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MAGYARORSZÁG AMPHIBIÂI.

(AMPHIBIAä HUNGÁRIÁÉ).

Irta: Dr. Károli János.

Alig vau osztálya az állatvilágnak, a melyet az ember úgy megvetne,

utálna, üldözne, a melytl annyira rettegne s irtóznék mint megveti s

üldözi a Hüllk (Keptilia) és az Auiphibiák osztályát. E tüneménynek

több oka van. k nagyobbára rejtett életmód úgy hozza magával, hogy

az ember ritkábban találkozik ez alakok nagyobb részével. Az alakok szo-

katlanul, néha a végletekig eltérk, némelyek épen rútak ; a csupasz, hideg

test, a mozgás sajátságos volta, a merev tartás és tekintet, legfképen pedig

a mérgességökrl elterjedt hit, az élet rendkívüli szívóssága s az a könny -

ség, a melylyel a csonkítást elbirják, a látszólagos némaság: megannyi

tulajdonságok, a melyek az emberre visszataszítóan hatnak.

És mégis, bizony csak elítélet az, mely ez állatok iránt uralkodik,

megvetésökre, üldözesökre ingerli az embert ! Mert valójában ennek az osz-

tálynak nagy szerepet osztott a természet, melynek háztartásában nélkülöz-

hetetlen tényez; az élet tünetei rendkívül érdekes mozzanatokat tüntetnek

föl náluk ; a szaporodás, különöskepen pedig ii l't-jldes, mely egyes szakai-

ban teljesen különböz elemekre utasítja az állatot ; a táplálkozás, a mkö-

désnek évszak szerint való fokozódása majd szünetelése, mindezek szinte

* A szerzk által e megjelölés eildif,' «Kétlaki» és «Kétélt» kifejezésekkel l'ordit-

tatott. Mi a latinizált görög kifejezés megtartására határoztuk niagnukat azért mert

magyar furdítmáuyai iiem szabatosan jellemzk s épeu úgy alkalmazhatók számos

rovai-ra, mely fejlödéséuek egy szakát a vizbeu tölti, mint bármely más osztályra,

melynek alakjai a vizén is a szárazon is élnek. A «Kétélt» tetjeseu roszi, mert nem

két élet, hanem eifij élet két szaka, mely más más elembe esik, a kifejezend fogalom.

-
(iinf. = két oldalon, Jn'xo — élni, azaz : vizben és szárazon.



kihívják a megfigyelést s hova továbl) irtózat helyett az érdekldést költik

föl az emberben.

Nem lehet szándékom itt e helyen, mely a dolgozatok terjedelmére

nézve korlátokat kénytelen szabni, az Amphibiák életviszonyait részletesen

tárgyalni. Szándékom csak az alakok általános jellemzése s a magyar Fauna

érdekében való kimutatása ; de minden bizonynyal örvendenék, ha sikerülne

az uralkodó elítéletet bár csak kis részben is megingatni.

AMPHIBIA.

Oly csupasz börü, hideg piros vér gerinczes állatok, a melyek életök

bizonyos szakában kopoltyúkkal, késbben tüdkkel légzenek.

A test alakját tekintve két fcsoportra oszlanak. Az els csoportba tar-

tozók teste hosszan nyúlt, farkos, négy lábbal (Amphibia caudata) ; a második

csoportba tartozók teste rövid, farknélküli két pár végtaggal (Amphibia

ecaudata).

. SZAPORODÁS.

Az Amphibiák vagy élt szülnek (Salamandra, tzgyik), vagy tojá-

sokat raknak a vizbe. A tojások vagy egyenként vizi növényekhez tapad-

nak, vagy tömegesen, kocsonyás-burokba rejtve csomókat és gyöngj^sorokat

képeznek — (Triton, Eana, Bufo, Vizigyik, Béka, Varangy).

Az élt szülök porontyai hasonlítanak a szülkre ; eltérnek tlük abban,

hogy lábnélküliek és kopoltyúsok. Átalakulások abban áll, hogy a végtagok

fejldése után a kopoltyúkat tüdk helyettesitik.

A tojásból kikel poronty vagy hasonlít a kifejlettekre (Triton) vagy

egészen más alakú (Béka). Az utolsó inkább halra mint békára emlékeztet,

azért nevezte a nép, ebihalnak v. békahalnak.

Testök gömbös, lábatlan ; hosszú evez fark segiti el a mozgást
;

küls kopoltyúkkal lélegzenek. Mihelyt végtagjaik kifejldtek, a fai'k elszá-

rad s a kopoltyuk helyett tüdk mködnek.

ÉLETMÓD.

Az Amphibiák vagy mindig vizben tartózkodnak és vizi rovarok,

pókok, csigák és gilisztákkal táplálkoznak ; vagj' elhagyóvá a vizet a szárazon

keresnek búvó helyet, a földbe lyukakat ásnak, kövek alá bújnak s erdkben

moh s falomb alá rejtik magokat. Nappal a rejthelyeken maradnak, éjjel

elhagyják azokat és prédát keresnek. A prédát rovarok, csigák és giliszták

szolgáltatják. Télen vagy az iszapba fúródnak, vagy kövek és vastagabb lomb-

takaró alá mélyebben elrejtznek és téli álomba merülnek. A tavasz legels

melegít sugara fölébreszti s hasznos munkára serkenti ket.



Haszon. Hasznos növényeinket kárositó rovarokat és csigákat pusz-

titva igen nagy szolgálatot tesznek az embernek. Az ártalmas rovarok túl-

szaporodását korlátozzák, mi által az utált és félreismert Amphibiumok is

hozzájárulnak alioz, hogy a természet örök törvényeken alapuló összhang-

zása meg ne zavartassék.

Beosztás. A hazai Amphibiákat két rendbe sorozhatjuk, a melyek egy-

mástól következképen megkülöbnöztethetök.

A) A test hoszan nyúlt, gyikalaku, jól kifejlett farkú ; négy végtagja

egyenl hosszúságú. Äfind^a két állkapocsban valamint a szájpadcsontjain is

vannak fogak I. Rend: Farkosok (A. caudata).

B) A test rövid, lapult, farkatlan. A hátulsó végtagok hosszabbak

mint a mellsk. Az alsó állkapocs fogatlan. II. Rend : Farkatlanok

(A. ecaudata).

I. Rend : FARKOS AMPHIBIÁK.

AMPHIBIA CAUDATA.

Testük farkba végzdik ; a négy végtag egyenl hosszúságú.

A test hosszan nj'últ, a gyik testéhez liasonlit. A hát hengeres vagy

kissé lela.púlt ; a has lapos. A fej széles, lapos, elül elkerekitett, tompa, csu-

kaszerü orral. A szemek nagyok, kiállók és szemhéjasok.

A fúl külsleg nem látható. Az elül álló apró orrni/ilnsok a szájüregbe

a fels állkapocs mells széle mögött nyilnak.

A szemölcsös, húsos nyelv széle nincs odaforrva. Mind a ket állkapocs-

ban valamint a szájpadcsontjain is fogak vannak.

A négy egj'eulen hosszú végtagokon 4—5 ujj. Az ujjak néha úszóka-

rélyosak, de mindig karomtalanok.

A derék közvetlenül a farkba folytatódik ; a fark testhosszaságu.

A farkt alsó felén lev cloaka egy hosszirányú hasadék.

Az e rendbe tartozó monuósok átalakulás által fejlödnek.

A lárvák többé-kevésbé hasonlítanak a kifejlett alakokhoz.

Az eleintén hiányzó végtagok korán fejldnek, még pedig a mellsk

elbb mint a hátulsók.

Ezen rend a hazai faunában csak egy családdal vau képviselve u. m.

I. Család : ÖALAMANDRA-FELEK.

f Sulaiita)i(Irina).

Testök nyúlt, gyikalaku, karcsú, egyenl vastagságú.

A Salamandrak családja 7 nemet számit az európai faunában, melyek

közül csak kett(") lakja h:i/.ánkat : 1. Triton, 2. Salamandra.



I. Nem. TRITON. LAUE.

(Gute, vizi-gyik).

A szájpadcsontok két fogsora a bels orrnj-ilásokig terjed. A nyelve

középnagyságú és szabad szél. A farka oldalról összenyomott, kétél és

test hosszaságu.

A Triton-nem 8 európai faja közül három találtatott eddig hazánk-

ban : 1 . Triton taeniatus, 2. Triton alpestris, 3. Triton eristatus.

I. faj. TRITON TAENIATUS (Schneid).

Csíkos- Triton.

Ismertet jelei : Hossza 6

—

7%i. Termete vézna és karcsú.

A fején öt a száj felé húzódó s egymáshoz közeled fekete sáv. Fül-

mirigyei kicsinyek. Háta, oldalai és hasa simák. Orra tompa és farka hegyes.

Leírás : Allai egyenl hosszaságuak. Dereka nyúlt és hengeres.

A hátulsó végtagokon a harmadik ujj a leghosszabb. Minden ujj karom-

talan. Farka oldalról összenyomott, lándzsaalaku és hegyes.

Az ivarok alakban és színben különböznek egymástól.

Him : Háta világosbarna, nagy, kerekded, feketebarnás foltokkal. Feje

öt sötétbarna hosszsávval. Barnás fehér hasán nagy, kerekded, sötétbarna

foltokkal s eg3^ narancssárga hosszsávval a középen. Egy vékony, hártyás,

magas, csipkés szél taréj a hát és fark hosszában vonul végig s ily csipkés

szél karély farka alsó felén is van. A mells végtagok ujjai szabadok, a

hátulsó végtagok ujjai úszókarélyosak. Párosodási idben — nyáron — a

taréj s az úszó-karélyok ersen kifejldnek.

Nstény: Háta világosbarna; apró, sötétbarna az oldalak felé terjed

pontokkal.

Az oldalak egy barna-fehér hosszsáwal, mely a hastól apró sötétbarna

foltocskák által elválasztatik. A has barnás fehér, középen egy narancssárga

hosszsávval.

Nyáron egy igen alacsony, simaszélü taréj mutatkozik a hát és^fark

felett. A mells s hátulsó végtag ujai szabadok. Petéket tojik a vizbe.

Tartózkodás: Álló vizek: tavak, kobolyák, hókonyok és mocsarak

verfényes helyein. Szeretnek a szárazra kijárni.

Budapest álló vizeiben gyakori. Központi kárpátok (Rainer Gy.

gyjtése). Kassa (Jeitteles).

Az Aggteleki barlangban. Erdélyben — Bielz szerint — gyakori.

Élelme : Eovarok, rovarlárvák és giliszták.
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2 faj. TRITON ALPESTRIS Laur.

Havaxi l'rifott.

Ismertet jelei : Hossza 7— 10 %i. Farka oldalról összenvümott ^/s-dát

teszi a^ egész hosszúságnak. Füluiivigyei kicsinyek. Háta és oldalai sok, igen

apró szemölcscsel. Hasa sima. Feje gömbölyüded. Orra tompa.

Leírás : Allai egyenl hosszaságúak. Dereka . nyúlt és hengeres.

A hátulsó végtagokon a harmadik újj a leghosszabb ; minden újj szabad,

karomtalan. Farka vastag, vékonyodó, kissé tompahegy tí.

A nemek alakban és színben eltérnek egymástól.

Hím : Háta sötétbarna, egy sárgás, feketebarna pontokkal félbeszakí-

tott liosszvonallal , mely a fejtl a fark hegyéig húzódik. Oldalai fekete-

bai'na pontokkal. Hasa narancssárga ; a mell táján néha kevés, szétszór-

tan álló feketebarna pont. Nyáron a hát és fark felett egy vékony hártyás,

alacsony, csipkés szél taréjjal.

Nstény : Hasonló, de hátvonala és háttaréja nincsen. Petét rak a

vizbe.

TartózkodfUi licli/e : A Kárpátok napsütötte helyein az esvizl)öl képe-

zdött tócsákban.

A miizeiimi gyjteményben következ leihelyek vannak képviselve :

Központi Kárpátok (Rainer György), Marmarosi Kárpátok (Várady Gábor

és Frivaldszky János) ; Szemenik-hegy (Frivaldszky János). Erdélyi hava-

sokon (BiELz). Kassa (Jeitteles).

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, giliszták.

3 faj. TRITON CRISTATUS Laur.

Tart'jos Triton.

Ismertet jelei : Hossza 12

—

Ki %, . Farka összenyomott, ^/g-dát teszi

az egész test hosszának. Flmirigyei kicsinyek. Háta és oldalai igen sok és

apró szemölcscsel. Hasa sima; feje gömböly: orra tompa.

Leírás : Allai egyenl hosszaságúak. Dereka nyúlt es hengeres. A hátulsó

végtag 3 újjá a leghosszabb. Minden újjá szabad, karomtalan. Farka vastag,

lándzsás, hegyes.

A nemek alak- és színrajzban eltérnek egymástól.

Korosabb hím : felül sötétbarna, nagy, kerekded, fekete foltokkal.

Torka narancssárga, feketeszrke pontokkal tarkázott. Hasa narancs-

sárga, nagy, kerekded, fekete-szürke foltokkal. A hát es fark hosszában egy

vékony, hái'tyás, csipkés szél s a fark töve felett felbeszakított taréj. Egy

sírna szél börkarély a fark alsó fele hosszában is vonul. Nyáron a taréj

igen magas. A fark oldalán egy tejfehér hosszsáv vonul végig.



Korosabb nstény : Hasonló szíuü ; a háta taréj nélkül, e helyett égy

szennyessárga hosszvonal az orrtól a farkvégéig húzódik.

Egyéves fiatalok : Felül igen sötét feketebarnák egy élénksárga hossz-

vonallal, mely a fejtl kezdve a fark végéig vonul. A has narancssárga, fekete

foltokkal. Petéit vizbe rakja.

Tartózkodási helye : A tavak, mocsárok, esötócsák verfényes helj'ein.

A múzeumi gyjteményben a következ lelhelyekröl vannak példá-

nyok : Budapest (KuBiNYi Ferencz), Buda (Anker), Temesvár (Petényi).

Ismeretes, Erdély álló vizeiben. (Bielz). Kassa (Jeitteles).

Élelme : Eovarok, rovarálczák, csigák, giliszták.

II. Nem. SALAMANDEA Wnrfbaiu.

(Tzöl), Túgy. Bülci-iarTia. Peszércze).

A szájpadfogak két sora kanyarodó, a bels orrnyilasokon túlterjed.

Nyelve félkör s csak a két oldala szabad. Fülmirigyei igen nagyok és kiemel-

kedk. Tenyere négy-, talpa öt uju.

A Salamandra-nembl két faj ismeretes az európai faunában ; az egyik

a Salamandra maculosa Laur. hazánkban gyakori ; a másik fajról : Sala-

mandra atra Laur. nincsen ugyan biztos adatunk, de valószin, hogy a Kár-

pátokon elfordul és egy szerencsés gyjt kezébe kerülhet.

1. faj. SALAMANDEA MACULOSA Laur.

Foltos Salamandra.

Ismertet jelei : Hossza 15—21 ^^ Farka hengeres, felét teszi az egész

test hosszának. Fülmirígyei igen nagyok. Háta apró, oldalai nagy szemöl-

csökkel. Hasa sima. Feje hosszú tojásdad ; orra tompa hegy.
Leirás : Allai egyenl liosszaságuak. Dereka nj^últ, hengeres. A hátulsó,

végtagok negyedik ujja a leghosszabb; valamennyi szabad, karomtalan.

Farka vastag, hengeres, vékonyodva tompahegy.
Az ivarok nem különböznek egymástól.

Fekete, nagy, élénksárga, szabálytalan foltokkal.

Eleveneket szül, szülöttjeit vizbe rakja.

Tartózkodási helye : Az erdk árnyékos helyein patakok mellett, moh
és lehullott falomb alatt.

A múzeumi gyjteményben a következ lelhelyekröl vannak példányok :

központi Kárpátok. Hegyes Drocsa, a fehér Körös és Maros között (Lóczi

Lajos.)

Az erdélyi havasokon (Bielz szerint). Kassa (Jeitteles).

Élelme: Rovarok, rovaiiárvák, pókok, csigák és giliszták.



•2. faj. SALAMANDRA ATKA Laui.

Fekete Suluitiandra.

Ismertet jrhi: Hossza lU— 15 '/,„. Farka hengeres, felét teszi az egész

test hosszának. Fülmirigyei nagyok. Hátán apró, oldalain nagy szemölcsök.

Hasa sima. Feje gömhöljnj. Orra tompa.

Leírás: Allai egyenl hosszaságúak. Dereka nyúlt, hengeres. A hátulsó

végtagok negyedik ujja a leghosszahh, valamennyi szahad, karomtalan. Farka

vastag, hengeres, vékonyodó és tompahegyü.

Mind a két nem szín szerint egyezik.

Egyformán fekete szín.

Eleveneket szül és szülöttjeit a vizhe rakja.

Tartózkodás : Középnagyságú hegyek árnyékos helyei, rothadó fatör-

zsökben, moh és lehullott falomb alatt.

A múzeumi gyjteményben 2 darab van, mely állítólag magyarországi,

de a leihely nincsen pontosan jelezve,

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és giliszták.

(Folyt, küv.)

líovuitan. Entoniologia.

Coleoptera.

COLEOPTERA NOVA, UJ T K HELYRÖPEK,
a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

1. AGAPANTHIA COERULEIPENNIS.

Nigra, nigro-cinereo-pubescens, elytris atro-coeruleis ; capite prono-

toque dense punctatis, hoc ochraceo-trivittato et in lateribus tuberculo

instructo; elytris subrude rugoso-punctatis et nigro-pilosis ; antennarum arti-

culo primo et secundo nigris, reliquis rufis, apice nigris.

Long : 1

1

ml

Agapanth. pilicorni Fabr. colore similis ; sed brevior et latior, pronoto

densius et subtilius punctato, ochraceo-trivittato tuberculoque utrinque

instructo, elytris fortius rugoso-punctatis et antennarum structura diversa.

— Caput nigrum, dense punctatum, nigro-villosum, fronte modice couvexa,

vertice linea ochracea notata ; antennis maris corpore paulo longioribus.

feminae brevioribus, articulo primo et secundo nigris, illu dense punctîito et

nigro-villoso, tertio quarto una tertia parte longiore, utrisque rutis et apice

nigris, reliquis usque ad medium rutis, hinc vero nigris. Pronotum lireve.
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antice posticeque aequaliter angustatum, basi modice transverse constricturu,

lateribus medio rotundatis et tubereulo instructis ; superiicie parum convexa,

dense, subtiliter punctata, parce nigro-pilosa, vittisque tribus ochraceis

ornata. Scutello rotundato, ochraceo-tomentoso, Elytris atro-coeruleis, pro-

noto latioribus et plus quam triplo longioribus, humeris modice productis et

elevatis, infra hos lateribus parallelis, apice conjunctim rotundo ; superficie

planatim convexa, intra humeros parum longitudinaliter impressa, subrude

rugoso-punctata, punctatura versus ajjicem sensim subtiliore. Subtus nigra,

nigro-cinereo-pubescens, pectore subtiliter rugoso-punctato, abdomine et

pedibus transverse aciculatis. Tarsorum articulis basi cano-, apice vero

nigro-pubescentibus.

In Asia minore inventa.

Szinezetére nézve az Agap. pilicornis-lioz hasonló ; de rövidebb és szé-

lesebb, elöháta srbben és gyöngébben pontozott, három szennysárga sáv-

val s mindkét felén dudorkával jelölt, röptyi erosebben redosen-pontozottak

és csápjainak idoma különböz, — A fej fekete, srn pontozott, bolyhos

fekete szrökkel fedett, homloka kevéssé domborodott s fejtetjén szenn}'-

sárga vonal van ; a him csápjai a testnél kissé hosszabbak, a nstényéi rövi-

debbek, els s második izülékök fekete, az elbbi srn pontozott és bolyhos

fekete szr, a harmadik a negyediknél egy harmadával hosszabb és mind-

kett rtszin, de végeik feketék, a következk is közepükig rtszinek s

innét fogva feketék. Elháta rövid, elre s hátrafelé egyenlen keskenyedett,

alapjánál kissé harántan összeszorult, oldalai középen kerekitettek s dudor-

kával ellátottak ; felülete kissé domborodott, srn és finomul pontozott s

három szennysárga sávval diszitett. Paizsa kerekített és szennj'sárga moly-

hos szrözettél fedett. Eöptyi setétkékek, a torjnál szélesebbek és több mint

háromszor hosszabbak, vállszögieteik kissé kiállók s emelkedettek, ezek

mögött az oldalak párhuzamosak és végeik közösen kerekítettek ; felületök

kissé laposan domborodott, a vállszögleteken belül hosszában némileg benyo-

mott, meglehetsen durván s redsen pontozott, de a pontozat hátrafelé

lassankint gyengül. Alul fekete, hamvas-fekete pelyhedz szrökkel ; melle

finomul redsen-pontozott ; hasa és lábai harántan karczoltak. A kocsák ízei

tövüknél fehéres, végeiken pedig fekete pelyhes-szrökkel borítottak. —
Hossza 1 1 »%i.

Hazája Kis-Azsia.

2. PHYTOECIA ARMENIACA.

Nigra, brevis, latiuscula, dense cinereo-pubescens ; pronoto rufo, mar-

gine antico anguste, postico late nigro-cinctis, punctis quatuor transverse

positis lineaque ante scutellum elevata nigris, nitidis ; elytris íiavido-ruíis,

nigro-holosericeo maculatis et punctatis ; tibiis ruíis apice nigris. (ç)

Long. 1 1 . lat 4 %^.
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Caput nignim, ru<:;oso-punctatnm, cinereo-pnbescens ; fronte parum
convexa, inter antennas macula parva nitida, linea divisa notata ; antennis

nigris, supra cinereo-, subtus cano-pubescentibus, articulis tertio et quarto

aequilongis, supra obscure brunescentibus. Pronotum breve, lateribus medio

rotundatis, basi parum constrictum, rugoso-punctatum, rufum, margine

antico anguste, basali in medio latins nigro, disco modice transversim con-

vexo, punctis quatuor transverse positis lineaque brevi ante basim nigris,

nitidis ornato, puncta duo intermedia paulo majuscula sunt et callosa, late-

ralia vero plana et cum fascia marginis postici, oblique ascendente, nexa.

Scutellum rotundatum, cinereo pubescens. Elytra pronoto multo latiora,

humeris callose prominulis, infra bos mox angustata, dein usque ad infra

medium suparallela, bine vero ad apicem leniter angustata ; apice olilique

truncato ; in dorso subplana, sat dense, basi fortius, postice subtilius pun-

ctata et pubescentia subtili cana tecta, flavido-rufa, maculis et punctis nigro-

holosericeis ornata, et quidem : ad basim maculis duabus obliquis subreni-

formibus, infra bas duabus paulo majoribus etiam obliquis conicis, ante api-

cem duabus transversis utrinque abbreviatis, in disco punctis aliquot congre-

gatis, in latere 3—4 longitudinaliter dislocatis et in deflexione elytrorum

post humeros puncto majusculo. Subtus nigra, subtiliter punctulata et dense

cinereo-pubescens. Femoribus tarsisque nigris, cinereo-pubescentibus ; tibiis

rufis, aj^ice et posticis etiam basi nigris.

Eximia haee sjDecies in Armenia ad Diarbekir olim ab Alberto Kinder-

mann détecta est.

Feje fekete, redsen pontozott, finom hamvas szrökkel boritott, hom-

loka kevéssé domborodott, a csápok közt kis, fényes hosszvonalkával átszelt,

folttal jelölt ; csápjai feketék, felül hamvas-, alul feherszürke pelyhes szrös-

seggel, a harmadik es negyedik íz egyenl hosszaságuak s felül homályos-

barnásak. Az eltörj rövid, kerekitett oldalakkal, alapjánál kissé összeszo-

rult, redsen-pontozott, rötszinü, elszele vékonyan, alapja közepén szele-

sebben feketevei szegelyzett, korongja kevéssé harántan domborodott, négy

harántan fekv fekete, fényes petytyel, két középs petty valamivel nagA'obb

és emelkedett, az oldalvástiak pedig laposak s az alapszelen lev fekete sza-

lag által, mely ferdén fölfele szelesbedik, érintetnek. A paizs kerekitett s

hamvas-pelyhesszrü. A röptyük a torjnál sokkal szélesebbek, vállszögleteik

pittyedten kiállók, ezek mögött az oldalak tüstént keskenyednek, azután

közepeiken tulig majdnem párhuzamosak, innét pedig bütüjök fele lassuda-

dan keskenyedettek, a bütü ferdén metszett, korongijuk laposdad, meglehet-

sen sürün, alapjok alatt ersebben, hátul gyöngébben pontozottak, finom,

fehér-szürke pelyhedz szrökkel boritottak, sárgás-rtszinüek s bársony-

fekete foltokkal es pettyekkel diszitettek
;

jelesen : alapjukon ket ferde,

majdnem veseidomú folt, ezek alatt két valamivel nagyobb, szinten ferdén

helyezett kúpidomú, végeik eltt két haránt, mindkét felen rövidített,
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korongjukon néhány összecsoportosodott petty, oldalaikon 3— 4 hosszában

helyezett s a vállszögletek mögött a röptyíik lehajlásán egy nagyobb petty

van. Alul fekete, finomul pontozott és sürü, hamvas szrözettél fedett.

Czombjai és kocsái feketék, hamvas szrösekkel, a lábszárak pedig rtszi-

nüek, hegyeik s a hátsóknak töve feketék. — Hossza 11- széles 4 "»j^.

E szép fajt Örmény országban, Diarbekir vidékén, Kindermann Albert

fedezte föl.

SYNOPSIS SPECIEEUM SUBGENERIS ANOPHTHALMÜS,
HÜCUSQÜE IN HUNGÁRIA DETECTARUM,

a Joanne Frivaldszky.

A) Pronotum et elytra glabra.

a) Caput magnum, latitudine pronoti, hujus lateribus ad angulos

posticos non sinuatis, elytrorum lateribus vix rotundato —
ampliatis, subparallelis.

Long. 7—8 '»^. A. Redtenbacheri Friv}

aa) Caput pronoto plus — minusve angustius, hujus latribus ad

angulos posticos sinuatis, elytrorum lateribus evidentius rotun-

dato — ampliatis.

h) Caput pronoto parum angustius, hujus lateribus postice leviter

sinuatis, ad angulos anticos, productos vero latius marginatis.

Long. 6 ^. A. paroecus.

hh) Caput pronoto magis angustius, hujus lateribus postice latius

et profundius sinuatis, antice vero tenue marginatis.

c) Elytris basi utrinque leviter impressis et in lateribus di-

stincte puncto — striatis.

Long. 4V2—5 '>%n. A. Milleri Friv.^

cc) Elytris basi non impressis, lateribus sublaevibus.

Long 5 «^. A. Merklii Friv.^

AA) Pronotum et elytra breviter pilosula.

Long. 3%. A.iBielzi Seidl.^

[pHosellus MUI.^

^ Verhandlung, des zoolog. — botan. Vereins in Wien. VII. 1857. pag 44.

2 Wiener entom. Monatschrift. VI. 1862. p. 327.

^ Természetrajzi Füzetek. I. 4. füzet. 1877. pr. 246.

* Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins. XVIII. 1867. pag. 45.

^ Verhandl. der k. k. zoolog. — botan. Gesellschaft in Wien. XVIII. 1868. pag U.
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ANOPHTHALMUS PAROECUS.

A. liedtenbachcri var. paroecutt Friv. (Adatok a magijarhotii barlangok fau-

nájához. Mathem. és Természettud. Közlemények. III. 1865. pag. 41.)

Eufo-testaceus, nitidus, mandibiüis apice ferriigineis
;
pronoto subcor-

dato, latius marginato, ante angulos posticos leviter sinuato ; elytris oblongo-

ovalibus, pímctato-striatis.

Long. 4V2—5 %.
Anophth. Redtenbaclieri minor, capite paulo angustiore, pronoto

antice quoad proportionem latiore, lateribus, praesertim ad angulos anticos,

magis prominulos, latius marginatis, ad angulos posticos ver sinuatis ;

elytrorum lateribus paulo magis rotundato-ampliatis, striisque lateralibus

modice profundioribus distinctus.

Habitat in Antro «Funácza»! Comitatus Bihariensis ; A. Redtenbaeheri

ver in Antro «Igricz» vulgo Pestere, ejusdem Comitatus,

AZ ANOPTHALMUS AL-NEM MAGYAEORSZAGBAN EDDIG FÖLFEDEZETT
FAJAINAK ÁTNÉZETE.

A) Az elöhát es a röptyük csupaszok.

a) k fej nagy, a torjjal egyenl szélesség, ez utóbbinak oldalai a

hátsó szögletek mellett nem öblösek ; a röptyük oldalai pedig

alig szelesbedettek, majdnem párhuzamosak.

Hossza 7—8 *«^. A, Redtenbaeheri Friv.

aa) A fej a torjnál többé — kevésbe keskenyebb ; ez utóbbinak oldalai

a hátsó szögletek mellett öblösek ; a röptyük oldalai láthatólag

szelesbedettek.

h) A fej a torjnál kevéssel keskenyebb, ennek oldalai hátul kissé

öblösek, kiálló elöszögleteiknél pedig szelesebben párkányoltak.

Hossza. 6

—

6V2 '"^Itn. A. paroecus.

hh) A fej a torjnál jóval keskenyebb, ennek oldalai hátul széle-

sebben és melyebben öblösek, elöszögletei pedig alig állnak ki

és vékonyan párkányoltak.

c) A röptyük alapja mindkét felén sekélyen benyomott es

oldalaik nyilván bevésett pontozott rovátkákkal vannak

ellátva.

Hossza. 4V2—5 »«^. A. Milleri Friv.

cc) A röptyük alapja nem benyomott oldalaik majdnem simák.

Hossza. 5 '»%,. A. Merklii Friv.

AA) k test felülete sürü, rövid szrökkel födött.

Hossza. 3%. A.\Blelzi Seidl.

\pli08eHus Mill.
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ANOPHTHÄIiMUS PAROECUS.

Az A. Redtenbacheri-nál kisebb, feje valamivel keskenyebb, elötorja

elül aránylag szélesebb, oldalai szélesebben párkányoltak, kivált a kiálló elö-

szögleteknél, a hátsó szögleteknél pedig öblösek ; a röptyük oldalai látható-

lag szélesbedettek, s kiilsö rovátkáik kissé melyebben vésettek.

Hossza 4V2—5 >%.

Biharmeg3''e Fiinácza nev barlangjában él ; az A. Eedtenbacheri pedig

ugyané megye Igricz vagy köznyelven Pestere nev barlangjában.

A iíTermészetrajzi Füzetek» negyedik füzetében leirt

ANOPHTHALMUS MERKLII nj-fajnak magyar szövege.

Az Anopth. Milleri-hez legközelebb áll ; ettl azonban valamivel szele-

sebb feje s torja, kissé domborodottabb es csupán korongján jól láthatólag

pontozott-rovátkú röptyüi által különbözik. — Fényes, rötsárga kissé vilá-

gosabb szinü lábakkal. Feje háromszögded, a torjnál kissé keskenyebb, olda-

lai nagyon kerekítettek, homlokának benyomásai mélyek, a szemek helyei

alig jelöltek ; csápjai a test félhosszát csak kevéssé haladják tul. Elöháta

szivded, hosszánál szélesebb, oldalai vékonyan párkányoltak, elül kerekítet-

tek, hátrafelé lassúdadan keskenyedettek s alapjok eltt összeszorultak, a

hátsó szögletek kissé oldalvást kiállók, hegyesdedek, felülete kevéssé dombo-

rodott, meglehets mély csatornácskával és az alapon szintén elég mély

gödörcsékkel. Röptyür hossztojásdadok, elre s hátra egyenlen keskenye-

dettek, oldalaik könnyedén kerekítettek s a kerekített vállszögleteknél széle-

sebben párkányoltak, felül középszeren domborodottak, alapjoknál nem

benyomottak, végeiken egy-egy ránczczal ellátottak s korongjok pontozott

rovátkákkal bír, a két els rovátka középszeren bevésett és finoman pon-

tozott, a harmadik és negyedik sekély, enyészetesebben s vigályabban pon-

tozottak, a többi rovátka alig jelölt, s azért az oldalak majdnem simák ; a

harmadik köztércsén három pont van. A czombok szétszórtan pontozottak es

pelyhes szrözettél fedettek. — Hossza 5 ''^^.

Hunyadmegye havasain Merkl Ede, szorgalmas búvárunk, kövek alatt

fedezte föl.

Fkivaldszky János.

ANIMADVERSIONES

ad Catal. Coleopteroriim Europae. Edit. secundam. 1877.

Pag. 4. Carabus montivagus var. blandus, Auctor non Kraatz, sed. Friv.

(Jellemz adatok Magyarország faunájához. 1865. p. 173.)
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Pag. 12. Platynus Banaticus Friv. pertinet ad sectionem primam : Ancho-

menus Erich.

Pag. 15. Feronia Baldensis Schaum non = Transsylvanica Chaud., sed spe-

cies distincta. Fer. Baldensis enim supra est obscure cupreo-metalHca,

pronoto basi latiore, impressionibus basalibus profundioribus, maris

segmento ventrali anali mucrone instructo ; Feron. metalliea vicina.

Feron. Transsylvanica vero est nigra, pronoti impressionibus basaUbus

angustioribus et minus profundis ; maris segmento ventrali anali foveo-

lato
;
proxima Fer. mêlas Creutz.

Pa I. 15. Feronia festinans €haud. = Fer. Bielzii Fuss, secundum specimen

typicum CoUectionis Fussii in INIusaeo Nationali Hungarico asserva^ae ;

a Fer. brevi Duft, bene distincta.

Pag. 19. Scybalicus Rayei Lind, pertinet ad genus Harpalus (Ophonus)

pedum plantis lamellato-papillosis.

Pag. 22. Trechus (Anophthalmus) pilosellus Mill. 1868.= Bielzi Seidl. 1867;

species est propria, non autem Trech. (Anoph.) Dalmatino Mill, aequa-

lis, prouti hoc in Catalogo pag. 194. inter corrigenda citatur.

Pag. 65. Eretmotes Rayei Mars. = Hetaerius Sartorii Redt. ideoque in Eret-

motes Sartorii mutandum.

Pag. 73. Haplolophus Frivaldszkyi, Auctor non Friv. sed Dejean Catal. des

Coleoptèr. 1837. p. 138. (Cryptophagus Frivaldszkyi).

Joanne Frivaldszky.

Hymenoptera. Hártyaröpüek.

MELLIFEEA NOVA UJ MÉH-FAJOK

IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMÉ-

HUNGARICI, NYÉBEN,

ab AleXANDRO MoCSÁRY (lef^cripta. lekta MOCSÁRY SÁNDOR.

4. Eucera paradoxa. Nigra, subopaca, mesonoti disco abdominisque

segmentis dorsalibus duobus primis subnitidis ; antennarum tlagello apice

suV)tu§ rufescenti, clypeo dense rugoso-punctato, mandibulis longis, in medio

rufis ; clypeo, gonis et fronte cinereo-, temporibus cano-, labro et occipite

vero fulvescenti-cinereo-hirtis ; thorace capite paulo latiore, subgloboso,

mesonoto subdisperse, lateribus et scutello dense punctatis, metanoto

opaco, subtiliter granulöse punctato, spatio cordiformi laevi ; thorace su]>ra

fulvo-, subtus et metanoti lateribus fulvescenti-cinereo-hirtis: abdomine

breviter-ovato, thorace paulo latiore, segmento primo dorsali basi dense

rugoso-punctato et fulvido-cinereo-villoso, margme apicali laevi ;
segmentis

Termrszelrajii /zetek, il. kniet i, ßizel, 2
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reliquis siibtiliter dense punctatis, 2-di lateribus et 3—5 nigro-holosericeis,

1—4 margine postico late niveo-fasciatis, primi fascia valde late, secundi

anguste interrupta, 5-ti mg^rgine apicali fiilvescenti-albo-fasciato, ultimo

lateribus fulvo-hirto, valviila anali dorsali dense transverse-striolata et apice

rotiindata, segmentis ventralibiis margine apicali ferrugineo-fimbriatis
;

femoribus anterioribus cinereo-, metatarsis et femoribus posticis fulvo-hir-

tis, femorum apice tibiisque anterioribus externe pilis brevibus stratis fulves-

centi-cinereis tectis; scopa fulvo-villosa; tarsoriim articulis quattiior ultimis

ferrugineis, unquiculis apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis hyalinis,

parum violaceo nitentibus, tegulis nervisque piceis, vena costali ferruginea.

— 2, long. 12 %.
Mas differt : antennis nigris, octo '"%„ longis, articulo tertio cinereo-

pubescenti, quarto duplo breviore; clypeo pallide flavo, margine infero

brunneo limbato ; capite, pectore et pedibus cano-, thorace vero supra

segmentisque dorsalibus duobus primis fulvescenti-cinereo-villosis ; segmen-

tis dorsalibus 3—6 nigro-pubescentibus, 6-ti margine apicali fusco-fimbriato,

valvula anali dense punctata et apice truncata ; segmentis ventralibus late-

raliter fusco-hirtis, ultimo medio canaliculato et oblique carinulato ; meta-

tarsis intus fulvo-villosis ; tibiis anticis apice, metatarsis vero basi intus

excisis, tibiis intermediis et posticis curvatis, illis antice, his intus late exci-

sis ; metatarsis intermediis circa axem contortis, intus profunde, antice vero

longitudinaliter leviter excavatis ; calcaribus pallide flavis, his pedum anti-

corum laminam apice bispinosam formantibus, secundi paris spathulaefor-

mibus, apice oblique emarginatis, tertii paris angustis, inferiore spinaeformi,

superiore vero laminam angustam longam, modice curvatam, apice in spi-

nam brevem productam formanti. — Long. 12 ""y^^.

Femina Eucerae simili Lep. statura et colore simillima ; sed mandibu-

lis multo longioribus, valvula anali versus apicem minus angustata, distincta.

— Etiam Eucerae Caucasicae Moraw. similis esse videtur; sed haec in

natura mihi ignota, neque mas descriptus est.

Mas : praesertim pedum forma paradoxa ab omnibus mihi notis diver-

sus, facile cognoscitur.

In Hungária centrali in aliquos exemplaribus conformibus inventa.

Fekete, meglehetsen fénytelen, de a középhát korongja és a végtest

két els hátszelvénye kissé fényes ; csápostora végén alul rötszinü, szájvédje

srn redösen-pontozott, rágói hosszak s középen rötszinek ; szájvedje,

arcza és homloka hamvas-, halántékai fehéres-, alsóajka és nyakszirte pedig

sárgába hajló hamvasszürke szrözettél fedettek ; torja kissé szélesebb mint

a fej, meglehetsen gömbös, a középtorj háta némileg szétszórtan, oldalai es

a paizs ellenben srn pontozottak, utótorja fénytelen s finomul szemercsé-

sen-pontozott ; torja felül barnássárga-, alul és az utótorj oldalain sárgás

hamvasszürke szörözetü ; végteste rövid-tojásdad, a torjnál kevéssel széle-
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sebb, az els hátszelvény töve sííríin redsen pontozott és hosszú, felálló

sárgás-hamvasszürke szr, a hátsó szele pedig siina, a többi szelvény

sekélyen síirün pontozott, a 2-iknak oldalai és a '.i—5 bársonyfeketék, az

1—4 hátsó szele széles hófehér szalaggal ékesített, az els szelvény szalagja

igen szolcsen, a másodiké keskenyen megszakított, az 5-ik hátsó szele sárgás-

fehér szalaggal jelölt, az utolsó pedig oldalain barnássárga szrözetü, pel-

c'zeje srn harántan rovátkás s a vegén kerekített; a has szelvényeinek

hátsó szele rozsda-barna rojtos szr ; az els ket pár ezomb hamvasszürke-,

a ket hátsó lábpár terjéje es a hátsó czomhok barnasárga-, a czombok vége

es a ket els lábszár kívülrl pedig rövid, fekv sárgás-hamvasszürke szrö-

zettél fedett ; a hátsó lábak gyüjtszre barnasárga ; a kocsák töblii ízüleke

rozsdabarna, a karmacsok vegükön feketék ; szárnyai átlátszók, kissé kékes

tünettiek s töpikkelyeik és erezeteik szurokfeketék, de bordaerök rozsdabarna.

— $, hossza 12 %.
A hím különbözik : csápjai feketék, 8 "^{^ hosszúak, a harmadik iz liam-

vasszürke-petyhes s a negyediknél kétszer rövidebb ; szájvédje halványsárga,

alsó szélén barna szegély ; feje, melle és lábai fehéres-, torja felül és vég-

testének két els hátszelvenye pedig sárgás-hamvasszürke szrözettél fedett ;

a 3—6 szelvény háti oldala fekete-pelyhes, a 6-ik végs szele rojtos barna-

szr, a végszelvény háti oldalának pelczéje srn pontozott s a végén cson-

kított ; a has szelvényei oldalaikon barnás-szörüek, a végszelveny közepén

csatornás es ferdén ormós ; a térjek belülrl barnasárga szrrel fedettek ; az

els pár lábszár a vegén, a térjek pedig belül tövükön kimetszettek, a középs

es a hátsó lábszárak görbék, amazok élirl, ezek belül szélesen kivágottak ;

a középs lábpár terjéi tengelyök köri megcsavartak s belül mely, elül pedig

hosszában sekélyes üreggel bírnak ; a sarkantyúk halványsárgák s ezek az

els lábpár végén kéttövis lemezek, a második páron lapátalakúak s vegei-

ken ferdén kiszéleltek, a harmadik páron keskenyek, az alsó tövisalakú, a

fels pedig hosszú, keskeny lemezt képez, mely kissé görbült s a végen rövid

tövisbe fut ki. — Hossza 13 %.
A nstény az Eucera similis-hez testalkatára és színére nézve nagyon

hasonló ; de rágói sokkal hosszabbak s pelczéje a vege fele nem annyira kes-

kenyedett. — Az Eucera Caucasica-hoz is hasonlónak lenni látszatik : de ezt

természetben nem ismerem s a hime nincs leírva.

A hím : fleg lábainak szokatlan alkotásánál fogva, melyhez hasonlót

nem tudok, könnyen fölismerhet.

Ez érdekes állatot Fehér Sándor ur, a hártyaröp rovarok szorgalmas

gyjtje, tökéletesen egyez példányokban Budán találta s engedte át álta-

lam a Nemzeti ISfuzeum gyüjtemém'enek.

5. Eucera Pannonica. Nigra ; clypeo, genis, fronte, temporibus, pectoris

et metanoti lateribus femoribusque cinereo-, labro. occipite, thoracis dorso

et pectore ver fulvo-hirtis ; clypeo dense punctato, uigro, margine infero
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obscure rufo-marginato ; mandibulis nigris, ante apicem late riifis ; scutello

et postscutello subtiliter dense, mesonoto et metanoto fortius punctatis, spa-

tio cordiformi laevi ; abdomine subnitido, late-obovato, thorace paulo latiore,

segmento dorsali primo basi cinereo-villoso et rude punctato, margine api-

cali laevi ; segmentis reliquis (praeter secundi marginem posticum denudatum

disperßiußque punctatum) dense punctatis, 2-di basi et lateribus cinereo-vil-

losis, 3—4 totis 5-ti vero tantum basi dense fulvo-tomentosis, huius segmen-

torumque ventralium margine apicali et ani lateribus fulvo-fimbriatis
;

femorum apice tibiisque anterioribus externe pilis brevibus fulvo-cinereis

dense tectis, tibiis posticis et metatarsis externe fulvo-, his intus rufo-ferru-

gineo-villosis ; tarsorum articulis quattuor ultimis ferrugineis, unquiculis

apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis suj^erioribus flavescenti-hyali-

nis, apice violaceo infuscatis, nervis tegulisque piceis. — ?, long. 15—16'«^.

Mas differt : clypeo infra fascia pallide flava ornato ; labro nigro in

medio obscure flavo-maculato ; antennis 12 **)(„, longis; abdominis segmento

dorsali primo toto fulvido-cinereo-villoso, 2—5 fulvido-cinereo-hirtis mar-

gineque apicali pilis brevibus stratis griseis sat late fasciatis, 6-to in medio

fulvo-fimbriato lateribusque dente parvo armato ; femoribus, tibiis ac meta-

arsis externe cinereo-, his ultimis (sicut in feminis) intus rufo-ferrugineo-

villosis. — Long. 14—15 %.
Eucerae tomentosae Sich, statura et colore proxima, sed mesonoto

paulo fortius punctato ; femina : scopa laxiore, externe fulva, non ferrugineo-

nigra, intus metatarsorum rufo-ferruginea, femorum fulva, non vero ambo-

rum nigra ; mas : clypeo et labro aliter coloratis, abdominis segmentis dor-

salibus 2—5 margine apicali pilis brevibus stratis griseis non vero aureo-

fulvis fasciatis unquiculisque paulo brevioribus, distincti.

Etiam Eucerae Hispanae Lep. similis et affinis esse videtur ; sed haec

in natura mihi ignota, neque mas descriptus est.

In Hungária centrali, circa finem Maii et initio Junii Onopordon

Acanthium L. visitantem, detexi.

Fekete ; szájvédöje, arcza, homloka, halántékai, mellének s utótorjának

oldalai és lábai hamvasszürke-, alsóajka, nyakszirte, torjának háta és melle

pedig barnássárga szrrel fedettek ; szájvédöje sürün pontozott, fekete, alsó

részén homályos rötszin szegélylyel ; rágói feketék, végeik eltt szélesen röt-

szinüek
;
paizsa és utópaizsa finoman és srn, de közép- és utóháta erseb-

ben pontozottak s ez utóbbi szivalakú terje sima ; végteste kissé fényes,

széles-visszástojásdad, a torjnál kevéssel szélesebb, els hátszelvénye tövön

hamvasszürke felálló hosszú szrökkel van megrakva és durván pontozott,

hátsó része sima ; többi szelvénye (a második csupasz és szétszórtan ponto-

zott hátsó szélének kivételével) srn pontozott, a 2-iknak töve és oldalai

hamvasszürke szörüek, a 3—4 egészen, az 5-iknek pedig csak a tövét takarja

gr barjaasárga molyhos szrözet, ennek és a has szelvényeinek hátsó széle,
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valamint a farvég oldalai bariiasárga iDJtüs-szörtiek ; a ezonibük vége és a

két elsü lábszár kívülrl rövid, fekv sárgás-liainvassziirke szrszálakkal

sürüu fedettek, a hátsó lábszárak és térjék kívülrl barnasárga-, ez utóbbiak

bellii pedig ríitrozsdabarna szín hosszú szrökkel vannak megrakva ; a tér-

jek neg}' utolsó izüleke rozsdabarna, a karmaesok vegeiken feketék, a sar-

kantyúk fehéressárgák ; fels szárnyai átlátszó-sárgásak, végeiken violaszíube

játszók, ereik és tpikkelyeik szurokfeketék. — ?, hossza 15— 16 «}!(„.

A him különbözik : szájvédje alsó részén halványsárga szalag, fekete

alsóajka közepén pedig homályos sárga folt van ; csápjai 1 2 "'/,a hosszúak ;

végtestének els hátszelvényét egészen sárgás-hamvasszürke felálló, hosszú,

a 2—5 szelvényt ellenben sárgás-hamvasszürke rövidebb szrözet fedi s ezek

hátsó szelén rövid, fekv szürke szrszálakból álló széles szalag van, a G-ik

közepén barnasárga szín rojtos-szr s oldalain egy-egy kis foggal fegyver-

zett: czombjai, lábszárai és terjéi kívülrl hamvasszürke-, ez utóbbiak

(miként a nsténynél) pedig belül rozsdabarna szín hosszú szrszálakkal

vannak megrakva. — Hossza 14— 15 »'^.

Az Eucera tomentosa-hoz testalkatára és színére nézve legközelebb áll,

de mindkét ivarnál a középtorj háta erösebben pontozott ; a nstény továbbá :

gyüjtöszre szetállóbb volta s kívülrl sárgabarna, nem rozsdabarnás-fekete,

belül a terjeken rt-rozsdabarna, a czombokon barnasárga, nem pedig mind-

kettjének fekete színe ; a hím : szájvedje és alsóajka másféle színezete, a

végtest 2—5 szelvénye hátsó szélének rövidebb fekv szürke, nem pedig

aranysárgás szrszálakból álló szalagja s rövidebb karmacsai által külön-

bözik.

Az Eucera Hispana-hoz is hasonlónak és vele rokonnak lenni látszik :

de ezt természetben nem ismerem és a hím nincs leírva.

Az 1877-íkí év június 1-én a budai Nádorkert mellett födöztem fel,

hol a nstény az Ünopt)rd()n Acanthium virágporát gyjtötte.

G. Anthophora tomentosa. Nigra, subopaca ; labro rude rugoso ; clypeo,

mesonoto et scutello densissime punctatis ; anteunis nigris, flagello subtus

saepe brunneo ; capite thoraceque supra fulvescenti-griseo-, subtus cano-,

pectore ver fulvo-hirtís ; fascia ínteralari mesonoti lata nigra ; abdomine

subtiliter coriaceo, segmento primo dorsalí fulvescenti-griseo-villoso, 2—

4

et 5-ti basi fulvido-griseo dense tomentosis, 2-di iiuieula transversa basalí

lata tertiique angusta denudatis nigris, 5-ti margine apicali G-tique lateribus

aureo-fulvo-, segmentis ventralibus subnitidis margine postico ver ferru-

gineo-ümbriatis ; femoribus anticis lateribus cano-víUosis, posterioribus

nigro-hirtis ; femorum apice, tibiis metatarsisque anterioribus pilis brevibus

stratis fulvido-griseis tectis ; scopa extus fulvo-griseo-, íntusrufescenti-nigro-

villosa ; metatarsis posticis apice aureo-fulvo fasciculatis ; tarsorum articulis

reliquis calcaribusque piceis ; alis ()l)scure-hyalinís. apice parum infuscatis

violaceoque nitentibus, nervis tegulisqiie nigris. — V, long. 13— 14 '%.
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Mas differt : antennarum scapo subtiis, macula transversa frontali,

genis, clypeo, labro mandibularumque basi eburneis; clypei margine infero

nigro- vel bruuueo-limbato ; thorace supra, sine fascia interalari mesonoti

nigra, fulvo-griseo-hirto ; abdominis segmentis dorsalibus 2—C (secundibasi

nigra excepta) pilis stratis fulvido-griseis tectis ; tibiis ac metatarsis externe

pilis brevibus griseis vestitis, anteriorilnis lateralitercano-villosis; tibiis pos-

ticis curvatis, metatarsis his dilatatis, antice in medio dente sat valido, apice

breviter acuto, armatis. — Long. 13 »";j„.

In Hungária centrali medio Julii et initio Augusti Salviam sylvestrem

fréquentât,

Animadversio. Speeiei biiins exiniiae femiiia, snb nomine Anthophova fiilvipes

Ev., bene descripta est in Monograi^bia Donrsii, pag. 108. — Censeo tameu specieni

nostram ab Eversmanni Antbopbora fuhapede (Bullet, de Moscou, XXV. 18.52, pag. 115)

distinqiiendam ; deseriptio enim Imius non in omnibus couvenit nostrae speeiei : nulla

nempe facta est mentio de segmenti secundi macula transversa basali lata tertiique

angusta deuudatis nigris notisque aliis feminae, nee de forma iusolita pedum posticoruin

maris ; desunt insuper in nostris maribus maculae illae duae trapeziformes clypei, de

quibus Eversmann meminit, neque est fulva pedum epidermis, a qua animal illud

nomen suiim accepisse videtur, sed tautum in specimiuibus e cellulis nidus praeinature

evolatis est brunnescens.

Fekete, kissé fénytelen ; alsóajka durván ránczos ; szájvédöje, torjának

középháta és paizsa igen srtín pontozottak ; csápjai feketék, ostora alul

gyakran barnás ; fején és torján felül sárgásszürke, alul fehéres, mellén pedig

barnasárga szrözet van ; torja középhátán a szárnyak töve közt széles fekete

szalag vonul végig ; végteste finoman börszer és els hátszelvényét sárgás-

szürke felálló hosszú, a 2—4 és 5-iknek tövét ellenben sárgásszürke rövid

molyhos szrözet fedi, a 2-ik tövénél haránt széles, a 3-ikon pedig keskeny

fekete csupasz folt van, az 5-iknek hátsó széle s a 6-iknak oldalai, valamint

a kissé fényes hasszelvények hátsó széle rozsdabarna rojtos szörek ; az els

pár láb czombjai oldalról hosszú fehéres, a két utolsó-é pedig rövidebb

fekete szrszálakkal vannak megrakva ; a czombok tövét és a két els lábpár

szárait és terjéit rövid fekv sárgásszürke szrözet bontja ; a gyüjtöszr

kivülröl sárgásszürke, belül vörhenyes-fekete, a hátsó térjék végeiken nyalá-

bosán aranysárgás szrüek ; szárnj-ai homályos-átlátszók, végeiken sötétebbek

s violaszint játszók, ereik és tszikkelyeik feketék. — 9, hossza 13— 14 "'/„,.

A him különbözik : csápkocsánja alul, haránt homlokfoltja, arcza, száj-

védöje, alsóajka és rágóinak töve elefántcsont-szinek ; szájvedje alsó széle

fekete, vagy barnás szegély ; torját felül egészen sürü, végtestének 2

—

G

hátszelvényét pedig (a másodiknak fekete tövét kivéve) fekv sárgásszürke

szrözet fedi ; lábszárait és terjéit kiüvlrol rövid szürke, de a két els lábpá-

réit oldalról még hosszabb fehér szrözet is takarja ; hátsó lábszárai görbék,

ezek terjéi kiszélesedettek, s elül a középen meglehetsen ers, a végén pedig

rövid hegyes foggal fegyverzettek. — Hossza 13
"»J^.
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A budai szlhegyek alatt, jiilius kuzepeii es aug. elején, leginkább a

Salvia sylvestris L. virágzatát keresi fel.

Észrevétel. E szép faj nsténye, Authophora fulvipes Ev.uév alatt, jól vau leir\a

Doiu-snak az AnthoplKn-a-fejükról irt maoráurajzábaii, — De azt hiszem, liogj- a mi
fajunk az Evermauns-féle Authophora fulvipes-töl különbözik, mert ennek a leirása nem
egészen alkalmuzliató a miénkre. Eversmann ugyanis nem említi, hog;v a nstény vég-

testének második hátszelvénye tövénél haránt széles, a harmadikon pedig keskeny csu-

pasz folt van, sem hogy a híni lábai a rendestl eltér alkotasúak ; de hiányzik a mi
liímeink szájvédöjén ama két nagy dülényes folt is, melyeket Ev. különösen fölemlit, s a

lábak külháinja sem barnasárga (nielvtol az állat nevét vette), hanem csak a fészek sejt-

jeibl korán kiröpült példányoknál barnás.

liákfflí'k. Crustacea.

AZ ASTACÜS LEPTODATYLUS, ESCH.

TÁPLÁLKOZÁSI ÉS EMÉSZTÉSI SZERVEL
Anatoiitidi finnihiidiiij

Dr. Bartsch SAMu-tól.

A sodró-állatkák osztályával való foglalkozás közben, rágó szerveik

vizsgálásánál az a kérdés ötlött fel bennem : lehet-e más állatcsoportnál

hasonló szerkezet megfelel szervet találni ? Minthogy a nevezett parányi

állatkák egyben-másbau a rákfélékre hasonlítanak, édes vizi Crtistacráink

legnagyobbikára, a Dunában Baja körül majdnem kizárólag elforduló

rákra ^ irányzám figyelmemet, s a kérdéses szerv gondos átkutatásánál

figyelmet érdeml hasonlatosságokat észleltem. Midn e kutatásom eredmé-

nyét közzé tenném, teszem azt azon tudattal, hogy a rák anatomiiijára

nézve újat talán nem állitok ; de teszem azon biztos meggyzdéssel is, hogy

felfogásom eredeti, s hogy legalább ezen tekintetben figyelmet érdemel.

A) A SZÁJ ÉS A HOZZÁTAKTOZ(') TACiOK.

A fej mells oldalán létezik a kerülékes szájnyílás, mint a tápcs kez-

dete. A test küls felületet boritó chitinizált es mész lerakodása iiltal meg-

keményedett hámképzdmény a szájüregben oly puha és hajlékony, mint az

izületek felett; különös ajakforma kidudorodások nem láthatók l)enne.

A száj elre néz széle föle nyilik ugyan egy vastaga])b, rövid nyelv-

hez hasonló szerv, mely «fels ajaknak» neveztetik, ez azonban alkalmasint

' Ez az «Astucus leptudactylus Esdi.» lásd «Term. Füzet » I. k. 1. f. 28. 1.



a száj melletti két els végtag egyl)eolvadásál)ól eredt, mit symmetricus

alkotásából s a felületén észlelhet világosb es sötétebi) szín foltokból követ-

keztetni szabad. Ha felületét nagyitóval vizsgáljuk, találunk rajta elszórtan

elhelyezett tollalakú serteszöröket is.

E szerv után következik egy harapásra alkalmas végtagpár, mely fog-

hoz hasonló, csontkeménységü s közönségesen fels rágónak neveztetik.

(Mandibula I. tábla, 1 . A.) ^ Alakja kissé összelapított hengerhez hasonló,

szabad vége felé megvastagodik, s ott mély barázdává mélyed ; a barázda

szélei élesek, kissé fogacskákkal fegyverzettek, harapásra alkalmasak ; ha e

szélek összeérnek, mi minden harapáskor történik, a két barázda csövet

képez, melyben a leharapott falat benmarad. Hogy ez a szájba kerüljön,

arra különös mellékszerv mködik közre. Mindkét rágón van egy kis, hajlé-

kony, háromíz melléktag (falam, tapogató, Taster palpus) ; ennek megvas-

tagodott, rövid sertékkel simán borított vége, mint egy töm, úgy tolja a

táplálékot a rágok által képzett esbl a szájba és a bárzsingba. A harapás-

nál e rágok nagy ert képesek kifejteni, minthogy mindegeiknek mozgatása

különös, ers izomköteg által történik, mely izmoknak ecsetforma alsó vége

a pánczél háti oldalának bels lapjához van ersítve.

A következ 2 pár végtag, az u. n. állak — maxillae (L tábla, 1 . ábra

B és C — ) a rágásnál csekély szereppel bírhat, mert az egyes részek egészen

laposak, csak kissé megkeményedettek és legyez alakúak. A fels állkapocs

(maxilla I. tábla 1, 1 ábra B) frésze 7

—

lO*'/;;,, hosszú, 3

—

^'"'/m széless

2 melléktaggal bír. Az alsó állkapocs (maxilla I. tábla 2, 1 ábra C) 6 lapos

ágra oszlik, melyek közül a legnagyobb (C, c.) 10— 11 ""^^ hosszú és

2'5—3 »^, széles. Ez ágak szélei részint egyszer, fonalalakú, részint toll-

hoz hasonló, sorosan álló sertékkel szegélyezvék. Hogy e szervek nem hasz-

náltatnak rágásra, azt a közvetlen megfigyelés is elárulja, mei-t szüntelen

mozgással a vizet részint a szájüreg felé, részint a kopoltyú-ürbe hajtják.

Különösen a második állkapocspár (I. tábla, 1 . ábra C, .v) 1 8—24 "*/„, hosszú

alsó tagja, mely a kopoltyúkat rejt ür els részében foglal helyet, hullámos,

rendes idköz mozgással hajtja a vizet az ür belseje felé. A mondott tag

széle srn álló, rövid, tollalakú szrökkel van szegélyezve, csak az alján

látható egy hosszú szrpamat. Egyes —G ";4i hosszú szálai, nagyitóval

vizsgálva, tövüktl mintegy középig hengeralakúak, sima felületek, míg

fels, kúposán keskenyed végük rövid, srn álló tüskéktl borítottnak

mutatkozik.

^ A mandibula nagysága nagyobb példányoknál 15— IS'"'/,,,. A mérések 3 pél-

dányra vonatkoznak, melyek közzül a legkisebb cf a fejcsúcstól az u. n. farkuszony

végéig 12 %^ , a második 9 13-5 %i , a harmadik mint legnagj'obb cf 14-5 %i hosszú

volt. A rágok hossza az irodalomban eltéren vau adva, ile ezek az adatok kizárólag

a közönséges rákra (Astacus íiuviatilis) vonatkoznak s valószín, hogy a mértékkü-

lönbség a fajkülöubségben gj'ökerezik.
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A következ 3 pár vegta^;, az u. ii. nuiólábak, (pedes maxillares, KieíVr-

tüsse) a táplálkozHsiiál szinti-n csak közvetve vesznek reszt. Ezek közül az

els pár (I. tábla 1. ábra />) naiíyoii hasoiilit :»z alsó niMAilhíni. Lapos,

legyez alakú fels része ^ águ. Ez ágak k()zül a legiiagyol)!» í) '"/„, bosszú és

(j—7 '%j szeles ; alsó részének lapátalakú fele basonlit az alsó maxilla meg-

felel részéhez, azonban csupasz szél, ellenben fels 10— 11
^'J^

hosszú része

2 okialán es alul hártyás és szrrel szegélyzett éllel bír, (1. tábla 1 . ábra [>, a)

csúcsán pedig fölnyulik egy kúposán keskenyed, keskeny gyrkbl álló

s— ÍO'»fm hosszú melléktag, mely a csápokra emlékeztet. Már puszta szem-

mel is észreveszszük, hogy felületén világosabb és sötétebb csíkok vannak s

hogy szélét két oldalt hosszú serték borítják. Gyenge nagyítást alkalmazva,

azt tapasztaljuk, hogy a hámképzdmeny alatt sokszögalakú sejtek vannak,

hogy széle rovátkos, s hogy egy-egy rovatban vagy mélj'edésben egy-egy

tollalakú szr áll (I. tábla 1. ábra G). Eczetsavval kezelve a sokszögalakú

sejtek átlátszókká lesznek ; ers nagyítás mellett pedig azt veszem észre,

hogy halvány idegszál vonul minden tollszr alá s ott kis duczot képez
;

ebbl kis szálacska vonul a tollszr üreges szárába, ugy, hogy ily tollszr

kis részecskéje igen ers nagyítás mellett olyannak mutatkozik, a mint ezt

a 2-ik ábra eltünteti. Hogy ez érzéki szerv, azon a tapasztaltak es közlitek

alapján nem kételkedem; kétség legfelebb aziránt foroghat fenn, vájjon me-

lyik érzéknek a közvetitje ?

A tollalakú serték hasonlítanak a ((hangszrökhöz», melyek állítólag a

hallást közvetítik ; képesek-e arra, vagy sem, ez egyelre függben marad
;

annyi azonban bizonyos, hogy e szerv, mely a 2-ik és 3-ik rágólábon is el-

fordul, (I. tábla 1. ábra E, F) s ott hasonló szerkezettel bír, folytonos lassú

mozgással a kopoltyúkat rejt ür])e hatoló vizet árjárja, mintegy vizsgálja.

A 8-ih lúgóláb (pes maxillaris 2, I. tábla 1 . ábra E) már inkább hasonlít

a valódi lábakhoz (frésze G kemény ízlx'il áll, melyek közül a legnagyobb

'»—7 '"'/„, hosszú, minden ízületnek befelé néz oldalán srn álló szrök látsza-

nak.Az els rágólábnál tárgyalt mellékszerv alsó, 9— 10'"/,,, hosszú része (I.

tálíla I. ábra E, a) itt már inkább hengerded és keményebb s csak a küls

szélén szrszegély ; fels — 1 1 '"^^„ hosszú, gyrs része (E, h) szerkezi'tere

nézve megegyezik az eh'Jbbinek hasonló szervével (1>, h)

A S-\k rágóláh (pes maxillaris 3, I. tábla 1. ábra /'') a valódi lábaktól

már alig kKmbözik. Legeríisebb része (F, c) 10— 12 '"/„, hosszú, lefele nezo

lapja, ugy a többi ízeké is, srn szrözött. Mellektagjának alsó, merev része

^ F, a) hengerded, egészen csupasz, 8

—

lO''«/^, hosszú; fels gyrzött része

( F, h) hasonló uag^'ságú s oly szerkezet, mint a többi rágólábake.

E két utolsó rágólábpár feladata, ti táplálék tartása s a harapó rjígc»

közé való vezetése. Minthogy a rák jobbára dciggel táplálkozik, e szervek is

nem annyira ügyesség, mint érzékenység által teljesíthetik feladatukat. Beha-

tóbb vizsgálás mellett igazolva találjuk ezen elméleti felfogást.
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A legegyszerbb szerkezet mellett, inelj^ a táplálék tartására csak azért

alkalmas, mivel a rágólábak megfelel tagjai egymásfelé mozognak, ^zt

találjuk, hogy az egymás felé néz, kissé homorú oldalak széleisr szörsze-

gélylyel birnak, s hogy egyes gödröcskékbeD sr szrpamatok állanak.

Kis nagyítás mellett kétféle szrt lehet megkülönböztetni, melyet a 3-ik ábra

mutat. Némely szálak egyszer, áralakú 2—4*"/^ hosszú serték; ezeken szín,

vastagság és szerkezetre nézve két részt különböztethetünk meg. Az alsó,

vastagabb részt (I. tábla 3. ábra A) sötétebb szín, a fels, hirtelenül vék-

nyodó rész világosabb, ügy látszik, mintha a szr bels üregébe idegszál

vonulna, mely az alsó részben hüvelylyel bír, míg ez a fels részben

hiányzik.

Ezen egyszer szrök között sajátságosan elütket is találunk, melyek

alakjukra nézve a tollszrökhöz némileg hasonlítanak, szerkezetükre nézve

ellenben azoktól nagyon is eltérnek. Ezeknek szára, vagyis a t. k. szr szer-

kezetére nézve megegyezik az elbb leírttal, (I. tábla 3. ábra A. B) azonban

ott, a hol véknyabb fels része kezdetét veszi, ott az utóbbiaknál két oldalt

laposan szétterül, egy síkban fekv vagy egymással mintegy derékszöget

képez oldalszerveket találunk (I. tábla 3. ábra D). Nagyságuk különböz :

az alsó a legkisebb s minden utána következ nagyobb, míg a szr csúcsa

felé ismét kisebbednek. Ez oldalnyujtvánj^ok kúpalakúak ; tompított végük

a szr csúcsa felé hajlik s belsejükben ers nagyítás mellett egy, a szr bels

üregét a küls környezettel összeköt, igen vékony nyílást vagy csatornát

lehet észlelni. Yaljon betölti-e ídegállomány ezen szerv belsejét, vagy sem,

azt a tárgy parányisága s a rendelkezésemre álló nagyítás elégielen volta

miatt biztosan eldöntenem nem sikerült; annyi azonban bizonj^osnak látszik,

hogy itt sajátsácioíf, az izIeJést raçiy szaçilâst, v^igij mindkettt cszközlö szcrrvH

van dolgunk.

A száj körül elhelyezett s az 1-s ábrán elkülönítve eltüntetett, a

ráknál természetben egymásra boruló s egymást fed tagokat, melyek közül

els tekintetre csak a, nagy rágok és a 3-ik rágólábak tnnek szembe, követ-

kezleg lehetne összefoglalni :

Az els pár egygyé olvadt s ajakot képez.

A második pár (rágó, mandibula) harapja az ételt; mellékszervei, a

tapogatók, mint tömk mködnek.
A 3

—

5-ík pár (két maxilla és az els rágóláb, pes maxillaris,) hajtja

a vizet kis részben a szájnyílás felé, nagyobb részben a kopoltyukat rejt rbe.

A 6

—

7-ík pár (2-ík és 3-ík rágóláb, pes maxillaris 2. et 3.) frészei mint

rágólábak mködnek, tartván a harapásra szánt táplálékot, ennek megvizs-

gálására pedig különös, e czélra alkalmas érzéki mszerrel birnak.

A három rágólábpár tollszrökkel borított oldalszálcsáí a szájat és a

kopoltyukat öbleget víz kipuhatolására szolgáló érzékeny szervek.
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Bi A TÁPCSÖ.

Ili dit ruf. hnrsiiif/.

A szájuyiliíst il jíyomoinil a garat es az igen rövid hárzsiiig köti össze,

(I. tábla, 5, ábra </). Ez a csö, ugy mint a köztakaró, kft rétegbl áll ; belül

van a chitinisált hámképzödménynek vékony folytatása s e körül a képzöré-

teg, melj' ers izmok által vétetik körül.

l^J A gyomor.

A tápcs legterjedelmesebb részét képezi a gyomor, mely a fejtorj els

részét majdnem egészen betölti. Minthogy az a fej csúcsa felé is dudorodik,

(II. tábla, 5. ábra h) a bárzsing alsó felének közepe táján nyilik a gyomorba,

melynek egyes kemény részei s számos izmai miatt határozott, aljával ösz-

szeillesztett csengetyühöz hasonló 2 alakja van. Ez az alak annyira állandó,

hogy mását, mint kidudorodást sok példánynál a fejtorj pajzsa küls felületén

is láthatjuk, mi nyilván onnét eredhet, hogy vedléskor a gyomor szilárd

állapotát megrzi, s a megkeményed új felbr hozzá illeszkedik.

A ragoknál tapasztaltuk, hogy a táplálék megrlésére csak egy rágó pár

szolgál s ez is épen csak harapásra alkalmas. Nem csodálkozhatunk tehát azon,

hogy a gyomor belsejében sajátságos szerkezet készüléket találunk, mely

a tápanyagok összeapritására, megrlésére szolgál. Ha a gyomrot has felli

oldala hosszában felhasítjuk s gondosan szétterítjük, olyannak nnitatkozik,

a minnek a 6-ik ábra mutatja. Középen, tehát a hát felöli oldalon, fels,

szabad vegével hátrafelé forditva, ugy hogy ez az Ti-ik ábra <• pontjába esik,

egy üllhöz hasonló, ell felkör alakjában kiszélesed, csúcsán gömbösen

meg^'astagodott s a gyomor belseje fele nyúló ketts kis horoggal ellátott

fog áll, (II. tábla, 6. álira i). Mellette, jobbra-balra, van egy-egy gerebenhez

hasonló rl fog (II. tábla 0. ábra /). E fogaknak egymáshoz való súrlódása

eszközli a tápanyagok teljes összeapritását. E fogak ily szerkezetében talá-

lom fel a sodró-állatkák illet szerveinek megfelel voltát, azaz, a tökéletes

homologiát.

Hogy az összehasonlítás könnyebb leg^^en, a II. tábla, 7-ik ái)rájiíban

adom a rák gyomrának örlö készülékét, holott ugyan e tábla 8. és 9-ik ábrái

két sodró-állatkának rágó gyonn'át tüntetik el ^ A homologia feltn, már

az els tekintetre is szembeszök.

Mindkettnél ugyanazon részeket és hasonló szerkezetet hithatuiik.

Mindkettnél van egy bels (i) s egy küls rész (ni). Ez utóbbit Gossk -,

ki a sodró-állatkák fogairól igen részletes kutatásokat közhitt iiktiliijiih-'<»-\rA\i

' Baktsc'h «a sodró állatkák» Biulajiest 1877.

- GossK «Pliilosoph. Transact.» 1856.
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(malleus, m) az elbbit « üllnek« (iiieus, i) nevezé. E két részt a rák gj'om-

rában szintén feltaláljuk ; st még az egyes részek szerkezete is megegyez.

A sodró-állatkák ülljének két része, a villa és az ágak (II. tábla, 9. ábra

?•., a., fulcrum, rami) a rák megfelel részénél (II. tábla, C. és 7-ik ábra)

szintén felismerhetk, csak bogy az utóbbinál az alsó rész, a villa jóval ter-

jedelmesebb. A kalapácsnál az ellenkezt látjuk; ennek alsó része, a «nyél»

(manubrium, GossE-nál) aránylag sokkal kisebb a rák gyomrában, mint a

BRACHioNUSÉ-ban (IL tábla, 9. ábra). A nyél a fels részszel, a ufókkal»

(uncus, Gösse -nál, 9. ábra, /) Ízület által van összekötve. A fokon mindkét

állatcsoportnál fogak látszanak s mind kettnél e szervek cliitinisáltak,

kemények. Az észlelhet eltérések csakis az egyes részek viszonyos nagysá-

gára vonatkoznak ; st a sodró-állatkák osztályán belül sokkal nagyobb elté-

réseket találunk, mint az emiitettek. így a II. tábla, 8-ik ábráján adott fogzat,

mely szintén sodró-állatkáé (Notommata Tuba, Ehbg.), mintegy közvetít

átmenetet képez. Felesleges még megjegyeznem, hogy a rák gyomra termé-

szetes nagyságban van adva, ellenben a sodró-állatkák rágó szervei 5—600-

szoros nagyítás mellett látszanak ilyeneknek.

A rák gyomrának többi részei a II. tábla, 6-ik ábrájában láthatók.

A rágó szervek felett van két homorú, szabad lapján szintén ersen chitini-

sált-korong, mely a rágásnál alkalmasint úgy mködik közre, hogy a táp-

anyagot a rágó fogak közé szorítja (II. tábla, 6. ábra. A). Ezen orongok

szélein két szrsor van, melyeknek külseje puszta szemmel is látható.

Kis nagyítás mellett a széls sor egyszer vastagabb és rövidebb a bels

srbben álló, hosszabb és véknyabb szálakból valónak látszik. Ers nagyi-

tásnál (4—500, Hartnack VIII) azonban csakhamar észreveszszük, hogy ez

utóbbi szálakon több sorban álló mellékszröcskék vannak, a mint ezt a

10-ik ábra vázlatosan mutatja.

E megvastagodott korongon kívül, a gyomor hátsó részében még egy-

szer szrrel szegélyzett kidudorodások és lemezkék tnnek fel (II. tábla G.

ábra l és l), melyek nyilván arra valók, hogy a gyomrot a béltl elzárják.

Ezek között vannak a máj által kiválasztott folyadék befogadására való

nyílások.

A gyomor belseje egészben, a fogképzdményekkel együtt, chitinizált

hámképzdménynyel van bevonva, mely vedléskor szintén megújul ; ellen-

ben a t. k. rágó szervek egészben chitinbl vannak alkotva és vedléskor is

megmaradnak.

Feltnk még a gyomor els felében látható kerek helyek (II. tábla,

6. ábra, rsz) hol az u. n. rákszemek, vagyis azon félgömbalakú, jobbára szén-

savas mészbl álló kövek képzdnek, melyek a rák g3'omrában vedlés eltt

találhatók, vedlés alkalmával pedig eltnnek.

Kívülrl a gyomor egész felülete izmokkal van borítva, melyek külö-

nösen ott fejldnek ki ersen, a hol a gvomor rágó szervei vannak. Mint-
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hogy ezek úgy képzdnek, hogy a gyomor fala ])efele horpad es dudorodik,

ezért a kivüh'öl keletkez nn-lyedesekbe vannak megersítve az izomszálak

vegei is.

y) A hfl.

A gyomor közvetlen s egyenes folytatását képezi az egyenletes vastag-

ságú bél, mely a törj alsó felében s a potroh izmainak közepe táján a

középs farkúszony alsó lapjáig terjed, hol az anns mint ráncos, keskeny

hasadék látható. A belén kékes, párhuzamos kékes csíkok tnnek fel, melyek

a bél hosszában elnyúló ráncokban feküsznek. A színes csíkok a bél végén

eltnnek s utolsó 10— 15 '"/,„ hosszú része egészen színtelen. A mi a bél gór-

csöví szerkezetét illeti, az lényegére nézve megegyezik a gyomoréval. A belül

lév vékony hámképzdmény kepzö réteg által van környezve s ez hossz- es

harántizmokba van burkolva. A végbél emiitett utolsó, színtelen része az

anuson át vizet vesz be és lök ki, talán mint némely kopoltyúval ellátott

gyürüsferegnel is {pl. Colobranchus) a legzes egy nemére szolgál, s a kopol-

tyuk általi légzést még egy kisebb terjedelm, bels, béllégzés egészíti ki.

Hasonló tüneményt észlelhetünk a Cobitis hal nem egyes fajainál is ; csak-

hogy ezeknél a szájjal benyelt leveg a táplálkozási csatornán halad végig.

Górcsövi szerkezetére nézve a rákbél utolsó része annyiban tér el többi

részeitl, hogy a bels hámréteg igen vékony, ellenben a képzöréteg sejtjei

igen nagyok, lazák; hogy küls felületük és az izmok között nagyobb ür

van, s hogy alatta az idegrendszer nagyobb dúczczal végzdik, melybl több

idegszál sugárzik ki.

S) A Ixivalasztási szerveh.

A gyomor hátulsó s a bél elörészenek jobb es bal oldalán s közvetle-

nül mellettük fekszik a máj (IL tábla, 5. ábra d). Mindkét része 3 nagy

karelyra oszlik s minden karély számtalan, 3—6 «'^i hosszú, közvetlenül egy-

más mellett fekv, kúpalalm csövecskebi áll, melyek szelesebb aljukkal

közös tömlre ersítvek ; ezen töml tartalma ott ömlik az emésztési csbe,

a hol a gyomor végzdik s a bél kezdetét veszi. Ha a máj csövecskét nagyi-

tóval vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a gyöngéd hártya bels lapjára nagy,

halványsárga szín kiválasztó sejtek tapadnak, (U. tábla. 1 1 . ábra) melyek

a csövecske bels üregeti igen vékony hámréteg által el vannak különítve.

A kiválasztó sejtek tai-talmát szürke, szemcsés anyag es sárgáslun-na zsir-

cseppek képezik.

TÁBLA-MAGYARÁZAT.

I. tábla : 1. ábra : rá^'ó (mandibula). — 1, B és C = 2 állkapcsok (maxillael. —
2, D, E, F= a három rá-,'óláb (pedes nmxillares). 1, G = rá-^óláb oldalszervének fels

vége, tollalakú szrökkel,
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2. àhra : ToUszrrész, ersen nagyítva.

3. ábra : Kétféle Bzörszerv a i'ágólábak fels tagjáról.

:/. ábra : Ugj'auennek középs része ersen nagyítva.

5. (thra : Az emészt cs : a. bárzsing, b gyomor eleje, r gyomor közepe, 'J a

máj, e a bél els fele.

II. tábla :
6'. ttbra : Hasfelöl fölmetszett gyomor : / üll, kk chitinizált korong,

U gyomorzáró nyujtványok, rsz «rákszem» képz helyek, _/ kalapács.

7. ábra: A rákgyomor rágószerve . / üll, m kalapács, a üUágak.

8. ábra: Notommata Tuba S/ír/fc (Sodró-állatka) rágószerve.

9. ábra, : Bracliionus Bakeri Ehgb (Sodró-állatka) rágószerve : / üll, ennek

részei : v villa, a ágak ; m kalapács, ennek részei : n nyél, / fok.

10. ábra : A 6-ik ábrán jelzett korong bels szegélyének egyik szi'része ersen

nagyítva,

11. rt&r«. ; a máj kis tömlcskéi egyikének végs része ersen negyítva.

NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

DESCEIPTIONES PLANTARÜM NOVARUM.

Auctore V. de Janka.

SILENE EHODOPEA JANKA.

Biennis v. perennans, Caulis solitarius erectus ^—4 pedalis, inferre

confertius foliatus atque ex omnibus axillis foliorum fasciculos stipitatos

gerens, supra medium in paniculam effusus ibidemve glutinoso-viscosus,

caeterum unacum foliis brevissime reverse pilosus, quasi tomentellus. Folia

basilaria cuneato-spathulata acuta, longe petiolata, caulina media lanceolata,

suprema ramos ramulosque stipantia breviora linearia, Bracteolae infraßo-

raJes brevissimae ovato-naviculares obtusiuscidae sémiméin hranaceae. Flores

erect i. Calix glaber, basi truncatus umbilicatus, breviter clavato-tubulosus,

cylindraceus sub anthesi^ demum infra capsulam maturesecntem constrictus,

pedicellos superans vei rarius brevior; dentés calycini semielliptici obtusi,

ambitu fimbriato-ciliolati. Petala albida calyce sesquilongiora , exserte

unguiculata, bifida: lobi cuneato-obovati ecoronati; ungues glabri. Capsula

parva carpophoro duplo longior. Ic. tab. III. tig. 1 ramuli apex magnitudine

natúrali.

Habitat in Thacia interiori ; ad dnmetorum margines supra Stanimak

ad ped. septemtr. m. Rhodopes non procul a Philippopoli ; legi d. 6. Julii 1 871

,

Proxima S, nevadensi Boiss. secundum b. Rohrbach monographiam

et specimen revadense ab amic. Hackel mecum communicatum ; ab hoc uti

ab omnibus affinibus primo intuitu bracteolis jam discrepans.


