ferns] zählt 155 Gartenformen

auf!) denn doch nicht so wichtig und unveränderlich sind, um dies recht-

fertigen zu können.

Diese Form weicht von dem Typus hauptsächlich durch die Gestalt

der Blattspreite, die Grösse derselben und durch die exorbitante Länge der

Blattstiele ab und schliesst sich dadurch an manche junge zwergige Formen
von Sc. vidgare, wie deren auch Luerssen * erwähnt, nahe an, unterschei-

det sich jedoch von diesen durch die Spreitenform, Bhizom und den

Petiolus noch genügend um als besondere Varietät gelten zu können.

Ich verglich die in Bede stehende Pflanze mit von den Balearen und
aus Frankreich stammenden Original-Exemplaren von Sc. Hemionitis

* Che. Luerssen op. cit. pag. 122.
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(dieselben stammen aus dem Hevktr ÀXPHONS Ai im

de Battia. Fentes de rochers» und J. J. Bodbiquez'b von Favarei In

und konnte bei einzelnen Spreiten fust völlige Form-Coincidi

statieren.

Die fragliche Form dem Kreise des .St
1

, vulgare eixuniverl

Scolopendrium vulgare var, hemionitijormr. Fertflea Exemplar. N,«-h to Natur

jedoch schon deshalb geboten, da die Ne^on ^ ^emgen d.

Lenen Axt übereinstimmt, denn während für Sc. H™™«»™"'™™1
eTdisseusubneurop^^^
Form nerv. Tamiopteridis, welche aur an der Spitze dei

f nerv, enpteridisübergeht, wie dies eben für Sccigare.

Das Studium zahlreicher «reiterer Form, die Vergleich



grossen, umfassenden Herbarium-Materiales wird wahrscheinlich einen

ununterbrochenen Zusammenhang mit der Grundform und mit Sc. Hemio-

nitis nachweisen, wie dies ja in der Natur der Sache liegt. Bei dem heutigen

Stande unserer Kenntnisse ist es jedoch geboten, die durch Einwirkung

verschiedener äusserer Bedingungen erzielten verschiedenen, nur wenig

differierenden Formen einander fern zu halten.

Vége a XVII. kötetnek.

(Finis Vol. XVII)



Természetrajzi Füzetek

XVII .kötet, |:

Jablonowski J. P





ncé R





Természetrajzi Füzetek

XVH.kötetl89ít.

i ne é R .

f|/
\ \ '»«





Természetrajzi Füzetek

Fr a n c é R

XVII.kötel AiV.Vt.

Auct.del





TAKTALOM.

Borbás dr., ViNCZE. A hazai vajfüvekrl ... 'il

Ueber die Galeopsisarten von Ungarn .

Francé Rezs. Adatok Budapest Rotatoria bullájához. V., VI. tábla 11-

Beiträge zurKenntniss der Rotatorienfrage Budapi

Tafel V, VI. 166

Adalékok Biharmegye flórájánál; tarai

ábrával.. ... ... """ .. ... ...

Beiträge zur Floristik des Biliarer Comitates. Mit einer

Figur ... ... ... ... ... ...

Franzenau Ágoston. A zsupaneki fels-mediterrankorú tályag fbraminiferá

Die Foraminiferen des ober-mediterraneo Tegels von

Zsupanek ... ... ... ...

Istvánffy dr., Gyula. Franciscus van Sterbeeck : Theatrnm fongornm of) bel

Tooneel der Caiuperiiocluii |675oKÜn6 munkája és a

Clusius magyarázók, megvilágítva a leydeni Clnsint

codexxel ... ... ... —
Franciscus van Sterbeeck's«Tbeatruin fongorum "ft htt

Tooneel der Camperuoelien 1675i und die Clm

Commeutalon-n. belenohtel durob den Leydener

Clusius-Codex ... 1
'-'

Jablonowsky Józsi-.! . Tliysanoptera nova. Tab. Ill 14, 81

Additamentum ad oognitionem Tbj rum.

Tab. IV. — --

Kriechbaumer dr., J. [ehneumonidai nov« e fauna Hun

nalis Eungarioi

Lendl dr., Adolf. A Magyar Nemzeti Múzeum I • gyüjtem<

I., Jl. tábla
'''

Opilii •
i nationalia bn ' 1'.

Mocsárt Sándor. Species nova- vel minfl

Publioatio Beeunda '• '

una Apidarum Bungari i



^Lc^c-^yr' y r̂"

a

Perlaky Gábor. Floristikai közlemények fkép Pestmegye flórájáról 100

Observationes botanicse prseserthn ad floram Pesthien-

sem spectantes _ ... ... ___ . __ ___ ... .__ __. 165

Richter dr., Aladár. Megjegyzések a párisi és kew-i herbarium Cortusái-

ról, valamint a Cortusa pékinensis A. Rieht, pro var.

3 ábra rajzzal ___ ___ ... _._ ... ... ._. ___ 130

Bemerkungen über die Cortusa-Arten des Pariser und

Kew-er Herbariums und die Cortusa pékinensis

A. Rieht, pro var. Mit 3 Figuren ... .__ ___ ... 185

Traxler dr., László. A Munkács környékén él házas csigák és kagylók

rendszeres jegyzéke ... ... ... ... ... ... __. 85

Eumeratio systematica molluscorumtestaceorum faunae

Munkácsiniensis... ... ... ... ... ... ... ... IH5














