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IL KÖTET. II. és III. FÜZET.

A MÛKIFEJEZKSEK ÜGYÉBEN.

A «Természetrajzifiizetek» tek. szerkesztségének.

Midn a bennünket megtisztel kérdésekre szives készséggel válaszo-

lunk, engedje meg a t. szerkesztség, hogy a mszókra vonatkozó néze-

teinket néliánj^ rövid pontba összefoglalva elre bocsássuk.

Ha a fogalmak tartalmát alakjukkal egj^bevetve vizsgáljuk, az els, a

mirl meggyzdést szerezünk magunknak, az, hogy a kett közt teljes

egyezség csak nagy ritkán található, mert az alak a fogalmat rendesen ré-

szében födözi. Néhány példa elég leszen ez állítás igazságának megbizonyí-

tására. Állat = az áll cselekvésnek az eredménye, növény = a mi n, ás-

vánij = a mi ásva van ; dráma = cselekvény, komoedia = tobzódó éneklés,

ahjebra = tört részek egybeforrasztása, mathesis = tanulás, sat. sat. Mind
e szók, ha jelentésüket tekintjük, bizony szerfölött határozatlanok, s a je-

lölt fogalmat nagyon is bizonytalan, csalóka színben tihitetik föl ; de azért

még sem akadna magyar ember, a ki például a falubeli bíró-ról hallva be-

szélni, a földes úrra gondolna, noha különben jól tudja, hogy a földes úr

birtokában van, hogy birja az illet falut, valamint a grammatika iwvvnek

említésekor se gondolna senki az irni tudásra, ha még oly jártas volna is a

görög nyelv ismeretében.

A mszók történetének ismerete tehát kettre tanít meg bennünket.

Az els, hogy a mszók megválasztásában azért, mert azok talán mindt'n

vagy legtöbb lényeges jegyében nem fejezik ki a fogalmat, nem igen kell

aggodalmaskodnunk ; a ki e föltételhez köti a választást, az egyszeren lehe-

tetlenséget követel. Miként lehetséges egy szótól azt követelni, hogy mind-

azt egymaga kifejezze, a mit a deíinitio néha egész soroknak haszná-

latba vételével tehet csak meg? Valamely szónak mszóvá avatására

elegend, ha a jelölend fogalomnak egyik fbb tulajdonságát kifejezi. A
másik, a mire a mííszók története megtanít bennünket, az, hogy a kezdet-

ben még ersen érezhet eredetibb jelentés lassanként mindinkább tlhalu-
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ványul, s idö folytán teljesen elenyészik, s utóvégre azzá leszen, a mivé

lennie kell, puszta symbolummá, a melynek látása legott szeme elé vará-

zsolja a szakembernek az illet fogalmat összes tulajdonságaival. — Tehát

csak forgalomba kell tenni, csak használni kell a megválasztott szót, s a

megrögzülés, a megmeredés csakhamar magától bekövetkezik.

Hogy kik vannak els rendben hivatva valamely fogalom alakjának

megválasztására, egy vagy más szónak mszóvá fölavatására, arra csak egy

felelet lehetséges : a szakemberek. Csak ök uralkodhatnak annyira tárgyu-

kon, hogy a fogalmaknak lényeges jegyeit összesíteni s az esetlegesektl

szabatosan külön választani tudják ; ök határozhatják meg leginkább, az

ismertet tulajdonságok közül, melyek a jellemzbbek arra nézve, hogy az

elnevezésre liiinduló pontúi szolgáljanak. Eendes viszonyok közt ott, a hol

törvénytelenségek megteremtésével az egészséges nyelvérzéket meg nem za-

varták, el nem rontották, a hol a nyelvfejlesztés a literátus embereknél ép

úgy, mint a nép fiainál természetes úton, törvényes Iránjában halad elre,

ott a nyelvtudomány minden aggodalom nélkül rábízhatja s rá is bízza a

szaktudományra szavainak megválasztását ; nálunk azonban, a hol jó és

helytelen, törvény és törvénytelenség annyira egybe vannak zavarva, hogy

sok esetben csak a szakértk tudják ket különválasztani, a nyelvészet tel-

jesen indifferens néz nem maradhat, hanem a hol tudatlanságot vagy rósz

akaratot lát, tiltakozással kell föllépnie ; a mit ezen kívül megtehet s némi-

leg kötelessége is megtenni, az, hogy a hol jó akarattal találkozik, azt útba-

igazításával, tanácsával gyámolítsa. De ezzel véget is ér kötelessége. — Az

egyes tudományszakok mnyelvének megteremtése s továbbfejlesztése, az

már nem az ö feladatának körébe tartozik ; ez ép úgy a szakemberek teen-

dje, mint magának az illet tudománynak a fejlesztése.

Ezeknek elrebocsátásával áttérhetünk a t. szerkesztség kérdéseire.

A f kérdés, milyen szó volna legtalálóbb a bastard fogalmának a ki-

fejezésére. «A növényeknél ugyanis — így íi"ja megtisztel levelében a szer-

kesztség — roppant sok a keverékfaj, tehát nagy a szükség a találó mki-
fejezésre. Eddig a botanikusok a korcs-oi használták, s mi vagyunk talán az

elsk, a kik a horcs-oi a difformitás kifejezésére használtuk. Hogy egészen

biztosan járhassunk el, ide írunk némelyeket, a melyek a sorba tartoznak.

A rendes fejlödés vagy alkatú szervezettl való eltérések jelölésére a

tudományban a kifejezéseknek bizonyos fokozata vau használatban :

monstruosus, az eltérés superlativusa ; még pedig per excessum (pl. két

fej, négy lábú borjú), per defectum (pl. egy szem st. efiele borjú)
;

diformis, vagy kevésbbé monstruosus, vagy, s leginkább egyes testrészek-

nek a normális alak keretén belül vagy túl való eltorzulása (pl. iker-

szeren túlfejlett rovarláb)
;

ahnormis, épen csak az észlelhet, rendestl való elütés (pl. ha a rovar-

lábnál a femur, mely mindig egyenes, egy s más esetben görbe)
;
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iihcrnitio, rendesen színeknél haszmiltatik, jelesen a pillanatoknál, ha az

eltérés nem csak egy individiuninál, hanem hizonyos állandóság^'al

lép föl
;

huHtard V. hi/brid, e szóval oly állatot vagy növényt jeUJlünk, a mely ket

különhözö állattól vagy növénytl eredett, s tulajdonságaira nézve

szüli között a közép helyet foglalja el.»

A t. szerkesztség most idézett szavaival önkénytelenííl is ers védö-

jeként lép föl ama föntehbi állításunknak, hogy a leghivatottabb s majdnem
egyedül hivatott müszóalkotók a szakemberek. Ezek ugyanis, midn a for-

galom szabatos definitióját szerkesztik, magyarázatukban majd egy, majd
több oly jelents kitételt alkalmaznak, a melyek bízvást használhatók az

értelmezett fogalom kifejezésére. Például a t. szerkesztség deíhntióil)an a

következ, mondhatni ügy termett, kész mszókkal találkozunk : keverékfa-

jok, eltorzulás, elütés, túlfejlés. Nem mondjuk tehát, hogy nnndenkor, de

sokszorta maga a jó magyarázat megadja a keresett kifejezést. Más esetek-

ben pedig a népies vagy a tájszók közt való kutatás juttat el czélunkhoz
;

néha meg épen a szóképzéshez kell folyamodnunk.

A jelen esetben csak a meglev s köznyelven forgó rokon szókat kell

egybeállítanunk s némileg csoportosítva a t. szerkesztségnek azzal a meg-

jegyzéssel rendelkezésére bocsátanunk, hogy az osztályozást ne tekintse

változhatatlan megállapításnak, hanem bellük tetszése szerint válaszsza ki

azokat, a melyek nézete szerint legjelentsebbek az egyik vagy másik foga-

lom kifejezésére ; s bátran, minden aggodalom nélkül használja, mert itt áll

az az ismert mondás : verba valent usu.

monstrum : cnodafaj v. fajzat, csodasz'álött, szörnyetet) ; — per excessum :

túlfejlett, per aehcimw: fejletlen, visszamaradt ;

difformls: elformázott, éktelen (eltorznlt ? ) ,-

abnormís : csenevész, niioniorék, idétlen, fattifít (v. ö. fattyú hajtás);

aberratio : elszinlés, elfajzás, eltérés ;

bastard : korcs, keverék ; s talán itt szükségbl alkalmazható volna a

csira is.

A Magyar Nyelvr szerkesztöséfie.

A jó ügy nevében köszönetet mondva a Magyar Nyelvr t. szerkeszt-

ségének, kijelentjük, hogy a keverék fajokra nézve a korcs, a dij'ormitás

kifejezésére a torz kifejezést fogadjuk el.

A Természetrajzifiizetek szerkesztsége.
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«VETO» VAGY INKÁBB KERES

EGY ÉRDEKES NÖVÉNY NEVÉBEN.

Közli Herman Ottó.

A mi Gellérthegyünk nem csak mint stratégiai pont, hanem termé-

szetrajzi szemponthül véve is mindenképen nevezetesség. Hasonlit egy tisztes

üzlet kirakatához, mely annyit mutat s igér, a mennyit az üzlet beváltani

képes ; mely fölkelti a várakozást s nem csal.

A természetrajz hívei régtl fogva tudják, hogy a Gellérthegy is azok

közé a kisarkaló pontok közé tartozik, a melyek a mögöttük fekv tájak

flóráját-faunáját, földalakulatát bevezetik, tele vannak nyomokkal, mutatvá-

nyokkal, a melyek nagymesszire ismétldnek, kifejldnek ; s viszont ol3''a-

nokkal is, a melyek itt találják meg eltérjedésök határát. Ilyen pontok szer-

felett fontosak ; mert a míg egyfell sok kérdésre felelettel szolgálnak, addig

másfell tele vannak kérd jelekkel, a melyekre a feleletet csak messze tája-

kon, beható és kiterjedett, hosszas tanulmányok árán kaphatjuk meg.

A természetrajz hívei épen ezért szeretnék, hogy ilyen pontok érintet-

lenül, a magok szzies természetességökben maradjanak meg s óhajtják ezt

azért, mert nem egy szenvedély kielégítésérl, hanem igazán a tudomány

érdekérl van szó.

De az is igaz, hogy a társadalom anyagi érdeke más szempontból

tekinti az ilyen helyeket ; nem hajlandó a kíméletre, kivált akkor, a midn
e pontok egy folytonosan ersbül, terjeszked emporium körébe esnek,

mely emporium — igen természetesen— mindent meghódít, a mi az anj^agi

lét forrásának való. Ez az utóbbi a leghatalmasabb érdek, mely eltt a tudo-

mányé legtöbbször meghátrálni kén}i;elen.

A Gellérthegyen kivált a legújabb idben e két érdek ersen összeüt-

között s az anyagi érdek — a midn az eddig parlagon hever részeket is a

szölömívelés számára meghódítja — mind szkebb körre szorítja a tudo-

mányét.

Nem is az adta a tollat a kezembe, hogy a tudomány érdekét nagyban

és egészben gyzelemre segítsem, az által, hogy megakasztom a földmívelés'

terjeszkedését ; st valójában nem is vétóról, hanem inkább kérésrl van

szó, egy kiváló tudományos kérdés érdekében s ezt szeretném meghallgat-

tatni ; annyival is inkább, mert azt tartom, hogy ez lehetséges, anélkül,

hogy az anyagi érciek kárát vallaná. — Lássuk tehát.

A Gellérthegy flórája három tekintetben is nevezetes. Elször azért,

mert sok, a keletre és délkeletre nézve jellemz növénynek helye ; másodszor
^

azért, mert a szomszéd síkhoz ellentétképen, a mögötte fekv hegyes tájhoz

jellemzésképen áll ; harmadszor azért, mert oly flórája is van, mely legszo-
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sziuhelye volt s igy ez a flóra a történelmi eseményeknek szószerint való

értelemben vett «élö tanújele».

A növényeknek nem természetes úton való, az emberi nem mozgal-

maihoz kötött áthelyezése, átszármazása s meghonosodása a füvészetnek

mint tudománynak egy igen érdekes, vonzó szakaszátképezi, mely a laikusra

nézve is sok szépet söt meglept foglal magában.

Legmagyarosabb költink kedvencz fája, az ákácz, melyet ép oly el-

szeretettel emlegetnek, mint a tót az hársát, a német a maga tÖlgj^ét, a

világköltészet a pálmát a Libanon czédrusát : ez az ákácz, a melyet a nép

helyen-közön egyenesen «magyar fának») nevez, eredetileg Eszakamerikából

származik. Nemzeti füsz&rünk, a paprika, Délamerikát vallja shazájának.

A dohányról, burgonyáról nem is szólok. Mindezek czéltudatosan behozott

dolgok.

Ellenben némely, eredetileg amerikai Asterek más módon a tisza-

melléki pusztákra is tudtak elterjedni ; a Crambe tatarica még ma is jelöli

a tatárjárás táborozó helyeit ; igy a török uralom is meghagyta nyomait a

flórában. Az Euclidium syriacum, a Älalcolmia africana nyilván a török

seregekkel jöttek hozzánk, a táborozó helyekrl elterjedtek s ma számos

ponton már dudva számba mennek. A Xanthium spinosum (szerb vagy

muszkatövis) szemünk láttára, akaratunk ellenére is, vándorol és terjesz-

kedik stb.

A török uralom kétségtelen s mivelésbl ered nyoma a Gellérthegj'

déli lejtjén még ma is tenyész, évrl évre apró gyümölcsöket érlel néhány

fügefabokor ; mellette létezik egy növény, mely Dr. Kernp:r A. jeles füvész

gyanitása szerint ^ szintén török mivelési nyom volna: az ersszagú Pega-

num Hármaid L.

Ez utóbbi növénj^t akarja e pár sor megvédelmezni.

Szóljunk legelbb is e növény némely tulajdonságairól, a melyek ott,

a hol elterjedése szerint legbvebben tenyészik, bizonyos értéket, fontossá-

got szereznek neki.

Steven szerint a tauri félsziget tatárjai e növényt «Juserlik«-nek, a

Terek mentén « Hesserik »-nek, az örmények «Tsigatnuk»-nak nevezik.

A növény sehol sem. míveltetik, hanem mint burján óriási területeket borit

el s bántatlanul tenyészik, mert ers, aromaticus szaga miatt sennniféle

uUat sem eszi. Magvai többfeleképen használtatnak. Legelsbbeu is egy

kitn festékanyagot adnak : a haragos-vörös vagy török-veres színt, a

melylyel a törökök feszeiket s más színes szöveteiket festik : ez a festanyag

* Keener «Über einige in historischer Beziehuno; interessante Pflanzen der un-

garischen Flora» Amtliche Wiener Ztg. Abendblatt 1859. és ennek tüzetes kivonata;

«Oest. botanische Ztg. IX, lbl59, p. 335.
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az u. n. Harmalin, egy alkaloid. E tulajdonság miatt a mag a kereskedelem

lárgyát is képezi, legnagyobl) memiyisége a Wolgán túli pusztákból, a

Kaszpi tenger környékérl kerül. Azonkívül a törökök fszer gyanánt is

használják; az arabok «Harnial» név alatt gyógyszert tisztelnek benne.

Minden arabs tavasz idején hat, félig érett magvastokot nyel le s szentül

hiszi, hogy az évre megmenekült minden szembetegségtl.

James Johnston még mást is tud e magvakról. Szerinte a kelet népei

a növényt Opium és kender (Hasis) helyett kábitó szerül is használják íi

Belonius feljegyezte, hogy Szolimán császár e szokásnak igen gyakran

hódolt.

Legújabban Fritsche a tokokból két érdekes anyagot nyert, a «Har-

min» és «Harmalint» ; ezeknek vegyi tulajdonságai már meglehetsen isme-

retesek, hatásuk az életmködésekre még nincsen megállapítva.

Már ezekbl is kivehet, hogy a növényhez sok olyan dolog fzdik,

a mely érdekldésünket felköltheti.

De e növényhez, épen a Gellérthegyen való tenyészése miatt, még egy

elterjedési vagyis phytogeográíiai kérdés is fzdik, melynek kiderítése a

tudomány érdekét képezi.

Már említettem, hogy Dr. Kerner növényünkben a török uralom él
nyomát sejti s felteszi, hogy a törökök itt mívelhették. Janka Viktor bará-

tom ^, ki e növénynek törökországi leihelyeit kutatta és más tájakon való

elterjedését is tudja, mindenütt csak mint vadon tenyész burjánt találta,

mívelés alatt sehol sem látta s így nem hajlik Dr. Kerner sejtelme felé ; de

nem csak ezért, hanem azért is, mert a leihelyek összeállítása igen valószí-

nvé teszi azt, hogy e növény a Gellérthegy eredeti Flórájához tartozik.

Keletrl véve az elterjedés zónáját, Ázsiában a növény Turkesztánba

hatol, délnyugotra — a Kaszpi tengertl éjszakra — az Ural hegyláncz

déli végét éri, ismét délnyugotra a Kaukázus éjszaki oldalán terjed, s foly-

ton délnyugotra kisérve, felüti magát a Krímben, Szalonich-Üszküb között

(törökföld), délkeleti Olaszországban a Taranto öböltl éjszakra, délkeleti

Spanyolországban majdnem a Tajo magasságáig. Ha most a Wolgán túli

elterjedés határpontjától a spanyol elterjedés határpontjáig egy vonalat

húzunk s ezáltal egy elterjedési övet alkotunk, akkor a mi Gellérthegyünk

épen e zónába esik. A zónán bell kiterjed Anatóliára, az Euphrat és Tig-

ris mentén, a persa öböl körül, északi Afrika egész szélességében (Kairo,

Tripoli, Tunis, Marokko) ; Ázsiában Arábiába és Keletindiáig terjed. A kimu-

tatott zóna felé mindinkább gyérül. így a Baleár szigeteken nincsen meg,

Szíczíliában hiányzik, Szardínia szigetén ellenben megvan, Corszika szigetén

nincsen
, a görög félszigeten megvan, Törökország megjelölt részén (Üsz-

* JanÍvA Ijarátoni szívességéuek köszönöm az adatokat, melyekhez némelyek-
kel Tessedik úr is hozzájárult.
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kül)-Szaloniclii) inúr csak oázist képez ; igy ji Kriiiiben is. Epen az a két

köríílinéiiy, hogy t. i. a Gellérthegy a zónába esik s a növény az elterjedés

határa felé oázis-szerüen üti fel magát, igen valószinvé teszi azt, hogy a

Gellérthegyen az elterjedés végs nj'oniával van dolgunk,

Ugy az állatok mint a növények elterjedését kutatva, legtöbbször azt

tapasztaljuk, hogy az alakok az elterjedés legszélsbb határa felé mind gyé-

rebben jelentkeznek s a határ legszélén, rendesen igen korlátolt helyre szo-

rítva, nem terjednek tovább ; de viszont makacsul megtartják helyöket.

A Gellérthegyen a mi növényünk is egy alig KiD^'/ (mondjuk SD öl-

nyi) területen vetette meg ers gyökereit ; ott találta egykoron régi füvé-

szünk SzADLER, ott fedezte fel újra I)r. Kkrner s ott tudjuk mi is. Egy, az

elágazó utak által képezett háromszögön mindössze mintegy 25—30 gj'ö-

kérfészek áll ; s noha a Gellérthegy déli lejtjén számos ilyen fekvés és

talajú hely létezik, növényünk nem terjed tovább. De az sem lehetetlen,

hogy egykoron, azokon a területeken, a melyek már régi idk óta szlk
ültetésére lefoglaltattak, s a melyeknek flórájáról semmit sem tudhatunk, a

Peganum Harmala L. bvebben is elfordult.

így vagy úgy vegyük is a dolgot, legyen a növény történelmi nyom
vagy az elterjedés határának végs re, annyi bizonyos, hogj' érdekes s igy

megérdemli a kíméletet, legkivált pedig az utóbbi föltevés érdekében. Mert

l)izonyos ugrások dolgában a tudomány még nem mondotta ki az utolsó

szót s épen azért jó, ha az ugrások jelzi megmaradnak. Még mindig njált

kérdés az : miért fordul el a pompás Lótusz-virág a nagyváradi püs-

pökfürd hévizében s azután csak messze Afrikában, hol Damiette és Kairo

táján sem épen bven tenyészik s felszaporodva csak a fels Nílus tájain

nyitogatja csodaszép kelyhét?

A Peganum Harmala ennél kisebb ugrása: Szalonichi tájától a Gel-

lérthegyre, szintén ilyen kérdés tárgya.

Egyébiránt avval végezhetem e sorokat, hogy Kerkápolyi Károly kép-

visel úr, ki a Gellérthegy illet helyét a szlmiveles számára hódítja,

megígérte azt — feltéve, hogy a Peganum leihelye is már birtokához tar-

toznék — hogy a növényt megkíméli, szükség esetén sövénynyel vagy k-
fallal kerítteti be.

Ha ez nem sikerülne, akkor megtehetné talán a k. m. Természettudo-

mányi Társulat, hogy azt a nyolcz D öh-t megvegye s a tudomány számára

biztosítsa.
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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Madártan. Oniithologia.

A MAGYAE MADÁRTAN IRODALMA.

Közli Herman Ottó.

M. Dresser az «A History of the Birds of Europa» czímü, minden-

képen nagyszer madártani munka szerzje, müvét méltóképen és igen

helyesen az európai Ornis lehetleg teljes irodalmi jegyzékével kivánja befe-

jezni. Innen van az, hogy elbb Pelzeln Ágost, a bécsi udv. múzeum re,

késbb TscHusY-ScHMiDHOFEN lovag utján megkerestetett, vállalnám el azok-

nak a magyar vagy más nyelv mveknek kimutatását, a melj'ek a magyar

Ornisra vonatkoznak, magyarföldi búvárok által Írattak s Magyarországban

jelentek meg. Nem is bizonygatom, hogy az elvállalásban kötelességet

láttam s ezt nem csak a felszólítóval szemben, hanem itt e helyen is telje-

sítem ; teszem pedig az utóbbit azért, mert e jegyzék minden bizonynyal

hasznos tájékoztató az iránt is, a mit eddig a tudomány e szaka körül tet-

tünk, — az iránt is, a mit ezentúl tennünk kell.

Az, a mi a mondott czélnak némiképen megfelelt, huszonnyolvz szer-

ztl származik, a czímek száma nyolczvanhét ,- önálló, a tudomány mai

követelményének megfelel munka egy sincsen. Ez az összeálllításnak rövi-

den kifejezett eredménye, melyet elokoskodnunk nem lehet ; ez mutatja

világosan azt, a mire törekednünk kell, hogy e szak mai színvonalát meg-

üssük, a tudományt általános értelemben, vele együtt saját mveldési
érdekünket is megszolgálhassuk.

Mieltt, hogy bizonyos fejtegetésekbe bocsátkoznék, lássuk a statiszti-

kát. A betrendbe szedett szerzk értekezései így oszolnak fel :

Dr. Bartsch S. 1 (elkorcsosodásról) ; Benkö József 1 (enumeratió)
;

BiELz E. A. 4 (1 határozó, 1 elterjedési, 1 vándorlási, 1 enumeratió);

Brassai S. 1 (kiitika) ; Brehm L. (kritika) ; Csató J. 9 (5 elterjedési-leíró,

3 helyi fauna, vándorlással 1 difform.) ; Ebenhöh F. 1 (enumeratió) ; Fri-

VALDSZKÏ Imre 1 (röviden glossált enumeratió); Frivaldszky János 2

(enumeratió) ; Fronius F. 1 (phaenologiai) ; Geyer Gy. 1 (phaenologiai) ;

Grineus J. 1 (enumeratió) ; Guist M. 1 (elterjedési) ; Hausmann W. 4 (3

biológiai, 1 eltérési); Herman Ottó 13(^2 biolog. 5 helyi fauna vándor-

lással együtt, 2 elterjedési, 3 elkorcsosodási, 1 megkülönböztetési, 1 madár-

védelmi) ; JuKovics A. 2 (locahs fauna) ; Kempelen Radó 1 (locahs fauna)
;

Kornhuber G. (1 synopticus); Lázár K. 16 (2 biolog., 1 vándorlás, 1 elter-

jedés, 2 megkülönb., 1 madárvédelmi, 1 enumeratió, 7 madárrajz, 1 álta-
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lános) ; Leonhard J. 2 (1 emimeratió, 1 ismertet); Lovassy S. -2 (fész-

kelés) ; Mérfa'E. 1 (localis fauna) ; Nagy I. 1 (localis fauna) ; Ormándy M.

1 (általános ?) ; Petényi S. J. 11 (2 leíró, a többi biológiai és oktató)
;

RóMER F. 1 (biológiai) ; Schíínbauer J. 1 (enunieratió) ; Stetter V., 5

(1 összehasonlító, 1 vándorlási, 1 elterjedési, 1 glossált enumeratió, 1 synop-

ticus jelleg fauna).

Eltekintve bizonyos körülményektl a melyekre még reátérek, min-

denekeltt ide teszem azt, hogy az, egy fauna anyagának beváló dolgozatok

közül ^1 a magyar részekre, 41 az erdélyiekre esik ; i25 dolgozat nem mér-

tékadó.

Az összeállításból következ részletes számokat nyerünk : 28 szerz

ii-t 87 dolgozatot, ezek között van magyar 5G dolgozat, német 28, latin '.].

Az erdélyi részekre vonatkozik 53 dolgozat, melybl szorosabban véve tudo-

mányszámba 41 tehet u. m. 19 magyar, 19 német, 2 latin. A magj'ar ré-

szekre vonatkozik 34 dolgozat, ezek között 25 magyar, 7 német, 1 latin
;

21 értékesebb. Mind a két részrl az amilyen-olyan összefoglaló dolgozatok

németül vannak írva (Stetter, Kornhuber).

A dolgot így állítva össze, kétségtelen, hogy az erdélyi részek a dol-

gozatok számára és értékére nézve is határozottan elnyben vannak, s hogy

ez természetes is.

Benkö József «Transsylvaniája «-ban már 1777-ben, bár szerény, de

már a Linné-í aera követelményének megfelel enumeratiót adott ; a magyar

részekben Schönbauer 20 évvel késbben (1797) teszi ezt. Ezután Stetter

Vilmos már 184-ben (a m. orvosok és term, vizsg. Kolozsvárt tartott gy-
lésén) egy beható észleletekböl merített, összefoglaló jegyzékkel igen szilárd

alapot vetett, melyet 185(j-ban, a Bielz által kiadott « Fauna der Wirbel-

thiere etc.« m madártani részében descriptive úgy kibvített, hogy megha-

tározásokra is használható lett.

E szilárd alapon állva dolgoztak a többiek, hordták össze az anyagot,

oszthatták föl a munkát. IMég Stetter maga, késbben gr. Lázár, Csató

János és e sorok írója többé-kevésbé behatóan foglalkoztak a vonulás jelen-

ségeivel, s evvel lehetségessé van téve az, hogy az erdélyi részek Ornisáról

szóló irodalom a maga egészében legalább is kielégít ; megrostálva s egy

mbe foglalva pedig oly Ornist adna, a minvel kevés táj dicsekszik.

A magyar részekrl szóló irodalom szükségképen gyenge maradt, mert

a fejldés láncza megszakadt. Kornhuber synopsisa nem eredménye a beható

kutatásnak, hanem jó akaratú compilatió, melyre építeni nem lehet. Az a

fundamentális m, mely a STETTER-^nek megfelelt, st ezt minden l)izony-

nyal felül is múlta volna, noha anyaga megvolt, nem született meg. Ezt

Petényi S. J. szerezhette volna egyedül, s ha teheti, meglett volna a szilárd

alap a sarkpont, a mely irányt jelölve, czéltudatos mködésre sarkalja az

erket. Igv a mugvar részekre vonatkozó madártani irodalom czeltalan, kap-
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kodó maradt s alig emelkedik felül az enumerátio rendesen kétes értékén.

Ott áll, a hol ezeltt 30 évvel is állott s ez vádként ott fog állani szakirodai -

mnk történetében, sújtani fogja azokat, a kik nem tettek, a midn fáradság

nélkül tehettek volna. Petényi agyonhallgatása, hátrahagyott ii-atainak hal-

latlanul kegyetlen sorsa e vádból mindaddig ki fog hangzani, a mig e dolog

rendezve nincsen.

Ezek azok a «bizonyos körülmények,» a melyekre fentebb czé-

loztam.

így áll a magyar madártani irodalom dolga, a midn a madártanhoz

mint tudományághoz s ennek általános irodalmához, mai színvonalához

viszonyítjuk.

De létezik még egy más szempont is, a melyre figyelemmel tartozunk

lenni, kivált mi, kik mindenképen elszigetelt állásunknál fogva, sokat tisz-

tán a magunk emberségünkbl kell, hogy kiteremtsünk.

Függetlenné kell tennünk a törekv, dolgozó elemet a külföldi iroda-

lomtól, hogy erejét czélszeren fölhasználhassa, öntudatosan, kitzött czé-

lokra fordíthassa.

De nehogy valaki fékeértsen ! Én a függetlenség alatt nem azt értem,

hogy a világirodalmat ne vegye számba, hanem értem azt, hogy szereztesse-

nek oly mvek, vagy többek között olyanok is, a melyek összefoglalók, a

kor és tudomány színvonalán állanak, a létez irodalmat föltüntetik s épen

ezért alkalmasak arra, hogy a szegény sorsú, de törekv ember az illet

szakkal hasznosan foglalkozhassék.

Mert hát az az enumerátiós irodalom szép ugyan, de sajátságos viszo-

nyaink közt szükségképen medd, mert föltételezi, hogy a ki használni

akarja, szerezzen hozzá egy ezreket fölemészt könj^ vtárt.

Az erdélyi és a magyar részek madártani irodalma, mai állapotában e

tekintetben igen tanulságos.

Stetter dolgozata könnyen megszerezhet s minden tehetségesebb

embernek megadja az arra való módot, hogy Erdély Ornisával foglalkozhas-

son ; megkülönböztetheti a fajokat, ezen az alapon észlelheti az életmódot

stb. s evvel okúi és egyszersmind épít is.

Az enumerátiós irodalom csak azt hirdeti, a mit más valaki tud, de a mit,

az igy kimutatott tudása alapján senki tle meg nem tanúihat, a mit neki

azonfelül csak elhihetünk, ha t. i. kell skepsis híján hiszékenyek vagyunk.

A ki látja, hogy szegénységünk alig-alig engedi meg, hogy központi

intézeteinket irodalmi tekintetben kellképen fölszerelhessük, annak van

fogalma arról az állapotról, a melj^ miatt ott künn a vidéken a legjobb erk
elcsenevésznek. Ez pedig szakasztott az az állapot, a mely miatt a magyar
részek madártani irodalma oly igen nagyon kapkodó, biczeg.

Egy bár csak synopticus magyar Ornis szerzése ma a legégetbb szük-

ség s én azt hiszem, hogy a létez irodalomból. Petényi iratainak megmen-
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tett töredékeibl, Frivaldszky János számos jeííyzeteilK"»!, n. iii. ii. ^Múzeum

gyjteményére támaszkodva, ily synopsis könny szerivel telnek.

Mieltt, hogy az irodalmi jegyzéket adnám, még a következket jegye-

zem meg.

Gr. Lázár KÁLMÁN-tól, ki itthon az Ormthologiával jó névre tett

szert, a szigorúbban szakszer dolgozatokon ki\'til csak azokat a népszersí-

tket vettem föl, a melyekben itt ott eredeti észleletek is foglaltatnak ; a

felvett ilyszer dolgozatokat sem vetettem alá az egészen szigorú birálatnak.

Tankönyvekbl csak azt vettem föl, a mi a szak tudományos fejlesztésére

tényleg befolyt, igy Leonhard mveit. Nem lehetetlen, hogy elszórtan

(kivált a tanodák értesítiben) találhatók még czimek, a melyek jegyzékem-

bl hiányzanak, de nem hiszem, hogy valamely lényegesebb ezim kimaradt

volna. A mi végre azokat a dolgozatokat illeti, a melyeket magyarországi

szerzk a magyar Ornisról vagy külföldiek ugyanerrl a külföldön publi-

cáltak, ez a mennyire ismerem egyes adatokra, ornithologiai útirajzokra

szorítkozik, az utóbbi cathegóriába tartozó legfontosabb dolgozat : Naumann

J. F. Ornithologische Reise durch Ungarn. Wiegmann's Archiv III. Jahrg.

1837. 1. Bd. p. 69—110.

A külföldiek kedvéért a magyar czimek fordítását zárójelben adom.

Bartsch, Dr. Samu.

1. Korcscsó'rü seregély. Stixmus vul-

garis Linné. Természetrajzi Füzetek I,

1877 p. 7G— 77. (Staar mit difformera

Schnabel. Naturhistorische Hefte redi-

girt von 0. Herman, I, 1877 p. 76—77.

Eine Abbildung.)

Benkö Josef.

1. Transsylvania sive magni Trans-

sylvaniáé princij)atus olim Dacia medi-

terranea dictus orbi nondum satis cog-

nituR nunc multifariam ac strictum

illustratus. Yindobonae 1777.80. (Zwei

Bände. Tliiere schon nach Linné geord-

net) p. 131—1.33 § 80., 81.

BiELZ, Eduard Ai.rkkt.

1. Beitrag zur Unterscheidung der

rabenartigen Vögel. Vorb. und Mittheil.

des siebenbürg. Vereins für Naturw.

in Hermannstadt. IV, 1853 pag. .M,

1 Tafel.

'd. Ueber Charadrius morinellus oino

für Siebenb. neue Vogelavt. Ebendort

XV. 1861. p. 1.

3. A madarak vándorlásának ideje

Erdélyben. Természet i87i2, 5. sz. (Die

Zeit des Vogelzuges in Siebenbürgen.

Natur, 1872. Nr. 5).

4. Handbuch der Landeskunde Sieben-

bürgens. Hermannstudt 1857. p. 101—
114. Enumeration der Vögel.

5. Vide Stetter Opus 5.

Brassay Sámuel.

j . Kritikai jegyzetek gf Lázár Kálmán

«Kétes táv(iztyú'> czímü czikkéhez. Erd.

Muz. Egyl. évkönyve IlL 1864—65, p.

73—76. (Kritische Bemerkungen zu Gí.

Lázars Abbandl. über Syrrhaptes para-

doxus. Jahrb. des siebenb. Museums.

m. 1864—65. p. 73—76.)

Brkhm Dr. L.

I. Einige Bemerkungen zu Stetters

Beschreibung der Schneespomer. (Mit-

geth. von Gr. Kol. Lázár.) Vorhandl. u.
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Mitth. des siebenb. Vereins für Naturw.

in Hermannstadt, XII. 1861, p. 166

—

168.

CsATÓ, János.

1. Ein für Siebenbürgen neuer Vogel

Phalaropus cinereus. Verh. \mä Mitth.

des Naturw. Ver. in Hermannstadt. XI.

1860, p. 1.

2. Alauda leucoptera und Sterna leu-

COpareja und deren Vorkommen in Sie-

benbürgen. Ebendort XIII, 1862, p. 173.

3. Beschreibung des Nachtigallen-

Rohrsängers, Sylv. luscinioides Sa\'i,

einer neuen siebenb. Vogelart. Ebendort

XIV. 1863, p. 145.

4. A Székásvölgy Flórája és Madár-

faunája. Magy. orv. és tennvizsg. Mun-

kálatai Xin." 1869, p. 252. (Die Flora

und Omis des Székásthales. Arbeiten

der ung. Aerzte undNaturf. XILE. 1869,

p. 252)".

5. A Retyezát helyviszonyi és termé-

szetrajzi tekintetben. Erd. Muz. évköny-

vei IV. 1866—67, p. 72. (Die lokalen

und naturhistorischen Verhältnisse des

Eetyezát-Gebirges. Jahrb. des Siebenb.

Museums IV. 1866, p. 72—89. Vögel p.

76—78).

6. A Strigy mentének s mellékvölgyei-

nek természetrajzi leírása. U. o. VI.

1873. p. 104. (Beschreibung dernaturh.

Verhältnisse des Strell-Laufes und seiner

Nebenthäler. Ebendort VI, 1873. p. 104,

Vögel p. 130—139).

7. Gypaètes barbatus Erdélyben. Ter-

mészetrajzi füzetek I. 1877. p. 10.

(Gypaetos barbatus in Siebenbürgen.

Naturhistorische Hefte des ung. Nat.

Museums red. von 0. Hennán, I. 1877,

p. 10, deutseh ebendort p. 51).

8. Lanius major Pali. Erdélyben. Ter-

mészetr. Füzetek IL köt., 1878. p. 91.

(Lan. mnjor Pall, in Siebenbürgen. Nat.

Hefte. II. Bd. 1878. p. 91).

9. Torzcsórü harkály. U. o. p. 93.

1 ábra. (Specht mit diff. Schnabel. Eben-

dort. p. 93. Eine Abbldg.)

Ebenhöh Ferencz.

1. Die Vögel des Koronczóer Weich-

bildes. Verhandl. des Vereins für Na-

turkunde Pressburg VIL 1863, p. 91.

Frivaldszky Imre.

Jellemz adatok Magyarország Fau-

nájához. Magyar tud. Akadémia évköny-

vei XIV. köt! IV. darab. (Characteris-

tische Daten zur Fauna Ungarns. Jahrb.

der ung. Akademie d. Wiss. XIV. Bd.,

Stück 4. p. 10— 12. Kurz glossirtes Ver-

zeichn. seltenerer Vögel.)

Frivaldszky János.

1. Adatok Máramaros vármegye Fau-

nájához. Magy. tud. Akadémia III. oszt.

közleményei XIII. köt. V. szám. (Bei-

träge zur Fauna des Comitates Mára-

maros. Mitth. der III. Classe der ung.

Akad. d. Wissensch. XIII. Bd. Nr. 5. p.

201—3. Verz. der Vögel.)

2. Adatok Temes- és Krassó megyék

Faunájához. U. o.X. szám. (Beiträge zur

Fauna der Comitate Krassó und Temes.

Ebendort Nr. 10, p. 301— 1, Verz. der

Vögel.)

Fronius Frigyes.

1. Beobachtungen während des Jahres

1855 über periodische Erscheinungen

im Thier- und Pflanzenreiche aus der

Umgebung von Schässburg. Verhandl.

und Mitth. des sieb. Ver. für Naturw.

VII. 1856, p. 10—14. (Madarak p. 14.)

Geyer Gyula.

1. Adalékok Rozsnyó vidékének fauná-

jához és flórájához. Magy. orvosok és

term, vizsg. Munkálatai XIII. 1869, p.

239. (Beiträge zur Fauna und Flora der

Umgebung von Rosenau. Arbeiten der

ung. Aerzte u.Naturf. Xin.l869,p. 239.)
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Grineus János.

1 . A Zólyom megyében G. J. és Rokosz

István által vizsgált és nagyobb részben

ki is tömött emls állatok és madarak

sorjegyzéke. Magy. orvosok és tenu,

vizsg. Munkálatai III. 181.3. p. 107—

108. (Die im Sohler Comitate durch J.

G. und S. Eokosz gesammelten Vögel

und Säuger. Arbeiten der img. Aerzte

und Naturf. III., 1S43. p. 107—108).

GUIST MÓRIZ.

1. Zur Naturgeschichte des grauen

Geiers. Verhandl. u. Mitth. des siebenb.

Vereines für Naturw. XIII. 1868, p. 49.

Hausmann Wilh.

1. Nucifraga caryocatactes, Beiträge

zu seiner Naturgeschichte. Verli. und

Mittheil, des siebenb. Ver. f. Naturw. in

Hermannstadt. XL 18fil, p. 2i.

2. Die Sumpfohreule, Stryx brachyo-

tus. Ebendort, XII. 1862, p. lO.S.

3. Turdus saxatilis. Ebendort XVI.

1865, p. 107 und 118.

4. Vogelvarietäten in Siebenbürgen.

Ebendort XX. 1 860, p. 3.

Herman Ottó.

1 . Faico subbuteo, L. — Erd. muz.

egyl. évkönyw (.lahrb. d. siebenb. Mus.

Ver. in Klausenb.) III. kötet, IL füzet,

pag. 84—86. (1 86 i— 1865.).

2. Állattani közlések (Zoolog. Miscel-

len). U. o. (Ebendort) III. 1860, p. 87—
Ol.

3. U. o. (Ebendort) IV. 1867,

p. 48—53.

4. U. o. (Ebendort) V. 1870,

p. 02—06.

5. Ä Mezség. 1. Ä Hódos- vagy Szar-

vastó és környéke. ilüd. V. kötet,

1.füzet, pag.8—29, 1868—70.(Die Mez-
ség. I. Die Umgebung der Hódos oder

Szarvasteiche und Seen besonders in

zoolog. Beziehung. Jahrb. des siebenb.

Museums. V. 1. Heft, pag. 8—20, 1868

— 70. (Deutscher Auszug am Schlüsse

des Heftes, p. III—VII. 1 Karte.)

6. A Mezség. IL A mezó'-záh-tóháti.

továbbá méhesi. báldí és mezó'-sályi

tósorozat. — ibid. VI. kötet, 1 . füzet,

pag. 42—67. 1873. (Die Mezség. U.

Die Seereihe von Mezó'-Záh-Tohát, fer-

ner jene von Méhes, Bald, Mezú-Sályi.

1 Karte nebst meteor. Tabelle mit Da-

ten über den Zug der Vögel. Ebendort

VI. pag. 42—67, 1873, deutscher Auszug

p. IV—VI.)

7. Erismatura leucocephala, L. (Anas

leucocephala) a magyar Ornisban. Magy.

tud. Akadémia Math, és Term. tud. Köz-

lemények X. kötet, 1872. (Erismatura

leucocephala in der Ornis von Ungarn.

Mittheilungen der math, naturwiss.

Classe der ung. Acad, der Wiss. X. 1872,

Nr. 10, p. 151— 161. 2 lith. Tafeln.)

8. Éles határok a madarak elterjedé-

sében. Természetrajzi Füzetek. I. 1877,

p. 8. (Verbreitungsgrenzen der Vögel.

Naturhistorische Hefte, herausg. vom

ung. Nat. Museum, red. von O. Her-

man. I. 1877, ung. pag. 8, deutsch p. 49.)

9. Korcscs'rü madarak. U. o. IL p.

74, 1 tábla, (^'ögel mit difformem Schna-

bel. Ebendort, IL ung. p. 71, deutscli

p. 116.)

10. A kánya, a varjú és a mezei egér.

Term. tud. Közlöny, Vili. isTd, p. i'il

—461. (Der Bussard, die Krälie und die

Feldmaus. Natui-historische ^fonat-

schrift, VIII. 1876. p. 457 461.)

1 1

.

A saskesely és kesely. Term,

tud. Közlöny, IX. 1S77, p. 177—183, 3

rajzzal. (Der Bartgeier und Geier. Eben-

dort IX. 1877, p. 177—183.)

12. Apró madarak hagymával. Term,

tud. Közlöny. X. 1S78, p. 41— 46.

(«Kleine Vögel mit Zwiebel.» Monat-

schrift der kön. ung. Naturw. Gesell-

schaft, X. 1878, p. 4—46 [zum Vogel-

schutz].)
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13. Korcscsó'rü varjú. Tennészetrajzi

Füzetek. II. 1878, p. 93.

JuKoviTS Antal.

1

.

Verzeichniss der am Neusiedler-See

vorkommenden Vogelarten. Yerhandl.

für Naturkunde des Naturw. Vereins in

Pressburg, II. 1857, p. 32.

2. Verzeichniss der am Neusiedler-See

vorkommenden Vögel. U. o. VIII. 1864,

p. 49.

Kempelen Radó.

1 . Heves- és Küls-Szolnok vármegyék

állattani leirása. H. és K.-Sz. megyék

leirata (sic) 1868. (Zoolog. Beschi*. der

Comitate Heves u. Küls-Szolnok. 1868.)

KORNHUBER, Dr. G.

1. Die Vögel Ungarns in systemati-

scher Uebersicht nebst kurzer Aufgabe

ihrer unterscheidenden Charaktere. Ein

Beitrag zu. einer künftigen ornithologi-

schen Fauna des Landes. Schulpro-

gramm und separat Pressburg. 1856.

36 Seite. Iskolai programm. Pozsony,

1856. Önállóan Pozsony 1856. 36 oldal.

Lázár Kálmán Gr.

1. Az európai törpe sasokról. Magy.

orv. és term, vizsg. Munkálatai IX.

1864, p. 303. (Ueber die Zwergadler

Europa's. Arbeiten der ung. Aerzte und

Natm-f. IX. 1864, p. 303.)

2. Beiträge zur Ornithologie Sieben-

bürgens. Verh. u. Mittli. des siebenb.

Vereines f. Naturw. in Hermannstadt,

X. 1859, p. 244, fortgesetzt XIII. 1862,

p. 59.

3. A madarakról, különös tekintettel

az Erdélyben honos fajokra. Erd. Mú-
zeum Évkönyvei, I. 1859—61, p. 69—
74. (Von den Vögeln, mit besonderer

Berücksichtigung der in Siebenbürgen

heimischen Arten. Jahrb. des siebenb.

Museums I. 1859-61, p. 69-74.)

4. Aquila pennata és Aquila minuta.

U. o. p. 153^— 155. (lieber Aquila pen-

nata und minuta. Ebendort, p. 153

—

155.)

5. Erdély madarainak jegyzéke. U. o.

II. 1 86 1— 1 863, p. 50—53. (Verzeichniss

der Vögel Siebenbürgens. Ebendort, II.

1861—63, p. 50—53.)

6. Kétes távoztyú (Syrrhaptes para-

doxus 111.) 10 ábrával. U. o. IIL 1864

—65, p. 68—72. (Syrrhaptes paradoxus,

mit 10 Abbild. Ebendort III. 1864—65,

p. 68—72.)

7. A madarak vándorlásának okairól.

Magy. Term. tud. Társ. Közlöny, VI.

1866, p. 58. (Ueber die Ursachen des

Vogelzuges. Schriften der ung. Natur-

wiss. Ges. VI. 1866, p. 58.)

8. A bécsi nemzetközi gazdasági con-

gressus határozatai a mezgazdaságra

nézve hasznos madarak védelmét illet-

leg. «Gazdasági Lapok,» 1874, 12., 13.,

15., 16. sz. (Bestimmungen des landw.

Congresses in Wien, betreffend den

Schutz nützlicher Vögel. Landwirth-

schaftl. Blätter, 1874, Nr. 12, 13, 15, 16.)

9. Madarainkról. Vadász és Verseny-

lap 1862, 10., 13., 14. sz. (Unsere Vögel.

Jagd und Eennblatt,1862, Nr. 10, 13, 14.)

10. A keselyük. U. o. 1863, 33. sz. (Die

Geier. Ebendort 1863, Nr. 33.)

11. Kalandócz és túzok. U.o. 1866, 1.

sz. (Steppenhuhn und Trappe.Ebendort,

1866, Nr. 1.)

12. Az orvmadarak a légben. U. o.

1872, 25. sz. (Die Eaubvögel in den Liif-

ten. Ebendort 1872, Nr. 25.)

13. Madárvilág. A jegér. Kertészgazda

1865, 1 1 . sz. (Die Vogelwelt. Der Eisvo-

gel (mit Abbildg). Der Gartenwirth

1865, Nr. 11.)

14. Szárnyas útonállók: A kányák.

Természet 1871, 18. sz. (Geflügelte Räu-

ber : die Busarde. Natur 1871, Nr. 18.)

15. A pompázok (rózsaszín csacskár,

korács, gyurgyalag, selyemíark, jegér).
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I . (). 17. (l'i-iichtvögel Rosenstaar, Maii-

delkrähe, Bienenfresser, Seidenschwanz,

Eisvogel. Ebcndort Nr. 17.)

16. Ä lég urai. Budapest, 1868. (Die

Hen-en der Lüfte. Budapest, 1 868. 8".

Selbstihidiges Werk.)

LeONHAKD J(')/SKF.

1. Systematica mammalium ac avium

transsylvanicarum enumeratio. — Ci-

binii. 18hJ.

. Lehrbuch zur Beförderung der

Kenntniss von Siebenbürgen. Hormann-

^tadt, 1818.

TiOVASSY SÁNDOKR jun.

I.A magyarországi keselyük fészke-

lésérl. Teimészx'ttudouiîinyi Közlöny,

YIII. 1876, p. 437—i39. (Ueber das

Brüten der Geier Ungarns. Naturwis-

senschaftliche Monatsschrift YIII. 187(1,

p. 437—439.)

2. A magyarországi sólyomfélék fész-

kelési módjáról. U. o. p. 103— IIG.

(Ueber die Art des Brütens der ungari-

schen falkenartigen Vögel. Ebendort,

p. 103—110.)

Méiîky Etel.

1. Gyó'rmegye állatvilága. Gymiegye
('s város egyetemes leirása. 1874. (Die

Thierwclt des Eaaber Comitates. Be-

schreibung des Comitates und der Stadt

Raab. 187Í..)

Nagy, Dr. József.

I. Die Vögel der Unter-Neutrauer

Gespanschaft. Verhandl. des Vereins

für Naturkunde, Pressburg, IV. 1851),

p. 45.

OiiMÁNOY Miklós.

1 . Értekezés a madarakról. Ves/,pro>mi

fgymnasium értesitje 1S74--5. (Ab-

handlung über die Vögel. Programm des

( )bergYmnasiums zuVes/prim 1 87 i—5.)

Temeszetrajzi /iizetek. ll. k'itet ii. <« m. /tizet.

Petényi Salamon, János.

1. Zur Ornithologie. Gemeinnutz-

Blätter, 1833, Nr. Ill, 20. 22.

2. A honi madártan gyarapodásáról.

Magyar term. tud. Társulat évkönyvei

184i—45, p. 188.(Ueberden Fortschritt

der einheimischen Ornithologie. Jahrb.

der ung. Naturf. Gesellschaft, 1 844—45,

p. 188.)

3. Az apró legyészról. Magyar orv. és

term, munkálatai, VII. kötet, 1817.

(Ueber Muscicapa parva. Arbeiten der

ung. Aerzte und Naturforscher, \ll.

1847, p. 51—56.)

4. Rövid útmutatása madártojásgyüj-

tés czélszerüségére. U. o. VIII. 1863, p.

2.35—236. (Kurze Anleitung zur zweck-

mässigen Sammlung von Vogeleiern.

Ebendort, VIII. 1863, p. 235—236.)

5. Petényi Salamon bihari természet-

tudományi utjának vázlata. ^liigy. tud.

Akad. értesitje, 1854, V. füzet, p.

1— 11. (S. Petényi's naturhistorische

Reise nach Bihar. Sitzungsberichte der

ung. Akad. dor Wiss. 1854, V. Heft, p.

1-11.)

6. Kurze Skizze einer im Biharer Co-

mitat. im Juni 1854. von J. S. Petényi

und Joh. Kováes unternomm. naturhisto-

rischen Reise. Zeitschr. für Natur und

Heilkunde, 1855, I. Nr. 51.

7. A kakukról mint a természetnek

csodálatos különczéról. Magyar tud.

Akadémia értesitje, 1850, p. 173— 188.

(Ueber den Kukuk als Sonderling der

Natur. Sitzungsberichte der ung. Acad.

d. Wiss. 18.50. p. 17;{ ISS.)

IS. Kurze Bekanntmachungen über

Faico rufipes. Glareola torguata etc. —
ükens Isis, IS30, pag. 71M1--798.]

9. «Reliquia Petényiana-. Oriolus.

Tei-mészetr. Füzetek I., 1877. p. 217.

(Aus dem handschr. Nachlasse J. S. Pe-

tényi geordnet von (). Honnan und Jul.

Petheó. Naturhistorische Hefte lierau.sg.

V. ung. Nat. Museum red. v. O. ller-
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man. I. JS77, p. 217 uug., p. "21!) Stkilki: Vii,:\I()s.

fleutscli.)

10. Beszterczebánya. bölcsje a honi

madártannak. Magyar orvosok és term,

vizsg. ramikálatai, 1843, p, 57—68.

(Nexisohl als Wiege der ungarisclieu Or-

nithologie. Arbeiten der uugar. Aerzte

lind Natm-forsclier, 18Í3, p. 57—68.)

11. A Pirókokról általán, különösen

egy a budai Istenhegyen fogott «Rózsás

Pirókról». Magy. tud. Akad. értesítje,

1850, p. 309— il 3, 1 tábla. (Ueber die

Gimpel im Allgemeinen, insbesondere

von dem auf dem Istenberge bei Ofen

gefangenen Eoseugimpel. Sitzgb. der

ung. Akad. der Wissenscli. 1850, p. 309

—413, 1 Tafel.)

EoMER, Flóris Dr.

1. Zur Naturgeschichte des Kukuks.

Verliandl. des Vereins für Naturkunde,

Pressburg, I. 1856, p. 95.

Schönbauer, Józs. Ant.

1. Conspectus ornithologiae hungari-

cae. — Pest, 1797, 4" p. 1—32.

Adatok Erdély Orníthoiogiájához.

Magy. orv. és Tenu. MuiikíUatai, \'.

184.5, p. 130—161. (Beiträge zur Orni-

thologie Siebenbürgejis. Arbeiten der

ung. Aerzte und Natui-forsch. V. 1845,

p. 130—161.)

2. Notizen aus der Thierwelt (Pelctro-

phanes nivalis ]\Ieyer). Vcrhandl. und

Mittheil. des sieb. Ver. f. Nat. Wiss. in

Hermannstadt, XII. 1861.

3. Erinnerungen. Beobachtungen und

Betrachtungen über dan Zug und das

Streichen der Vögel, mit einigen Neben-

umständen. Ebendort, XV. 186Í-, p. 213,

fortgesetzt p. 235.

4. Ueber unsere Pelikane. Ebendort,

XVI. 1 865, p. 3.

5. Fauna der Wirbelthiere Siebenbür-

gens, eine systematische Aufzählung

und Beschreibung der in Siebenbürgen

vorkommenden Säugethiere , Vögel
,

Amphibien und Fische von E. Albert

BiELz. Hermannstadt, 1856, kl. 8", Vö-

gel von W. Stetter, p. 38—140.

A MNYELVRL.
(A z Oriolns czikkhez.)

Közli Herman Ottó.

A «Természetrajzi Füzetek» I-sö kötetében (1877) «RcJiquia Peté-

iti/iaua» íoczím alatt megn^dtottiik a közlések sorozatát, a melynek folyta-

tását legott felvesszük, mihel}^ az anya^^- tisztázva lesz. Miután azonban

Petényi jegyzeteinek egész halmazát kizárólagosan nemet nyelven vezette

s csak azokat dolgozta ki magyarul, a melyeket sajtó alá bocsátott, a jegy-

zetek rendbeszedésen kívül azoknak fordítása is szükséges. Itt azután ismét

szemben álhmk a mi drágalátos, részben már nyakatekert, részben — sze-

rencsére — még vajúdó mnyelvünkkel. Természetrajzi irodalmunk érdeke

azt követeli tlünk, hogy minél gyorsabban adjuk az értékes dolgozatokat,

az anyag megvan ; de az értékesítés közege, a mnyelv, czölönk módra, s

minduntalan alkalmatbmkodik, megakasztja a haladást. És még ez sem
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elég ! Nagy l)ajiiiikat iiKg lokozzu a iiuinkás kezek liiánya. Az eplieiiier,

napi siker után vmI(') k.ipkddiís, liajliászat, mely tökéletesen i)eeri avval,

hogy a napisajtó a nevet, a czímet fölvesse s nyomban valami «érdekes

eseménynyel» el is temesse, ez nálunk nemcsak járvány-jelleget öltött,

hanem közel jár ahhoz, hogy — kivált némely téren — épenségesen jelleget

alkosson. Az a kitartó, ön- és czeltudatos, szerény munkálkodás, mely nem
csak fejleszt, hanem crlcl is, az bizony mentl ritkább. Egyes szakembe-'

reink, kik ebiszeretettel kezelt szakmájuk tárgyait ismerik, azokkal behatóan

foglalkoznak, kiknek objectiv szemlélés mellett magok a tárgyak úgyszólván

kinálva Idnálják a tabíló kifejezést, a jobbat, még ma sem veszik számba a

nyelvtisztitás körül fejKidö mozgalmat, nem ébrednek arra, hogy a magok

részét elvállalva, végezve : a magyar tudományosság, közmivelödés érdeke

mellett a saj.ít magokét is elmozdítsák. A kényelem vagy mi, még mindig

oda vezeti ket azokhoz a szóhalmaz lialmazszókhoz, a melyek valójában

nem is másra, csak halmazra valók. Nem gondolnak avval, hogy a dolgok-

nak szabatos és szép n3'elven való tárgyalása fokozza a hatást s az így

fokozott hatás legfbb eszköze annak a sóvárgott hírnek, még pedig nem
annak a «napihírnek», hanem annak a tartósnak, nagy körre terjednek,

mely a valódi, áldásos siker méltó díja. — Nem gondolnak k erre ; st
inkább és nagyrészt még ma is rajtok s bennök van amiak a középkori

lióbortnak a maradványa, mely az Adeptek mnyelvét (késbb tolvajnyelvét)

a tudományosság attriluitumául tekintette.

Nincsenek gondosan tisztított forrásaink ; a munkások, a kik a tisz-

títás fáradsággal járó munkáját elvállalnák, mentl ritkábbak. Az alapos-

ságot, lelkiismeretet, kitartó szorgalmat követel könyvírás kora mintha

letnt volna s helyette járja az olcsószer értekezés, melynek megértéséhez

könyv kell, s ha ezt beszerezzük, kisül, hogy az értekezés felesleges volt.

Természetrajzi irodalmunk érdekét tekintve els szükségíink az, hogy

a magvarázó szótár elmunlíálataihoz hozzálássunk : tegyük a létez kényel-

mes rósz helyel)e a meg kenyehnesebb jobbat. Ez többet fog érni minden

dissertatiónál, capacitálásnál s a nálunk divatos személyesked bírálatnál.

A rovartan számára szükségünk van oly szótárra, a mini") a Müli-kh-

fele «Terminológia Entomologica»; van annyi mivelje a rovartannak, hogy

kell munkafelosztás mellett, könny szerével megejtheti ezt a dolgot.

Semmi ketseg, hogy a m. kir. Természettudományi Társulat legott kiadja.

A gerinczt's állatokét rendek szerint kell összeszedni s szinten igy

kiadni, l-lkkor nem kell tartani attól, hogy valaki a szóhalmazokba fuUasztja

iimnkáját, mert megkapja a kényelem és a siker eszközét. Es ekkor e szó-

tárak segítségével végre valahára meg is ertjük egymás dolgozatiít.

E körül folytatott privát beszélgetések alkalmával már többször mt\g-

fogadtam s íme megfogadom nyilvánosan is, hogy a magam részét kidolgo-

zom, valamennvi reszt illusztrálom s a nyelvészeti résznél a szükséges
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közvetítést elvállalom. A hányan ma a természetrajz terén dolgozmik, vállalja

el kiki saját szakmájához tartozó latin terminológia összeállítását, tegye

hozzá a magyart úgy, amint legjobbnak hiszi s én megvagyok gyzdve róla,

hogy aránylag rövid id múlva czélt érünk ; iiz állattan terén bizonyosan.

*

A mondottakra Paszlavszky József úrnak egy levele ösztönözött.

Paszlavszky m- gondosan összeolvasta a PsTÉNYi-féle Oriolus mag}-ar és

német szövegét, talált több tollhibát, egy-két esetben ennél valamivel töb-

bet is. E dolgokat kívánom egy kis revueben eligazítani. A lapszám az

els kötetre vonatkozik.

P. 217. Geruchsläppchen fordíttatott: szagláló lemezke. P. úr ajánlja

az «írnieynezkét»; azonban a «Läppchen») nem lemez, hanem karajka s azon-

felül az «orrlemezke» alatt az orr külsejére gondolunk els sorban, holott

itt az orr belsejében elhelyezett dologról van szó s innen van az, hogy

Petényi nem Nasen-, hanem Geruchsläppchent mond, mert a Geruch már

határozottan bels szervre utasít. A szaf/láln, igaz, hogy olyat fejez ki hatá-

rozottan, a mit még bizonyosan nem tudunk ; de viszont kétségtelenül ott

keresteti velünk a dolgot, a hol vau, mi a leíró természetrajzban igen lénye-

ges. Amellett e karajok tényleg útjában állanak a szagot közvetít bevonuló

levegnek, az a szagláló tehát nem olyan helytelen.

Hornknorplicht fordítva szaruporczogós. P. azt jegyzi meg, hogy ilj'^en

állati szövet nem ismeretes s a madarak nyelvén a szaru fordul el. Ez igaz
;

de a leírásnál képeket, hasonlatokat is alkalmazunk, hogy annál jobban

magyarázhassunk, s ha a húsos Psittacus nyelvre s ettl kezdve a sorokon

végig tapasztalható különbségekre gondolunk, akkor nem Ítélhetjük el a

«szaruporczogóst» mert tényleg azt magyarázza, hogy az állomány tulaj-

donsága szerint a szaru keménj^ség és porczogó lágyság közé esik.

Ugyanott tényleg egy fordítási hiba áll: «Zunge ... in der Mitte

mit tiefgetheilter und nebenbei noch zerzaserter Spitze» a magyarban nem
állhat barázda, szabatosan kifejezve : a nyelv vége mélyen behasított s azonkí-

vül rojtosan osztott.

A 217. lapon a magyar szövegben s a 250-dik lapon a németben

«A láb csüde», és «Tarsen» jelzvel ellátott kikezdésekben az ujjak össze-

forradására vonatkozó tétel szabatosítandó, igy : Az elöreáUó három ujj közül

a mells a középsvel az els ízig, a küls a középsvel csak tövén összenve.

Von den drei Vorderzehen ist die innere mit der mittleren bis zum ersten

Gliede, die äussere mit der mittleren nur am Grunde verwachsen.

Ugyan e kikezdés magyar szövegében a rokonságra vonatkozó tételben

«varjúfélék» helyett «Coracias» kell, hogy álljon.

A 218-dik lapon a Az arasz táblás lemezekkel (250 1. Die Spanne getä-

felt).» A «Spanne» alatt csakugyan araszt érthetünk s ekkor inkább gondo-

lunk az elre es hátra álló ujjra, mint arra, a mit a közéletben hibásan
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szíU-iHik szokás uevezui. Azonban mindent egybefoglalva, a mit Petényi

a « Spanne »-röl mond, P. úrnak igaza van: ez a csüd, s igy a magyar szö-

vegben az arasz alatt mindenütt csüd értend, a Petényi kéziratában vagy

tarsus, vagy a leginkább liasziiált «Lauf« teend.

Ugyan e lapon «a faj ismertet jelei» alatt, «szárnyhegye« helyett

ufarkhegye» teend.

A 219-dik lapon a 21-dik sorban nfehö szárny- és /els fdrhkormány-

zók» helyett »a szárny és fark fels fele» teend.

Ugyan e lapon a lábszár színezeténél ufehérsz'iirkés habos » helyett

«fehérszürkésen hintve« teend.

A «Hügge Junge« «tollas kicsinyek») -kel való fordításáról azt tartja

P. úr, hogy helyesebb az nanyányiit vagy a szárnyrakelt». Igaz, hogy az

utóbbi mindent mond; de én a «tollast» pártolom, mert a fokozatban, a

melyre kifejezéseink vannak, szabatosan jelez:, t. i. els fok j^elyhes, második

fok tokos (vérestokos), harmadik fok tollas s egyszersmind a tollfejldés-

nek vége- — Ezek után csak azt akarom kifejezni, hogy els gondom lesz a

Petényiánakhoz szükséges szókészlet megrostálása.

LANIUS MAJOR. PÁLL. ERDKLYBEN.

Közli CsATÓ János.

Lovag TscHusi-ScHMiDTHOFEN Úr f. év januárius 1 5-érl szives volt

arról értesíteni, hogy múlt évi deczember 2-án Hallein mellett, Fels-

Ausztriában, egy Lanius major Pall.-t kapott, mely eddig egyedüli példány

Ausztria-Mag}'arországból.

Habár a gyjteményemben bírt példány csak Lanius excubitor L.,

még is ersen meg voltam gyzdve, hogy ennek válfaja, a szárnyán csak

egy fehér keresztvonallal l)iró Lanius major. Pali. is eljíhi nálunk, — nagy

volt következleg örömem, midn e hó elején Buda Elek barátomat, — ki

egyike azoknak, kik a negyvenes években Erdélyben a madártan meghouo-

sulására s fejlesztésére nagy buzgalommal közremködtek, — meglátogat-

ván, gyjtemén3'ében a kérdéses madarat, a Lanius major Pall.-t, melyet

1872-ik évi februárius havában Russon ltt, feltaláltam, a melyet sziveske-

(h'tt saját gyííjteményem számára átengedni.

Nem tartozom azok kcizé, kik a mondott, nem lényeges különbség

miatt, hogy t. i. a Lanius excubitornak két, a majornak pedig csak egy

fehér keresztvonal van a szárnyán, ket ket különböz fajnak kivánnám

tekinteni ; de miután a madártannal foglalkozóknak figyelme az ilyen válto-

zásokra is kiterjed, constatálni kívánom itt, miszerint Erdélyben mind a két

varietás t. i. a két fehér keresztszárnyvouallal biró Lanius excubitor L..

valamint az egy keresztvonala Lanius major Pali. is eljön.
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Meh'ili köziilök náliuik a közönséges s melyik csak ritka jelenség, ez

idö szerint megállapitaui nem birom, mert a felsorolt különbségekre eddig

nálunk senki sem figyelt s tudtomra nyilvános közlések e tekintetben nem

tétettek, jelenben pedig csak a saját gyjteményemben lév két példányra

támaszkodhatok. Mert, habár több darab e fajhoz tartozó gébics fordult

meg kezemben, szárnytollaiknak szinezetére tökéletes tisztasággal nem
emlékszem vissza. így csak fenntartással adok azon nézetemnek kifejezést,

miszerint az egy fehér keresztszárnyvonalú varietas a ritkább jelenség

Erdélyben is, mit azonban késbbi vizsgálatok, minek megtételére a honi

madártannal foglalkozók figyelmét felkérem, — fognak egészben elfogad-

hatólag megállapíthatni.

Nem tehetem, hogy ez alkalommal ezen gébicsnek Erdélyben való

megjelenésérl s tartózkodási idejérl is észleleteimet ne közöljem, különö-

sen azért, mivel Fritsch úr «Vögel Europas» czímü müvében e tekintetlien

olvashatóktól e madárnál, mint még egynéhány másnál is, eltérnek, mi

onnan eredhet, hogy itten a helyi s climaticus viszonyoknál fogva némely

madarak más életrendszert követnek, mint azon országokban, hol Fritsch

úr figyelte meg ket.

Ugyanis e gébicsrl azt írja, hogy nem valódi költöz madár, mivel

némelykor télben is megmarad is csak márczius és október havakban ván-

dorol. Eégibb müvekben is mint például. BREHM-nek «Naturgeschichte

aller europäischen Vögel») czímü könj'vében, mint Közép-Európa lakója van

feltüntetve, hol lomb és tlevel erdkkel elborított vidékeken tartózkodik.

Erdélyben nyárban én ezen gébicset soha sem láttam. Itt október

közepe táján jelenik meg s tanyáját mezei fákon, kertekben és berkekben

üti fel, s ha kiváló nagy hidegek nincsenek, egész télen át, még nagy hó

mellett is itt marad, azonban márczius els felében már elvonul, tehát

itlen téli madár, míg ellenben Csehországban gyümölcsfákon költ.

Ezen Erdélyben csakis téli idbeni megjelenésének okát nem birom

egyébbl, mint a légmérséki, továbbá domborzati s ebbl kifolyó erdségi

viszonyokból kimagyarázni, a minek fejtegetésével azonban nem kívánom a

tért elfoglalni, s csak annyit kívánok még megjegyezni, miként érdekes lenne

annak a megtudhatása, hogy vájjon Csík és Gyergyo téréin, a melyekre a

fenyvesek a völgyekbe egészen lenyúlnak, nem tartózkodik-e nyáron is'?

mely eset alkotott nézetemnek nagy. ersségéül szolgálna.

*

Erdély Ornisára nézve teljesen megegyeznek saját észleletetm Csató

János úr észleleteivel. A L. excuhitort kizárólagosan télben találtam Erdély

belsejében (Kolozsvár, Mezség); nyári helyettesítje, kivált Kolozsvár

táján a Lanius minor Gm., mely kertekben s veteményes nyílt helyeken,

elszeretettel jegenye-nyárfákon költ. A L. major nem tnt fel nekem.

Herman Ottó.
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TORZCSÖKÜ SZÜKKE HARKÁLY. PICUS CANU8, GML.
(V. Tilb. 1. ábra.)

Közli CsATÓ János.

Az lS60-ik év kés szén lövetett Szász-Sebes határán s mivel a

lövés által teste egészen össze roncsoltatott, csak feje tömetett ki s ez került

l)irtok()inba.

Tollazata rendesen kifejlett, tömött, miután azonban a fején veres tol-

lak nem észlelhetk, 9 nem vagy tökéletesen kintt fiatal madár lehetett.

A "torzulás csre fels káváját idomtalanltotta el oly formán, hogy az,

az alsó káva második harmadrészének küls széle táján, iv alakban jobbra

legörbül, a vége fele egyszersmind jobb fele elfacsarodott, minek következ-

téijen a káva végén észlelhet csatorna ezen oldalról tekintve, láthatóvá vált.

Az alsó káva szabályosan fejldött, azonban vége felé az is kissé

jobbra facsarodott.

A csrfelek nem illenek össze, s köztök nyilas észlelhet, mi termé-

szetes következése annak, hogy a fels káva oldalagos elhajlása mellett nem
fejldött a keresztezés helyénél berovátkolás, mely egyedüli módon történ-

hetett volna a csrfelek tökéletes csukódása.

Mindkét kávának jobbfelé való elfacsarodásából azt következtetem,

hogy a madár eledelét csak baloldalilag volt képes megragadni, a midn egy-

szersmind nyelvét is nagyon igénybe kellett vennie, s annak e madárfajnál

sajátságos hosszú volta nemcsak kitn, de nélkülözhetetlen szolgálatot is

tehetett.

TORZCSÖRÜ VARJÚ.

(CORVUS CORNIX L.)

(V. túlila. 2. íilira.)

A múlt év október havában, Inkey Béla úr, kinek kedvencz szakmája

mellett egyéb jelenségekre is figyelmes szeme szokott lenni, Szent Lrincz-

rl egy szürke varjú (Corvus cornix) fejet küldött, melynek csre szokatlan

eltorzulást mutat. A fels káva a szabályos fejldésühez képest aránylag

nem rövidebb ugyan, de kampósan le és balra görbült, úgy, hogy az alsó

kávához körülbell úgy áll, mint állanak a Loxia curvirostra csííreflci egy-

máshoz.

Az alsó káva az elágazástól mérve a szabályosnál valannvel hosszabb,

végig csatornás ; az elgörbült fels(") káván túl kiálló részének élei eríisen

befele dlnek ; a balélen az a rész, a melyet tiíplálkozás iilkalmával az eltor-

zult fels káva érhetett, ersen kikopott, úgy, hogy e kikopás, konilliciril az

elágazás tájiíu, egy 4-.'> '"/„^ mélység csorbát alkot.
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Noha az eltorzulás sajátságánál fogva a madár táplálkozása rendkívül

meg volt nehezítve, a faj rendes tollazata után ítélve a madár kifejl-

dése teljes volt. Az érdekes fej a magyar Nemzeti jMnzeum gyjteményébe

került.

Herman Ottó.

Awjyhihia.

MACtYABOESZÁG AMPHIBIÂL

Dr. Károli JÁNos-tól.

II. Eend: FARKATLANOK.

AMPHIBIA ECAUDATA.'

(Batrachia- auura')

A test farlxaÜan, a Ju'itnlsó vcgtaqoTx liosszahbak a mellsölinél.

A farkatlan testtörzs rövid, vastag, széles és egészben tekintve lapos

vagy négyszögüen-ellípticus. Háta majd domborúbb, majd laposabb.

A rövid fej elkerekitett vagy tompa orral, hátulsó felében kiszélesedett.

A szemek nagyok, kiállók és szemhéjasok. A szem bogara ^ egy függélyes

vagy vízszintes hasadék, vagy köralakú, A szivárványhártya élénk szín és

fémfényes. Az apró orrnyílások az orr csúcsán állnak és meredek csatornák-

kal nyílnak a szájüregbe.

A dohhártya gyakran látható. A száj tágas és messze a szemek mögé

hasított ; fels állkapcsa rendesen fogazott, az alsó fogatlan. A szájpadfogak

a bels orrnyilasok között két csoportba vannak elhelyezve. Azonban úgy a

két állkapocs, mint a szájpadcsontok lehetnek fogatlanok is (Bufonidae).

Az aránylag nagy nyelv alakjára s odanövésére nézve a beosztásnál használ-

ható jellegeket nyújt : rendesen vastag, húsos, ritkán egész alsó lapjával

odanöve, gyakrabban mells szélével odaforrva, míg hátulsó része szabad ;

kivethet és fogásra alkalmas ; hátulsó széle ép vagy többé kevésbé öblös,

tompa, vagy hegyes oldalcsúcsokkal.

A mells régtagok ersek, jól kifejlettek, négy szabad újjal. A többé-

kevésbé hosszabb hátulsó végtagok öt egyenltlen újjal ; ezek között a ne-

gyedik a leghosszabb, a hüvelykujj a legi-övidebb, mellette gyakran egy ke-

mény megvastagodással, mely elsatnyult hatodik újj gyanánt tekinthet. —

^ Ecaudatus — farkatlan.

- ßo.Tpo.'/oC, = béka, ßarp/r/ssog = békauemü.

" avoupa ~ farkatlan.

* E kifejezést elfogadjuk az idétlen «lata» helyett. Szerk.
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Ezek az ujjak ritkán szabadok, rendesen úszóliártyával vannak összekötve.

Néha minden ujj végén egy tapadó korong áll, melynek segítségével az il-

let fajok a sima lombokon is ügyesen mozognak (Calamitae).

A tcstbör sima, vagy szemölcsös vagy varacskás, telve mirigyekkel.

A hínwk a nösténijektöl azáltal különböznek, liogy kisebbek, hogy

gyakran hangersít hólyaguk van, és hogy a párzás idejében Ijizonyos

testrészeiken kemény, érdes-reszels, fekete brrel bevont helyek támad-

nak, leggyakrabban az ellábak hüvelj'kújján.

A farkatlan Amphibiák részint a szárazon, részint a viz mellett vagy

épen a vízben élnek. Vízben mindig a szaporodási idben találjuk. A párzás

oly módon történik, hogy a nstényen ül hím azt karjaival hóna alatt

vagy a csíp táján átfogja s a kocsonyás zsinórokba, vagy csomókba burkolt

tojásokat, a mint a nstény testébl kiszabadulnak, spermájával leönti és

termékenyíti. A tojások eleintén leszállanak ; de víz beszívása által felduzzad-

nak s a felszínre emelkednek. A nap melegít sugarai élesztik és fejlesztik

e tojásokat, úgy, bog}' rövid id múlva eltnnek a lárvák : a béka-po-

rontyok.

A lárvák gömbös testek, lábatlanok, egy hosszú, hártyás szegélylyel

ellátott s evezésre szolgáló farkkal. Ily állapotban mindnyája a nyaknak

megfelel hely két oldalán szabadon csüng, rojtos, küls kopoltyúkkal lég-

zik. A hátulsó végtagok elbb mutatkoznak, késbben a mellsk. A test és

végtagok fejldésével a fark s a kopoltyúk elszáradnak és helyettük a tüd
mködik. Ilyen állapotban elhagyják a vizet s a víz közelében lev kövek

vagy más tárgyak alá rejtznek.

Az ebbe a rendbe tartozó fajok négy családba sorozhatok, a melyeket

következ módon lehet egymástól megkülönböztetni :

1 . A fels állkapocs és szájpad fogazottak 2

A száj fogatlan 4. Család: Bufonklae.

'1. Az ujjak végén nincsen tapadó korong. S

Az ujjak vegén van tapadó korong 2. Család : Calamitae.

'A. A szem bogara köralakú, a hátulsó végtagok sokkal hosszabl)ak,

mint a mellsk 3. Család : liaiiulac.

A szem bogara függélyes, a hátulsó végtagok kevéssel hosszabbak,

mint a mellsk 1 . Család : Pelohatidae.

1. Család: UNKAFÉLÉK.

PELOBATIDAE. '

Termetre majd a varangyra majd békára hasonlítanak.

A fels állkapocs s a szájpad fogazottak, az alsó állkapocs fogatlan. A

TZTjXóq = sár, afíya^ ; Sí'xzrjqy ßacvüj-tol = lépni, járni.
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körös nyelv egész alsó lapjával odanöve. A szem bogara egy függélyes ha-

sadék (macskaszerü).

A hátulsó végtagok ujjai félig vagy egészen uszóhártyával összekötve.

Párzás alkalmával a hím a nstényt csipöi k()rül fogja s a csomók vag;^' zsi-

nórokban kibocsátott tojásokat termékenjátö nedvével leönti.

Az Unka-félék vagy vízben vagy szárazon élnek, a hol lakásnak gj'ak-

ran mély lyukakat ásnak.

E családnak négy neme van az európai faunában, melyek közül csak

kett : Pelohates és Bomhinator fordul elö hazánk állatvilágában. A Pelo-

bates sima börü, sarkán van egy lencsés, élesszélü szarulemez ; a Bomhina-

tor bre szemölcsös és varacskás, sarkán nincs lemez.

1. Nem: FÖLDI UNKA.

^

PELOBATES Wagler (1830).

Termetre inkább békára, mint varangyra hasonlít.

A fej a szemek között és mögött igen domború. A br sima, vékony

és fényl. A szemek kiállók ; a szem bogara egy függélyes hasadék. Dobhár-

tya, fülmirígy, hanghólyag nincsen. A köralakú nyelv hátulsó széle sekélyen

öblös. A kéz ujjai szabadok, a 3-dik újj a leghosszabb. A hátulsó végtagok

uszóhártyások. A hatodik újj csonkja nagy, lapátszer, szaruszélü, ásásra

használható.

A földi unka a szárazon él és csak párzási idben keresi fel a vizet. Ha-

tározott éjjeli állat ; nappal a föld alatt tartózkodik, a hova a sark lapát-

szer szarú-kinövés segítségével igen ügyesen ássa be magát. — A test

hátulsó részével hatol lefelé s a laza föld rá esik és befödi. Este ki szabadul-

nak az önásta sírból és eljárnak zsákmányuk után, hogy reggel ismét be-

temetkezzenek. Ez az oka annak, hogy olj^ ritkán van alkalmunk láthatni

és hogy földrajzi elterjedésök még nincsen megállapítva.

Az európai fauna két fajából csak egyet találunk minálunk : az ásó

földi-unkát.

Faj : ÁSÓ FÖLDI UNKA.

PELOBATES FUSCUS- (Laiir.)

Ismertetjelei: kézújjai szabadok; lábujjai uszóhártyások. Czombja

lábaszáránál rövidebb. Háta sima ; a test oldalain szétszórt szemölcsök. —
Feje köralakú, orra tompa, szája tágas. — Hossza 6"5—7*9 ^'L.

Leírás : Állkapcsai egyenl hosszaságúak. Dobhártyája nem látható

Szembogara köralakú. Háta domború. Negyedik lábujja a leghosszabb. Szí-

nezetében nincsen különbség. A hát világos zöldes, vagy szennyes szüi-ke,

* A tankuuyvekhen Varty ! és Hafiymar ! nevek szerepelnek.
-' Fuscns = barua, a színére vonatkozik.
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nagy, hosszúkás, barna foltokkal s közöttük apró barnásszürke pontokkal.

Testoldalain egyes, kis, vörös foltok. Hasán sárgásfehér, itt-ott szürke pon-

tokkal.

Tartúzhodás és életmód : Álló vizekben vagy esötóesákban vagy a víz

közeiéiben ; nappal a földbe temetkezik, zsákmánya után éjjel jár. Nyugtala-

nítva vagy üldözve ers foghagymaszagot terjeszt.

A múzeumi gyüjtményben nincsen példány. Fitzinger és Schreiber

szerint elfordul Mag3arországban ; Bielz szerint Erdélyben.

Élelme: Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek pusztítása által

igen hasznos állat.

2. Nem: UNKA.'

BOMBINATOE- MERREM (1820).

Termete varangj'szer. A fej lapos, az orr elkerekített, a szemek ki-

es egymáshoz közelállók. A szem bogara háromszög hasadék. A bör sze-

mölcsös és varacskás. Fülmirígy, dobhártya és hanghólyag nincsen. A kéz

ujjai szabadok ; lábujjai uszóhártyások. A hatodik újj helyén csekély du-

dorodás.

E nem egyetlen egy faja álló vag}' lassan folyó vizekben él, jelesen

tavakban, tócsákban és mocsarakban, a hol tavasztól kezdve kés szig ta-

lálható ; a zavaros és növényekkel srn bentt vizet joblmn szereti a tisz-

tánál. Az unka jól ugrik ; víz közelében meglepetve a vízbe menekül és

az iszapba mélyen fúrja be magát. Szárazon meglepetve a földhöz lapul és

felhaszuiílja a talajjal megegyez test színét véd szerül, vagy hanyatt fek-

szik, hasát fölfelé fordítva s addig marad ily helyzetben míg elmúlt a

veszély.

A hím az esti órákban hallatja egyforma melancholikus, gj^enge hang-

ját. Tojásait csomókban rakja le. A fogságot rövid ideig tri.

Az egy európai faj nálunk is otthonos.

Faj: TARKAHASU UNKA.

BOMBINATOR IGNEUS (Laur).

Si/ii()>n/)na : Biifo iffueiis Luiir. SifiiojJ. repf. 17(i8. liana ufiica Shaiv. Grn. Zool. IHO^.

Ismertet jelei : A kéz ujjai szabadok, lábujjai uszóhártyások. Lábszára

a czombnál rövidebb. Bre a hátfélen sok apró és nagyobb szemölcscsel
;

hasán kevés, szétszórt szemölcs. Feje tojásalakú. Orra tompa-hegyes. Szája

tágas. — Hossza 4 ^„.

Leírás : Állkapcsai egyenl hosszúak. Dereka tojásalakú. A láb iie-

' ilerefíy ! név is olvasható a taukiuiyvokl)en.

'' ßofißog = mély, tinupii hang.
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gyedik ujja a leghosszabb. Hátán a szemölcsök belyenkint tüskések. Hasa

sürün pontozva-gödrös. Hátának színe szennyes oliva-szürke vagy barna,

fekete foltokkal. Hasa narancssárga fekete vagy kékes foltokkal. Szivái'-

ványhártyája fémszín fekete pontocskákkal.

Hím: A hüvelykujj dudorodása nagyobb, csak részben sárgavörös,

részben fekete, szemcsés keményedéssel ; hasonló a két következ újj fels

lapja is. Hasonló keménj'edése van a hüvelykujj iránj^ában az alsó karján

is. A talpon a 2-ik és 3-ik újj tövén fekete keményedés. A lábujjak úszó

hártyája jól kifejldött.

Nstény : A hüvelykujj dudorodása kisebb, sárga-vörös szín. Az el és

hátulsó végtagon nincsen keményedés. A lábujjak uszóhártyája kevésbé ki-

fejldve.

Tartózkodás : Álló vagy lassan folj^ó vizekben u. m. tavakban, tócsák-

ban és mocsarakban, a hol a víz zavaros és növényekkel bentt. A múzeumi

gyjteményben a következ helyekrl vannak példánj^ok : Eákos-Keresztúr

(Petényi), Nagy -Várad, Homona (Mocsáry), Mármaros (Feivàldszky

János), Budapest (Pavel János).

Jeitteles említi Kassa vidékérl is. Bielz mondja, hogy Erdélyben

közönséges.

Élelme : Kovai'ok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek fölemésztése

által igen haszno§ állat.

2. Család: LOMBI BÉKÁK,

CALAMITAE.«

A termet karcsú, békára hasonlító. A fej rövid tompán-hegyes orrú.

A fels állkapocs fogazott, az alsó fogatlan. A nyelv hátulsó széle szabad és

elkerekített. A szem bogara körös.

A hátulsó végtagok igen hosszúk, ujjaik félig vagy egészen uszóhár-

tyával összeköttek. Minden újj hegyén egy tapadó korong, melynek segítsé-

gével a legsimább leveleken való mozgás, szilárd megállás lehetséges. — A
test bre a háton mindig sima, a hason ellenben számos finom nyílással el-

látott szemölcscsel borított, melyekkel valószínleg a fa lombjára lecsapó-

dott harmatcseppek felszívatnak.

Ezen családnak tagjai fákon élnek, tapadó korongjaikkal az ágak kö-

zött, ügyesen kúsznak és a rovarokból álló élelmet ügyes ugrással kapják el.

Csak párzás alkalmával keresik fel a vizet. A hím a nstényt a hóna alatt

fogja körül. A tojások csomókban rakatnak le. A földgömb nyugoti felében

e családnak számos faja él; az európai faunában egy nem egy fajjal talál-

ható, melj' nálunk is gyakori.

* KaKo.iiizrjq — levélbéka.
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Nem : LOMBI BÉKA. >

HYLA2 (Laiu).

A test karcsú. A fej majd liosszabl), majd rövidelib, oldalai dombo-

rúak ; orra elkerekített vagy eltompított. A dobháj'tya látható. A nyelv

alakjára és odaforrásra nézve igen változó, alakja a háromszögtl a körig

változhatik, odanöve lehet egész alsó lapjával vagy csak mells részével,

úgy, hogy hátulsó szele többé-kevésbé szabad. A hímnek nagy hanghó-

lyaga van.

A mells végtagok ujjai majdnem mindig szabadok, a hátulsó vég-

tag ujjai tövükön iiszóhártyával összekötöttek, minden ujj hegyén egy fa-

pad/) korong van.

A br a háton vagy tökéletesen sima, vagy mirigyektl, szemölcsök-

tl érdes és egyenetlen. A hason a harmatcseppek felszívására alkalmas

számos nyitott szemölcs van. Torka majd sima, majd érdes.

Az európai faunában e nemnek egy faja van, mely nálunk is gyakori.

Faj : Z()LD LOMBI BÉKA. ^

HYLA AEBOEEA (Schneid.)

Si/iioiii/iitii : liana Híjla Lin Syst. Nat. 1758. — Eana viridia L. Faun. nnrc. 17lil. —
Calamita arlmreiis Sehn. 1799.

Ismertetjelei: A dobhártyája látható. Ujjainak hegyén tapadó ko-

rong. Mells végtagja négy, a hátulsók öt újjúak. A lábujjak félig uszóhár-

tyások. Lábszára oly hosszú mint a czombja. Háta sima. Hasa s a ezombok

alsó lapja szemcsézett. Feje köralakú, tompa orrú. — Hossza 4 ^.
Leírás : Állkapcsai egyenl hosszaságúak. Szájnyílása tágas. Dereka

köralakú. A negyedik lábujj a leghosszalib, minden újj karomtalan.

Jlíni : Hátán sárgászöld ; egy szürkésbarna, fehérrel szegélyezett sza-

lag a szemek mögött kezddve a test oldalaira húzódik. Sötét sárgabarna

torkán nagy hanghólyag. Hasa sárgásfehér.

Xstén;/ : Színre nézve egyezik a hímmel ; sárgásfehér torkán nincsen

hanghólyag.

A zöld levélbéka színét változtatni és a körülményekhez képest alkal-

mazkodni képes, úgy, hogy majd világos, majd sötét, néha feketésszürke

színt is ölt.

Tartózkodt'is és életmód : Fákon, cserjéken ; de a mocsarak nádasaiban

* Loiiiliász. Nem ér Kcniuíit, inert bármely állatra illik, a mely lombon tar-

tózkodik. íSzerk.

- 'J?.0.(0 = ugatok, ers hauf^jarol.

' Eööjós rekek ? — Zöld lombász ? —
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is jelesen ca jjárzás után. Tojásait csomókba egyesítve rakja le a vízbe. —
Múzeumi példányok következ helyekrl : Budapest (Petényi) ; Gellérthegy

(Pavel). Jeitteles szerint Torna felé gyakori. Bielz gyakorinak mondja

Erdélyben.

Élelme : Eovarok, ro\!arlárvák, pókok és csigák felemésztése által

hasznos állat.

3. Család: VÍZI BÉKÁK.

EANIDAE.

A test karcsú, nyúlt ; a hát oldalain kiszögell párkányokkal.

A fej alak szerint változó : orra majd hegyes, majd tompa, kiálló ; sze-

mei kerek szembogárral. A dobhártya látható ; fülmirigy nincsen.

A fels állkapocs s a szájpad fogazottak, az alsó állkapocs fogatlan.

A nyelv ell odaforrva, hátulsó széle szabad és mélyen öblös.

A hátulsó végtagok sokkal hosszabbak mint a mellsk.

Párzásnál a hím a nstényt hóna alatt fogja körül, olyképen, hogy

tenyerei a nstény mellén egymást érintik.

E család tagjai fképen vízi állatok, melyek vagy mindig a vízben

élnek, vagy annak közelében tartózkodnak és ekkor a párzás idejében kere-

sik azt fel, hogy tojásaikat csomókban lerakhassák.

Az európai faunában e családnak két neme él, melyek közül csak

egyet találunk a magyarföld állatvilágában.

Nem: VIZIBÉKA.

BANA L.

A test majd karcsú és szögletes, majd rövid és hengeres ; dereka a

hátulsó végtagok felé megszkül; háta ma;d lapos s egyenes, többnyire

azonban magas s utolsó felében az ersen kiálló medenczecsontoktól púpos.

A hát fels lapját az oldallapoktól egy kiemelked mirigysor választja el.

A fej alakja egy és ugyanazon fajnál is igen változó, fiatal és hím pél-

dányoknál hosszú és hegyes, vénebb és nstény példányoknál rövidebb és

tompán elkerekített. A dobhártya mindig látható. A szemek nagyok és kiál-

lók. A nyelv hosszúkás, hátul kiszélesedett, mélyen öblös, két szarvú, mells

részével odaforrva. A szájpadfogak a bels orrnyilasok között két csoportba

vannak elhelyezve. Küls hanghólyag van vagy nincs.

A mells végtagok négy szabad ujjal. A hátulsó végtagok öt ujjúak,

ezeket uszóhártya köti össze. A hátulsó lábak hüvelyk ujján nagy kemé-

nyedés.

A br rendesen sima vagy szétszórt, ritkán sok mirigygyei vagy sze-

mölcscsel borított.
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A békák igazi vizi állatok, melyek, tavak, mocsarak vh lassan folyó

vizek partjain tartózkodnak, hátulsó lábaira ülve BÍitkéreznek a napon.

Ha veszély fenyegeti, egy nagy ugrással a vízbe menekülnek s az iszapba

vagy a vízben fekv kövek vagy fatuskók alá bújnak.

A békák alakban és színben igen változnak, úgy, hogy gyakran igen

nehéz a faj meghatározása. Az európai faunában némely író három fajt

(Fitzingkh), más csak 2 fajt (Schreiber) vesz fel, míg egy harmadik négy

fajt vél megállapíthatni (Leydig).

A múzeumi gyjtemény alapján két fajt lehet következ módon egy-

mástól megkülönböztetni :

a) A szemek közötti homlokrész kissé homorú és keskenyebb egy

szempillánál ; a dobhártya olyan nagy mint a szem ; a talp hüvelyk-kemé-

nyedése igen nagy, hosszú, oldalról összenyomott, tompán éles szél, ezen

keményedésen kívül a 4-. és 5. íijj töve között még egy kerek keményedés

létezik. A hím feje oldalán, a szájzug mögött, két nagy hanghólyag van.

1. Rana esculenta L.

h) A szemek közötti homlokrész lapos vagy gyöngén boltozott és egy

szemhéj szélesség. A dobhártya kisebb mint a szem. A talp hüvelyk-

keményedése nagy, kevésbé kiálló és elkerekített szél, a másik keményedés

gyakran hiányzik. A hímnek küls hangholyaga nincsen. A szemtl a dob-

hártj'a fölé egy háromszög fekete folt húzódik . 11. fusca Rocsel.

1. Faj: ZÖLD VIZIBÉKA.*

RANA ESCULENTA^ L.

Síjiwui/ina : liana cachiiinas Pali. Zoograpk. 1831. — Rana ridihunda Vall. Ucinr

1771. — Rana fic/rina, Eichw. faun.

IsDKTtetil Jelei: A kéz ujjai szabadok ; láhujjaiuszóhártyások. Lábszára

il czombjával egyenl hosszúságú. Hátának széle páj-kányos, sok apró sze-

mölcscsel. Hasa sima, czombjának alsó lapja szemcsézett. A hímnek ket

nagy küls hanghólyaga van. Hossza 7—-10 %i.

Leirás : Orra hosszú, elkerekített csúcsú. Homloka keskenyebb egy

szemhejnél. A kéz í2-dik es '.î-dik ujjiínak brkarélya egy uszóhái-tyának

maradványa ; a lábujjak egész, vastag uszóhártyával, mely a leghosszabb

ujjat hegyéig környezi. A ()-dik ujj i-sonkJM. ers, oldalról összenyomott cs

lapátszer, ellenében a leghosszabb iijj iovcn kiscl)!) emelkedés létezik.

Ihita sárgászöld nagyobi) fekete foltokkal; a hát közepén egy világosabb

hosszvonal ; a hát oldalán egy fehérsárgás nnrigysor. A test oldalai foltosak

es márványozottak. A fejen ket fekete hosszsáv, az egyik az orrtól a szemen

* éti, kecskebéka.

^ ebotö f/< mii íjairól.
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át, a másik az alsó állkapocs szélén húzódik és a test oldalára folytatódik.

A fels karon egy fekete csík. Lábszárai fekete harántsávokkal. Szivái'vány-

hártyája sárga, fekete pontocskákkal.

A hím kisebb, karja vastagabb és hiisosabb. Hüvelyk-keraényedése

középszer, két hanghólyag a szájzug mögött. Hasa foltnélkül való.

A nstény nagyobb, karja vékonyabb. Hüvelyk-keményedése és hang-

hólyaga nincsen. Hasa szürke foltokkal tarkázott.

Tartózkodás és életmód. A zöld béka tavasztól kezdve kesö szig tiszta

vizek közelében tartózkodik. Nappal, derült idben a napon sütkérezve,

estefelé vízbe megyén, honnét ers hangját hallatja. Ez, két egymást követ

hangból áll, az egyiket a felfújt torokkal, a másikat a lianghólyagok segít-

ségével hozza létre. Az elsmódú hangot a nstény is képes kiadni. A telet

víz alatt töltik, a hol az öregebb állatok mélyen az iszapba fúródnak, míg a

fiatalok, mint gyöngébbek, inkább az iszap fels, puha rétegeiben maradni

kénj^telenek. Innét van az, hogy a tavaszi nap elbb költi fel a fiatalokat

álmukból, úgy, hogy több héttel elbb jelennek meg mint a mélyen beásott

öregek.

A Múzeumi példányok következ hetyekrl eredtek : Budapest (Pe-

tényi) ; Tázlár (Kubinyi Ferencz) ; Tiszaföldvár (Petényi szerint : Rana,

Tisza) ; Nagy-Várad (Mocsáry) ; Szobránczi fürd (Mocsáry) ; Morovich

(Károli).

Steindachner 1 említi Kupinova és Morovichról. Jeitteles szerint

Kassa körül gyakori. Bielz szerint Erdélyben nem ritka.

Élelme. A zöld béka hatalmas rabló, mely nemcsak mindenféle rovart

és rovarlárvákat, férgeket és csigákat emészt föl, hanem kisebb gerinczes

állatoknak, egereknek és más Amphibium-féléknek meg halaknak veszélyessé

válhatik. Ezért Aquariumokban nem tartható.

2. Faj : BAENA VIZTBÉKA.^

EANA FUSCA Eoesel.

Sij}ioiujm.a: Bana temporaria Aut. — Bana muta Laur. Síjnoj). rept. 1768. — Bana
alpina Fitzinger neue Classific. 1826. — Bana fulviventris Miilet Faune de Main 1828.

— Bana lylafyrrhina Stecnstrup. Vers. d. Nafurf. 1846.

Ismertetjelei: A kézujjak szabadok, a lábujjak uszóhártyások. Láb-

szára a czombnál hosszabb. Hátszéle párkányos, kevés, apró, szétszórt sze-

mölcscsel. Hasa sima, a czomb alsó lapja szemcsézett. Feje tojás alakú,

tompa-hegyes orrú. Küls hanghólyaga nincsen. Hossza 7—10 %.
Leírás : Orra rövid tompa, homloka egy szemhéjnál szélesel)b. A kéz

leghosszabb ujja bels szelén gyenge brszegélylyel. A lábujjak teljes uszó-

' Zoolog, bot. Gesellsch. XIII. p. 1122.

- Katona, gyepi bika.
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hártyával, mely a leghosszabb ujjat utolsó izéig környezi. A O-dik ujj

csonkja gyenge, puha, hosszú, elkerekített szél ; egy másik emelkedés nincsen,

helyén azonban a br világosabl) szín. Háta veresesbarna, fekete foltokkal
;

a tarkóján álló foltok gyakran A rajzot képeznek. A mirigysorok a hát

oldalain kevésbé emelkednek ki s a szomszéd részekkel egyenl színek.

A dol)hártya feletti rész egy háromszög sötétbarna folt által befödve. A fels

állkapocs szelén lev sötét sáv gyakran pontokra oszlik fel. Czombja és láb-

szára haránt sávosak. Hasa folt nélküli.

A him karja vastagabb és húsosabb. Hüvelyk-keményedese kivált a

párzás idejében fejldik ki, fekete szín. A lábujjak vastag uszóhártyával

vannak összekötve. Hasa szürkés-fehér, ritkán foltos. Torka párzáskor

kékes-szürke. Hanghólyaga bels, nem lép kifelé.

A nösténif karja gyengébb. Hüvelyk-kemenyedese nincsen. A lábujjak

uszóhártyája kevésbe kifejldött. Hasa sárgás, vörösbarna foltokkal, melyek

párzáskor néha egybe folynak, úgy, hogy torka és hasa vörösbarna színvé

lesz. Bre a testoldalain s a hát utolsó felében érdes. Bels hanghólyaga

nincsen.

TartózkodcU és életmód. Árnyékos hel3'eken, az erdk nedves rétéin,

lehullott falomb alatt vagy patakok és estócsák körül ; kés szszel keresi

fel a mocsarakat és az iszapba ássa magát. Tavaszkor rétek, árkok sekély

vizeben történik a párzás. A nstény több ezer tojást rak, melybl sok

poronty fejldik, mely átalakulása után elhagyja a vizet, füvek közé, falomb

alá rejtzik. Meleg es után megszámlálhatatlan mennyiségben lepik el az

utakat, úgy, hogy a béka-esrl szóló mesére szolgáltattak alkalmat.

A múzeumi példányok következ helyekrl származtak : Agteleki

barlang ; Turopolya ; Tátra ; Valaskóczi erd (Mocsáry) ; Szobránczi fürd

(Mocsáry) ; Homona (Mocsáry) ; Korytnicza (Mocsáry).

Más leihelyek : Temesvár (Steindachner) ; Kassa (Jkitteles) ; Erdély

(BiELZ).

Élelme : Rovarok, rovarlárvák, pókok, csigák es férgek elpusztítása

által a mezkre és kertekre nézve igen hasznos állat.

4. Család: VARASBÉKÁK.

^

BUfONIDAE.

A test rövid, vastag és potrohos. A test bre egyenetlen, szemölcsös

és varacskás. Az állkapcsok és szájpadcsontok fogatlanok. A nyelv hoszszúkás,

hátulsó széle szabad és elkerekitett. A szem bogara egy \'izszintes hasadék.

A vegt'igok ersek ; a mellsk négy, a hátulsók öt ujjal, melyek vagy

szál »adok, vagy félig uszóhártyások.

• Varanjiy.

Természetrajzi fiúttrK. u. kniet ii. <« iii. J'iizet. 7
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Párzásnál ti hun a uüotenyt luma iilatt íogja át. A tojásukat hosszú

zsinórokban rakják a vizbe.

Az európai faunában ezen családnak egy neme van, mely nálunk is

otthonos.

Nem": VAEAöBÉKA.

BUFO Laur.

Ismertet Jelei : Fogatlan száj, látható do})hártya., nagy lulmirigy ;

rövid, vastag; hengeres ujjak.

Leírás : A test vaskos, háta domború, ritkán lelapiilt, a fej lapos,

orra eltompított vagy szélesen elkerekített csúcsú. A szemek ersen kiállók,

a dobhártya mindig látható. A fülmirigyek nagy, hosszú daganatokat képez-

nek. Az állkapcsok és szájpadcsontok teljesen fogatlanok. A nyelv hosszú-

kásán tojás alakú, mells része odaforrott, hátulsó széle szalxul, elkerekitett

és kivethet. A hím torkán két bels hanghólyag van.

A végtagok rövidek ; a hátulsók hosszabbak, öt ujjal, melyek uszó-

hártyások vagy néha szabadok. A mells végtagon a harmadik, a hátulsó

végtagon a negyedik ujj a leghosszabb. A tenyerén és talpon két kiáll(')

keményedés, melynek belsje rendesen hosszúkás és hengeres, külsje kerek

és gömböly.

A test bre kiemelked varacskáktól érdes és egyenetlen.

A varasbékák szárazföldi állatok, melyek a vizet rendesen csak a pár-

zás alkalmával keresik fel és a szárazon telelnek. A hím a nstényt a hóna

alatt fogja át. A tojásokat hosszú zsinórokban rakják a vízbe. Az Amphi-

biumok közül a Pelobates fejldése leghosszabb ideig tart, a Bufo-c pedig a

legrövidebb idt veszi igénybe. Ez okból a rendszeresítésijén a Bufo-t leg-

magasabb helyre kell helyeznünk. A lárvák még a kopoltyúk kifejldése

eltt szabadulnak a tojásokból.

A kintt varasbékák tavaszszal és vízi tartózkodásuk alatt sötétebi)

színek, mint késbben, midn a leveg befolyása a színt világosabbá s

élénkebbé teszi. A nstények a hímeknél tarkább színek és renlesen a

hasoldalon is oly fekete foltokat viselnek, a milyenek a hímnél nincsenek.

A varasbékák éjjeli állatok, nappal különféle rejtöhelyeken veszteg marad-

nak és csak éjjel járnak élelem után.

Az európai fauna három faja nálunk is található es következ módon
megkülönböztethet :

1. A lábujjak között fél uszóhártya. A czombon nincsen mirigj' . . . !^.

A lábujjak szögleteiben igen rövid uszóhártya ; a czombon ugy a Ilimnél,

mint a nsténynél jól látható mirigyek. A kéz els és második ujja egyenl
hosszúságú. A szemek közötti homlokrész olyan szeles mint egy szemhéj.

A fülmirigyek nagyok, ellipticusok B. adamita Laur.

"2. A kez els és második ujja egyenl hosszúságú. A szemeli közötti
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hoinlokitsz szélesebb a szemhéjnál. A nagy fülniirigyek küls széle egyenes,

a hátulsó vég kifele liMJl('). A lábujjak félig uszóhártyásak. B. vulgaris Laur.

A kéz els ujja hosszabb a másodiknál ; a szemek közötti homlokrész

szemhéj szélesség. A fnhnirigyek hiposak, vesealakuak. A lábujjakon

fel uszóhártya B. variabilis Pall.

1. Faj: KÖZÖNSÉGES VARASBÉKA.

HÜFO VULÍJABIS Laixr.

Siptonijina : Biifo ciiurcxs- ScJnuicl. Hisf. Amph. 1790. — liann rtihttn Lin.

failli, suce. 1761.

Ixmcrtch'i jelei : A kezujjak szabadok, közülök az els) es második

egyenl hosszúságú; a lábujjakon igen rövid uszóhártya. Lábszára a czomb-

nál hosszabb. Háta nem párkányos és igen sok apró, nagyobb varancscsal

borított. Hasa szemölcsös. Feje kerekded, orra tompa, fülmirigyei na yok.

Testhossza 7

—

1 %i .

LeÁráa : Teste rövid, vastag es igen potrohos. Feje oly hosszú a

milyen széles ; röviden elkerekített orrú; homloka gyengén bemélyedett s

olyan széles, mint egy szemhéj. A fej oldalai fiataloknál meredekek, koro-

sabbaknál lejtsebbek és gyakran a szem alatt bemélyedettek. Nagy fülmi-

rigyeinek hossza kétszer akkora mint szélessége, küls széle egyenes. A dol)-

hártya körös, félakkora mint a szem. A szembogara vízszintes tojás- vagy

félkör alakú. A n3^elve vékony, szalagszerü, hátrafelé kiszélesedett, hátulsó

széle szabad s elkerekített.

A végtagok jelesen a hímeknél ersek, a mellsk a derek hosszaságá-

val egyenlk, ujjaik, a harmadikat kivéve, rövidek, vastagok és hengeresek.

A tenyerén ket emelkedés van, egy nagyobb, domború, félkörös és egy

kisebb, jobban kiálló a hüvelj'kujj tövén. A hímnél az 1, ^, 'A-á'úi ujj fels

(^s bels széle párzáskor érdes, reszels, fekete brrel borított. A hátulsó

végtagok valamivel hosszabbak, a testhez illesztve talpuk az orr hegyét eri

el ; az ujjak félig vagy egészen egy vastag uszóhártyával vannak összekötve,

az elstl a negyedikig hosszabbodnak, az ötödik a harmadiknál valamivel

rövidfbl). A talpon két emelkedés van, az egyik, a küls, felkörös, nng a

l)els inkábl) hengeralaku és oly ers, hogy egy hatodik ujj csonkja gya-

nánt tekinthet.

A br a fejen sima, a- háton igen egyenetlen és érdes, változó nagy-

siígu, lapos vagy kiálló, szétszórt vagy sürüh álló, kerek vagy kúpos, néha

tiiskés varacsokkal borított. A hason sok, süríin álló lapos es egynem
szemök's, melyeken rendesen fekete nyílások vannak.

Szinezetc Vor és ivar, tartózkodási hely és évszak szerint sokféleképen

változik. A fiatalabbak rendesen szennyes-sárgák, vörös vagy rézvörös színek

(Rana rubcta Ti.), nulv szin a fehiíitt nstenveken is néha megmarad, míg
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a kintt hímek egyszmek, ólomszAirkek vagy szennyes almazöldek ; ez alap-

színen szabálytalan sötét foltok állanak. Néha a szemölcsök is vörösek,

A szivárványhártya aranyszín, a fülmirigyek küls széle feketével szegé-

lyezett. A has szennyes fehérszürke va.gy sárgás, a nsténynél rendesen, a

hnnnél ritkábban sötéten foltos vagy márványozott.

Tartózkodása és életmódja : A közönséges varasbéka a szárazon magá-

nyosan él és régi falak-, pinczék-, földlynkak- és barlangokban vagy egyéb

sötét helyeken található, a hol rovarféleket vadász. Tél felé hátulsó vég-

tagjai segítségével mélyen a földbe ássa magát. Mihelyest hó és jég elolvadt,

elhagyja téli szállását s párzás végett álló vizekbe vándorol. A párzásnál a

sokkal kisebb hím a nstény hátára ül es segíti a hosszú tojászsinórokat

kihúzni, melyeket termékenyít nedvével leönt. A párzás 10—12 napig tart.

A porontyok igen gyorsan fejldnek. A varasbéka magas kort ér el, még

fogságban is- 20—30 évig elél.

Múzeumi példányok következ helyekrl származnak : Erdély (Bielz);

Budapest (Petényi) ; Krassó (Frivaldszky János).

Más leihelyek: Kassa (Jeitteles) ; Erdély (Bielz).

Élelme : Kovarok és rovarlárvák, pókok, csigák, férgek es néha apró

emlsök is. Igen hasznos állat, mely a szokásos üldözés helyett kíméletet

érdemel. ^

2. Faj : VÁLTOZÓ VARASBEKA.

BUFO VAEIABILIS (Pali.).

Synonyma: Banavariahilis Pali. Sj^ic. zool. 1767.—Bufo virirlisLaiir. Synnj). rep. 176S.

Bitfo roseiis Merr. Syst. Amjyh. 1S30.

Ismertet jelei : A kézujjak szabadok, az els a másodiknál hosszabb ;

a lábujjak uszóhártyások. Lábszára czombjánál hosszabb. Hátszéle nem
párkányos ; hátán igen sok apró és közben kevés nagyobb szemölcs. Hasa

Szemölcsös. Feje kerekded , tompa orrú. Fülmirigyei nagj^ok és vese-

alakuak.

Leirás : Teste nem oly vaskos és potrohos mint az elbbié. Feje lapos,

oly hosszú mint széles ; rövid, tompa, elkerekített orrú. A szemek közötti

homlokrész oly szeles, mint egy szemhéj. A fej oldalai a fiataloknál mere-

dekek, késbben lejtsek, a szehi alatt hosszú bemélyedéssel.

* Fraucziaoi'szág gondosabb kertészei ez állatnak egy-egy példánj'át beteszik

a melegágyakba biztos óvszerül kivált az annyii-a kártékony Haltica (földi bolhák)

ellen. Az állat valamely sarokba befészkeldve napközben nyugszik, éjjel mködik s

oly óvatosan jár, hogy az ifjn csemeték bántatlanul maradnak. Szerk. ,
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A kis orrnyilasok egymástól oly távolságra esnek, mint a szemektl.

A szem bogara vízszintes ellipsis. Fülmirigyei laposak és vesealakuak.

Látható dobhártyája körös, fél akkora mint a szem. Nyelve ellipticus vagy

hosszii tojásforma. A torkán két bels, egy válaszfal által két félre osztott

lianghólyag.

A mells végtagok oly hossznak mint a derék ; az els ujj hosszabb a

másodiknál, mindkett párzási idben a hímnél a fels és bels szélen érdes,

reszels, fekete brrel van bevonva. A tenyerén a bels emelkedés kisebb és

hosszúkás, a küls kétszer akkora, kerekded háromszög, vagy szabálytala-

nul köralakú. A hátulsó végtagok a testhez fektetve sarkukkal a szemig

érnek. A talp hüvelykemelkedése hosszúkás, hengeres, az átellenében fekv

küls emelkedés rövidebb, laposabb és kerekded. A lábujjak félig uszóhár-

tyások, az elstl a negyedikig hosszabbodnak, az ötödik a harmadiknál

valamivel rövidebb.

Hátán középnagyságú, kerek vagy lencsealaku, kevésbé kiemelked

szemölcsök, melyek a derék oldalain srbbek. A fej és végtagok bre ren-

desen sima. Hasán sr, apró, lapos szemölcsök vannak, melyek a test vége

felé nagyobbodnak s a czombokon legnagyobbak.

Színezete tavaszszal a párzási id alatt, míg az állat a vízben el,

többé-kevésbé szennyesszürke a hát felén sötétzöld, szabálytalan foltokkal.

A test oldalain kisebb rózsa- vagy czinobervörös szemölcsök, jelesen a

nsténynél, találhatók. Midn elhagyta a vizet, a színezet világosabb lesz,

néha tiszta hófehér s a sötét foltok fzöldszínekké lesznek ; a vörös pou-'

tok elhalaványodnak és néha egészen eltnnek. Hasa szennyes fehérszrke

vagy sárgás, á nsténynél gyakran sötétebb foltokkal márványozott.

Tartózkodás és életmód : A változó varasbéka a párzási idn kívül a

szái-azon él, a hol, mivel nem oly ügyes ásó mint az elbbi, nappal

krakások alá, falhasadék közé rejtzik, éjjel kijár rovarokat vadászni.

Párzása még tovább tart mint az elbbinél. Porontyai még gyorsab-

ban fejldnek mint az elbbiéi. — Jól kifejlett hátulsó végtagjai segítsé-

gével jól ugrik ; régi falakon, sziklákon ügyesen kúszik. Hangja gyenge és

csak igen közelrl hallható.

A múzeumi példányok a következ helyekrl származnak : Budapest

(Petényi); Tázlár (Kubinyi Ferencz); Erdély (Bielz) ; Nagyvárad, Viliorlát,

Homona (Mocsáry).

Más leihelyek: Kassa (Jkitteles). Bielz szerint Erdelyl)en nem ritka.

Élelme: Piovarok, rovarlárvák, pókok, csigák es férgek elpusztítása

által igen hasznos állat.

à
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3. Faj: NÁDI VARASBÉKA.

BUFO CALAMITA ' Laur.

Synonyma : Bayia foetidissima Herman tab. afßnit. anim. 1783. — Bufo cruciatus

Schneid. Hist. Amph. 1799. — Bava j^ortentosa Bhimenh. Handh. 1821.

Ismertet jelei : A kéz els ujja a másodikkal egyenl hosszúságú.

A szemek közötti homlokrész keskenyehb mint a szemhéj. Fülmirigj'ei

laposak és ellipticusok. Láhiijjai csak tövüknél rövid uszóhártyával össze-

kötve. Lábszárain mirigyek állanak. Hossza 5—7*9 ^^.

Leírás : Teste vaskosabb mint az elbbié, lábai pedig rövidebbek.

Feje oly hosszú a milyen széles, lapos, a szemek közötti rész olyan széles,

mint a szemhéj. A fej oldalai a fiataloknál meredekek, korosabbaknál hosz-

szában bemélyedettek. Az apró orrnyilasok egymástól oly távolságra, mint a

szemektl. A szem bogara háromszög, néha rhombos. Fülmirigyei laposan

domborúak, ellipticusok. Dobhártyája kevésbé látható mint az elbbi fajnál.

Szalagos nyelve hátul kiszélesedett, szabad szél. A br alá rejtett két

hanghólyag a szájba nyilik.

A mells végtagok a dereknél hosszabbak. A hátulsó végtagok rövi-

debbek, mint akármelyik farkatlan Amphibiumnál, a testhez fektetve ren-

desen a leghosszabb ujjal érik el az orr csúcsát. A kéz ujjai, a harmadikat

kivéve, egyenl hosszúságúak. A lábujjak -a negyedikig fokonként hosszab-

bodnak, az ötödik a harmadiknál rövidebb. Czombja igen rövid. A lábszára-

kon mirigyek láthatók.

A tenyér és talp küls emelkedései nagyok és laposan korong- vagy

kúpalakuak, a belsk kisebbek, nyúltan hengeresek.

A br az orron és fej oldalain sima, a többi testen, még a végtagokon

is, sr szemölcsös ; itt-ott nagyobb lencsealakú varacsok is láthatók.

Színezet: Alapszine szürkés vagy zöldes, néha sárgásbarna vagy

— kivált nstényeknél — vörösesbarna, st néha egészen fekete. E változó

alapszínen több-kevesebb sötétzöld vagy barnás, néha, szabálytalan hosszso-

rokba rendezett és csak néha szalagmódra egybeolvadó foltok vannak és

majdnem mindig számos sárga vagy vöröses szemelcsös pontok is akadnak.

A vörös pontok gyakran közepét alkotják a sötét foltoknak. A hát hosszában

a fejtl kezdve az alfélig egy kénsárga sáv húzódik, ide párhuzamosan a

hát két szélén a szemtl kezdve a lábak tövéig eg}" vöröses, de nem szabá-

lyos, néha csipkés sáv fut. A szem zöldesszürke, a szem bogara sárga.

Az ujjak hegyei vörösbarnák vagy feketék és megvastagodottak. Hasa ren-

desen fehéres, ritkán szétszórt fekete pontokkal tarkázva.

Turtózkodíis és életniód : A nádi varasbéka a vízben és a szárazon is

élhet. Nappal a szárazon, földlyukakban, falhasadékokban, krakások alatt,

^ calamus = nád.
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piiic/A'klieii és !i galiDiiii között vagy iL.is s()tet helyeken találjuk, liounét

estefelé éles Lrekegci hangját hallatja; éjjel a vízhe megyén. A párzás ná(l-

(l;i.l siiríhi henött vi/,ekl)en éjjel történik és igen rövid ideig tart. A tojások

egy^íoros zsinórokkii Viilnak el. A por(^ntyok a hékaporontyok között a leg-

kisehhek és dacziíra annak, hogy a nádi varashéka legkésbben, csak június

felé párzik, lárvái mégis leghamarább fejlödnek ki. Ezen faj igen jó ásó s e

tekintetben az ásó Unkára emlékeztet.

A múzeumi gyjteményben nincsen magyarországi példány. Schrkibkr

(Herpetologia europ.) mondja, hogy Magyarországon elfordulna. Leydio

I Anuren Batrachier p. '.>'.).) mondja «aber in Ungarn bei Pesth muss sie

/.ahlreieh leben.» — Eddig nem sikerült egyetlen egy példányt is gyüjt-

hetni.

Élelme : Eovarok, rovarlárvák, pókok, csigák és férgek felemésztése

;ilt:il igen hasznos állat.

*
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Osztály : Amphibia.
Lap

I. Rend: Farkosak. A. caudata 5

1. Család : Salamandrafélék. Salamandriua 5

1. Nem : Triton. Laur 6

1. Faj : Csíkos Triton. Triton taeniatus Schneid 6

2. « Havasi Triton. T. alj)estris Laur 7

3. « Taréjos Triton. T. ciistatus Laur 7

2. Nem : Salamandi-a Wurfbain 8

4. Faj : Foltos Salamandra. Salamandra maculosa Laur 8

5. « Fekete Salamandra. S. atra Laur 9

II. Bend: Farkatlanok. A. ecaudata 94

2. Család : Unkafélék. Pelobatidae 95

3. Nem : Földi uuka. Pelobates Wagl 96

6. Faj : Asó földi unka. Pelobates fuscus. (Lam-.) 9C

4. Nem: Tó-unka. Bombinator Merrem 97

7. Faj : Tarka hasú tó-unka. B. igneus. (Laur.) 97

3. Család : Lombibékák. Calamitae 98

5. Nem : Lombibéka. Hyla. Laur 99

8. Faj : Zöld lombibéka. Hyla arborea. (Schneid.) 99

4. Család : Vízibékák. Ranidae 100

6. Nem : Vízibéka. Eana. L 100

9. Faj : Zöld vízibéka. Rana esculenta. L 101
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Coleaptera.

OOLEOPTEKA NOVA, UJ T?: HELYRÖPÜEK,
a Joanne Frivaldszky descripta. leirta Frivaldszky János.

1. OTIORRHYNCHUS ARROGÁNS.

Niger, griseo-piibescens, pedibus rufo-brunneis, tibiis longe pilosis;

rostro brevi, carinato
;
pronoto subgloboso, dense punctato, subcarinato,

lateribus granulatis ; eljiris nitidis, squammis angiistis, aureo-niicautibus,

basi utrinque in pustiilani condensatis, ad latéra et apicem sparsis orna-

tis, seriatim punctatis, interstitiis subtiliter punctatis et leviter rugosis,

lateribus granulatis. $.

Otiorrh. eribroso proxinius, sed pronoto magis rotundato, elytris latio-

ribus aliterque sculptis distinctus. — Niger, subtus griseo-pubescens, mesos-

terni medio, pectoris abdominisque segmenti primi lateribus, squammis pili-

formibus albis, aureo-micantibus, parce vestitis. Caput dense puuctatum,

ioveola parva instructum ; rostrum pronoto modice brevius, ante insertionem

antennarum parum angustatum, rugoso-punctatum carinulaque tenui nota-

tum. Antennae tenues, fuscae, funiculi articulo secundo ^irimo modice lon-

giore. Pronotum longitudine latius, subglobosum, antice medio leniter

emarginatum, dense, subrugose punctatum, lateribus granulatis, griseo-

pubescentibus, infra medium ad latéra foveola levi, dorso carinula tenui,

parum elevata et pt)stice abbreviata instructum. Elytra late-ovata, nigra,

nitida, valde convexa, squammis angustis, aureo-micantibus, basi ad Imme-

ros in pustulam condensatis, ad latéra vero et apicem sparsis ornata, seria-

tim, subremote punctata, lateribus et apice substriatis, interstitiis planis,

subtiliter punctatis et leviter rugosis, secundo apice tumidulo, lateribus

gi-anulatis. Öubtus dense rugoso-punctatus, griseo-pubescens
;
pedibus rufo-

brunneis, femoribus mediocriter incrassatis, muticis, medio disperse, subti-

liter basi et apice prouti etiam tibiis rude pumtatis, bis versus apicem pilis

longis, tlavescenti-griseis vestitis, anticis apice incurvis, mediis vero leviter

excisis.

In Hungáriáé meridionalis Comitatu Baranyensi ad i^uinque-Ecclesias

a Joanne Pavel, Musaei Nationalis Hungarici collectore, in duoltub exem-

plaribus detectus.

Az Otiorrli. cribrosushoz legközelebb áll, de torjának elöbata jobban

gömbölyedett, röptyüi szélesebbek s másképen vésnienyezettek. — Fekete,

alul apró szürke szrökkel fedett, kozepmelle a csípk ktizt s a mell többi

részének, valamint a potroh els szelvényének oldalai szörszertí, aranyfény

pikkelyekkel diszitettek. Feje sürün pontozott s pontidomu gödörcsével
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jelölt; ormúnvM az elöliátnál valamivel luvidebb, a csapok elhelyezése eltt

kissé vékonyodott, redsen pontozott s vékony ornióval van ellátva. Csápjai

vékonyak, sötét-barnák, a csápostor második íze az elsnél valamivel hosz-

szabb. Elöháta hosszánál szélesebi), gíhnbösded, elül sekélyen kiszélelt, sürttn

s kissé redsen pontozott, oldalai szemercsékkel és szürke szrösekkel vau-

nak ellátva, hosszában pedig vékony, enyészetes, hátul rövidített ormója s

oldalvást közepe alatt mindkét felén sekély gödörcséje van. Röptyüi széles-

tojás idomúak, feketék, fényesek és nagyon domborodottak, tövüknél, a

vállszögletek közelében, egy-egy aranyfény, keskeny pikkelyekbl álló kis

folttal vannak díszítve s ugyanily pikkelyek szétszórva láthatók az oldalakon

s a röptyk végei eltt is, sorosan, ritkásan pontozottak, oldalaikon s végei-

ken sekély rovátkákkal, köztércséik laposak, fiuomnl pontozottak és sekélyen

redsek, a második köztérese a bütnél havadályos, az oldalvástiakon pedig

szemercsék vannak. Alul sürün redsen-pontozott és szürke pelyhes szrök-

kel borított ; lábai barna-vörösesek ; czombjai középszeren vastagodottak,

fog-nélküliek, közepeiken szétszórtan finomul, töveiken s hegyeiken, miként

a lábszárak, durván pontozottak, ez utóbbiak alsó felét hosszú, szürkés-sárga

szrözet fedi, a mellsk hegye kissé görbült a középsk pedig végeik eltt

sekélyen kimetszettek.

Pécs vidékén Pável János, múzeumi gyjt két példánj'ban találta.

2. CEUTHORRHYNCHUS ALBOLINEATUS.

Niger, subtus dense albo et fusco-ochraceo variegatim squammosus
;

rostro longo, rugoso-punctato
;
pronoto antice profunde constricto et mar-

gine antico valde elevato, late canaliculato, rugoso-punctato alboque tri-

lineato; elytris punctato-striatis, striis squammulatis, interstitiis dense,

rugosiuscule punctatis, lateralibus granulatis, alternis paulo angustioribus

vittaque obliqua infra humeros dense albo-squammosis ; femoribus valide

dentatis.

Long. 4 %.
A Ceuthorrh. albovittato pronoto canaliculato femoribusque dentatis

;

a Ceuth. lineato pronoto antice non emarginato elytrorumque sutura non

albosquammosa ; ab utroque ver elytroruín striis latioribus tibiisque nigris,

distinctus. — Caput nigrum, dense punctatum, fronte inter oculos leviter

impressa, vertice tenue carinato, rostri basi lineaque longitudinali capitis

albosquammosis ; rostrum nigrum, cylindricum, versus apicem parum atte-

nuatum, coxas médias attingens vel superans, modice arcuatum et rugoso-

punctatum; antennae nigrae,funiculisnonunquam brunneis, clava elongato-

ovata. Pronotum longitudine latins, antice profunde constrictum, margine

antico valde elevato, pone stricturam rotundato-aiupliatum, basi medio lobo

parvo productum, supra modice convexum, rugoso-punctatum, late et sat

profunde canaliculatum, squanuuulis albis conspersum, caualicula vittaque
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utiiiique laterali et luaigiue luisali dense albo-squauunosis. Scutelluin de-

luersum, vix conspiciiiim. Elytra pronoti basi latiora, Imnieris obtuse angu-

latis, infra hos oblique impressa, a medio versus apieem arcuatim anguatata,

apioe vero singulatim rotundata ; supra parum convexa, punctato-striata,

striis in fundo série squanimularuni ocbracearuni tectis, interstitiis dense,

rugosiuseulo-punetatis, septimo et octavo a medio, nono vero ab bumeris

remote granulatis ; sutura basi et apice oebraceo-squammosa, interstitiis ,
4, (}, 8 et 10. reliquis panlo angustioribus vittaque obliqu e impressionis

infra bumeros et cum bac interstitii septimi macula nexasquanunulis all)is,

breviter ovatis, dense vestita, interstitiis reliquis squamnuilis ocbraceis vel

albidis parce conspeisis. Corpus subtus rugoso-punctatum, dense albo-

squannuosum, intermixtis squannnulis fusco-ocbraceis in pectore macula-

tim, in abdominis segmentorum basi vero densius congregatis
;
pygidio albo-

squammoso. Pedes validi, nigri, variegatim albo-sqiuunmosi ; femoribus

dente valido armatis ; tibiis niodice incurvis et apice nigro-ciliatis ; tarsis

brevibus fuscis vel brunneis.

Species baec pulcbra ad Budapestinum a Josepho Langerth in-

venta est.

A Ceutb. all)Ovittatustól torja elöhátának csatornás volta s foggal ellá-

tott czombjai ; a Ceutb. lineatustól elül ki nem széleit elöbáta s röptjüi

varrányának nem feliér pikkelyezése, s mindketttl röptyttinek szélesebl)en

bevésett rovátkái s fekete lábszárai által különbözik. — Feje fekete, srn
pontozott, bomloka a szemek közt sekélyen benyomott s fejtetjén vékony

ormócska van ; az ormány töve s a fején egy líosszvonal feliér pikkelyesek
;

ormánya fekete, bengerded, begye felé csak kevéssé vékonyodott, a közép

csipkig \agy azontúl is terjed, kissé görbült és redsen-pontozott : a csá-

pok feketék, de csápostoruk néha barnás, bunkójuk liossztojásdad. Tojárnak

elöbata hosszánál szélesebb, elül mélyen összeszorult, elszélé nagyon fel-

hajló, az összeszorulás mögött kerekítve szélesbedett s alapja közepén kis

karély alakban áll ki ; felül kevéssé domborodott, redsen-pontozott, hosszá-

l)an széles s elég mély csatornácskával van ellátva, mely valamint oldalvást

egy-egy sávja s alapjának széle sr fehér pikkelyekkel födöttek, a tiibbi

teríin ellenben csak egyes szétszórt ily szín pikkelyek vannak. A paizs be-

merit s alig látható. Röptyííi az elliát alapjánál szélesebbek, vállszögleteik

tompasz()giiek s ezek mögött ferdén benyomottak, k(')zepeik alatt bütüjök

felé ívesen keskenyedettek, végeiken pedig egyenkint kerekítettek ; felül

kevéssé domborodottak, pontozott rovátkáik alapjukon egysoros szennysárga

l)ikkelyekkel vannak ellátva, a köztércsék srn s finomul redsen ponto-

zottak, a hetedik és nyolczadikon közc^peiktl, a kileiiczed-iken pedig a váll-

szögletekt(')l kezdve szétszórtan álb) szemercsék vannak ; a varrány elül es

hátúi szennysárga pikkelyekkel, a 2, 4, (>, 8 és 10-ik köztércsék a többinél

valamivel keskenyebbek s valamint a vállszögletek mögötti sáv s ezzel a liete-
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dik köztércséu kapcsolatban álló foltocska fehér, sr, rövid tojásdad alakú

pikkelyekkel födöttek, a többi köztércsén is ritkás szerniysárga vagy fehéres

pikkelyek mutatkoznak. A test alsó része redösen-pontozott és sr fehér

pikkelyekkel boritott, metyek közt, a mellen tarkán, a has szelvényeinek

tövén pedig srbben csoportosulva, barnás szennysárgák is vannak ; az

alfelfödö fehér pikkelyes. Lábai ersek, feketék, fehér pikkelyekkel tarkál-

tak; czombjai ers foggal fegyverzettek ; lábszárai kissé görbültek s hegyeik

fekete pillás-szrrel szegélyezettek ; kocsái rövidek s barnások, — Hosz-

sza 4 •'%,.

E szép fajt Budapest vidékén Langerth József, szorgalmas búvárunk

födözte fel.

EGYES ADATOK
A PHRYGANOPHILUS KUFICOLLIS ÉLETRAJZÁHOZ.

Közli Merkl Ede.

Kevés rovarász dicsekedhetik azzal, hogy valaha Phryganophilus rufi-

collis-t fogott volna, de bizonynyal még kevesebbnek jutott a szerencse,

hogy e pompás bogarat, — melyrl Frivaldszky Imre «Jellemz adatok

Magyarország faunájához» czlmü kitn munkájában azt mondja, hogj' : «e

faj tenyészési térköre terjedelmes ugyan, de mindenütt csak egyenként

észleltetett», a most idézett állitáshoz képest — aránylag oly nagy számban

találta volna fel, mint az 1876-dik év tavaszán e sorok irója.

Ez év husvet ünnepein rovarászát czéljából kirándulást intéztem a

Baziást kerit terjedelmes erdségekbe. A két ünnepnapon a rósz id, külö-

nösen a felette ers és hideg északi szél miatt csak felette csekély ered-

ményhez juthattam, s miután ez, valamint az ünnepeket követ napon

derekasan megeredt es az ittmaradástól kedvemet elvette, elhatározám,

hogy a Duna partján fekv, valamely lejebb es faluba megyek s az es
elálltával ott folytatom gyjtésemet. 4—5 órai gyaloglás után Szerb-

Pozsozsena községbe érkeztem, honnan másnap Feueregger Imre fehér-

templomi kir. ferdész úr szives meghivása folytán vele kocsin fol}-tattam

utamat Berzaszkáig. — Itt ütöttem fel néhány napra tanyámat s egj'-egy

mellém rendelt erdkerül vezetése mellett innen tettem mindennapi kirán-

dulásomat a közel es feny-, tölgy- és bükkerdkbe. April ^0-án egy —
Berzaszkától keletre es — 1000—1100 láb magasságiba emelked, 30—35
éves tölgyerdvel boritott hegylánczra jutottunk. A hegyláncz számos völ-

gyületével délre néz, s mi egyes tisztásokról teljes méltóságában láttuk alat-

tunk óriás ervel és messze hangzó, mihez sem hasonlitható mormogással
tova rohanni a szokatlanul megáradt fejedelmi Dunát.

Ezen erdben sem jutottam volna valamely nevezetesebb lelethez, ha
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véletlen szerencsém egy — talán 2

—

o ev eltt — szel által ledöntött tölgy-

törzshöz nem vezet, mely tekintetemet úgyszólván lebilincseltf. A törzs

felfele fordult részének mintegy másfél lábnyi hosszterülete ugyanis, —
reám nézve leirhatlan varázszsal — tarkázva volt az ott párosával, t. i.

párzáshan és egyenként letelepedett Phryganophilus ruficoUis-ok által. —
A gyönyör állato'k közül 6 párt nemi közös'úlésheu találtam, mig ö darah

még nem találta fel párját ; ez utóbbiak megjelenésemkor elég gyorsan

menekülni akartak, mi egynek sikerült is annyiban, hogy csak nagy nehe-

zen voltunk képesek az általunk tvé tett rovart a lehuUott falevelek leg-

alján feltalálni.

A párzásban levk minden menekülési vágy nélkül hagyták magukat

megfogni. A Phryganophilus ruficollis nsténye jóval nagyobb a himnél,

mert mig az elbbiek 8

—

8V2"'-t mérnek, addig a hímek között 6V2"'-nál

nagyobbra nem akadtam. Az egy helyen való tömeges elöjövetelük arra a

gondolatra vezetett, hogy talán a tölgy-törzsben élt lárvákból fejldtek ki ;

e fölött bizonyosságot szerzendö, a törzsöt héjától teljesen megfosztottam,

de a héj alatt sem kifejlett állatra, sem lárvára vagy ennek lefejlett burok-

hártyájára nem akadtam, s igy annyival is inkál)b el kell fogadnom azon

feltevést, hogy a Phryganophilus ruficollis lárvája a földben — gyökerekben

lakik, minthogy midn még ugyanazon napon, de az els fogás után csak

8 órával a teljesen lehejazett törzsöt ismét felkerestem, azon ujabban 3 nem

párzó Phryganophilus-t találtam s igy összesen 20 darabnak jutottam

birtokába.

A fent elsoroltakból a gyjt rovarász bizonynyal kivonja maga

részere azon gyakorlati tanulságot, hogy a Phryganophilus ruficollis-t a leg-

sikeresebben s fleg lehet szép számban csak kora tavaszszal találhatja fel.

Az általam lelt Phryganophilusok minden kétséfiet kizórólarf epi/ iva-

dékhoz tartoztak, mibl önkényt következtetem, hogy e rovar csak csekély

mennyiség petéket rak le, melyeknek számát — ha a lerakott peték Vs ré-

szét tönkrementnek vesszük — legfölebb 30

—

35-re tehetjük.

Lcpidoptcra.

A SATURNIA HYBRIDA MAJOR 0. TENYKSZTKSE.

Dr. Steffek AnoLF-tól.

A Saturnia Hybrida major 0. lepkéinek els, valódi tenyésztésérl és

származásáról Magyarországban Anker Lajos úr tett nekem közlést. Ugyanis

az 1 8.')6-ik évben Ankkr Lajos úr külföldi entomologusoknak 1857-ik évre ily

pillangók nagyobb számát Ígérte s e cztlból a Saturnia Pyri Schiff. S. V. és
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Saturnia Spiui Schiff. S. V. hernyóit nagyobb mennyiségben gyjtötte,

melyek mind jól begnbódzottak, és a melyeket télen át sokszor 6—8 foknyi

hidegben tartott.

Esetleges gondolatja, melynek a Satm-nia Hybrida major 0. lepkék szár-

mazását és teiiyésztési módját köszönhetni, az vala, hogy idnyerés végett a

gubókat melegség által kénj^szerité a korábl)i Ivifejlödésre:

Február 1-én a két Satm-nida-báb szekrénye 2 foknyi hidegben állt ;

onnan 2 foknyi melegbe helyezé át, ott 3 napig hagyta, s dolgozó szobájába

átvivén az ajtó mellé a pallózatra 9 foknyi melegbe helyeze, innen megint

3 nap multával 15 foknyi egyenletes melegségbe l'öSO "'/ magas szekrényre

tette. A bábok finoman rostált homokon, felmetszett tömlkben feküdtek,

egyszeren itatós papirral betakarva. Február 23-án az itatós papnost a

szobában állott esvizzel megnedvesítette és márczius 23-ig ugy hagyta, a

mely napon az els Saturnia Spini Schiff, A. V. hím ( i ) kibújt, mely naj)-

tól fogva nyolcz napon át még 15 hím és 6 nstény ( ? ) Saturnia Spini bújt

ki, melyeket mind gombostükre szedett.

Április 1-én reggel 7^/2 órakor mászott ki az els nagy Saturnia Pyri

Schiff. S. V. nstény, s késbben egy nagy Saturnia Spini Schiff'. S. Y. hím,

melyeket id hiányában elfelejtett gombostre tzni, s midn ugyanaz nap

estveli 7V2 órakor azt tenni akarta, már közösülve (in copula) találta ket,

s ekkor azon gondolatra jött, hogy ez a Saturnia Hybrida major 0. lesz ; s

így az egész éjjen át békében hagyta, mely állapotban reggeli 7 óráig együtt

maradtak, hol a Saturnia Spini hím a nstényt elbocsátván, tovább mászott

csekély távolra, és az egész napot a Saturnia Pyri nsténynyel együtt nyu-

galomban töltötte.

Ugyan azon nap még két Saturnia Spini hím bujt ki. Mind a négyet a

közösülés idejéig együtt hagyván, egy korán kibujt Saturnia Spini hím a

Saturnia Pyri nsténynyel egyesit. A másik 2 Saturnia Spini hím a szekrény-

ben ide s tova repkedett, melyeket gombostííkre tzött, nehogy az egyesü-

lést gátolják. Ezen párzás egész éjen át háborítlanul maradt más nap reggeli

11 óráig.

E napon 4 nstény és 3 hím Saturnia Spini Inijt ki, nem különben

1 Saturnia Pyri hím ; de miután a kétszer közösült Saturnia P.yri nstény
már repkedni kezdett, ideje volt azt egy korábban átmelegedett és elkülöní-

tett bábházba magánosan elzárni, a mi meg is történt, hol is már az els

éjjel tojt, és egyenletes hmérsékletben négy nap teltével mindössze 200 petét

rakott. A nstény azonban csak 8 nap múlva halt el. A petéket kikelés

idejéig hidegben, a gubóházban hagyta.

Május 10-ike körül az egészen fekete hernyók valóban ki kezdettek

mászni, körülbelül 75-en. Sok pete föl volt fakadva, a hernyók, alig hogy
fejeiket kidugták, már is elhaltak, s ismét más hernyók, alig hogy kimász-

tak szinten elhaltak.



Mind il 7-") hernyó egy reine t-laude szilvutii ágiira (Prunus doniesticii

reine claude) fejér fiityolzacskoban felköttetvén, az idö minden Viiltozásának

ki lettek téve. Rendesen vedlettek, de minden vedlés alkalniiíval 7

—

iS elhalt.

Táplálekkiil gondosan elliittiittak es a fátyolzacskó napontii megtisztittatott.

Végtére bebáboztiík magukat, mi részint az ág levelei kíizt, részint ii zacskó

redöiben, részint a zacskó alján saját hulladókjok közt történt. Az eredmény

az volt, hogy 75 hernyó 1 i egészséges bábot adott.

A hernyó, a Siiturniii Pyri hernyó nagyságát elérte; a gyrk ibolyii-

szinüek valának, feliikkorii szrrel ellátva, mint a Saturnia Pyrie. A hernyó

szmezete fekete, borsózöld-elegyes, feje es a szömörcsek gyiikran egeszén

zöldbe — gyakriin feketébe men, gyakran pedig mindkét színnek vegyü-

lékei voltak.

Töml(")je nagyobb, mint a legnagyobb S. Spinie es hiisouló iilaku.

A biíb nuigii pedig oly abikzíitu es niigystígú mint egy Uiií^y S. Si)ini l)ál)jii s

iizon lißlyzetben fekszik is.

Mind a 14 báb a telel szekrényl)en tartatott es luivonkent egyszer

megnedvesittetett, még 1SÖ7 niiírczius lU-én szobiiba teve Április 8-án ki

kezdtek bújni, tehát a kimászás ideje felényi id alatt történt, mint a Satur-

nia Spiiii és Saturnia Pyrié, s igy :

lS57-ben 1- azaz 3 ?; es I ?

18Ö8 « 3 « J « a «

1859 « i2 « 1 « « 1 (.

I8(')(> (( 5 « 3 « « '2 «

ennek folytiín az utolsó 5 báb í- évig volt báb-álliipotbiin.

A hím pille maga egy harmaddiil volt nagyobb, mint a legnagyobb

S. Spini nstény, a nstény ép oly nagy mint egy kis Saturnia Pyri hím.

Színezete Saturnia Spini és Pyri vegyüleke volt. Gyakriin ii nstény színe

iitnicnt ;i Pyri himebe, és gyiikrtin ellenkezleg a hím színezete a S. spini

nstényébe.

A hím fésíís csápjai a Saturniii Spini és Pyri közép hosszúságával

birtak, épen úgy a nstényéi is.

A potroh hátulsó részén lev fejér gyrk sokkal fejérebbek voltiik,

mint íi Pyriéi ; de ii sötétszín gyrk ép oly sötétbarmík, vjolaszínek

valának, mint a Pyrie. llöviden mondva : a mivel az egyik példány bírt, az

il másikniíl hicínyzott es ii mi iiz egyiknél nem volt meg iizziil !i nifísik líirt.

Ily n\ódon tisztelt barátom Anker Lajos azon szerencsében részesült,

hogy il viilódi Siiturniii Hybrida uüijor (). lepkét tenyészthette és több gyj-

temény t giizdiigithatott.
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Hymenoptera.

MELLIFERA NOVA UJ MÉH-FAJOK

IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS A NEMZETI MÚZEUM GYÜJTEMÉ-

HUNGARIC[, ÍÍYÉBEN,

ab AlexandRO MocsÁRY descripta. leirta MocSÁRY SÁNDOR.

7. Phiarus minutus. Niger, subnitidiis, subtiliter sat dense punctatus
;

antennarum flagello subtiis riifescenti ; eapite, pronoto, mesonoti et pectoris

lateribus, postscutello, metanoto pedibusqiie dense argenteo-tomeutosis ;

mesonoti disco scutelloque subconvexo fere nudis ; abdomine thoracis lati-

tudine, oblongo-ovato, segmento primo nifo litiiraque nigra in dorso notato,

basi profunde canaliculato, segmentis reliquis nigris, dorsalibus margine

apicali anguste, ventralibus et eorum lateribus sat late rufo-limbatis, dorsali

primo lateraliter, 2—6 supra et subtus margine apicali fasciatim late argen-

teo-tomentosis, 7-mo totó argenteo vestito ;
pedibus nigris, tarsorum arti-

culis quatuor ultimis ferrugineis, calcaribus anticis pallidis, posterioribus

ver et unquiculis apice nigro-ferrugineis ; alis superioribus obseure-hyalinis,

venis nigro-brunneis, tegulis externe rufis, — 6, loiig '5^/2
'"Jim-

Phiaro maculato Jur. Gerst. affinis, sed minor ac multo gracilior,

aliter punctatus et coloratus, alis apice non fumatis, neque hyalino-guttatis

et scutello non bituberculato distinctus.

In Hungária centrali ad Budapestinum, mense Augusto, in florenti

Oarduo Acanthoide, hucusque duo tantum inveni exemplaria, iam parum

detrita.

Fekete, kissé fényes , finomul és meglehetsen srn pontozott
;

csápostora alul rötszinbe játszó ; fejét, torjának elöhátát, középhátának és

mellének oldalait, utópaizsát, hátsóhátát és lábait sürü ezüstszinü rövid

molyhos szrözet fedi; torja középhátának korongja s a Ibissé domború

paizs csaknem csupaszok ; végteste olyan széles mint a törj, hosszas tojás-

kerek, els szelvénye rötszinü, de rajta felül feketeszinü törlés látható s tö-

vén mélyen csatornás, a többi szelvény fekete, a hátszelvények hátsó szélei-

ken keskeny, a hasszelvények s azok oldalai ellenben meglehetsen széles

rötszinü szegélylyel jelöltek, az els hátszelvényen az oldalakon, a á—6-on

pedig felül s alul a hátsó szélen szalagszertt széles, ezüstszinü, rövid moly-

hos szrözet van, a 7-et végre egészen ilyen szrözet takarja ; lábai feketék,

a kocsák négy utolsó ízüléke rozsdabarna, az els lábpár sarkantyúi hal-

ványszinüek, de a két hátsó páré s a karmacsok vegükön fekete-rozsdabar-

nák ; fels szárnyai homályos-átlátszók, az erek feketebarnák, a töpikkelyek

kivüh'l rtszinüek. — 5, hossza 5V2 *''/n-

A Phiarus maculatus-sal rokon, de kisebb és sokkal karcsúbb, máské-
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pen pontozott és színezett, szárnyai végükön nem füstösek és nem átlátszó-

csöppesek s paizsa nom kétdudorú.

A Gellérthegy deli oldalának alján, a virágzó Carduus Acanthoides-en,

augusztus hó els("» napjaiban, eddig csupán két, már kissé ledörzsölt pél-

dányt találtam.

S. Macropis Frivaldszkyi. Niger ; capite, scutello, peetore et eins lateri-

l)us pedilnisque liüvo-, mesonoto subdisperse punctato ver nigro-hirtis
;

antennis nigris, flagello subtus ferrugineo-brunneo ; metanoto eiusque area

superiore politis; abdomine subovato, nitido, segraentis dorsalibus 1

—

^2

paree nigro-pubescentibus, 3—4 margine apicali fascia angusta e tomento

niveo ornatis, 5

—

(i ventrique segmentis íiilvo-íimbriatis ; scopa fúlva; me-

tatíU'sis intus ferrugineis, mediis externe nigro-maculatis, posticis apice

nigro-fiml)riatis ; alis subfumatis, venis nigris, tegulis externe ferrugineis.

— i long. 8V2 %,.

Mas dilïert : clypeo eburneo, margine infero nigro-limbato ; abdominis

segmentis dorsalibus 3

—

ö margine apicali anguste niveo-fasciatis, <í—

7

ventrique segmentis albo-íimbriatis ; tibiis ac tarsis externe fulvescenti-albo

dense tomentosis, metatarsis tamen intus — sicut in feminis — ferrugineo-

hirtis. — Long. 9 %i.

Macropi labiatae Pz. similis et affinis, sed paulo minor, antennarum

articulis brevioribus, metanoti area superiore jjolita (non ver subrugosa)
;

femina insuper : abdominis segmentis dorsalibus 5—6 íimbria fúlva (non

fusca) ornatis, tibiis ac metatarsis externe fulvo-villosis, his posticis hasi non

tam dilatatis ; mas : facie infra antennas, orbitis oculorum internis et man-

dibulis nigris, valvula anali dorsali apice ferruginea, femoribus et tibiis mi-

nus crassis, his ac metatarsis externe fulvescenti-albo dense tomentosis,

tibiis posticis apice intus non excisis metatarsisque longioribus discrepans.

Femina etiam a M. labiatae var. fulvipede F. minor, metanoti area

superiore polita, aljdominis segmentis dorsalibus 5—6 fimbria fúlva etc.

distincta.

In Hungária meridonali a Joanne Frivaldszky détecta et in eins ho-

norem denominálta.

Fekete ; fejét, paizsát, mellét és ennek oldalait és lábait barnasárga, a

törj kissé szétszórtan pontozott középhátát pedig fekete szrözet fedi :

csápjai feketék, az ostor alul rötbarnás ; torjának utóháta s ennek fels te-

rje csiszolt; végteste csaknem tojásdad, fényes, az 1—2 hátszelvényen

kevés apró fekete szrszálak vannak, a 3—4 hátsó szélét pedig keskeny hó-

fehér szalag ékesíti, az ')— 6 s a has szelvényei végre l)arnasárga rojtos sz-

rüek ; a lábak gyiijtöszre barnasárga ; a térjék szrözete belül rozsdabarna

s a k()zépsökön kívülrl fekete folt, a ket hátsón pedig fekete rojtos szrözet

van. — 9, hossza SV2 "'/,„.

A hím különbözik : szájvedje elei'antesonlsziiu'i s als(') ri'sz<'n fekete

Terméágetrajíi füzetek, ii. ki>lfl ii. »« iii. J'"~et. S
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szegély ; a végtest 3—5 hátszelvényének hátsó széle keskeny lióí'elicr sza-

laggal ékesített, a 6—7 s a has szelvényei pedig fehér rojtos szörüek ; láb-

szárait és kocsáit kivülröl sárgás-fehér molyhos szrözet fedi, de a térjék

belül — miként a nsténynél — rozsdal)arna szörüek. — Hossza 9 "'/„.

A Macr. labiata-hoz hasonló s azzal rokon, de valamivel kisebb, csáp-

izei rövidebbek, torja utóhátának fels terje csiszolt (nem pedig kissé re-

ds) ; a nstény különbözik azonkivl még azáltal is, hogy végteste 5—

6

hátszelvényének rojtos szrözete l^arnasárga (nem barna), lábszárain és ter-

jein kivülröl barnasárga szrök vannak s ez utóbbiak közöl a két hátulsó

tövön nem oly széles ; a hím j)edig azáltal is, hogy arcza a csápok alatt s a

bels szemkörökön fekete, valamint rágói is, végszelvénye háti oldalának

pelczéje a végén rozsdabarna, czombjai és lábszárai nem oly vastagok és

ezek s a térjék kivülröl sárgás-fehér sürü molyhos szrözettél vannak fedve,

a két hátsó lábszár hegyén belülrl nincsen kivágva s a térjék hosszabbak.

A nstén}^ a M. labiata var. fulvipes-tl is különl)özik azáltal, hogy

kisebb, torja utóhátának fels terje csiszolt, végteste 5—6 hátszelvénye

barnasárga rojtos szrrel ellátott stb.

Ez érdekes állatból három hímet Pécs vidékén, egy nstényt pedig

Oraviczánál Frivaldszky János talált.

9. Cílissa Budensis. Nigra, subnitida; clypeo, thoracis dorso segmentis-

que dorsalibus abdominis dense rugosiuscule punctatis ; metanoti area supe-

riore subtiliter transverse striata; mandibularum medio antennarumque

scapo inde ab articulo secundo subtus obscure rufis ; vertice nigro-piloso
;

occipite et thoracis dorso (mesonoti disco pilis paucis nigris inmixtis) abdo-

minisque segmento primo dorsali fulvescenti-griseo-, facie, temporibus, pec-

tore et eius lateribus vero griseo-villosis ; segmentis dorsalibus 2—4 nigro-

pilosis margineque apicali fasciis latis fulvescenti-griseis ornatis, ventralibus

griseo-fimbriatis ; fimbria anali supra ^t subtus fusco-nigra, lateribus antice

grisea ; scopa griseo-villosa, femoribus posticis intus aureo-, metatarsis vero

nigro-ferrugineo-hirtis ; tarsorum articulo ultimo rufo-piceo, unquiculis

apice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis obscure-hyalinis, apice parum
fumatis, nervis piceis, stigmate et tegulis rufescentibus. — ?, long. 13V2 '"/,„.

Mas differt: antennarum flagello inde ab articulo secundo subtus

brunneo, articulis fortiter arcuato-excisis ; abdominis segmentis dorsalibus

1—3 fulvescenti-griseo-viliosis (2—3 basi tamen, sicut in feminis, nigro-

pilosis), 4-to in medio nigro-villoso margineque apicali in medio anguste,

lateribus latius griseo-ciliato, 5—6 fusco-nigro-, lateribus griseo-fimbriatis.

— Long. 1:2—13%.
Adnotatio. In exemplaribus marium inrecentibus segmentorum dorsa-

lium 2—4 margo apicalis ciliam angustam albidam ostendit.

C. tricinctae K. (leporinae Pz.) jjroxima; difiért tamen: corpore paulo

maiore, subnitido, clypeo non subrude rugoso, mandiliulis medio obscure-
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riiiis, area HUiieriore metanoti sul)tilit(-'r transvt'isc striata, ptdihiis vali-

(lioribiis, tarsorum articulo quinto nifo-piceo, iinquiciilis multo longioribiis
;

fomina insuper : abdominis sesniento secundo dorsali basi ni^iro-piloso, 5-to

vcntrali medio fiisco-nigro-iimbriato, metatarsis posticis latioi'i])Us, intus

feiTugineo-nigro-hirtis
; mas articulis flagelli fortius areuato-excisis, abdo-

minis segmento dorsali quinto fusco-nigro-fimbriato, non vero late cervino-

fasciato etc.

In Hungária centrali, in montibus ad Budam sitis, medio Augusti et

initio Septembris detexi.

Fekete, kissé fényes ; szájvédöje, torjának háta és végtestének hátszel-

venj^ei sürün s némileg redösen-pontozottak ; utóliátának fels terje

finoman liarántan rovátkás; rágóinak közepe s a csápostor, második izétl

kezdve, alul homályos rötszínüek ; fejtetjén fekete szrszálak vannak ; a

nyakszirtet, torjának hátát (a középhát korongján fekete szrszálak is látha-

tók) s végteste els hátszelvényét sárgásszürke, arczát, halántékait, mellét

és ennek oldalait pedig szürke szrözet fedi ; a 2—4 hátszelvényen apró

fekete szrszálak vannak, hátsó szélét pedig széles sárgásszürke szálakból

álló szalag ékesiti, a has e szelvényei szürke rojtos szrüek ; az ö-ik szelvény

rojtos szrszálai felül s alul barnásfeketék, de az oldalakon elül szürkék ; a

lábak gyüjtszrözete szürke szín, a hátsó lábakon belül aranysárga, a tér-

jen pedig rtfekete rövid szrszálak vannak ; a kocsák utolsó ízüléke vörhe-

nyes-szurokszin, a karmacsok végeiken feketék, a sarkantyúk sárgásfehérek
;

szárnyai homályos-átlátszók, végeiken kissé sötétebbek, az erek szurokfe-

keték, a szárnyjegy s a tpikkelyek rötszínüek. 9 , hossza 13 ^'2 "'/,„.

A hím különbözik : csápostora ugyanis második izétl kezdve alul

barnás, ízei ívalakan ersen kimetszettek ; a végtest 1—3 hátszelvényét

sárgásszürke hosszú szrszálak fedik (de a Í2—3 tövén, miként a nsténynél,

apró fekete szrszálak láthatók), a 4-ik közepén hosszú fekete, hátsó szélen

pedig a közepén keskeny, az oldalokon szelesebb pillas szürke szrszálak

\ annak, az 5—6 barnásfekete, oldalain pedig szürke rojtos szr. — Hossza

Jeniizet. A ledörzsölt hímpéldányoknál a végtest 1^—4 háts/elvényenek

hátsó szélén keskeny fehéres pillas szrözet mutatkozik.

A C. tricincta-hoz legközelebb áll ; különbözik attól azáltal : hogy

kevéssel nagyobb, kissé fényes, szájvédje nem meglehetsen durván rán-

czos, rágói a középen homályos rötszínüek, a törj utóhátíinak fels terje

finomul liarántan rovátkás, lábai vastagabbak, a kocsák ötödik ízüléke vör-

henyes-szurokfete, karmacsai sokkal hosszal)bak ; a nstény ezeken kiviil

még azáltal is, hogy vegteste második hátszelvényének a töven kevés rövid

fekete, a has 5-ik szelvényének közepén pedig barnásfekete rojtos szrszálak

vannak, a hátsó lábak terjéi szélesebbek s belülrl rozsdabarnás-fekete

rövidebb szrözet fedi; a hím: hogy csápostorának íziilékoi ivalaknan
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jobban kimetszettek, vegtestének ötödik hátszelvenyén feketebarua rojtos szr-

szálak vannak, nem pedig barnássárga szrszálakból álló széles szalag, stb.

Az egyetlen nstényt 1875-ben szept. elején a Svábhegyen, a hímet

pedig 1876-ban aiig. közepén a Gellérthegyen fedeztem föl; a múlt évben

két hímpéldányt Pávkl János, a Nemzeti Múzeum gyjtje, Budakeszrl

hozott.

10. Megachile bicoloriventris. — Nigra, dense rugosiuscule punctata;

mandibulis trideutatis ; capite, thorace supra abdominisque segmento primo

dorsalifulvo-, pectore albo-villosis ; segmentis dorsalibus 2—5 margine api-

cali succesive latius fulvo-ciliatis, 2—3 hasi fulvo-, 4—5 ver parce nigro-

hirtis; ano nigro-hirto et antice in medio ochraceo-tomentoso ; scopa

ventrali bicolore : segmenti nempe secundi totó, tertii usque ad latéra pos-

tica, quarti tantum medio nivea, horum duorum lateribus et quinti sextique

nigra
;
pedibus cano-hirtis ; metatarsis posticis subdilatatis, intus ferrugineo-

hirtis ; unquiculis ferrugineis, aj^ice nigris, calcaribus albido-testaceis ; alis

hyalinis, nervis tegulisque piceis. — 9, long. 10 '"^jy^^.

Mas differt : facie densius et longius villosa clypeique villositate canes-

centi ; antennis longioribus, apice dilatatis et subdepressis ; segmento quinto

dorsali totó nigro-hirto (nec fulvo -ciliato), sexto disperse granulato et parce

albo-tomentoso, postice in medio mediocriter emarginato et dentibus utrin-

que 3—4 parvis, inaequalibus armato, ventri segmentis 1—3 albo-fimbria-

tis ; coxis pedum anticorum mucronatis, mucrone sat longo, compresso,

nigro, summo apice flavescenti ; femoribus, tibiis et tarsis anticis dilatatis,

femoribus his intus et externe, tibiis ver apice sat profunde excisis tantum

subtus íiavomaculatis, tarsis flavis, articulo primo processu longo apice ro-

tundato instructis, margine infero albo-íimbriatis et intus macula ovali

nigra notatis. — Long. 10 '%j.

M. circumcinctae K. proxima, sed paulo minor ac multo gracilior.

In Hungária centrali ad Budapestinum, initio Junii anni praeteriti,

duas feminas et marem unicum detexi.

Fekete, srn s kissé redsen pontozott ; rágói háromfogúak ; fejét,

torját felül és végteste els hátszelvényét barnasárga, mellét pedig fehér

hosszú szrözet fedi ; a ü—5 hátszelvény hátsó szélét mindig szélesbed

barnasárga pillas szrözet ékesíti, a -—3 tövénél barnasárga, a 4

—

5-ken

ellenben kevés fekete szrszál látható ; a végszelvény fekete és rajta a közé-

pen szennysárga molyhos szrözet van ; a has gyüjtszre kétszín : ez a

második szelvényen ugyanis egészen, a harmadikon egész a hátsó oldala-

kig, a negyediken csak a középen hófehér, e ket utóbbi szelvény oldalain,

az ötödiken s a hatodikon pedig fekete ; lábait fehéres szrözet fedi ; a hátsó

térjék kissé szélesedettek, belülrl rozsdabarna szrek ; a karmacsok rozs-

dabarnák, végeiken feketék, a sarkantyúk fehéres-szennysárgák; szárnyai

átlátszók, az erek s a tpikkelyek szurokfeketek. — 9, hossza 10 "'/„.



A hím külöubuzik : arczáii sürübb és hosszabb szrszálak vannak és

szájvédöjének szörössége fehéres ; csápjai hosszabbak, végeiken szélesbedet-

tek és kissé laposak ; végteste ötödik hátszelvényét egészen feketeszinü sz-
rözet fedi, a hatodik szétsz(jrtan szemercsés és rajta kevés fehér molyhos

szrözet van, hátsó szélének közepén középszeren kiszélelt s e kiszélelés

mindkét oldalán 3—4 kis, egyenltlen nagj'ságú foggal fegyverzett, a has
1—3 szelvénye fehér rojtos szr; az els lábpár csipi trrel fegyvérzettek

s ezek meglehetsen hosszak, összenyomottak, feketék, de a végükön sár-

gásszinek ; az els lábpár czombjai, szárai és kocsái kiszélesedettek s a

czombokon belül és kivül, a végükön meglehetsen mélyen kivágott lábszá-

rakon pedig csak alul sárgás folt van; ug^'aucsak az els lábszár kocsái sár-

gák, els ízülékök hosszú s a végén kerekded nyujtványnyal van fölszerelve,

alsó szélén pedig rojtos szrözettél ellátva, mely iitóbhin helül tojásdad-

alakú fekete folt látható. — Hossza 10 ""';$„.

A M. eireumcincta-hoz közel áll, de valamivel kissebb és sokkal

karcsúbb.

A múlt év Junius havának els napjaiban, a Gellért-hegy déli oldalán,

egy hím s két nstény példányban födöztem fel.

BIOLÓGIAI JEGYZETEK.

MOCSÁRY SÁNDOR-tÓl.

I.

A (líszda rúzsok (Pompilidae Gerst.) mintegj' 800 ismert fajt számláló

családja a legnagyobb és legszebb színezet hártyaröpeket foglalja magá-

ban. Csudálatra méltó gj'ors, fürge és ügyes állatok ezek ; igen gyorsan,

szaggatottan és szökdécselve futnak fol}i.onosan rezegtetett szárnyakkal és

csápokkal : a földön, fatörzseken, régi czölöpökön és falakon, a hol egy-

szersmind fészkelnek is. Eleimül álczáiknak pókokat, hernyókat, hangyákat,

szöcskéket, sáskákat és más rovarokat visznek be. Némelyek a kóborló

pókokat fogják el, mások hálóikból viszik el azokat. E végbl néha a házakba

is behatolnak és fölkeresik a szögleteket, zigzugokat, hol a pókok tanyáznak ;

megmozgatják ;izok hálóit s midiin a pók eljön, abban a pillanatban reá-

vetik magukat s fulánkjokktil megbénítva, feszkt-ikbc viszik. A pók e szúrás

s a testébe bocsátott méregnedv következtében nem hal v\ ugyan, st néha

még hetek múlva is életben van, de végtagjait többé nem használhatja s a

darázssejtet el nem hagyhatja. A fészek minden egyes esvébe egy petét es

7 --8 pókot tesznek s a bemení) lyukat gondt>san elzárjiik ; a darázs kikel s

nyors növés álczájának azok szolgálnak eledelííl.

Ajjrólib dís/(liii;í/s(»kat, pt'tkokat vonszolva, gyakiiiii liilaltain s az 187.">.
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év nyarán a Nápoly vidékérl leírt szép Priocnemis rvbi era tiis Coííííi egy pél-

dányát a kbányai Eákoson ep abl)an a pillanatban fogtam el hálómmal,

midn az, a mezei Iringó (Eryngium campestre) virágzatáról, egy Argiope

Briiiniichii nev s már megbénított nagy pókot magával vonszolni kezdett.

II.

Midn 1873-ban, június hó 12-én, Szegednél a Tiszán elször volt

alkalmam a Tiszavirágot (Palingenia longicauda Oliv.) százezernyi mennyi-

ségben láthatni, érdekkel szemléltem a különféle madarakat, melyek azok

soraiban nagy pusztítást vittek véghez. St a halak is a viz fölszinére jöttek,

hogy a gazdag zsákmánynak részesei legyenek. Öreg halászok említették

elttem, hogy a nagy harcsák, melyek rendesen jelentéken}' mélységben a

part oldalai és a fák gyökerei között vonják meg magukat, hová a halász

hálójával nem fér: a «Tisza virágzásakor» onnan rendesen kijönnek, hogy

kedvencz eledeleikkel jóllakjanak. S talán ép e miatt hívja a nép « harcsafé-

reg »-nek is, fleg Gj^r megyében. A halászok örömmel várják a Tisza virág-

zásának idejét, mert ekkor mindig dús zsákmányra számítanak.

A «Tisza- vagy Marosvirág» életkörülményeit részben még mai nap is

homály fedi ; annyi azonban már tudva van, hogy álczaállapotában a vízben,

fleg homokos, agyagos mély partokban ázalagokkal és apró férgekkel élve,

2—3 évig tengdik, s mint tökéletes rovar alig él csak pár óráig, mialatt

nemének és fajának fennmaradását eszközli. Naplemente eltt, esti 5 óra

után jön ki a vízbl, s miután mint már kifejlett rovar még egyszer meg-

vedlett és subimago köntösét levetette, 8 óra után élte pályáját már meg-

futotta.

Junius hó 10—20 közt szokott rendesen megjelenni s ekkor csupán

néhány napig láthatók. Ez idpontot nemcsak hazánkban, hanem honunk

határain kívül is megtartja. Annál inkább feltn tehát ama körülmény,

hogy a Tiszavirág zöme 1876-ban Gyr mellett, rendes megjelenési idején

túl, egy egész hónappal késett el. Xántus János úrnak hozzám intézett szí-

ves sorai szerint ugyanis július hó 13—17 közt milliók voltak láthatók,

július 18—26 csak egyesek mutatkoztak, július 27-én pedig már egészen

eltntek. Igaz ugyan, hogy a tavaszi árvíz s a júniusi ess, hideg idjárás

részben befolyással lehettek ez állatok megjelenési idejére ; de minthogy a

Tiszavirág Gyr mellett a megelz évben is több mint egy egész honajjpal

elkésett, úgy, hogy legnagyobb számmal csak augusztus 9-én volt látható, ^

midn pedig az említett késleltet körülmények fenn nem forogtak : a Tisza-

virág e két egymás után való kés megjelenésének bizonyára még más okai

is lehettek.

Lásd ide vonatkdzó soraimat a ((Természettudományi Közlöny» 1875. októ-

beri füzetében.
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Tévedés volna azt hinni, hogy a Tiszavirág csak a Tiszáhan él, mert

e nevezetes állat elfordul hazánk])an : a Dunában (óhudai hajógyár, Cse-

pelysziget, Baja — a Duna Sugovicza nev mellékágában, — Báziás), Gyr
mellett a Rába és Repczében ; a Tiszában és Marosban (Szeged) : a Temes-

ben (Temesvár); a Fehér-Körösben (Békés-Gyula) ; a Bodrogban (Sárospa-

tak) ; a Ronyva patakban S.-A.-Ujhelynél. Hazánkon kívül pedig : a March

folyóban Morvaországban, a Striwiaz folyóban Lengyelországban ; Franczia-

országban és Hollandban; Németországban az Oderában, a Visztulában

Elbing mellett. és Danzighauptnál.

Érdekesnek tartom itt elmondani, hogy a Tiszavirágról irodalmunk-

ban már van említés téve. A Tudományos Gyjtemény 1819. YHI. köteté-

ben : «Egy különös tüneménynek, az úgynevezett Tisza virágzásának leü'ása»

czím alatt, Gorové LÁszLÓ-tól, mely a Tiszavirág életkörülményeit s ezek

rajzait meglehetsen híven adja el. Ugyan írja azt is, mit Szegednél ma-

gam is hallottam, hogy a tiszamenti paraszt így átkozza társát : Isten csak

addig éltessen, míg a Tiszavirág él a vízen !

A Tiszavirágéhoz sokban hasonló jelenetnek voltam szemtanuja július

hó 10-én 1874-ben Homomna mellett, Zemplénmegyében. A Laborcz vizé-

nél rovarászva, naplemente eltt roppant mennyiség apró állat rajzott a

légben a part körül, melyek ruháimat is csakhamar belepték. Az állat far-

sertéi nélkül csak 3 Va ''"jm hosszú és csupán két szárnya van; kétségen kívül

a Laborcz vizében él s neve Cacnis dimídidta Steph. (lactaca Burm.).

Gyermekkori éveimbl tudom, hogy Nagyváradon augusztus havában

esti 9 óra után a Polymitarcys virgo Oliv. (Palingenia horaria Burm.) egy-

ízben oly roppant mennyiségben lepte el a kishíd egyik lámpaoszlopát és

hullott le a hídra, hogy az utczaseprk lapáttal hányták azokat vissza a

Sebes-Körösbe. Hasonló mennyiségben jelent meg a múlt év aug. 7-én,

midn egy a hídon átmenni akaró szekér nég}^ ökre, a milliónyi szárnyas lény-

tl megvadulva, a szekeret darabokra törte. De némely évben csak kevés,

máskor alig egyesek láthatók.

El ezen kívül Nagyváradnál a Sebes-Körösben még egy más kérész-faj

is, mely évenkint néhány napig milliónyi mennyiségben lepi el a körösmenti

házak falait ; de minthogy jelenleg példányaim nincsenek, a nevét biztosan

nem mondhatom meg ; valószínleg Bd'rtis purpurascens Brauer, uec Pict.

S minthogy más fajú kérészeket kisebl)-nagyobb szánnnal csakni'm

minden folyóvíznél találhatni: nem valószíntlen, miszerint minden folyó-

víznek megvan a maga «Tiszavii*ágt)-ja.
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Hemiptera.

MAGYARORSZÁG VIZENJÁRÓ POLOSKÁI.

Közli Dr. Horváth Géza.

Mindnyájan tudjuk, liogj^ valamennyi állatosztály között a rovarok

birnak a legnagyobb alkalmazkodási képességgel, s hogy ebbl kifolyólag

alig van oly zuga a földnek, a hol rovarok ne tartózkodnának. A levegben

és a szárazföldön, a földben és a víz színe alatt mindenütt feltalálhatjuk

ezen apró lényeket.

A félröpü rovarok alkalmazkodási képessége sem áll utolsó helyen.

Ök is ott vannak mindenütt, a hol a többi rovar, s a hol ezek mellett nekik

is kijut a megfelel munkakör. Söt azonkívül hatalmukba kerítettek még

egy oly tért is, melyet a többi royarrend képviseli alig vagy épen nem bír-

tak meghódítani. E tér a vizek felszíne.

Valamennyi többi rovarrendböl csak egy kis bogárcsaládot (Gyrínídae)

ismerünk, melynek fajai legtöbbnyire a víz tükrén szoktak czikázní és kerin-

geni. Vannak azonkívül még egyes Thysanurák (péld. Podura aquatica),

melyek a víz színén is vígan szökdécselnek s egészen otthoniasan érzik ma-

gokat. De sem azok, sem ezek tartózkodása a vizek felszínén nem kizáróla-

gos. A Gyrinidák, mint tudjuk, a víz alá is buknak;, az illet Thysanurák

pedig szilárd talajon is megélhetnek.

A félröpüek között ellenben van egy oly csoport, mely úgy életmódjá-

ban, mint egész szervezetében egyenesen a víz tükrére van utalva, és mely-

nek jellemzbb alakjai már egyedül és kizárólag csak a híg elem felszínén

képesek fennmaradásukat biztosítani. E csoport az úgynevezett vizenjáró

poloskák (Hydrodromica) csoportja..

A vízenjáró poloskák legfbb közös jellegét az életmód azonossága ké-

pezi. Mindnyájan a víz tükrén élnek és rabló életmódot folytatnak. A szilárd

áUományú test alól finom tömött vízmentes rövid szrözettél van borítva ;

a csápok fonálidomnak s a fejnél hosszabbak; a röptyük hártj^ásak, hosz-

szanfutó erekkel, melyeket gyér haránt erezet köt össze.

E közös jellegek négy különböz családot fznek egy csoportba, u. m.

a Hebridák, Velíidák, Hydrobatídál>: és Hydrometridák családjait.

Több író a Hebridákat kizárja ugyan a vízenjárók csoportjából s a föl-

dönjáró poloskák közé a Lygaeidák vagy Tingidák közelébe helyezi. Valóban

nem is lehet tagadni, hogy a Hebridák e két utóbbi családdal némi rokonsá-

got árulnak el. De ha ellenben a Hebridákat és a Veliidákhoz tartozó Micro-

velia-fajokat egymással összehasonlítjuk, könnyen meggyzdhetünk, hogj'

ezeket még szorosabb rokoni kötelékek fzik egymáshoz. Mindezt szem eltt

tartva, azt hiszem, hogy a Hebridák az összeköt kapcsot képezik egyfell a

Lygaeidák és Tingidák, másfell a Velíidák között ; ez utóbbiakhoz azonban
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mégis határozottan sokkal közelebb állanak s ennélfogva okvetlenül a vizen-

járókhoz sorozandók.

A vízenjáró poloskák csoportja általában akként fogható fel, mint a

földönjáró poloskáknak egy oly ága, mely a letért való küzdelem folyamában

a szárazföldrl a vizek felszínére nyomult s ott a megváltozott külviszonyok

behatása alatt átidomult, a környezethez alkalmazkodott.

A Hel)ridák, Yeliidák és Hydrobatidák e tekintetben egyetlen egy foly-

tatólagos sorozatot képeznek ; az átidonuilás és alkalmazkodás náluk ug}--

szólván nyomról nyomra követhet. A kiindulási pontot a fokozatos alkal-

mazkodásnál minden l)izonynyal a Hel)ridák, a partvonalon részint még a

vizenys parton, részint már a vízen tartózkodó Hebridák — a végpontot

pedig a víz tükrét messze bekalandozó Hydrobatidák képezik.

Hogyan ment végbe e fokozatos átidomulás és alkalmazkodás ?

Tudvalev dolog, hogy, a rovarok fajsúlya a víz fajsúlyánál sokkal cse-

kélyebb levén, a vízbe dobott rovar nem merül el. Ahhoz, hogy a vízenjáró

poloskák magokat a víz színén feltarthassák, tehát nem kellett részükrl

még semmi külön alkalmazkodás. E részben az egj'edüli feladat abban állott,

hogy a víz tapadása a test alsó lapjához megszüntessék, azaz : hogy a test

a vízfelülettel való érintkezéskor meg ne nedvesedjék, s ez által a rovar

mozgása a víz tükrén könny és szabad legyen. E feladatnak elég lett téve

az által, hogy a test alsó lapja tömött vízmentes szrözetet kapott.

A sík vízfelületen való tartózkodás azonban még más nevezetesebb

változásokat is idézett elö.

Természetes dolog, hogj^ a táplálék, mely a szárazon talán növényi

vagy valószínleg vegyes volt, a sík vízfelületen egyedül csak az állatország-

ból kerülhet ki. Az itt tartózkodó rovarok életmódja tehát természetesn csak

ragadozó lehet. Táplálékuk a víz tükrére került rovarok- és pókokból áll.

De ezeket itt a nyílt víztükrön nem lehet lesben, valamely rögecske vagy

uövényszár mögé rejtzködve, trbe ejteni. Már messzirl kell itt a zsák-

mányt megjjillantani, gyors futással elérni és elfogni. Erre nézve pedig szük-

séges volt, hogy a prédát már jó távoh'ól megláthassák és minél gyorsabban

megközelíthessék, azaz : hogy látó és futó képességük növekedjek. S csak-

ugyan — a látó képesség növekedésérl tanúskodik a szemek fokozatos na-

gyobbodása : a Hebridáktól kezdve a Hydrobatidákig a szemek folyvást

nagyobbodnak és mindinkább kidüllednek.

De még szembetni)!) módon nyilvánul a futó képesség fokozódása

s az ennek érdekében történ alkalmazkodás a test külalakjában a legneve-

zetesebb változásokat idézi el. A lábak mindenek e'bitt hosszabbakká válnak,

a lábak mozgatására szolgáló izmok pedig mindinkább kifejh'idnek s hatal-

masabbakká lesznek. Ezen izmok, mint tudjuk, a mellkasban vannak elhe-

lyezve. A mellkas, különösen pedig a középmell ennélfogva mind hatalma-

sabb és nagyobb kífejlt'idcst nytn-, ktibtartahiia ntivekedik. A mellkas ezen
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fokozatos növekedésével és kitágulásával karöltve jár aztán a potrob arány-

lagos kisebbedése, ugy hogy a legszélsbb alakoknál, a tengereken élö Halo-

bates-fajoknál, például a potrob a testnek már jóformán csak egy jelenték-

telen függelékét látszik képezni.

A legkifejlettebb alakoknál azonban még a mellkasi izmoknak ily nagy

mérv kifejldése sem volt tökéletesen elegend eszköz a mozgás gyorsítá-

sára. A lábak erteljesen mozogtak ugyan, de még sem vitték elég gj'orsan

elre tulajdonosukat. A lábak mozgási módja ugyanis épen olyan volt, mint

a földönjáró poloskáknál, t. i. váltakozó ; azaz : a lábak — még Hebridák- és

Veliidáknál is —- még mindig csak járó lábak voltak. Á legkifejlettebb csa-

ládnál, a Hydrobatidáknál tehát megváltozott a mozgás módja is : a középs

és hátsó lábak, a helyett, hogy váltakozva, elkezdtek mint a csónak evezi

egyszerre mozdulni. A hatás ez által felülmúlhat]anul fokozódott ; s az illet

rovarok az evez lábak segélyével képesekké váltak a sima víztükrön, mint

valami aczélrugó által löketve, tova siklani.

A vízfelülethez való alkalmazkodás felismerhet végre még a karmok

állásában is. Tudjuk, hogy a földönjáró poloskáknál a karmok az utolsó

kocsa-ízülék csúcsán vannak elhelyezve. Ezen elhelyezés itt kétségkívül a

legczélszerûbb is, mert szilárd tárgyakon csakis ily állású karmokkal járhat-

nak és kapaszkodhatnak biztosan. De az is bizonyos, hogy folyékony elemen

így elhelyezett karmoknak nem nagy hasznát lehet venni, st a mennyiben

a vízfelületbe bevágódó karmok ismét csak a tapadást mozdítanák el, egj'e-

nesen hátrányosak is. Hogyan segített itt a természet ? Igen egyszeren.

A Hebridáknál a karmok az illet ízülék csúcsán állanak még ugyan ; de a

többi vízenjáró poloskánál már nem magán a csúcson, hanem kissé a csúcs

eltt vannak elhelyezve. Magától értetdik, hogy ily állású karmoknak a

rovar nem nagy hasznát veheti; s a karmok ekként használaton kívül

helyeztetvén, lassanként elsatnyulnak és megkisebbhiek.

Szükségtelen talán megjegyeznem, hogy az eddig felhozottak természe-

tesen csak a Hebridák, Velíidák és Hydrobatidák családjaira vonatkoznak.

Hátra van még a negyedik, a Hydrometrida-család.

E kis család a három elbbitl oly eltér, oly különszerü jellegeket

tüntet el, hogy mint egy egészen magánosan álló typus képviseljének, ere-

detét okvetlenül valamely egészen más törzsbl kellett vennie. De hogy

melyik törzsbl, azt az átmeneti alakok teljes hiányában alig vagy csak igen

bajosan lehet végérvényesen eldönteni. Amyot és Serville az idetartozó

rovarokat a szemek mögött nyakidomúlag megnyúlt fej alkatánál s egyéb

jellegeknél fogva a Reduviidák közelébe helyezik. A memiyire eddigi vizsgá-

lataim terjednek, én is kénytelen vagyok elismerni, hogy a Hydtrometridák
és Reduviidák között csakugyan fennáll némi, habár els tekintetre talán

távolinak látszó rokonság. ' Ennélfogva azt hiszem, hogy talán nem igen

tévednénk, ha a Hydrometridák törzsfaját a Reduviidák családjától vezetnk
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le, és ha ezen i(le<^enszerü alakokat oly Keduviidák utódainak tekintenök,

melyek a szárazföldet elhagyva, a vizenys partokra és a vízfelületre

szorultak.

A vízenjáró poloskák, melyek tehát ezek szerint két külön törzsbl

származtak volna, fajszáuira nézve egészben véve nem nagy rovarcsoportot

képeznek s az egész földgömbön el \ annak terjedve. Aránylag legtöbb faj

ismeretes Ázsiából és Európából, legkevesebl) — csak egy faj — Ausztráliá-

ból. Mindnyájan belföldi vizeken élnek, a Halobates-fajok kivételével, melyek

forró földövi tengerek felszínén tartózkodnak.

A telet nálunk tökéletesen kifejlett állapotban, alkalmasint az iszapba

vagy a parton hever növényhulladékok alá rejtzködve, töltik. Koratavasz-

szal, miheh't a vizek jégkérge eltnik, ismét megjelennek a víztükrön s újra

elkezdik vadászmesterségüket. Alczáikkal, melyek ép oly ügyesen mozog-

nak a víz színén, mint a kifejlett rovarok, rendesen június és július havában

találkozunk.

Oly életmód mellett, melynél a legfbb mozzanatot a fennebbiek sze-

rint a jó látó képesség s a lábaknak gyors és erteljes mozgatása képezik,

természetesen nem lehetne meglep, ha egyik vagy másik szerv kifejldésé-

ben elmaradna és amazok rovására csonkává válnék. S ez az eset csakugyan

áll itt a röpülési szervekre nézve. Vannak t. i. egyes alakok a mi faunánk-

ban is, melyeknél a röptyk elsatnyulnak s a potrohnál töl)bé-kevésbbé rö-

videbbekké válnak (Hyíjrotn'chus puludam, lÀmnotrccltns jdcbijtis, hiciistris

et odontoçfaster, Hi/dromctra stagnorum), st némelyeknél tökéletesen is

hiányzanak (Velia currens, HyfjrotrecJius najas).

Hogy ily feltn életmódot folytató rovarok a szabad természettel

még közvetlenül érintkez köznép figyelmét sem kerülhették ki, az bízvást

feltehet. És csakugyan — mint Püngur Gyula úr értesít — a Székelyföl-

d()n s Erdély igen sok részén a köznép e rovarokat «vízi pók» néven ismeri.

A testtl sugárszeren elálló hosszú lábak és azon körülmény, hogy bizonyos

pókok, nevezetesen az úgynevezett kalóz-pókok (Pirata) szintén a víz színén

tartózkodnak, okozzák, hogy itt a különben egymástól távol álló alakok az

életmód azonosága következtében egymással összetévesztetnek. ^ De van

magyar vidék, a liol a megkülönböztetés egészen helyes, s a hol ily össze-

tévesztés úgy látszik, nem fordul el. Paszlavszky József tanár úrtól leg-

alább azt hallottam, hogy Zemplénmegyében a vízgazdag Bodrogközön a

kérdéses rovarokat «molnárkáko-nak hívják.'^

* Amyot és SkrviIíLK szerint Francziaországbau népies nevük szintén «arai-

tínées (Veau».

- Uf,'yancHak Zemplénben némely lielyen «vizi szökcse» is. A «molnár» elneve-

zés, mely a fehér, nemezszei-ii szörözetre vonatkozik, mintliogy ez a rovar hasának

és oldalainak lisztes kinézést kölcsönöz, ef^ymástól távol es vidékeken is állhatatos.

Így Doroszlón (Hácsmegyel Miinhiúiok» (Kha>>vknhkim .T. közlései; DiiiinnuMitén
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Hazánkban mind a négy család elfordul s összesen 14 faj által van

képviselve.

A négy család megkülönböztet jellegeit a következ kis táblázat

mutatja :

1 (6). A test idoma hosszúkás ; a szemek a törj elszélét érintik vagy ahhoz

igen közel állanak.

2 (5). A lábak járók ; a középs és hátsó csípk egymáshoz közel állanak.

3 (4). A szipcsör négj^-izülékü ; a pajzska tisztán kivehet.— Hehridac Fiel.

4 (3). A szipcsör három-izülékü ; a pajzska hiányzik. — Vcliidae Fieb.

5 (^). A lábak evezk s a mellkas oldalán állanak; a középs és hátsó csípk

egymástól távol fekszenek. — Hi/drobatidae Stal.

6 (1).A test keskeny, fonálidomu; a szemek a törj elszélétl távol állanak.

Hydrometridae Stal.

HEBEIDAE FIEB.

Corpus oblongo-ovatum. Oculi marginem anticum thoracis attingen-

tes vei subattingentes. Eostrum quadriarticulatum. Scutelhim distinctum.

Pedes gressorii, coxis posterioribus approximatis.

Apró állatkák, melyek álló vizek szélén élnek s ott részint a parton,

részint már a vízen, de mindig csak a part közelében ügyesen futkosnak.

E család egyetlen egy nem által képeztetik.

HEBEUS CUET.

Antennae articulo tertio ceteris longiore. Tarsi biarticulati.

1. H. pusillus Fali. — Niger; articulo basali antennarum, rostro pedi-

busque ferrugineis ; hemelytris hasi maculisque tribus membranae albidis.

Long. 2 mill. (Tab. VI. Fig. 1 ; 1 a), tarsus, 1 h) long.).

Lygaeus pusillus Fall. Mon. cim. Suec. p. 71. 19. (1807).

Hebrus pusillus Curt. Eni. Mag. i. p. 199. (1833); FieJ>. Eur. Hem.

p. 104. 1. (1861).

Tavak és mocsárok partjain nálunk áprilistól augusztusig meglehets

gyéren fordul el. Én csak Bácsmegyében a palityi tónál akadtam reá. A ma-

gyar nemz. múzeum gyjteményében megvan azonkívül Zalamegyébl Zánka

melll, valamint Szabolcsból. Fuss Károly Nagy-Szeben mellett a Czibín

mentében sás alatt találta. Ugyanezen búvár a Szebenmegyében fekv Nagy-

Csr mellett ápril havában álcza-állapotban is észlelte.

«molnár bogár», Somogyban «úszkáló bogár» és «iiszkora» vagy «csuszkora», ennek

mintájára a lialadó korszellemnek megfelelen gyermekies neve «korcsolázó bogár»

(Dr. FiALOvszKY Lajos közlése). Békésben «vizi szcsök» (szöcske, szökése, szekcs,

szec'sk). Szerk.
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VELIIDAE FIEB.

Corpus oblongo-ovatnm vei oblongum. Ociili iipieem thoracis suhat-

tingentes. Kostrum triarticulatum. Scutellum nullum. Pedes gressorii, coxis

posterioribus approximatis.

E család hazai képviseli folyó vagy álló vizek tükrén tartózkodnak.

Nálunk eddig két nem találtatott.

1 ('2). A negyedik csápizülek a leghosszabbik ; a mells kocsák két-ízüléküek,

a középsk és hátsók három-ízülékek. — Microrrlia ]Vestir.

4(1). Az els csápízülék a leghosszabbik; valamennyi kocsa háromiziilekü.

— Velia Latr.

MICROVELIA WESTW.

Antennae articulo quarto ceteris longiore. Tarsi antici l)i-, tarsi poste-

riores triarticulati.

I. M. pygmaea Dut. — Niger; hemelytris albo-maculatis ; rostro et

femoribus basi late íiavo-ferrugiueis. Long. X^U mill. (Tab. VI. Fig. 2; 'la

tarsus, Ih caput 'Ic long.).

Velia Pyfimaea Duf. Ann. Soc. ent. ii. p. 115. tab. (>. lig. I. (ÍS33).

Hydronssa pffíimaca Fid). Eur. Hem. p. 104. 1. (1<S6I).

Microvelia pyíjmüca Dowß. et Scott Brit. Hem, i. p. 574. 1 . tab. 1 '.),

fig. 3. (1865).

E csinos kis rovart 1874. április 23-án a palityi tó partján közvetle-

nül a víz szélén az elbbi faj társaságában két példányban fedeztem fel.

VELIA LATR.

Antennae articulo basali ceteris longiore. Tarsi triarticulati.

1 (-2). A narancssárga has mindkét oldalán egy-egy fekete sáv húzódik végig.

— V. currens Fahr.

2(1). A has egészen narancssárga. — V. rivulonim Fahr.

1. V. currens Fabr. — Ventre flavo, utrimpie nigro-vittato. Long,

(i—6V2 mill. (Tab. VI. Fig. 3 ; Wa tarsus, 3/> caput, 3c long.).

Gerris currens Fahr. Ent. syst. iv. p. 103. 22. (1794).

Velia currens Latr. Hist. nat. xii. p. 270. 4. (1S04); Fieh. Eur. Hem.

p. 105. 2. (1861).

Hazánkban lassú folyású vizeken nem epén gyakran fordul el s eddig

csak szárnyatlan alakja cszloltetett. Lelhelyei : Seluieczbánya, Rozsnyó,

továbbá Magyarpatíik és a Kez-hegyscg (Szilágy vm.), valamint Orsova az

Al-Dunánál.

2. V. rivulorum Fabr. — Ventre ílavo, unicolore. Long. 7 '/2

—

S mill.

Cimi'x rivulonint Fahr. Älant. ins. 11. p. 308. 207. (1787).
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Velia rivulorum Latr. Hist. nat. xii.p. dH). 1. (1804); Fieb. Eur. Rem.

p. 105. 1. (1861).

E szép fajból Herman Ott6 úr háromé tökéletesen kifejlett röpszervek-

kel biró példányt 187:3-ban Báziás melll hozott. A bécsi cs. k. udvari állat-

tárban Losonczról származó példányokat is láttam, melyeket onnan 1 808-ban

KowARz Ferdinand ismert dipterolog küldött be.

HYDKOBATIDAE STAL.

Corpus oblongum, angustum. Oculi marginem apiealem thoracis attin-

gentes. Pedes antici raptorii, posteriores remigatorii, pectoris lateribus inserti,

coxis posterioribus late distantibus.

A legnagyobb és legjellemzbb vizenjáró poloskák mind e családhoz

tartoznak, melynél az egész csoport általános jellegei a leghatározottabb és

legszembetnbb módon vannak kifejezve. Álló vagy folyó vizek tükrén

reddesen idsebb-nagyobb falkákban élnek s hosszú evez lábaikkal gyorsan

siklanak tova, olykor a levegbe is fel-felszökkennek. Hazánkban összesen

három nem van képviselve.

1 (4). A csápok a féltestnél rövidebbek.

2 (3). Az els csápizülék legfölebb oly hosszú, st néha még valamivel rövi-

debb, mint a második és harmadik ízülék együtt véve ; a hatodik

potrohszelvény utószögletei szélesek és nem-áridomuak. — Lim notre-

chus Stàl.

3 (2). Az els csápizülék szembetünleg hosszabb, mint a második és harma-

dik ízülék együtt véve ; a hatodik potrohszelvény utószögletei hegye-

sek, ár-idomuak. — Hygrotrechus Stàl.

4(1). A karcsú csápok a féltestnél hosszabbak; a hatodik potrohszelvény

utószögletei hegyesek, ár-idomuak. — Limnoporiis Stàl.

LIMNOTRECHUS STAL.

Antennae corpore dimidio distincte breviores, articulo basali aiticulis

duobus sequentibus simul sumtis aequilongo vel subbreviore. Abdomen seg-

mento sexto apice utrinque late dentato-producto.

1 (4). A torj többé-kevésbbé sárga.

2 (3). A csápok sárgák, legfölebb az utolsó csápizülék kissé barnás ; a hím
hatodik hasi szelvénye utószélén hullámosan kimetszett (4-ik ábra b).

— L. plebejus n. sp.

3 (2). A sárga csápok harmadik ízüléke utófelén, negyedik ízüléke pedig

egészen fekete ; a hím hatodik hasi szelvénye utószélén egyszeren
kimetszett (5-ik ábra). — L. thoracius Schuni.

4(1). A torj egyszín fekete.
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5(6). A test hossza a 10 millimétert túlhaladja; a hátsó láhszárak eskocsák

együtt véve oly hosszúak, mint a hátsó czombok. — />. gihhifc.r

Sehn m.

6(5). A test hossza logfölebb 10 milliméternyi, de rendesen jóval cseké-

lyebb ; a hátsó lábszárak és kocsák együtt véve, a hátsó czomboknál

rövidebbek.

7 (8). A mells czombok sárgák, kivül s belül egy-egy rövid keskeny fekete

csíkkal tarkázva. — L. lacustris L.

8(7). A mells czombok feketék, csak belül tövükön sárgák.

9(10). A középs és hátsó czombok sárgák, sötét hosszvonal nclkiil, —
L. odontugaatcr Zctt.

10(0). A középs és hátsó czombok sárgák, felül mindeniken egy-egy fekete

hosszvonal húzódik végig. — L. an/entatiis SrJniin.

1. L. plebejus n. sp. — Thoracis disco posteriore Havo-ferruginco
;

antennis totis ílavis, articulo ultimo interdnm leviter infuscato ; segmento

sexto veutrali maris postice emarginato et medio profunde rotundato-

sinuato Long. 10— 11 V2 mill. (Tab. VI. Fig. 4; 4a caput, 4í>segra: (>,

4c' long.).

Hydrometra thoracica H.-Sch. Wanz. Ins. ix. p. 71. tab. ^00. hg.

Z—BB. et tab. 301. fig. 928. (1853); DotigL et Scott Brit. Hem. i. p.

56í2. 3. (1865).

Niger; antennis, apice capitis, thoracis linoa longitudinali antica,

disco posteriore vittaque angusta anterius abbreviata infra margines laterales

ducta, macula utrinque prostethii ante coxas, acetabulis postcrioribus sub-

tus, limbo alidominis pedibusque ilavo-ferrugineis ; trochanteril)Us anticis

subtus, nee non linea interiore vittaque lata exterire femorum anticorum

nigi'is.

CÎ. Segmento ultimo ventrali postice emarginato, emarginatura medio

rotundato-sinuata.

- 9. Segmento ultimo ventrali postice sat profunde aequaliter rotuudato-

emarginato ; segmento primo genitali utrinque oblique impresso.

A legközönségesebb hazai faj, melyet Herrich-Schäffer s Doî'glas

és Scott a következ faj neve alatt irtak le, és mely eddig gyjteményeink-

ben is mindig ezzel tévesztetett össze. Színezetére és testalkatára nézve vala-

mennyi faj között minden esetre a következhöz áll legközelebb ; de attól a

csápok világosabb színezete és fleg a hímek hatodik hasi szelvényének hul-

lámos kimetszése által határozottan es jól különbözik. A következ faj ns-

tényét természetben nem ismerem s e miatt nem dönthetem el, hogy van-e

valami lényeges különbség talán a nstények potroh- es ivarszelvenyei

között is.

Kora tavasztól kezdve lassú folyású es álló vizeken igen gyakori.

Találtam a tobl)! között már egy csonka röpszervü példányt is. nn-lynel a
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röptytika negj'-edik hátszelvény végéig sem érnek, xílczái június közepe táján

fordulnak elö. — Eddigi leihelyei : Budapest, Keszthely, Szliács, Poprád,

Igló, Falucska (Torna vra.), Kassa, Forró (Ahauj vm.), Szilágy-Nagyfalu,

Magyarpatak és Borzas (Szilágy vm.), Tihucza (Besztercze-Naszód vm.),

Mezö-Záh és Gyéres (Torda vm.), Maros-Ujvár ; Szász-Ujfalu és Nagy-Csr

(Szeben vm.),

""2. L. thoracicus Schum. — Disco postico thoracis cinnamomeo; anten-

nis fiavis, articulo quarto totó dimidioque apicali articuli tertii nigris ; seg-

mento sexto ventrali maris postice profunde rotundato-emarginato (Tab.

VI. fig. 5.). Long. 10 mill.

Gerris thoracica Scham. Ploter. p. 46. 8. (183i).

Hydrometra thoracica Flor Rhynch. Livi. i. p. 730. 5. (1860); Fk}).

Eur. Hem. p. 108. 6. (1861) ; Sahlh. Not. Skpts pro Faun, et Flor. Fenn.

Förh. XIV. p. 253. 4. (1875).

? Liinnotrechus thoracius Stal Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1868. p. 397. 1.

Ezen egész Közép-Európában meglehetsen elterjedt faj hazánkból

eddig csak egyetlen egy himpéldányban ismeretes ; Pungur Gyula úr fogta

1877. június 18-án Mezö-Záh mellett az erdélyi Mezségen.

3. L. gibbifer Schum. — Thorace supra nigro, unicolore ; tibiis

tarsisque posticis simul sumtis femoribus posticis aequilongis. Long.

U—12V2 mill.

Gerris gihhifera Schum. Ploter. p. 41. 6. tab. 3. fig. 5—7. (1832).

Hydrometra (jïbhifera Fieh. Eur. Hem, p. 108. 9. (1861).

Zömök testalkata által feltn faj, melyet Geyer Gyula úrnak sike-

rült a felvidéken Rozsnyó és Igló körül néhány példánkéban kézrekeritenie.

4. L. lacustris L. — Thorace nigro ; femoribus anticis flavis, intus et

extus vitta angusta basin versus abbreviata nigra notatis ; tibiis tarsisque

posticis simul sumtis femoribus posticis brevioribus. Long. 8—-9 mill,

Cimex lacustris Lin. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 970. (1761).

Hydrometra lacustris Fieh. Eur. Hem. p. 109. 10. (1861).

Limnotrechus lacustris StM Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1868. g. 397. 3.

Lassu folyású és álló vizeken kora tavasztól kezdve gj'^akori.

A kurtított röptyus példányok ritkák. Eddigi leihelyei : Gyr, Szeged,

Nagyvárad, Kolozsvár, Mez-Záh, Nagy-Csr (Szeben vm.), Kercz (Foga-

ras vm.) ; Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi és Borzas (Szilágy vm.), Bikszádi

fürd (Szatmár vm.), Ungvár, Forró (Abauj vm.), valamint Szlavóniában

Pozsega megye. Koy Tóbiás szerint Buda környékén is elfordul,

5. L. odontogaster Zett. — Thorace nigro, unicolore ; femorilnis anticis

nigris, liorum liasi intus femoribusque posterioribus fiavis ; tibiis tarsisque

posticis ad uuum femorilnis posticis brevioribus. Long. 7V2—8V2 mill.

Hydrometra odontogaster Zett. Faun. lapp. i. p. 506. 3. (1828); Fieb.

Eur, Hem. p. 100. U. (1861),
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lAiiinofreclius odontojrtstcr Stal ()fv. Vet.-Ak. Förh. JSGS. p. o'JS. I.

E fajból, mely fleg a hím utolsó hasi szelvényén lev két nagy fog-

idomú dudorodás által tnik ki, Pmnííuu Gyula úr gyjtött neliány példfínyt

a Szilágyságban Szilágy-Nagyfalu es Somlyó-Csehi határában s az erdélyi

Mezségen Mezö-Záh körúl. Mocsáry Sándor úr pedig egy csonka repül

szervü nstényt Nagyvárad mellett talált.

G. L. argenlatus Schum. — Thorace nigro ; femoribus anticis nigi'is,

basi intus ßavrscentil)UK ; femoribus posterioribus Havis, supra lint-a longi-

tudinali pereurrente nigra uotatis ; tibiis tarsisque posticis simul sumtis

femoribus [ osticis distincte brevioribus. Long. 6V2—7^/2 mill.

Gcrris anjentata. Sdium. Ploter. p. 49. 0. (1832).

Hydromctra argentata Fieh. Eur. Hem. p. 109. 1:2. (18G1).

LiinnotrecliKs argentatas Stal Öfv. Vet.-Ak. Förli. I8G8. p. 398. o,*

A legkisebb faj, mely álló vizeken mindenfelé meglehetsen ritka.

Hazánkban is eddig csak Balaton-Füred, Szeged es Szilágy-Nagyfalu mellett

találtuk egyes példányokban.

HYGROTRECHUS STAL.

Antennae dimidio corpore distinct-? breviores, articulo primo articulis

secundo et tertio simul sumtis distincte longiore. Abdomen segmente sexto

utrinque in spinam Igngam et acutam producto.

1 (2). A hatodik potrohszelvény utószögletei hosszabbak (^) vagy legalább

is oly hosszúak ($), mint az ivarszelvények csúcsa. — //. pala-

dum Fahr.

2 ( I ) A hatodik potrohszelvény utószögletei az ivarszelvények csúcsánál rövi-

debbek. — H. n<(j<ia De Gccr.

1. H. paludum Fabr. —• Spinis apicalibus segmenti sexti abdoiuinis

segmenta genitalia superantibus (^) vei saltem aequantibus (ç). Long.

13—14 mill.

Gcrris pahidnm Fahr. Ent. syst. iv. p. 188. 2. (1794).

Ili/droinetra 2niludum Fich. Eur. Hem p. lOG. . (I8()l).

Nálunk ritka faj, melyet eddig csak Tornán az ottani uradalmi kert

taván volt alkalmam észlelni. Az öreg Koy Tóbiás Buda melll, IMayr

GrszTÁv Erdélybl említi fel. Mocsáry Sándor úr pedig 1875-ben Nagyvá-

radról hozott egy példányt, melynek repül szervei csonkák, és melynél a

kurtított röptyük csak a negyedik potroh-szelvény végéig érnek s a potroh

bátiínak többi részét födetlenül hagyják. A csonka repül szervekkel biró

alak ezen fajnál eddig még nem volt ismeretes.

2. H. najas De Geer. — Spinis apicalibus segmenti sexti altdouünis

apicem segmentorum genitalium haud attingentiltus. Long. 13—17 mill.

Cinu'x najas De Geer Mém. m. p. 311. 39. tab. 16. fig. 7— 19. (1773).

Termélzetrajzi füzetek, il. kötet u. c» lil. füzet. !)
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Hydrometra Najiis Fiel. Eur. Hem. p. J 07. 3. (1861).

Hygrotrcchus najas Stàl Öfv. Vet.-Ak. Förli. 1868. p. 396. 1.

Ezen egész Európában elterjedt gj^akori fajt, mely rendesen sebes

folyású patakok vizén szoliott tartózkodni, nálunk eddig csak Herman Ottó

úr találta 1873. szeptember végén Veszprém körül nagy mennyiségben, de

kizárólag csak szárnyatlan alakban.

LIMNOPORÜS STAL.

Antennae graciles, corpore dimidio longiores. Abdomen segmento

sexto apice utrinque in spinam longam et gracilem producto.

1. L. rufoscutellatus Latr.—^Tliorace disco postico cinnamomeo. Long.

14—17 mill.fTab. VI. Fig. 6; 6a tarsus, 6^ long).

Gerris rufo-scutellata Latr. Gen. Cr. et Ins. iii. p. 134. 2. (1807).

Hydrometî-a rufoscutellata Fieh. Eur. Hem. p. 106. 1. (1861).

Limnoporus mfo-sciUellatus Stäl. Öfv. Vet.-Ak. Förb. 1868. p. 3%. 1.

Lassu folj^ásu és álló vizeken áprilistól augusztusig nem ritka. Eddigi

lelbelyei : Budapest, Kassa, Debreczen, Szilágy-Nagyfalu, Kolozsvár és

Mezö-Záb. Egy izben a Magas-Tátrában a kis tarpataki völgyben fekv

Öt-tó legalsójának tükrén, tehát csaknem 2000 méternyi magasságban is

találkoztam vele.

HYDKOMETRIDAE STAL.

Corpus filiforme. Oculi ab apice thoracis longissime remoti. Pedes

gressorii.

Ezen feltn külsej kis család egyetlen egy nembl áll négy fajjal,

melyek közöl Európában, Kelet-Ázsiában, Dél-Afrikában és Nyugat-Indiá-

ban mindenütt egy-egy faj tenyészik.

HYDROMETRA LATR.

Antennae prope apicem capitis insertae, articulo primo ceteris distincte

breviore et crassiore.

1. H. stagnorum L. — Nigricans; basi apiceque capitis, aa-ticulis duo-

bus basalibus antennirum, rostro, thorace pedibusque ferrugineis. Long.

10—11 mill. (Tab. VI. Fig. 7; 7a caput, 7b long.)

Cimex stagnorum Lin. Faun. suec. Ed. 2. p. 257. 971. (1761).

Hydrometra stagnorum Fahr. Syst. Rbyng. p. 258. 6. (1803),

Limnobates stagnorum Fieb. Eur. Hem. p. 103. (1861).

Vizenys helyeken, nedves réteken és álló vizek mellett tartózkodik s

lomha mozdulatokkal nemcsak a parti növényzet között, hanem a viz tük-

rén is ügyesen eljárogat. Nálunk eddig csak egyenként találtatott — több-

nyire csonka repül szervekkel — Budapest, Gyr, Nagy-Szeben és Szilágy-

Nagyfalu mellett.
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TABLAMAGVAlíAZAT. '

VI. tiUila, I. ithra: Ilebrus piisilhis na,<íyitvii ; 1 atiirsusa; 1 J) tenu, naf^ysá«,'.

2. libra: Miciovolia py^míiea; 2 a tarsiisa ; 2 h leje; 2 v term, nagyság.

3. libra: Velia cnrrens : 3 a tarsus ; 3 b feje ; 3 c tenu, nagyság.

•/. libra: Linmotreclius plebejus; i a fej; i b testvége ; -i c term, nagyság.

5. libra : Limuotreohus thoracioiis testvége.

6'. iib7-a : Lhnnoporixs rufoscutellatxis ; 6 a tarsus ; 6 b term, nagyság.

7. libra : Hyclrometra stagnoruni ; 7 a fej ; 7 b term, nagyság.

l\(i kfí'lí'k. Crustacea.

AZ ASTACUS LEPTODACTYLUS, ESCH. IVAKSZEliVEI.

Anatómiai tanulmnny

Dr. Bartsch SAMu-tól.

A rákok ivar szerint el vannak különítve. Az ivurok els tekintetre

ismerhetk fel. A liim potroha keskenyebb, karcsúbb lévén mint a ns-

tényé, fejmelle vaskosabbnak tnik föl, noha ez egyenl nagyságú ivaroknál ,

majdnem egyenl vastagságú. így pl. egy 10 ^ hosszú cí-nél a fejmell leg-

vastagabb részének kerülete 8 %, mig egy 10'3 ^ hosszú $-nél megfelel

helyen a kerület szintén 8 ^ . A d-nél a nagy ollólábak aránylag sokkal

hosszabbak, mint a $ megfelel végtagjai. A i5-nél az ivarszervek és pot-

roh között csak annyi az összefüggés, hogy a potroh ehö gyürííjének 2 vég-

tagja penissé idomult, melyet a következ gyürü 2 tagja a mködésnél tá-

mogat, mig a C-nél a potroh mint petehordó és költ szerv mködik, miért

is a két ivar potroha egymástól alakra és szerkezetre nézve lényegesen el-

tér, idomulván és átalakulván azon életmködésekhez képest, melyeknek

megfelelni hivatva van. A potroh köztakarója az egyes gyrk szelén

pikkelyhez hasonló nyújtványokat képez. E nyújtványok a 9-nél sokkal na-

gyobbak, mint a 6 -nél. A potroh hasfelén alakuló csatorna tehát szélesebb

es melyel)b a 9-nel mint a d-nel, noha magánál a, potroh szélességénél cse-

kélyebb az eltérés. Az érintett különbségek nem oly szembeötlk fiatalabb,

kisebb mint öregebb, nagyobb példányoknál, a mint ez a bizonyításul ide

iktatott rovatos kimutatások egybevetésébl kitnik. Az I. rovat középnagy-

ságú, a II. nagy példányokra vonatkozik ; amazoknál a test hossza (a fej-

csúcstól az u. n. középs farkúszó végéig) 10'5 %i, ezeknél KVI— 1(>-5 %,

.

* Az 6 táblán közlött alakok níjzolásánál, mely természet után történt, a fölfo-

gásra nézve Douíílast követtem ; do nekem úgy ti-tszctt, mintlia D. a babitusliau s a

legtypicusabb vizenjárók (Limnotreclnis, Lininoporns) láliállásában nvui találta volna el

mindenütt az igazat ; ez kivált a Hebrus, Microvelia s az emiitett tyjiicusokra nézve

is áll, a melyeket saját fölfogásom szerint adtam. IIkrman Ottó.
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1. Az egész test hossza

2. A potroh hossza

3. A potroh fels szélessége :

a) a pikkelyekkel együtt

h) a pikkelyek nélkül

4. A potroh alsó végének szélessége

a) a pikkelyekkel együtt

b) a pikkelyek nélkül

5. Kifeszitett úszó szélessége

6. Az úszó középlemezének hossza

7. A fej-mell hossza

8. Az ollólábak egész hossza

9. Az olló hossza

10. Az olló szélessége

11. Egy potrohláb hossza

Végre a ? -nél a fejmell ket utolsó gyrjének hasfelén, tehát a

4. és 5-ik lábpár csipöi között^ van egy sajátságos, szivacshoz hasonló, lyu-

kakkal és mélyedésekkel ellátott szerv az ondó felvételére (receptaculiim

seminis), mely a c?-nél hiányzik; megfelel helyén a pánczcl egészen sima.

Ezen általános, az ivarokra vonatkozó tájékoztatás után, melynek némely

részleteit a közönséges halász is ismeri, tekintsük meg közelebbrl az egyes

ivarok ivarszerveit.

a) A NSTÉNY IVARSZERVEI.

I
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(macula germinativa), körülvéve az aránylag nag}' srjtmaçi által (vesicula

germinativa), melyet a sejtliártya által összefoglalt protoplasma magába

rejt. Ezen körülmények megfigyelésére csak a nyári és szi idö alkalmas,

mert jelenleg (márezius elején) az egész petefészek kicsattanásig tömve van

kifejlett petékkel (VII. t. 3. ábra), melyek között peteesirát csak nehezen

lehet találni.

A hol a petefészek teljes egybeolvadása kezddik, tehát a két els ka-

raj alján, ott van a petevezeték kezdete, mely egyenes irányban, rövid úton

(1'5—2-0 %i hosszú) a 3. lábpár töizében u. n. csípjében kifelé vezet. —
A petevezeték kötszövet és izomrostokból áll, bels felületén tömérdek egy-

sejt mirigyekkel van boritva, melyek valószínleg azon ragadós, a vízben

megkeményed, homogén anyagot választják ki, mely a kifelé hatoló petét

körülveszi s körülötte oly tömlt képez, melynek alsó, összepödrött vége, azt

a potrohon lév végtagok tollalakú szreihez hozzátapasztja (YII. t. 4. ábra).

A petefészken és vezetéken kívül a szaporodásnál még a következ, több-

nyire már névszerint felsorolt szervek mködnek közre.

Az ondótartó (receptaeuhim semínis) szivacshoz hasonló, érdes felü-

let test, mely a két utolsó lábpár csípi között elhelyeztetvén, némi óva-

tosság mellett egészben levehet ; belseje likacsos (VII. t. 5. ábra), felületén

gyakran kis szarvhoz hasonló belül üreges nyújtványokat találtam, melyek

közül némelyik oly hosszú és oly irányú, hogy szabad vége a 3-ik lábpár

csípjében lév petevezeték nyílásához épen oda ér. A véletlen játéka-e ez

vagy rendes tünemény, ezt el nem dönthetem, annyit azonban megjegyez-

hetek, hogy a kérdés alatt álló szerv nagy egyéni és évadi ingadozásoknak

látszik alávetve lenni. Kora tavaszszal igen kifejlett, míg nyáron és szszel

alig vehet észre. Az anyag, melybl a kérdéses szerv áll, alkalmasint clii-

tin, mely mészsók lerakodása által kissé megkeményedik. Bels szerkezete

egyféle (homogén), a benne lév likacsok némi szabályossággal nagyobb

részben a felülethez közel vannak, a mint ez egy kidiirodils keresztmetsze-

tének rajzából (5. ábra) kivehet. A likacsok körül a fehér anyag a nagyító

üveg alatt sötétebb színnek látszik.

Hogy miben áll e szerv életmködése, azt egyeh'íre biztosan nem ha-

tározhatjuk meg. Valószín, hogy a' hím által ondóval ellátva, a vezetékbl

kiszorított petéket, midn felette elhaladni kénytelenek, termékenyíti, mi-

eltt a rajtuk lév tömlhártya megkeményedik és ()sszei)edrdik.

Mini petetartó szerv a potroli mködik, melynek alakjáról es ivar sze-

rint való különbségérl már fennebb emlékeztem meg. Az els potrohgyürtí

hasfelén, közel egymáshoz elhelyezve, ^2 csonka, egyszeren kúpalakú,

0-3

—

0-") %i hosszú, tollalakú sertekkel ellátott végtagot találunk, melyhez

csak néhány pete tapadhat. A második potrohgyürün láthatunk egy pár

]•-,—2-7 cj^^ hosszú, villásan elágazódó végtagot, melynek mindkét ága oly

szerkezet, mint a szájkörüli végtagok mellékágaié (a rágólábake), melyek-
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röl a mult füzetben emlékeztem meg. ' Amiyil)an Idilönbséget találok (ter-

mészetesen csak a nagyító üveg alatt), liog}' itt a szélen álló tollalakú sz-

rökön belül még egy két sor ritkábban álló és sokkal rövidebb, áralakú

serteször látható, mi a rágólál)aknál hiányzik. Hasonló tagok láthatók a

3

—

5-ik potrohgyürün, úgy hogy összes számuk 4 pár. Ezen 4 pár nagyobb

végtag között láthatunk még egy-egy igen parányi tagocskát, hasonlót, de

kisebbet, mint az els potrohgyürün, melyhez iváskor szintén néhány

pete tapad. .

A közlöttekbl meggyzödhetünk, hogy a peték elhelyezésérl bven
van gondoskodva; a nagy oldalpikkelyek, a hosszú és széles u. n. farkuszó

a potroh csekély összevonásánál annyira elrejtik az ott elhelyezett és ersen

oda tapadt petéket, hogy azokhoz idegen elem egy könnyen hozzá nem

férhet.

h) A HÍM IVARSZERVEI.

A petefészeknek megfelel helyen a (í-nél szintén 3 karajú herét talá-

lunk, mely alkalmasint két symmetrikus fél részleges összeolvadásából ered.

Az egyes karajok nyúlánkabbak (VII, t. 6. ábra), az ondóvezeték a peteveze-

téknél 15

—

Í20-szor hosszabb ; eleintén igen vékony, egyenletesen és folyto-

nosan vastagodó ; természetes állásában gombolyag módjára összekuszált, a

gyomortól a 3-dik potrohgyürüig ér s az 5-ik lábpár csípjében nyílik.

Színre sajátságos porczellán fehérség; utolsó 5—8 '^^ hosszú, megvastago-

dott része (VII. t. G.'ábra) szürkés szín, olyan mint az izmok. Ha az ondó-

vezetéknek e részét friss példánynál levágjuk és hosszában felhasítjuk, úgy

zsugorodik össze, mintha él féreg volna. Nagyító segítségével igen köny-

nyen meggyzdünk, hogy számtalan hossz- és harantfekvésü izomszálak-

kal bír.

A here belsejében számos apró tömlcskét találunk ; ezekben alakul-

nak a sajátságos alakú ondótestecskék. Egy-eg}^ töml kötszövetbl álló

takaróján belül (VII. t. 7. ábra, a), melynek bels felülete a bels rtl
igen élesen el van különítve, sok gömbalakú sejtet látunk (VII. t. 7. ábra h) ;

ezekben képzdnek az igen kevés mozgékonysággal bírni látszó ondótestecs-

kék. Ezek, felülrl tekintve, szabálytalanul csillagalakúak (VII. t. 8. ábra A) ;

a központban látunk egy világos kis kört, s e körül két sötétebb gyiirt ; a

bels keskenyebb, világosabb, a küls szélesebb és sötétebb. Ezt egy igen

gyöngéd hártya környezi, mely a csillag sugaraivá szétfoszlott. Ha ily ondó-

testecskét oldalfekvésében figyelünk meg (VII. t. 8. ábra B), azt vehetjük

észre, hogy belsejében serlegalakú hólyag egy szilárdabb, hengerded gyr
által van körülvéve s mindkett egy gyöngéd, vékony hártyaburokba van

zárva, melynek sallangjai a csillag egyenltlen sugarait alkotják.

^ Lásd I. fü'/et p. ^?,, T. tál)la, 1 G ábra.
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Az ondóvezeték belsejében helyenkint bosszúkás, egysejt mirigyek

(prostata mirigyek), (VII. t. 9. ábra) s minden részében végtelen nagy-

számú, bosszúkás, gömbös, szabad sejtek látbatók.

Mint jM'nis é>^ peu istUlió sajátságosan módosult vt^gtagok mködnek.

A potroh els gyrjének hasfelén, közel egymáshoz elhelyezve, ott, a hol

a nsténynél a 2 csonka áUáb látható, van a penissé átidomnlt végtag pár.

Mig a potroh többi végtagjai villásan ágazódnak el, addig ezek egyszerek,

hengeralakúak, csupaszok, fehérek és igen simák. — Fels végük mintegy

5
'»'/m hosszú, mindkét végén nyilt csvé alakúit, oly módon, hogy a végtag

ezen része 5— <» w/„ széles lappá kiterjeszkedvén, keskeny csvé hajlik össze.

A második potrohgyürün lev végtagok 5—8 '"/„ri"«^! hosszabbak mint

a penis s más szerkezetek. Alsó, egységes, hengerded alakú tagjuk villásan

két ágra oszlik. A bels ág fels vége kissé szétlapulván, csupasz hengerré

sodródik össze,, mig alsó része tollalaku szrökkel szegélyezett ; a küls ág,

valamint a többi 3 pár villásan elágazodó végtag a 9 potrohgyürüinek vég-

tagjaira hasonlít s hasonló szerkezettel is bir. E második végtagpár henger-

al;i>kú ága l)eleillik a penis csövébe ; e cs alsó végébe folyik az .')-ik lábpár

tövébl az ondó s a töm ugy tolja azt ki, mint a hogyan az egyszer kézi-

fecskendbl dugóval a vizet kitoljuk.

AZ ABRAK MAGYARÁZATA.

VII. tábla. 1. libra : Szétterjesztett petefészek, temiészetes nagyságban.

2. libra : Gömbalakú p&tecsíra, petével ; ersen nagyítva.

3. ábra : Petefészek keresztmetszetben, tömve petékkel ; term, nagyságban.

4. ábra : A petefoglaló tömlnek alsó része, melylyel a potrohlábak tollszréhez

pedrdik ; mintegy 15-szörös nagyításban.

5. ábra : Á nstény ondótartójának kis része keresztmetszetben ; mintegy

15-8zörös nagyításban.

6. ábra : Here, szándékosan széjjelhnzott ondóvezetékkel, hogy ennek hossza

szembeszökjék; természetes nagyságban

7. ábra: Töml a herébl, melyben az ondótestecskék képzdnek; ersen

nagj'ítva.

.S'. ábra: Ondótestecskék; A felülrl, B oldalt tekintve; erö.sen niiLí\ítv:i.

.9. ábra : Prostata-mirígyek, ersen nagjútva.
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NÖVÉNYTAN. BOTANICA.

CENTAUREA SADLERIANA JANKA.

Közli Janka Victor.

Azok számára, a kik a magyar tud. Akadémia természettudományi

közleményeinek Xll-dik kötetében (1875 december) megjelent, «Adatok

Magyarlion délkeleti flórájához» czím értekezésemet nem ismerik, elre

bocsátom, hogy ott a 178. oldalon a budapesti füvészek «Centaurea Scabiosá tt-

ját mint önálló, új fajt állítottam föl, még pedig ellentétben a Centaurea

Scabiosa L. fajjal, meljdiez a C. coriacea W. et K., továbbá a C. spinulosa

Eochel és a C. stereophylla Griseb. Iter hung, (non Besser) fajokat synonym

gyanánt csatoltam. A megkülönböztetés a következ jellegekre alapíttatott :

Centaurea Scabiosa L. Centanrea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum .... couco- Appendices squamarum .... valde

lores vei subconcolores, uigrae vei fuscae, discolores, pro parte saltern breviter triau-

pleraque apice plus minus distincte subu- gulae nigi'ae, iutimae splendentes late stra-

lato-spinulosae , intimae opacae mai-gine mineo-vel argenteo scarioaae, introrsum

liaud liyalino-scariosae , applanatae, ex- umbonato-cucuUatae !

cuin^ae !

Nem hittem volna, hogy akadjon valaki, a ki uj Centaureámat két-

ségbe vonja. De miután még mindig léteznek oly avatatlanok, akik abban

a téves hitben, hogy t. i. a Willdenow herbáriumában létez 4 Kitaibel-

féle példányból, mely «Centaurea coriacea» vagy «Centaurea coriacea? »-val

van jelezve, legalább is a fele Centaurea Sadlieriana— fölfedezésemet kétségbe

vonják, s azt hiszik, hogy a Centaurea Sadleriana a «Centaurea coriacea

Willd»-val azonos, legyen a következ néhány sor arra való, hogy a discus-

siónak s a faj megkisérlett gyanusítgatásának egyszer s mindenkorra véget

vessen.

A mi a- Willdenow herbáriumában, st a KiTAiBEL-ében is ^ mint

Centaurea coriacea foglalva van, az, az adott esetben teljesen lényegtelen.

Ha KiTAiBEL csakugyan kétféle növényt foglalt volna a Centaurea

^ A KiTAiBEL herbáriumban a XXXIII-dik fasciculus 80 és 81-dik ív tartalmazza

a Centaurea Sadlerianát , Kitaibel kezétl világosan «Centaurea Scabiosa» név^-el

jelölve ; a 82-dik ívben vaji egy igen kitn, nézetem szerint új, sárgavirágú faj, egy

czédulán «Cent. Füa'ed»-del megjelölve; a 83-dik ívben fekszik a Centaurea spinulosauak

egy példánya, a Kitaibel által tintával irott, jegyzetes etiquettén, mint «Centaurea

banatica» fellállítA^a, de utólagosan világosan mint «Centaurea Scabiosa» jelölve. Végre
a 84-dik és 88-dik ívben találhatók a közönséges Centaurea Scabiosa-nak példányai

«Centaurea coriacea» féh-e nem magyarázható megjelöléssel.
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eoriacea név alá, nos ekkor e név mint kétértelm önkényt ek'snek, osztoz-

kodnék abban a sorsban, a melyben pld. a Fumaria prehensilis és sok más
elnevezés részesült.

A Centaurea eoriacea W. et K. ily kétéi-telmíísé}j;ének azonl)an a leg-

határozottabban ellene mondok.

Itt a classicus mti : «Plantae rariores Hungáriáé» mértékadó, hol is a

II. kötet (180) :214-dik lapján a Centauraa eoriacea tüzetesen le van irva,

a l9.")-dik táblán le van rajzolva. A Centaurea eoriacea lellielye gj^anánt

KiTAiBEL világosan Nyitra és Turócz megj^éket nevezi meg.

Noha nem képzelhet, hogy Kitaibel egy oly kiváló növényt, a min
a Centaurea Sadleriana, mely lakhelye— Budapest— közelében,— söt akkor

talán épen lakliázáig terjedve — a megyében mértföldnyi körben közönséges

volt, nem vett volna észre s ezt csak távol es megyék lelhelyeiröl ismerte

volna, a Centaurea eoriacea leírásából mégis látható , hogy a Centaurea

Sadlerianát nem éi*tliette. Szavai : «Calyx giobosus . . . squannilis interio-

ribüs Hnearibus intus argenteo nitidis, apice squamula nigro-fusca ciliata

auctis» . . . eléggé jellemzek ; nem szükséges, hogy azokat bvebben fej-

tegessem.

De a ki még evvel sem éri be, annak szolgáljon tudomásul az a meg-

másíthatatlan tény, a melyet Kanitz «Reliquiae Kitaíbelianae» munkájából,

az «Iter marmarosiense secundum anno 1815 suscemptum«-ból idézek,

hol is Kiinihel a 33. lapon a czinhotai növényt, tehát épen az én Centaurea

Sadleriana növényemet Centaurea Scabiosa L. név alatt sorolja fel.

DESCRIPTIONES UJ NÖVÉNYEK
PLANTARUM NOVARUM. LEÍRÁSAI.

Auctore LuDOVICO 81MKOVICS. Közli SlMKOVICS LajOS.

12. Linaria Kösensis |L. italico ><; vnlgaris) Simb.

Líuaria — e sectione Linariastrum DC. — tota ijlibra, et (jlaucescens.

Radiée fusiformi perenni ; caulihus 45—60 ^?» altis, teretibus, strictis, su-

peme erecto-pyramidato-ramosis ,- ranús raclii approximatis, apice ílorigero.

in racemum brevem abeuntibus ; foliis sessílibus, crel)re sparsis, glauco-

vírídibus, íinnis, lanceolato-linearibus, acutis, planis, margine retlexiusculis,

trinerviis, nervo medio supra plerumque conspicuo, subtus vaHdo tt promi-

nente, sulcis duobus exarato ; ßoribus sat deiixr racemosis, e mediooribus,

sulfurris, palato intense aurantiaco ; Uiriniis calycis cajisuhi breviorihns,

oblongo lanceolatis, acutis, uninerviis, nervo in pedunculum glahrnin de-

currente; seminibus exacte planis, ola hita intenra, orbiculari cinetis, medio

iiibenuloto scabris.
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Habitat in graminosis ad aqiiam stagnautem paludosamque, quae

«Kösely sive Kose» vocatur, prope opi^idum Szoboszló, comitatiis Hayduen-

sis Himgariae orientali-centralis socia cum Linariá vulgari Mill.

Colore glaucescente, glabritie partium lioralinm, foliis latioribus et ri-

gidioribus a L. vulgari Mill, remota et L. italicae Trev. approximata; nervo

foliorum valide eminente, inflorescentîâ et laciniis calycis nervosis Linariae

vulgari similis ; florum colore autem (magis quam in L. vulgari, sed minus

quam in L. italicâ sulplmreo) atque magnitudine, inter illas media. His de

causis eam pro liybridà proie, e L. vulgari Mill et L. italicâ Trev. ortâ, cen-

seo. — Linaria liaee mea etiam L. Kocianovicliii (L. genistifolio x vulga-

ris) Aschers. 0. B. Z. XV. 325, prolis similimodo hybridae proxima, sed ab

ea omnino aliéna. L. Kocianovicliii Aschers, est'enim, — sicuti a meritis-

simo amico meo Victore de Janka nuperrime persuasus sum, — re vera

progenies L. genistifoliae vulgarique hybrida, et ad oppidum Gyöngyös, —
loco L. Kocianovicliii iiatali, — L. italico Trev. typica nondum provenit

;

itaque L. italico x vulgaris, sive L. Kösensis mea alium sistit hybridum,

— Notas diagnosticas L. Kocianovicliii Aschers, inter eos L. genistifoliae et

L. vulgari quaerere debes ; eharacteres autem plantae meae L. italicam et

L. vulgarem inter media tenent. — Inflorescentia L. Kösensis Simk. e ra-

mos breves et racemos densos exstat, racemi erecti et rachi approximati

quam in parentibus spuriis, ita ut nulla habes vestigia in illas L. genistifo-

liae, e ramos longos et racemos laxos formatae
;

postea laciniae calycis —
nota haec ceterum levis — fructu capsulari evidenter breviores, nee longio-

res quam illae L. vulgaris Mill, quamvis longiores esse debeant si L. genisti-

folia Mill, parens una, alterave esset ; deinde semina exacte plana et com-

pressa, marginèque late alato membranaoßo cincta, nihil ergo in illis ex

seminibus angulatis et apteris L. genistifoliae invenimus ; denique foliorum

forma, angusta et longa, idest talis est, qualis ex fructificatione L. vulgari

cum L. genistifolia non effici posset.

Egészen meztelen s szürkéll Gyujtoványf a Linariastrum Dl. faj-

csoportból.

Gyökere orsódad s ével; szárai 45—^60 «"/„j, magasak, hengeresek,

fent emelkedetten gúlásan elágazók ; ágai a tengelyhez közelállók, hegyükön

virágosak s rövid virágfürtökben végzdök ; levelei ülök, a száron srn el-

S2r6rvák, fakózöldek, ersek, lándzsásan szálasak, hegj^esek, sikok, szélükön

kissé hátrahajlók, három erüek ; a levél középere a levél fels lapján is ki-

vehet, az alsón pedig,ersen kiemelked és két hosszanti barázdával hor-

nyolt; virágjai elég srn fürtösek, középnagyságúak, kénsárgák, élénken

narancsszín ínynyel ; csészéje sallaiigjai a tokcsánál rövidebbek, hosszúkás

lándzsások, hegyesek, középérrel ellátvák, mely a meztelen kocsánra is le-

fut; magvai laposak, kerekek, széles ép hártyás szegélylyel s lapjuk közepén

szemölcsösen érdesek.
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Terem ii «Köxelif illetök'fí Koarn nev mocsaras, posványos vízérnél

füves helyeken Szoboszló mellett Hajilume^'ében, a ma^'yar alföld keleti

középrészén a L. vulgaris Mill, társaságában.

Fakó színe s virágrészeinek mezítelensége által, valamint széh.'skés és

merevebb levelei által is elüt a L. vulgaris Mill.-töl és a L. italica Trev.-hez

közeledik; leveleinek ersen kiemelked középere, a virágzat és az eres csé-

szesallangok által a L. vulgárishoz hasonló ; virágjainak színe által pedig,

(mely sárgább mint a L. vulgárisnál és halványabb mint a L.- italicánál)

valamint azok nagysága által is középhelyet foglal el az emlegetett két nö-

vény között. — Ezen okoknál fogva e növényt a L. vulgaris Mill, és L.

italica Trev-növényfajokból ered korcsfajnak Ítélem. Ez a Linariám igen

közeli rokona a hasonlón korcseredetíi L. Kocianovichii (L. genistifolio x
vulgaris) Aschers. Ö. B. Z, XV. 335. növénynek is, de tle mindenesetre

különbözik. — Mert L. Kocianovichii Aschers. — a mint arról igen érde-

mes barátom Janka Victor e napokban meggyzdtetett, — valóban a

L. genistifolía és vulgáris korcs utódja, és Gyöngyös városa mellett, hol a

L. Kocianovichii szülhelye van, — a jelleges L. italica Trev. nem jön

el ; így tehát L. ítalico x vulgaris, vagyis Linaria Kösensis-em más kor-

csot jelent. A L. Kocianovichii Aschers, jellegz bélyegeit a Ij. genisti-

tifolia és L. vulgaris bélyegei között középet allólag kell keresnünk ; az én

növényem jellegzi pedig a L. ítalica és L. vulgaris között tartanak közepet.

L. Kösensis Símk. virágzata rövid ágakból és sr fürtökbl alakul, fürtjei

emelkedettek és a tengelyhez közelállók mint a sejtett szülknél, úgy, hogy

azokban a L. genistifolía hosszúágú és lazafürtü virágzatának semmi nyo-

mára nem akadhatunk ; azután a csésze sallangjai — e különben csekély

érték bélyeg — a tokcsatermésnél világosan rövidebbek, s nem hosszab-

bak mint a L. vulgaris Míll.-éi, holott hosszabbaknak kellene lenniök, ha az

egyik szül növény a L. genistifolía Mill volna ; továbbá magvai teljesen la-

posak és rónák s szélükön széles hártyás szárnynyal övezvék, tehát azokon

a L. genistifolía szögletes és szárnyatlan magvaiból semmit sem vehetünk

észre; végre leveleinek alakja keskeny és hosszú, azaz olyan, a min a L.

vulgárisnak a L. genistifoliával való keresztezdésébl nem jöhetne létre.

1'>. Lappa mixta |L. intermedio X toxnentosa) Simk.

Lappa hybrida. Radice bienni ; caule elato, erecto, ramoso ; foliis petiola-

tiö, cordato-ovatis seu ovatis apice apiculatis et margine ol)solete sed api-

culato dentatis, supra breve sparseque pubescentibus, sui)tus cinereo-tomen-

tosis; capitulis e maífnitudine L. intennedün' Rcíth. /iL, mih rdrrvmsia, i)i

nintonnii ajticr pltiít utiiiiis cDiuiestis, <ir<irlnt<n<h'(> xidihniatix : involucri folio-
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lis exterioribus subulatis iinciuatisqiio,. interioribiis latioribus, subcoloratis

et plerumqiie apice recto terminatis ; iloribus piirpureis exsertis.

Habitat in herbosis et ruderatis secus vias praedii Nagyrét ad pagum

Nagy-Eabe comitatus Bihariensis, sociis cum copiosis Lappa intermedia

Rchb. ill., L. tomentosá Lam., L. majori Gaertn., et L minori (Sckb.)

Dignoscitm* ab affinibus inflorescentia capitulisque suis L. intermediae

similibus ; a L. intermedia autem inflorescentia non ex capitulis glabris

quam in L. intermedia, sed ex talibus quam in L, ambigua Cel. — idest

lana araclmoidea cinctis— exstat. Lappa ambigua Gel. est inflorescentia sub-

corymbosa a Lappa haec diversa; Lappa pubens Boreau (L. minori x
tomentosa) autem, cujus specimina nondum vidi, — inflorescentia magis

racemosa et capitulis minoribus a planta mea videtur aliéna.

Korcs Bojtorján. — Gyökere kétnyári; szára magas, emelkedett, ágas;

levelei nyelesek, szívesvállból tojásdadok vagy egyszeren tojásdadok, csú-

csukon szálkásvégüek és szélükön lanyhán, de szálkásan fogasok, fels szí-

nükön rövid szétszórtan álló pehelyszörüek, alsó színükön szürkén-molyho-

sak ; fészkei a L. intermedia Rchb. fil.-éihez hasonló nagyságúak, alig für-

tösek az ágak hegyén többé-kevésbé összeállók, X30khálósan gyengegyaj)jasok
;

fészekgallérjának pikkelyei közül a külsbbek árképüek és horgasvégek, a

belsbbek szélesebbek, gyengén színezettek, és többnyire egyenes szálka-

csúcsban végzdök ; virágjai pirosak s a pikkelyeken túlemelkedök.

Terem bozótos parlagos helyeken, utak szélén a Nagyrét pusztán,

Nagy-Rabé falu mellett Biharmegyében, a Lappa intermedia Rchb. fil., L.

tomentosa Lam., L. major Gaertn. es L. minor (Sckh.) tömeges társa-

ságában.

Legközelebbi rokonaitól a L. intermediá-éhoz hasonló vnágzata és

fészkei által különbözik ; a L. intermediától pedig azáltal, hogy vmígzata

nem áll meztelen fészkekbl, hanem pókhálósán gyapjas mezekböl mint

például a L. ambigua Cel.-é.

Lappa ambigua Cel. sátorozó virágzata által különbözik e Lappátói

(Bojtorjántól) ; Lappa pubens Boreau (L. minori x tomentosa) pedig, mely-

bl nem láttam példányokat, — nagyobb fokban fürtös virágzata és kisebb

fészkei által látszik az én növényemtl eltérnek lenni.

E korcs eredet Bojtorján tárgyalása alkalmából nem hagyhatom em-

lítés nélkül, hogy a hazánkból eddig közölve lett három Bojtorjánon, azaz a

Lappa major Gaertn., L. minor (Sckh.) és L. tomentosa Lam.-on kívül a

Lappa mixta Simk.-al együtt még másféle, nálunk ez ideig figyelmen kívül

hagyott, de általam gyjtött Bojtorjánokat is felsorolhatok. Ilyenek :

a) Lappa conglomerata Schar, sert. Xr. 142/ . — E)i, Trans, p. 41ô.

Szedtem Kis-Tokaj mellett utak szélén.

b) Lappa anibigua Cel. Prodr. FI. Bohém. p. 249. (L. majori x tomen-

tosa Auct.)
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Szedtem Nagy-Rabé falu mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében

két alakban. Az egyik alak nagyobb fészk és kevésbé pókhálós gallérú s

ezt: forma majori.'i-nak nevezem; a másik kisebb fészk és pókhálósabb gal-

lérú, s ezt : forma tomcntosac-níúí hivom.

c) Lappa intermedia Rchb. ßl. (Lunge Dansk. H. sub. arct.) (L. ma-

jori >í minor Auct.)

Szedtem Kis-Tokaj mellett Zemplénmegye déli részén és Nagy-Rábé

mellett a Nagyrét pusztán Biharmegyében. Ennek is vannak majd a Lappa

major-hoz, majd a Lappa minor-hoz jobban közeled alakjai, s azonkivül

pirosvirágú és fehérvirágú fészkekkel is változik.

14. Polygonam pannonionnx Simk. (P. patuluin Sándor iu lierbaho, et ve-

risiiniliter etiam Nendtvicli, — uon M. B.)

Polygonum— e sectione Persicariae, serié II. Meissneri (DC. Prodr.)

-;— laeve, debileque. — Radice annua; caide hiunili dehiliqiw, errcfo, 7u»i-

tninqiie a hasi usqiic patulc ramoso ; foliis ovato-oblongis lanceolatisque, ín

pagina inferiori solum pubescentibus (quam in Polygono Persicaria L.) nec

fjlanduloso-pu nctat'is ; spicis ovatis oblongisque, densis, obtusis, solitariis
;

bracteis nudis aut minute eilintis (quam in Polygono tomentoso Schrank.)
;

fioribus purpureis, et cum pedunculis eglandidosis lueribiísqac.

Habitat in humidis praedii Rákos graminosis circa Budapestinum :

e. e. ad cauponam Gubacsiensem et versus Rákos-Palota.

Polygoni tomentosi Schrank et P. Persicariae L. quasi intermedium.

Ab afíinibus : Polygono lapathifolio L. (P. nodoso Pers.), Polygono Danu-

biali Kern. et. Polygono tomentoso Schrank, — foliis subtus eglandulosis ; a

Polygono Persicaria L. invicem, — bracteis^ nndis, rel minute eiliatis, facil-

lime distinguendum. Ceterum hahitu humili debilique et ramiticatioue pa-

tulo primo intuitu insigne.

A DC. Prodromusában Meissner által megkülönböztetett Persicaria

fajcsoi^ortnak Il-ik fajsorozatába tartozó sima, gyönge Polygonum ez. —
Gyökere egynyári ; szára alacsony és gyönge, emelkedett és néha tövétl

kezdve berzedten ágas ; levelei tojásdad hosszúkások és lánzsások is, alsó

színükön csupán pelyhesedk (mint a Polygonum Persicaria L.-nél) s nem

mirigyesen pontozottak ; fíízérei tojásdadok vagy hosszúkások, tömöttek,

kerekített csúcsúak, magánosan állók ; murvái meztelenek vagy igen }v\vn-

téktelenül pillas éhiek (mint a Polygonum tomentosum Schrank-nál) ; vi-

rágjai pirosak s kocsánaikkal együtt mirigytelenek es shnák.

Terem Budapest körül a Rákos-puszta nedves füves helyein: igypéld.

a Gubacs-csárdánál a Duna menten és a rákos-palotai mezkön.

Mintegy közephelyet foglal el a Polygonum tonumtosum Schrank es
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P. Persiearia L. között. — Rokonaitól, a mink : Polygonum lapatliifolium

L. (P. nodosum Pers.), Polygonum Danubiale Kern, és Polygonum tomen-

tosum Schrank, — alsó színükön mirigytclen levelei által ; a Polygonum

Persicaria L.-tl viszont, — meztelen vaçjy rij/öngcn pilláséln murvái <által,

igen könnyen megkiilönböztethetö. — Különben alacsony és gyönge ter-

mete által, valamint berzedt elágazása által is els tekintetre feltnik.

NEHANY KOZEP-MAGYAROESZAGI NÖVÉNYRL.

Közli : SiaiKovics Lajos.

(2-ik Közlemény.) ^

Közép-Magyarország növényeirl, s nevezetesen Budapest és környé-

kének növényzetérl némelyeket már e füzetekben is, valamint a « Magyar

növénytani lapok» 1877-ki folj^amának 8-ik és 9-ik számaiban volt alkal-

mam elmondani. E közleményem az eddig közöltek kiegészítésére czéloz, de

egyszersmind alkalomszer is óhajt lenni. Ösmeretes ugj^anis, hogy az

«Orvosok és Természetvizsgálók» ez évi nagygylésének színhelyéül az or-

szág szíve Budapest van kitzve ; ösmeretes az is, hogy 'úy alkalmakból az

illet vidék monographiájához a vidék flórájának összeállítása is szükséges

kiegészít részt képez. — Hogy Budapest és vidékének flórája a megbízot-

tak által a lehet terjedelemben és pontossággal legj^en összeállítható, —
ezért e közleményemben közzé teszem azon növényieket leihelyeikkei egye-

temben, melyeket eddig azon vidékrl följegyezve nem találok, de a melyek

általam ott gyjtetve s így ez alkalommal mint a vidékre ujak bemutatha-

tok. Ezen, Budapestre és vidékre nézve uj növényekhez néhány olyat is csa-

tolok, mely eddig onnan alig, vagy pedig kevés helyrl volt ösmeretes, va-

lamint olyanokat is, melyeknek a vidéken való eljövetóle Sadler ideje óta

kérdésessé s kétessé vált.

Az egyes növények Neilreich Ágoston rendszere szerint következnek

egymásután.

1. Anthoxanthum villosum Lois. Cserjés gyepes helyeken Budapest

mellett a Svábhegyen. Ösmerem Baranyamegyébl is Sellye falu kör-

nyékérl.

3. Koeleria glanca (Schk.) DC. Elég bven n futó vagy félig kötött

homokon a Csepel-sziget buczkáin Csepelfalu és Soroksár között, valamint

Szt.-Endi'ével szemközt a szt.-endi-ei szijíe' homokterletein.

^ E közlemény csupán annyiban vétetik Il-uak, a mennyiben a Term. Fttz.

Il-ik kötet 32-ik lapján kezdd közleniényhe/, liaKonló. Simk.



Uí)

3. Aim ctqnllaria Host. (Aira caryophyllea Sadl in Flora com. Pest.

p. 39.) Szikár, napos helyeken Budapest mellett a Svábhegyen és Boross

Jenö-nél a Hirschenloch nev hegy tetején.

4. Bromiis commKtatiis Schrad. Utak szélén és homokos napos helye-

ken a Rákoson Budapest mellett több helyen igy a Nagylegelönél. E növényt

BoRBÁs ViNCZE is megemhti a Rákosról (Ujabb jelent. 1875), megemlítendö-

nek véltem azonban e növényt én is azért, mert azt hiszem, hogy a Sadler

Bromus racemosusa (FI. com. Pest. p. 58) alatt a Bromus commutatus

Schrad.-t kell értenünk. — A Sadler Bromus racemosusa ugyanis gyakori

növény, mit én sem Budapest vidékén, sem hazánkban egyebütt nem ta-

pasztaltam ; másrészt pedig Sadler a Bromus commutatas Schrad-t, mely

hazánkban valóban gyakori, söt közönséges, — Pestmegye flórájában nem
említi.

5. Brow na raccmosus L. Utak szélein Budapest mellett Kbánya felé

a magyar államvaspálya épületeinél. Általam csak egyszer észleltetett' né-

hány példányban.

6. Bromus pat idus il/, et K. Utak szélein napos helyeken. Budapesttl

éjszakra Hidegkút falu környékén.

7. Heh'ocharis un'ujlumis (Link.) Rchb. Icon. VHI. f. 703. Nedves ré-

teken, árkok és vízerek mentén Budapest mellett a Rákoson több helyen,

így péld. a Nagylegelönél és a Gubacs-csárdánál a Duna mellékein. — A
Heleocharis palustris (L.) R. Br.-tól több jelleg által tér el s ezért én is

mint fajt ösmerem be. A Heleocharis uniglumis (Link) szára ugyanis nem

duzzadt, mint a H. palustris (L.)-é s a füzér alatt sem szkül össze hirtelen

mint amannál, hanem szára tömöttebb, vékonyabb és a füzér alatt is egyenle-

tes. A Heleocharis uniglumis füzére továbbá sötét-barna szín és fényes, míg

a H. palustrisé zöldes-verhenyes és homályosabb. — Végre a Heleocharis

uniglumisnál a füzér alsó polyvája nagy és szárölelö, míg a H. palustrisnál

jóval kisebb es ezért csak a fzer felet áterö.

A szár hüvelyeinek csonkításában különbséget példányaimon nem tu-

dok észrevenni, és a bibék számát is változónak, azaz majd kettnek, majd

háromnak tapasztaltam.

8. Allium longispathum Red. Lil. t. 316. Rchb. Icon. XX. lOOS.

(A paniculatum Borb. non L. Ak. Közi.) Napos helyeken, így Budapest mel-

lett a Kamara-erdben es a Csepel-szigeten homokos erdk szélén Csép és

Tököl falvak k()zt. A longispathum név valóban reá ill, mert igen hosszú

spathákkal bír.

A Budapest melll Kttaibel által közolt Allinm italiens, kétségkívül

e növényt jelenti.

0. Allium fallax Dou. Homokk-sziklák részeiben az ()-Buda és Pilis-

Szánthó közt a Garancs korcsmánál fekv hegyek tetején egy helyen

elég bven.
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10. Alii 1(1)1 vim'.alc L. Szedtem nemcsak az ó-budai löpormalom ho-

mokos környékén, hanem Szt.-Ivány mellett is a Kovíicsi hegyeken.

11. Muscari neglectum Guss. Napos, kövér gyep hegylejtön a Hárs-

hegyen a Szép-Juhásznénál Budapest mellett.

12. Salix Pontederana Schleich. (S. cinereo x purpurea Bap.) Egy

vízárok mentén a Eákoson Budapest mellett Kákos-Palota felé.

13. Populus Bachofenii Wierzh. Néhány liatalmas fát alkot a Pilis és

Alberti között lev erdben, Pestmegyében. Levelei tojásdad háromszögüek,

éleiken nagyozva fogasak, úgy azonban, hogy az egyenltlen fogazottságnál

fogva a levél 3, illetleg 5 karajúnak tnik fel. Levelei továbbá alsó szí-

nükön sürün molyhosak, s ezért Neilreich A. helyesen állítja, véleményem

szerint, a Populus cane censhez. Hogy a Populus canescens Sm.-nek közel

rokona, azt ágainak hasonló szín kérge, valamint azon tapasztalatom is

bizonyítja, hogy egyes alakjaiban közeledik a P. canescens Sm.-hez.

14. Populus villosa Lang. Si/ll. Ratish I. p. 185. Tzeges talajon a

Pilis-hegy keleti részén elhúzódó pilis-szt.-kereszti völgyben, valamint a

Csepel-sziget erdeiben Csép és Tököl falvaknál. Föjellege, hogy évenkinti

friss hajtásai valamint a rajtok kifejldött levelek legnagj'obb része mind

a két színén srn álló s rövid szröktl selymesen fényl. Hajtásai-

nak alsóbb levelei erezetökben, alakjokban és meztelenségökben megegyez-

nek a Populus tremula L. leveleivel, s ezért a P. tremula fajtájának tekin-

tend.

15. Polycnemwn Hcuffelii Lang. Szikár erdkben és csepleszekben

Csobánka falunál Pestmegyében a Drenek hegyen és Nagy-Kartalján, vala-

mint Szt.-Endrénél az Izbék felé es hegyek déli erds lejtin bven.

1 6. Plantago argottea Chaix. Napos dombokon s legelkön Péczel mel-

lett Pestmegyében. így, noha Kerner Antal Pestmegyében nem találta, és

noha az Epres-pusztán eljöv Sadler-féle Plantago argentea-hoz kétség fér,

mégis igaz marad, hogy a Pl. argentea Chaix Pestmegye növényzetének egyik

tagját képezi.

17. Dipsacus fallax. (Dipsacus silvestri x superlaciniatus) Simk. Le-

velei nagyobb részben szárnyasán hasgatottak, szélükön sertésen pillas élek
mint a Dipsacus laciniatus levelei; de legfels levelei épek és mezítelen

élek, gallérlevelei pedig szálasak, igen hosszúak s a virágzati gömböt jóval

túlhaladják, mit a Dipsacus laciniatusnál nem tapasztalunk. Ez utóbbi jelle-

gek által a Dipsacus silvestrishez közeledik, melytl azonban levelei legna-

gyobb részének alkotásában, valamint rövidebb virágzati fels murvái által

is eltér. — Középhelyet foglal el tehát a Dipsacus laciniatus és D. silvestris

között. Egy ehhez igen hasonló korcs Dipsacust Tauscher Gyula a Csepel

szigeten gyjtött Csepel-Újfalu mellett fzesekben, melyet azonban Dipsa-

cus laciniatus x supersilvestris-nek tartok. — Dipsacus fallax Simk terem

Pestmegyében Pilis-Szt-Kereszt és Csobánka falvak között utak szélein.
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IS. Kiiiiiítid ('(írjKitliictí Ilciijf. FüvL's napos liegylejtön Budapest

mellett a Gellért-he/íyen néhány szál.

10. Inula pseitdosalinna Sitnk. Cseplcszek szélén a Csépi fáczán(ísl)an

Csepel-szigetén. Levelei keskenyek s aránylag hosszúak, olyformán, mint

az az Inula Salicina L.-nél tapasztalható ; de fészkei s különösen fészek -

pikkelyei alakjokra s alkotásukra nézve az Inula cordata ]3oiss-val egyez-

nek meg.

i20. Picris acpindca Sauter. Pilis-Szt-Kereszt felett a Pilis-hegy alatt

lev forrásos völgy nedves cserjés hegylejtöin, Pestmegyéijen.

2[. CifiiogloíiSKm hunfiaricum Siink. Napos hegyek lejtin és erdk

szélein. így Budapest mellett a Sas-hegyen és a P'arkas-völgyet környez

napos cserjés lejtökön ; a Pilis-hegynek nyugati Kesztölcz felé néz napos

csúcsán ; Fóth mellett a Somlyó-hegyen ; és Pestmegye határán kívül a to-

kaj-hegyaljai hegylánczon Horváthi mellett a Horváthi-Szokolya hegyen.

Zöldel színe és sajátos meze által, mely (gyakran szemölcsön ül)

sertekbl van alkotva, továbbá apró, sürün tüskés és szegélytelen terméskéi
,

valamint hosszú termés fürtjei által, elter a hazai Cynoglossumoktól és a

Cynoglossum nebrodense Guss.-vel rokon, mely azonban havasi növény,

piros pártával és alá-törött kocsánokkal, míg a mi növényünk alacsony na-

pos dombokon n, kék virágú és íves hajlású kocsánokkal bír.

ú'2. Ancluisa Gmelini Ledeh. Gj^akori Szt-Endrénél a hasonnev szi-

getnek a várossal szemközt fekv homokbuczkáin ; terem továbbá a magyar

x^lföld egyéb homokbuczkáin is, például SzabolcsmegyébenTúra és Bogdány

között. «

23. Echium Wierzbickii Haberle in Reich. Germ. 336. Utak szélein a

Rákos homokos mezin Budapest mellett Rákos-Palota felé néhány pél-

dányban.

24. Hyosci/amus jjallidas Kit. Budapest mellett utak szelén a tégla-

gyái'nál a Gellért-hegy tövénél.

25. Veronica ana(/aUoides Giiss. Pocsolyák szélén helyenként : így Bu-

dapestnél Promontor felé, továbbá Pilis-falunál Alberti felé és a Csepel-szi-

geten Sziget-Szt-Miklósnál a soroksári Dunaág partjiun.

26. Melampyrnm com mutatam TauncJi. Cserjés helyeken Budapest

mellett a Hárshegy éjszak-nyugati tövében. E nagyobb virágai és hosszabb

csészefogai által a Melampyrum pratense L.-tl különböz mivény cserjés

lielyeken az Ágasváron is n Bátony község közelében Hevesmegyében, va-

lamint a Mecsekháton is Pécs vidékén, honnan tévesen ^felampyrum pra-

tense L. név alatt közöltem a magy. tud. akad. közleményeinek XI. kcitet

184-ik lapján. — Melampyrum pratense L. Pestmegyébl a csobánkai Dre-

nek-liegyrl van meg gyjteményemben, hol az a Szt-Kutnál Ix'iven n,
egyébként i)cdig a Hegyalján Tolvcsas Erd-Iíorvátlü hegyeirl gyjtöttem.

Sahler ]\Iilanipyruui silvaticumjat, melyet aFloracom. Pestinensis 2();i-ik

Termiszctrajzi /iizetck. II. k'itet II. r> lll. /"><<. lÜ
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lapján Pestmegye magasabb fekvés erdeiben gj'akorinak állít, ott azonban

ujabb idben senki által sem volt feltalálható, az igazi Melampyrum pra-

tense L,-nek tartom, mig a Sadler Melampyrum pratenséját M. commuta-

tum Tausch.-nak tekintem. E nézetemben azonkívül hogy a M. silvaticum

Pestmegyében fel nem található, és hogy a M. pratense L. mellett a M.

commutatum Tausch is nö, melyet e néven Sadler fel nem említ, — támo-

gat azon körülmény, hogy a M. commutatum Tausch nagyobb virágú mint a

M. pratense L., és hogy Koch az ö Synopsisában a M. silvaticumnak a

M. pratensistöl való megkülönböztetésére azt is felhozza : «flores dimidio

quam antecedentis (idest M. pratensi) minores.» — Sadler, ki Koch után

határozott, könnyen tekinthette ennélfogva a kisebl) virágú M. pratense L.-t

Melampyrum silvaticumnak és a nagyobb virágú M. commutatumot,

M. pratensének.

27. Bifora radians M. B. Utak szélein Budapest mellett a Laszlovszky

közelében a zugligeti hegyek tövében csekély számmal 1874. jun. 7-én.

28. Clematis odontophylla Gandoger. Budapest mellett a Lipót-mezön

a Clematis Vitaiba L. társaságában.

29. Thalictnim collinum IVallr. Feltn alakjait szedtem Szt-Endrénél

a hasonnev szigeten homokos erdk szelén es homok-buczkás tisztásain

Ilyenek :

v) grande Simk. Nagylevelü s termetes alak
;

v) arenarium Simk. Kiváló homoki alak, mely egeszén tompa karajú

levelekkel bír, úgy hogy leveleiben a Thalictrum minus L.-vel megegyezik.

30. Fumaria dciisißora DC. Budapest mellett a szlk közötti utak

szegélyén a Hárshegy alatt egy helyen elég bven.

31. Roripa paliistiis (Leyss) Bess. Budapest mellett az elrekesztett

soroksári Dunaágban és folytatólag a Csepel-szigetnek a Gubacs-csárdával

majdnem szemközt fekv partján. Eitka, mint hazánkban egyáltalán, de

mégis terem Budapest vidékén.

31. Viola arenaria DC. var. denndata Simk. Egeszén meztelen, de

egyéb tekintetben a Viola arenariával egyezik meg. — Terem homokos er-

dkben a Nagy-Kopas?-liegy tövénél Pilis-Csaba mellett.

32. Viola scotophylla Jord. Csepleszekben s erdkben Budapest mel-

lett a Háromhatár-hegyen.

33. Ileriiiaria filabra L. Homokos talajon, folyók medreben es ritkás

erdkben. így Budapest mellett a soroksári Dunaágban a Gubacsi-csái'dával

szemközt, és bven a Kovácsi-hegyek ritkás erdeiben Szt-Ivány mellett.

34. Sperfiidaria marginata (DC. FL Fr. IV. p. 793. sub Arenaria).

Budapest mellett Albert falunál s a Promontortól Budaörsig haladó hegy-

gerincek alatt fakadó budai keserüforrásoknál helyenként.

35. Géranium pijrenaicum L. Fóth mellett a gróf Károlyi-kert ligetei-

ben vadon tenyészve.

1
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36. Epilobimn rirgatiim Reut. (K.palttstri>cpari-ißorum.)Vuis-tiiA\-

berti-falvak között Pestmegyében a berkes mocsarak szélein elterül nedves

kaszálókon Epilobium palustre L. es E. parviflorum (Schreb.) társaságcában.

Az Epilobium palustre L.-töl, melynek szörösszárú s level alakjaihoz kö-

zeledik, eltér zöldelö maghonai által, sötétebb szín virágjai és terméseinek

s szára fels részének szrözete által, mely berzedten álló s ritkább meg
hosszabb szrökbl alkottatik, mint az E. palustre L.-nál. — Az Epilobium

parviflorum (Schreb)-tl, melynek kopaszos alakjaihoz szintén hasonlit, —
alakra keskenyebb és vállra hegyesebb levelei, továbbá termései által külön-

bözik, melj^ek egész lapjukon és élükön is elég síirün pelyhesedk, s ezért

kevésbe zöldelk, mint az E. parviflorum (Schreb) termései.

37. PridKts inailitia L. }) Lcopoldensis Sinik. Utak szélén a szlk
közt a lipótmezei dombokon Budapest mellett. E dombokon töménytelen

Prunus insititia L. terem a szöük között, — egy helyen azonban néhány

oly cserjét találtam, mely a Prunus insititia L. példányaival teljesen meg-

egyezett virágjainak nagyságában, leveleinek szrözetében, alakjában, foga-

zottságában és ágainak mezében, — csupán abban különbözött tlük, hogy

kocsányai egészen meztelenek valának. E meztelen kocsányú Prunus insiti-

tiát nevezem ,:?j Leopoldensisnek.

38. Rahas toiiicnfosiis Borkh. Gyakori nemcsak Budapest napos he-

gyein, hanem Csobánka es Pilis-Szánthó közt is.

39. Cytisas hirsatus L. (C. falcatus W. K.) Budapest mellett a Sváb-

hegy napos füves keleti lejtin és Pilis-Csaba mellett a Nagy-kopasz tisz-

tásain.

40. Gcnistd pt((iil<t M. />. Csalitos helyeken Schilling mellett a Cse-

pel-szigeten. — Tauscher Gyula e növényt Genista viragata név alatt

küldte szét ösmerseinek.

Nagyváradon, 1878. ápril 1.



154

EXPEDITIO AUSTmAC0-HUN(4ABICA AD 0RA8 ASIAE

ORIENTÁLIS.

ANTHOPHYTA QUAE IN JAPONIA LEGIT BEAT. EMANUEL WEISS Mkd. Dr. ET QUAE

MUSEO NAT. HUNGAEICO TEOCURAVIT JOANNES XANTHUS Mus. Nat. Conserv.

ENUMERAT

Augustus Kanitz.

II.

XJlCOT^iTLKAE.
CHOR IFEXA L, A. E.

PIPEEACEAE.

Piper Futokadsura Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1587.

In rupibus ad Oosima 29. ix.

SAURUEACEAE.

Houttuynia cordata TJnmb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1585.

Circa Yokohama, Kanasawa, Kamakiira,

Totska 23—25. x.

AETOCAEPACEAE.

Ficus pyrifoJia Burmann •

Franck, et Sav. 1. c. n. 1555.

In silvis circa Aknnora 6. 10. ix., inter

Aknnora et Nisitomari 16. ix., ad

Köbé prope Hiogo 1. Miroeha 26. ix.

circa Yokohama 1 3. x.

F. Sieboldiana Mirf.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1556.

Ad margines silvar. circa x\knnora 10.

16. IX.

F. pumiia L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1557.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX. Circa Hirado-sima 20. ix.

F. erecta Tkiini>.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1558.

Ad marg. rivuli circa Hirado-sima 20. ix.

UETICACEAE.

Urtica Thunbergiana Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1564.

In silva inter Kanasawa et Kamakura

24. X.

Piiea petioiaris iSieb. et Zucr.) EL
Franck, et Sav. 1. c. n. 1569.

Circa Yokohama 13. 18, x.

Boeliraeria nivea ( L.) Hook, et Am.
Franck, et Sav. 1. c. n. 1 575.

In collibus inter Aknnora et Nisitomari

16. IX.

B. platyphylla Don k Japonica iL. fil.)

Wedd.

Franck, et Sav. 1. c. n. lo76.

Inter Aknnora et Nisitomari 1 6. ix., ad

margines viarum prope Fnkahori 18.

IX., in m. Kawara Yama 18. ix.

B. hispidula F>l.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1580.

In silva circa Yokohama 18.x.

CANNABACEAE.

Humulus Japonicus Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1539.

Circa Yokohama 13. 18. x.
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ULMACEAE.

Celtis Sinensis l'as.

Franck, et Sav. 1. c. n. 15i7.

In collilnis aiistral. circa Yokoliama T).

li>. XI.

POLYGONACEAE.

Rumex crispus />.

Fnimli. et ii'ar. 1. c. u. liUl.

In nideratis circa Akunora G. ix.

Polygonum Blumei Meisn.

Franck, et Sac. 1. c. n. 1415.

Inter Akunora et Nisitomari 1 G. ix., circa

Yokohama 18. x.

P. Japonicum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. lilî).

var. grandiflora Meisn.

Ad margines viarmu circa Fukahori

18. IX.

P. filiforme Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1420.

In monte Kawara-Yama 18. ix.,incolli-

bns circa Oosima 29. ix.

P. Orientale /.. ß pilosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1424.

Circa Oosima, (an cult. ? Weiss) 29. ix.

P. Chinense /.. ;:> corymbosum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1427.

In Hirado-sima 20. ix.

P. hastato-trilobum Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1429.

In ruderatis ad Oossima 29. ix.

P. Sieboldi Meisn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1431.

Ad margines silv. circa Yokohama 1 8, x.,

in Ibssis circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 24—20. x.

P. multiflorum Tknni».

Franck, et Sav. 1. c. n. 1438.

Circa Akunora G. ix.

P. CUSpidatum sich, et Zncc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1439.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 2G. ix., in

coUibus circa Oosima 29. ix., circa

Yokohama 31. x.

Chylocalyx perfollatus ( L. ) Hassk.

Fratuk. i't .S'(i/'. 1. c. n. 1434.

In ruderatis circa .\kunora G. ix.

Fagopyrum esculentum Mnerck

Franck, et Sar. 1. c. n. 14i2.

In agris inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

AMARANTACEAE.

Celosia argentea L.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 1393.

Circa Akunoi'a G. ix.

;i cristata ( L.) Hcntk.

Franck, et Sav. 1. c.

Ibidem, colitur 10. ix. et ad margines

viarum G. 18. ix.

Euxolus viridis ( F. ) Mo(i. Tand.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1397.

var. caudata Hnok-./il.

In agris circa Yokohama, Kanasawa,

Kamakura, Totska 23—25. x.

Achyranthes bidentata Illume var. Japo-

nica Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 13!)8.

In coUibus inter Akunora et Nisitomari

16, IX., in ruderatis ad Oosima 29. ix.

Gomphrena globosa L.

Franck, et Sar. 1. c. n. 1^99.

Circa Hirado-sima an culta? 1. lian/iclil

et Sckünherijer 19. ix. circa Oosima

col. 29. IX.

CHENOPODIACEAE.

Kochia Scoparia / /.. ; Sckrad.

Franck, et Sav. 1. c. n. 138G.

Circa Akunora cult. G. ix.

CARYOPHYLLACEAE.

Dianthus Seguieri rkaix !

Franck, et Sav. I. c. n. 187.

In pratis et silvis ad Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix.

D. superbus /..

Franck, et Sar. 1. c. n. 188.

Circa Yokohama 18. x.
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Cucubalus bacciferus T.. var. Japonica

Miq.

Franch. et Sav. 1. c. n. 198.

Ill fruticetis iid Kobe prope Hiogo 1.

Mirucha 26. ix.

Melandrium firmum fSieh. et Zucc.)

liohrh.

Frmuh. et Sac. 1, c. n. 190.

Yokohama 1. Naumann.

Lychnis grandiflora Jacq.

Franck, et Sav. 1. c. u. 202.

var. Senno ( Sieh, et Zucc. )

Franch. et Sav. 1. c. n. 204.

In umbrosis rupiniia m. Kawara-Yama

18. IX. ad Totska 23—25. ix.

Malachium aquaticum
{
L.) Fries

Franch. et Sav. 1. c. n. 209.

In ruderatis prope Akunora 6. ix.

Sagina maxima A. Gray

Franch. et Sav. 1. c. n. 219.

forma minor Miq.

In agris prope Yokohama 31.x.

CRASSULACEAE.

Penthorum sedoides L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 627.

Ad rivum i^rope Yokohama et Totska c.

fi-uct. 25. X.

MESEMBßYANTHEMACEAE.

Mollugo stricta L.

Franch. et Sav. 1. c. n. 674.

In agris inter Akunora et Nisitomari 1 6.

IX., circa Yokohama 13. x.

TEEEBINTHACEAE.

Rhus semialata Murray ß Osbeckii DC.
Franck, et Sav. 1. c. n. 385.

In Silva prope Akunora c. fruct. junior.

10. IX., in Inasatake 10. ix., Kobe
prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX.

R. succedanea L.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 386.

Circa Akunora col. 6. 16. ix.

R. Silvestris Sirb. et Zucc.

Franck, et Sar. 1. c. n. 387.

In Silva m. Inasatake 10. ix.

RUTACEAE.

Zanthoxylon schinifolium Sich, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 294.

Ad Hirado-sinia 20. ix.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia humifusa WilUl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1507.

In agris ad Yokohama 31. x.

E. lasiocaula Boifts.

Franck, et Sav. 1. c. u. 1509,

Ad margines silvarum circa Yokohama
18. X.

Sapium sebiferum Bo.vb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1519.

Circa Yokohama, ad margines silvai'um

18. X.

Rottiera Japonica (Tkunh. ) Sieb, et Zucc

Franck, et Sav. 1. c. n. 1521.

Ad margines silvarum m. Inasatake 10.

IX., inter Akunora et Nisitomari 1 6. ix.

Phyllanthus Urinaria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1528.

Ad margines \aarum prope Akunora

10. IX.

Glochidion obovatum Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1529.

In apice m. Inasatake 10. ix., circa

Hirado-sima 20. ix.

Acalypha gemina (Lour.) Spr.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1522.

In agi-is circa Yokohama 31. x.

TILIACEAE.

Corchoropsis crenata Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 271.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad sepes

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.,

ad margines viarum prope Fukahori

18. IX., circa Yokohama 13. x.
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MALVACEAE.

Hibiscus mutabilis /..

h'ranih. et Sav. 1. c. n. 201.

Colitnr in hortis ad Totska 25. ix.

H. Rosa sinensis /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 202.

Ad iiiargines viaruin ad Fukahori, etiam

col. 18. IX.

Gossypium Indicum />.

Francit, et Sav. 1. c. il. 200.

Col. ad Kobe prope Hiogo 1. Mimcha.

GERANIACEAE.

Geranium Nepaiense Sh-m

Franvli. et Sur. 1. c. n. 281.

In sepibus et sihàs ad Akuuora 0. 10.

IX., circa Nisitomari IG. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirucha 26. ix., circa

Yokohama 18. ix.

BALSAMINACEAE.

Impatiens Textori M/î/.

Framh. et Sav. 1. c. u. 287.

In locis liumidis silvarum ad Kamakura

et Totska 25. x.

AURANTIACEAE.

Citrus trifoliata f..

Fvanrh. et Sav. 1. c. n. 302.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirov/ta

26. IX.

SAPINDACEAE.

Koeireuteria paniculata La.cm.

Francit, et Sac. 1. c. n. 351.

Ad margines silvarum circa Totska

•21. x.

Acer palmatum Tlmnh.

Franch. et Sav. 1. e. n. 304.

In silva prope Nisitomari arbor, alti 1 0,

IX., Yokohama, Kanasawa, Kamakura.

Totska 23—25. x.

Staphylea Bumalda Dr.

Franch. et Sar. 1. c. n. 378.

Ad rivuin prope Totska 25. ix.

Euscaphis Japonica i Ihuuh. )

Francit, et Sac. 1. c. n. 379.

In silva prope Akunora 10. ix., Hirado-

sima 1. Hanfieltl et Sr/tiinhcnfcr 19. ix.

VITACEAE.

Vitis Labrusca L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 34-4.

Ad sepes prope Fukahori 1 8. ix., Hirado-

sima 20. IX.

V. Thunbergij (Sich, et Xucc.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 84.

Ad rupes prope Akunora 0. ix., ad arbo-

res in m. Inasatake 10. ix., ad lapides

versus Nisitomari 18. ix.

var. tricuspidata ( SUé. et Zucc. ) Miq.

Ad sepes prope Akunora 10, ix.

CELASTRACEAE.

Evonymus alatus (Tkunb.)

Franch. et Sac. 1. c. u. 324.

fonua exalata llctiel

In silva prope Akunora 10. ix.. Nisito-

mari 10. IX.

E. Hamiitonianus Wall.

Franck, et Sav. 1. c. n. 325.

Ad sepes circa Y'"okohama 18. 31. x.

E. JaponiCUS Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 329.

Ad Akunora 0. ix.

Celastrus articulatus Thnnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 331.

Ad Akunora 10. ix.

[huius varietas.

et Sav. 1. c. u. 332.]

C. Ciliidens Miq..' Franck.

RHAMNACEAE.
Paiiurus Aubletia Roem. et Sckult.

1' ranch, et Sav. 1. c. u. 336.

Yokohama 1. Nauntann.

ILICACEAE.

Ilex crenata Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 310.

In silvis m. Kawara-Yama 18. ix.. ad

sepes prope Kamakura 24. x.
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I. intégra Tlmnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 317.

Ad Hirado-sima 20. ix., ad margines

silvarum ad Kamakura 24. x. Yoko-

hama 31. X.

PITTOSPOEACEAE.

Pittosporum Tobira (Thunh.) Ait.

Franch, et Sav. 1. c. n. 182.

Circa Yokohama c. fruct. 31. x.

CEUCIFEBAE.

Capsella Bursa pastoris Moench

Franck, et Sav. 1. c. ii. 160.

Ch'ca Yokohama 31. x.

VIOLACEAE.

Viola Patrinii DC. var. Gmeliniana Betjel

Franch. et Sav. 1. c. ii. 168.

In silva ad Kohé prope Hiogo, il. fr. 1.

Mirocha 26. ix., circa Yokohama 5.

12. XI.

V. prionantha Bunge

Franck, et Sav. 1. c. n. 170.

In agris circa Yohohama 5. 12. xi.

V. silvatica Fries

Franch. et Sav. Í. c. n. 174'??

In rupium fissuris m. Kawara-Yama 1 8.

IX., Yokohama cum fruct. 1 8. x.

CUCURBITACEAE.

Trichosanthes Cucumeroides (Ser.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 601.

In rupibus m. Ka^rara-Yama 18. ix.

Cucurbita Pepo F.

Franck, et Sav. 1. c. p. 175.

Circa Yokohama efferata 18. x.

Melothria Regelii XamL
Franck, et Sav. 1. c. n. 668.

Ad Kobe prope Hiogo 1. Mirock a 26. ix.,

circa Yokohama 13. 18. x.

SALICACEAE.

Salix Sieboldiana Blume

Franck, et Sar. 1. c. n. 1045.

In]silva superiore m. Kawara-Yamal 8.ix.

HYPERICACEAE.

Hypericum erectum 77/»»//.

Franck, et Sar. 1. c. n. 230.

In silvis ad Akunora 6. ix., in apice m.

Inasatake et ad rivul. 10. ix., versus

Nisitomari 1 6. ix., in m. Kawara-Yama

18. IX., ad Hirado-sima 20. IX., in silv.

circa Yokohama, Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

H. Japonicum Thunh.

Franck, et Sav. 1. c, n. 231,

Ad fontem in m. Kawara-Yama 1 8. ix.

TERNSTROEMIACEAE.

Eurya Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 236.

In fructicetis ad Akunora 0. ix., in apice

m. Inasatake c. fruct. 10. ix., in saxo-

sis circa Nisitomari c. fruct. 16. ix.

circa Yokohama sepes cultas effonn.

13.x., etiam in silva spont. 13. 18.

31. X., inter Kanasawa, Kamakura et

Totska 23—25. x.
"

E. Chinensis B. Br.

Franck, et Sav. 1. c. n. 237.

Arbor ad Oosima 29. ix., circa Yoko-

hama 31. X.

Stachyurus praecox Sieb, et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 244.

Ad Hirado-sima c. fruct. 20. ix., in silva

ad Kamakura 24. x., Yokohama 1.

Xauinann.

Camellia Japonica L.

Franck, et Sav. Le. n. 248.

In m. Inasatake 10. ix., Hirado-sima

20. IX., Kobe prope Hiogo 1. Mirocka

26. IX.

C. Sasanqua Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 249.

Ad sepes circa Fukahori 18. ix., Yoko-

hama 13. 18. x., Kanasawa, Kama-

kura, Totska 23—25. x.

c. longifolia Miq.

Franck, et Sar. 1. c. u. 249. c.

Ad caupouam in Totska 24. x.
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Thea Chinensis si„is.

Franch. et Sav. 1. c. n. ííaO.

Ad Akunora I'ruct. (J. ix., in silva ad

Kobe propo Hiogo 1. Miitnha !2(). ix.,

Yokohama 5. 12. xi.

BERBEBIDACEAE.

Berberis Chinensis /v.s/.

Fianrh. et Sai\ 1. c. n. 93.

Ad rivum prope Hirado-sima 20. ix., ad

inarg. silv. circa Yokohama 18. 25.x.

Nandina domestica Thunh.

i'ldncli. et Sar. I. c. n. 98.

In saxosis ad temphim Daibuts prope

Nisitomari 16. ix., circa Yokoliama

13. 18. 31.x.

LARDIZABALACEAE.

Akebia lobata Decaisne

Franch. et Sav. 1. c. n, 89.

In dunietis circa Yokohama 18. x.

Stauntonia hexaphylia (Thunh.) De-

caisne

Franch. et Sav. 1. c. u. 92.

Inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

MENISPERMACEAE.

Cocculus Thunbergii l>(\

Francli. et .Sar. 1. c. n. 83.

Ad Akunora 6. ix., Nisitomari c. l'ruct.

16. IX., Hirado-sima 20. ix., Yoko-

hama 18. X.

/- triloba
f
Thunh. ) sp. Mil].

Franch. et Sav. 1. c. n. 83. y

Ad Akunora c. fruct. 6. ix.

Stephania Japonica { Thunh.)

Franch. et Sav. 1. c. n. 86.

plantae uostrae adnumeranda S. rotunda

Miij. et Franch. et Sav. 1. c. n. 87.

non Loureiro.

In silva collis prope Oosima 29. ix.

MAGNOLIACEAE.

Kadsura Japonica /..

l-'vancli. et Sav. 1. c. n. 77.

Ad rivuui prope Kobe 1. Minicha 26. ix.

RANUNCULACEAE.

Clematis paniculata l'hunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 1.

In frnticetia ad Akunora 6. ix., Hirado-

sima c. fruct. 20. rx., Kobe prope

Hioi^o c. fruct. 1. Mirocha 26. ix,

C. apiifolia />r.

Franch. et Sav. 1. c. n. 4-.

In silvis ad Akunora H), ix., Hirado-sima

C. Pierotii Miij. [20. ix.

Franch. et 8a f. 1. c. n. 5.

In silvis ad Akunora 10. 16. ix., m. Ka-

wara-Yama 18. rx.

Thalictrum hypoleucum Sieh, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 13,

In m. Inasatake usque ad apieem 10.

IX., m. Kawara-Yama 18. ix., Oosima

29. IX., Yokohama 18. x.

Anemone Japonica^ Thunh. )Sié. etZucc.

Franch. et Sav. 1. c. u. 15.

Ad Yokohama, florib. fere plenis 1 3. x.

Ranunculus Japonicus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 27.

Fukahori ad margines viarum 1 8. ix.

R. ternatus Thunh.

Franch. et Sav. 1. c. u. 28.

In ruderatis ad Akunora 6. ix., Nisito-

mari 16. IX., Yokohama.

R. sceleratus /..

Franch. et Sav. 1. c. n. 38.

In ruderatis ad Akunora 6. ix.

Aconitum Fischeri Hdchcnh.

Franch. et Sav. 1. c. n. 55.

Ad Oosima colitur 29. ix., in dumetis

et silvis circa Yokoluuna, Kunasawa,

Kanuikura 10. 23 25. x.

Cimicifuga foetida /..

var. simplex ( W'ormxii. sp.) lU'iicl

I 'rauch et Sav. 1. c. n. 58.

In silvis prope Kauasawa et Kamkura

2i. X.

BETULACEAE.

AInus maritima S'utt. i Japonica sich.

et Zucc. sp.) llctjcl

Franch. et Sav. 1. e. n. I6;{7.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.
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A. incana Wilki.

var. glauca Ait.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1 G38.

In silvis circa Yokohama 18.x., Kana-

sawa, Kamakura, Totska 23—25. x.

CUPULIFERAE

Quercus glanduiifera Blume

Frandi, et <SVíí;. 1. c. ii. 1600.

Kobe prope Hiogo c. fruct. 1. Mirocha

26. IX., ad marg. silv. prope Yoko-

hama c. fruct. 1 3. 18. X., Totska 25. ix.

Q. serrata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1602.

Ad marg. silv. m. luasatake c. fruct. 10.

IX., circa Yokohama c. fi'uct. 13. x.

Cyclobalanopsis acuta ( Tkunh. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1605.

In silva circa Yokohama 13. 31. x.

C. glauca (Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1607.

In m. Inasatake 10. ix:., ad Hirado-sima

20. IX.

var. myrsinaefolia (Blume! sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1612.

In Totska 24. x.

Pasania cuspidata ( Thunb. ) Oerst.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1609.

In silvis ad Yokohama, Kamakura, Ka-

nasawa, Totska 23—25. ix.

Castanea vulgaris Lam.

var. Japonica ( Blume sp.)

Franck, et Sav. 1. c. n. 1614.

Ad Akimora c. fruct. 6. ix.

var. canescens Blume

Ad Yokohama 1. Naumann.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbeiiata Thunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1461.

Ad Akunora 6. ix., in ai)ice m. Inasatake

c. fruct. 10. IX., ad rivum prope Totska

et Yokohama 23. ix.

E. pungens Thunb.

Franck, et Sav. 1. e. n. 1464.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., ad Hirado-sima leg. Banfield

et Sckönbert/er 19. ix.

E. glabra 27///»/;.

Franck, et Sav. 1. c. n. 1466.

In silvis ad Yokohama, Kanasawa, Ka-

makura, Totska 23—25. x.

THYMELAEACEAE.

Wickstroemia Japonica (Sieb.) Miq.

Franck, et Serf. 1. c. n. 1451.

Ad Hirado-sima 20. ix.

LOBANTHACEAE.

VisCUm artiCulatum Burmann

Franck, et Sav. 1. c. u. 1456.

Ad Hirado-sima 20. ix.

SANTALACEAE.

Thesium decurrens Blume

Franck, et Sav. 1, c. n. 1458.

Circa Yokohama 1 8. x. In silva ad Totska

25.x.

UMBELLIFERAE.

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

Franck, et Sav. 1. c. u. 677.

Yokohama 1. Naumann.

Sanicula elata Hamilt.

Franck, et .Sat". 1. c. n. 679.

In silva ad Akunora 1 0. ix.

Bupleurum multinerve DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 680.

In silva ad Totska 25. x.

B. falcatum L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 682.

Ad margines silv. circa Yokohama 18. x.

Cryptotaenia Canadensis (L. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 691.

Ad Akunora 6. ix., Yokohama 23. x.,

cuit. 12. XI.

Oenanthe stolonifera DC. var. laciniata

f Zoll in;/, sp.)

Framk. et Sav. 1. c. n. 699.

In oryzetis prope Kamakura 24. x.
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Ligusticum acutiiobum sieh, et Xncc.

Franch. et Sar. 1. c. n. 701.

In apice m. Inusatake, in silva circa

Akunora 10. ix.

Selinum Japonicum (Mi,j.l l'ranrh. et

Sai\ 1. c. n. 70:2.

Ad niargines viarum circa Fukahori

Porphyroscias decursiva .U/7, [is. ix.

J- ramh. et Ni<c. 1. c. n. 708.

Floribus fere nigi-is ( IVei-sM). Ad margi-

nessilvaruin circa Hirado-sima 20. ix.,

circa Yokolmnia 28. ix.

[Archangelica? Keiskei .1//7. Franch. et

Sav. 1. c. n. 711. In herb. Mus. Lugd.

— Bat. solum duo exeiuplaria a AVisÂr

lecta sed valde mutilata asservanti\r
;

iinum vix detenninabile, secundum

infloresceutiae Porphyrosciadis de-

cursivae simillimum.]

Caucalis Japonica Honttui/n

Franch. et Sar. 1. c. n. 710.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

1 G. IX., in silva ad Hirado-sima 20. ix.

ARALIACEAE.

Aralia cordata Thunl>.

Francli. et Xar. 1. c. n. 717.

Ad margines silvaruni circa Yokohania,

etiam colitur LS. x.

A. spinosa L.

Franch. et Sac. 1. c. n. 718.

Ad Akunora 10. ix. \_Planch.

Fatsia Japonica (Thunl.) Decaüne et

Franch. et Sav. 1. c. n. 727,

Ad sepes circa Nisitomari 16. rx., in

liortulo ad Totska col. 24. x.

Dendropanax Japonicus Secw.

Franch. et Sar. 1. c. n. 727.

In silva circa Akunora 10. ix.

Hedera Helix L. var. rhombea fSieh. et

Zacc. I yUq.

Franch. et Sar. 1. c. n. 730.

In collibus inter Nisitomari et Akunora

10. IX., in iruticetis ad Kobe prope

Hiogo 1. Mirocha 26. ix., circa Yoko-,

hama .31 . x., ."). 12. xi.

CORNACEAE.

Aucuba Japonica 'l'hnni:

Franch. et Sar. 1. c. n. 739.

In silva circa Yokohama 13. 18. x.

HYDKANGEACEAE.,

Hydrangea involucrata sieh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 001.

In sih-is ad Kanasawa et Kamakura 2i.

X., Y'okohama 25. x.

H. petiolaris sieb, et Zucc.

Franch. et Sar. 1. c. n. OOi.

In rupium fissuris m. Kawara-Yama

18. IX.

Deutzia scabra Thnnb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 607,

Ad sepes circa Fukahori c. fruct. 1 8. ix.,

Yokohama c. fruct. 1 3. 1 8. x.

D. Sieboldiana Ma.ci>n.

Franch. et Sar. 1. c. n. 008.

In silva ad Akunora c. fruct. 10. ix.

SAXIFRAGACEAE.

Saxifraga sarmentosa T..

Franch. et Sar. 1. c. n. 583.

In collibus circa Yokohama 5. 12. ix.

Astilbe Chinensis Ma.dm. var. Japonica

Ma.riin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 580.

Ad margines silvarum circa Yokohama

18. x., Totska 24. x.

OENOTHERACEAE.

Ludwigia prostrata Bo.rh.

Franch. et Sar. 1. c. n. 054.

Ad margines vini-um prope Fukahori

18. IX.

Circaea lutetiana /,. vav. quadrisulcata

Ma.ciin.

Franch. et Sar. 1. c. n. 055.

In saxosis umbrosis m. Kawara-Yama

18. rx., circa Yokohama 18. x.

C. mollis Sieb, et Zucc.

Franch. et Sav. 1. c. n. 057.

.\d .'Vknnora 0. ix.
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LYTHRACEAE.

Lythrum Salicaria L.

Franvh. et Sai\ 1. c. n. 646.

Ad Hirado-siiua 20. ix.

^MELASTOMACEAE.

Osbéckia Chinensís L.

Franck, et .S'ai;. 1. c. n. G41.

In m. Kawara-Yama 18. ix.

HALORACACEAE.

Haloragis micrantha R. Br.

Franck, et Sav. 1. c. u. 635.

Circa Yokohama 1. Naumann.

ROSACEAE.

Spiraea Japonica L.ßl.

Franck, et Sav. 1. c. ii. 492.

Colitiu" circa Hirado-sima 20. ix.

S. callosa Tkimh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 493.

In silvis ad Akunora 6. ix., c. fruct. in

silvis m. Inasatake 10. ix.

S. Blumei G. Don
Franck, et Sav. 1. c. n. 494.

Circa Yokohama 18. x., 5. 12. ix.

Kerria Japonica (Tkmib.) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 501.'

In Akunora 16. ix.

Gaum Japonicum Tkunb.

Franck, et Sav. 1. c. n. 526.

Ad margines agrorum prope Fukahori

18. IX,, in m. Kawara-Yama 18. ix.,

circa Yokohama c. fruct. 13. x., 5.

Fragaria Indica Amlr. fl2. xi.

Franck, et Sav. 1. c. n. 530.

In collibus austral, ad Yokohama 5. xi.

Agrimonia viscidula ßimi/<? var. Japonica

Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 543.

In collibus versus Nisitomari 16. ix., in

silva circa Yokohama 13. x.

Sanguisorba tenuifolia Fm-k.

Franck, et Sav. 1. c. n. 545.

In collib. silvat. adOosima 29. ix., Yoko-

hama 18. X.

Rosa multiflora Tknnh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 548.

In silva ad Yokohama c. fruct. 5. xi.

R. Luciae Franckvt et liockchrnne.

Franck, et Sav. 1. c. n. 5i9.

Ad Hirado-sima 20. ix., Yokohama 18. x.

Pirus Japonica Tkunh.

Franck, et Sav. 1. c. n. 563.

Ad margines agrorum circa Yokohama

23. x.

Photinia viliosa DC.

Francit, et Sav. 1. c. n. 573.

Ad Hirado-sima 20. ix., in silvis ad Ka-

makura 24. x., cii'ca Y'^okohama cum

fruct. 31.x., 5. 12. XI.

Eriobotrya Japonica ( Tkunh.) Lindl.

Franck, et Sav. 1. c. n. 574.

Circa Yokohania 1. Naumami.

Raphiolepis Japonica Sieb, et Zmc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 575.

Circa Akunora 10. 16. ix.

ROMOSACEAE.

Albizzia Julibrissin Boivin

Franck, et Sav. 1. c. n. 478.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX.

CAESALPINIACEAE.

Cassia mimosoides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 472.

In apice m. Kawara-Yama 1 8. ix.

PAPILIONACEAE.

Crotalaria Oldhami Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 394.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

Indigofera tinctoria L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 408.

In dumetis circa Akunora 6. ix., in ru-

pestribus ad Nisitomari 16. ix., Kobe

prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., in col-

libus australibus circa Yokohama 5.

12. xr.
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Milletía Japonica (Sieh, et Znrc.) J.

Gray

Franrh. et Sar. 1. c. n. 40Ü.

In collibus inter Akunora et Nisitoniari

16. IX., circa Hirado-sima 'HO. ix.

Aschynomene Indica L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 117.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

Desmodium microphyllum { Tlmnh.) DC.

Francit, et Sav. 1. c. u. il 8.

In apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. Buergeri Mii).

Franck, et Sav. 1. c. n. 419.

In apice m. Inasatake 10. ix., inter

Akunora et Nisitomari 16. ix., in

apice m. Kawara-Yama 18. ix.

D. laburnifolium Dc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In dumetis circa Akunora 6. ix. in silva

versus m. Kawara-Y'^ama 18. ix., ad

Kobe prope Hiogo 1. Mirocha 26. ix.

D. Japonicum Mig.

Franck, et Sav. 1. c. n. 421.

Ad margines silvarum circa Akunora

10. IX., Y'okohama LS. 31. x.

D. podocarpum De.

Franck, et .Sar. 1. c. n. 422.

In silva ad Hirado-sima 20. ix.

D. Oldhami OHv.

Franck, et Sav. 1. c. n. 423.

In silva ad Kamakura 25. x.

Lespedeza bicolor Tnrcz.

I-'ranck. et Sav. 1. c. n. 424.

In apice m. Inasatake 10. ix., Hirado-

sima 20. IX., Yokohama 18. x., in sil-

vis inter Kanasawa et Kamakura

23—25. X.

L. Buergeri Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 426.

Circa Yokohama 1. Xau mann.
L cyrtobotrya .U/V/.

Franck, vi Sav. 1. c. n. 427.

In silva versus m. Inasatake 10. ix.,

circa Yokohama 1. Xamnann.

L. virgata
f
Tknnh. ) DC.

Franck, et Sav. 1. c. n. 428.

In silva m. Inasatake usquc ad apicom

10. IX.

L. pilOSa
f
Thanh. ) Sich, et Xncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 420.

In m. Inasatake silv. 10. ix., in collibus

inter Akunora et Nisitomari 16. ix.

L. striata ( Tknnh. ) Hook, et .\rn.

Franck, et Sav. 1. c. n. 430.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX.

L hirta//..j /•;//.

Franck, et Sav. 1. c. n. 431.

In apice m. Inasatake 10. ix., ad Hirado

sima 20. ix.

L. sericea i Tkunh.) Mii/.

Franck, et Sav. 1. c. n. 432.

In silvis circa Akunora 6. 10. ix., apice

m. Inasatake 10. ix., inter Akunora

et Nisitomari 16. ix., in saxis m. Ka-

wara-Yama usque ad apicem 18. ix.,

circa Yokohama 5. 12. xi.

Orobus lathyroides L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 446.

Kobe prope Hiogo 1. Mirocka 26. ix., ad

margines silvarum prope Kamakui-a

24.x.

Amphicarpaea Edgeworthii Bcntk. var.

Japonica Oliver

Franck, et Sav. 1. c. n. 449.

In collibus inter Akunora et Nisitomari

16. IX., m. Kawara-Yama 18. ix., ad

Hirado-sima 20. ix., Kobe prope Hiogo

1. Mirocka 26. ix., circa Yokohama

13. X., in agris ad Kamakura 24. x.

Dumasia truncata sieh, et Zncc

Franck, et Sav. 1. c. n. 45().

In m. Kawara-Yama 18. ix.

Pueraria Thunbergiana fSieh. et Zncc.)

Hentk.

Franck, et Sav. 1. c. n. t55.

In apice m. Inasatake 10. ix., collibus

inter Akunora et Nisitomari Ki. ix.,

ad Hirado-sima 20. ix.
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Phaseolus radiatus L.

Franck, et Sav. 1. c. n. 459.

In agris circa Akiuiora an efferata

(Weiss) 6. IX., inter Akunora et Nisi-

tomari 16. ix.

Dolichos cultratus Thunb.

Franch. et Sav. 1. c. n. 462.

Ad Akunora col. 1 6. ix.

Atyiosia subrhombea Miq.

Franck, et Sav. 1. c. n. 463.

Ad Akunora 10. ix.

Rhynchosia volubilis Lour.

Franck, et Sav. 1. c. n, 464.

Ad Akunora 6. ix., Hirado-sima 20. l\.

Sophora angustifolia sieb. et Zucc.

Franck, et Sav. 1. c. n. 469.

Circa Yokohama 1. Xamnann.

Erratum. Damnacanthus \n6icus G a, rtn.

f. nescio quolapsu fatali inter Lonice-

raceas a me enumeratus, ad Rubia-

ceas referendus.

De nonnullis aliis plantis Japonicis serius disseram.

Dabam Claudiopoli in Hungária pridie Kal. Április. 1878.

Hibaigazítás. Az els füzet 28-dik oldalán kezdd növén}i:ani czikkben

«Descriptiones plant, novarum auctore V. de Janka» az utolsó re^iziónál

történt vétség miatt több hiba maradt, a melyet ezennel helyreigazitimk :

Pag. 28. els sor :

hetedik sor

tizenötödik sor :

tizennyolczadik sor

Pag. 29. harmadik sor :

Pag. 30. tizenegyedik sor :

tizeuhatodik sor :

Pag. 31. hatodik sor:

«inferre» helyett „inferne".

«seiamimen brauaceae» helyett ,,semi-menibra-

naceae".

«Thacia» helj^ett „Thracia".

«revadense» helyett „nevadense".—
«seres» helyett „teres"

((omniA'O» helyett „omnino" és «eujusdam»

helyett „eujusdam"

«adoetus» helj^ett „adoctus".—
még hozzáteend „accepi", mely szóval a

mondat végzdik.

Ugyanott a Simkovits LAJOs-féle dolgozatban kiigazitandók :

Pag. 31. felühl tizennyolczadik sor :

aluh-ól harmadik sor :

Pag. 33. » tizedik sor :

» tizenkettedik sor :

Pag. 34. íeliih-öl hetedik sor:

» tizenötödik sor :

«et albo» helj'ett „ex-albo".

«Fleveles» helyett „Töleveles".

«p. 60» helyett „jí. 69".

«Gropa Cistri« helyett „Gropa Bistri".

«kerczesori» helyett „Retyezat"'

«ösmertetett» helyett „ösnwi'hetett".
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ÁSVÁNYTAN. MINERALOGIA.

ADATOK NÉMELY PISTAZIT-EREK KÉPZDÉSÉHEZ.

Dr. Roth SAMU-tól.

A pistazit igen gyakran található fennöve, repedések falain. Ilyenkor

egészen természetesnek látszik azon magyarázat, hogy a praeexistált repe-

désben kijegeczedett. De ugyanazon magyarázatot alkalmazzák al)l)an az

esetben is, ha valahol eret találnak, mely teljesen ki van töltve pistazit által.

És ezen magyarázat annál inkább mutatkozik elfogadhatónak, miután foly-

tonos átmenet létezik e kétféle jelenség között. Itt azonban oly esetet szán-

dékozom megismertetni, melyben zöld erek nem praeexistált rcpecUsehhen,

hanem a tömör kzetben, annak bizonyos irányban történt átváltozása folytán

keletkeztek. De elre akarom kijelenteni, hogy távol van tlem, a képzdés

módját az összes pistazitokra alkalmazni.

Az alacsony Tátra több helyén zöld ereket találtam, melyek közül

egyesek lassan átmentek az anyaközetbe ; a már magában is sokat nyomó

tényhez járult még egy másik körülmeny is, mely egy praeexistált repedés

ellen szól ; ugyanis észleltem zöld ereket a képzdés különböz stádiumai-

ban ; kezdetöket egyes zöldszíuü melaphyr változatokban láttam, hol részben

csak mint apró, vékony és egymással egyközösen futó erecskek, részben

pedig mint egészen 3 %,, vastag és 5 '«/„i hosszú erek léptek fel. Én ezt a

kzetet vékony csiszolatban megvizsgáltam és azt találtam, hogy az erekben

meg felismerhet porphyros földpát, mely többnyire még a hasadási irányo-

kat mutatja, és gyengén kettsen tör, zöld szinü és háló módjára össze-

függ területekre oszlik; hasonló változást szenvedett a mikrojegeczes föld-

pát is, csak hogy nem szolgáltat oly nagy zöld területeket. Ilyen átváltozás

folytán kovasav vált ki, mely egyes helyeken a zöld területekben, tehát a

földpát tömegében lerakódott. A kovasav által kitöltött helyeken kivül van-

nak olyanok is, melyek mcszpát által kitöltvék. A mi a két ásványnak egy-

máshoz való viszonyát illeti, általában azt tapasztaltam, hogy némely helyen

a quarcz a mészpát rovására gyarapodott, míg másutt megfordítva i örtént.

De mind a két esetben egyformán ment véglie a pistazit-képzdés. Egyes

helyeken egy középpont körül, másutt egy középsík irányában helyezkednek

el a tüalakü, világoszöld jegeczek, a köztök lev területek egyes helyeken

quarcz, másutt mészpát által kitöltvék.

A kzet azon területei, melyeken a pistazittá való átváltozás már vég-

hez ment, zöld színvé válik, míg a szomszéd területek szürkés barnáknak

maradtak. Az átváltozás mindég egymással többé-kevésbbé párhuzamosan

futó rétcgeklx-n történik. Ezek a rétegek néha egyesülnek és sokkal vasta-

gabb ereket alkotnak. Az elbl) az anyakíizet által kitöltött kcizök ilyenkor

I
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vagy quarcz vagy meszpát által kitöltvék. Ha a mészpát a légkörbeliek beha-

tása folytán eltávolodott, üregek támadnak az erekben. Ezen oknál fogva

még akkor sem lehet mindég praeexistált repedést feltételezni, ha a pistazit

csak az üreg falain van elhelj^ezve, miután az üreg akként támadhatott,

hogy a pistazit közeit kitölt mészpát eltávolodott.

A pistazit-erek ilyképeni képzdése melaphyrból vegj^tani úton is igen

könnyen magyarázható ; a pistazit singiilosilikat lévén, a nagyobbára andesin

földpátból álló melaphyrból olyképen képzdött, hogy a földpát kovasavának

egy része — az andesin tudvalevleg bisilikat — eltávolodott és a calcium-

tartalma növekedett. Hogy kovasav kivált, azt bizonyítják kivált a quarezerek

és hogy calciumvegyekben nem szkölködik a melaphyr, azt bizonyítják a

néha 1 ^(«.-nyi vastag calcit-erek. így tehát vegytani szempontból is megállja

feltevésünk a bírálatot. Különben számos eset ismeretes, hogy a földpát

pistazittá átváltozott.

KÜLÖNFÉLÉK.

J^TXTU^ŒtajTSOJJ'hTtl'lOZ.

Minthogy a füzetekben foglalt közléseket szak és rendszer szerint

csojwrtositjuJc s azonkívül a Bevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. immkatársaink szíves figyelmébe :

1. Tessék az értekezéseket a papirnah csak egyik oldalára írni.

2. A Bevuebe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogy a szerzk egy része a terjedelniesehb, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a megjelenést megelz

hónap TO-kén állattan, 12-én növénytan, 15-kén ásvány- és földtan) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kinyi-

latkoztatjuk, hogy a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

csak apró, a különfélék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el .

Minden nagyobb.^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot egyáltalában

minél elbb kérjük.

Minthogy azon vagyunk, hogy a füzetek kiállítása minden ízében

magyar legyen, a mümellékletek sok utánjárást s így idt követelnek;

hogy ezt megnyerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Jelen füzet ketts u. m. a Il-dik és Ill-dik, minél fogva ez évben mái* csak

egy füzet, a IV-dik, még pedig október elején fog megjelenni. Erre a beosztásra az

kényazen'tett, liogy tisztelettel alulírott, máskülönben kéi^telen lenne korább vál-

lalt kötelezettségeinek megfelelni. Tartozom ugyanis a «Magyar pókfauna»
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III. kötetét s néiîszenï elíidásaim cyclusiít kiadui. A t. elfizetk szives beleegye-

zését és elnézését kéri Herman Ottó a «Természetrajzi füzetek» szerkesztje.
*

A legközelebbi IV-dik füzet hozza Dr. Entz Géza barátunk protistologiai

dolgozatát, a liozzá tartozó három, kiviilóan szép és instructiv táblával. Dr. Kanitz
Ágost barátunk ugyan e füzetben adni fogja a keletázsiai növények jegyzékéhez
tartozó resuinét.

^

Munkatársaink közül azokat, a kik a nnuiyelv dolgában velünk tartanak,

külön is kérve íigyt'hni'ztt'tjük e ketts füzet els czikkére, mely Szauvas Gábor
tollából eredt. Ebbl meggyzdhetnek, hogy a közvetítés igenis lehetséges, s hogy
ez azirodalíMunak nagy liasznára fog válni. Újból is kijelentjük, hogy a közvetítést

kedves kötelességünknek tekintjük.
*

Az els füzetl)en jelzett geológiai dolgozat annál a körülménynél fogva, hogy
t. i. a kir. magy. íVUdtani intézet tisztviseli a p;írisi viliigkiállitásra szánt tárgyak
k('>rül szokatlanul el voltak foglalva, a negyedik füzetre marad.

*

A párisi világliiállitásra szánt geológiai térkéj), mely a Duna jobbparti rész-

nek viszonyait a k. m. földtani intézet eredeti fölvételei alapján föltünteti, ép oly

becses mint csinos m s a hozzá tartozó irodalommal együtt minden bizonynyal

becsületére fog válni, úgy az intézetnek, mint a magyar culturtörekvésnek is. De a

térkép a hátralev munkát is viLígossá teszi, ez pedig még szerfelett nagy, olyan

nagy, hogy az intézet szegényes dotátiójilval és, egyenesen kimondva, nyomoriisá-

gos elhelyezésével a képzelhet legrosszabb arányban áll. Az utólilnra itt különösen

reflectálunk. Az intézet elhelyezése, a szó olyan értelmél)en, a minben ezt külföldi

roszakaróink szokták reánk alkalmazni, valóban ndtsiai». Egy oly helyiségben,

mely a legszerényebl) igény polgári család számára is szk, könyvtár, gyjtemény,
dolgozó helyiség, laboratcnium úgy össze van zsúfolva, liogy ott valaminek átné-

zetes összeállításáról, a jó és könnyií munka e nélkül(')zhetetlen föltételérl, szó

sem lehet ; st ez összezsufolása az embereknek és tárgyaknak épen a közegészség-

ügynek már a józan ész által is fölállított szabályaiba ütközik. Yendégtudósok szá-

mára egy talpalatnyi hely sincsen, mi egy állami központi intézetnél, mely termé-

szetes gylhelye úgy a fvárosba jöv vidéki erknek, mint a külföldi Lítogatóknak

is, valóságos képtelenség. A múlt nyáron itt járt congressusi geológok szánalmasan

mosolyogtak s e helyiségrl következtettek a nemzet tudományos fogékonysiígára.

Szeretnk tudni, vájjon az intézet igazgatása eladta-e ezt a dolgot illet helyen

kell nyomatékkal ? Mi úgy tudjuk, liogy a geológiának, mint olyan szaknak,

melynek ei'edményei nagyon is kiliatnak a társadalom anyagi jólétére is (kszén,

l)ányászat, Í2)arnak való k és földnemek stb.), a culturiillamokl)aii palotákat szokás

emelni. Ezt ugyan nálunk most nem követelheti; de elgondolva, liogy pld. Bécsben

az állat-ncivénytani társulatnak, mely nem is állami se nem kcizponti, nu\gis az

országházában tudtak lielyet adni (az állami fcildtani intézet számára megvétetett

a Lichtenstein-palota), kérdés, vájjon nem férne a nii geológiáid; valamely állami

épületbe '? mert igy csakugyan nem maradhat, ha csak nem azt akarjuk, hogy a

m. orvosok és term, vizsgálók nagygylése alkalmára ide készül külföldiek ismét

megszóljanak. Ezek ötlöttek eszünkbe annak Littílra, hogy a kiállított térképhez

háromnál több látogató egyszerre nem férhetett. H. ().

*

LöczY La.ios colli'gánk és baiiitunk, ki tudvalevleg a gr. SzftcHKNVi Bki.a

k(>letázsiai expeditiójának tagja, már liallatott mag;iról. A vör()s tenger partjáról a

múzeumnak csinos gyjteményt kühht, Darjeelingbl (Calcutta mellett, Körösv

CsoMA Sándoií nyuglielyérl) pedig levelet intézett e fzi-tek szerkesztjéhez. A levél

márczius l-jén kelt és 31 -kén ide érkezett. April vége felé az expeditió Singapóre-

bl tovább indul.

Természetrajzi J'iizelek n. kiitet ii. c» m. j'iizet. 11
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TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NA TURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarischen National-Museum zu Budapest.

ZUK ORIENTIRUNG.

In der Revue werden Uehersetzuwjcn oder Aiisziigc der im nntjarischcn

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben,- minder jcielitige Sachen werden blas

angeführt. Die Aibeiten ausländischer Autoren erscheinen rollinhaltlich in

der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des Unga-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Kedaction.

ERKLÄRUNG.

Unsere verehrUclien Abonnenten sotviejcne Institute, Gesellschaften und

Vereine, welche uns mit dem Austausche der Schriften beehren, machen wir

aufmerkscnn, class gegenwärtiges Heft ein Doppelheft, II und III ist ; das

den Jahrgang abscJiliessende IV. Heft wird im October l. J. ausgegeben

werden. Zu dieser Eintheilung zwingt Gefertigten der Umstand, dass er

frtiJieren ]\'rpflichtungen nacliliommen muss. Es handelt sich um die

Drucklegung des III. Bandes von Ungarns Spinnen fauna und einer Serie

schon gehaltener populärer Vorträge. Um Nachsiciit bittet

Otto Herman,
Kedacteiu der Natiu-historischen Hefte.

Pag. 37.

Zur Terminologie. Der Artikel beschäftigt sieh ausschliesslich mit der

ungarischen naturhistorisehen Terminologie, namentUch mit Feststelhmg
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der Au.sdiiiekc für ]\r<)iistru()sitiit, J)irt'orinitat, Al)]i()niiitiit, Ahi'rration,

Bastard. Der Artikel entstammt der Feder unseres angesehenen Linguisten

G. Szarvas und ist von speciell ungarischem Interesse.

EIN VETO, ODER BESSER EINE BITTE

I M N A MEN E I N l<ni I N T E R E S S A N T E N PFLANZE.

Mitgetheilt von Otto Herman.

Unser ])loc'ksl)erg ist niclit nur als strategischer Punkt, sondern auch

in naturhistorischer Beziehung ganz gewiss merkwürdig. Er gleicht der

Auslage eines soliden Geschäftes, welche so viel verspricht, als das Geschäft

wirklich einzulösen im Stande ist ; die unsere Ei"^'artung erregt und nicht

enttäuscht.

Die Jünger der Natur wissen es auch längst, dass der Blocksherg auch

zu jenen vorspringenden Punkten gehört, welche die Flora, Fauna, die

Gestaltung des hinter ihnen liegenden Bodens einleiten, voll von Spuren

und ]\Iustern sind, deren volle Entfaltung erst in grosser Ferne erfolgt, und

die auch solche Erscheinungen bieten, welche hier die äusserste Grenze

ihres ^'orkommens finden. Solche Punkte sind ausserordentlich wichtig
;

denn einerseits lieantworten sie viele Fragen, andererseits sind sie besäet mit

Fragezeichen, für welche die Antworten erst aus fernen Gegenden durch

ausgedehnte, eindringliche Forschung herbeigeschafft werden müssen.

Die Jünger der Natur wünschen eben deswegen, dass solche Punkte

unangetastet, jungfräulich bleiben mögen; und dieser Wunsch entspringt

nicht einer leidigen Passion, sondern er ist gewiss im Interesse der Wissen-

schaft gesprochen.

Aber auch das ist richtig, dass das materielle Interesse der Gesell-

schaft solche Punkte ganz anders betrachtet und beurtheilt, besonders dann,

wenn dieselben in das Weichbild eines erstarkenden, sich immer mehr

ausbreitenden Emporiums fallen, welches Alles erobert, was eine Quelle für

die materielle Existenz zu bilden vermag. Das letztere ist das gewaltigste

Interesse, dem gegenüber die Wissenschaft stets den Kürzeren zieht.

Das materielle und das wissenschaftliche Interess(> sind in neuester

Zeit auf unserem Blocksberge hart aneinander gcrathen ; das erstere erobert

das Gebiet für den Weinbau und zieht für das letztere stets engere Grenzen.

Ich greife auch nicht zur Feder, um im Interesse der Wissenschaft

eine Schlacht zu liefern, einen Sieg im Grossen und Ganzen zu erringen,

u. z. so, dass dadurch das materielle Interesse geschädigt werde ; ich spreche

nicht einmal ein «\'etoii aus, sondern bringe lieber im Interesse einer wis-

senschaftlichen Frage eine Bitte vor, deren Erhörung ich sehr wünsehe un<l
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— ohne Schädigung des materiellen Interesses — auch als gerecht und

möglich erachte. — Ich beginne also.

Die Flora des Blocksberges ist in dreifacher Beziehung interessant.

Erstens deswegen, weil sie der Fundort vieler, für den Osten und Südosten

charakteristischer Pflanzen ist ; zweitens deswegen, weil sie zur benachbar-

ten Ebene im Gegensatze, für den gebirgigen Theil hingegen charakterisi-

rend ist; drittens weil diese Flora manche Erscheinungen bietet, welche

auch mit geschichtlichen Bewegungen, deren Schauplatz der Blocksberg

war, auf das Engste verknüpft sind und also auch für die Geschichtsfor-

schung im wahren Sinne des Wortes lebende Belege abgeben.

Die mit der Bewegung des menschlichen Geschlechtes zusammenhän-

gende, also mehr künstliche Verbreitung, Ansiedelung und Acclimatisirung

der Pflanzen bildet in der Botanik als Wissenschaft einen höchst anziehen-

den Wissenszweig, welcher auch für den Laien viel überraschendes enthält.

Die Akazie, der Lieblingsbaum unserer volksthümlichsten Dichter,

welchen dieselben mit ebenso grosser Vorliebe besingen, wie der Slave

seine Linde, der Deutsche seine Eiche, die Weltdichtung ihre Palme oder

ihre Ceder vom Libanon, — ja, welcher Baum stellenweise vom Volke

geradezu «magyar fa» (ungarischer Baum) genannt wird, stammt aus Nord-

Amerika. Unser Nationalgewürz, die Paprika, stammt aus Südamerika.

Vom Taliak, den Erdäpfeln brauche ich gar nicht zu reden. Alle diese sind

absichtlich eingeführte Pflanzen.

Dagegen haben sich einige, ursprünglich amerikanische Astern ganz

ohne den Willen des Menschen bis in die Steppen der Theiss verbreitet; die

Crambe tatarica bezeichnet auch heute noch die Lagerplätze der Tataren-

horden, und auch die Türkenherrschaft hat ihre floristischen Spuren hinter-

lassen. Das Euclidium syriacum, die Malcolmia africana, kamen bestimmt

mit dem erobernden Türkenheere zu uns, verbreiteten sich von den Lager-

plätzen aus und gelten heute auf vielen Punkten als Unkraut. Das Xanthium

spinosum wandert sogar trotz unseres Sträubens vor unseren Augen weiter

und weiter u. s. w.

Eine, unzweifelhafte, der Cultur entstammende Spur der Türkenherr-

schaft sind nun die Feigengebüsche am Südabhange des Blocksberges;

daneben findet sich aber eine Pflanze vor, von welcher der ausgezeichnete Bota-

niker Dr. A. Keener vermuthet, ^ dass sie ebenfalls ein Ueberbleibsel der

türkischen Culturen ist ; es ist dies das atiivkvieclienae Peganii in Harbin la L.

Der Bettung dieser Pflanze sind diese wenigen Zeilen gewidmet.

Betrachten wir vorerst einige Eigenschaften dieser Pflanze, welche

* Kerner «Ueber einige in historischer Beziehung interessante PÜanzeu der

ungarischen Flora.» Auitl. Wiener Ztg. Abendblatt 1S59 ; ein ausführlicher Auszug in

Oest. bt. Ztg. IX. 1859. 335, p.
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derselben dort, wo sie ihrer Verbreitung nach am häufigsten vorkommt,

eine gewisse Wichtigkeit verleihen.

Nach Steven wird die Pflanze von den Tataren der Halbinsel Taurien

«Juserlik» , am Terek « Hesserik » , von den Armeniern «Tschigatnuk»

genannt. Die Pflanze wird nirgends cultivirt, sondern sie bedeckt als Unkraut

grosse Flächen und verbreitet sich um desto sicherer, als sie ihres Geruches

wegen von keinem Thiere gefressen wird. Die Samen werden verschie-

denartig benützt. Vor Allem geben sie einen vorzüglichen Farbstoff,

das sogenannte «Türkischroth»; der Farbstoff" ist dasHarmalin, einAlcaloid.

Wegen dieser Eigenschaft bildet der Same einen Handelsartikel, und es

liefern die grössten Mengen desselben die transwolgaischen Steppen. Ausser-

dem wird derselbe von den Türken als Gewürz benützt, die Araber ver-

ehren dai'in unter dem Namen « Harmall) ein wirksames Heilmittel, nament-

lich ein Präservativ gegen alle Augenleiden. Sie verschlucken im Frühjahre

ein halbes Dutzend halbreifer Samenkapseln und glauben sich gesichert.

Jamks Johnston berichtet auch noch andere Sachen. Nach ihm sollen

einige orientalische Stämme die Pflanze neben Opium und Hanf als Narco-

ticum gebrauchen ; und Belonius hat es verzeichnet, dass sich Sultan Soli-

man gar oft damit berauschte.

Neuerlich hat Fritsche aus den Hülsen zwei interessante Stoffe dar-

gestellt, das Harmin und Harmalin, deren chemische Eigenschaften schon

ziemlich, die physiologischen Wirkungen dagegen noch nicht bekannt sinil.

Schon aus diesem ist zu entnehmen, dass diese Pflanze unseres Inter-

esses werth ist.

Aber an ihr Vorkommen auf dem Blocksberge knüpft sich überdies

noch eine phytogeographisclie Frage, deren Lösung im Interesse der Wis-

senschaft liegt.

Ich habe schon oben bemerkt, dass Dr. Kerner in der Pflanze eine

Spur der Türkenherrschaft u. z. ein Cultur-Ueberbleibsel vermuthet. Mein

Freund Janka, ^ der die türkischen Fundorte aus eigener Anschauung und

auch die anderweitige Verbreitung kennt, fand die Pflanze überall nur wild-

wachsend, nirgends cultivirt, und eben deswegen neigt er sich nicht zur

Vermuthung des Dr. Kerner
;
ganz besonders aber auch deswegen nicht,

weil eine übersichtliche Zusammenstellung der Fundorte es sehr wahr-

scheinlich erscheinen lässt, dass diese Pflanze der Flora des Blocksberges

ursprünglich angehört.

Wenn wir die Verbreitungszone von Osten her zu verfolgen beginnen,

so finden wir, dass die Pflanze in Asien nach Turkestan dringt ;
nach Süd-

west verfolgt, treffen wir sie nördlich vom Caspischcn jMeer, nahe der sud-

lichen Ausläufer des Ural ; fortwährend in siidwestHcher Richtung vordrin-

' Ich verdanke acr Güte ineines Freuiules Janka .lie Zusaimneustelhui« .1er

Dateu, zu welclieu auch Herr Tesskdik einen Beitrag' lieferte.
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gend finden wir sie nördlich vom Kaukasus, in der Krim, zwischen Saloni-

chi-Uesküb, im Neapolitanischen, im Südosten Spaniens bis zur Höhe des

Tajo. Wenn wir nun vom äussersten Verbreitungspunkt jenseits der Wolga

gegen jenen in Spanien eine Zone ziehen, so kommt unser Blocksberg in

diese Zone zu liegen.

Innerhalb der Zone verbreitet sich die Pflanze auf Anatolien, längs

des Laufes des Tigris und Euphrat, um den Golf von Persien, in Nordafrika

von Kairo bis Marocco. In Asien geht sie nach Arabien und bis an die

Grenze Ostindiens. Gegen die erwähnte Verbreitungszone zu verliert sie

sich nach und nach. Sie fehlt auf den Belearen, auf Sicilien, kommt auf

Sardinien vor, fehlt auf Corsica, im Pelopones ist sie vorhanden ; auf der

bezeichneten Stelle des türkischen Gebietes bildet sie nur mehr eine Art

von Oase, auch in der Krimm. Eben die beiden Umstände, dass nämlich der

Blocksberg in die Zone fällt, und die Pflanze gegen die Zone zu oasenartig

auftritt, machen es sehr wahrscheinlich, dass wir es auf dem Blocksberge

mit der letzten phytogeographischen Spur zu thun haben.

Sowohl bei der Verbreitung der Thiere, als auch jener der Pflanzen

erfahren wir es meistens, dass die Formen gegen die Verbreitungsgrenze

hin stets seltener auftreten, an der äussersten Grenze gewöhnlich auf eine

beschränkte Localität gewiesen, nicht weiter gehen, diesen letzten Punkt

aber zähe behaupten,

Auf dem Blocksberge behauptet auch unsere Pflanze nur ein Plätz-

chen von etwa 16 D'^ ; dort fand sie einstens unser alter Szadler, dort wurde

sie durch Dr. Kernes, neuerdings entdeckt, und von dort her kennen auch

wir dieselbe. In einem durch eine Wegscheide gebildeten Dreiecke stehen im

Ganzen etwa :25—30 Buschen, und trotzdem die Berglehne eine Menge

Plätze von gleicher Lage und Bodenbeschaffenheit bietet, geht unsere

Pflanze dennoch nicht weiter. Es ist jedoch die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass diese Pflanze auf jenen Hängen, welche schon von Alters

her dem Weinbaue gewidmet sind und von deren ursprünglicher Flora wir

nichts wissen, einst viel häufiger vorkam.

Es ist übrigens ganz gleich, ob wir die Pflanze als historische Spm*

oder als verlorenen Posten der Verbreitung betrachten, sie ist jedenfalls

interessant und verdient die Schonung, besonders rücksichtlich der letz-

teren Vermuthung.

Denn in Sachen gewisser merkwürdiger Sprünge hat die Wissenschaft

noch nicht das letzte Wort gesprochen, und eben deshalb ist es gut, wenn
die Marksteine dieser Sprünge unangetastet bleiben. Es ist noch immer
eine offene Frage, warum denn die herrliche Lotosblume in den Thermen
des Bischofsbades nächst Grossw^ardein und dann wieder erst im fernen

Africa erscheint, wo sie um Damiette und Kairo nicht eben häufig ist und

erst am oberen Nil ihre Blüthenkelche in Fülle öftuet *?
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Der kleinere Sprung des Peganum Harinala L. von Salonichi auf den

Blocksberg ist Gegenstand einer ähnlichen Frage.

Es ist mir übrigens gestattat diese Zeilen damit zu scliliessen, dass

mir der Abgeordnete Herr Karl von Kerkápoly — in dem Falle, wenn
nämlich der Standort des Peganum seiij Besitzthum bilden sollte, die Scho-

nung der Pflanze zugesagt hat.

Sollte dieses auf diese Weise nicht gelingen, so könnte vielleicht die

k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft das Fleckchen Erde erwer-

ben und zu Nutz und Fronnnen der Wissenschaft bewahren.

ZOOLOGIE.

Pag 80.

Ungarns ornithologische Literatur. Zusammengestellt und eingelei-

tet durch Otto Herman. M. Dresser, der Verfasser des grossen Werkes

« A history of the Birds of Europa» wünscht das Werk mit einer möglichst

vollständigen Bibliographie abzuschliessen. Durch Vermittlung der Herren

A. von Pelzeln, Gustos am kais. zoologischen Hofmuseum zu Wien, und

Victor Bitter v. Tschusi-Schmidhofen wurde dem Verfasser die Ehre zu

Theil, den auf Ungarn bezüglichen Theil, u. z. nur jenen, der von inländi-

schen Forschern stammend in Ungarn erschien, zusammen zu stellen. Es

ergiebt sich folgendes Summarium : die einheimische ornithologische Litera-

tur beginnt mit Josef Benkö's »Transsylvania etc.» 1777, wo schon eine

Aufzählung nach Linné 's Grundsätzen zu finden ist. Seither schrieben

:28 Autoren 87 Abhandlungen incl. der Synopsen, wovon 5G Abhandl. in

ungarischer, 28 in deutscher, 3 in lateinischer Sprache verfasst sind. Hievon

behandeln die Ornis Siebenbürgens 53 Abhandl. worunter 19 ungarische,

19 deutsche, 2 lateinische von wissenschaftlichem Wertli, die übrigen sind

dies weniger. Der Vorsprung, den die siebenbürgische Literatur gewann,

stammt wohl daher, dass Stetter's erstes Opus (siehe das Verz. im ung.

Texte) eine auf Original-Beobachtung gestützte tüchtige Leistung, also eine

solide Basis war. Stetter hat fortgebaut und lieferte für E. A. Bielz's

Wirbelthierfauna eine synoptisch gehaltene, für Bestimmungen brauchbare

Ornis (LSSG), hiedurch wurde es möglich, dass sich die Nachfolger dem

anderweitigen Ausbaue wigmen konnten, so Csató, Gf. LAzAu und der Verfas-

ser dieses mit zum Theil eingehender Behandlung des Vogelzuges. Li

Ungarn war J. S. Petényi berufen und auch befähigt und vi)rbereitet das zu

leisten, was Stetter in Siebenbürgen geleistet hat ; leider starb er zu früh

und sein handschriftlicher Nachlass erlitt ein grausames Schicksal. Die For-

schung hatte keinen Halt und die literarische Production verkümmerte und

verflachte. Kornhiiusr's Synopsis ist nichts mehr als eine gutgemeinte Com-

pilation. Aus den wenigen, jetzt in sicheren Händen ruhenden «Petenyianao-s
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und den vielfachen Aufzeichnimsen J. v. Frivaldszky's wird es wohl gelin-

gen diesem Uehelstand abzuhelfen, was voraussichtlich auch bald geschehen

wird. Um das Verzeichniss auch für weitere Kreise brauchbar zu machen,

wurden alle ungarischer Titel in deutscher Uebersetzung beigefügt, wir

verweisen daher auf die betreffende pag. des ungarischen Textes.

Pag. 88.

Zur ornithologischen Terminologie ,
von 0. Herman. Der Artikel

wurde aus Anlass dessen geschrieben, dass die durch Prof. J. Pasz-

LAvszKY ausgeführte sorgfältige Vergleichung der Texte, der im IV. Hefte

des ersten Bandes dieser Vierteljahrsschrift (1877) pag. 21 l> img., 248 deutsch

erschienenen Abhandlung über Oriolus, mehrere zum Tlieil Lese- zum

Theil Uebersetzungsfehler constatirte. Auf den deutschen Text bezieht sich

die nachfolgende Berichtigung : Pag. 250 unter dem Schlagworte n'rarsen»

soll es heissen : ((von den drei Vorderzehen die innere mit der mutieren his

zum ersten Gelenke, die äussere mit der mittleren blas am Grunde rcr-

wachsen.)>

Pag. 91.

LANIUS MAJOR, FALL. IN SIEBENBÜßGEN.

Mitgetlieüt von J. v. CsATÓ.

Herr Eitter v. Tschusi zu Schmidthofen war so gütig mir am
15. Januar d. J. mitzutheilen, dass er am 2. December v. J. bei Hallein in

Ober-Oesterreich einen Lanius major Pali, erhielt, welcher bis jetzt das

einzige Stück aus Oesterreich-Ungarn ist.

Obwohl das in meiner Sammlung befindliche Exemplar Lanius excu-

bitor L. ist, war ich doch sehr überzeugt, dass auch dessen Varietät, der

an den Flügeln mit nur einer weissen Querbinde versehene Lanius major

Pali, bei uns vorkommt ;
— gross war folglich meine Freude, als ich An-

fangs dieses Monats ^ meinen Freund Alexius v. Buda — der einer von

Jenen ist, die in den vierziger Jahren für die Einbürgerung und Förderung der

Ornithologie in Siebenbürgen mit grosstemFleisse mitwirkten, besuchend,

in seiner Sammlung den in Frage stehenden Vogel Lanius major Pali.,

welchen er im Februar 1872 bei Buss sclioss, auffand, welchen er auch so

gütig war für meine eigene Sammlung zu überlassen.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die wegen dem geringen Unter-

schiede, weil nämlich auf den Flügeln des Lanius excubitor sich zwei,

auf jenen des Lanius major dagegen nur eine weisse Querbinde befindet,

^ Februar 1878. D. Ee.l.
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sie für ZAvei verschiedene Arten betrachten würde. Aber nachdem sieli die

Aufmerksamkeit der Ornithologen auch auf solche Abweichungen erstreckt,

will ich constatiren, dass in Siebenbürgen beide Varietäten, nämlich der

mit zwei weissen Flügel-Querbinden versehene Lanius excubitor L., wie

auch der einfach querbindige Lanius major Fall, vorkommen.

Welche von beiden bei uns die gewöhnliche und welche die seltene

Erscheinung ist, das vermag ich gegenwärtig nicht zu bestimmen, denn

auf die angegebenen Unterschiede hat bei uns bis jetzt niemand geachtet,

auch sind meines Wissens in dieser Hinsicht keine Veröffentlichungen

gemacht worden. Ueberdies vermag ich mich auch nur auf die zwei, in

meiner Sammlung befindlichen Exemplare zu stützen; denn obwohl mehrere

zu dieser Würgerart gehörige Stücke durch meine Hände gegangen sind,

so kann ich mich auf die Färbung ihrer Flügel doch nicht mit positiver

Klarheit zurückerinnern, utid nur mit Vorbehalt gebe ich meiner Ansieht

Ausdruck : dass die nur mit einer weissen Flügel-Querbinde versehene

Varietät auch in Siebenbürgen die seltenere ist, was aber erst spätere

Beobachtungen, auf welche ich die Aufmerksamkeit der heimatlichen

Ornithologen zu lenken wünsche — bestätigen können.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht verschweigen, dass ich über

das Erscheinen und über die Aufenthaltszeit des grossen Würgers in

Siebenbürgen meine eigenen Beobachtungen habe, welche mit jenen in

Fritsch's Werke: «Die Vögel Europa's» sowohl betreffs dieses Vogels,

sowie auch noch hinsichtlich einiger anderer nicht übereinstimmen.

Es mag dies daher kommen, dass in Siebenbürgen wegen örtlicher und

climatischer Verhältnisse manche Vögel eine andere Lebensordnung führen

als in jenen Ländern, wo sie Herr Fritsch beobachtet hat.

Er schreibt nämlich über diesen Würger : er ist kein echter Zugvogel,

denn er l)leibt zuweilen im Winter bei uns (Böhmen) und streicht nur im

März und October herum; — auch in älteren Werken, wie z.B. in Brehm's

«Naturgeschichte aller europäischen Vögel», ist er als Bewohner Mittel-

Europa's angegeben, wo er mit Laub- und Nadelhölzern zumTheil bewach-

sene Gegenden bewohnt.

In Siebenbürgen habe ich diesen Würger im Sommer nie gesehen ;

hier erscheint er Mitte October und nimmt sein Quartier auf Feldbäumeu,

in Gärten und Auen, und wenn nicht aussergewöhnbche grosse Kälte

herrscht verbleibt er selbst bei grossem Schnee den ganzen Winter über

bei uns, zieht aber in der ersten Hälfte des Monates März bereits fort ;

—
hier ist er also ein Wintervogel, in Böhmen hingegen nistet er auf Obst-

bäumen.

Den Grund seiner nur winterlichen Erscheinung in Siebenbürgen

kann ich nur auf climatische, auf Höhen- und durch dieselben bedingt,

auf die Bewalduugs-Verbältnisse /urückfübnn.
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Es wäre interessant zu erfahren, ob er auf der Csiker und Gyergyóer

Hochebene, wo die Tannenwaldungen ganz hinunter reichen, nicht auch

zur Sommerszeit anzutreffen ist, was meiner ausgesprochenen Meinung als

grosse Stütze dienen würde.

Pag. 93.

Specht (Picus canus Gm.) mit difformem Schnabel von J. von Csató.

Hiezn Tafel V, Fig. 1. Das Exemplar wurde im Spätherbst 18G0 bei Szász-

Sebes in Siebenbürgen erlegt, war aber derart zerschossen, dass nur der

Kopf praeparirt werden konnte. Das Gefieder ist normal entwickelt, nach-

dem sich auf dem Kopfe keine rotlien Federn zeigen, dürfte der Yogel ein

Î oder ein ganz ausgebildetes Junges sein. Die Difformität betrifft den

Oberschnabel, welcher ungemein verlängert ohngefähr im ersten Drittel des

Untersclmabels rechtsseitig im Bogen fortläuft und dessen Spitze ausserdem

noch rechts-auswärts gewunden erscheint. Die Schnabelhälften schliessen

nicht. Wenn man bedenkt, dass bei den Spechten dem Schnabel ein gestei-

gertes biologisches Moment zukommt, so kann man sich leicht einen Begriff'

von der Mühe und Findigkeit machen, welche der Vogel zur Erhaltung

seines Lebens aufwenden musste.

Pag. 93.

Nebelkrähe (Corvus cornix) mit difformem Oberschnabel, mitgeth.

von Otto Herman, hiezu Taf. V, Fig. 2. Das Exemplar wurde im Herbste

des vorigen Jahres in der Nähe von Szent-Lörincz geschossen. Herr Béla

von Inkey war so freundlich den wohlerhaltenen Kopf einzusenden. Der

Oberschnabel ist linksseitig , stark hakenförmig nach abwärts gebogen,

und links - auswärts gewunden. Der Untersclmabel ist etwas verlängert

nach links gewunden, seine Schneiden besonders gegen das Ende zu stark

eingezogen, die linke Schneide dort, wo sie durch die rechte Schneide des

diff. Oberschnabels getroffen wird, schartenartig tief ausgewetzt. Das Gefie-

der ist normal entwickelt.

Pag. 94.

Amphibia Hungáriáé von Dr. Johann Károlt. Im ersten Hefte

dieses Jahrganges begann, in diesem Hefte beendet der Verfasser die Abhand-

lung über Ungarns bis jetzt bekannt gewordenen Amphibien, u. z. : Ordnung

A. caudata und Ord. A. ecaudata. Der ungarische Text wurde so gehalten,

dass die Abhandlung zum Bestimmen der Formen vollkommen brauchbar

ist und nachdem dieselbe auf Original-Beobachtungen und sorgfältige

Bestimmungen gestützt ist, bildet sie für die künftige Forschung eine ver-

lässliche Basis. Das systematische Verzeichniss der bekannten und ausge-

wiesenen Formen lassen wir hiemit folgen :
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AMPHIBIA HUNGÁRIÁÉ.

Ordo: AMPHIBIA CAUDATA.
Fam: SALAMANDRINA.
Gen: TRITON LAUB. (1768.)

Spec: Triton taoiiatus.
(
Schneid.)

Fundorte : Um Budapest in stehenden Wässern häufig. Aus den

Centriil-Karpathen schickte ihn Georg Rainer an unser Museum. In der

Aggteleker Höhle sammelte ihn Custos Jon. v. Friv.\ldszky. Um Kaschau

nach Jeitteles ^ hiiufig. In Siehenbürgen ist diese Triton-Ai-t nach Bielz ^

häufig.

S])ec.: Triton (dpentriíi Lain-. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen (G. Rainer) ; Marmaroscher Karpathen

(G. Várady und J, Friyalüszky) ; Berg-Szeinenik bei Mehadia (J. v. Fri-

valdszky) ; um Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Triton crisfafiis. Laiir. (1768.)

Fundorte : Budapest häufig ; Ofen (Anker) ; Temesvár (Petényi)
;

Kaschau (Jeitteles) ; in Siebenbürgen (Bielz.)

Gen. : SALAMANDRA. I.anr. (1768.)

Spec : Salaniandra niavulosa. Laiir. (1768.)

Fundorte : Central-Karpathen. Hegyes-Drocsa zwischen dem weissen

Körös- und Maros-P'luss (L. Lóczi). Kaschau (Jeitteles). Mehadia (Fri-

yalüszky). Auf den Alpen Siebenbürgens (Bielz).

Spec: Sahimandra atra. Laur. (1768.)

Fundoi te : Das ungarische Museum besitzt ^ E.Kemplare, die aus

Ungarn stammen sollen,.aber ohne nähere Bezeichnung des Fundortes.

Ordo : AMPHIBIA ECAUDATA.

Farn: PELOBATIDAE.

Gen: PELOBATES Waller (1830.)

Spec: Pelobate.i fusciiH. Ijaur. (1768.)

In unserer Fauna sehr selten.

* Proilroiniis Verteltratoruin Hiiuf,'anae snperioris.

' Fauna der Wirltelthiere Sieheiiliiiivrtiis.
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Geu: BOMBINATOfí Menem. (1820.)

Spec: Bombinatar igneus Laiir. (1768.)

Fundorte .-Um Budapest sehr häufig. Grosswardem (Mocsári). Homonna,

Comitat Zemphu (Mocsári). Am Fusse des Vihorlát (Mocsári). Marmaros

(Frivaldszky). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: CALAMITAE.
Gen: HYLA Lauv. (17G8.)

Spec: Hyla arhorea. (Scliueicl. 1799).

Fandorte : Um Budapest häufig. Blocksberg (Pavel). Kaschau

(Jeitteles.)
Farn: RANIDAE.

Gen: EANA Lin.

Spec. : Bana esculenta Lin,

Fundorte : Um Budapest häufig. Tazlár (Fr. Kübinyi). Tisza-Földvár

(Petényi). Eiesen-Exemplare var. cachinaus Pall. Grosswardein (Mocsári).

Bad Szobráncz (Mocsári). Kupino und Morovics (Steindachner). ^ Kaschau

(Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Spec: Rana fusca. Hoesel. (1758.)

Fundorte : Um Budapest häufig. Turopolj^a im Nograder Comitat.

Aggteleker-Höhle. Tatra-Gebirg var. alpina. Valaskócz, Szobráncz. Homonna
im Zempliner Comitat (Mocsári). Kor}4nicza (Mocsári). Temesvár (Stein-

dachner). Kaschau (Jeitteles). Siebenbürgen (Bielz).

Fam: BUFONIDAE.
Gen: BUFO LAUE. (1768.)

Spec. : Biifo vulgaris Laur. (1768.)

Fundorte: Um Budapest häufig. Siebenbürgen (Bielz). Kaschau

(Jeitteles).

Spec. : Btifo variabilis Pall.

Fit« íZoríe ; Um Budapest häufig. Tazlár (Fr» Kubinyi). Grosswardein

(Mocsári). Vihorlát, Homonna (Mocsári). Kaschau (Jeitteles). Siebenbür-

gen (Bielz).

S2)ec. : Bitfo calamita Laur. (17(i8.)

Wird von einigen Autoren aus Ungarn angeführt. Unser Museum
hat seit jahrelangem Bemühen kein Exemplar aus Ungarn erhalten können.

Buf. calamita ist daher noch fraglieh für die Fauna Ungarns.

' VerzeiclinisR .... Zool. liot. Gesellsch. XIII. 1863.
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Pag. 111.

Ooleoptera nova a Joanne Frivaldszky descripta, 1 Otiorrhynchus

arrogáns Friv. Ceutorrliynchus albolineatus Friv. Die vollständigen lateini-

schen Diagnosen siehe an angeführter Stelle des ung. Textes.

Pag. 11t.

Beitrag zur Lebensweise des Phryganophihis ruficollis, niitgetheilt von

E. Merkl. Verfasser bemerkt, dass das Thier allgemein als Seltenheit gehal-

ten, zwar an mehreren Punkten, jedoch immer nur einzeln angetroffen

wurde. Vorfasser machte zu Ostern des Jahres 1S7() einen Ausflug in das

östlich von Berszászka (Südungarn. Gegend von Báziasch) etwa 300 Meter

hohe mit einem 30—35 Jahre alten Eichenbestande bedeckte Gebirge, wo er

auf einem durch Windbruch umgestürzten Stamme, welcher etwa 2—3 Jahre

liegen mochte, sechs Paare des Ph. ruficollis in copula, fünf Exemplare noch

frei, alle auf der Einde antraf. Die Entrindung ergab keine Beute, doch nach

8 Stunden waren wieder 3 Exempl. vorhanden. Der Verfasser gelangt zu

dem Schlüsse, dass Phryganophihis ruficollis im Frühjahre gesucht werden

muss, und seine Metamorphose wahrscheinlich in der Erde durchmache.

Pag. ll.'i.

Saturnia hybrida major 0. lieber deren Zucht, mitgctlu-ilt von Dr.

Adolf Steffek.

Herr Ludwig Anker hat im Jahre 1856 mehreren ausländischen

Entomologen diese Hybride versprochen und hat zu diesem Behufe S. Pyri

Schiff S. V, und Spini Schiff. S. V. im Raupenstande in grosser Zahl ein-

gesammelt, welche sich sämmtlich gut verpuppt haben und einer Tempe-

ratur von oft — 6 bis 8 " ausgesetzt wurden.

Am 1, Februar 1857 stand der Puppenkasten in einer Temperatur

von — 2 ", wurde von hier in + i2 " versetzt und dort drei Tage lang

belassen, sodann in das Arbeitszimmer versetzt, neben i\or Thüre in

+ " am Boden untergebracht ; von hier wurde der Kasten nach drei

Tagen einer gleichmussigen Temperatur von -f- 15 " ausgesetzt und etwa

1 -580 *y hoch über dem Boden gestellt.

Die Puppen ruhten auf feinem Sande, einfach mit Saugpapier be-

deckt; die Cocons waren aufgeschnitten. ])as Papier wurde am i23. Februar

mit Regenwasser befeuchtet und das Ganze sodann in Ruhe gelassen. Am
23. März kam das erste á von S. Spini heraus ; binnen acht Tagen folgten

noch 15 ^ und (> 9 der besagten Art, welche sämmtlich gespiesst wiu'den.

Am 1 . April früh V2 7 Uhr kroch das erste 9 von S. Pyri heraus
;

etwas später ein ^ von S. Spini und diese vergass Herr Anker zu spiessen.

Als er dieselben Abends in Augenschein nahm, fand er sie in copula, und

es kam ihm der Gedanke, dass aus diesem Verhältnisse S. hybrida major
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entstammen werde. Die Copula dauerte bis anderen Tages Früh. Ein spä-

ter entwickeltes $chen von S. Spini paarte sich wieder mit demselben

S. Pyri-Weibchen. Dieses Weibchen wurde dann in ein durchgewärmtes

Puppenhaus gesetzt, wo es binnen vier Tagen an 200 Eier absetzte, aber

erst nach drei Tagen starb.

Um den 10. Mai herum begannen aus diesen Eiern die ganz schwar-

zen Raupen auszukriechen — etwa 75 Stück. Viele Eier waren geborsten,

viele Eaupen starben während des Auskriechens, noch mehrere sofort,

nachdem sie ausgekrochen waren.

Die 75 Stück wurden vermittelst Tüllsack auf dem Aste einer Reine

Claude untergebracht und der Witterung ausgesetzt. Der Tüllbeutel wurde

täglich gereinigt und die Häutung ging regelmässig von Statten; aber

jede Häutung kostete 7—8 Stücken das Leben. Die 75 Raupeïi gaben

schliesslich 14 gesunde Puppen.

Die Raupe erreichte die Grösse jener von S. Pyri, die Ringe waren

veilchenblau, die Behaarung nm- halb so lang als bei S. Pyri. Die allge-

meine Färbung war. schwarz mit Erbsengrün vermischt; Kopf und Warzen

w^aren bald grün, bald in's Schwarze übergehend, bald in beiden Farben

gemischt.

Die Puppen wm*den im Winterkasten aufbewahrt, monatlich einmal

befeuchtet, am 10. März 1857 in das Zimmer versetzt, wo sie am 8. April

auszukriechen begannen. Das Auskriechen erfolgte in der Mitte der Zeit,

welche S. Spini und Pyri erfordern, und zwar :

1857 kamen 3 è und 1 5

1858 » 1 S ,, 2 5

1859 » 1 $ » 1 5

1860. » 3 ^ .) 2 $

hervor ; die letzten waren also vier Jahre im Puppenzustande.

Diese Thiere waren Saturnia hybrida major 0.

Pag. 118.

Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarico ab Alex.

MocsÁRY descripta. Phiarus minutus Mocs. Macropis Frivaldszkyí Mocs.

Cilissa Budensis Mocs. Megachile bicoloriventris Mocs. Die vollständige

lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des uno;. Textes.

Pag. 12.3.

Biologische Notizen, von Alexander Mocsáry. Im ersten Punkte

des Artikels schildert der Verfasser die Lebensweise der PompiUden im

AUgemeimii und bemerkt, dass er bei Budapest im August ein schönes
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Exemplar des Prionwniis nilnrrntits Cnstd in demst-lbon Moment mit

dem Netze erhaschte , als dieser von der Bliithe des Eryngium campestre

eine schon gelähmte Argiope Bri'nniicJiü (grosse Spinne) mit sich schlep-

pen wollte.

Im zweiten Pmikte des Artikels erzählt der Verfasser Folgendes :

Als er im Jahre 1873 am 1^2. Juni bei Szegedin in Nieder-Ungarn an der

Theiss zuerst die Gelegenheit hatte, die sogenannte Tlwissldiithr (PaUiuje-

iiia loiipicaudd Oliv.) in Massen von Hunderttausenden zu sehen, beob-

achtete er mit grossem Interesse die verschiedensten Vögel, welche in der

Insectenmasse grosse Verwüstungen anrichteten. Selbst die Fische kamen
zur Oberfläche des Wassers, um an der reichen Beute tlieilzunehmen. Alte

Fischer behaupten, dass die grossen Welse (Silurus glanis), welche gewöhn-

lich in bedeutender Tiefe im Wurzelwerke der Bäume sich aufhalten,

wohin die Fischer mit ihren Netzen nicht hinzukommen können, zur Zeit

der Theissblüthe hervorkommen, um ihre Lieblingsnahrung zu geniessen.

Es scheint, dass man die « Theissblüthe«, hauptsächlich bei Raab in Ungarn,

aus diesem Grunde auch Welswurm nennt. Die Fischer erwarten mit

Freude die Zeit der Theissblüthe, weil sie sicher auf eine reiche Beute

rechnen können.

Die Lebensweise der Theiss- oder Maroshlüthe ist theilweise noch

immer im Dunkeln ; so viel aber ist schon bekannt, dass sie sich im

Larvenzustando im Wasser, hauptsächlich in lehmigen und sandigen

tiefen Flussufern aufhält, mit Infusorien und kleinen Würmern 2—3 Jahre

lang ernährt und als vollkommenes Insect kaum einige Stunden lang lebt,

binnen welcher Zeit sie sich paart und die Weibchen die Eier ablegen.

Vor Sonnenuntergang, etwa nach 5 Uhr Nachmittags, verlassen diese

Thiere das Wasser, und nachdem sie sich noch einmal gehäutet, das

Subimago-Kleid ausgezogen haben, erreicht ihr Lebenslauf nach 8 Uhr

sein Ende.

Sie erscheinen gewöhnlich zwischen dem 10, l>is "-lO. Juni und sind

nur durch einige Tage sichtbar. Diesen Zeitpunkt halten sie nicht nur in

Ungarn, sondern auch anderwärts ein. Desto auffallender war also der

Umstand, dass sich die Mehrzahl der Theissblüthe im Jahre 187G bei Raab

in Ungarn über ihren gewöhnlichen Erscheinungspunkt hinaus um einen

ganzen Monat verspätete.

Laut Mittheilung des bekannten ungarischen Naturforschers

Johann v. Xantis waren zwischen dem \'.\. bis 17. Juni Millionen zu

sehen, zwischen dem 18. bis 26. Juni sind nur einzelne erschienen imd am
27. waren sie gänzlich verschwunden.— Es ist zwar wahr, dass die L^eber-

schweramung im Frühjahre und die kalte regnerische Witterung im Juni

auf das Erscheinen dieser Thiere Einfluss haben mochten; da sich aber

die Theissbliithe bei Raab auch im Jiihre 1875 mehr als \u\\ einen Monat
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verspätete, so dass sie erst am 9. August massenhaft erschien, ohne

dass die oben angeführten Umstände geherrscht hätten, muss diese doppelte

Verspätung wohl eine andere Ursache haben.

Es wäre ein Irrthum zu glauben, dass die Theissbliithe blos in der

Theiss lebt. Sie erscheint in Ungarn auch in der Donau, dann in einigen

Nebenflüssen der Theiss. Der Verfasser führt dann die Flüsse und Ort-

schaften an, wo diese Thiere beobachtet wurden, und zwar sowohl in

Ungarn als auch im Auslande und bemerkt, dass bereits im Jahre 181Í)

von Ladislaus Gorové ein kleines Heft in ungarischer Sprache erschienen

ist, welches von der Lebensweise dieser Thiere schon alles das anführt,

was wir heutzutage davon wissen ; es sind dem Heftchen auch Zeichnungen

beigegeben.

Weiters berichtet der Verfasser, dass, als er im Jahre 1874 bei

Homonna in Oberungarn beim Flusse Laborcz für das National-Museum

Inseckten sammelte, am 10. Juli vor Sonnenuntergang sich Hunderte von

kleinen Eintagsfliegen auf seine Kleider setzten; das Thier hat nur zwei

Flügel , lebt im Flusse Laborcz und ist die Caenis dimidiaia StcpJi.

(lactaea Burm.)

Ferner erinnere er sich, dass einmal bei Grosswardein (im östlichen

Ungarn) im Monat August, nach 9 Uhr Abends, die Polijmifarcijs virf/o OUr.

(Palingenia horaria Burm.) in solcher Masse einen Laternenpfahl der Brücke

der Schnellen-Körös bedeckte, dass sie endlich zu Boden fiel und die Strassen-

reiniger dieselbe mit Schaufeln in's Wasser schleudern mussten. Im glei-

chen Maasse sind diese Thiere im vorigen Jahre am 7. August erschienen
;

die Ochsen eines Wagens, welcher über die Brücke gehen wollte, scheuten

vor den Millionen dieser geflügelten Wesen, und wurden so wild, dass sie

den Wagen in Stücke zerbrachen. — In manchen Jahren sind nur einzelne,

in anderen gar keine zu sehen.

Es lebt bei Grosswardein in der Schnellen-Körös auch noch eine

andere Eintagsfliege, welche die Wände der in der Nachbarschaft liegenden

Hausser einige Tage hindurch in Millionen bedeckt. Weil aber der Ver-

fasser gegenwärtig keine Exemplare davon besitzt, kann er den Namen der

Art nicht sicher angeben ; wahrscheinlich ist das Thier die Ba'èth (Hepta-

genia) purpurascens Brauer iiec Pict., welche in Ungarn einzeln auch an

anderen Orten vorkommt.
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DIE WASSERLÄUFEli
DER UNGARISCHEN HE^IIPTEREN-FAUNA.

Von Dr. G. V. Horváth.

Es ist allgemein bekannt, dass unter allen Thierclassen die Insecten

dasf^rösste Anpassunísvermögen besitzen, und dass es in Folge dessen kaum
einen Winkel der Erde giebt, wo sich keine Insecten aufhalten würden.

In der Luft und auf dem Erdboden, in der Erde und im Wasser, überall

können diese kleinen (Tcschöpfe angetroffen werden.

Das Anpassungsvermögen der Hemipteren steht auch nicht auf letzter

Stufe. Sie sind ebenfalls überall dort zugegen, wo die übrigen Insecten,

und wo sich auch ihrer Thätigkeit ein entsprechender Wirkungskreis dar-

bietet. Ja, sie haben sogar ein Feld erobert, dessen sich die übrigen Kerf-

ordnungen kaum oder gar nicht zu bemächtigen im Stande waren. Dieses

Feld ist die Oberfläche der Gewässer.

Aus allen übrigen Insectenordnungen ist nur eine kleine Käferfamilie,

die der Gyriniden, bekannt, deren Arten sich gewöhnlich auf dem Wasser-

spiegel zu tummeln pflegen. Ausserdem giebt es nur einzelne Thysanuren

(z. B. Podura aquatica), welche aW dem Wasser lustig herumhüpfen nnd

sich dort heimisch fühlen. Aber weder jene noch diese halten sich aus-

schliesslich auf der Wasseroberfläche auf. Denn die Gyriniden tauchen

auch unter und die betreffenden Thysanuren können auch auf festem

Boden leben.

Unter den Hemipteren giebt es dagegen eine Gruppe, welche sowohl

in ihrer Lebensweise, als auch in ihrer ganzen Organisation direct auf den

Spiegel der Gewässer angewiesen ist, und deren exquisite Formen einzig

und allein auf der Oberfläche des flüssigen Mediums ihr Dasein sichern

können. Diese Gruppe wird von den sogenannten ]Vass<'rl<hifcni (Hj/dro-

dromica) gebildet.

Der Hauptcharakter aller Wasserläufer besteht in der identischen

Lebensweise. Alle leben auf dem Wasserspiegel und führen dort ein

räuberisches Leben. Der Körper ist von derber Consistenz und unten mit

einem feinen wasserdichten Filze bekleidet ; die Fühler sind fadenförmig

und länger als der Kopf ; die Flügeldecken sind häutig und von Längs-

nerven durchzogen, welche durch wenige Quernerven verbunden sind.

Durch diese gemeinsamen Merkmale werden im Ganzen vier Hemi-

pteren-Familien zu einer Gruppe vereiiu'gt, nämlich die Familien der

Hebriden, Veliiden, Ilydrobatiden nnd Hydrometriden.

Die Hebriden werden zwar von mehreren Autoren nicht zu den

Wasserläufern gerechnet, sondern unter die Landwanzen in di{^ Nähe d(vr

Lygaeiden oderTingiden gestellt. Es lässt sich in der That nicht in Abrede

Tcmrszetrnjzi J'iizelek. li. kölel li. rmu. J'iizel. l^i
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stellen, dass die Hebriden mit diesen zwei Familien einigermassen ver-

wandt sind. Wenn man jedoch die Microvelien aus der Familie der Veliiden

näher prüft und mit den Hebriden vergleicht, so wird man sich leicht

übezeugen können, dass die Hebriden zu den Veliiden in einer noch nähe-

ren Beziehung stehen. Aus diesen Gründen betrachte ich die Hebriden als

ein Bindeglied einerseits zwischen den Lygaeiden und Tingiden und

andererseits zwischen den Veliiden ; aber sie sind diesen letzteren ganz

bestimmt viel näher verwandt und müssen daher entschieden den Wasser-

läufern angereiht werden.

Die Gruppe der Wasserläufer kann überhaupt als ein solcher Zweig

der Landwanzen aufgefasst werden, welcher im Kampf um's Dasein vom
Lande her auf die Oberfläche der Gewässer vordrang und sich hier dem
neuen Medium nothwendigerweise anpasste und accomodirte.

Die Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bilden in dieser Beziehung

eine einzige continuirliche Eeilie ; die Anpassung kann bei diesen drei

Familien beinahe Schritt für Schritt verfolgt werden. Den Ausgangspunkt

bei dieser stufenweisen Accomodation bilden offenbar die Hebriden, welche

sich auf der Uferlinie theils noch auf dem feuchten Ufer, theils schon auf

dem Wasser aufhalten, — den Endpunkt hingegen die auf dem Wasser-

spiegel frei umherschweifenden Hydrobatiden.

Wie ging nun diese stufenweise Accomodation von statten ?

Es ist bekannt, dass das specifische Gewicht der Insecten viel

geringer ist, als das des Wassers, und dass in Folge dessen ein in's Wasser

geworfenes Lisect nicht untersinkt. Um sich auf dem Wasserspiegel

erhalten zu können und nicht zu versinken, brauchte es daher von Seite

der Wasserläufer keiner besonderen Anpassung, Die erste Aufgabe bestand

hier darin, dass die Adhäsion des Wassers an die Unterseite des Körpers

aufgehoben werde, d. h. dass der Körper bei der Berührung mit der

Wasseroberfläche nicht nass werde und dadm-ch dessen Bewegungen auf

dem Wasser frei und leicht bleiben mögen. Diese Aufgabe wurde so gelöst,

dass die Unterseite des Körpers mit einem wasserdichten Filze versehen

wurde.

Der Aufenthalt auf dem glatten Wasserspiegel hat aber noch andere

wichtige Veränderungen hervorgebracht.

Die Nahrung, welche auf dem Lande vielleicht aus vegetabilischer

oder noch wahrscheinlicher aus gemischter Kost bestand, kann auf dem
Wasser ausschliesslich nur aus dem Thierreiche bezogen werden. Die

Lebensweise der Wasserläufer kann also nur eine räuberische sein. Ihre

Nahrung besteht aus allerlei in's Wasser gefallenen Insecten und Spinnen.

Dieselben können aber auf der offenen Wasserfläche nicht etwa aus einem
Hinterhalt erhascht werden, sondern müssen schon aus der Ferne bemerkt,

in schnellem Lauf erreicht und abgefangen werden. Ein Haupterforderniss
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war also liiezu, dass die B^aitu schon von weitem erblickt- und nio^dichst

schnell erreicht werden könne, d. h. dass die Sehkraft und das Laufver-

mögen dieser Insecten sich möglichst steigern. Und so ist es auch. Eine

Verstärkung des Sehvermögens beweist das allraälige Grösserwerden der

Augen ; sie werden, von den Hebriden angefangen bis zu den Hydro-

batiden, immer grösser und hervorgequollener.

Aber in einem noch höheren Grade iiussert sich die Steigerung des

Locomotionsvermögens : und die in dieser Richtung stattgefundene An-

passung verui'sacht die wichtigsten Veränderungen im äusseren Körperbau

mid Habitus. Die Beine werden nämlich immer länger, die zu deren Bewe-

gung dienenden ^luskeln immer stärker und mächtiger. Diese jMuskeln

sind bekanntlich im Brustkorl) untergebracht. Der Brustkorb, insbesondere

aber das Muskelbruststück entwickelt sich in Folge dessen immer kräftiger,

sein Volumen wird immer grösser. Mit dieser stetigen Vergrösserung des

l^rustkorbes geht dann eine entsprechende Verkleinerung des Hinterleibes

einher, so dass bei den extremsten Formen, z. 1>. bei den auf dem Meere

lebenden Halobates-Arten, der Hinterleib nur mehr einen unansehnlichen

Anhang des Körpers zu bilden scheint.

Bei den am meisten entwickelten Formen erwies sich aber auch diese

massige Entwicklung der Brustmuskeln noch als ungenügend, um eine

hinlängliche Schnelligkeit und GcAvandtheit in den Bewegungen erreichen

zu können. Die Beine bewegten sich zwar kräftig, beförderten aber den-

noch nicht genug schnell ihren Besitzer. Die Beine bewegten sich nämlich

auf dieselbe Weise, wie bei den Landwanzen, d. h. aJurechselnd ; sie waren

— auch noch bei den Hebriden und Veliiden — einfache Laufbcinc. Bei

der höchst entwickelten Familie, den Hydrobatiden, veränderte sich nun

aber auch die Art und Weise der Bewegung : die zwei hinteren Beinpaare

fingen an, statt abwechselnd, sich wie die Ruder eines Bootes auf einmal

und gleichzeitig in gleichem Tempo zu bewegen. Die Wirkung der Muskel-

arbeit wurde dadurch ungemein erhöht ; und die betreffenden Liseeten

wurden in den Stand gesetzt, mit Hilfe dieser Rmlerheinc blitzschnell über

den glatten Wasserspiegel dahin zu schiessen.

Die Anpassung zum Aufenthalt auf der Wasseroberfläche lässt sich

endlich auch in der Stellung der Fussklauen nachweisen. Es ist bekannt,

dass die Klauen der Landwanzen an der Spitze des letzten Tarsalgliedes

stehen. Diese Stellung ist bei ihnen offenbar die zweckmässigste, denn nur

so gestellte Klauen ermöglichen das Gehen und Anklammern auf festen

Gegenständen. Aber man wird es zugestehen, dass derartig gestellte

Klauen auf einer flüssigen Unterlage nicht nur sehr wenig vortheilhaft.

sondern im Gegentheil eher nachtheilig wären, da die in's Wasser ein-

tauchenden Klauen wieder nur zu einer Vermehrung der so lästigen

Adhäsion beitragen wiu'den. Wie half nun hier die Natur? Sehr einfach.

iL
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Bei den Hehric\en, stehen zwar die Klauen noch an der Spitze des letzten

Tarsalgliedes ; bei den übrigen Wasserläufern befinden sie sich aber nicht

mehr an, sondern etwas vor der Spitze des genannten Gliedes. Es ist selbst-

verständlich, dass die Klauen durch eine solche Verrückung ihrer Inser-

tionsstelle ziemlich ausser Gebrauch gesetzt werden ; die Folge davon ist,

dass sie dann zugleich in ihrer Entwickelung zurückbleiben und kleiner

werden.

Ich muss bemerken, dass alles bisher Erwähnte sich natürlich nur

auf die Familien der Hebriden, Veliiden und Hydrobatiden bezieht.

Es bleibt noch die vierte Familie, jene der Hydrometriden übrig.

Diese kleine Familie bietet von den drei vorigen so abweichende

Charaktere und einen so fremdartigen Habitus dar, dass ihr Ursprung

offenbar von einem ganz anderen Stamme herrühren muss. Die Frage

jedoch, von welchem Stamme, lässt sich wegen gänzlichem Mangel der

Uebergangsformen kaum oder nur sehr schwierig entscheiden. Amyot und

Serville stellen die hierher gehörigen Insecten wegen der eigenthümlichen

Bildung des hinter den Augen halsförmig verlängerten Kopfes und wegen

anderen Merkmalen in die Nähe der Keduviiden. So weit meine bisherigen

Untersuchungen reichen, muss ich es ebenfalls bekennen, dass zwischen

den Hydrometriden und den Eeduviiden in der That einige, obwohl auf

den ersten Blick vielleicht zu weitläufig erscheinende Verwandtschaft be-

steht. Aus diesem Grunde glaube ich, dass man vielleicht nicht sehr irren

dürfte, wenn man den Stammbaum der Hydrometriden von den Reduviiden

ableiten und diese sonderbar gestalteten Geschöpfe als Abkömmlinge

solcher Eeduviiden betrachten würde, welche das trockene Land verlassen

und sich auf feuchte Ufer und auf die Oberfläche der Gewässer bege-

ben haben.

Die Wasserläufer, welche somit ursprünglich aus zwei verschiedenen

Stämmen hervorgegangen wären, bilden eine an Artenzahl eben nicht sehr

reiche Hemipteren-Gruppe. Sie sind über den ganzen Erdball verbreitet.

Die meisten Arten sind verhältnissmässig aus Asien und Europa bekannt,

die wenigsten — nämlich nur eine Art — aus Australien. Alle leben auf

Binnengewässern, mit Ausnahme der Halobates-Arten, welche die tropi-

schen Meere bewohnen.

Unsere einheimischen Arten überwintern als vollkommen ausgebil-

dete Insecten, wahrscheinlich im Schlamm oder unter den das Ufer

bedeckenden Pflanzenresten verborgen. Beim ersten Hauche des Früh-

jahres, sobald die Eisdecke verschwindet, erscheinen sie wieder auf dem
Wasserspiegel und nehmen ihr Jägerhandwerk von Neuem auf. Die Lar-

ven, welche in ihren Bewegungen auf dem Wasser ebenso geschickt sind,

wie die vollkommen entwickelten Thiere, kommen meist in den Monaten
Juni und Juli vor.
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Bei einer Lebensweise, bei wek-her das Hauptgewicht, wie oben
gezeigt wurde, auf eine gute Sehkraft und auf eine möglichst rasche und
kräftige Bewegung der Beine fällt, könnte es uns gar nicht überraschen,

wenn ein oder das andere Organ in seiner Entwickelung zurückgeblieben

wäre und auf Kosten jener verkümmern würde. Und dieser Fall besteht

hier thatsächlich in Bezug auf die Flugorgane. Es giebt nämlich einige

Arten auch in unserer einheimischen Fauna, bei welchen die Flügeldecken

zuweilen verkümmern und mehr oder weniger kürzer werden, als der

Hinterleib (Limnotrechus plebejus, laeustris et oclontogaster, Ilyijtotrechus

palitdiDii, Ilt/ilrometra statjnorum); bei einzelnen Arten fehlen sie sogar

vollkommen (Velia carrens, Hygrotrechus najas).

In Ungarn sind alle vier Familien im Ganzen mit 14 Arten ver-

treten.

HEBRIDAE FIEB.

Kleine Thierchen, welche sich am Rande stehender Gewässer auf-

halten, und dort theils am Ufer, theils schon auf dem Wasser, aber immer

nur in der unmittelbaren Nähe des Ufers geschickt herumlaufen. Es ist

nur eine einzige Gattung bekannt.

Hehrm piLsiUus Fall. An Teichen und Sümpfen vom April bis August

bei uns ziemlich selten. Ich sammelte diese Art bisher nur am See von

Pality im Bácser Comitat. Das ungarische National-Museum besitzt sie aus

dem Comitat Zala von Zanka, sowie aus dem Comitat Szabolcs. Carl Fuss

fand sie bei Hermannstadt am Zibin unter Schilf; er beobachtete sie

ausserdem bei Grossscheuern im April als Larve.

VELUDAE FIEB.

Die einheimischen Arten dieser Familie leben auf der Oberfläche

stillstehender oder fliessender Gewässer. In Ungarn wurden bisher zwei

Gattungen aufgefunden.

Microcrlia pygmaea Du/. Dieses zierhche Thierchen wurde von mir

am 23. April 1874 am See von PaHty unmittelbar am Rande des Wassers

in Gesellschaft der vorigen Art in zwei Exemplaren entdeckt.

Velia currens Fahr. Auf langsam fliesenden Gewässern eben nicht

häufig und bisher stets nur in flügellosem Zustande. Ihre l)isherigen Fund-

orte sind : Schenniitz, Rosenau, ferner Magyarpatak und das Rez-Gebirge

im Comitat Szilágy, sowie Orsova an der unteren Donau.

V. nvid»rum Fahr. Von dieser schönen Art liatHerrO. Herman drei

Exemplare mit vollkommen ausgebildeten Flugorganen im Jahre 1S73 von

Bazias mitgebiacht. Im k. k. zoologischen Hof-Cabinet in Wien sah ich

auch Exemplare aus Losonc/, welche vom l)ekannten Dipterologen Ferd.

Kowarz eingeschickt wurdt-n.
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HYDROBATIDAE STAL.

Die grossten unci bestentwickelten Wasserlänfer gehören dnrcliwegs"

in diese Familie, bei welcher die allgemeinen Gruppeumerkmale in der

deutlichsten und markantesten Weise ausgesprochen sind, und welche

sich insbesondere durch ihre langen Ruderbeine auszeichnet. Die Arten

leben auf stehenden oder fliessenden Gewässern nnd fahren auf dem

Wasserspiegel mit ruckweisen Bewegungen lebhaft herum, bisweilen

machen sie auch kleine Sprünge in die Luft. In Ungarn sind drei Gattun-

gen zu Hause.

Limnotrechus i^Whejns ii. sp. Die gemeinste Art in Ungarn, welche

bisher mit der folgenden verwechselt wurde. Gewiss steht sie in ihrer

Färbung und Körperform unter allen Arten dieser Gattung der folgenden '

am nächsten ; sie unterscheidet sich aber von dieser durch die lichter

gefärbten Fühler, sowie insbesondere durch das hinten wellenförmig aus-

gerandete sechste Bauchsegment des Männchens. Ich besitze von der

folgenden Art leider kein Weibchen, kann es daher nicht entscheiden , ob

zwischen beiden Arten nicht etwa auch in der Bildung der weiblichen

Bauch- und Genitalsegmente ein specifischer Unterschied besteht.

Vom ersten Frühjahr an auf stehenden und langsam fliessenden

Gewässern sehr häufig. Ich fand schon auch ein Stück mit rudimentären

Flugorganen, bei welchem die Flügeldecken das Ende des vierten Rücken-

segmentes nicht erreichen. Die Larven kommen nur Mitte Juni vor. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Budapest, Keszthely, Szliács, Poprád^

Igló, Falucska (Comitat Torna), Kaschau, Forró (Com. Abauj), Szilágy-

Nagyfalu, Magyarpatak und Borzas (Comitat Szilágy), Tihutza (Comitat

Bistritz-Naszód), Mezö-Zah und Gyéres (Comitat Torda), Maros-Ujvár

(Comitat Unter-Weissenburg), Neudorf und Grossscheuern (Comitat Her-

mannstadt).

L. tlioracicus Schiun. Von dieser in Mittel-Europa ziemlich verbreiteten

Art ist mir aus Ungarn nur ein einziges Männchen bekannt ; es wurde von

Herrn J. Pungur am 18. Juni 1877 bei MezöZáh gefangen.

L. gihhifer Schtoii. Eine durch kräftigen und gedrungenen Körperbau

auffallende Art, welche von Herrn J. Geyer bei Rosenau und Igló in meh-

reren Exemplaren gesammelt wurde.

L. laciiMris L. Auf stehenden und langsam fliessenden Gewässern

häufig. Exemplare mit abgekürzten Flügeldecken sind selten. Bisher

bekannt gewordene Fundorte sind : Raab, Szegedin, Grosswardein, Mezö-

Zah ; Grossscheuern (Comitat Hermannstadt), Kerz (Comitat Fogaras),

Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Borzas (Com. Szilágy), Bikszád (Com.

Szatmár), Ungvár, Forró (Com. Abauj), ferner das Com. Pozsega in Slavo-

nien. Nach Kov auch bei Ofen.
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L. odontiMiastfr Zctt. Diese durch die zwei stumpfen, luicli vom
gerichteten, am letzten Bauchsegment des Mäncheus befindhcheu zahn-

förmigen Höcker ausgezeichnete Art wurde von Herrn J, Pungur in einigen

Stücken bei Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi und Mezö-Záh gesammelt.

Herrn A. Mocsáry verdanke ich ein Weibchen mit verkümmerten Flug-

organen aus Grossward ein

L. (trii<'>it((fiis SrJiiiiii. ])ie kleinste Art dieser Familie; auf stehenden

Gewässern allenthalben ziemlich selten. In Ungarn wurde sie bisher nur

bei Balaton-Füred, Szegedin und Szilágy-Nagyfalu einzeln aufgefunden.

líflí/rotrcclíus jxiJiidioii Fahr. Eine bei uns seltene Art, welche ich bis

jetzt nur auf dem herrschaftlichen Parkteich in Torna beobachten konnte.

Der alte Tobias Koy führt sie aus der Gegend von Ofen, Gustav Mayr
aus Siebenbürgen an. Herr A. Mocsáry erbeutete im Jahre 1875 bei

Grosswardein ein Exemplar mit verkümmerten Flugorganen, bei welchem

die abgekürzten Flügeldecken nur bis ans Ende des vierten Rückensegmentes

reichen und den übrigen Theil des Hinterleibes unbedeckt lassen. Die

brachyptere Form dieser Art war bis jetzt nicht bekannt.

H. najas De Oeer. Diese in ganz Europa verbreitete und angeblich

auf rasch fliessenden Bächen lebende Art wurde in Ungarn bis jetzt nur

von Herrn 0. Herman Ende September 1873 bei Veszprim in grosser

Anzahl, aber durchgehends in flügellosen Exemplaren gesammelt.

LimnoporuH rufoscutellatiis Latr. Auf stillstehenden und langsam

fliessenden Gewässern vom April bis August nicht selten. Bisher bekannt

gewordene Fundorte sind : Budapest, Kaschau, Debreczin, Szilágy-Nagyfalu,

Klausenburg und Mezö-Záh- Einmal habe ich ihn auch in der hohen Tatra

auf dem untersten der Klein-Kohlbacher Fünf-Seen, also in einer Höhe von

etwa 2000 Meter über dem Meere angetroffen.

HYDEOMETßlDAE STAL.

Diese sonderbar gebaute kleine Familie besteht nur aus einer ein-

zigen Gattung mit vier Arten, von welchen je eine Art in Europa, Ost-

Asien, Süd-Afrika und West-Indien einheimisch ist.

Hydromi'tra atagnonim L. An feuchten Orten, auf nassen Wiesen

und am Rande stehender Gewässer, wo sie mit langsamen Bewegungen

zwischen den das Ufer bedeckenden Pflanzen und auch auf dem Wasser-

spiegel geschickt einherschreitet. Bei uns wurde sie bisher nur vereinzelt

— meist mit verkümmerten Flugorganen — bei Budapest, Raab, Her-

maunstadt und S/,ilágy-Nagyfalu gesammelt.
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ERKLÄRUNG DER TAFEL VL^

Fig 1. Hebrns pusillus vergi- ; la Tarsus, \h natürl. Grösse.

» 2. Microvelia pygmaea ; 2« Tarsus, 26 Kopf, 2r nat. Gr.

» 3. Velia curreus ; 3a Tarsus, 3& Kopf, 'M nat. Gr.

)> 4. Limaotrechus plebejus ; 4« Kopf, 46 sechstes Segment, Ac nat. Gr.

» 5. Limnotreclms thoracicus sechstes Segment.

» 6. Liuinoporus rufoscutellatus ; 6« Tarsus, (Jh nat. Gr.

» 7. Hych-onietra staguormn ; 7a Kopf, 7h nat. Gr.

Pag. 137.

DIE FORTPFLANZUNCtSORGANE
DES ASTACUS LEPTODACTYLUS, ESCH.

Anatomische Studie von Dr. S. BARTSCH.

Die getrennten Geschlechter unseres Krehses, auch den gewöhnKchen

Fischern bekannt, sind auf den ersten Bhck leicht zu unterscheiden. Wenn

auch bei gleicher Grösse das Kopfbruststück des ^ mit jenem des 9 von

gleichem Umfange ist, so scheint letzteres dennoch schlanker zu sein,

^yeil sein Leib (vulgo Ki-eb sschwänz) viel breiter ist. Die grossen Scheeren-

füsse sind beim à viel länger und stärker, als beim $. Die grössten, von

mir gemessenen Exemplare waren ein cî 16-1 %i und ein î 16-5 ^y^ lang,

und zwar von der Kopfspitze bis zum freien Ende der mittleren «Schwanz-

flosse». Die ganze Länge der Scheerenfüsse war beim à 18*3 ^/„j,, beim

5 13-?), die Breite der Scheere beim ersteren 3-1, beim zweiten 3-5 <^.

An der Bauchseite des Leibes erblickt man beim 'S am ersten Leibringe

ein Paar zu Penisen umgewandelte Extremitäten, am zweiten Leibringe

hingegen zwei, den Penis bei seiner Function unterstützende Organe,

während sich beim ? an ersterer Stelle ganz verkümmerte, kurze Glied-

massen oder Afterfüsschen, an letzterer hingegen gewöhnliche Afterfüsse

vorfinden. Das Mikroskop belehrt uns, dass diese sogenannten Afterfüsse

dieselbe Form und Structur haben, wie die im L Hefte dieser Quartal-

schrift besprochenen Palpen der Kieferfüsse (I. Heft, 1. Tafel, Fig. 1 G),

mit dem Unterschiede, dass ausser den innerhalb der, am Bande in ein-

gekerbten Vertiefungen stehenden federförmigen Haare sich hier noch

einfache, pfriemenförmige kurze Haargebilde befinden, deren Anzahl beim

2 grösser ist als beim <S, Auch trifft man oft zwischen den Hüften der

vierten und fünften Fusspaare (jetzt Anfangs März ist dieses Organ stark

entwickelt) beim $ einen Samenbehälter (receptaculum seminis), der beim

^ Ich habe mich beim Entwerfen der nach dei*' Natur gezeichneten Formen an

Douglas gehalten, bin jedoch bei manchen , so bei Limnotreclms , Limnoporus hin-

sichtlich der Stellung der Fusse abgewichen , und habe auch Hebrus und Microveha

habituell weniger robust genommen. Otto Herman.
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<í immer fehlt. An bezeichneter títelle beim 9 gewaliren wir nämlich im

Frühjahre eine erbsen- oder nüsschengrosse, unregelmässig geformte

Masse, die schon bei geringer Vergrösserung cavernös erscheint, und an

ihrer Oberfläche sehr uneben, oft mit hörnchenartigen, hohlen Fortsätzen

versehen ist ; die Wahrnehmung, dass ein solches Hörnchen sich genau

bis zu der im Basalgliede des dritten Fusspaares befindlichen Mündung
des Eileiters erstreckte, mag eine zufällige sein, wenigstens habe ich es

nur bei einem einzigen 9 so angetroffen. Die hyaline Masse, aus welcher

dieses Organ besteht, ist wahrscheinlich Chitin, das durch Einlagerung

von Kalksalzen etwas erhärten kann. Das ganze fragliche Organ lässt sich

von dem Panzer, auf dem es ruht, leicht ablösen.

In Bezug auf die eigentlichen Geschlechtstheile, welche im Original-

texte etwas ausführlicher beschrieben sind, will ich hier kurz bemerken,

dass das Ovarium gegenwärtig (Anfang INIärz) mit Eiern so prall gefüllt

ist, dass man die Bildungselemente nur mit Mühe auflinden kann, während

man im Sommer und Herbst die fraglichen Tlieile leicht erblickt. Eine

Keimdrüse ist kugelrund (VH. Taf., 2. Fig.), im Innern mit eiförmigen

kleinen Zellen ganz ausgefüttert, in denen, der Oberfläche etwas genähert,

je ein Zellkern sichtbar ist. Im Keime oder Ei selbst kann man sehr deut-

lich die charakteristischen Theile jedes Eichens unterscheiden, nämlich :

den von zarter Haut umschlossenen Dotter, das verhältnissmässig grosse

Keimbläschen und den deutlich sichtbaren Keimfleck.

Der Eileiter ist sehr kurz, besteht aus Bindegewebe und Muskel-

fasern und trägt auf seiner innern Oberfläche unzählige einzellige Drüsen,

welche aller Wahrscheinlichkeit nach die, die abgesetzten Eier umgebende,

im Wasser erhärtende Substanz liefern, mittelst welcher die Eier an die

Federhaare der « Afterfüsse » angedi*eht sind. (VII. Taf., 4. Fig.)

Der Hoden unseres Krebses hat, dem Ovarium entsprechend, auch

eine dreilappige Form, doch sind die einzelnen Lappen viel schmächtiger.

Der Samenleiter ist 15

—

20mal länger, als der Eileiter, anfangs sehr

dünn, dann immer mehr und mehr verdickt, an seinem Ende mit einem,

ohngefähr 5 *%i langen Wulste, der aus vielen Längs- und Quermuskeln

besteht und sehr contractil ist. Eigenthümli,ch knäuelartig zusammen-

gerollt, erstreckt sich der Samenleiter bis gegen das dritte Abdominal-

Segment, um von dort zurückbiegend in die Hüfte des fünften Fusspaares

nach aussen zu münden. Seine eigeiithiunliche weisse Farbe scheint einer

Masse unzähliger, rundlicher Zellen zu entstammen ; auch finden sich

zwischen diesen hie und da einzellige Prostatadrüsen. (VIT. Taf.,

i>. Fig.)

Im Innern des Hodens finden wir sehr zahlreiche Schläuche (\'ll. Taf.,

7. Fig.), deren aus Bindegewebe bestehende Haut, nach Innen scharf ab-

gegrenzt, zahlreiche kugelförmige Zellen einsehliesst, in denen sich die
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höchst eigenthümlich geformten Sainenkörperchen bilden. (Spermato-

zoïden VII. Taf., 8. Fig. A, B.)

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Tafel Vir, Fi(i. 1. Eiu auseinander gezogenes Ovarium in uatürl. Grösse.

Fig. 2. Eine eibildentle Drüse (Keimdrüse) mit einem Ei, stark vergi-ossert.

Fig. 3. Dorso-ventraler Längsdm-chschnitt eines mit Eiern prall gefüllten

Ovarimns, natttrl. Grösse.

Fig. 4. Der untere Theil eines Eischlaiaclies, mittelst dessen das Ei an die

Federliaare der «Afterfüsse» befestigt war, etwa fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 5. Ein Theil des ç Receptaculum seminis im Querdurchsclmitt, etwa

fünfzelinfach vergrössert.

Fig. 6. Hoden sammt dem absichtUch auseinander gezogenen Samenleiter,

um dessen Länge zu veranschaulichen, in natürl. Grösse.

Fig. 7. Ein Follikel aus dem Hoden, in welchem sich die Sameukörpercheu

bilden, stark vergrössert.

Fig. 8. Sameukörpercheu A von oben, B von der Seite gesehen, stark ver-

grössert.

Fig. 9. Prostatadrüsen, stark vergrössert.

BOTANIK.

Pag. 142.

CENTAUEEA SADLERIANA JANKA.

Von Victor v, Janka.

Für Diejenigen, die meine in den «Mathematikai és természettudo-

mányi közlemények» der migar. Akademie der Wissenschaften XII. Band

erschienene Abhandlung (December 1875 ausgegeben) «Adatok Magyarhon

délkeleti flórájához» nicht kennen, sei vorausgeschickt, dass ich daselbst

pag. 178 die «Centaurea Scabiosa» der Budapester Botaniker als eigene,

neue Art hinstellte und selbe im Gegensatze zu Centaurea Scabiosa L., zu

der ich C. coriacea W. et K., dann C. spinulosa Koch, und C. stereophylla

Griseb. Iter hungar. (non Bess !) als Synonyma gesellte, folgendermasseu

characterisirte :

Centaurea Scabiosa Li. Centaurea Sadleriana Janka.

Appendices squamarum con- Appendices stpiamarum

colores vei subcoucolores, nigrae vei fuscae, vulde discolores, pro parte saltem breviter

pleraeque apice phis minus distincte subu- triangulae nigrae, intimae splendenteslate'

lato-spinulosae , intimae opacae margine stramineo-vel argenteo-scariosae, iutror-

haud hyalino-scariosae, applanatae, ex- sum umbonato-cucullatae I

curvae !
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Ich liíitte nicht gedacht , dass Jemand die Giltigkeit meiner neuen

Centaurea beanständen könnte. — Da es aber noch innuer Uneingeweihte

gibt, die etwa durch die Vorspiegehuig : dass von 4, im Herbar Willdenow
vorhandenen KiTAiBEL'sclien Exemphiren mit der Bezeichnung «Centaurea

coriacea» oder «Centaurea coriacea?» die Ilahte Centaurea Sadii'riana sei,

— irregeführt, meine Entdeckung anzweifehi und glaul)t ii, dass Centaurea

Sadleriana wirkHch mit Centaurea coriacea W. et K. zusanniienfalle, so

mögen die paar nachfolgenden Zeilen auch dem leisesten \'ersuche weiterer

Discussion über angebliche Unrechtmiissigkeit meiner Artbegründung ein

für allemal ein Ende machen.

Was im WiLLDKNow'schen Herbar oder selbst im KiTAiHEi/schen^ als

Centaurea coriacea aufliegt, ist im gegebenen Falle ganz und gar ohne

Belang.

Würde Kitairel wirklich zweierlei Pflanzen unter dem Namen Cen-

taurea coriacea begriifen haben, nun, so fiele diese Benennung als zweideutig

ohnehin weg, erführe demnach ähnliches Schicksal, wie z. B. : Fumaria pre-

hensilis und so viele andere Benamsuugen.

Einer derartigen Doppeldeutung der Centaurea coriacea W. et K.

jedoch muss ich auf's Entschiedenste widersprechen.

Hier hat man sich an das klassische Werk : an die « Plantae rariores

Hungáriáé« zu halten, wo im Vol. II. (1805) die Centaurea coriacea pag.

il4 ausführlich beschrieben und Tab. 195 abgebildet ist. — Als Standort

der C. coriacea gibt Kitaibel ausdrücklich die Comitate Neutra und

Thurócz an.

Liess es sich vernünftigerweise schon an und für sich nicht annehmen,

dass KiTAinEL' eine um seinen Wohnsitz -— Pest-Ofen, — ja damals ver-

muthlich unmittelbar bis an sein Wohnhaus heranreichende, ringsherum

im Comitate mehrere Meilen weit so gemeine, in ihrer Art wahrhaftig ein-

zige Pflanze, wie Centaurea Sadleriana ganz übersehen und nur blos von

Standorten in weit entlegenen Comitaten gekannt habe, so ist aus der

Beschreibung der Centaurea coriacea 1.- c. zu ersehen, dass deren Autor

darunter unmöglich C. Sadleriana gemeint haben konnte. Die Worte:

«Calyx (jlobosas sqiianiulis interioribiis liuedrilnis intus nnjenteo-

' Im Fascic. XXXIII. des KiTAiBEL'sclien Herbars enthält Ro{»en 80 n. 81 die

Centaurea Sadleriana, von Kitaihkl's Hand f^anz deutlich als «Centaurea Scahit)sa»

hezeiclniet ; in Bofjen 82 findet sich eine sehr ausijezeichnete, meiner Ansidit nach

neue, ^'('n>l)lütlii<,'e Art mit den AVorten auf einen Zettel «Cent. Küred» ; in lio^en

83 He^'t ein Exemplar der Centaurea spinulosa, von Kitaibku auf mit Tinté fíeschrie-

bener, lanciere Notiz enthaltender í^tiijuette als «Centaurea banatica» auffiestellt, aber

hinterdrein deutlich «C. Scabiosa» bezeichnet. Endlich befinden sich in Bo^en 84 n.

88 unter der uuzweideutifieu Bezeichnung,' «Centaurea coriacea» je Exemplare iler

gewöhnlichen Centaurea Scabiosa.
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nitidis, apice squamula nigro-fusca ciiiata auctis» . . . sind bezeiclmend

genug ;
— ich brauche sie nicht weiter zu commeutiren.

Wem jedoch noch alle diese Demonstration nicht genügt, dem führe

ich aus Kanitz's «Reliquiae Kitaibelianae» u. z. aus Kitaibelii Iter marma-

rosiense secundum anno 1815 svisceptum die unwiderlegbare Thatsache

vor, dass Kitaibel hier pcuj. 83 die Cinkotaer Pflanze — das ist eben meine

Centaurea Sadleriana — als Centaurea Scahiosa L. anfiUirt!

Berichtigung. In der Abhandlung des I. Heftes «Descr. pl. novarum

auct. Y. de Janka» sind in Folge eines Versehens bei der letzten Revision

einige Fehler verblieben, welche wir hiemit wie folgt berichtigen :

Pag.
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Pag. 15i.

Expeditio ad oras Asiae-Orientalis etc. von Dr. A. Kanitz ist eine

Fortsetzung der im ersten Hefte begonnenen Emmeration aus der Hora

Japans.

MINERALOGIE,

Pag. Ifiö.

Ueber die Entstehung mancher Pistazitadern. Von Dr. Samuel

Roth. Der Pistazit wird sehr oft an Wanden von Spalten aufgewach-

sen gefunden. In diesem Falle scheint die Annahme, dass er in präexi-

stirenden Spalten sich ausschied, ganz natürlich. Diese Annahme wird

jedoch auch in dem Falle angewendet, wenn der Pistazit die Spalte

ganz ausfüllt und in Form von Adern erscheint. Diese Annahme findet

auch eine gewaltige Stütze in dem Umstand, dass sehr oft ein continuir-

licher Zusammenhang zwischen den erwähnten Fällen herrscht. Hier will

ich jedoch einen solchen Fall beschreiben, wo die grünen Adern nicht in

präexistirenden Spalten , sondern im compacten Gestein in Folfie einer

Umwandlunrf desselben entstanden ; doch muss ich gleich in vorhinein

bemerken, dass ich der hier zu beschreibenden Bildungsweise keine allge-

meine Giltigkeit beilegen will.

Ich fand an mehreren Punkten in den Melaphyi-en der» niedern Tátra

grüne Adern, von denen einige in das Muttergestein übergingen. Zu dieser

schon an und für sich gewichtigen Thatsache trat noch ein anderer Um-

stand, der gegen die Annahme einer präexistirenden Spalte sprach ; ich

bemerkte nämlich grüne Adern in verschiedenen Stadien ihrer Entstehung;

ihren Anfang sah ich in einigen grünen Melaphyr-Varietäten, wo sie zum

Theil als kleine, dünne und mit einander parallel verlaufende Aederchen,

zum Theil aber als 3 '»^^ dicke und oft 5 % lange Adern auftraten. Bei

der mikroskopischen Untersuchung dieser Gesteine sah ich, dass in den

Adern die grösseren Feldspath-Individuen noch zu erkennen sind : die-

selben zeigen noch deutlich die Spaltungs-Richtungen und zerfallen in

schwach doppeltbrechende
,

grünliche, netzförmig zusammenhängende

Theile ; eine ähnliche Umwandlung zeigt auch der mikrokrystallinische

Feldspath, nur mit dem Unterschiede, dass die aus demselben hervor-

gegangenen grünen Partien kleinere Dimensionen besitzen. In Folge dieser

Umwandlung schied sich Kieselsäure aus, welche sich innerhalb der grünen

Punkte, also im Innern des gewesenen Feldspatlies ablagerte. Nfbcn der

Kieselsäure schied sich an manchen Punkten Kalkspath aus. In Bezug auf

das Quantitätsverhältniss dieser zwei Mineralien ist zu ersehen, dass an

manchen Punkten Quarz auf Kosten des Kalkspathes sich ausschied, wäh-

rend es anderwärts umgekehrt geschah. Doch fand in beiden Fällen die
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Bildung des Pistazits auf ähnliche Weise statt. An manchen Orten reihten

sich die nadeiförmigen, lichtgrünen Krystalle um einen Mittelpunkt, an

andern um eine Mittelebene ; die .Zwischenräume sind an manchen Orten

mit Quarz, an anderen mit Kalkspath ausgefüllt.

Diejenigen Partien des Gesteines, in denen die Umwandlung zu

Pistazit bereits stattfand, sind grün gefärbt, während die Umgebung grau-

braun blieh. Die Umwandlung geschieht beinahe immer in mehrfachen

mit einander parallel verlaufenden Streifen, die sich manchmal vereinigen

und ziemlich dicke Adern bilden. Die früher durch das Muttergestein aus-

gefüllten Räume sind in dem Falle durch Quarz oder Calcit ausgefüllt.

Wenn der letztere in Folge der Einwirkung der Atmosphärilien entweicht,

entstehen leere Räume in den Adern. Aus diesem Grunde kann man selbst

in dem Falle nicht immer präexistirende Spalten annehmen, wenn die

Pistazit-Individuen blos an den Wänden der Spalte vorfindlich sind, da die

leere Spalte derart entstanden sein kann, dass der die Zwischenräume des

Pistazits ausfüllende Kalkspath entwichen ist.

Eine derartige Entstehung von Pistazitadern aus Melaphir kann auch

vom chemischen Standpunkt betrachtet, keinen Widerspruch finden ; der

Pistazit ist bekanntlich ein Singulosilicat und kann aus dem, zum grössten

Theil au3 Andesin-Feldspath bestehenden Melaphyr derart entstanden

gedacht werden, dass ein Theil der Kieselsäure des Feldspathes entwich—
der Andesin ist bekanntlich ein Bisilicat — und der Calciumgehalt sich

vermehrte, dass sich Kieselsäure ausschied, das beweisen die vorhandenen

Quarzadern, und dass der Melaphyr an Calcium-Verbindung keinen Mangel

leidet, das beweisen die oft 1 f^i,^ mächtigen Calcitgänge. Uebrigens sind

zahlreiche Fälle bekannt, dass der Feldspath zu Pistazit sich umwandelt.

Leutschau, 1877.

PALAEONTOLOGIE.

CAKDIÜM CBISTAGALLI, ROTH.

(Bericliticiung.)

In Folge eines Versehens bei der Superrevision des betreuenden

Textes (siehe I. Heft 1878,p. 66—70) sind in der Beschreibung des Cardium

cristagalli Roth einige störende Fehler verblieben, welche wir hiemit wie

folgt berichtigen:

Pag. 67, Fussnote 2, Zeile 5, kommt vor «zugleich» einzuschalten:

<(Z)a?/ai /sf» ; der so hergestellte selbständige Satz beginnt also wie folgt:

('Da mit ist ziKjhnch ein Stiit.:piiiikt incliy» u. s. w.
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Pag. 68, letzte Zeile, statt «erste Klappe» koniiut urechte Klappe»

zu setzen.

Pag. 60. Da in der Angabe der Maasse zwei wesentliche Fehler unter-

laufen sind, so folgt hiemit die richtig gestellte Maasstabelle :

Länge der auf Taf. IV. Fig. 1, a—b abgebildeten Klappe : ôS'Ô^i

Höhe « « « « « -/, (i—b « « 52'.5'"^

Dimensionen der rechten Klappe i)i Fig. 1 c etwas geringer (ron einem

anderen Individuum herrührend).

Länge der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 74''nj^

Höhe der « « « Fig. 2 «
'

'

« ; 68%^

Endlich ist auf Pagina 70, Zeile 16, statt «Sandsteininuscheln»

,,Sandsteinmugeln" zu setzen. Die Redaction.

NOTIZEN.

Das IV. Heft wird eine mit drei Tafeln ausgestattete protistologischo

Abliandlung unseres Mitarbeiters und Freundes Professor Dr. G. Entz, ferner

wabrsclieinlich das Resume der Enumeration der Pflanzen Japans von Prof.

Dr. A. Kanitz bringen.

Die im I. Heft angekündigte palaeontologische Abhandlung des Herren Sec-

tionsgeologen der kön. ung. geologischen Reicbsanstalt J. v. Matyasovszky, inusste

wegen der, durch die genannte Anstalt ausgeführten, für die internationale Aus-

stellung in Paris bestimmten Arbeiten für das nächste Heft (IV. 1 878) bestimmt

werden. Die Redaction hat vorgesorgt, damit das IV. Heft mit palaeontologischen

Abhandlungen reichlich ausgestattet werden möge.

Die königl. ungarische geologische Reichsanstalt hat für die internationale

Ausstellung zu Paris die geologische Karte der so sehr interessanten Gebiete

«jenseits der Donau n also des rechten Ufers in grossem Maasstabe ausgeführt.

Sowohl die Ausstattung der Karte, als aucli die detaillirte Aufklärung dieses

Gebietes, welches unter anderem auch den Plattensee einschliesst, wird nicht

ermangeln die Aufmerksamkoit der Fachkreise zu erregen und auch zu belohnen.

Die Karte war einige Tage hindurch öffentlich ausgestellt.

Unser Freund und College L. von Löl/y, welcher bekanntlich der ostasiati-

schen Expedition des Grafen Béla Széchenyi attachirt ist und im December v. .!•

die Reise antrat, hat uns schon mit Sendung und Nachriclit erfreut. Die Sendung

enthält u. A. zoologische Gegenstände vom Gestade des rotlien Meeres ; die Nach-

richt kam von Darjeeling nächst Calcutta. Die Expedition hofindot sich wohlauf,

bleibt bis Ende Ai)ril in Singapoore, um daini weiter zu ziehen. Der l'.ritf (l;itiitt>
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Calcutta, am 1-ten März, und kam am 31 -ten desselben Monates in die Hände des

Eedacteurs dieser Hefte.

Unsere verelirlichen Collegén in der Zoologie machen wir aufmerksam, dass

wdr Alles aufbieten , damit in Zukunft einzelne Ordnungen, Familien, mit

einem Worte systematische Gruppen in einer Form bearbeitet werden mögen,

wie sie Herr Dr. J. Károli und Dr. G. von Horváth, ersterer mit Bezug auf

Amphibia caudata und ecaudata, letzterer mit Bezug auf Wasserwanzen gewiss

musterhaft festgestellt halben. Es wird hiedurch die Möglichkeit geboten sein,

hinsichtlich der zoogeographischen Daten sicherere Wege zu wandeln, als wie dies

die leider so moderne, dürre Verzeichniss-Literatur gestattet. Die Grundlage für

diese Publicationen werden vornehmlich die authentischen, reichen Sammlungen

des ungarischen National-Museums liefern.
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