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A MAGYAK NEMZETI MÚZEUM
ÁLLATTÁRI OSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.

FeIVAIíDSZKY jÁNÜS-tÓl.

Mieltt a jelen összeállításuak tulajdouképeni czélját: az állattári

uyüjteményekiielí a legközelebb lefolyt tíz ev alatt való gyarapodását és

elmenetelét kimutatni akarnám, szükségesnek vélem az állattári osztály

fejldését és gyarapodását, legalább fvonásaikban, röviden megérinteni.

Az állattári szerzeményekrl vezetett jegyzékek 184y-ig hiányosak és

szakadozottak voltak, s ezek az 1<S!21. évben szerkesztett Catalogus liein-

ventionalis-ban, az \S2'2—24-ik evekben megkezdett Protocollum benefac-

torum-ban s az igazgatóság levéltárábtin vagy az ez által ISíH-tól fogva

vezetett jegyzkönyvekben foglaltatnak.

Ez adatok nyomán, az állattár gyjteményeinek kezdete ama lej)ke-

gyiijtemeny volt, mely már e század tízes éveiben Stipsics Ferkncz eszter-

gomi kanonoktól vétetett meg «ezer forinton fekete bankóban« és 1876

apró rekeszben elhelyezett ugyanannyi példányból állott. E gyjtemény

külföldi példányai azonban késbb 55 frtért eladattak ; a fenmaradt rész

pedig az 1838-ik évi árvízkor egészen megsemmisült. A külföldi j)éldá-

nyokon azért adtak túl, mert eleintén csupán a hazai tárgyak összegyjtése

czéloztatott ; e téves felfogástól azonban csakhamar eltértek, mert már

1833-ban s a következ években ismét vásároltattak oly gyjtemények,

melyek hazánkon kívül gyjtött tárgyakat tartalmaztak; ilyenek az Ochsen-

HEiMEK és TREiTSCHKE-féle jeles és typicus pillangó-gyjtemények, valamint

a DAHL-tól és másoktól szerzett bogarak és puhányok, melyekre összesen

körülbell 5500 forint adatott ki.

E korszakban vettetett meg hazánk emls- és madár-faunájának

alapja is, nevezetesen a Jány Pál gondnok gyjtései és a Petényi Sala-

mon János, Reiner György, Aebly AnoLF-féle gyjteményeknek adomá-

nyozásai, valamint fensége Istváx fherczeg által ajándékozott ama

midír-gyajteni^ny, melyet Ö f 3n vágynak Foldva iy Amáma úrhölgy ajánlott
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fel. A madártojás-gyjtemény szintén adakozásokból keletkezett, melyhez

számosabb példánynyal járultak : Braun József, Diewald H., Gaspa-

RECz János, Grynaeus N. János, Kubinyi Ágoston és Géza, Kuchta Sámuel,

Neubehler Pál, Petényi Salamon János, Pongrácz Antal, Kokosz István,

Tauscher Gyula és Wagner János.

A hazai rovarfajok összegyjtésére ekkorában még kevés figyelem

fordíttatott, s összesen csak hárman adakoztak ilynem több fajból álló

tárgyakat, u. m. Bielz Albert, Petényi Salamon J. és Sadler József.

E korszakban vette kezdetét a külföldi tárgyak adományozása is, jele-

sen : indiai madarakat Schöft Ágoston képíró, afrikai hüllket és tengeri

puhányokat Semene A. cairói osztrák consul, tengeri és szárazföldi s édes-

vízi csiga-kagylókat Kanitz M. L., Titius Pius és Schmidt Ferdinánd s

különböz osztályú törökországi tárgyakat Frivaldszky Imre ajándékoztak.

Az l<S49-ik év végén volt az állattárban: gerinczes állat 3500 és

gerincztelen 32,170 példány, mely számoliban azonban a hibás és leihely

nélküli példányok is benfoglaltatnak, melyek a késbbi években, midn
nemzeti intézetünk azokkal egyenl fajú jó példányoknak jutott birtokába,

részben a fölöslegesek közé iktattattak.

E korszakban az állattár gyjteményeinek fejldése röviden a követ-

kezkben foglalható össze. A magyarországi emlsök, madarak és madár-

tojások gyjteményének, néhány gyjtemény s több-kevesebb számú pél-

dányok ajándékozása által, alapja vettetett meg. A rovarok osztálya vétel

útján két jeles és közérdek gyjteménynyel gyarapodott, melyek közül

azonban az egyik az 1838. évi árvízkor igen sokat szenvedett. A többi állat-

osztály — a csiga-kagylók gyjteményét kivéve — csak kevés fajszámmal

volt képviselve. A gyjtemények három teremben, czélszertlen ócska búto-

rokban voltak fölállítva. Az osztályba befolyt szerzemények jegyzékei ren-

detlenül vezettettek, bár a gyjtemények terjedelméhez képest a személyzet

elegend volt, mert az egész természet-osztály személyzete egy r, egy

rseged, egy gondnok és egy szolgából állott; késbb 1834-ben a gondnoki

állás beszntettetett ugyan, de helyébe egy második rseged alkalmaztatott

s 1837-ben pedig még egy irnok is. A szakkönyvtár ekkor még igen csekély

volt s az többnyire régi, elavult munkákból állott.

II.

Az 1850-ik évtl kezdve az 1869-ik év márczius havának végéig a

gyjtemények több irányban örvendetesen gyarapíttattak. A nagyobbszerü
ajándékozások közül megemlítendk : a Forray Julia grófn 12 ezer csiga-

kagylóból és 80 habarczból álló gyjteménye ; az Újhelyi Imre kanonok
által hagyományozott gyjtemény, mely 1 1 ezer példány csiga-kagylót tar-

talmazott és a Nendtvich Tamás örököseitl ajándékba kapott 1800 pél-

dányból álló lepke-gyjtemény. Különböz állattani tárgyakkal gyarapították



ovábbá intézetünk ez osztályát: a k. m. Természettudományi Társulat 1804

és Frivaldszky Imre 1186 i^éldánynyal. Külföldön tartózkodó hazánkfiai

közül többen a távolban is megemlékeztek nemzeti intézetünkrl, így

DoLEScHALL Lajos Jáva- és Amboinából 2390, Duka Tivadar Kelet-Indiából

2812, Xantus János Észak- és Középamerikából 7G78, Vidéky László Dél-

Amerikából 214, Tóth Kálmán mérnök szintén iigj^anonnan 178, Yrre-

r.ÉLYi Imre mérnök Mexicóból 017 és ScnríRTZENLrcHNEn Seres a M. Tudo-

mánj^os Akadémia által szintén Mexicóból 162 példányt ajándékozván.

Hasonlóan külföldi tárgyakkal gyarapiták még osztálymikat : Abdulah bey

(Hammerscbmidt), Döry Lajos, Fehér Miklós, dr. Glós Samu, dr. Nendt-

viCH Károly, Nosticz-Eieneck Paulina grófné, báró Sina Simon, Titius

Pius, Velits Károly, Vörös Dániel, a pesti állatkerti társulat s több párt-

fogó, kik egy. Kovács János által Egyiptomban szerzett 876 példányból

álló gyjteményt ajándékoztak. A hazai tárgyak ajándékozói közül fleg

megemlítendök : Jeitteles Lajos H., Kertész László, Kovács Gyula,

Kray N. János báró, Kubinyi Ferencz, Metelka Ferencz, Petényi Sala-

mon J., PtOKosz István, Svoy Miklós, Sulyok Ignácz és Vidra Ferdinánd,

valamint Frivaldszky János, ki részint gyjtés, részint pedig szerzés által

7290 példánynyal gyarapitá a gyjteményt. Nagy lendületet nyert azonkívül

az osztály Miketz András és Frivaldszky Imre gyjteményeinek megvétele

által; az els hatezer csiga-kagylót, az utóbbi pedig 62,143 különböz

rovar-példányt és 16 ezer szárazföldi és édesvízi csiga-kagylót tartalmazván.

Azonkívül vétel útján szereztetett 2055 példány, melyekre összesen körül-

belül 8706 frt lett fordítva. Csereben begyült 1062 darab. Összesen ez id
alatt gyarapodott az osztály mintegy 150,000 példánynyal.

Az ily módon nagy mérvben megszaporodott állattári gyjtemények

kezelését és feldolgozását e korszakban az 1855-ik év végéig két r végezte;

ettl fogva azonban 1866-ig csak egy, kinek egyszersmind amaz idközben

három évig az ásványtári rt is helyettesítenie kellett; 1866. évvégén

neveztetett ki egy rseged is, azonban a természetiek osztálya mindkét

rének közös segítségére. Volt továbbá egy írnok is alkalmazva, de csak

pár órai mködésre, mert a többi hivatalos idt az igazgatósági irodában

kellett töltenie. Szolga csak egy volt az egész természetosztályban, ki egy-

szersmind a pra-paratori teendket is végezte. 1855-ben alkalmaztatott

ugyan az ásványtári osztályban egy kisegít szolga ; de ennek daczára, a

praeparatori szolgának ez utóbbi osztályban is kellett a szükségeseket

végeznie; mígnem ez 1860-ban véglegesen ez osztály prípparatorává lett

kinevezve. 1863-ban végre kapott az osztály egy rendes és 1866-tól kezdve

egy kisegít szolgát.

Ily csekély személyzet mellett az r munkássága rendkívH módon

igénybe volt véve nemcsak a hozzá ill hivatalos teendk teljesítése által,

hanem azáltal is, hogy az oly nagy mérvben megszaporodott gyjteménye-



ket, melyek rendes bútorzat hiánya miatt részben csak a lomtárból fölhozott

állványokon voltak fölállítva s néhányszor, a körülmények szerint, egyik

helyrl a másikra Imrczolva, a romlás veszélyétl megóvhassa. Ez idben

a hivatalos teendk az által is még nagyon megszaporodtak, hogy az

1855-ik évben oly rendelet érkezett a kormánytól a Nemzeti Múzeum összes

osztályaihoz, miszerint a begyült tárgyak kor- s egyes tételek szerint íras-

sanak össze s mutattassék ki tételrl-tételre, mennyi tárgy érkezett be

1821-tl fogva, hány darab hiányzik belle, hova lett s mennyi van meg?

E munka az állattár részérl az 1858-ik év végéig elkészült s fel is terjesz-

tetett a kormányhoz. Ennek különösen az a jó eredménye lett, hogy vala-

mennyi tárgy szerzeményi számmal láttatott el s e szabál}' a gyjtemé-

nyekbe helyezett példányoknál azóta is megtartatott. Egyszersmind az

1855-ik évtl kezdve 1860-ig az osztályban eszközlött munkálatokról évne-

gyedenkint jelentések terjesztettek be. 1850-tl kezdve a befolyó szerzemé-

nyekrl rendes jegyzkönyvek vezettetnek. 1853-tól fogva 84 frtnyi átalány

lett utalványozva a hazai fauna érdekében teend kirándulásokra; 1857-ben

a rovarok számára készíttetett egy szekrény ; 1 8G0-ban a madarak részére

két szekrény; 1863-ban a pesti hazai els takarékpénztár költségén a

madarak nagytermének a fal körül lev része bútoroztatott be s egy szek-

rény a középen állíttatott fel; 1866-ban pedig a rovarok és puhányok

osztálya nyolcz darab szekrénynyel láttatott el. Azonkívül 1868-ban az

emlsök két termének bútorozása is elhatároztatott, föl lévén szólítva az

igazgatóság ezek számára költségvetést terjeszteni be ; a kivitel azonban

csak 1871-ben foganatosíttatott. A kézi-könyvtár csak kevéssé növekedett

részint a Eeivaldszky iMRE-féle gyüjteménynyel jött, részint a vagy 300

frton vett munkák által, s az az 1869. év márczius havának végéig 280

munkából, 370 kötet- vagy füzetben, állott.

Meg kell még itt említenem, hogy 1862-ben ama csudaszülött tárgyak,

melyek intézetünkben közszemlére ki nem állíttathattak, a k. állat-gyógy-

intézetnek engedtettek át. Az Erdélyi Múzeumnak, Duka Tivadar és Xantus

.János kívánságaira, az általok ajándékozott fölösleges példányokból 80

darab madár lett elküldve. A keszthelyi gazdasági intézet részére pedig

2276 fajból, 4085 példányban, álló rovar-gyüjtemény álhttatott össze,

melyért csekély kárpótlás fejében 150 frt folyt be s ez más ilynem tárgyak

szerzésére fordíttatott.

E korszak végén, a kelet-ázsiai expeditió alkalmával, a m. k. vallás-

és közoktatásügyi miniszter úr, boldogemlék báró Eötvös -József excel-

lentiája és a tudományos mozgalmakat lelkesen pártoló miniszteri tanácsos

Hegeds Lajos Candid, a külföld nevezetesebb múzeumainak elmenetelét

és jelen állapotát tartván szemök eltt, ez utóbbiak mintájára hazánk

múzeumának is nagyobbszer fejldést adni óhajtván, egy, szakavatott

képzettségérl általánosan ismert egyént, Xantus JÁNOs-t, tetemesebb pénz-



összeggel ellátva, küldtek ki a természetrajzi és népismei tárgyak össze-

szerzésére, ki tisztében híven eljárván, érdekes s a kívánt czélnak megfelel

nagyterjedelmü gyjteményeket szerzett intézetünknek e távol világ-

részekben ; de a melyeknek részletes kimutatása már a következ korszakba

tartozik.

E második korszak tehát röviden a következkben jellemezhet : a

gyjtemények gyarapodása: ajándékok, két gyjteménynek megvétele s

részben a gyjtések által is, rendkívül nagy, de az ezek feldolgozására ren-

delt személyzet és a szükséges tudományos eszköz csekély vala ; a befolyt

lárgyak jegyzkönyvei rendesen vezettettek s ezeknek megfelelöleg a tár-

gyak is szerzeményi számokkal láttattak el ; új bútorzat készíttetett a

nagyobb madár-teremben egy szekrényen kívül egészen, a rovaroknál a

fal elrészén és közejDén s a puhányok termében fele részben ; a kisebb

emlsök a volt nádori konyha-szekrényekben voltak elhelyezve, a nagyobbak

pedig, valamint a halak és hüllk, a lomtárból fölhozott állványokon és

asztalokon a pornak kitéve feküdtek. Az ily módon kiállított gyjtemények

a közönség számára hetenkint egj^szer voltak nyitva s felvigyázókul hadas-

tyánok rendeltettek, kz alkotmányos korszak beálltával a kelet-ázsiai expe-

ditió által a gyjtemények nagyobb fejlesztésérl s a fölállításhoz szükséges

némely eszközökrl is részben gondoskodva lett,

III.

Az 18G9-ik év ápril havában következett be ama korszak, midn az

intézet a jelenlegi szakért és ügybuzgó igazgatónak, Pulszky Ferencznek,

vezetése alá bízatván, az javaslatai és közbenjárása folytán, a tudo-

mányos intézetek czelját és rendeltetését elmozdító s azoknak frugóját

képez intézkedések hozattak be. 1870-ben ugyanis a csekély számú tiszt-

visel személyzet eleintén egy segédrrel és egy rsegeddel, késbb pedig

1873-ban még egy rsegeddel szaporíttatott, egy második szolgai állás

rendszeresíttetett, a gyjtemények bvítése, kiegészítése és felállítási szük-

ségleteire, valamint az elhanyagolt s fleg nagy hiányokban szenved

szakkönyvtár nagyobb mérvben való gyarapítására s könyveinek bekötésére

dotatiók rendeltettek ; ekkor lett gondoskodva továbbá a hazai fauna össze-

gyjtésére kívánt kirándulási költségek emelésérl, a még hiányzó bútor-

zatnak nagyobb részbeni kiegészítésérl, a hiányzó dolgozó-szobáról s az

ebben elhelyezend szakkönyvtár számára bútorzatról, valamint a víz-

fütésrl is, hogy a gyjtemények a közönség számára télen át is nyitva

lehessenek. S ez üdvös intézményeknek köszönhet az, hogy a Nemzeti

Múzeum állattári gyjteménye is, ez úton tovább haladva, más elbbkelbb

helyet elfoglalt intézetek díszes sorába emelkedhetik, hazánknak becsületére

válhatik s czéljának híven megfelelhet. Hálás köszönettel emlékezik itt meg

az osztály személvzete Treforï Agost m. k. vallás- és közoktatásügyi



miniszter úr ö excellentiájáról, s a már említett miniszteri tanácsos úrról,

kik a Nemzeti Múzeum emelkedésére irányzott ez üdvös intézkedéseket, az

országra nehezedett súlyosabb anyagi viszonyok között is, els sorban

mindig lelkesen pártfogolák.

Az 1869-ik év ápril havától a mai napig az állattár összesen gyara-

podott 1 69,456 példányuyal és 975 üvegcse pókkal, melyek következleg

oszlanak fel: emls 441, emls-csontvázrészlet 70, gyomorlabdacs 2; madár

2030, madár-csontváz 3, madár-fészek 96, madár-tojás 218; hüll és kétélt

1592, hüll-tojás 27; hal 6364; rovar 122,148, rovar-hernyó, báb és fészek

169; pók 7295 ; rákféle és soklábú 3899; puhány 23,880 ; különféle tengeri

gerincztelen stb. 1224. Ezekbl ajándékképen bejött 9864 példány és 399

üvegcse pók; vétel által 29,569 példány és 576 üvegcse pók; gyjtés által:

hazánkban 41,518 példány és a külföldön Xantus által 85,000 példány;

végre csere útján 3505 példány.

Az ajándékok közül különösen kiemelendk : O cs. k. FeUégének

ajándéka 1497 példány különféle állat a «Novara» expeditióból ; Sarkady

Károly hazánkfia Dél-Amerikából: 10 emls, 98 madár és 2000 darab

rovar, ezek között mintegy 1900 példány lepke, mely igen emelte a Nemzeti

Múzeum ilyféle gyjteményét; Tengelyi F. északamerikai alconsul hazánk-

fiáé British-Guianában : 90 délamerikai madár s Duka TivADAR-é Kelet-

Indiából: 14 emls és 188 madár. Többek közt végre még nagyobb aján-

dékokkal járultak az intézet gyjteményeinek gyarapításához : a x>esti

állatkerti részvény-társulat, a kir. magy. Természettudományi Társulat,

Emich Gusztáv, Frivnldszky Imre és özvegye, dr. Horváth Oéza, Kunt P.

Lajos, Ónody Bertalan, Virányi János, Xantus János és Zichy Mihály, vala-

mint az osztály személyzete.

A vételeknél különösen gond fordíttatott az emlsök, madarak, rova-

rok és csigákra, melyeknél fleg a hiányzó nemek vagy kitnbb fajok

vétettek tekintetbe s a rovarok között fleg az európai fauna s ama világ-

részek, melyekbl csak igen kevés példányunk volt. Az összes vételekre

kiadatott az osztály részére rendelt rendes dotátióból 10,858 frt 77 kr. s

az igazgatóságnak gyjtemények vételére adott dotátióból 500 frt. E vételek

közt van a BöCK-féle pókgyjtemény, mely a bécsi közkiállításon is feltnt;

a Fuss KÁROLY-féle rovar-gyjtemény, mely különösen Erdély bogár-fauná-

jának kiegészítése végett szereztetett meg; egy vöröstengeri és egy chinai

csiga-gyjtemény, ez utóbbi fleg a nagyszámú apróbb fajok végett vétetett

meg, melyek az ottani vizekbl gyjteményünkben még nem voltak kép-

viselve.

A gyjtések mind külföldi, mind hazai tárgyakban igen becses ada-

tokat szolgáltattak az illet országok faunájára nézve, jelesen a Xantus

kelet-ázsiai, Pável János kis-ázsiai gyjtése Frivaldszky Imre költségén s

az osztály személyzetének gyjtése: Liptó, Zólyom, Baranya, Zala, Szepes,



Zemplén, Ung, Mármaros, Bihar, Csongrád, Békés, Temes, Krassó és Szö-

rény megyékben, Horvátországban és Fiume vidékén, valamint évenkint

Budapest vidékén is. Ez utóbbi gyjtések által nagybecs és biztos adatok

szereztettek hazánk faunájához és cserére a külfölddel, melyekre az utazá-

sokra szánt dotátióból 4570 frt és Budapest vidékén a múzeumi gyjtnek
az osztály rendes dotátiójából i>48 frt 14 kr. adatott ki.

Csere útján jobbára a hiányzott és a kiegészítésre szükséges részint

hazai, részint külföldi tárgyak folytak be. Ez osztály fölösleges tárgyai által

csere útján a növény-gyjtemény is 1009 dalmátországi moszat-példánynyal

gazdagodott.

Az osztályba begylt ily nagyszámú állatok rendbeszedése s azoknak

a romlástól való megóvása tekintetébl szükséges volt els sorban a nél-

külözhetlen bútorzatról gondoskodni; bebútoroztatott tehát az emlsök
két terme, készíttetett az általános madár-osztálynái még egy szükséges

nagy szekrény, a magyarországi madár-fauna, az általános madár-gyjte-

mény els családjának, a tojásoknak és fészkeknek befogadására egy

terem, továbbá a hüllk és halak osztályánál egy terem, a szakkönyvtár

részére fele részben új szekrények készíttettek, fele részben a régiekbl

alakíttattak át, a rovar-teremben bútorzatot nyert a terem hátsó része, végre

a legalsóbb osztályúak részére készült egy hosszú szekrény.

Gondoskodni kellett ez idben arról is, hogy az állatok tudományos

meghatározására okvetlen szükséges szakkönyvek megszereztessenek, mert

— mint fennebb kimutatva van — az osztálynak csak egy kis, igen hiányos

könyvtár állott rendelkezésére. 18()9-tl fogva szakkönyvtárunk a jelen-

korig 1279 munkával, 2450 kötet- s fzetben, gyarapodott. Ezek beszerzé-

sénél két tekintet volt irányadó : elször a periodicus irodalmat, másodszor

ama szakok irodalmát kiegészíteni, melyeknek intézetimk tisztviseli között

míveli, búvárai akadtak. E szerzemények között igen becses és számos

táblával ellátott értékes munkák találtatnak, melyek jobbára antiquariusi

úton szereztettek meg s melyek közül némelyek birtokába csak nagy ritkán

yuthatni. Jelenleg az állattári osztálynak 40 különféle szakfolyóirat jár, a

«Természetrajzi Fzetek« -ért cserében adott folyóiratokon kívül. A könyvtár

érdekében ez id alatt 10,093 frt és 74 kr. adatott ki a szakkönyvek szer-

zésére rendelt dotátióból s azok nagy részének bekötésére eddig 947 frt 30

kr. fordíttatott. A könj^vtár gyarapításához ez id alatt tizen járultak aján-

dékaikkal, kik közül kiemelendk : a Smithsunian intézet Amerikában szá-

mos jeles munkával, a hécsi cs. kir. kiililgyminiszteriiuii a «Novara« expedi-

tióról szóló zoológiai kiadványokkal, Pólya József egy becses munkával a

brazíliai madarakról, Xantus János 137 és Frivaldszky János 223, Sélys

LoNCHAMPs báró jeles belga természetbúvár 85 darabbal.

Bizonyítékául annak, hogy intézetünk jránt az érdekeltség a nagy-

közönség részérl mily nagy mértékben mutatkozott, kitnik abból, hogy
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ezen idö alatt az állattári osztályt 772 napi nyitásnál összesen 584,595 egyén

látogatta meg.

De nemcsak eme mulattatva oktató és gyönyörködtetve nemesít

s felvilágosító oldalról vétettek igénybe gyjteményeink, hanem egyszer-

smind a hazánkban különböz szakokban napról-napra mindinkább sza-

porodó természetrajzi búvárok és gyjtknek tudományos haladásukban

való segédeszközül is szolgáltak; minek bizonyítékául szabadjon fölemlí-

tenem, hogy részint hazai intézetek, részint magán-szakbúvárok 67-en

küldtek be tárgyakat meghatározás végett, mi az osztály tisztviselinek

munkásságát és szakképzettségét, kivált az alsóbbrend állatoknál, igen

nagy mérvben veszi ugyan igénybe ; de ellenben a kezd búvárnak a tár-

gyak megismerése és további gyjtésére ösztönzésül szolgál, mi által

remélhet, hogy az ily kezd búvár a megkezdett szakmát ezentúl is buzgón

és alaposabban mívelendi; de az ily meghatározásoknak még ama jó oldala

is van, hogy míg egyrészt általok biztos adatok szereztetnek hazánk illet

vidékének faunájához, másrészt, a munkadíj fejében, a nekünk még hiány-

zott vagy szükséges j)éldányok is szívesen átengedtetnek gjáijteményeink-

nek, mi által azok néha igen becses dolgoknak jutnak birtokába. Termé-

szetrajzi eladásokhoz is többen kölcsönöztek ki tárgyakat osztályunkból

és a helybeli tanárok közül is néhányan gyakorlati megszemlélés végett

többször vezették be hozzánk tanítványaikat s szakkönyveket könyvtá-

runkból 25-en kölcsönöztek ki. Megemlítend itt továbbá még ama körül-

mény is, hogy ez id alatt 28 külföldi szakbúvár kereste föl tanulmányozás

végett gyjteményeinket, mi a mellett tanúskodik, hogy újabb idben gyj-
teményeink a külföld figyelmét is magukra vonták.

A madár-gyüjtemény rendszeres fölállításakor 1874-ben 757 kimus-

trált vagy fölösleges példány íratott össze, melyek 12 hazai intézet és iskola

között osztattak szét. A trieszti múzeumnak pedig — Xantus jÁNOs-nak

1869-ben a nevezett múzeum igazgatója által Yokahámában átadott bor-

szesz és a gyjtéshez szükséges szerekért kikötött kielégítésül — egy

orangutang-csontváz, 15 emls és 70 madárbr küldetett a kelet-ázsiai

tárgyakból.

Hálás köszönettel kívánja továbbá a személyzet itt fölemlíteni, hogy
a külföldi muzeumok tanulmányozása és tárgyak meghatározására, a nagy-

méltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az osztály rének és

segédrének
; valamint a pra&paratornak szintén tanulmányi czélból, ösz-

szesen 900 frtnyi költséget kegyeskedett utalványozni.

A mi az osztály személyzetének munkásságát illeti : az, e korszak
elején, a kelet-ázsiai expeditió útján beérkezett 85,000 darab különféle

állatnak kikészítésére s azoknak osztályok, rendek és családok szerint való

szétosztására irányúit ; késbb pedig ezek közül a gerinczes állatokból a

gyjtemények számára szükséges példányolj a fölöslegesektl elkülöníttet-
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vén, amas úton szintén nagy számmal l^egyült tárgyakkal és a már meglev
gytíjtöményekkel egyesíttettek ; az ekként összesített gyjtemények közül

az emlsök, madarak, halak, hüllk és kétéltek gyjteménye rendszeresen

fölállíttatott, hogy azok a nagyközönség által is szemlélhetök legyenek.

A madártojás-gyjtemény s a tárgyak öt teremben fölállíttattak s újra

rendeztettek, a koronkint szerzett vagy beküldött állatok illet helyeikre

osztattak s ezekrl rendszeres névjegyzékek vezettettek, a jegyzkönyvekkel

és névjegyzékekkel megfelel számokkak elláttattak, legnagyobb részben

tudományosan meghatároztattak s ezek közül a halak már végleges nyom-

tatott feliratokat is nyertek. A praeparator által több mint 5000 darab

különféle állat tömetett ki; s minthogy Xantus útján a tárgyak oly töme-

gesen érkeztek, hogy a múzeumi príeparator egymaga azok felállítását el

nem végezhette, a nagyobb és romlásnak alávetett tárgyak megóvása tekin-

tetébl szükséges volt még egy idegen kitöm által is töl)b tárgyat kitömetni,

kinek e munkálatokért két év alatt 1600 frt fizettetett ki.

A nagyszámú gerincztelen állatok rendbeszedettetésök után szintén

kétfelé választattak, olyanokra ugyanis, melyek a gyjteménybe helye-

zendk s olyanokra, melyek, mint fölösJegesek, cserére használtatnak. Az

elsk legnagyobb részérl, valamint a vétel, csere, gyjtés és ajándék útján

bejöttekrl több ezerre men szerzeményi szám íratott s többnyire minden

egyes tételnek megfelel névjegyzék készíttetett. A rovartannal foglalkozó

tisztviselk hozzáfogtak a rovarok tudományos meghatározásához, melynél

nemcsak az igen nagy számmal ])efolyt új szerzeményeket kellett meghatá-

rozniok, hanem a már regeb])en meghatározva volt gyííjteményeket is, az

újabl) idl)en megjelent s egyes családokról szóló monograjjhiák atán, a

tudomány mai állásának megfelelleg részben átdolgozniok ; a mely igen

nehéz és fáradságos munka nemcsak e szak világirodalmának teljes isme-

retét és kell szakképzettséget tételez föl, hanem ezek mellett még roppant

sok idt igényel és igényelni fog még ezentúl is, mert az ily nagy terjedelm

szak gyorsabli feldolgozása csak akkor érettetnék el, ha az egyes rendek

feldolgozásához megkívántató er azzal arányban állana s a tudomány jelen

fejlettsége mellett csak akkor volna lehetséges sikeresebb elmenetelt fel-

mutatni, ha valamely egyén munkássága csak kisebb körre szorítkozhatnék.

A meghatározásoknál eleintén nagy nehézségeket támasztott ama körül-

mény is, hogy a nélkülözhetlen szakirodalom könytárunkban csak gyéren

volt kézviselve s hogy a meglev gyjtemények még nagyon hiányosak s

az összehasonlító anyag azokban aránylag még mindig igen csekély. Mind

ezek daczára azonban nemcsak ezerekre men fajok határoztattak meg,

hanem egyes rovarrendek rendszeres fölállítása is már foganatba vétetett

és pedig úgy, hogy kétféle gyjtemény állíttatik fel : egy, mely a magyar

faunát mennél tökéletesebben képviselje, s egy másik általános, mely a

megszerzett tengertúli és európai fajokat, köztük illet helyeiken a honiakat
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is, foglalandja magában. E két gyjteményen kívül, mely a szakbúvárok

számára szolgál, még egy harmadik is állíttatik fel, mely az általános rend-

szert, az átalakulást s a kártékony fajokat fogja a nagyközönségnek szem-

léllietövé tenni. A rovarteremben van felállítva egyszersmind a magyar

pók-fauna s felállítandó leend még az általános pók-gyjtemény. A többi

gerincztelenek termének kisebb felében a bútorzat még hiányzik s azért az

itt lev tárgyak csak késbb lesznek felállítandók ; de a meghatározásokhoz

szükséges elmunkálatok részben már itt is foganatba vétettek.

A már fennebb említetteken kívül, az osztály tisztviselinek munkás-

sága még — a mennyire idejök engedte — az irodalmi téren is nyilvánult,

részint hazánk faunájára vonatkozó adatok közlése, részint a fölfedezett

vagy a gyjteményekben lev új fajoknak a tudományban való megismer-

tetése által úgy a Magyar Tudományos Akadémia kiadványaiban, mint az

1877-ben az igazgatóság által els sorban a természetiek osztályának köz-

lönye gyanánt megindított s azóta évnegyedenkint megjelen „Természet-

rajzi Füzetek"-ben és a külföldi szakfolyóiratokban, valamint közérdek

czikkek közlése által a hazai irodalomban. S hogy a «Természetrajzi Füze-

tek» megindítása korszer eszme volt s általában a két mívelt világrész

tudományos férfiainál mily kedvez fogadtatásra talált, mutatja ama körül-

mény, hogy közleményeink kellleg méltányoltatnak s azokért cserében

eddig 54 különféle tudományos társulat vagy intézet küldi meg újabb s

némelyek régibb, sokszor igen becses s alig megszerezhet kiadványait.

E korszakban, a munkálatok végzése közben, a következ kiadások

merültek fel az osztályban: a borszeszben felállítandó tárgyakra szükséges

üvegekre kiadatott 1855 frt 75 kr., magára a borszeszre 2725frt80kr;

egyéb különféle eszközökre, mint a kitömésliez szükséges szerekre, állvá-

nyokra és más kisebb asztalosmunkákra 2720 frt 59 kr. ; a kelet-ázsiai

expeditió folytán szerzett természetrajzi es ethnographiai tárgyak szállítása

fejében 1653 frt 16 kr., más egyéb, részint vétel, vagy ajándékozás útján

érkezett vagy viszont küldött tárgyak szállítására 651 frt 28 kr., azaz kiada-

tott a természetiek osztályának rendes dotátiójából 22,313 frt 37 kr., más

egyéb dotátiókból 26,356 frt 10 kr. s így összesen, a. bútorzat és a dolgozó-

szoba elkészíttetésére kiadott Összegen kívül, 48,669 frt 47 kr.

IV.

Végre a gyjtemények jelen állapota, a mennyire a tárgyak már
rendbeszedve s feldolgozva vannak, általánosságban a következ tételekben

mutatható ki: emls van 379 faj 836 példány, szaporodott 1869 óta 144

fajjal GO nemben; madár 2506 faj 5400 példány s ezek között magyaror-

szági 312 faj, szaporodott 1869 óta 738 fajjal; madár-fészek és tojás van

3147 darab; hal 1200 faj 5600 példány, szaporodott 1869 óta 950 fajjal,

4745 példánynyal; hüll és kétélt van 313 faj ()87 példány, szaporodott
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1869 óta ^02 fajjal 451 darabbal; rovar körülbelül van 27,000 faj több

mint 150,000 példányban, ide nem értve a fölöslegeseket s ezek között :

coleoptera 16,500, lepidoptera 4700, hymenoptera 3200, hemijDtera 1100,

orthoptera 500, neiiroptera 300 faj ; diptera 700 faj ; pók 5000 darab ;

rákféle 1000 darab; csiga-kagyló 60,000 példány, végre korall és tüskebörü

stb. 590 darab.

Ezek után az állattár gyjteményeirl általánosságban mondható,

hogy a hazai faunából a gerinczesek, rovarok, pókok és csiga-kagylók, a

mennyire azok megszerezhetk voltak, kevesek kivételével jól vannak kép-

viselve ; bár még sok át nem vizsgált vidék van hazánkban, st már a

kikutatott helyeken is mindig új meg új fölfedezések merülnek fel, melyek

faunánkat folytonosan l)övítik. A külföldi gyjtemények ellenben, mind-

amellett hogy az utóbbi évtizedben különösen rendszeresebben fejlesztetve,

azokban nagy hézagok pótoltattak s jelenleg egyben-másban kitnnek,

mégis, az eddig ismert fajszámot tekintve, még mindig nagy aránytalan-

ságot mutatnak, mert például a madaraknak mintegy egyötöde, a bogarak-

nak mintegy egyhatoda van meg, a többiek pedig még kisebb arányban

képviselvék.

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
FÜVÉSZETI OSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.

Janka ViCTOR-tól.

A m. n. Múzeum fvészeti osztálya csak 1870 óta van elkülönítve

Janka Victor r vezetése alatt. Ezen évben ugyanis dr. Haynald L.

kalocsai érsek úr ajánlatára egy külön fvészeti örhivatal alapíttatott, míg

azeltt a fvészeti és ásványtári osztályok egy fnök keze alatt állottak.

Az átvételnél, midn is minden jó karban találtatott, a következk

képezték az osztályt :

1. Herbarium, azaz szárított növénygyjtemények tudományos íioris-

tikai czélra.

2. Technikai gyjtemények, mint: fagyjtemények ; egy viaszból

készített szép gyümölcs-gyjtemény; különböz látványságok hazai és

külföldi gazdasági növények természetben megszáradt darabjaiból; fali

táblák gazdasági és orvosi növényekbl, azok magvainak plastikai csopor-

tosításával; gyümölcsnemeket ábrázoló olajfestmények stb.

3. Égy fvészeti mveket tartalmazó kézikönyvtár.

Itt megjegyzend, hogy a 2-ik pont alatt fölsorolt tárgyak az ásvány-

tani osztály gyarapodása folytán támadt helyszke miatt s egyszersmind a
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czélnak jobban megfelelöleg a «Köztelek »-nek adattak át s most ezen

intézetben találhatók ; minél fogva rólok többet nem leend szó.

A Herbáriumok a következ 6 fbb gyjteménybl állottak :

1. A KiTAiBKL-féle gyjtemény 6B tömött fasciculusból 14701 szá-

mot tartalmazván.

2. LuMNiTZER-nek, a Pozsonyi tlora els szerzjének gyjteménye

2652 számmal.

3. WoLNY gyjteménye, mely különösen Szirmia flórájára nézve fontos

és értékes, 12 fasciculusban 2873 speciessel.

4. Sadler nagyszer gyjteménye 28495 fajjal.

4. SiMONYi Ern jelenlegi képvisel által ajándékozott gyjtemény a

britanniai flórából.

6. Az elbbeni fvészeti s ásványtani r, bold. Kovács Gyula által

ajándékozott és szorosan «Maly Enumeratio plantar, imperii austriaci«

szerint rendezett gyjtemény az osztrák és magyar flórából, mely magában

foglalta a szép ALBACH-féle gyjteményt, nemkülönben a Kovács által

kiadott Bécs vidékének flóráját is — mindamellett számos ív üresen

feküdt.

A mostani r egyesítette az utóbbi 5 gyjteményt egy nagy közös

Herbáriumba, amellett megtartá a KovÁcs-féle kiállítást (az egyes növények

nagy kemény fehér papiroson feküsznek, mely ivek ismét egy kék ívbe

vannak egyesítve fajok szerint) Erdlicher rendszerét követvén ; s így most

a nagy európai Herbarium külön rendezett állapotban van.

Az 1870-ik év óta vétel utján megszereztetett a nagy WEiss-féle

ázsiai gyjtemény (Xantus úr közbenjárása folytán) és egy Dobrudzsái

növényekbl álló gyjtemény (k. b. 500 faj), melyet Syntenis testvérek

gyjtöttek. Ehhez járultak még a jelenlegi custos ajándékai, melyek részint

saját herbáriumából, részint utazásai alatt gyjtött növényekbl kerültek ki.

A Herbarium minden egyes példánya mérgezve lévén — a rovarok

megtámadásai ellen védve van.

A KiTAiBEL-féle Herbarium részint honunk legnagyobb botanikusa

iránti kegyeletbl, részint mivel számos munkákban hivatkozás történt az-

egyes csomagokra s az ezekben lév ívek számaira — nem soroztatott

a nagy Európai Herbáriumba hanem külön a maga eredetiségében hagya-

tott meg.

Az osztály személyzete az rbl és egy szolgából áll.

Van egy 12000 frtnyi alapítványa az osztálynak, melyet dr. Haynald
Lajos kalocsai érsek úr a gyjtemény gyarapítására, rendezésére és az r
botanikai utazásaira tett le. Ezen tkének kamatjai az 1871. és 1872-ik

években Kis-Görögország belsejében tett botanikai utazásra, 1873-ban

Erdély és Oláhországban tett s utoljára 1874-ben fvészeti kirándulásokra

fordíttatott Közép- s Alsó-Italiában és Malta szigetén.
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Ezen fennt nevezett utazásokból és egy 1870-ik évben Szörény-

megyébe tett kirándulásból, melynek költségeit az ör maga ldözte, —
körülbelül 60 új fajt hozott magával és igen számos új termo helyeket

fedezett fel.

Ezen Herbáriumokon kivül van egy Keletázsiai gyjtemény rendezve,

míg a többi külföldi gyjtemények helyszke miatt rendezetlen állapot-

ban vannnk.

Végül, hogy gyjteményünk gazdagságáról egy kis képet adhassunk,

példaképen alább kimutatjuk, hogy a SADLER-féle Herbarium mennyi egyes

gyjteményekbl áll és hogy körülbelül hány tekintélyekkel állott Sadler

csereviszonyban

.

A következ i6 gyjttl származtak gazdagabb gyjtemények :

B) Külföldi gyjtemények:

DoLESCHALL lierbaviiim javanicum,

KoTscHY » tauricum.

Ledebouk » altaicuiD.

PoEPPiG » cubense.

PoEPPiG herbarium pensylvanicum.

A) Európai gyjtemények :

Besser herbarium volhyniciim.

Ekart Gramineae Cobnrgenses.

Fbiwaldszky herbarium turcicum.

Gerhard » helveticum.

Heuffel >> banaticum.

Jan & Cristophori herb, italicum.

Láng & SzoviTS » rnthenicum.

Noé herbarium litorale.

Parreisz herbarium lapponicum.

Reichenbach herbarium germanicum.

RocheL » carpaticum.

Salzmann herbarium CorsicsE, GalliiE

merid. Pyrenaicum.

SiEBEK herbarium Corsicum.

» » cretense.

» » Filicum & Crypto-

gamicor.

SiEBER herbarium italicum.

» Agrostotheca.

Unió itineraria : herb, dalmaticum.

» norvegicum.

» pyrenacium.

» Sardinia.

Welden herbarium italicum.

Weihe Gramineae Germaniae.

Nevezetesebb füvészek, a kiktl Sadler gyjteményében példányok

találhatók :

Adler, Balbis, Baumgarten, Besser, Biasoletto, Diesing, Fischer

v. Waldheim, Fries, Friwaldszky, Fuchs, Gebhardt, Genersich, Gerenday,

Günter, Heuffel, Hildenbrandt, Host, Hutter, Jan, Kitaibel, Láng, Ledé-

Salzmann »
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boiir, Lehmann, Lumnitzer, Martins, Maukscli, Moris, Nendtvich pater

& filius, Opitz, Papafana, Partscli, Pauer, Petter, Presl, Rochel, Rucliinger,

Sauter, Schultes, Schultz, Sieber, Sievers, Sigerus, Szenczy, Szovits,

Tausch, Tenoré, Traunfellner, Unger, Visiani, Weiden, Welwitsch, Wierz-

bicki, Wolny, Wuzella, stb.

AZ ANGUILLULIDAK MAGANEAJZA.

A KIR. M. ÏERMÉSZRTTUDOM. TÁRSULAT ÁLTAL A BOGÁT DLTJAL JUTALMAZOTT PÁLYAM.

Dr. Örley LÁszLÓ-tól.

(készült A K. M. TUD. KGYET. ÁLLATTANI INTKZRTF.BEN.)

ELSZÓ.
Határtalan örömmel olvastam a k. m. termttud. társulatnak az 1877-ik

évben kitzött állattani pályakérdését, mivel a tisztelt bizottság ez alka-

lommal oly tétel kidolgozását határozta el, melylyel hazánkban ez ideig

még senkisem foglalkozott ; mely a búvárkodás legháladatosabb keretébe

tartozik, a mennyiben a kezd búvárt sem riaszthatja vissza a talán már

feldolgozott anyag sokasága miatt.

Az Anquilluidák — vagyis a szabadon él Fonalférgek — csoportja,

számukat s eltérj edésöket véve tekintetbe, elkel helj^et foglal el az állat-

országl-an ; az édes vizek s a tengerek ép oly nagy számban rejtik maguk-

ban e csoport egyéneit, mint a mily változatos a szárazföldi fajoknak

száma.

Óriási elterjedésük es számuk daczára még igen kevéssé vannak

ismertetve, rokonaik a parasit Nematodákhoz képest; oly annyira, hogy

több jeles tudósunk ügyeimét egészen kikerülték. Haeckl a Nemato-

dákat, bizonyára nem tartotta volna a Cha-'tognáták egyik, a parasit élet-

módhoz való alkalmazkodás folytán keletkezett ágának, ha e csoportról

kell ismeretekkel bírt volna. Az egyes fajok nagy számban való elöj öve-

tele és a köztakaró átlátszósága igen alkalmas boncz- és fejldéstani tanul-

mányok végzésére. Egyes fajok gazdászati szempontból érdekesek, míg

mások az orvosok eltt sem maradhatnak közömbösek, tudván, hogy a leg-

több parasit Nematod álczáját a fiatal Anquillulidáktó] megkülömböztetni

a legnagyobb gyakorlatot igényli.

Ezeket szem eltt tartva, könnyen beláthatjuk, hogy mily fontos e

csoportnak ismerete is, és hogy annak pályadíjúi való kitzését csakis mél-

tányolhatjuk; annál is inkább, mivel hazánk zoologjai eltt e csoport még
egészen ismeretlen. Törekvésem tehát oda irányult, hogy ezen sok tekintet-
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hên igen érdekes és fontos csoportnak kimerítbb ismertetését adjam,

egyes önálló búvárlatok alajjján szerzett adataim közlése mellett.

Midn a k. m. termttud. társulat ama megtiszteltetésben részesített,

hogy munkámat a kitzött pályadíjra érdemesítette, akkor az, a tisztelt

biráló urak véleménye szerint még több hézaggal vala ellátva, melyet ma-

gam is névtelen levélben bevallottam. E hiányokat azonban félévi utólagos

munkálkodásom által kiszorítani iparkodtam. Az igaz, hogy két év tartama

alatt ily nagy terjedés s aránylag nehéz kutatásokkal egybekapcsolt tételt

megoldani, ama számos teendk mellett, melylyel hivatalom egybe van

kapcsolva, nem kis feladat, különösen akkor, ha tekintetbe veszszük, hogy

e téren való munkálkodásom nekem is új vala, s hogy az ide vonatkozó

irodalmat, melynek nálunk nyoma sincs, magamnak kellett kikeresnem és

meghozatnom; mindazáltal a lehetleg tökéletes képet iparkodtam nyúj-

tani e csoport természetrajzi viszonyairól. Mindezekhez járult az is, hogy

kutatásaim közepette, a boszniai oceu2)átióban kellett részt vennem, mely

szünidm legjavát vette igénybe. Ez vala oka egyszersmind annak, hogy a

k. m. természettudományi társulat tekintetes bizottsága névtelen levelem-

ben felhozott kérelmemre, munkám beadásának határnapját másfél hóval

meghosszabbította. Fogadja érte legszintébb köszönetemet.

Magánrajzom megírása alkalmával tekintettel voltam arra, hogy e

m, tudományos színezetének megtartása mellett, vezérkönyvül is szolgál-

jon mindazoknak, kik e csoporttal megismerkedni óhajtanak, hogy az, hazai

viszonyainkhoz mérten készüljön. Ennek következtében több helyütt hosz-

szadalmasabban idzöm, tudván, hogy eg^'es útbaigazítás és magyarázga-

tásra szükség leend. Annak pedig, ki e tárgyban jártas, a német szövegben

a fsúlyt újabb kutatásaim és nézeteimre fektetendem. A tengeri fajok

leírásába nem ereszkedtem, megelégedvén azok nemeinek egyszer felso-

rolásával.

Ffeladatomnak tartom továbbá a boncz- és fejldéstani adatok

megismertetését önálló vizsgálódások alaj)ján. A rendszer gyökeres átdol-

gozása ily szk id alatt teljesen lehetetlen vala; e tekintetben meg-

elégedtem azzal, hogy egyes fajok pontosabb megvizsgálása után, a nemi

jellegek helyességét állapíthassam meg. Új fajok felállításán kevésbé fára-

doztam, mivel ez esetben a tulaj donképi czélnak egy mqpographia helyes

megírásának nem szentelhettem volna kell idt. Biológiai szempontból

szintén igen érdekes e csoport, de én az Anguillula aceti, Diplogaster rivális

és Tylenchus tritici fajokon tett biológiai észleleteimen kívül más fajo-

kon szoros biológiai megfigyeléseket nem tettem, mivel ezek leginkább id-

rablók. Kutatásaimat nagyobbrészt Budapest körül tettem, de egyes fajo-

kat a Zsitava, Nyitra, Garan és Yág völgyébl, nemkülönben Visegrád és

Balaton környékérl is észleltem.

A mellékelt ábrák legnagyobb része eredeti; mindazonáltil ki nem
Turmiszetiajzi füzetei-. i\. kötet i. fii::et. 'i
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kerülhettem azt, hogy egyesek más búvárok nyomán készüljenek. Ezen áb-

rák a tárgy könnyebb felfogására, különösen pedig a fajok meghatározá-

sára nagy könnyebbségül szolgálandnak.

Mindezt szükségesnek tartottam felemlíteni, nehogy müvem nagyobb

várakozásnak kosarat adjon, hogy a határokat, melyek között dolgoztam,

kijelöljem.

Köszönetemet nyilvánítom a k. m. természettudományi társulatnak,

mely e tétel kitzése által e m megírására buzdított.

Hálaérzet fog el, midn T)r. Makgó Tivadar egyetemi rector úrnak,

feledhetetlen tanáromnak, hasonló tartozásom akarom leróni mindazon

szíves tanácsaiért, melyekkel kutatásaim közepette segélyezett. Ugyancsak

hálával tartozom Madaeász Zs. Ede úrnak, ki a legbecsesebb opticai esz-

közök birtokába juttatott, melyek nélkül valóban sok tárgy fölött kételyei-

met el nem oszlathattam volna. Ugyanezzel adózom Kohaut Kezsö úrnak,

azon szíves segédkezéseért, melyet ábráim készítése alkalmával nyújtott.

Ezek után átadom munkámat azon reményben, hogy fáradozásom az

által, hogy mások hasonló kutatásokra buzdíttatnak, meg lesz jutalmazva.

Budapest 1879 deczember 10.

A szerz.

BEVEZETÉS ES IBODALOM.

A górcs feltalálása óta meggyzdött minden kutató arról, hogy az

állatország törpe világa nemcsak fajokban, hanem a fajegyének számában

is sokszorta túlhaladja az elttünk el nem rejtett állatalakok számát.

A tengeri faunát vizsgáló zoologok igen nagy érdekkel foglalkoztak és fog-

lalkoznak ama gyönyör és színekben pompázó Gyürüs-Eérgekkel, melyek

azt lakják, nem is sejtve, hogy a tengeri Férgek microscopicus világa mily

nagy concurrentiát fog ezen óriások ellen szolgáltatni. Ugyanígy állunk a

szárazföldi és édesvízi alakokkal is.

Hasonló viszony található a Férgek egész typusában, annak egyes

osztályaiban és »rendjeiben is. A Nematodák (Fonalférgek) rendjében az

óriások helyét a belférgek, a törpék helyét pediglen a szabadon élk foglal-

ják el. E két fcsoport azonban nem állandó, a mint azt ezeltt hitték, ha-

nem azok átmeneti alakok által szorosan összefüggnek egymással. A sza-

badon él Fonalférgeket Geevais és V. Benedek ajánlatára egy nagy csa-

ládba csoportosították össze Anguillulida név alatt. Az Anguillula név

azonban nincs határok közé szorítva, mert hová sorozzuk azon alakokat,

melyeknek szabadon él és parasit generatiói ismeretesek ? hová azokat,

melyek akár szabadon, akár mint parasiták élhetnek ? Ezek számára czél-
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szer volna egy külön csoportot alkotni. Én monograplnámba felvettem

mindazon alakokat, melyek ez ideig az Anguillulida fogalom alá tartoztak.

De magok a valódi szabadon élk sem csoportositliatók egy családba,

hanem azok számára több család állítandó fel. Ilynem beosztás azonban

nem vala keresztülvihet az egyes alakok tökélytelen ismerete miatt.

A „Rokonsági viszony" czimü fejezetben megkisérlek ily beosztást, de

ennek helyességét csakis szakemberek véleménye fogja idvel eldönthetni.

A Nematodák közöl a parasiták nem tartozván a természeti szépsé-

gek sorába, a jelen korig csekély irodalmi mmikásságra adtak okot; az

Anguiliulidák azonban a legszebb górcsi tárgyak sorába tartozván, igen

nagy kedvvel tanulmányoztattak régibb búvárok által is. Nagy számuk

csak újabb idben tnt fel Bastian vizsgálatai óta, ki azokat elterjedésük

és számuk tekintetében a Diatomaceákkal hasonlította össze. Ezen össze-

hasonlítás véleményem szerint kissé merész, de megengedhet, ha tekin-

tetbe veszszük, hogy e csoport egyénei csak az újabb idben lettek a vizs-

gálódásra méltatva, hogy kicsinységök s elrejtett tartózkodásuk által a

szemlélk figyelmét magukra nem vonják. Ne csodálkozzunk tehát azon,

ha az AnguilJulidákról szóló irodalmat különösen az ezeket tárgyaló na-

gyobb müveket, aránylag igen szegénynek találjuk, de elre látható, hogy

boncztani és fejldéstani vizsgálódásokra alkalmas voltuknál fogva sok

széj) és érdekes értekezlet és munkára fogják az anyagot szolgáltatni.

Az ókor helminthologusai egyáltalában nem ismerték a szabadon él

fonálférgeket, legalább Aristoteles S Celsus^, Hippocrates^ s más jeles

búvárok müveiben azokról említés sem tétetik.

A XVII. század második feléig semminemíí ismereteink sem voltak

e csoportot illetleg. Ekkor, a microscop használata által egy új zoológiai

korszak fejldött, mely az Anguillulidákra vonatkozó irodalom els csiráját

is magával hozta. E korszak búvárai csakis azon fajokat ismerték, melyek

nagy számuk s óriási elterjedésük által tnnek ki. Ilyen volt els sorban

az Anguillula aceti, e csoport els képviselje, melyet Borellus 1656-ban

ismertetett elször. Régibb búvárok egész sora közlött egyes érdekes ada-

tot e fajról ; nevezetesen : Power, Hook, Joblot, Loewenhook, Backer,

Ledermüller stben.* Kevéssel ezután ennek egy rokoniajára az A. gluti-

nisre akadtak, melyrl a régibb búvároknak szintén egész sora értekezett.^

Needham 1 743-ban a Tylenchus tritici biológiai viszonyait illetleg közölt

egyes érdekes adatokat. Ugyanezen tárgy szolgált Roffredi, Spallanzani,

ScHRANCK, Eozier S több régibb búvár értekezéseinek alapul.

^

A XVIII. században a boncztani és górcsi vizsgálódások helyett a

' Hist. auim. * 1. Rendszertani rész pag. 99.

* De medicina. ^ 1. Rendsz, r. pag. 99.

^ Aphorism. ^ 1. Rendsz. r. pag. 104.

2*



gystematicus zoológia lépett inkáhh eltérbe, s az érdekldés a parasit-

férgek iránt nagyra fokozódott.

Ismeretesek e kor kitn helminthologusai, mint: 0. Fr. Müller,

GoEZE, Bloch, Zeder, Kudolphi stben, kik közöl csupán az els foglalko-

zott a szabadon él Fonalférgekkel is, míg a többiek e csoportot tekintet

nélkül hagyták. 178(j-bau jelent meg ,,Ani)naIcula Infusoria" czím jeles

müve, melyben Anguillula és Vibrio genusok alatt több e csoportba tar-

tozó fajt ír le. E századok búvárai a fajoknak csak küls alaki viszonyairól

s vitális tulajdonaikról értekeztek, azok boncz- és fejldéstanára íigyelmö-

ket ki sem terjesztették, st az ismert fajoknak a systemába való elhelye-

zése iránt sem érdekldtek.

A jelen század elején él zoologok közöl igen kevés törekedett kib-

víteni ismereteinket e csoportot illetleg. Egyesek a már ismert fajokon

boncz- és fejldéstani vizsgálatokat ejtettek meg, míg mások azokat a

rendszerbe osztani iparkodtak. Különösen kiemelend Duges, ki Nour. re-

cherches sur Vorganisation de quelques espèces d'oxyuris et de vihrirons. —
Ann. d. se. nat. 1826. — czímü müvével e csoport boncztanának els alap-

ját vetette meg; nemkülönben Ehrenberg, ki Hemprichchel együtt több

új faj felállításán fáradozott.\0 állítá fel a még mai napig is létez Anguil-

luida nemet az A. aceti alapján.

A tulajdonkéj)i érdekldés e csoport iránt azonban csakis a negyve-

nes évektl fogva kezddik. Ezek elején Henslov^ és BAUEEnek^ a Tylen-

chus tritici biológiájára vonatkozó értekezései vonták magukra a figyelmet.

Ezen idszak körül jelentek meg Dujardin* és Diesing^ kitn munkálatai

is, a melyekben egyes új fajok leírásán kívül fellelhet mindaz, mi ezen

idpontig a Nematelmiák és Platyelmiákról ismeretes vala. Nem akarok e

helyen mélyebben belebocsátkozni mveik bírálásába, azt majd a ,, Rend-

szerrl" szóló fejezetben fogom megtenni.

A negyvenes és ötvenes években az érdekldés e csoport iránt boncz-,

fejldés- és rendszertani tekintetben mindinkább ntt. Ama jeles férfiak,

kiknek munkálkodása alapján sikerült újabb búvárainknak ismereteinket

a jelenlegi fokra emelni, a következk : Nordmann,^ Okén,' Quatrefages,^

Grube,^ Davain,^° Schultze,^^ Leydy,^^ Kühn,^^ Carter^* és Ebi-rth. ^^

A nevezett búvárok a föld különböz részein tettek kutatásokat és nem ke-

^ Symbolae phys. s. Icônes, stb. Berolini " Wiegmannö Archiv 1849. I.

1825—31. 1" L'Anguillula du blé niellé. Paris. 1857.

^ The microsc. Journal. London 1841. " Carus. Icon. Zoot. T. VIII.

" Phil. Trans. 1823. ^'^ Journ. of acad. of Nat. sc. of Phila-

* Histoire naturelle des Helm. Paris. 1845. delphia 1856.

^ SystemaHelmintlmm. Vindobonae 1851. " Zeitschr. f. wiss. Zool. 1857.

« Lamarck. Anim. s. vert. III. 1840. " Ann. of nat. Hist. 1859.

^ Lehrb. d. Naturg. Zool. I. p. 192. ^^ Untersuchungen über Nematoden.
^ Ann. d. sc. Nat. 1846 pag. 131. Leipzig 1861.
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vesebb mint 80 új fajt írtak le. Ezek közöl.különösen kiemelend Leydy, ki

Amerikában^ Carter, ki Indiában s Eberth, ki a Földközi tengerben vizs-

gálta a szabadon élö Fonálférgeket. ÜAVAiNnak a Tylenchiis triticiröl szóló

jeles magánrajza páratlan a maga nemében.

A nevezett búvárok egy része nem elégedett meg a fajok egyszer

leírásával, hanem azokat boncz- és fejldéstani alapon is tanulmányozta,

de azáltal, hogy több boncztani tekintetben igen eltér fajt egy nem alá

csoportosítottak, nagy zavart idéztek el a Nomenclaturában.

Claparéd,^ Will^ és Munk^ a Nematodák fejldési viszonyai körül

szereztek maguknak érdemeket.

Az utolsó két évtized az irodalmi munkásságnak fénypontját képezi.

Carter és Eberth vizsgálódásai Bastiant* hasonló kutatásokra ösz-

tönözték, ki Angolhonban kezdé a fajokat kutatni, s nem kevesebb mint

100 új fajjal gyarapítá ismereteinket. Ezeken kívül egyes fajokon önálló

boncztani kutatásokat is eszközölt. Kendszere oly alaposan és kritikai ész-

szel készült, hogy az csekély módosítással még mai napig is fenáll; boncz-

tani és fejldéstani kutatásai nemkülömben biológiai szempontból eszkö-

zölt kísérletezésének eredményei mindig a legnagyobb elismerésre és mél-

tánylásra találtak.

Bastian mveível egyidejleg készült ScHNEiDERnek'^ a Nematodákról

szóló magánrajza is, melyben a rend boncztanának és fejldésének alapja

van letéve. Sajnos, hogy az izomrendszerre fektetett beosztási elvét e cso-

portra kiterjeszteni nem lehetett. Néhány évre ismét csökkenni kezdett a

hév. Egyes jeles értekezések boncztani és fejldéstani szempontból ugyan

tétettek Claus,^ Greff,'' Perez, '^ Vernét,^ Mecznikoff ^" és Schacht^^

által, de az egész csoportot felkaroló behatóbb tanulmányok nem.

Marion^'"^ mve volt Bastian magánrajza óta az els, mely úttörnek

tekinthet, de ebben, sajnos, csupán a tengeri fajok iratnak le.

* Zeitsclir. f. wiss. Zool. IX. Bd.

^ WiEGMANNS Archiv. 1848.

^ Zeitsclir. f. wiss. Zool. IX. Btl.

* The Transactions of the Linfaean Society of London. XXV. Vol. 1865. —
Philos. Trans, of the Royal Socyeti of London 156. V. 1866.

'' Monographie der Nematoden. Berlin 1866.

^ Über den Bau der Anguilluliden. — Troschels Archiv 1859. Beobacht. ü. d.

Org. und Fortpfl. d. Leptodera append. Marburg 1869.

^ Sitzungsb. d. niederrh. Ges. f. Natur u. Heilk. Bonn. 1870.

* Rech, sur L'anguillula terrestre. Paris 1866.

" Archives Sc. Biblioth. univ. Genève 1872.

1" Archiv f. Anat. und Physiol. 1861..

" Bonplandia 1862.

*^ Recherches zool. et anat. sur des Nemat. nonpar, marins. — Aldit. dux

rech, etc. — Mindkett : Ann. d. sc. Nat. Ser. 5. XVIII—XIX.
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Az újabb búvárok közöl Bütschli^ neve emelhet ki, a ki e csoportot

minden oldalról megvizsgálván, azt a tudomány jelenlegi színvonalára

emelte. Kutatásai a tengeri édesvízi és szárazföldi alakokra is kiterjedtek.

Az ö nyomán iparkodott de Man^ holland búvár e csoportot csalá-

dokba összpontosítani. Man munkálkodásai ugyan systematicus jellegek,

de a fajok megkülömböztetését szorosan boncztani alapon eszközli.

Egyes pontosabb értekezések, melyek e csoportról szólanak Linstov,^

ViLLOT,* Brown,^ Eadkevits,*^ Frauenfeld,'' Löw,^ Hallez,'' Joseph G.^"

által írattak újabban.

El nem mulaszthatom LiNSTOvnak „Conpendiiim der Helminthologie" és

LEUCKARTnak Bericht über die lüissensch. Leistungen in der Naturgeschichte

der niederen Thiere czím mveit felemlítem, melyekben az Anguillulidák-

ról szóló irodalom is képviselve van.

Hazánkban e csojDorttal ez ideig még senki sem foglalkozott, de remél-

het, hogy iparkodásom, mely oda iránynl, jelenlegi munkámmal hazánk

zoologjainak figyelmét e csoportra irányítani, dugába dlni nem fog. Kis

értekezésemmel ,,Adatok a Nematodák fejldéséhez" megkezdtem, és jelen

magánrajzommal folytatni iparkodom e tárgyról szóló hazai irodalmunkat.

BONCZTANI BESZ.

Az Auguillulidák teste, mint a parasit Nematodáké két egymásban

fekv csbl van alkotva, melyek közöl a küls a köztakaró, a bels pedig-

len az izomzat által képeztetik. A köztakaró és az izomzat szorosan egy-

más mellett fekve, a testüreget határolják, a mely üregben a száj és alféllel

ellátott tápcsövön kívül még az ivarszerv is foglal helyet. Az idegrendszer

és a kiválasztó szervek a köztakaró alsó rétegeiben találhatók fel.

' Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nem. Dresden 1873. I. — Zivr

Kenntniss der freilebenden Nem. insbesonders der des kieler Hafens. 1874.
'* Onderzek. over vrij in de aarde levende Nem. Megjelent Tydskr. d. Ne'erl.

dierkund. Vereenig. 1875. II. 119. Legújabban u. o. V. Deel. „Die einh. frei in der

Erde und im süssen Wasser lebende Nematoden.
3 Archiv f. Naturg. 1876. és 1877. I. Heft. 1879. II. Heft.
* Neue Arten von freil. Nem. Archiv Zool. p. 453.

* Sitz. Ber. d. Ges. Natm-f. Freunde zu Berlin 1875. März.
^ Ziuf Entwickelungsgeschichte der Nematoden. Kivonatban : Jahresb. über den

Fortschritt d. Anat. und Physiol. 1876.

^ Verhandl. d. zool. bot. Vereins zu Wien 1872.

«U. o. 1874. .3. f.

^ Sur le développement de l'Augu. aceti. Revue des Sc. Nat. 1877. V. 1.

üeber die in den Krainer Tropsteingrotten einheimischen freilebenden
Rundwürmer in: Jahr. Ber. d. Schles. Ges. f. vat. Cultur. p. 76.
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Ä) Ä köztakaró s annak függelékei.

A köztakaró a testnek küls határa, nem képezhet egy tökéletesen

zárt csövet, mivel az a száj-, alfeli- és nöi ivarnyílás nemkülönben a kive-

zet edény pórusa által folytonosságában megszakíttatik. Ezen nyilasokon

hatol befelé a köztakarónak legkülsbb rétege a cnticula, mely kibéleli

a tápcsö, a kiválasztó- és ivarszerv belsejét vagy egészben vagy csak

részben.

Finomabb szerkezetérl a haránt metszetek készítésének hiányában

csak megközelítleg szólhatunk, megelégedvén azzal, mit az optical hossz-

metszetek, és a rokon fajokról ismert boncztani szerkezetnek per analogiam

e csoportra való átruházása nyújtanak.

Az Auguillulidák különböz vastagságú köztakaróján — mint a

Nematodák rendjében egyáltalában — két réteget külömböztetünk meg, egy

küls cuticularis és egy bels szemcsés réteget, mely utóbbi létrehozván az

elbbenit, helyesebben chitint nemz (chitinogen) rétegnek is nevezhet.

fVI. T. 24. ábr. g.) A cuticularis réteg sem a protein sem pediglen az enyv-

nemz, hanem a chitin állományok sorába tartozik, csakhogy lényegében

mégis különbözik az Izlál)uak chitinképzdményétl.

A cuticularis réteg ismét két rétegre oszlik : a tulajdonképeui cuti-

culára (epidermis) s a rostos rétegre (corium). A rostos réteg a fark vége

felé mindinkább fogy úgy, hogy annak vége csakis a cuticula által képezte-

tik. (VI. T. Í24. k.)

A cuticula rendesen fénylbb és vékonyabb, a corium pediglen hala-

ványabb és sokszorta vastagabb. Az elbbeni mindig színtelen, míg az

utóbbi a benne fellelhet szemesek következtében gyakran sárgás színt köl-

csönöz a köztakarónak. E színbeni változatosság csakis a tengeri fajok

sajátja, míg az édesvízi es szárazföldi alakok a színben nagy egyhangúságot

mutatnak. A tengeri fajok egy másik sajátja a színjáték, mely azáltal kelet-

kezik, hogy a corium gyorsan és gyakran összeránczosodik és ismét kisi-

mul. Különösen szép e színjáték az Odontobius micans nev tengeri fajnál,

a melynél a corium legmélyebb rétegeiben gyakran a legsrbben egy-

más mellett fekv finom harántgyrk keletkezése és eltnése észlel-

het. Én a brnek eme irisálását a Diplogaster nem egyes fajainál szintén

észleltem.

A ciUicula a test minden részében egyenl vastagságú, de vastagsága

és erssége a fajok szerint igen változó. Én több fajt Na 0.-ban fztem, s

azon tapasztalatra jutottam, hogy ezen mtét után egyes fajok köztakarója

egészen szétmállott, míg másokéi alig érszrtvehet változásnak volt alá-

vetve. Én kísérleteim nyomán ama meggyzdest táplálom, hogy oly fajok,

melyek aránylag vékony coriummal bírnak, sokkal ersebb cuticulával van-

nak ellátva, mint az ellenkezk. Az Anguillula aceti köztakarója példa az
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elöbbenire, a Diplogaster macrodoné az utóbbira. Elöbbeni faj a fed

lemezre gyakorolt erösebb nyomások következtében sem szakad ketté,

hanem köztakarója kötél módjára többszörösen összecsavarodik (IV. T. 19.

ábr. a.) míg az utóbbi hasonló nyomások alatt több részre szakad. A cuti-

cula egyes fajoknál igen ragadós természet. A Diplogaster rivális levedlett

brére idegen anyagok tapadnak ; az A. aceti üveglemezre téve ragadós

anyagot választ ki maga körül (IV. T. 19. ábr. h.).

A coriuin vastagsága és szerkezete igen külömbözö lehet az egyes

fajok szerint, de annak szerkezetét jelenlegi eszközeink által pontosan kiku-

tatni, nem vagyunk képesek. Bütschli szerint az több rétegbl állana, mirl

egyes tengeri fajok s a Tripyla nem egyes alakjainak vizsgálódása alkalmá-

val gyzdött meg. Én részemrl azt egy rétegnek találom, mivel a legna-

gyobb nagyitások sem engedték meg annak összetettebb szerkezetét csak

gyanítani is. Eostos szerkezetérl magam is meggyzdtem, de a rostok

lefutását és elrendezését meghatározni képes nem vagyok. Egyes fajoknál

oly silányan van a corlum kifejldve, hogy az mintegy hiányzónak látszik,

mint az A. acetinél, míg a Diplogaster faj oknál annak jelenlétérl állandóan

meggyzdtem.
A chitinogen v. szemcseréteget felismerni lehet ugyan, de annak pon-

tosabb szerkezetérl szólanunk nem lehet. Igen valószín, hogy annak sej-

tes szerkezete van, legalább a benne imitt amott fellelhet magok mellette

szólanak. (I. T. 2. c. ábr. 11.) E réteg helyenkint a test hossztengelyével

párhuzamosan lefutó kötegek alakjában megvastagodik, melyek a testür

belsejébe mint tarajos kiemelkedések nyúlnak. E kötegek hossz lefutásuk-

ban szemlélve, mint vonalok tnnek el. (VI. T. 24. g. ábr. 11. és Ív.) Ily

vonalak, ha a háti oldalon húzódnak végig háti, ha a hasi oldalon, hasi-

vonalaknak neveztetnek. A háti és hasi vonal egyszóval medianvonalok

(kczepi-vonalak) neve alatt ismeretes. E négy vonal tehát 4 mezre osztja

a testür falát, s gyakran minden mez az úgynevezett mellékes-median-

vonalak által ujolag két mezre osztatik. E vonalok közöl a median- és

oldali vonalok valószmleg egy Nematodánál sem hiányzanak. Az utóbbiak

általában igen szélesek szoktak lenni ; néha egész mezket is képeznek. Ez
az oka, hogy az Anguillulidák többnyire hát-hasi irányban végzik moz-

gásaikat. E vonalok is szemcsés szerkezetek s magokkal telvék. (I. T. 2.

c. ábr. 11.)

Ezen chitinogen rétegbe beágyazva található az idegrendszer s a

kiválasztó szerv.

Igen fontos a determinálásnál, a köztakaró haránt és hosszcsíkolatát

pontosan kiderítenünk. Eégibb búvárok annak hosszcsíkolatát nagyon is

általánosnak hitték, míg mai napon annak gyakori eljövetele mellett hiába
küzködünk, mivel tudjuk, hogy a legtöbb kutató, a köztakaró alatt fekv
izomzatréteg sajátszer szerkezete által optical csalódásokba esett.
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A haránt gyrk fellépési helye az eddigi kutatásokat véve tekintetbe,

igen külömbözö. Némelyek a rostos rétegnek mélyebben fekv helyein,

némelyek magában a cuticulában észleltek gyrket. Én a Diplogaster mac-

rodon nev fajnál a hárántgyrket a coricum fels részében vélem felta-

lálhatni (VI. T. 24-. r/. ábra.); több más fajnál is hasonlót észleltem. A köz-

takaró gyrzöttsége néha oly csekély, hogy azt csakis igen nagy nagyitá-

sok mellett lehet észlelnünk. Igen czélszer az állatokat e czélra glycerinbe

helyeznünk, de ügyeljünk arra, hogy a zsugorodás által gyakran észlelhet

befüzödések által tévútra ne tereitessünk. (IV. T. 19. c. ábr.) A gyrzött-

ségnek jelenléte vagy hiánya nemcsak az egyes fajok szerint, hanem u. a.

faj egyéneinél is különböz lehet. A Monhystera rendbe tartozó fajoknál

csupán a hímek bírnak gyürüzöttséggel a hasi oldal egy részén, míg a ns-
tények minden gyrüzöttséget nélkülöznek. ,

a) A cuticularis réteg képzdményei :

1. Serték. A serték a legkülömbözbb alakban fordulhatnak el. Van-

nak górcsvel alig megkülömböztethet serték, és olyanok, melyek tövisek

vagy szuronyok kinézésével bírnak. A serték többnyire a száj körül vannak

elhelyezve, de elfordulhatnak a test külömbözö részein is részint szét-

szórva, részint pedig sorokat képezve. (VII. T 31. a. ábra.) Kitkábban

találhatók a farkon, különös ritkán pedig annak végén mint úgynevezett

farkserték.

A serték gyakran oly kicsinyek, hogy azokat, csakis nagy nagyítások

mellett lehet az állat halála után feltalálnunk. Különösen jól vannak kifej-

ldve oly fajoknál, melyek tisztán a szabad életre vannak hivatva, kevésbé

azoknál, melyek a parasit életmódra inklinálnak.

2. Papiilák. A papillák és serték homolog képletek, többnyire a száj

körül és a farkon, de a test egyéb részein is elfordulnak. Alakjuk és elhe-

lyezésük szerint igen külömbözk.

Alakjuk szerint vannak :

a) Serteszerií papillák, azaz alapjukon széles és kis hegygyei ellátott

rövid serték. (III. T. 13. a. ábra.)

ß) Tornyos papillák, azaz több egymásra rakodott papillából eredt

magas szemölcsök. (IV. T. 20. ábr.)

Fekvesök szerint lehetnek :

y) Ajak papillák, ?í7>q,7, olyanok, melyek az ajkakon vagy a száj körül

foglalnak helyet. (III. T. 12. a. ábra.)

o) Hasi papillák, ha az alfél eltt a hasi vonal irányában, vagy annak

jobb és baloldalán találhatók.

e) Fark papiilák. Ezek csakis a hímeknél szoktak elfordulni a farkon.

Néha egyes ily papillák az alfél elé is kerülnek s akkor azokat alfél eltti,

a többieket pediglen alfél mögötti papilláknak (prae- et postanales) szo-

kás nevezni. E papillák száma és elhelyezése Schneider szerint igen fontos
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vak, mert erre alapíttatott a nemi különbség. Bütschli is nagy fontosságot

tulajdonít nekik, habár ezen kis állatoknál a legnagyobb nehézséggel jár

azoknak számát, elhelyezését és alakját meghatároznunk. Én már ezen

oknál fogva is kevesebb súlyt fektetek reájuk. A fark papillák rendesen

párosan fordulnak elö és pediglen a median vonalok jobb és baloldalán

majd közelebb majd pediglen távolabb egymástól. A papillákat rendesen

hátulról mellfelé szokás számozni; egygyel tehát a fark csúcsához leg-

közelebb álló papilla, kettvel a következ, s így tovább, jelöltetik. (VI.

T. 24. n.)

^) Nyaki-pajnUák. (Seitenkreischen ; lateral circular markings Bast;

oldali körök.) Ezen képletek a test legmells részében a száj körül, mint

kerek vagy ovális rajzok találhatók. (I. T. 1. a, II. T. 8 a.) Gyakran e körök

helyett csupán egy pödörded vonal vehet ki, melynek menetei a köztaka-

róba mintegy beágyazva látszanak lenni. E körök mint nyílások tnnek

el, melyeknek ersen chitinisált szélei egy világos udvart fognak be, mely-

nek közepén egy sötét folt foglal helyet. (VI. T. 24 ábr. m. 1.) Ezen körök

azonban nem egyebek, mint tányéridomú bemélyedések s az ezek alapján

lev sötét folt nem egyéb mint egy papilla. E szerv valószínleg megfelel

a belférgek nyakipapilláinak és ennélfogva azt hiszem czélszerbb az « oldali

körök» elnevezése helyett a « nyakipapilla » kifejezést használni.

Bütschli és Marion egyidben azt hitték, hogy e körök a hallási készü-

léknek felelnének meg, miután még egy idegszál belépését is constatálhat-

ták, de késbb különösen Bütschli e tévedését helyreigazította. A nyakipa-

pillákba idegszálat haladni én még nem láttam, egyáltalában kérdéses, hogy

annak jelenléte bizonyos-e.

d. A testnek papillái. (Körper Papillen.) A test egész felületén elfor-

duló igen apró papillák, melyek különösen a Dorylaimus nemben vannak

jól kifejldve. (VI. T. 26 a. és d.) Bastian e pajDÍllákat mint pórusokat írja

le, melyek szerinte öszhangzásban volnának az egyes fajok kiszáradási

képességével. Bastian ezen nézetét megersítette különösen ama körül-

mény is, hogy ezen papillák épen azon nemek fajainál hiányzanak, melyek

az említett tulajdonnal bírnak. (Tylenehus, Plectus, Cephalobus Aphelen-

chus et Rhabditis). Én ezen papilláknak hiányát a Dorylaimus nemet

kivéve valamennyi általam vizsgált nemre terjesztem ki. Azt, hogy ezen

l^apillák a fajok életszívóságával összefüggésben volnának, kereken tagadom.

3. Szívókák. Bastian a hasi papillákat mint szívókákat fogta fel, de

jelenlegi ismereteink határozottan a papillák mellett szólanak. A szívókák

közül egyedül a fark végén található farkszívóka fordul el (I. T. 3 b. d.

4 b.), mely csupán a szabadon élk sajátja és melynek segélyével szilár-

dabb tárgyakra tapadhatnak védvén magukat a folyók és vizek árja ellen.

A szívókák valószínleg üres hengerkék, melyek a fark végén lev köztakar

betüremlése által keletkeztek.
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4. A szájüreg és annak képletei, melyrl a tápcsö tárgyalásánál érte-

kezünk.

5. A bursa a spiculumok és a mellékdarab, melyekrl az ivarszervek-

nél emlékezünk meg.

b) A szemcseréteg képzdményei :

1. Hosszanti vonalok, melyekrl mára szemcseréteg tárgyalásánál szó-

lottunk.

2. Oldali lemezek. (Seitenmembran.) Ezek az œsophagus végétl az

alfélig szoktak terjedni. Keletkeznek az által, hogy a szemcseréteg a cori-

umtól elválik. A keletkezett s valószinüleg víztiszta folyadékkal telt hossz-

részt oldali lemezeknek nevezzük. Ezek többnyire két ers vonal által

határoltatnak s az oldali edényekkel szoktak felcseréltetni. (V. T. i22.

ábra e.)

A vedlési viszonyokról a «Biológia» czímü fejezetben fogok bvebben
szóllani.

B) Izomrendszer.

Az izomzat szintén egy zárt csövet képezne, ha az folytonosságában a

már ismert hosszvonalok által meg nem szakíttatnék.

Az izomzat elemi része, az úgynevezett izomsejt ; mely az önkényes

izomállomány sorába tartozik. Alkatrészei :

1. Az izomállomány (Fibrillen), mely vékony, lapos és ers rostok-

ból áll
;

2. A bélállomány (Marksubstanz), melynek folyékony alapállományá-

ban finom szemcsék vannak beágyalva.

Ezen két alkatrésznek egymáshoz való viszonya külömböz lehet.

Elfordulhat azon eset, hogy az izomállomány a bélállományt csszerén

körülveszi (Cœlomyarii), vagy pediglen, hogy mindkét állomány egymás

mellé helyezdik, tehát az izomsejt lapult marad (Platymyarii).

Az izomsejteknek elhelyezkedése szerint az izomzat többféle módo-

sulatban fordul el. E tekintetben a Nematodák három csoportra oszt-

hatók.

1. Holomyarii, azaz olyanok, melyeknek izomzata vagy el nem külö-

nült, vagy csak hosszirányban vehetk észre elkülönülések.

i2. Meromyarii , azaz olyanok, melyeknek izomzata nyolcz mezre

különült el, és mindegyik mez egymás mögött fekv nagy izomsejtekbl

képeztetik.

3. Polimyarii, azaz olyanok, melyeknek izomzata több egymás mellett

és mögött fekv sejtek által képeztetik.

ScHNEiDFR, az izoDizatuak ilyetén való szerkezete szerint osztotta be

a Nematodákat alrendekre. E beosztás czélszertlenségét a «Kendszero-rl

szóló fejezetben beszélem meg.
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Az Anqiiillulidák izomzata hasonló szerkezetet mutat, csakhogy az

izomsejtek pontos szerkezetérl csak megközelítleg szólhatunk. A Dory-

laimus fajoknál, a hol az izomzat igen jól ki szokott fejldve lenni a sejtek-

nek izomállománya ép oly széles mint a magok hiányában szenved bélállo-

mány. E nem fajain kívül ez ideig még más fajok izomsejtjei nem vizsgál-

tattak, mi azoknak alig kivehet kicsinységében rejlik.

Az izomsejtek elhelyezése tekintetében a legtöbb Anguillulida a Poly-

miarii-csoportba tartozik. Az izomzatnak e neme különösen jól van a Dip-

logaster-nem egyes fajainál kifejldve, hol az izomsejtek mint apró koczkák

tnnek fel. (VI. T. 24. h.)

A Meromyarii csoportba csupán egyes Tylenchusok, a Holomyarii

csoportba pediglen csak egyes Ehabditisek tartoznak. Bütschli a Diplogas-

ter riválist Meromyariusnak tartja. Vizsgálódásaim alatt azonban errl

nem gyzdtem meg, mivel én mindig sok egymás mellett és mögött fekv

sejtet észleltem. Nem hiszem továbbá azt sem, hogy vizsgálódásom téves

lenne, mivel ezen koczkás elhelyezés csakis az izomzat által idézhet el.

Az izomsejtek elhelyezése, s azok sajátszer szerkezete az oka annak,

hogy az átlátszó köztakaró néha hossz-csíkolatokat mutat. E tüneményt a

hosszú orsóidomú sejteknek szemcsés belállománya idézi el, a melyek

hosszú szemcsedús csíkok alakjában láthatók kisebb nagyítások mellett.

Ezen általános izomtömln kívül még egyes különvált izmok is talál-

hatók, melyek egyes szervek, vagy szervrészek mozgatására szolgálnak.

Ilyenek pl. a szájtövist kitoló és bevonó izmok ; a végbélnyílást tágító

izmok ; a vagina és anyaméhnek hosszanti vagy körizmai stb.

Vájjon a nevezett izmok, melyek csak mint igen homályos, finom

vonalkák tnnek fel az izomzatnak valóban megfelelnek, azt nem annyira

szerkezetük, mint functiójoknál fogva dönthetjük el.

Végül, még meg akarom említeni, hogy az Anguillulidák nagy részé-

nél az izomzat még nem is lett megvizsgálva s ennek következtében Schnei-

der beosztása e csoportra nem alkalmazható.

C) Kiválasztó szervek.

A Nematodáknál már régibb id óta ismeretesek bizonyos, a test

hossztengelyével párhuzamosan lefutó edények, melyeknek jelentségérl
és czéljáról azonban biztos tudomásunk még mai napig sincs. Ezen edé-

nyek az Anguilhüidáknál is fellelhetk, és pedig egy-egy minden oldaH vo-

nalban. A két oldaH edény az oesophagus bulbusa eltt egy közös kivezet
csbe egyesül, mely azután az œsophagus hátsó felében szokott egy nyí-

lással (Pórus excretorius) közlekedni a külvilággal. (III. T. 12. a. ábra.)

A kivezet cs lefutása egyes nemekre nézve igen jellegzö lehet. A Plectus

nem alakjainál például egy vagy ket csavarodással bír. (II. T. 8. c. ábra.)
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Ezen edények azonban nem mindig párof5ak ; tÖbb példa van már

reá, hogy csupán az egyik oldali vonalban található fel az edény. Már

Schneider az általa vizsgált Tylenchus triticiröl jelenti ezen anomáliát

(V. T. 31. /'. ábra) s újabban Bütschli, több Tylenchus fajnál hasonló ered-

ményt közöl. Ily esetet a Diplogaster macrodon nev fajnál én is consta-

tálhatok. (VI. T. Í24. y. ábra). Ezen edények pontos szerkezetét még nem
ismerjük ; annyit azonban vizsgálódásaim nyomán állíthatok, hogy a kive-

zet cs bels fala ers chitin hártyával, az edénj^ fala pediglen igen vé-

kony chitinréteggel van kibélelve. (III. T. 12. a. ábra.) Ezen edények

functióját azonban még csak hypotetice sem merem állítani. Davain mvé-
ben az oldali edényen kívül még egy másik edényrl is tesz említést (vais-

seau longitudinal sanguin?), mely azonban nem egyéb, mint a hosszú

oldali edény. Davain az oldali edény hosszú kivezet csövét tartotta oldali

edénynek, a tulaj donképi edényt pedig a véredények egy nemének. (V. T.

21. /. Davain után.)

A kiválasztó szervekhez tartoznak a mirigyek is.

Régibb búvárok majdnem minden kivezet csövet mirigyvezetéknek

s majdnem minden sejtes tömeget mirigynek tekintettek a nélkül, hogy

azok functióiról meggyzdtek volna.

Bastian mvében a szárazföldi nemek nagy részénél az oldali edé-

nyek kivezet részét a tengeri alakoknál általában uralkodó hasi mirigyek

vezetékével téveszti össze. A Trilobus-nem egyes fajainál a nyak táján a

hasi oldalon található nyilasok talán a nevezett mirigy durványait tnte-

tik el.

CzERNAY az Angu. acetinál a szájürbe két igen apró csövecskét látott

futni, melyeket a parasit Nematodák egyeseinél föllelhet nyálmirigyekkel

hasonlított össe. CzEBNAvnak erre vonatkozó rajzában csakis két sötét folt-

tal vannak e csövek érzékítve. Én igen sokszor kerestem a legnagyobb na-

gyítások mellett e csövecseket, de azokat sohasem leltem fel. Czernay

valószínleg valamely idegen tárgy által vezettetett tévútra. Gyakran talál-

hatók az oesophagus alsó részében sejthalmazok (VI. T. "24. i. ábra), a me-

lyeknek mirigyszer functiót tulajdonítanak. A Trilobus-nem alakjainál

az oesophagus 3 sejtszer lebenyben végzdik, mely lebenyek az említett

œsoi^hageal-sejtekkel homolog képletek. (VII. T. 29. h. ábra.)

Nevezetes még a tengeri fajok szövmirigye is, melynek nyoma a szá-

razföldi és édesvízi alakok némelyikénél a fark üregében is fellelhet,

(í. T. 36. és 2. d. ábra.) Ezen kevés számú sejtekbl álló mirigy váladéka

egy kivezet csövön át nyílik a fark végén. Különösen a Mononchus genus

fajai azok, melyeknél ilynem mirigy található.

Egyes, az alfél táján található mirigyek az alfeli mirigyet (III. T. 12.

h. ábra), a vagina körül találhatók pedig a vaginal mirigyet képezik.

BüTSCdLi vizsgálódásai nyomán valószín, hogy egyes Plectus-fajok



3ü

hasi mirigygyei is el vannak látva, mely mirigy csakis a tengeri nemek sa-

játja. E mirigy az œsophagus körül található sejtes gyrbl állana (I. T.

16. 2. a. ábra.). Ebbeli nézeteimet a szájüreg s annak részeinek fejldése

tárgyalásánál teszem közzé.

A mirigyek sorába tartozik még a here és a petefészek is, melyeknek

szerkezetérl czélszerség szempontjából az ivarszervek fejtegetésénél szó-

landunk.

D) A légzés.

Légzésre szolgáló külön szervet ez ideig még nem ismerünk. Igen

valószín, hogy az a test egész felülete által történik, biztosat azonban ez

ideig nem állíthatunk. Bastian a Dorylaimus fajok tápcsövének világosabb

végrészét a légzési functióval akarja párhuzamba hozni a nélkül, hogy eb-

beli nézetét kellkép indokolná.

Bizonyos azonban az, hogy a légzésre igen kevés szükségök van, mert

következ kísérletem eléggé mellette tanúskodik.

Egy kémcsövet Anguillula aceti fajokat tartalmazó eczettel töltöttem

meg és fölébe egy hüvelyk vastagságú olajréteget helyeztem. Csupán az

els hét lefolyása után lehetett ama tüneményt észlelni, hogy a férgek az

olajrétegen keresztül akartak törni. A férgek nagy része körülbelül két hó-

napig élt az olajréteg alatt.

E) Idegrendszer.

Volt id, midn a Nematodák boncztanát még tüzetesebben nem
ismerték, midn az idegrendszert más képletekkel tévesztették össze. Cuvier

és Skrrks a hasi vonalat Ottó^ és Cloguet'^ pediglen az oldali vonalo-

kat tekinté idegeknek. Bastian és Ebeeth e tévedést megvilágították ugyan,

de azáltal, hogy az idegrendszer jelenlétét kereken tagadták, újabb téve-

désbe estek, a melytl csakis Schneider vizsgálódásai nyomán bontakoz-

tunk ki. a parasítáknál, BüTSCHLi pedig a szabadon élknél legelször

bizonyítá be annak jelenlétét és szerkezetét. Magam is tettem e körül vizs-

gálódásokat, melyek Bütschli nézeteivel többé-kevésbé megegyezk.

Az idegrendszer a köztakarónak legalsó rétegében a szemcserétegben

van beágyazva. A központi része, ha szabad így neveznem, mindig az œso-

phagus körül található, rostokból álló gyr alakjában. E gyr csakis

kell kezelés mellett szemlélhet egyes fajokon ; rostos szerkezete csakis

nagy nagyítások mellett észlelhet. (I. T. \. h. 2. a. ábra.) Azon tapaszta-

latra is jutottam, hogy az œsophagus körül található nagy sejtekbl álló

hüvely csakis azon fajoknál fordul el, melyeknél az ideggyr is fellel-

het és viszont. Az egyikbl a másik jelenlétére lehet következtetni.

* Magáz. d. Gesell. Nat. Freunde. Berlin 1814. VIL
- Sur les Vers Intest. 1824. p. 23.
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Az ideggyürü fekvését az oesophagus szerkezetébl lehet meghatároz-

nunk, mivel az többnyire annak befüzdött részében szokott helyet fog-

lalni. (IL T. 5. a. 7. a. III. T. 13. a. 14. a. ábra.). Vájjon az említett sejtes

hüvely összefüggésben van-e az ideggyrvel vagy nem, azt sem állitani,

sem pediglen tagadni nem merem, mivel a legnagyobb nagyítások sem en-

gedték meg az összefüggést constatálnom. Egyes Rhabditis fajoknál Bütschli

ugyan talált egyes orsóidomú, a dúczsejtekhez hasonló képleteket az œso-

phagus körül (III. T. 14. a.J, de még mindig kérdéses vájjon idegsejtek-e

ezek. Különben annyit mondhatok, hogy azok korántsem vehetk ki oly

tisztán, a mint a rajz azt mutatja, söt még sejt természetök is kérdé-

ses dolog.

Az oesophageal ideggyrüböl valószínleg a test külömbözö részei-

hez hatolnak az idegrostok, de azoknak elágazása ez ideig még constatálva

nincsen. Az idegrostoknak elhajlása ugyan egyes esetekben észlelhet, de

rostok kifutása nem (II. T. 5. (/.) Mindazonáltal Bí'tschli már észlelt

egyes papillákhoz hatoló fonalakat, melyeket idegeknek tart. Én ily fona-

lakat sohasem észleltem.

Az idegrendszer a nemek legnagyobb részénél feltalálható ; állan-

dóan hiányozni látszik a Monhystera, Tripyla, Aphelenchus és Anguillula

nemeknél.

F) Kiílérzékí szervek.

A külérzeki szervek közöl ez ideig csupán a látásra szolgáló pigment-

szemek s a tapintásra szolgáló i^apillák ismeretesek. Említettem már, hogy

némely Imvár az oldali köröket vagy helyesel)ben nyaki papillákat a hal-

lási készüléknek tartotta. Ép ily joggiil lehetne azokat szaglási gödröknek

tartani, de miután azokban semmifele idegvégkészülék nem ismeretes, czél-

szerbl) már boncztani szerkezetüknél fogva is azokat papilláknak tar

tanunk.

A pa^iillák nemeit es szerkezetét ismerjük már az elobbeniekbl.

Vájjon valamennyi érz papilla-e, az mindenesetre kérdéses, mivel, mint

tudjuk, azokba idegeket hatolni nem igen látunk.

A szemek a szárazföldi fajoknál hiányozni szoktak, es az édesvíziek

közöl csupán a Monhystera genus két fajánál ismeretesek ez ideig ; a ten-

geriek egy része szintén rendelkezik velk. A szemek jelenléte kiválólag a

szabad életmódnak kifejezése , de Nordmann^ egy Neuroptera álczában

élsköd Phanoglenében is talált szemeket.

Én csupán a Monhystera stagnalis nev fajon észleltem a szemeket.

Ezek párosak, s a test háti oldalán az oesophagus mells részében és oly

közel feküsznek egymáshoz, hogy a búvárok nagy része azt egy szem gya-

nánt írta le. (VII. T. 30. ábra.)

* WüRZBRUGEE uatuiw. Zeitsclir. I. füzet I. pag. 49.
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A szem (ocellus) barnás-vörös pigment szemcsék halmazából áll, me-

lyek egymásra és egymás mellé rakodva lencseszerü küllemet kölcsönöz-

nek neki. Idegfonalat vagy végkészüléket a tárgy elenyész kicsinysége kö-

vetkeztében nem észlelhettem.

A tengeri fajok szeme majdnem hasonló szerkezet, csakhogy az a

szemcsék színében és elhelyezésében nagy változatosságot mutat.

G) A tápcs.

A tápcsö szájjal kezddik és alféllel végzdik. A száj rendesen a száj-

rbe (pharynx) vezet, mely a bárzsingba folytatódik. A bárzsing után a bél

következik, mely az alféllel kifelé nyihk. A tápcsönek részei:

a) A száj és a szájüreg.

A szájvég majd sima, majd pedig ajkak, papillák és serték által vé-

tetik körül, szóval az egyes nemek és fajok szerint igen változó alkotást

mutat.

A szájüreg egyes nemeknél hiányzik, más nemeknél jelentéktelen,

nagy részénél azonban mint tág üreg mutatkozik. (YII. T. 28. a. IV. T.

IG. a. III. T. 13. a. ábra.). Ez utóbbi esetben hengeres v. hatoldalú cshöz

hasonht, de ovális, gömböly s többféle alakú is lehet. Belseje mindig chi-

tinnel van kibélelve, a melynek helyenkint való megvastagodása által ke-

letkeznek a fogak. (VII. T. 33. ábra ; VI. T. 24. m. ábra.) A szájüreg alap-

jából emelkedik ki az u. n. szájszurony is, mely a Tylenchus fajoknál alján

3 kiemelkedéssel van ellátva, és (V. T. 23. a. ábra.) mely annak lebeny-

szer küllemet kölcsönöz, E szurony tömöttnek látszik, de valószínleg át

van csatornázva. Én a Tylenchus fungorum nev faj szuronyában, kali-

hydrattal való kezelés után, ilynem csatornát találtam is. (V. T. 22.

a. ábra.)

Ezen szurony v. tövis, mely csupán egyes nemeknek képezi tulajdo-

nát, igen sajátszer alkotást mutat a Dorylaimus nem egyes fajainál. Én a

Dorylaimus stagnalis nev faj alapján irom le.

A szurony egy nyitott üres hengerhez hasonlít, melj^nek mells vége

ferdén lemetszett és hegyezett, hátsó vége pediglen lassankint átmegy az

oesophagus bels chitin falába. (VII. T. 26. k. ábra és 26. c. ábra.). Alsó,

hasi. oldala felé néz részén egy hosszanti vonal észlelhet, mely majd szé-

lesebb, majd pediglen keskenyebbnek tnik fel. Ez arra mutat, hogy e

részen a cs hoszában behasított. Fiatalabb alakoknál egy tartalékszurony

is található a valódi szuronyon kívül, mely idvel ennek helyébe lép. E tar-

talékszurony szerkezete igen hasonlít az élbbemhez ; hasi behasítása sok-

kal erösebb. (VII. T. 26. L ábra.)
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A szurony nagysága és erssége összefüggésben áll az állat életmód-

jával. A növények gyökereibl táplálkozó Dorylaimus stagnalis nev faj

ers, míg a rothadó gombák állományában található Tylenchus fungorum

g3'enge szájszuronynyal van ellátva.

h) A bárzsing.

A bárzsing alakja igen külömböz lehet. Legegyszerbb szerkezet a

Monhystera, Trilobus és Tripyla nemek alakjainál, hol az, egy majdnem

egészen hengeres csövet képez. ^TII. T. 31. a. ábra).

Valamivel complicáltabb szerkezetet mutat a Dorylaimusok œsopha-

gusa, a mennyiben az hátsó felében vagy harmadában tetemesen kiszélese-

dik. Egy másik módosulata az, midn a hengeresen lefutó œsophage.il-cso

végén gömbalakúlag kitágul. Ezen kitágulás duzzam (bulbus) név alatt szere-

pel az anatómiában. Ilyféle œsophagust a Chromadora nem alakjainál talál-

hatunk. Az oesophageal-cs azonban szintén megszkülhet a bulbus eltt,

s ennek következtében egy hosszúkás tágulat keletkezhetik. (IV. T. 17. a.

ábra.) Ezen tágulat olykor egészen duzzamalakúvá válik, s ekkor a vég-

bulbuson kívül még egy közepi bulbussal is találkozunk. (III. T. 13. a.

ábra.) Ily szerkezet bárzsingot a Pihabditis, Tylenchus és Diplogaster-nem

alakjainál találhatunk.

Az œsophagusnak egy továbl)i módosulata az, midn a végbulbuson

kívül még két tágulat észlelhet (I. T. \. h. ábra.). Az œsophagus egész

lefutásában igen izmos, a mit a sugarasan elhelyezett izomrostok nagy

száma eléggé bizonyít, (1. ábra a—h.). A mells bulbusnak alakja igen kü-

lömböz, rendesen nem igen izmos, és billentyükészüléket nem tartalmaz ;

a hátsó azonban rendesen izmos s nagyobbrészt billentykészülékkel van

ellátva.

A billentykészülék (Valvular o. Klappen-Apparat) alakra nézve igen

külömböz lehet, de nem egyéb, mint a cuticulának a bulbus közepén való

local's megvastagodása kiálló billentyk alakjában. (I. T. 1(3

—

Í2. (í. ábra.)

Ezen hátsó bulbust gyomornak s a benne található billentykészülé-

ket régente fogaknak tekintették. (Kaumagen.) .Jelenleg azonban tudjuk,

hogy az sem a gyomor, sem pediglen az éléstár szerepét nem viszi, hanem

segíti a folyékony tápanyag felszívását s akadályozza — a billentykészü-

lék által — a bélben lev folyékony tápanyagnak a gyors mozgások követ-

keztében megeshet kifolyását.

A bárzsing, mint tudjuk, olykor egy hosszúkás, tömlidomú sejtekbl

álló hüvelylyel vétetik körül, melyet részint az idegrendszer, részint a kivá-

lasztó szervekkel akartak összefüggésbe hozni ; de az egyikkel ép oly ke-

véssé lehetett annak mibenlétét kimagyarázni, mint a másikkal. (I. T. 1

.

h. ábra.)

Termi-szeirwjzi füzetek. ív kötet i. füzet. 3
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Éq a Dorylaimus stagualis nev fajnál a szájüregliez vezet csövecs-

kéket láttam e sejtes állománynyal összefüggni és hajlandó vagyok azoknak

cliitint elválasztó functiót tulaj donítan'. Nem szolgáltathatják-e ezek a

chiijnt a vedlések alkalmával nj onnan fellép szurony felépítésére?

0) A bél.

A bélnek kezdete mindenkor egy befzdés által van jelezve. Átmé-

rje többnyire egy és ugyanaz marad s csakis a ni ivarszervek közelében

szokott tetemesen megvékonyodni. Többnyire egyenes lefutású, de olykor

kanyarulatokat is tesz. (VII. T. 30 ábr. IV. T. 16 a. ábra.)

A beles mindenkor csak egy sejtes réteg által alkottatik, mely réteg

vagy egy vagy két vagy pediglen több sejtsor által képeztetik. (V. T. 22 h.

ábr.; VII. T. 31 l. ábr.; VI. T. 24 g. ábr.)

A sejtek alakja többnyire sokszög, ritkábban ovális, a legtöbb eset-

ben pediglen azok alakja ki sem vehet. Bennékök gyakran setétebb vagy

világosabb szín szemcsékkel van telve, olykor nagyobb fénytör golyócs-

kákkal olyannyira ellepve, hogy sejtek helyett csakis golyósorok észlelhe-

tk. (IV. T. 16 a ábra.)

A tápcs egyes fajoknál pl. a Plectus granulosusnál kezdetén egy sejt-

sorból azután két sejtsorból és végül több sejtsorból van alkotva.

A külömböz alakú végbél nyílása (anus) mindig a hasi oldalon talál-

ható fel.

H) Iv arszerv e k.

Cl) Ni ivarkészlék.

A ni ivarkészülék egy végén zárt csövet képez, melynek frészei a

kívülrl egy rés által jelölt ivarnyílás (vulva); a rövid méhhüvely (vagina);

az anyaméh (uterus) ; a rövid petevezeték (oviductus s. tuba) és a petefészek

(ovarium). (III. T. 12 (7. ábra.)

Ezen részek a vaginát s a tubát kivéve állandóak s még egy fajnál sem

hiányoztak.

Az ivarszerv ketts, ha a vulvát és vaginát kivéve a többi részek két-

szer találhatók fel ; egyszer pediglen az ellenkez esetben. (VI. T. 24 c.

ábra; VII. T. 30 ábra.)

A vulva a test hasi oldalán mint egy haránt rés mutatkozik, melynek
szélei gyakran chitin lerakodások folytán megvastagodtak. (VI. T. 24 c. ábr.)

A vagina igen rövid, s nem egyéb mint az anyaméhbe bevezet út.

Az anyaméh általában igen hosszú, falában gyakran körkörös izom-

rostok észlelhetk. Belseje valószínleg hám sejtekkel van kibélelve.

(BüTscHLi.) Néha egy hátsó ággal van ellátva. (Egyes Tylenchusoknál.)
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A tuba általában igen rövid, néha azonban oly hosszú mint maga az

anyaméh. Hátsó felében gyakran ordótestecsek észlelhetk.

Az ovarium egy hosszúkás gyakran lapult henger, melynek belseje

nagy magokat tartalmazó sejtekkel van kibélelve. (VI. T. 24 c.) Végrésze

gyakran visszahajtott s a vulván túl is leterjed. (IV. T. 16 a. ábra.)

A nöi ivarkészülék ugyan általános alkotában minden fajnál meg-

egyez, de részleteiben nagy külömbözöséget mutat, melyet az egyes nemek
összehasonlitása alkalmával tanulmányozhatunk.

h) A hím. ivarkészülék.

Lényeges részei : az ondót elválasztó mirigy a here, ennek kivezet

csöve s a hímtag (Spiculum. V. T. 24 a. ábra.)

A herék többnyire hosszú csszer képletek, melyeknek bels szem-

csés anyaga számtalan nagy maggal ellátott sejtbl áll. A herék több-

nyire párosak, ritkábban egyszerek s gyakran az alféltl egészen a beles

kezdetéig nyúlnak. (V. T. 24 a ábra.)

Az ondóvezeték igen rövid s a legtöbb esetben meg sem lehet azt

külömböztetni.

A spiculumok a végbélbl ered cuticularis képzdmények ; minden-

kor kettsek s az egyes fajok szerint igen külömböz alkotásúak. Belsejök-

ben egy finom csatorna húzódik végig, mely az ondóvezetékkel van össze-

függésben. (IV. T. \Ç) d. ábra.) A fedlemezre gyakorolt ersebb nyomások

következtében néha sikerült azon át ondótestecseket kinyomnom.

A hím ivarszervvel semmiféle összeköttetésben sincsenek a fark papil-

lák, még kevésbé pedig az igen széles bursa bordaszerü papilláíval. (VI. T.

24?/. ábra; VI. T. 12 e. ábra.)

A spiculumokkal összeköttetésben szokott állani az úgynevezett mel-

lékdarab, a mely a spiculumok vezetésére szolgál. (II. T. 56 ábra.)

Ennek, valamint a spiculumoknak alakja az egyes fajok szerint igen

külömböz.

I) ÄZ AnguillitUclákncíl uralkodó szánitörvéjiyröl.

Az elzményekbl tudjuk, hogy az Anguillulidák teste a 4 f hossz-

vonal által 4 mezre osztható, s hogy az oldali vonalok igen széles mezk
gyanánt szerepelnek. így tehát összesen 6 mezre különülhet el a test és

minden mez megfelelhet egy hatoldalú hasáb lapjának. Általában a hatos

szám az uralkodó egyes szervek alkotában. A bárzsing s a szájüreg például

szintén egy hatoldalú hasábhoz hasonlítanak. Ha az említett szervek egy

háromoldalú hasábhoz hasonlók, akkor a hasáb egyik éle mindig a hasi

vonalon fekszik. Ez esetben a hasáb egyik oldala (he.) megfelel a két háti

3*
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meznek (Id.), a két másik oldala pediglen (bf. cf.) az oldali vonalak-

nak. (II.)

Hasonló törvény szerint fekszenek a száj körül elhelyezett ajkak, sér-

tek és papillák is.

Ha hat ajak van kiképzdve, akkor azok a hatszög oldalainak megfe-

lelöleg feküsznek ; 4 submedian és kett

lateral. A hatos számban felléjj serték

és papillák a hatszög oldalainak közepén

fekszenek, tehát 4 a submedian és kett

a lateral vonalokon.

Ha négy serte vagy papilla található

a száj körül, akkor azok a submedian, ha

csak kett, akkor azok a lateral vonalo-

kon fekszenek.

Ha hármas számban vannak kifej-

ldve az ajkak, akkor azok a háromszög

oldalai szerint fekszenek. Ugyanily számú

serték és papillák vagy a háromszög csú •

sain, vagy pediglen annak lapközepén találhatók.

Eltekintve egyes a nemek leírásánál felemlítend külömbségektöl, e

törvény az Anguillulidáknál is általában érvényre emelkedik.

a

FEJLDÉSTANI KÉSZ.

({) Párzás és megtermékenyítés.

A párzási actus eddig csakis a szabadon él Nematodák között figyel-

tetett meg, és Schneider által egyes aLeptodera és Pelodera fajokon észlelt

párzási módok fel is jegyeztettek. Én a párzási módot az A. aceti fajon ész-

leltem. E fajnál a hím, farka segítségével kétszer vagy háromszor a nstény
mells testrésze körül tekerdzik, s ily helyzetben spirahs vonalban lefelé

halad mindaddig, míg a spiculumok a vulvát nem érintik. A megterméke-
nyített nstényt fedlelnez alá helyeztem, azt gyengén megnyomtam s sze-

rencsés valék a vulván kifelé haladó gömböcskéket láthatni, melyek ondó-
testecseknek bizonyultak be.

Alakjuk gömbidomú, farkrészlet nélkül, belsejökben egy kirívó mag-
gal (lY. T. 18 m.); a gömb átmérje 0-002 mm. Schneider ehhez hasonló
eredményeket közöl egyes rokon Pelodera és Leptodera fajokról és ezeknél az

ondótestecsek amoebaszerü mozgását is észlelte. Az ondótestecseknek alakja
az egyes fajok szerint igen változó.



A Cepbalobus nemnél az ondótestecsek igen nagyok, úgy bogy egy-

más mögött feküdve sort képeznek. A C. oxyuris fajnál az ondótestek elté-

röleg orsóidomúak s az nterusban harántul fekszenek végeikkel az uterus

falához tapadva.

Az ondó behatását a petébe direct nem észleltem, de rajzásuk a peték

körül gyakori tünemény. Valószín, hogy a burok nélküli peté))e folytonos

mozgásaik által jutnak be. Ujaltban Bütschli közöl egyes érdekes adatokat

a megtermékenyítést illetleg, melyeket felsorolni el nem mulaszthatom.

Cepbalobus rigidus Süh. féle fajnál a megtermékenyítés még a petefészek-

lien történik ; a pete a legels ondótestecskét, melylyel érintkezik, magával

ragadja, azt mintegy kivonja, s mire a pete az uterus])a ér, tiz ondó már
feloszlott benne.

b ) A peték alakja, barázdálódása s az embryo keletkezése.

Ha tekintetbe vessziik az idetartozó állatok petéinek kicsinységét, be

fogjuk látni ama nehézségeket, melyek a fejldéstani viszonyok kutatásai-

nak elébe gördülnek. A vizsgálódásokra egyes fajok mindazonáltal mégis

alkalmasak, mivel bármely idben s tetszés szerinti számban állanak a vizs-

gáló rendelkezésére.

Én a peték fejldését az A. aceti faj alapján írom le. A peték alakja,

különösen azok nagysága változó. Egyesek petéi (Leptosomatum fig.) a test

egész hosszának ^/s részét teszik ki. Az A. aceti fajnál a pete többé kevésbbé

tojásdad alakú, az egyik sarka, melyet mellsnek nevezünk, valamivel

hegyesebb mint n. hátsó. A pete hossza U-046 "^^„, szélessége 0'028 »«(„.

A sarkok különnemüsége nemcsak az alaklüin, hanem más, késbb felemlí-

tend különbségben is nyilvánul.

A meg nem termékenyített petének burka nincs ; alkatrészei : a szem-

csés protoplasma-tartalom, a benne lev csirhólyag és csirhólyagcsa. A meg-

termékenyített petén a küls protoplasma-rétegre ható külbefolyások, ennek

sejtfalra való megvastagodását eredményezik. A régibb búvárok, mint Cla-

PARED^ és Muenk'^ a Nematodák meg meg nem termékenyített petéin burkot

nem találtak, míg az újabbak a szikhártyát nélkülözhetlennek tartják s

azon micropyleket fedeztek fel. Carter hasonlót észlelt a szabadon él ten-

geri Fonálférgeknél s a megtermékenyített petén még egy második burok

felléptét is említi, melyet chorionnak nevez.

Én a meg nem termékenyített petén burkot egyáltalában nem leltem,

s a megtermékenyítés után fellép chorionnak nyomát sem találtam.

Hasonló nézetben van a legtöbb búvár is, mint Auerlaoh, Bütschli és

mások.

^ Zeitschr. f. Wiss. Zoologie IX. lap. III.

^ Über Ei u. Saiuen-Bildung uucl Befruclituug bei den Neiuatodeu Zeitsch. f.

Wiss. Zoologie IX. 365. 1.
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A sejtfal képzésével egyidejleg eltnik a csirhólyag és csirhólyagcsa

s képzdik a Monerula. Ezen állapotban a protoplasma belseje srn van

szemcsékkel megtelve, míg a kerület felé a szemcsék mindinkább fogynak,

miáltal a petében 2 réteg külömböztethetö meg, egy központi szemcsedús s

egy kerületi szemcseszegény réteg.

Ezen stadium után a protoplasma összehúzódik hosszirányban és

képezi az els barázdálódási golyót. (IV. T. 18 a.)

Amint a protoplasma hosszirányban összehúzódik, a két sarkon fél-

hold alakú terek keletkeznek, melyek átlátszó folyadékkal — liquor ovi —
telnek meg. Hogyan keletkezett és mi czélra szolgál a liquor ovi s mi lett a

csirhólyagból ?

A liquor ovi protoplasma váladék, mely ha a fedölemezre erösebb

nyomást gyakorolunk, eltnik. E liquornak fontos szerepe van, mert mi-

után az embyro a féregalakot megkapta, a keletkezett térben mozog s való-

színleg ezen liquorból veszi els táplálékát.

A régi mag és magcsa a megtermékenyítés után tulajdonképen el

nem vész, hanem csak eltnik. Valószín, hogy ezen eltnést a molecularis

mozgások bizonyos neme idézi elö, melyet kimagyarázni a tudomány jelen-

legi álláspontján nem lehet. Bkandt ^ szerint a csirhólyag amoebaszerü

mozgásánál fogva oly annyira képes elágazni, hogy mintegy eltntnek lát-

szik. Nézete a legvalószínbb. A csirhólyag mint láttuk csirhólyagcsával

bír, mely azonban eredetileg benne fel nem lelhet ; szóval a primitiv nuc-

leus enucleär. Eövidség kedveért és helyesebben a csirhólyagot « nucleus »-

nak, a csirhólyagcsát pedig « nucleolus »)-nak fogom nevezni. *

Lássuk most magát a barázdálódást. Tudjuk, hogy a szikhártya fel-

léptével a mag és magcsa eltnt, a protoplasma tartalom pedig kissé össze-

összehúzódott és ké]3ezte az els barázdálódási golyót. A Nematodák petéi-

nek barázdálódása körül legelször Siebold ^ tett vizsgálódásokat.

Ujabban BüTscHLi, 2 de különösen Brandt ^ és Auerbach*, azok kik

e rendnél a barázdálódási folyamatot kitartó és részletes buvárlatoknak

vetették alá. Nézzük tehát, hogy kutatásaiknak eredménye mennyiben egye-

zik meg az enyéimmel.

^ Über die Eifiorchung d. Ascaris nigrovenosa Zeitsclir. f. "Wiss. Zoologie

XXVIII. Bd. 3. Heft.
' A csirhólyag elnevezés különben is helytelen, s a régiek azon nézetének ad

kifejezést, mintha belle csíráznék ki az egész állat.

^ Burdach. Physologie. 1837. Bd. II. S. 212.
2 BüTSCHLi Dr. 0. Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen betrefifend die

ersten Entwickelungsvorgänge im befruchteten Ei von Nematoden imd Sclineken.
Zeitsch. f. Wiss. Zool. XXV. Bd. 2. Heft. U. o. XXVI. Bd. 1. Heft. Zur Entwickc
lungsgeschichte von CucuUanus elegáns, u. o. XXIX. Bd. 2. Heft. Entwickelungs-
geschichtliche Beiträge.

3 Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII. Bd. 3. Heft.
* Auerbach Dr. L. Organologische Studien. 2. Heft. Bresslau, 187 t.
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A pete, mint már említettük, többé-kevésbbé ellipsoid, úgy hogy els
pillanatra a petének mindkét sarka egyenértéknek látszik. De pontosabb

mérések kiderítik, hogy az egyik a tuba felé néz része valamivel hegyesebb

mint a másik. A pete sarkainak eme különnemtisége az els két barázdáló-

dási golyó képzésénél is érvényre lép, a mennyiben a hegyesebb pólusnak

megfelel protoplasma-portio nagyobb mint a másiké. (IV. T. 18. 9.).

De ezen nagyobb félben gyorsabban is folyik le a barázdálódási folya-

mat s ezen fél sejtjeibl képzdik a féreg mells része. Nevezetes még az

is, hogy épen ezen hegyesebb pólus körül történik leggyakrabban a meg-

termékenyítés, mivel a peték többnyire hegyesebb végökkel néznek az

uterus felé ; az ondó tehát legelször e véggel j érintkezésbe. Altalános

törvény ez mindazoknál , melyeknél a megtermékenyítés a tubában

történik.

Kérdés, hogy az els barázdálódási golyó képzése után mily viszonyok

lépnek fel a petében. Az eddigi búvároktól eltérleg legelször Bütschli

álütá azt, hogy az els barázdálódási go]3'óban, a vagina felé néz póluson,

egy új mag keletkezik, s nemsokára ezután ettl kis távolságban egy máso-

dik, mely szerinte valószínleg az élbbemnek sarja.

Auerbach szerint a pete két különböz sarkán lépnek fel a magvak,

melyek eleinte nyúlványokat is képesek bocsájtani.

x\z általam vizsgált faj petéjében szinten két mag lép fel s nevezetes,

hogy nem mindig egy és ugyanazon helyen. Egyes petéknél a sarkokon

.láttam egy-egy magot (IV. T. 18. c), másoknál pedig olykép elhelyezve,

hogy az egyik mag a póluson, ?^ másik pedig mintegy a pete közepén volt

látható (T. IV. 18./.). Vájjon ezen utóbbi esetben a központban felléi)ö

mag helye eredetileg ott van-e, azt biztossággal nem akarom állítani.

Annyi bizonyos, hogy vándorlás útján oda nem jutott, mert feltnése után

rögtön észleltem. Ez utóbbit onnan következtetem, mivel a másik mag fel-

tnését láttam, már pedig a két mag vagy egyidejleg vagy pedig igen

csekély idkülömbség után lép fel. Bütschli maga is említi, hogy a magvak

fellépése az egyes fajok petéinél különböz; pl. Cephalobus rigidusnál a két

sarkon lépnek fel, míg pl. a Rhabditis genus fajainál a magvak föllép

helyei, az általam utóbb említettekével azonosak. A Diplogaster alakoknál

a magok a pete két sarkán lépnek fel.

Kérdés továbbá az, hogy mikép keletkeznek az új magvak ?

Bütschli szerint az új mag a régi mag állományából képzdnék,

mely vagy összekeveredett a protoplasma környi részével, vagy pedig eliben

egy külön réteget képezett. BüTSCHLi-nek részben igazat kell adnunk, még
pedig azért, mivel a magvak képzdése után a*" protoplasma környi rétege

egészen eltnik.

Brandt a magvak fellépését igen egyszeren s vizsgálódásaimmal

leginkább megegyez módon adja el. Szerinte a magvak nem mint világos
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pontok tnnek elö, melyek lassíinként nnek, hanem a magvak eredeti

nagy águkban mint homályos foltok tnnek föl, melyek amœbaszeruleg

mozognak továbbra is , s a protoplasmával semmiféle viszonyba sem

lépnek.

Auerbach szerint azonban a mag passiv mködés, nyúlványokat

ritkábban bocsát, helyét azonban csakis a protoplasma mozgásai következ-

tében képes megváltoztatni. Bütschli majdnem hasonlóképen magyarázza

a magvak helyváltoztatását. Brandt csak egyes esetekben véli a proto-

plasma mozgását szükségesnek, mert a magvak activ mozgásaik következ-

tében is változtathatják helyzetöket.

A helyváltoztatás természetesen csak arra szolgál, hogy a magvak

egyesülhessenek. E czélból vándorlásnak indulnak. Az irány igen külön-

böz, s az eredmény nem más, mint a magvak találkozása és összeolva-

dása. Kivétel nélkül áll e törvény a Nematodák petéinek magjairól. Eddig

még senkinek sem sikerült az ellenkezt kimutatni. Én csak azt tehetem

hozzá, hogy a pete magjainak eme vándorlása nem mindig szükséges, mert

eszleltem oly eseteket is, midn a két mag szorosan egymás mellett lépett

fel; (IV. T. 18. d.) természetesen ily esetben szükségtelen egymást fel-

keresniök. Mint nevezetes tüneményt fel kell említenem, hogy Bütschli

gyakran három mag föllépését is észlelte, melyek azután egymással egye-

sültek. Ezt nem szabad szerinte abnormitásnak tekintenünk, mert a rendes

két mag föllépése bizonyos helyi s mellékkörülmények folytán idéztetik

el, melyek valószínleg állandóan mködnek, s csak ha a véletlen úgy
hozza magával, változnak meg. Nézetem szerint ily mellékkörülmények

folyton változnak s valószínleg ezek is okai annak, hogy a magvak külön-

böz helyeken képesek föllépni.

A magvak eleinte igen lassan mozognak, azonban egyenletesen sebe-

sed mozgással haladnak a központ felé. Az út nyoma, melyen haladtak,

késbb is meglátszik mint világos szegély ; de ha már a központba érkez-

tek, akkor ezen szegély nem folytatható a sarkokig, hanem csak bizonyos

távolságig. A mells póluson föllép mag mozgását gyakran gyorsabban s

elbb kezdi meg mint a másik, s ez az oka, hogy az egyesülés gyakran

nem történik a központban. Megtörténik az is, hogy a két mag eltéveszti

irányát, egymás mellett elhalad s az ellenkez pólusig jut. A mag vándor-

lása alatt a magcsák igen élénkek s különböz irányú mozgásokat végeznek.

Auerbach szerint a mag nem egyéb, mint a protoplasma által kiválasztott

srbb folyadék, mely a szemcsés protaplasmában, ennek contractioi követ-

keztében mozoghat. E mozgás meglátszik a protaplasma kerületén is

beíüzödések alakjában. Az általam ismertetett faj petéjének magja amœba-
szer mozgásokban igen tunya s különben is igen nehezen észlelhet,

mivel a protoplasma bven van szemcsékkel megtelve. A protoplasma

befzdése azonban gyakori tünemény. (IV. T. 18./.).
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Magam is hajlandó vagyok a magnak némi passiv szerepet tulajdoní-

tani, legalább azon idökorig, míg összeolvadásuk be nem következik ; annál

is inkább, mivel ennek megtörténte után a protaplasmán észlelhet befzö-

dések vagy igen ritkák, vagy jDedig végképen hiányzanak. Bütschli, ki e

két mag egymáshoz való viszonyát legelször észlelte, állította, hogy e két

mag egymással sohasem olvad össze, hanem csak egymás föle helyezkedik.

Két évvel ezután, miután Auerbach kutatásai által figyelmessé tétetett, új

vizsgálódásokat eszközölt, melyek eredménye az volt, hogy a magvak össze-

olvadását elfogadta.

Brandt is állítja a magvak összeolvadását. Magam is e mellett nyilat-

kozom, s még hozzá teszem, hogy ezen stádiumtól fogva a protoplasma

peristaltikus mozgásokat nem mutat, hanem a mag amœbaszeru mozgását

ismét visszanyeri, mit ezen magvak különböz alakja után következtetek.

Brandt hasonlót állít. Szerinte a mag piskóta alakú, mely azonban nem
mondható alapalaknak, mivel állandóságát ebben kimutatni nem lehet.

Már a különböz alakleírásokból is lehet a magnak változó alakjára követ-

keztetni. A magnak amœbaszeru mozgását többször észleltem ugyan (IV. T.

18. e.) de oly nagy fokban mint ezt Brandt állítja, sohasem. Bütschli vizs-

gálódásai szerint a keletkezett mag meghosszabbodik, két végén kiszélese-

dik, az ezeket összeköt középrész mindig keskenyebb és keskenyebb lesz,

míg végre egészen eltnik. Az összeköt vonal nem oszlik talán fel, hanem
visszahúzódik a keletkezett centrumokba, melyek körül a szemcsék sugaras

elhelyezkedést mutatnak. Ezzel egyidejleg a protoplasmában is látható

lesz a beízödés, mely mindig mélyebb és mélyebbre halad, míg végre az

els két barázdálódási golyó megalakul. Én egészen hasonló eredményhez

jutottam, csak hogy megjegyzem, hogy a szemcsék sugaras elhelyezkedésé-

ben csalatkoztam. Láttam ugyan egyes, a magból kiinduló finom sugarakat,

de ezeket a mag nyúlványainak vagyok hajlandó tartani. (IV. T. 18. e.).

Hogy mi okozza a protoplasma befzödését, arra Brandt leghelyesebben

felel: «a mag folytonos amoebid mozgása oly ingerrel bír az összehuzékony

protoplasmára, hogy ez ennek következtében befzdik)). Ezt magam is

valószínbbnek tartom, mint azt, hogy a magvak oly nagy vonzó ervel

bírnának, hogy képesek a protoplasmát maguk körül öszpontosítani.

Igen complicáltak AuERBACH-nak a két els barázdálódási golyó kép-

zdésére vonatkozó vizsgálódásai, melyek röviden következk. A rhombikus

mag folyton növekedik hosszirányban annyira, hogy végre csak egy finom

csík alakjában lesz látható. A protopiasma a csík mentében, de különösen

annak két végén megtisztul a szemcséktl, hol köralakú szemcsenélküli terek

keletkeznek, melyekbl finom sugarak haladnak a szemcsés protoplasmába.

A mag végre egészen eltnik, de el nem vész, mert a szemcsenélküli

plasma azáltal keletkezett, hogy a mag feloldódott és egyes helyeken kiszo-

rította a szemcséket. Az ekkép keletkezett alakot caryolitliféle alaknak
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nevezte el. A mag eltntével a protoplasma befzödik s kevéssel ez után a

caryolith-féle alak nj^elében közel a körökhöz, két világosabb pont —
melyek nem egyebek, mint vaciiolak — keletkezik, mely vacnolák folyton

nnek és nem tekinthetk másnak, mint az újra képzdött magvaknak.

Az új magvak képeztével lassankint eltnik a caryolith-féle alak, s a

nucleiisok határozatlan számú — többnyire 2—3 — nucleolussal telnek

meg. Ily bonyolultan keletkezik Aueebach szerint a két els barázdálódási

golyó, s ily folyamatok ismétlése mellett folyik le az egész barázdálódás.

AuEEBACH-nak azon állítása helyett, hogy a mag feloldódik, sokkal ész-

szerbb BüTSCHLi nézetét elfogadni, mely szerint a magvak el nem tnnek,

hanem csak elhomályosodnak; s ezen elhomályosodás nem tekinthet

egyébnek, mint a mag folytonos nyúlványbocsátásának. már sejté, hogy

a protoplasma szemcsék sugaras elhelyezdése, a mag nyúlvánj^bocsátásá-

val bizonyos viszonyban van, de azt határozottan állitani nem merte.

Különben AuERBACH-nak sematizált s nagy phantásián alapuló caryolith-

féle alakját Brandt eléggé pelengérre teszi. Szerinte a mag folytonos válto-

zásának következtében gyakran létrejöhet ahhoz hasonló alak, mely

azonban ismét majdnem azonnal eltnik. A mag a protoplasma befüzdése

által két részre oszlik, egyideig nyúlványokat bocsát, végre megpihen és

gömbalakot vesz fel. Ily egyszeren, nem pedig oly hosszadalmasan tör-

ténik ezen actus, mint azt Auerbach kisematizálta s leírta. Valóban min-

den erlködésem daczára, ily folyamatokat kimutatnom nem sikerült.

Elmosódott alakzatokat többször valék szerencsés észlelhetni, s vizsgáló-

dásaim után határozottan merem állítani, hogy a caryolith- alakot a baráz-

dálódásnál eljöv állandó stádiumnak declarálnunk nem szabad. St a

szemcsék sugaras elhelyezkedése sem oly gyakori és állandó tünemény,

mint ezt ezen auctorok ecsetelik. Ha a magvak összeolvadtak egy nagyobb,

állandó alakkal nem bíró mag lép fel, mely köri a protoplasma világosabb

lesz, s egyes helyeken sugarak irányában folytatódik a szemcsés proto-

plasmába. (II. T. 16. h.). Ezen világosabb terek és sugarak valószínleg a

mag nyúlványai ; határozottan állítani azonban nem merem. Ily, a phan-

tasia hathatós közbenjárása folytán keletkezett képek homályosítják el

AuERBACH-nak különben oly kitn mvét, mely ugyan a szokott német

modorban, ha szabad úgy mondanom, hosszadalmasan van írva, mind-

azonáltal minden kezd s pontosan kutató vizsgálónak ösztönzésére

szolgál.

Valóban el voltam ragadtatva, midn Auerbach állításait áttanul-

mányoztam in theoria, de sajnos, nagyon csalódtam a valóságban. A téve-

dést nem magyarázhatom másnak, mint annak, hogy Auerbach makacsul

ragaszkodik a nucleus passiv viselkedéséhez. Kevéssel ezeltt Brandt

értekezése került kezeim közé, kinek alapos kutatásai x^uerbach legtöbb

állításával homlokegyenest ellenkeznek. közli legelször a magnak
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nagyon is activ szerepét, s ebbl magyarázza ki az egész barázdálódási

folyamatot. Egyes helyeken ö is elveszti hidegvérségét s a magnak oly

óriási activ szereplést tulajdonít, hogy lehetetlenség azt valakivel elhitetni.

Nekem s másoknak is feltnt volna ezen óriási activitás szemben a proto-

plasma passiv viselkedésével. Czélszerü lenne eldönteni, vájjon Brandt-

vagy AuERBACH-nak adjunk-e igazat e tekintetben. Én e fajnál igen sok

nehézséggel küzdök meg ily finomabb vizsgálódások alkalmával s törekvé-

sem nem egyszer hiusúl meg, azért czélszerübbnek tartom más alkalma-

sabb tárgyat vizsgálván közölni nézeteimet. Vizsgálódásaim után Ítélve, —
meglehet, hogy csalódtam — a magnak activ mködése mellett, még némi

passiv szerepet is tulajdonítok, de a protoplasmának contractioit az els

barázdálódási golyó fellépte után, nem vala alkalmam többé észlelhetni.

Én a magnak ezen stádiumig több passiv mint activ szerepet tulajdonítok,

ezen stádiumon túl azonban csakis activitást.

Feleljünk már most arra, hogy mi történik a keletkezett két baráz-

dálódási golyóval ?

Minden egyes barázdálódási golyó hasonló elzmények szerint képes

4—8 stb. részre oszlani. Elször a pete mells részén lev golyó oszlik két

részre (IV. T. 18. /?.) s csak azután az, mely a hátsó póluson fekszik. Neveze-

tes, hogy minél elbbre haladt a barázdálódás, aránylag annál nagyobbak a

magvak, természetesen a protoplasma rovására. (II. T. 16. l. m.). A pete szám-

talan golyóra esik szét, melyek számát meghatározni nem igen lehet. Egyes

elöbbrehaladt stádiumokat érzékítenek a IV. Táblán lev 18. /. és k. ábrák.

A petének megbarázdálódott stádiumát <( Morula » -nak nevezhetjük.

Ez kezdetben gömbölyded, késbb azonban egy sejtes lemezzé lapul le

(IV. T. 18. ábra /.), a melyen a pete szétzúzása után két réteget lehet meg-

klömböztetnünk. Vájjon mikép keletkezett az entoblast, azt eldönteni

képes nem vagyok, de valószínleg delaminatió által, mert az invaginatió

figyelmemet bizonyára ki nem kerülte volna. Idvel a lemez közepén egy

világosabb csík jelenik meg, mely a testr els nyomának tekinthet.

A lemez ezután begörbülni kezd és hosszirányban történ fejldése után

lassankint egy fonálidomú álcza keletkezik. A testalak képzdése körül a

nézetek igen klömbözk. Ujabban Eadkevitsch, ^ Natanson, " Ganin ^

és Hallez •^ foglalkoztak e téren, de nézeteik többé-kevésbé eltérk. Én az

Anguillula aceti fajon tett vizsgálataim folytán közöltem nézeteimet.

^ Zur Entwickelungsgeschichte der Nematoden. — Arbeiten der Gesellschaft

für Naturforscli?r bei der k. Universität zu Charkoff. Bd. III. 1871.

^ Zur Entwickelungsgescliichte der Nematoden. Warschau 1877. — Abdruck
aus den Arbeiten der V. Vers. russ. Naturf. und Ärzte in Warschau 187'i.

^ Über die Entwickehxug von Pelodera teres. Warschau 1870. — Ugyanazon
évkönyvben mint elöbbeni.

* Sur le développement de l'Anguillula aceti. Ehrburg. — Revue des Scienc.

Naturelles publiées sous la direction de E. Dubrueil. T. V. N" i. 1877.



C) Az egyes szervek fejldése.

Az egyes szervek fejldése körül ez ideig még kevés vizsgálat tétetett

e csoportnál. Igen valószín azonban, liogy a szervek a Nematódáknál

általában uralkodó törvények szerint fejlödnek. Az Anguillnla aceti fajon

tett eddigi vizsgálataim n szervek fejldésére vonatkozólag a kvetkez
eredményezték :

A testr képzése után a száj és alfél az ectoderma rétegnek betürem-

lése által keletkezik és ezzel kapcsolatban a tapes legels nyoma egy a

test közepén végig futó bullámzatos fekete vonal alakjában, mely mind

inkább részekre kezd szétkülönülni. Legelször a bulbus, késbb maga a

bárzsing és legvégül a belek látszanak természetes alakjukat fölvenni. Leg-

végül fejldnek az ivarszervek.

A szájürben található apróbb fogak nem egyebek, mint a szájrt

kibélel cuticula localis megvastagodásai. Fiatal Diplogaster fajok a foga-

kat még nélkülözik, de korosabbaknál azok már .mint barnás pontok ész-

lelhetk.

A száj szurony fejldését én a Dorylaimus stagnalis nev fajon

észleltem.

Ha e szuronyt nagyobb nagyítások mellett észleljük, akkor azon gy-
rszer megvastagodásokra akadunk. Ezen megvastagodások világot vetnek

a szurony fejldésére. Az igen fiatal Dorylaimus fajok szuronya igen egy-

szer és minden vastagodást nélkülöz.

A kor elbbrehaladtával egy, két, st három ilynem megvastago-

dással ellátott szuronyra akadunk (VII. T. :36. ábra), az egyes fajok szerint.

A gyrk száma az állat korától, ez pedig a vedlések számától függ. Ved-

lések alkalmával nemcsak a küls cuticula, hanem a szájüreg bels fala is

leesik, s egy új szájszurony keletkezik, mely a régire süvegmódjára borúi.

Innen erednek az említett vastagodások is, a melyekbl a vedlések számára

lehet következtetni, tudván, hogy a tövis minden vedlés alkalmával meg-

újul. En a töviseknek minden stádiumát észleltem s valóban csodálkoztam

azon, hogy a már nagyságuk által is feltn idsebb fajok több ily vasta-

godást mutatnak, mint a fiatalok. Ez vezetett engem arra, hogy a tövisek

eme szerkezetét a vedlések számával összefüggésbe hozzam. Kitudtam azt,

hogy a Dorylaimus fajok három vedlésen mennek keresztül, és csakis a

második után lesznek ivarérettekké.

Nevezetes a Dorylaimus fajoknál továbbá az is, hogy az œsophagust
— ep úgy mint több nemnél — egy sejtes hüvely veszi köri. Én már
többször felvetettem magamban ama kérdést, vájjon honnét vétetik a szu-

rony felépítésére szükségelt chitin anyag? Vizsgálódásaim alatt, azt hiszem,

meggyzdtem arról, hogy e sejtes hüvely szolgáltatja az anyagot hozzá,

mivel onnét gyakran apró csövecskéket láttam a szájrhöz futni.
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cZ) A hím és ni ivarszerv és azok terményeinek kifejldése.

E szervek és azok terménj'eiuek fejldését ez ideig Schneidee és

Claus a lihabditis genus alakjainál, Bütschli pediglen a Tylenclius genus

fajainál észlelte. Én azok fejldését a Diplogaster macrodon nev faj alap-

ján írom le.

Az ivarszerveknek els ala23Ját egy sejt képezi, mely két, négy vagy

több új mag fellépése által nagyobbodván, a babalakú csírtelepet (Bobnen-

förmige, Geschlechtsanlage) liozza létre. (VI. T. 24. ábra a.). Az új magok

keletkezése ugyan ismeretlen, de bizonyos, hogy azok fellépte által a csír-

telejDben változások idéztetnek el.

A csirtelep a test végei felé egyaránt növekedik és abban a magok

újólag nagy számban léjének fel. A csírtelepnek végein egy-egy mag lép fel,

a mely körül lefüzödik a protoplasma és az úgynevezett végsejtet alkotja.

E végsejtek oszlása által képzdik az egész ivarcsö. A hím ivarszerv fejl-

désénél a hátsó végsejt egy a test hosszával párhuzamosan lefutó válaszfal

által két részre oszlik, mi a ni ivarszerv fejldésénél nem észlelhet. {Yl.

T. 24 e ábra.) A ni ivarszervnél a közepi magtartalmú telej)bl fejldik az

anyaméh és a hüvely, a sejtes végoszlopokból pediglen az ovariumok.

A hím ivarszervnél az alsó két végsejt mindegyike ondóvezetékké, a sejtes

végoszlop pediglen herévé változik át. A spiculumok nem egyebek, mint a

végbél elején lev cuticulának localis megvastagodásaiból eredt képletek.

A vulva a csirtelep közepén, a cuticula betüremlése által keletkezik.

A peték az ovarium sejtjeinek lassankinti lefüzdésélil keletkeznek

és eredetileg buroknélküliek.

Az ondó a sejtek négyes oszlása által keletkezik. (VI. T. "24 g. ábra.)

A spiculumok alatt gyakran egy másik páratlan vastagodás is kép-

zdik, a mellék-daral) (Nebenstüek), mely a spiculumokat támasztja s azok

vezetését eszközli.

e) A fejldésnek különböz nemei.

Az Anguillulidák általában különivarúak. A hímek kisebbek és rit-

kábban találhatók. Egyes nemeknél csak újabban lettek a hímek ismertetve.

A nstények kevés számú petével Inrnak, de azok a parasít férgek petéihez

képest igen nagyok. Gyakran óriási nagyságot is elérhetnek ; így pl. a Lep-

tosomatum figuratumnál, hol egy pete a test hosszának Va-át képezi.

Egyesek tojásokat raknak, nagyrészüknél azonban a peték az anj'a-

méhben fejldnek; tehát eleventojók. Az újszülöttek még egyes szerveket

nélkülöznek és azokat csak vedlések által szerzik meg maguknak. Bátran

állíthatjuk, hogy nagy részök némi átalakulással fejldik.

Complicáltabb, heterogonian (dimorphobiosis. Ercolani) alapuló fej-

ldéssel ]>írnak a Rh. nigrovenosa és appendiculata nevtt fajok.



A Ehabditis nigrovenosának parasit és szabadon élö generatiója

ismeretes. A parasit-alakok a Eana temporaria és a Bufo cinereus nev
békafajok tüdejében élnek és szznemzés által létrehoznak egj' ivadékot,

melj a gégegyr n3^ilásán keresztül a bélbe, innen pediglen a szabadba,

nevezetesen a vizekbe jut. Ezen generatió már elüt az elöbbenitöl az által

is, hogy külöuivarú. (III. T. 15 a—b.) A megtermékenyített nstény 4—5

petéje az uterusban fejldik ki s a keletkezett embryok az anya belsejébe

hatolnak, annak szerveit fölemésztik s mint álczák ismét a szabadbajutnak.

(III. T. 15 e.) Ezek azután ismét a nevezett békafajok tüdejébe jutnak.

A Eh. appendiculata parasit generatiója az Árion empiricorum nev
meztelen csiga nyálkamirigyeiben él, s ott hozzá hasonló generátiók vált-

hatják fel egymást. E faj álczái a fark végén két igen hosszú, a cuticularis

képletek sorába tartozó, szalaggal vannak ellátva. Ezen álczák vagy a csi-

gában fejlödnek anya-állattá, vagy pediglen a szabadba jutnak, hol rotha-

dásba men anyagokban élnek és fejldnek. Ez utóbiakból egy a parasit

állattól elüt alkattal és szerkezettel biró egyén keletkezik. A szabadban

élö nemzedék szintén különivarú s ezek álczái újólag a csigába juthatnak

és a parasit generatió alakját vehetik fel.

A Ehabditis genus alakjai között olyanok is találtatnak, melyeknek

hímjei ismeretlenek és daczára ennek ivarszervök telve van ondóval. Az

ivarmirigy csírsejtei egyidöben petékké, máskor pediglen ondótestecsekké

változnak át. E tüneményt legelször Sghneidee észlelte a Ehabditis dentata,

dohchura és fœcunda nev fajoknál, késbb pediglen Bütschli, ki élbbe-

mnek vizsgálatait helybenhagyta. (Hímnség.)

Schneider magánrajzában említ egy alakot, mely a Eh. apperdicula-

tához igen hasonlít, melyet azonban névvel nem jelölt. E fajnak csak ns-

tényét ismerte, hímjét föltalálnia soha sem sikerit. E fajok ennek daczára

szaporodtak. Schneider elkülönített nstényeket is látott szaporodni, a

nélkül, hogy azok átlátszó ivarcsövében az ondó legkisebb nyomát is fel-

találhatta volna. A szznemzés által történ szajDorodás szép példája gya-

nánt szerepelhet e faj. Bütschli e fajt Schneider leírása után fölismerte,

annak vizsgálatait helybenhagyta és azt Ehabditis Schneiderii névvel

jelölte. ^

BIOLÓGIAI RÉSZ.

Az Anguillulidák legnagyobb része szabadon él és csupán egyesek

találtattak más állatok bélcsövében. Ezek közöl az Aphelenchus erraticus,

a Dorylaimus stagnalis és a Ehabditis membránosa csak véletlenül kerül-

hettek hidegvér állatok bélcsövébe, míg a Eh. nigrovenosa és aj)pendicu-

lata egyik ivadéka állandó parasita gyanánt szerepel. Az újabban ismerte-

tett Ehabditis intestinalis és stercoralis nev fajok az emberek és nyulak
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bélc3Övében élvén, erÖs liasmenéselmek okozói. E fajok a bélcsÖben sza-

porodnak, tehát azt állandó tartózkodási helj'ül választják.

Az Anguillulidák tartózkodási helyük szerint 4 csoportra oszthatók.

1. Tiszta, minden rothadástól ment anyagban szabadon élö külön-

ivarú és csekély átalakulással fejld alakok.

2. Eothadó anyagokkal telt vízben és földben, szabadon él, külön-

ivarú vagy hermaphrodit alakok, melyeknek ilynem anyagokban való

tartózkodásuk a tökéletes kifejldésre okvetlenül szükséges.

3. Heterogonius alakok, melyeknek egyik ivadéka szabadon él és ott

szaporodik, míg a másik, mint parasita, valamely állat belsejében tartóz-

kodik és szaporodik.

4. Tisztán mint parasiták más állatok l">elcsövében él alakok, me-

lyek ugyanott szaporodnak és fejldnek.

Az els csoportba az Anguillulidák legnagyobb, a két utolsóba pe-

diglen legkisebb része tartozik. E csoportosítás azonban a rendszeresítés-

nél keresztül nem vihet, mivel a legrokonabb alakok választatnának el

egymástól.

A tartózkodási hely szerint már a második csoport rokonszenvezik

a parasit férgek egyeseivel, pl. az Oxyuris vermicularissal, mely mint

tudjuk, csakis a végbélben található bélsárban él, szaporodik és fejldik.

A harmadik csoport még szorosabban vonja e csoportot a parasitákhoz,

míg végül a negyedik máris azokhoz sorolható.

Az Anguillulidák többnyire igen apró állatok ; hosszuk általában

0-4—2
'»'/„i

között váltakozik, de egyes Dorylaimus és Plectus fajok olykor

6— 14 "^j hosszaságot is elérnek.

Egy részök, különösen a tengeri alakok, farkszívókájuk segélyével

tárgj'akhoz, többnyire növényekhez tapadnak, s folyton kigyószer mozgá-

sokat végeznek. Úszásuk a testnek gyors, kigyószerüen történ összeliúzó-

dása által vitetik végbe. A mozgás erélye az egyes nemek szerint igen kü-

lömböz.

A Dorylaimus és Tyleuchus fajok mozgásaikban igen tunyák, az An-

guillula fajok már gyorsabban mozognak ; a Tachyhodytes fajokra már

óriási gyorsan történ mozgásuk által lehet következtetni. A Diplogaster

nem alakjai mozgásuk közben többször rögtön megállanak. Az Anguillula

aceti a fedlemez alatt átlag 1 ";4i utat képes megtenni 1 másodpercz alatt.

Ha üvegben tartjuk azokat, akkor mindig az eczetnek felületén az edény

fala köri mozognak, a hol szép fehér hullámokat vetnek. Az eczetnek kö-

zepi részében ritkábban mozognak egyenkint, hanem többen gomolyokat

képezve. Gyakran láthatunk ily gomolyokat a felületrl a fenékre le-

szállani.

Tápanyaguk többnyire növényi részekbl és rothadásnak induló szer-

ves anyagokból áll.
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A tápanyagot többnyire felszívás által veszik föl;, a mit az izmos

oesophagus és bulbus tetemesen elsegít.

Az elveszett testrészeknek visszaszerzés! képessége e férgeknél hián}'-

zik. Bastian több szárazföldi és tengeri fajon tett kísérleteket;, de ered-

ménytelenül.

Vedlések általában elfordulnak, de a fajok nagy részénél még nem
észleltettek. Vedléskor nemcsak a küls cuticula, hanem a szájüreg chitin

bevonata is leesik. Egy Anguillula élettartama alatt, eddigi vizsgálataim

után ítélve, háromszor vedelhetik. Igen gyakori tünemény ezen állatok né-

melyikét, különösen az Anguillula acetit, a külömbözö vedlési stádiumok-

ban észlelhetni.

Az Anguillulidák egyik leghatalmasabb ösztönét a vándorlási ösztön

képezi. Alig található egy faj is, a melynél ezen ösztön ne volna kifejldve.

Ennek oka a fajfentartási ösztönben keresend.

Ha, egy eczettel telt üvegben, az A. aceti fajok túlságosan elszaj)o-

rodnak, akkor azok nagy része abból kiszabadulni iparkodik; gyakran

3 c/^i magasságra is megmászszák az üveg sima belfelületét, és azon a leg-

szebb rajzokat idézik el. BüTScaLi egyes, a Cephalobus és Aphelenchus

nemekbe tartozó fajoknál hasonló megfigyeléseket tett.

A vándorlási ösztönt legszebben találjuk kifejldve a Ehabditis nem
alakjainál. Tudvalev, hogy e fajok ivarérett egyénei mindenütt fellelhetk,

a hol szerves anyagok rothadásnak indultak. Képzeljünk már most ma-

gunknak valahol a földön egy kisebb területet, mely e férgek életére ked-

vez. Nemde ott gyorsan fognak szaporodni, s a terület csakhamar hem-

zsegni fog általuk. A tápanyag azonban idvel elfogy, s elvégre is a meglev
peték kifejldnek, az embryok pedig a tápanyag hiánya által hajtva, kedve-

zbb helyet fognak számukra keresni, azaz vándorlásnak indulnak. A ván-

dorlás alatt nem egyenkint, hanem tömegesen mennek, szorosan egymás

mellett, hogy testöknek nedvessége ket az esetleges végkiszáradástól meg-

óvja. Vándorlásuk alatt álczákká fejldnek, s vedlés alkalmával lefzödött

cuticulájokat burok gyanánt magukon hagyják. Az álcza ezen burkával

vándorol tovább, s ha idejekorán új éléstárra nem akad, egyidöre megder-

med, késbb pediglen, ha kedvezbb körülmények közé nem jut, elvész.

Az embryok e tekintetben sokkal nagyobb életszívósságot mutatnak; hosz-

szabb kiszáradás után nedvesség hozzájárultával felélednek, s kell táp-

anyag jelenlétében tovább fejldhetnek. A föld telve van ily embryokkal,

minek következtében könnyen lehet azokat kényünk kedvünk szerint elva-
rázsolni. Ha egy földdel megrakott edénybe, egy darab rothadásnak induló

anyagot helyezünk, akkor az néhány nap múlva megtelik Nematodákkal.

A mi ezen állatkák élettartamát illeti, arra nézve egész biztonsággal

nem felelhetünk. Igen valószín Davaine azon állítása, hogy a T. tritici

els szaporodása után elvész. Én az A. acetinél hasonlót vélek állíthatni.
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Bastian a Mononclius truncatus, Davain a T. triciti élettartamát 9— 10

bóra, én pediglen az A. acetiét legfellebb 3 hónapra becsülöm. Eletszivó-

ságiik általában igen gyenge. Nagy részök — a Tylenchiis, Plectus, Ceplia-

lobus, Aplielenchus és a Khabditis álczákat kivéve — a kiszáradás után

igen rövid idö alatt elvész. Az említett nemek azonban ama tulajdonnal

bírnak, hogy a kiszáradás után hosszabb id múlva is képesek víz vagy

nedvesség hozzájárultával feléledni.

Más alsóbbrend állatoknál rég ismert tünemény vala ez ; Hill,

Backer, Fontana, Gze, Corti, 0. Fr. Müller és Spallanzani munkái

eléggé mellette szólanak.

E csoportról ily újra feléledési tüneményt legelször Turberville

Needham közölt 1743-ban, a Tylenclms tritici álczáiról. Nemsokára Spal-

lanzani a mohokban talált Anguillulidákkal tett hasonló kisérleteket és

hasonló eredményre jutott.

Ezek után több búvár kezdett e tárgygyal foglalkozni, s elég helytele-

nül e tulajdont a csoj^ort minden alakjára kiterjesztették, holott azzal

csakis az említett 5 nem van felruházva.

Különösen a Tj'lenchus tritici fajok álczái azok, melyek nagymérv

kiszáradásnak képesek ellentállani. BACKER-nek 1771-ben sikerült a Need-

ham által hátrahagyott megfertztetett magokban a szunnyadozó álczákat

27 év után ismét életre hozni. Bastian egyik barátjának hasonló sikerült

20 év után. Bauer és több más búvár szerint ezen álczák a kiszáradás után

legfölebb 5—6 évig tarthatják meg életkéj)ességöket, Cobbold szerint pe-

diglen csak 3—4 évig. En is tettem e köri kisérleteket 1 1 éves gubacsok-

kal, de a bennök lev álczákat sem vízben, sem pedig fiatal búzával beül-

tetett földben életre hozni nem lehetett. E kóros buzamagok dr. Morócz

István úrtól eredtek, ki azokat 1865-ben Baranyamegye Herczeg-Szllös

nev községébl küldte dr. Margó T. egyetemi tanár úrnak megvizsgáltatás

végett. Margó tanár úr e férgekkel kisérleteket is tett, melyek eredményét

szíves volt velem közölni.

1865. május 10-én e férgek a nedves kamarába tétettek, melyben ne-

vezett hó 26-án még mindig élénk mozgásban találtattak. Június hó 20-án

azonban a víznek a kamarából való elpárolgása következtében a mozgás

megsznt, de egy csepp víz hozzáadása által ismét életbe léjDett. Eleinte

mindig gyengén mozogtak ; mozgásuk a test mells végén lüktetve és inga-

szerleg kezddik, végi a test hátsó végére is átterjed. A test végei lassan-

kint begörbülni kezdenek (V. T. 21. c.) s a mozgás mindinkább élénkebbé

válik.

1870. június 10-én a felélesztés újonnan megkísértetett és sikerült.

1871. június havában, tehát 6 év múlva, e férgeket, víz hozzáadása

után, ugyan még sikerült feléleszteni, de mozgásuk csak néhány óráig tartott.

1872-ben e férgeket feléleszteni már nem sikerült.

Termesze trajzi füzetek. ív. Vdtet i. füzet. 4
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E gubacsokat azután 1876-ban Margó tanár úr rendelkezésemre bo-

csátá, melyekkel a legkülömbözöbb kísérleteket vittem végbe, de már ered-

ménytelenül.

1878-ban Klein Gyula megyetemi tanár úr szívessége folytán Mün-

chen környékérl való kóros magok birtokába jutottam, a melyekbl sike-

rült e férgeket felélesztenem és a fönt elsorolt feléledési tüneteket észlel-

nem. E férgek mozgása azonban igen rövid ideig tartott, mibl a kóros

magok régibb korára lehet következtetni. A múlt évben, tehát 1879-ben, a

felélesztés már nem sikerült.

Az élettartam korára vonatkozó külömbözö nézetek okát, mint Bas-

TL\N kísérleteibl kitnt, a külömbözö conserválási módban kell keres-

nünk. Hányféleképen és mily külömbözö helyekre szoktuk e tárgyakat

elhelyezni !

Azonban az említett nemek többi fajai is nagy feléledési képesség-

gel bírnak.

Bastian egykor egy ház fedelén burjánzó mohok és zuzmókat szedett

össze, melyek a nap hevének hosszú ideig voltak kitéve ; azokat vízbe tette,

s néhány óra múlva már mozgó Anguillulidákat talált.

Én is hoztam a Balaton mellett fekv Vérkút nev vastartalmú for-

rás köri tenyész mohokat, melyekbl még mindig képes vagyok egyes

Plectus fajokat feléleszteni.

A tö))bi nemek alakjainál e tünemény nem észlelhet. Leginkább ké-

pesek a végkiszáradásnak ellentállani a Diplogaster fajok, melyeket egy

hét múlva még mindig életre tudtam hozni, ha az algákkal együtt szárítot-

tam ki azokat.

Az Anguillula acetit azonban csakis a kiszáradás után számított 24

órában lehet újólag életre hozni.

A tengeri fajok Bastian szerint ily képességgel nem bírnak.

0. Fr.Müller ,,Aiiimalcula Infusoria" czím jeles mvében két tengeri

fajnál feléledési képességet constatai. Megfigyelése valószínleg téves, mert

hisz maga sem említ mozgásról semmit, csak feléledésrl ; már pedig a

kiszáradt test a víz felyétele által tesz ugyan egy-két contractiót, de ezen

mozgás phisikai, nem pediglen élettani okok eredménye.

Bastian a feléledési képességet a köztakaró szerkezetével akarja ösz-

szefüggésbe hozni és ezt kísérletekkel bizonyítani. Szerinte az emhtett

nemek köztakarója nem Hkacsos, s így a test nedvessége soká vissza-

tartatik.

Hány oly nemet ismerünk azonban, melyek köztakarója hasonszer-

kezet, és melyek e képességgel nem bírnak ? Az, hogy a nagy életszívós-

ságú fajok a legersebb glycerinben 10—20 perczig képesek élni, csak azt

bizonyítja, hogy nagy az életszívósságuk minden tekintetben, nem pedig

azt, hogy az a köztakaró alkotától függ.
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Ezek után csak egyeseket szeretnék még felemlíteni az Anguillula

aceti életszívósságát illetleg.

E faj 4—5 C. fokú hidegnek vagy 40° C, melegnek kitéve, lassankint

megdermed es többé életre nem hozható. Indigo-, carmin- vagy sóoldatban,

nemkülönben a leggyengébb borszeszben csakhamar elvesz. Szénsavtar-

talmú vizekben, gyenge savakban igen soká elél. Ers eczetsavban csak

V2 óra múlva, kálihydratban pediglen 5 perez alatt vész el görcsös jelene-

tek között. A vízben igen soká elél, s valószín, hogy ott él és szaporodik

is. (Nem-e azonos e faj a Vibrio fluviatilis Müllerrel ?)

Az Anguillulidáknak Tylenchus nev genusa valódi növényi parasi-

tákat tartalmaz.

E i3arasiták közöl egyesek bizonyos növények külömbözö alkatrészei-

nek szövetében élve, kiemelkedéseket, úgynevezett gubacsokat (Gallen)

hoznak létre.

Ezek közöl az els helyet az ismert Tylenchus tritici foglalja el, mely

a beteges buzaszemeknek (Gichtkranke Körner) okozója. (V. T. 21. a.)

E faj fejldési viszonyait elször Eoffredi^ írta le elég kimeríten, s

késbb több búvár, nevezetesen Bauer^ és Davaine^ kutatásai eredményeit

megersítették.

Az egészséges magokkal egyetemben beteges magok is elszóratnak,

melyekbl a nedvesség hozzájárulta után az embryok a burkon keresztül a

kicsirázni kezd egészséges magokba hatolnak, hol valószínleg az egész telet

el is töltik. Tavaszszal a kihajtó búzának szárába hatolnak, (V.T. 21 . í>),honnét

a feljd maghon belsejébe jutván, ivarérettekké válnak. Itt azután párzanak,

lerakják petéiket, melyekbl nagyszámú embryok keletkeznek. A maglion

ennek következtében elváltozik, s kéi)ezi az úgynevezett kóros buzamagokat.

Gazdászati szempontból még igen érdekes a Tylenchus Schachtii

nev faj is, mely a czukorrépa gyökerein élsködik. E fajnak eddigelé csak

az otromba küllem nstényei valának ismertetve, melyek a répa gyöke-

rére tapadva, tojásidomú hólyaggá szívják fel magukat. Stein minden ily

hólyagban egy kis, spiculumokkal és szájtövissel ellátott Tylenchust talált.

Ezek e faj hímjei, melyek a nstények belsejében élnek.

Ez ideig már szépszámú növényparasitát ismerünk, melyek mind a

Tylenchus genus alakjai közé soroltatnak, s azáltal tnnek ki, hogy nagy

részük a növények egyes részein gubacsokat idéz el (Älchengallen).

A Tylenchus genus tárgyalásánál e fajokkal megismerkedhetünk.

E helyen csu|)án BRAUN-nak^ idevágó jeles értekezésére akarom a

^ Journal de pliysigue par Rozier. 1775. 1. kötet.

'^ Philosophical Transact. 1825. I. kötet.

^ Eecherches sur l'Anguillula du blé nielle. Paris 1857.

^ Sitzungsberichte der Ges. naturforschender Freunde zu Berlin. 1875. März. —
Angol fordítása az Ann. nat. Hist. XV. kötet, pag, 342.
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vizsgáló figyelmét utalni, melyben az eddig ismert növényi parasitákat

tárgyalja.

A fajok leihelye és elterjedése.

A szabadon élö fonálférgek, a szárazföldön, az édes vizekben és a

tengerben lelhetk fel.

A szárazföldi fajoknak legnagyobb részét mohok és gombák között,

különösen pedig azok gyökerein találhatjuk. Eitkábban a virágos növények

gyökerein s csak egyes esetekben a fnem növények leveleinek hónaljá-

ban. A leveleken lev gubacsszerû kinövéseket, vagj^ bármely más beteges

képletet .vágjuk fel s annak tartalmát vizsgáljuk meg a górcsövei. Egyes

fnjókat a földben is fel fogunk találni, különösen oly helyeken, hol szerves

anyagok rothadásnak indultak. Ugy látszik, hogy a talaj minsége is befo-

lyással bír elöjövetelökre. Tisztán agyagos földben sokkal ritkábban talál-

hatók, mint homokos vagy kevert talajban. Eczet, csiriz, rothadásnak

indult gyümölcsnemek igen sok és szép tárgyat szolgáltatnak a vizsgáló-

dásra.

Az édesvízi fajokat, tiszta, rothadástól ment tavak, folyók és patakok

vagy kisebb álló vizekben kell felkeresnünk. Büdös, rothadó anyagokkal

telt vizekben nem lehet azokat feltalálni. A vizek homokos fenekét, az

azokban lelhet szilárdabb tárgyak felületét, a benne található növények

részeit, különösen pedig a moszatokat kell jól szemügyre vennünk.

Az Anguillulidák az egész földön el vannak terjedve, a mi könnyen

kimagyarázható kicsinységük, szívósságuk s életmódjuk által. A szelek

uralma alatt állanak, melyek azokat a legtávolabb es földrészekre is elvir

szik. Gartek kutatásai Indiában, Leydy kutatásai Amerikában, csak azt

mutatják, hogy ott részben európai, részben pedig ezekkel igen rokon fajok

találhatók.

Európának majdnem minden országában foglalkoztak már e csoport

alakjainak ismertetésével és mindenütt azon eredményre jutottak, hogy az

ismert fajok mindenütt elfordulnak, s hogy e csoport nemcsak számra,

hanem elterjedésre nézve is sok más csoportot múl fölül.

Egyes fajok cosmopoliták gyanánt tekinthetk. Ilyen az Anguillula

Qxophyla.

A borból készített eczetben vagy enyvet tartalmazó csirizben ren-

desen elfordul ; hiányzik azonban a mesterségesen készített eczetben és a

hsztcsirizben. A fvárosokban ezért ritkábban fordulnak el, mint másutt.

Bastian müvében eléggé panaszkodott e felett.

Én e csoportot fvárosunk körül, de az ország egyéb helyein is tanul-

mányoztam, és azon eredményre jutottam, hogy többnyire a Plectus, Cepha-

lobus és Ehabditis nembe tartozó fajokkal találkozunk a szárazföldön.
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A vizekben a Diplogaster, Mouhystera es Dorylaimus nemekbe tartozó

fajokkal.

Kutatásaim nyomán bátran kimondhatom, hogy hazánk Angiiilküida

faunája igen nagy és hogy még sok feldolgozni való anyagot rejt magában.

Az eddig hazánkban észlelt fajok névjegyzéke a hövetkezö :

Gen
1.

2.

3.

í)

, Fleet (OS.

Pl. longicaudatus Btsl.

Pl. granulosus Bst.

Pl. auriculatus Btsl.

Pl. parietinus Bst.

Pl. cirratus Bst.

Pl. parvus Bst.

Pl. velox Bst.

Pl. de Mani n. sp.

Pl. triplogaster n. sp.

Qeit. CephaJohus.

10. C. gracilis n. sp.

U.C. oxyuroides de Man.

VI. C. oxyuris Btsl.

Geii. Bhabditis.

13. Rh. nigrovenosa Kud.

14. Pth. gracilicauda de Man.

15. Eh. heterurus n. sp.

1 6. Rh. PelUo Sehn.

17. Rh. teres. Sehn.

Qen. AiiguiUida.

18. A. oxophyla Ehrbg.

Gen. Tyleiichus.

19. T. tritici Roffr.

20. T. fungorum Btsl.

(íeti. Apheleiichiis.

21. A. parietinus Bst.

Gen. Diplogaste7\

22. D. macrodon n. sp.

23. D. rivális Leyd.

24. D. striatus Btsl.

25. D. albus Bst.

Gen. Bor[/Iainms.

26. D. papillatus Bst.

27. D. stagnalis Bst.

Gen. Trilobus.

28. Tr. gracilis Bst.

<Ten. Monhystera.

29. M: stagnahs Bst.

30. M. villosa Btsl.

Gen. Mononchus.

31. M. truncatus. Bst.

A rokonsági viszony.

Nem czélom e fejezetben a Nematodák rendjenek ös alakját, vagy

ennek eredetét kimagyarázni, hanem törekvésem leend a jelenleg- létez

édesvízi és szárazföldi alakokat más már létezett fajokból leszármaztatni.

Ennek egészen correct megfelelni azonban csakis akkor lehet, ha a böncz-

tani adatokon kívül az egyes fajok fejldési viszonyainak is birtokában

vagyunk. szinteséggel kell tehát bevallanom, hogy eredményeim hypo-

theticus természetek ugyan, de jelenlegi ismereteinknek lehetleg meg-

felelk.



54

Tagadhatatlan, hogy a Nematoda-rend els képviseli a szabadon

élö fonalférgek valának, s hogy ezekbl, nem pediglen a Chaetognatákból,

mint Haeckel azt állitá, származtak a parasit életmódhoz való alkalmaz-

kodás folytán lassankint a belélösdi Fonálférgek. A rokonság az Oxyuris s

a Khabditis-nem között, a Eh. appendiculata és nigrovenosa fejldési

viszonyai, kimondásunk mellett rendíthetetlen érvek. Honnét fejldtek

azonban a Rhabditisek s a velk rokon nemek ? Honnét a szárazföldi és

édesvízi fajok? E kérdésre már nem oly könny a felelet, mert a míg az

elbbeni kérdés a létez átmeneti alakok egyszer felemlítése által meg-

oldatott, addig ez utóbbit él átmeneti alakok hiányában képzeltek által

kell megtoldanunk.

Bizonyos s magyarázatot sem igényel az, hogy a tengeri alakok sok-

kal elbb léteztek, mint az édesvíziek és szárazföldiek, hogy az elbbeniektöl

a tartózkodási helyhez való alkalmazkodás folytán keletkezhettek az utób-

biak. Nem zárom ezzel ki azonban azt, hogy a már létez édesvíziek- és

szárazföldiekbl ne keletkezhettek volna ismét tengeriek, st ellenkezleg

a szárazföldi fajoknak egyes tengeri alakjait csakis így magyarázhatom

ki magamnak. A Ehabditis, Dorylaimus, Tripyla és Monhystera nemek

tengeri fajai bizonyára az édesvizekbl jutottak a tengerbe, tehát oly viszo-

nyok közé, a melyben egykor összüli éltek.

A tengeri fajoknak azonban nagy része folyton vándorol át az édes-

vizekbe és a szárazföldre a mint ezt a Chromadora, Cyatholaimus, Oncho-

laimus, Spira, Spilophora és Leptolaimus nemek egyes fajai bizonyítják.

Ezen kölcsönös vándorlás valószínleg folyton tart s a válaszfal e két cso-

port között idvel egészen fel fog szívódni.

Az eddig ismert szárazföldi és édesvízi alakok, nem keletkezhettek

egy s tengeri alakból, hanem többl. Az átmeneti alakokat azonban ez

ideig még nem ismerjük valamennyit, mert azok egy része kiveszhetett,

más része pediglen valószínleg még fel nem födöztetett.

A rokon-nemeket egymással összefzvén, kétséget sem szenved az,

hogy ismert alakjaink a tengeri salakoktól származhattak.

Az egyik, melyet de Man helyesen nevezett el Tylolaimus-nak, sima

köztakaróval, egy gyenge, a billenty készüléket nem tartalmazó bulbussal,

chitinlemezekkel kibélelt szájrrel s ketts részarányos ivarszervvel vala

ellátva. Szóval igen hasonlított a Tylencholaimus és a Tylopharynx alak-

hoz. Ezen s Tylolaimus faj egyes egyéneinek lassankint csszer száj-

ürege fejldött és végbulbusa visszafejldött; másik részének -pedig a

köztakarója lassankint gyrzötté vált, megtartván az œsaphagus és a

szájüreg alakját. Az elbbeniek jelenleg az Ironus, az utóbbiak pedig a

Tylopharynx genus képviseli. A sajátszer viszonyok, melyek közé e fajok

kerültek, szükségessé tevék egy szájszurony fejldését, melynek segélyével

képesek a növények gyökereibl táplálkozni. így keletkeztek az Ironusukból
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a Tylencholaimusok és Dorylaimusok, a Tylopharynxokból pediglen az

Aphelenchiisok és Tylenchusok. A Tylenchusok lassankint a parasit élet-

módra adták magukat s ennek megfelelöleg meg is változtak. Kétbulbiisú

œsophagust kaptak s a hímek biirsával lettek ellátva, ép úgy mint a Rhab-

ditisek. Úgy látszik, a parasit életmódhoz való hajlam e két szerv ilyetén

való kifejldésében nyilvánul. Jogtalan volna a Khabditiseket és Tylen-

chusokat ezen megegyez tulajdonuknál fogva rokonoknak tartanunk ; e

szerveket nem rokonságuknál, hanem megegyez életmódjuknál fogva

nyerték. A Khabditisek egészen más törzsbl eredtek, a mint ezt alább látni

alkalmunk leend. A Tylopharynxokból elször Aphelenchusok fejldhettek

s ezek egy részébl a növényekben élsköd, (Az Aphelenclms pyri a pa-

rasit életmódhoz való hajlamot a legfényesebben igazolja.) másik részébl

pediglen a szabadon él Tylenchusok. Rokonságukat érzékítse az alábbi

törzsfa.

Tylolaimns.

Ironus
et Diplolaimus. M ^^ Tylopbaryux.

Tjleucholaimus

Tylenchus
lib.

Tylenchus
pai'.

A jobb ághoz tartozó nemek ((Tyleucliiclae», a bal 'a^\\ov. tartozók pediglen

«Dorylainiidae» név alatt külön családokba csoportosíthatók.

Egy másik salak a mostani tengeri Üncholaimusokhoz hasonlítha-

tott, a melyekbl a rokontermészet genus Mononchus és Diplogaster fej-

ldött. A Diplogasterek már két bulbusú bárzsinggal vannak ellátva ; jele

a parasit életmódhoz való hajlamnak. Azonban a szabad életre megkíván-

tató részek, mint a száj körüli serték s az oldali körök sem hiányoznak

náluk. Ezekbl két irányban fejldhettek az alakok: egy részök megtartotta

a sertéket, az oldali köröket s még farkszivókával is el lett látva, másik

részöknél ezen szervek lassankint visszafejldtek s helyettök a parasit élet-

módra alkalmas részek fejldtek ki. Az elskbl a Plectus-nem, az utób-

biakból pediglen az Anguillula, Cephalobus és Rhabditis nemek fejld-

hettek. Igen valószín az is, hogy a Cephalobus nem egyes alakjaiból az
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Anguilliüa, egyes alakjaiból pediglen a Ehabditis genus fejldött. Kokonsá-

gukat érzékitse e törzsfa.

Frotonoholaimus.

Mononchus.

Angiiillula

(et Teratocephalns)

Plectus

Oxyuris.

A törzsfa jobb felén felsorolt nemek «Plectidae», a bal felén felsorolt nemek

pediglen «Rhabditidae» név alatt egyesíthetök családokba.

A harmadik ös alak a Spira, tengeri genus alakjaihoz hasonlithatott.

Ezekbl az egyik irányban fejldtek a Leptolaimus Tripyla és Trilobus

nemek; a másik irányban pediglen a Bastiania és Monhystera genusok.

Protospira.

Leptolaimus.

Monhystera

A törzsfa jobb oldalán lev nemek «Leptolaimidaet, a bal oldalon levk pediglen

«Monhysteridae» családokba egyesíthetök.

E nagy csoport ennélfogva alcsoportokra, ezek pediglen családokba

oszthatók, melyek a következk :

Fam. : Bhabditidae.
(Gen.: Ceplialobus, Anguilliüa, Teratoeeplialus, Ehabditis et Oxyuris.)
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Farn. : Plectidae.

(Gen. : Monouclius, Diplogaster et Plectus.)

Farn.: Dorylavmidae.
(Gen. : Tyleucliolainms, Diplolaimixs, Iromis et Dorylaiiiius.)

Farn. : TyJenchidae.
(Gen.: Tylophaiynx, Aiihelenclius et Tylencluis.)

Farn.: Monhysteridae.
(Gen. : Bastiania et Monliystera. )

Farn.: Leptohtiinidae.

(Gen. : Leptolaimus, Trilobiis et Tripyla.)

Korántsem akarom állítani, hogy rendszerem a boncztani és fejldés-

tani rokonságnak tökéletesen megfelel, mivel erre eddigi ismereteink és

csekély vizsgálódásom eredménye még nem jogosítanak fel. Szükségesnek

tartom azonban de Man és Bütschli példáját követve, e csoport rendsze-

resítését megkezdeni és kijelölni ama irányt, a melyben a további kutatá-

soknaK történniök kell.

Végül szabadjon csoportunknak a Nematodák rendjében való állásáról

szólanom.

Bastian volt az els, ki a Nematodák rendjét szabadon-élökre es

parasitákra osztotta fel. E beosztás helytelenségét a « Rendszer »-rl szóló

fejezetben eléggé megvitatom. Mai nap, midn több oly Rhabditis fajt

ismerünk, melyek a szabadban ép oly kényelmesen élhetnek el mint más

állatok belsejében, midn pontos boncztani ismereteink a Rhabditis és

Oxyuris genust egymás mellé fzik, okvetlenül megkívántatik egy harmadik

csoport felállítása is, mely mint összeköt kapocs e két csoport között sze-

repelhessen. Én azt hiszem, hogy az általam feláUított « Rhabditidae » család

várakozásainknak mindenesetre megfelel.

A Nematodák rendjét tehát idöszerüleg a következképen oszt-

hatjuk fel :
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BENDSZERTANI BÉSZ.

A rendszerrl általában.

A XVIII. századnak nevezetesebb búvárai a szabadon élö Fonálférgek

ismert alakjait egyszeren Yibrío * genus név alatt írták le, nem is

tördvén azoknak a rendszerbe való kell elhelyezésérl. A jelen század

elején Lamarck ^ azokat a Férgek typusába, Okén ^ pediglen a Fonálférgek

osztályába osztotta be, hol azok mai napig is helyet foglalnak. Sokféle vál-

tozásoknak volt ezen osztály az idk lefolyása alatt alávetve, de mindezek

daczára a szabadon él Fonálférgek mindig tekintet nélkül hagyattak a

rendszeresítésnél. Dujardin ^ volt az els, a ki a szabadon élö fajokat a

parasit fajokkal egyesítve rendszeresítette. általa jutottak ezen alakok a

Nematodák rendjébe, mely helyet nemcsak a külalak, hanem a boncztani

szerkezet is megkívánt. volt az els, ki e csoportnak ismert nemeit az

általa felállított nemekkel együtt rendszeresíteni iparkodott. Mieltt rend-

szerérl szólanék szükségesnek tartom e csoportnak mindazon nemét fel-

sorolni, melyek már munkájának megjelenése eltt 0. Fr. Müller,

Hemprich-Ehrenberg, * Nordmann ^ és Eoussel ^ által állíttattak fel.

Ezek :

Vibrio O. Fr. Müller.

Anguillula Hempr. & Ehrbg.

Amblyura Hempr. & Ehrbg.

Enchelidiiuu Ehrbg.

Phanoglene Nordm.

Odontobius Eouss.

Ezen már mások által felállított nemeket Dujardin a következ új

nemekkel gazdagította :

Dorylaimus.

Enoplus.

Oncholaimus.

Ehabditis.

Leptoclera és
j

=-*

Angiostoma.
|

'^ A Vibrio genus névvel legelször O. Fr. Müller « Animalcula Infusoria»

czímü mvében találkozunk és nincs kétség, hogy e nemnek a megalapítója.
^ Anini. s. vert. T. I. p. 419.

^ Lehrb. d. Naturg. zool. I. Abtb. p. 192.

^ Hist. uat. des. Helm. Paris 1845.
* Symbolae pliisicae p. 1.

^ Lamarck. Hist. nat. animaux s. vert. 1840.
^ Annal, d. sc. Nat. 2. ser. I. 326.
''''' E két genus alakjai mint a csigákban élsködk voltak ismerve

; jelenleg
azonban a Ehabditis nembe tartoznak.
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Ezen nemek nagyobb részét Dujakdin az «Enopliens« nev csoportba

helyezte, melybe az Atractis és Passalurus genusokat kivéve csupán oly

nemek tartoztak, melyek mai nap mind a szabadon élö Fonálférgek cso-

portjába valók, Du.jARDiN majdnem akarata ellenére különitette el e cso-

portot a parasit Nematodoktól. Müvében az Anguillula és Vibrio genu-

sokat a Ehabditis nemmel egyesíti.

DiESiNG Systema Helminthum czimü müvében e csoportnak ismert

nemeit az általa «Hypoplialli») névvel jelölt sectióba osztotta be. Elég

hibásan osztott az Anguillula nembe több Hammerschmidt ^ és általa Rova-

rokban talált fajokat is, melyek mai nap többnyire Ascarisoknak és Oxyuri-

seknek bizonyultak be. DujARDiN-nek Rhabditis nev genusát mellzi s annak

fajait az Anguillula nembe sorozta. A hatvanas évek elejéig e csoport rend-

szerében semmiféle változás sem tétetett. Egyes búvárok, mint M. Schultze, ^

QuATREFAGES, ^ Leydy, ^ Carter '' és KöLLiKER ^ egycs ujonnan talál fajok

alapján új nemeket állítottak fel, melyek a következk :

Pontonema Lkydy.

Patonioiiema Lkydy.

Nenui Leydy,

Heiuipsilns Quatrefages és

Diplogaster M. Schultze.

Urolabes Carter.

Lineola Kölliker.

A hatvanas évek elején DiESiNü-nek ,, lievision der Nematoden" czímü

értekezése '^ jelent meg, melyben csoportunknak eddig ismert nemeit a

Cirrhosiomae és Anguilhdidae nev családokba osztja, három ide nem tar-

tozó genussal együtt (Dicelis, Phacelara, Isacis). E családok azonban kell-

leg jellegezve nincsenek és a két család közötti fökülönbség — a serték

jelenléte vagy hiánya — nagyon is jelentéktelen megkülönböztet jelleg.

Eme rendszere nem is tarthatta soká fönn magát, mivel Eberth ^ ponto-

sabb vizsgálatok alapján kénytelennek érzé magát Diesino rendszerét

elvetni s helyébe egy újat — mely azonban szintén elégtelennek bizonyult

be — felállítani. megkülönböztet jellegül a farkmirigy, a farkszívóka és

^ Isis 1838 p. 354.

'* V. Carus. Icônes Zootoiuicay T. VIII. tíg. 1.

^ Ann. d. sc. nat. tíer. III. Tom VI.

* Proceed of Acad, of Philadelphia VIII. (1856|.

'' On Dracunculns and Micr. Filaridae in the Island of Bombay. — The

Annals and ]\iagazine of natural History. IV. 1S.58.

" Ülier drei neue Gattungen von Würmer. Vcrh. der naturf. Gesellscliaft in

Zürich 18 in.

' Hitzungrfl;erichte d. Wiener Acad. 1861. XLII. Bd. N° 28, p. 612.

^ Untersuchungen über Nematoden. Leipzig, 1863.
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a bulbils œsophagi jelenlétét vagy hiányát választá és e szerint az ismert

nemeket Anguillulidffi és Urolabes nev családokba sorozta. EßERTH-nek

ezen beosztása nagyon is idszernek bizonyult be, mivel e csoportnak

aránylag még igen kevés faja vala ismeretes. Mveiben Kölliker Lineola

nev genusát az Enoplus nembe kebelezé.

Eberth munkájának megjelenésével egyidejleg Schneider munkál-

kodásai vonták magokra a figyelmet, ki egyes a Nematodák boncz- és fejl-

déstanára vonatkozó értekezésein kívül egy helyesebb rendszer megállapí-

tása köri is fáradozott. Kitn magánrajzának ^ megjelenése eltt a

következ új nemmel szaporodott e csoport :

Peloclytes Öohn. -

Alloionema ScHN. ^

Az eddig felsorolt nemek legnagyobb része tarthatatlan vala, részben

a rossz leírás, részben pedig a felületes vizsgálódás következtében. 1866-ban

jelent meg Schneider említett monographiája, a melyben Dujardin rend-

szerétl eltérleg, az ismert nemek •— izomzatuk tekintetében — különböz

alrendekbe kerültek, tekintet nélkül különbeni nagy rokonságukra. Az eddig

ismert 22 nemet Schneider 4 nemre reducálta daczára annak, hogy e

nemek nagy részét önállólag nem is tanulmányozta. Mvében mint új nem
szerepel a

Pelodera Sghn.

Leginkább szétdarabolta DujARDiN-nek Rhabditis nev genusát, mely-

bl Leptodera, Pelodera és Aaguülala nev ismert nemeket alkotott.

A Rhabditis genus fajainak nagy része a Lei)todera nembe, kisebb része

pediglen a Pelodera és Angiiilla nemekre esik. A Pelodi/tes nemet a

Pelodera nemmel; az Angiostoma és Alloionema nemeket továbbá az

Ehrenberg által felállított Anfiuillnla-nem egyes fajait a Leptodera nem-
mel egyesité. Az általa jóváhagyott Anguillula nembe az ismert növény-

parasitákat sorozta. A többi ismert nemek számára meghagyta az Enoplus

genus nevet.

ScHNEiDER-nek eme eljárását részben helyeselnünk kell, mivel e

csoportnak tökélytelen ismerete mellett czélszer volt a nemeket lehetleg

egyesíteni mindaddig, míg szorgos és kitartó búvárkodások e csoport fölött

kell világosságot nem terjesztenek. Schneider a Nematodák rendjét az

izomzat szerkezete szerint három alrendre osztotta fel. (Holomyaril, Mero-

myarii és Políjm.yarii), mely beosztás e csoportnál már azért sem vihet
keresztül, mivel egyrészt a fajok legnagyobb részénél az izomzat ki sem
kutatható, másrészt mivel általa a rokon fajok szétdaraboltatnának. Külöu-

^ Monographie der Neniatodeu. Berliu, 1866.

^ Eeichert und Dubois. Archiv. 1860.

^ Zeitschrift für wiss. Zool. Bd. X. p. 175.
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ben a Meroinyarii és Poh/mi/arii csoport nincs is kellkép határolva. íme
saját szavai: «Alle übrigen Nematoden, welche eine noch grössere Zahl

von Muskelzellen auf dem Querschnitt zeigen, nennen wir Polyjnyarier».

Ezekbl látható, hogy ezen erszakos csoportositás az izomrendszer szerint,

mily kevés praktikus becscsel bírna a szabadon él Fonálférgek rendszere-

sítésénél. Schneider a nemeket egymástól a farkpapillák száma és elhelye-

zése szerint különbözteti meg. Ez genusjellegül már azért sem szolgálhat,

mivel farkpapillákkal csakis a hímek vannak ellátva s egyes nemek hímjei

még nem ismeretesek.

ScHNEiDER-nek e csoportra vonatkozó rendszere nem is tartotta magát

fenn soká, mivel magánrajzával egyidejleg megjelent BASTÍAN-nak is pusz-

tán e csoportot tárgyaló monographiája, ^ melyben a rendszer, mint azt

alább látni alkalmunk leend, nagyszámú fajok pontos vizsgálata alapján

készíttetett. Mieltt rendszerét ismertetném és megbírálnám, felsorolom

mindazon nemeket, melyek Bastian által mint újak állíttattak fel. Ezek :

Monhystera ; Cephalobus ;
Tacliyliodites

;

Trilobus
; Tylenclms

;
Theristhus

;

Mononchus
; Symplocostoma

;
Sphaerolaimus

;

Ironiis
; Anticoma

;
Comesoma ;

Tripyla
; Phauoderma

;
Spira

;

Plectus
; Leptosomatum ;

Cyatholaimiís
;

Aplieleiichns ; Linliomoeus ;
Spilophora.

Chromadora
;

A Tachyliodites és Theristhus nemek idvel eltörültettek s azok fajai

a Monhystera nembe tétettek. Schneider monographiája Bastian mvére
semminem befolyást sem gyakorolhatott, mivel ez azzal egyidejleg

készült. Bastian eltt csakis Dujardin, Diesing és Eberth rendszere vala

ismeretes. rendszerébe a régi nemeket, ScHNEiDER-nek Pelodytes, Düjar-

DiN-nek Leptodera és Angiostoma nemét kivéve, mind felvette, elfogadván

azon nemek redukálását is, melyek Eberth által tétettek.

Bastian e csoport tanulmányozására, különösen ÜARTKR-nek Indiában

megejtett vizsgálódásai folytán ösztönöztetett s hosszabb ideig tartó búvár-

kodása után csakhamar meggyzdött arról, hogy ezen fajokban oly gaz-

dag csoportnak több családra való feldarabolása csakis azon esetben vihet

keresztül, ha a fajok legnagyobb része boncztanilag pontosan megvizs-

gáltatik. Ö tehát az eddig ismert szabadon él Nematodokat Gervais és

V. Beneden 2 példájára egy nagy családba egyesíté Anguillulidae név alatt.

A Nematodák rendje tehát két csoportra osztatott : szabadon élkre és bel-

^ Monograph of the AnguiUuhdae etc. ((Transactions of the Linneau society

of London». VoL XXV.
'^ Zoologie Medical II. Paris 1859.
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élösdiekre, melyek, Bastian szerint, egészen különállók s átmeneti alakok

által összefüggésben egymással nincsenek. Müvében minden áron iparkodik

ezen szétkülönülést érvekkel bizonyítani és feltevesében rendíthetetlen marad,

daczára annak, hogy Dujardin már több oly fajt ismertetett, melyek parasit

életmódjok daczára a szabadon élö fajokkal boncztanilag megegyeznek.

Bastian szerint ily fajok véletlenül jutnak be valamely alsóbbrend állat

belsejébe, hol szívós életerejöknél fogva bizonyos ideig megélhetnek. Hité-

ben különösen Davain ^ kísérletei ersítették meg, a melyek szerint az

Anguillida tritici fajok békák vagy halak bélcsatornáján keresztül juthatnak

életerejök föntartása mellett. A szabadon élk finomabb köztakaróval van-

nak ellátva, mondja Bastian, csekély számú, de nagy petéket raknak, nagy

részök farkszívókával van ellátva s egyesek széniekkel is bírnak : tehát oly

tulajdonokkal vannak felruházva, a melyeket a párásítóknál hasztalan

keresünk. Midn Bastian így okoskodott és midn e két csoportot erszak-

kal el akará egymástól választani, még Schneidere és Claus ^ vizsgálatait

a Leptodera appendiculatáról nem ismerte. Jelenleg, midn LEUCKAET-nak

egyes parasit férgek Ehabditis alakú embryoiról tett megfigyeléseinek birto-

kában vagyunk, midn oly Ehabditis fajokat is ismerünk, melyek a szabad-

ban rothadó anyagok között ép úgy képesek élni, mint az ember bélcsator-

nájában, lehetetlen többé e két nagy csoportot egymástól különállóknak

tartanunk, hanem ellenkezleg el kell fogadnunk, hogy a Dujardin által

felállított lihahditU genus képezi az összeköt hidat e két csoport között.

Ezekbl tehát következik, hogy az Anguillulida családnak adott egyik fjel-

lege, hogy szabadon él Nematodák, helyben nem hagyható.

E nagy családnak ismert nemeit Bastian tartózkodási helyök szerint

2 csoportba osztotta : a) Szárazföldi és édesvíziek ; b) Tengeriek. Ezen

beosztás tarthatlansága mellett már Bastian idejében ama tény is kardos-

kodott, mely szerint több oly tengeri faj lett ismertetve, melyek száraz-

földi és édesvízi nemekbe tartoztak. Ilyen volt a Dorylaimus marinus és a

Ehabditis marina nev fajon kívül több a Monhystera genusba, tartozó faj

is. Ujabban azonban oly szárazföldi fajok is találtattak, melyek csakis

tengeri nemekbe sorozhatok, mint a Spilaphora, Chromadora, Cyatholai-

iiius, Splia erólaimm és OncJiolaimas nemek egyes fajai.

BASTiAN-nak eme csoportosítását erszakos voltánál fogva ép oly

kevéssé emelhetjük érvényre mint az elbbenit.

Az édesvízi és szárazföldi nemeket Bastian a sima vagy a harántcsí-

kolt köztakaró szerint csoportosítja, azonban ép oly kevés szerencsével

mint az elfordulásnak különbözségét. Mai nap több oly nem ismeretes,

^ Eeclierches sur l'Anguillule au blé niellé. Paris 1857,

2 Monogr. d. Nem. Berlin 1856.

® Beobachtungen ii. die Org. u. Fortpfl. d. Lept. append. Marbiu-g. 1869.
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melynek egyes fajai sírna, egyes alakjai pediglen gyrzött köztakaróval

bírnak.

Tekintetbe véve továbbá egyrészt ama nehézségeket, a melyek a köz-

takaró pontos vizsgálatával élénkbe gördülnek, másrészt pediglen azt, hogy
ezen küls lényegtelen jelleg által a legrokonabb fajok választatnának el

egymástól, már is elegend okunk van arra nézve, hogy e csoportosítási

elvet elvessük. Ezen elv szerint a Dorylaimns és Tylenchus nemek nagy
rokonságuk daczára elszakíttatnának egymástól. Ép ily kellemetlen hely-

zetbe jutnánk akkor is, ha a hasmirigyet egyedül választanok a csopor-

tosításra.

Eltekintve ezektl, Bastian a nemi jellegek pontos megállapításában

feledhetetlen érdemet szerzett magának.

BüTscHLi, kit az e csoporttal foglalkozó búvárok közl a legalaposabb-

nak és legkitnbbnek tartok, Bastian nemeit nagyobbrészt újból átvizs-

gálta s azokat egytl-egyig mint jól jellegzetteket elfogadta.

Munkájában a rosszul jellegzett nemeket (Amhlyura, Hemipsilus, Pha-

nncjlcne, Pontonema, Potainonema, Nona és Urolabes), melyek még mai

napig sem tisztáztattak, rendszerébl kihagyja s csakis függelék gyanánt

sorolja fel.

BASTiAN-nak az irodalomban ez ideig is páratlan és korszakot alkotó

magánrajzát több jeles búvár e téren való munkálkodása követte.

Marion ^ a marseilli öbölben eszközölt kutatásainak eredményéül a

következ új nemeket állította fel :

Apliistlieuus. Lasioiiiitis.

Stenolaimus. Eurystoma.

Heterocepliahis. Necticonema.

Tlioracostoma. Eliabdototlenua és

Enoplostoina. Acaiitliopharyux.

Calyptroneiua.

Az eddig ismert nemek közül a Symplocostoma, Anticu)iia, Phano-

derina, Leptosomuíum és Euoplus nev genusokat elejti s azoknak alakjait

a fönt említett nemekbe sorozza. MARioN-nak eme reducálása azonban

nem fogadtatott el, st ellenkezleg új nemei, a Calyptronema genust

kivéve mind a már meglev nemekbe kebeleztetnek.

Sghmidt: Archidiahmu s ^ a Schacht által leírt répa Fonálféreg alap-

ján felállítá a

Heteroclera nemet.

^ Recherches zoologiques et auatouiiciues, sur des nématoiclos nouparasites,

marins. Annales ti. se. nat. 5 Serie T. XIII. p. 14 és T. XIV. p. 1.

^ Ztschr. d. Ver. für Eübenz. Industrie 1871.



64

Marion után Bütschli munkálkodásai ^ vonták magukra a figyelmet,

melyek azonban nem systematicus jellegek. A kiéli öbölben tett vizsgáló-

dásai alapján a következ új nemekkel gazdagítá a rendszert :

Odoutopliora,

Oxystoma és

Anoplostoma.

Ezeken kívül ScHNEiDER-nek a Pelodera és Leptoclera nemeit a

Rhahditis nemmel, Anquilhda nemét jDediglen a Tylenchns genussal egye-

síté. Ugyancsak e genusba kebelezé a Schmidt által felállított Heterodera

nemet is.

Hollandiában, Leiden és Midelburg környékén, de Man ^ a földben élö

Nematodákat vizsgálta s több új faj felfödözésén kívül pontosabb leírást

közöl egyes Bastian és Bütschli által észlelt fajokról.

Új neméi a következk :

Typlopharynx.

Tylencholainius.

Teratocephaliis.

Leptolainius és

Bastiania.

De Man legelször kisérti meg az ismert nemek egy részét családokba

egyesíteni. Ezek :

/. Fam. Ironidae.
[Ironus).

II. Fam. Dorylaimidae.
(Dorylaimus).

III. Fam. : Tylolaimidae.
(Tylopharynx, Tylencholaimus, Tylenchus Aphelenchus).

IV. Fam. : OdoTitosphaei'idae.

(Teratocephalus, Anguilliila, Cephalohus, Rhahditis, Diplogaster, Plectm.)

V. Fam. : Pbyohopíiaryngidae.
(Spilophora, Chromadora, Cyatliolaimus.)

VI. Fam. : Tripylidae.
(Tripyla, Leptolaimus.)

VII. Fam. : Monliysteridae.
(Monhystera.)

VIII. Fam. : dontopliaryngidae.
(Oncholaimus, Mononchus.)

De Man mvében nagyon fukaron nyilatkozik beosztásának belyessé-

géröl. Eddigi csekély vizsgálataim még nem jogosítanak fel arra, bogy e

^ Beiträge z. Kenntniss der Freilebenden Nematoden. 1873. — Zur Kenntniss
der Fr. Nem. insb. der des Kieler Hafens 1875.

^ Onderzoekingen over vry in d. aarde lev. Nem. 1875.
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beosztást kövessem, vagy talán hogy egy ujat állítsak fel, azért is czélszerü-

nek vélem még jelenleg e csoportnak családokra való felosztását nélkülözni,

megelégedvén egyszeren a nemek pontos jellegzésével.

de Man után különösen ki kell emelnem Villot alapos kutatásait,

melyek azonban rendszertanilag nem fontosak. Ö állította fel az Enoj^lus

cirrhatus nev faj alapján a

Discophora

nemet, mely azonban mint Likstov névjegyzékébl kivehettem, nem tartá

fenn magát.

Legújabb értekezések Linstov által tétettek, melyekbl mint uj nemek
a következk tnnek ki :

Acrobeles

Diplolaüiius és

]\Iitrepliorus,

Ezek után felsorolom mindazon nemeket, mel3-ek egykor a szabadon

él Nematodák csoportjába tartoztak, jelenleg azonban oda nem tartozóknak

bizonyultak be. Ezek :

Cbaetosoma

Desinoscolex

Ecliinoderes

Eubostriclius

Rhabdogaater * és

Trichoderma.

Végül fel kell említenem, hogy Leuckart^ legújabb mvében a Rhab-

ditis nigrovenosa számára felálHtá a

Ehabdoneiua ueniet.

Az eddig mondottakból kiviláglik, hogy e csoportba 75 nem tartozott,

melyek közöl 22, más nemekkel vonatott össze, s így azoknak létszáma

53-ra apadt. Ezen összegbl levonván a rosszul jellegzett (7) és a más cso-

portokba beosztott (6), nemeket a valódi genusok száma 40-re állapit-

ható meg.

Ezek közül 22 nem kiválólag édesvízi és szárazföldi, 18 nem pediglen

kiválólag tengeri. Ismerünk azonban 5 oly tengeri nemet {Chromadora,

Spilophora, Sphaerolaimus, Cyatholaimus , Oncholaimus), melynek egyes

alakjai a száraz földön, és viszont 4 oly szárazföldi nemet {Rhabditis, Dori/-

laimus, Monhystera, Trypila), melynek egyes alakjai a tengerben találtat-

tak. Az édes vizekben és a szárazföldön él tehát 27, a tengerben pediglen

22 nem.

^ Leuckart «Die uieuscliliclien Parasiten.» 1879.

' E nemnek rendszertani helyét nem ismerem biztosan, mivel az e nemet tár-

gj'aló munkának nem vagyok birtokában.

Te)~niészetrajzi füzetek. ív. kiitet i. füzet. O
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*Acrobeles

Amblyura

*Angnillula
(_ Vibrio Cephalobus).

Anoplostoma
(z= Symplocostoma).

Anticoma
(_ Oclontobins, = Stenolaimus),

*Aphelenchus

*Bastiania

Calyptronema

*Cephalobus

Chromadora
(= ürolabes).

Comesoma
Cyatbolaimus

(— Acanthopharynx).

*Dip]ogaster
(;= Oncliolaimus).

*Diplolaimiis

*Dorylaimus
fz= Ürolabes).

Encbelidium

(= Lasiomitis = Enoplus).

Enoplns
f= Enoplostoma = Discophora).

Hemipsihis

*Ironus

*Leptolaimiis

Leptosomatum
(= Tlioracostoiua, Phanoglene).

Linbomoeus

*Mitrephorus

*Monhystera
(= Tlieristus, TachyliotUtes).

Az eddig ismert nemek ne'vsora."^'-'

*Mononcbus
(= Oncliolaimus).

Néma
Odontobius

Odontophora
(— Rhabdotoderma).

Oncholaimus
(=r Enoplus).

Oxystoma

Phanoderma
(= Heterocephalus = Enoplus).

Phanoglene
[z=z Lineola).

*Plectus
(= Enoplus).

Potamonema

Pontonema

*Khabditis
(— Anguillula, Angiostomum, AUoi-

onema, Leptodera, Pelodera, Pe-

lodytes, Rliabdonema).

Sphserolaimus

Spilophora
(= Necticonenia).

Spira

Symplocostoma
(= ürolabes, Ampliisthenus, Emys-

tonia, Enojjlus).

*Teratocephalns
(= Anguillula).

*Trilobiis

*Trij)yla

*Tylencholaimus.

*Tylenchiis
(— Heterodera, = Anguillula).

*Tylopharynx

ürolabes.
==-' Munkám nyomtatásával egyidben jelent meg de MAN-nak a 22. lapon meg-

nevezett mve, melyben 15 iij nemet (Alaimus, Deontolaimus, Aplianolaimus, Desmola-
imus, Microlainuxs, Etbmolaimus, Cboanolaimus, Aulolaimus, Prismatliolaimus, Cylind-

rolaimus, Macropostliiuia, Rhabdolairaus, Odontolaimus, Dipbteropliora s Tylaimophorus)
és 77 új fajt ír le. Ezen uj fajokat megismertetni nem lelietséges, mivel ixiunkám már
ki van szedve.

Ltnstov az «Arcbiv für Naturgescliiclite» 1879. év 2. füzetében a következ,
munkámba fel nem vett uj fajokot írja le : Dorylaimus fasciatus, D. tenuis, Diplogaster

viviparus és Rliabditis macroura).
Ki a fajok tanulmányozásába akar bjcsátkozni azoknak e mvek megszerzését

fölötte ajánlom.

' Oly nemek, melynek fajai túlnyomólag édesvíziek és szárazföldiek.
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A nemek meghatározására Bastianon kívül Bütschli is közölt már

egy táblázatot, melyet némi módositással én is elfogadok. Az általam készí-

tett táblázatban csakis ama szárazföldi és édesvízi nemek vannak felso-

rolva, melyek pontosan vannak jellegezve. Az Acroheles és Mitvephorn ;

nev nemnél az oesophagus szerkezete nem ismeretes és ennélfogva a táb-

lázatomba fel sem vehettem. A LeptolaÏDiiis nev nem, melynek fajai

csakis tenger víztl áthatott földben élnek, a táblázatból szinten kihagyatott.

Tábla a nenielc jiiegJiatdrozdsára.

Farlíszívókával és oldali körökkel ... ' PLECTUS.
Két ajakkal , liossziikás,

végéu vastagodásokkal
ellátott szájürrel, egy-

oldalú ni ivarszervvel

Három, hat ajakkal; vas-

tagodások nélküli pris-

inaticus szájürrel. A c?

többnyire papillás bur-

sával

Igen apró szájürrel ; sér-

tek és papillák nélkül

Ersen gyrzött testtel;

a száj köri papillák-

kal. Apró szájürrel. A
rf farkpapillák nélkül

A szájüreg 3 ersen clii-

tinisált lemezbl áll,

melynek végei göinb-

szeren megvastagod-
tak

Aránylag elegend liosszii

aesoi)liágussal ; a hím,
papillamentes bursával

Aránylag rövid oesophá-
gussal

; cf bnrsa nélkül

Az oesophagus két jól ki-

vehet bulbussal

Sima köztakaróval

(iyrüzött köztakai'óval

A félhold alakú szájüreg mindinkább
megvékonyodva egy finom cs-
ben véíízötlik

A szájüreg

szurony és fo-

gak nélkül.

A bulbua

többnyire bil-

lenty készü-

lékkel.

2 CEPHALOBUS.

=* EHABDITIS.

* ANGUILLULA.

' TERATOCEPHALUS!

Szájüreg
szuronynyal
vagy fogakkal,

Bulbus
billenty ké-

szülék nélkül.

Száj-

szuronynyal

Egy
szurony-
nyal a száj

rben.

Fogak-
kal.

Száj szurony
nélkül

Kis Szájüreg,

fogak nélkül.

A szájvég egy félgömb alakú kiemel-

kedéssel bír

Két-

osztatú

ni ivar-

szervvel.

osztatú

ni ivar-

szervvel

Tág szájüreg 1—3 foggal

Sima köztakaróval; tág

szájürrel ; 3 lebenyben
végzd oesophagussal

Gyrzött köztakróval ;

szájür nélkül

Sima köztakaróval
;
ju-ac-

annalis papillák nélkül

Gyrzött köztakaróval
;

praeannalis pajiilákkal

« TYLOPHAEYNX.

' TYLENCHUS.

8 APHELENCHUS.

» DIPLOGASTER.
»" DORYLAIMUS.
" TYLENCHOLAIMUS.

^'' IRONUS.

" DIPLOLAIMUS.

" TRILOBÜÖ.

15 ÏRIPYLA,

16 MONHYSTERA.

" BASTIANIA.
18 MONONCHUS,

5*
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Ä neinelc én fajok leírása.

I. Jól jellegzett szárazföldi és édesvízi nemek.

1. Gen. PLECTUS Bast.

Ezen nem Bastian által állíttatott fel, melybe ö nem kevesebb, mint

9 új és egy, Dujardin által leírt fajt, az Enopkis riválist sorozott. Valószín,

hogy DuJARDiN-nak több a Rhabditis genusba s )rolt faja, nemkülönben a

már régibb idben Spallanzani által ismertetett névtelen fonalférgek —
melyek hosszabb kiszáradás után ismét feléledni képesek — nagy része e

nembe tartozik és Bastian által mint új íratott le.

E nem Bastian által jól jellegeztetett, de fajai nem a legpontosabban

írattak le. Bütschli ama nézetét, hogy a fajok a csekélyebb eltérésektl

eltekintve mindig egy és ugyanazt tükrözik vissza, helyben kell hagynom.

BASTiAN-nak velox és acaminatus faja között külömbséget nem találtam,

miért is e két fajt, a velox fajnév fenntartása mellett, egyesítettem. Nem-

külömben nagy megegyezésben vannak a parvus és tenais nev fajok, elte-

kintve a méretek külömbözöségétöl. Bastian fajait egyáltalában igen nehéz

a talált fajokkal azonosítani, mivel a f súly, a fejserték jelenlétére yagj

hiányára és a méretek külömbözöségére van fektetve. A dimensiok a kor-

és viszonyok szerint változók ugyanazon faj egyéneinél. Az aurimdatus és

nrhatiis nev fajok fiatal korban sertékkel a száj körül nem bírnak. Egyes

fajok szájsertéi igen kicsinyek s BASTjAN-nak figyelmét kikerülték. A parvus

nev faj 4 kis sertével bír a fejen, míg Bastian szerint a szája körül csu-

pasz. A fajok megkülömböztetésére sem a dimensiok, sem pediglen a száj-

vég alkata egyedül nem mérvadók, hanem igen is mindazon eltérések, melyek

az állát egész alkotában nyilvánulnak. Bütschli is néha azon hibában szén-
i

ved, hogy csak egyes szervekre alapítja a faji külömbséget. A parietinus

nev faj leírásánál meggyzdhetünk arról, hogy az onuitus nevíí faj, az

elbbinek csak fiatalabb példánya.

E nem nagy rokonságot mutat, a Cephalohus, Anguillula és Terato-

cephalus nemekhez. A siniilis nev faj az oesophagus alkatában igen rokon

a RJiahditis és Biplorjaster nemmel.

E nem nagy elterjedésnek örvend ; szárazföldi és édesvízi alakjai közöl

eddig 1 6 faj ismeretes, melyek közöl 2 általam mint új íratik le. A már ismert

14 faj közöl hazánk több részében eszközölt kutatásaim alatt hetet találtam.

Jellegei ^ a következk :

A test mindkét vége felé vékonyodó, jobban hátrafelé mint mellfelé.

A kiilömhözö hosszasagú fark egy kissé hegyezett szívókában végzdik. A köz-

takaró többé kevésbé harántcsikolt. Sérték a fejen általánosan elfordulnak,

de hiányozhatnak is. A száj körül többnyire 3 vagy 6 ajkat találunk, melyek

^ A dlt betkkel írt jellegek általánosak.
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soha sem viselnek papillákat vagy sertéket. A nyaki papillák általában elfor-

dulnak. ^ A három oldala szájareg jól ki van fejldve, többnyire a homok-
órához hasonht, de olykor hengeres is. Az oesophagus hatszögü, néha hen-

geres, mells vége a szájiir elejéig folytatódik. Az œsoi^hagust többnyire

egy nagy sejtekbl álló hüvely veszi körül. Lefutásában 1

—

i2 tágulatot

képez s végén egy billenty készülékkel ellátott duzzamot. A. sokszög bél-

sejtek kevés festenyt tartalmaznak. Oldali edények hiányoznak. A hasi mi-

rigy kivezet esvé egy vagy két hurkot képez. Az oldali-vonalok és lemezek

jól ki vannak fejldve. A fark üregében lev farkmirígy nagy sejtek által

kéjjeztetik. A ni ivarszerv ketts, részarányos. A mellékdarabbal ellátott

spiculumok, nagyok, sarlóidomúak. Három pár farkpapillával. ^ Hosszabb

ideig tartó kiszáradás után ismét felélednek. Mozgásaik élénkek.

Az e nembe tartozó fajok meghatározására közlök egy táblázatot, mely

a mily primitiv, ép oly jó szolgálatot nyújt annak, ki a talált fajokat deter-

minálni akarja.

Tábla a fajok in eghatározására.

Hosszi'i farkkal. (A fark a test hosszának Ví-énél nem
kisebb)

Rövid farkkal. (A fark a test hosszának V15 részénél nem
liosszabb)

O N

5.^

Serték a tes-

ten 1—2 sort!

képeznek

^ lougicandatas.

-^ granulosus.

^ auricnlatus.4 ers sertével

6 ers servével * armatus.

tíerték csakis

a száj körül

egyesek el-

vétve a test

egyébb részén

is.

Igen nagyok
(h = 2"^,„)

kicsinyek,

hosszuk
nem is 1 '"%.

Ajkak-

kal

A chitin intima a aesopha-
gus elején nagyon meg-
vastagodik parietiuns.

cirratns.

Ajkak

nélkül

A chitin inti- 1 6 ajakkal ..

ma meg nem ! 3 kis ajak-

vatagodik | kai

A pharynx egyenl átmé-
rj csvet képez; vnl-

va a test közepe eltt
fekszik

A phrainx elöl szélesebb.

A viüva a test köze-

pében nyilik

Az oesoph. a test hosszának ^/e része

A vnlva a test közepében nyilik

Az oesoph. a test hosszának ^'8 része

Vnlva a test közepe eltt

Igen kaicsu ; a hossza a szélesség-

hez mint 1 : 30

Nem oly (
hegyesen végzd farkkal

karcsúak
| egyenl átmérj farkkal

11. Oesophagus két tágulattal és egy végduzzammal tripologaster.

III. Oesophagus egy gömbölyded közepi- és egy végduzzammal ... assimilis.

^ tíÜTSCHLi szerint a granulosus nev faj nélkülözi a nyaki papillákat, de

Man és saját vizsgálataim az ellenkezt bizonyítják.

^ A hímek igen ritkák, ez ideig c-iak a granulosus faj In'mje van ismertetve.

parvus

communis.

'^ fusiformis.

'" tritici.

^^ rivális.

*"^ tenuis,

velox.

de Maui
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Különösen ajánlható e táblázat azoknak, kik e csoport tüzetesebb ta-

nulmányozásával nem foglalkoztak s így e nem alakjairól kell átnézettél

nem bírnak. Ez az oka, hogy a csoportosításnál a fsúlyt nem fektettem a

szájüreg alkatára, melyben talán legváltozatosabbak az alakok, hanem más

könnyebben tanulmányozható részekre, annál is inkább, mivel több Bastian

által leírt fajnak szájüregét még ez ideig pontosan nem ismerjük.

E nem fajai a következk :

1. Plectus longicaudatns Btsl. I. T. 4. ábr. a— b.

BüTSCHLi, Beitr. p. 92, T. VI. íig. 38 a—b.

De Man., Onclarzoek. p 72. Pl. 72. fig. 32 a—c.

Található mohok és gombák gyökerein. E fajt Budapesten a város-

ligetben találtam.

Szája 3 ajak által vétetik körül; fején 4 serte található ; szájürege

hosszúkás, hátrafelé mindinkább megvékonyodó. Egyes sertékkel ellátott

farka a test hosszának Ve—Vt részével egyenl.

t.
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2. Pleotns granulosus Est. IL T. 5. ábra a— b. ^
Bast., Mouogr. p. 120 PI. X. fig. 93. 94.

BüTSCHLi., Beitr. p. 92—93. T. VII. fig. 47 6. T. VIII. fig. 47 a~c.

de Man, Onderz. p. 6. T. VIII. fig. 29 a—c.

E nagy eltérjedésü faj igen közönséges fán tenyész mohok között,

különösen ess idk után. Fellelhet az év bármely szakában. En nemcsak

Budajíesten, hanem a felvidék magasabb hegyeinek csúcsán is fellelem. Ez

az egyedüli Plectus faj, melynek hímje is ismeretes. Sajátszer, hogy én

aránylag sokkal több hímet találok, mint nstényt. Az elbbeniek kiseb-

bek, mint az utóbbiak.

A száj 3 kis ajak által vétetik körül ; a fejen négy igen apró serte

található ; az ersen chitinizált szájüreg mells része gömbidomü, hátsó

része csszer. Különösen szépen észlelhet e fajnál a tápcsö sejtes felé|3Ü-

lése. A nyaki papillák e fajnál sem hiányzanak, mint Bütschli állítá, ha-

nem mint igen apró körök, mind a hím, mind a nsténynél fellelhetk a

szájüreg kezdetén. Bütschli valószínleg azok felkereséséhez nem használt

kell nagyításokat. A ni ivarszerv kétosztatú, részarányos. A vulva vala-

mivel a test közepe mögött nyílik. A herék a bulbusig hatolnak. A hím

ivarszerv a nem jellegzésénél leíratott.

M5 0-8

0-04í2 0-03

0-23 0-16

0-058 0-048

= 1 : 26 1 : 26

=1:5 1:5
= 1 :20 1 : 17.

3. Plectas aaricnlatus Btsl.

Bütschli., Beitr. pag. 91. T. VII. fig. 44 a—b.

de Man Onderzoek. pag. 74. T. IX. fig. 34 a—b.

E ritka faj a mohok es füvek gyökerein található. En e faj egy példá-

nyát egy ízben Budapest körül is fellelem, de csak futólag vizsgálhattam.

A köztakaró gyürüzöttsége nem igen tnik szembe. A köztakaró egy

része a száj körül leemelkedik, s két szárnyalakú képletet képez. A száj

körül 4 igen ers serte található. Vulva a test közepén.

t.
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4. Pleotns armatns Btsl.

BÜTSCHLI, Beitr. pag. 90. T. VIII. fig. 45.

Találtatott a földi eper gyökerein.

E kis féreg könnyen felismerhet a fején található 6 hatalmas serté-

röl. A szájüreg csszer. Nyaki papillák a száj közelében találhatók. Farka

alkotában a Pl. parietinussal egyezik meg.

t. h. 0.5 ^%y,

h : œ. = 1 : 4

h : f. =1:10.

5. Plectus parietinus Bst. I. T. 3. ábra a—b. {— PI. ornatus Btsl.)

BÜTSCHLI, Beitr. pag. 89. 94. T. III. fig. 17. T. VIL fig. 46 a—c. T. VIL fig. 4L

Bast., Monogr. pag. 118. T. X. fig. 79. 80.

Ezen igen közönséges Plectus fajt, az ers telet kivéve, minden év-

szakban feltalálhatjuk mohok, gombák és egyes fnem növények gyöke-

rein ; különösen háztetkön és ereszekben tenyész mohok között szeret

tartózkodni. Budapest körül és hazánk egyéb vidékein az utóbb emhtett

körülmény között majdnem mindig feltaláltam.

A BüTSCHLi és Bastian által talált fajok nagyság tekintetében külöm-

böznek egymástól. Az elöbbeni fajait 1*5, az utóbbi pediglen M ''% hosz-

szúságúnak találta. Els pillanatra azt hivém, hogy Bastian talán fiatalabb

példányokon tette méréseit, de késbb meggyzdtem, hogy e faj az idvi-

szonyok külömbözsége szerint, külömböz hosszúságban is találtatik.

Tavaly például a nyár közepén forró napok után talált fajaim csak 1-2

— 1.1 ''% hosszúságúak voltak, mig két év eltti jegyzetemben az szkor,

nedves idjárásban beszerzett fajok 1*5 milliméternyi hosszúságúaknak

írattak le. A nagyság változó vala, de az arány a test, az oesophagus és a

fark hossza között állandónak bizonyult be az ivarérett egyéneknél, míg

fiatal példányoknál az utóbb említett részek hosszabbak valának és száj-

végük határozatlan alkatú. A száj körüli 4 sertének nyomát csak akkor

találandjuk fel, ha a bab alakú ivarmirigy már szétkülönülésnek indult.

A kifejlett nstényeknél a száj 6 ajak által vétetik körül; a fejen 4

jól kivehet serte található; a szájüreg tölcséridomú. Legjellemzbb sa-

játja a chitinintimának az oesophagus elején való ers megvastagodása.

A hasi mirigy kivezet csöve az oesophagus mindkét oldalán hurkot képez.

t.
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BüTSCHLi-nek még ivarilag nem érett PL ornatus nev faját a leirás

után nem tarthatom másnak, mint a Plectns jiarictinKS nev faj fiatalabb

példányának, annál is inkább, mivel fleg oly jellegek által külömbözteti

meg BüTSCHLi azt, a nevezett fajtól, a melyek által a fiatal, még ivarilag

nem érett fajok eltérnek az ivaros egyénektl. A karcsúbb test, az aránylag

hosszabb œsophagus és fark, a határozatlan szájvég a fönnebb mondottak

szerint könnyen értelmezhet. A szájüreg szerkezete, az oesophageal sejtes

gyr, a hasi mirigy kivezet csövének lefutása, a fejen észlelt 4 apró

serte, csakis n, parictinim nev fajra emlékeztethet. A nyaki papillák saját-

szer nyolczas alakjai valószínleg opticai csalódás eredménye. Ezt hatá-

rozottan korántsem akarom állítani, mivel Bütschli pontos vizsgálódásáról

határozottan [meg vagyok gyzdve, de nem zárhatom ki az eshetleges

tévedést. Ezek után, azt hiszem, jogosult lesz e fajt a parietinus nev faj-

jal azonosnak tartanom.

6. Plectns cirratus Bst. II. T. G. ábra.

Bastian, Monogi-. pag. 119. Pl. X. tig. 81—82.

de Man, Onderz. pag. (39. Pl. VIII. fíg. 30 a—h.

Találhatók patakok- és folyókban tenyész vizi növények elkorhadt

levelein. Én e fajt Budapest köri a Kákos patakból ismerem, hol Dorylai-

mas fajok társaságában találtam fel ket. E fajok hossza szintén igen vál-

tozó. A köztakaró ersen gyrzött. A száj 6 kis ajak által vétetik köri;

a fejen négy igen apró serte található; a szájüreg kezdetén széles, azonban

egy mindinkább vékonyodó csbe folytatódik. A fark folytonosan véko-

nyodó. A ni ivarszerv ketts, részarányos. A vulva a test közejje eltt fek-

szik. Az oldali lemez jól kivehet.
m/
/mt.
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A 4 fej serte a submedian vonalokon áll. A hosszú szájüreg tölcsérszerü.

A pórus excretorius az oesophagus közepe táján nyílik. A vulva a test kö-

zepében nyílik. A nöi ivarszerv ketts, részarányos.

VlJ
t.



75

10. Plectus tritioi Bst.

Bastian, Monogr. pag. 120. PL X. iig. 'J 1—92.

Ezen legnagyobb faj köztakarója feltnen harántcsíkolt ; a fej

legömbölyített, serték nélkíil. Vulva a test közepében. Pórus excretorius

0-18 mílliméternyire a fejvégtöl.

E faj ujolag csakis a méretek nyomán található fel.

ml
lmt.



76

13. Plectns velox Est. II. T. 8. ábra a—c. (= PI. acuminatns Bst.)

Bastian, Monogr. pag. 119 és 120. Pl. X. fig. 85—88.

Ha BASTiAN-nak e két fajról adott leírását egymással összeegyeztet-

jük, akkor e két faj között alig mérvadó méreti külömbségek kivételével,

egyéb külömbséget nem találandunk.

Én e fajt a városligetbl hozott fán tenyész mohuk között több alka-

lommal fellelem, és azok hosszát 0-8— 1 '"/^^ között ingadozónak találtam.

A vulva rendesen valamivel a közép eltt feküdt. Vizsgálataim bátran fel-

jogosítanak e két faj összevonására.

A köztakaró harántcsíkolt ; az ajkaknak csak nyoma található ; sér-

tek és i3apíllák a száj körül nincsenek ; az elöl tág szájür egy keskeny csbe

folytatódik, k nyaki papillák a szájür közelében fekszenek. A pórus excre-

torius az oesophagus hátsó felének kezdetén nyílik. A vulva valamivel a

test közepe mögött fekszik.
t.
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15. Pleatus triplogaster u. sp. I. T. 1. ábra a—b.

Ezen, a Plectusok legszebbik faját 1878. június havában találtam fel

Budajjesten, a Madarász-féle kertben, fán tenyész mohok között három
példányban, melyek mind ivarérett nstények valának.

E faj általános habitusában a Plectus nem alakjaihoz mutat rokon-

ságot, de azoktól oesophagusának sajátszer szerkezeténél fogva némileg

eltér, úgy hogy ennek alapján egy új nemet lehetne felállítani. Ezt azonban
mindaddig, míg a hímet is fel nem találandom, mellzöm.

Az aránylag igen széles test ell tompított, hátrafelé azonban lassan-

kint vékonyodó. A köztakaró harántcsíkolt; a száj 3 ajak által vétetik kö-

rül; a fejen két nagyobb és két kisebb serte található, melyek a median és

lateral vonalokon állanak ; a szájür közepén egy szkülettel bír, mely neki

a homokóra küllemét kölcsönzi. A szájür szkülete mellett található nyaki

papillák gömbölydedek. Az oesophagus kezdete a szájüreg fölé emelkedik,

s annak alsó részét mintegy magába veszi. Lefutásában két tágulattal s

egy X alakú billentykészülékkel ellátott végduzzammal bír, mely neki a

háromhasú küllemet adja. Vulva a test közepe eltt fekszik. A pórus excre-

torius a bull)us táján nyílik.

1-9

0-17

0-39

IL 0-42

1 : 10

1 :5
1 :5.

16. Plectus assimilis Bt.sl.

BüTSCHLi, Beitr. pag. 93. T. VIII. üg. 51-.

Találtatott egy ízben fán tenyész mohok között. Szájürege és œso-

phagusa szerkezetének tekintetében a Ehabditis nemhez képez átmenetet.

A száj ß ajak által vétetik köri; a fejen 4 serte található; a szájüreg há-

romoldalú szk csövet képez. Az œsoj)hagus egy közepi és egy végbulbus-

sal bír.

nnJ
fin

t.
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Gen. CEPHALOBUS Bast.

Auûfuillula Biitsclili ; Leptodera Sclm.

Bastian, ki e nemet megalapította, csak is két fajt ismert belle,

jelenleg azonban Bütschli, de Man és saját vizsgálataim folytán hétre sza-

porodott azoknak száma. Ezek közül az oxyuris nev faj újabban Bütschli

által az Anguillula nembe soroztatott s vele együtt e nemnek többi alakja is.

Bütschli ezen eljárását még idszernek tartom. A farkpapillák elhelye-

zése, az egyszer ni ivarszerv ugyan mellette szólanak, de ellene a szájvég,

szájür szerkezete s a köztakaró haránt csikoltsága. E nem megszüntetését

csak is késbbi vizsgálatok engedik meg határozottan. Én e nemet csak

gyengén ismerem s így határozottan Bütschli ellen vagy mellett nem

szólhatok.

E genus fajai mind igen jól vannak leírva, azokat igen könny felis-

merni, csakhogy kicsinységüknél fogva nagy nagyítások alkalmazandók.

E nem szájvége és fark alkotának tekintetében az Anguillula nem-

hez, egyik bursával bíró faja pediglen a Ehabditis genussal mutat rokon-

ságot. •

Növények és mohok gyökerein fölötte közönségesek, eddig még min-

denki fellelé azokat, ki utánok keresett. Én az eddig ismert fajok közül

kettt hazánkban is észleltem, és pedig az általam újnak leírt fajt csakis

Budapest köri ismerem, míg a másikat a Felvidékrl és Visegrád tájéká-

ról is.

Jellegei a következk :

A test mindkét vége felé vékonyodó. A fark soha sem bír farkszivóká-

val. Az arámjlag vastag köztakaró feltnen harantcsikoÜ. A sertéknek nyoma

sem található. A száj rendesen kétmeliaii álló ajakkal van ellátva, melyyapil-

lákat visel. A szájüreg néha határozatlan, általában egy keskeny, hátrafelé

vékonyodó csövet képez, melynek aUvpján gömbölyded vastagodások észlel-

hetk. Oldali körök mindig Jdányoznak. Az œsaphagus ell egy ers hosszú-

kás tágulattal és hátul egy billenty készüléket tartalmazó végduzzammal

van ellátva. A beles lefutásában többnyire egyenl átmérj. Az oldali

edények az aránylag keskeny oldali vonalokon áthaladva, ersen chitinizált

vezetékkel nyílnak a hasi oldalon az œsophapus hátsó fele tájékán. Oldali

hártyákat nem észleltem, ha el is fordulnak, igen keskenyek lehetnek. A ni
ivarszerv egyszer, az ovarium keskeny. A sjncidumok keskenyek és egy hosz-

szá mellékdarabbal vannak ellátva. A farkvége papihákkal bír. A hímek
kisebbek mint a nstények ; eddig csak öt fajnak a hímje ismeretes. Több-

szöri kiszáradás után ismét feléledni képesek.

A fajok meghatározására készült táblázatban a fsúlyt a fark alkotára

és a szájvég szerkezetére fektettem, mint oly részekre, melyeknek feUsme-

rése a kezd számára minden nehézség nélkül eszközölhet.
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I.

hegyesen vég-

zd farkkal

II.

Igen hosszú j Jól kivehet papillás ajkakkal ...
* gracilis.

farkkal
. Kevésbbé kiálló papilláktól ment

i:f = 1 :4—8| ' ajkakkal - longicandatns.

I

Kevésbé visszahajtott 3

ovariummal'
' oxyuroides.

Ili : f = 1 : 11—15)
I

^^^ '^Ifelig visszahajtott 4 .____..
l ovariummal ojtyuns.

persegnis.I Fark Inirsa nél- 1 Kövid farkkal (h : f = 1 : 20) ... .

tompított ! kül két ajakkal | Hosszal) farkkal (h : f= 1 : 11— 12) ^ striatas.

farkkal ( Fark linrsával H ajakkal és pa])illával ' bnrsifer.

Fajai a következk:

1. Ceplialobns gracilis n. sp. II. T. 9. ábra a— h.

Található hegyeken tenyész gombák tönkéin. Én a nyáron a budai

hegyekbl hozott gombákon nem egy ízben találtam fel azokat.

BüTSCHLi-nek longicaudatus nev fajával rokonnak látszik lenni, de

attól sokszorta hosszabb farka, karcsúsága és szájszerkezete által fajilag

mégis eltér.

Az igen karcsú test egy hosszú es hajszálig megvékonyodó farkban

végzdik. A köztakarón sem hossz, sem pediglen harántcsíkokat nem ész-

leltem. A száj két középállású ajak által vétetik körül, melyek ersen kiál-

lók és igen apró papillákkal vannab ellátva, melyeknek számát és elhelye-

zését azonban azok kicsinysége miatt nem állai:)ítliattam meg j^ontosan.

A szájüreg hosszúkás, hengeres, alapján az ismert megvastagodásokkal. Az

oesophagus a Cephalobusoknál általában uralkodó minta szerint van alkotva.

A spiculumok hosszúkások, végükön kampószerüleg görbültek. A farkán

egyes apró papillák vannak, melyek elhelyezésérl tisztában még nem
vagyok. A ni ivarkészülék egyszer, az ovarium a vulváig visszahajlott.

Vulva a test hátsó harmadának elején. Pórus excretorius az (lesophagus

hátsó harmada táján.
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3. Cephalobns oxynroides de Man.

de Man, Onderzoek. pag. 63.

Ezen, de Man által igen közönségesnek nevezett faj nálunk is igen

gyakori, én legalább több ízben feltaláltam Budapest körtil és hazánk több

részében is. Ez ideig csakis hím alakjai voltak ismeretesek, de én szerencsés

valék, Barsniegi/e Fiiss nev községének közelében fán tenyész mohok

között, annak nstényét legelször észlelhetni : Azóta nemcsak Budapest

körül, hanem a Balaton mellett fekv „Vérkút" nev vastartalmú forrás

közelében, köveken tenyész mohok között is, fellelni. E mohból néhány

darabot magammal hoztam s azokban kiszáradt példányokat, még két hó

után is, víz hozzáadása által felélesztettem.

Ezen faj igen nagy rokonságot mutat Bütschli oxyuris nev fajához,

mely általa az Anguillula nembe soroztatott. Elfogadván BüTSCHLi-nek

eme eljárását, úgy e fajt is oda kellene soroznunk, de én e tekintetben fele-

lsséget magamra nem akarván vállalni, e faj helyét meghagyom.

A nstények nagyobbak mint a hímek, az elbbenieknek aránylag

rövidebb œsaphagusuk és farkuk van.

A finoman gyrzött test egy mindinkább vékonyodó és hegyben vég-

zd farkkal van ellátva. A pharynx egy szk hengeres cs ; a kis ajkakon

papillákat megkülönböztetni nem igen lehet. A ni ivarszerv egyszer ; az

ovariumok kevéssé visszahajtottak. Vulva 0-27 ^%j-nyire van a fark végétl.

A spiculumok és a mellékdarab hosszúak, végükön kampószerleg meggör-

bültek. A fark papillái egészen úgy vannak elrendezve, mint az oxyuris nev
fajnál, csakhogy a median papilla hosszabb és más alakú.

t. h. 0-62 0-45 0-5

t. sz. 0-026 0-021 0-024

œ. h. 0-16 0-125 0-132

f. h. 0-07 004 0-045

h:sz. = 1:22 1:21 1:20
h:œ. = 1: 4 1:3-5 1:3-7

h: f. = 1: 8 1:11 1 :11

4. Cephalobns rigida. Schn. Leptodera Sclm. Cephalobus oxyuris Bütschli. —
Anguillula Bütschli.)

Schneider, Monogr. pag. 162.

Bütschli, Beitr. pag. 89.

— Z. f. w. Zool. XXVI. Bd. p. 374.

de Man, Onderz. p. 63.

E faj eleinte Bütschli által mint új íratott be, késbb azonban a

Schneider féle Leptodera ric/ida nev fajjal azonosíttatott s az Anguillula

nembe soroztatott.

Igen közönséges elfordulású mohok között.
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Az elöbbeni fajjal a hosszú, az alfélig visszahajtott ovariumokat s a

(limensiokat kivéve, tökéletesen megegyezik. A hím 4 farkpapilla-pár-

ral bír.

t.
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rigida. Kétségtelen, hogy e két nem egymással oly szoros rokonságban áll,

hogy azok között kell határt vonni majdnem lehetetlen, mindazonáltal

egyelre mig pontosabb vizsgálatok e téren nem tétetnek, a nevezett fajokat

ezen genusba valóknak ismerem. Az Anguillula mucronata Grube nev faj

valószínleg e nembe sorolandó, de miután pontosan nem ismerem, sem
mellette, sem pediglen ellene nem nyilatkozhatom.

Ez ideig DujARDiN, Schkeidek, Bastian, Claus, Bütschli, De Man,

LiNTSOV és saját kutatásaim nyomán 42 fajt ismerünk e nembl, melyek

közül egy a tengert lakja. A Eh. mucronata és Leuckarti nev fajok leírását

nem közölhetem, mivel az azokat tárgyaló müvek kezeim közé nem kerül-

hettek. Hasonló oknál fogva kell az oly annyira érdekes emberi belélsdiek,

a Eh. intestinalis és stercoralis nev fajok leírását mellznöm.
A mi e nemnek továbbra való fennállását illeti, arra nézve csak szo-

mort jósolhatok. Keveréke volt és még jelenleg is az, külömböz nemekbl
idekerült fajoknak, hová ujabban ama fajok nagy részét is szokták beosz-

tani, melyek számára kell helyet a rendszerben nem találnak. Az Anguil-

lula nemnek méltó utódja a Ehabiditis nem. Ez elbbenibe mindazon ala-

kokat sorozták, melyek kicsinyek, fonálszerüek és mozgékony természetek

voltak ; az utóbbiba jelenleg mindazokat, melyek akár mint parasiták, akár

mint rothadó anyagok között elfordulók, hasonló minségben találtatnak.

Lassankint kezdik ugyan az utat e téren egyengetni s híres helmintholo-

giai ministerünk, Leuckart, már a Eh. nigrovenosa számára külön nemet

is felállított Ehabdonema név alatt.

E genus nem csupán szabadan él, hanem parasit alakokat is rejt magá-

ban, melyek boncz- és fejldés tekintetében igen közel állanak a beléldiek

Oxyuris nev genusához. Fajai az Anguillula, Cephalobus és Plectus nemek

hez mutatnak nagy rokonságot. Man már meg is kísérletté ezeket, «Odontos-

phíerida» név alatt egy családba egyesíteni. A fajok nagy része hiányosan

van leírva, oly annyira, hogy egyeseket újólag feltalálni igen nehéz leend.

A fajok óriási elterjedésnek örvendenek, mit különösen kedvez fej-

ldési viszonyaiknak köszönhetnek. Az embryok és álczák vándorlási ösz-

töne, a szárazság ellen való óriási ellentállásuk, nagy elterjedési kört és

özámbani szerepet biztosít számukra. Eothadó anyagokkal telt földben, vagy

rothadásnuk kitett anyagokon majdnem mindig fellelhetk. Egyes fajai

azonan tiszta vizekben, növények gyökerein, nemkülönben mint parasiták

más állatok belsejében is tartózkodnak.

Igen valószín, hogy a fajok a talaj minsége szerint külömbözk.

E téren megkezdett vizsgálataim feltevésemet valószínvé tették, de nem

bizonyossá, mivel azokat a bekövetkezett bosniai occupatio miatt jobb

idkre kellett elhalasztanom. Valószín az is, hogy e nemnek minden faja

nálunk is elfordul, kivéve a tropicus vidékekre szorítkozó emberi belférgeket.

Én e nemnek ez ideig csak is négy faját ismerem, habár meg vagyok gyzdve
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arról, bogy Bosniába való távozásom eltt egész sorozatát vizsgáltam oly

fajoknak, melyek általam rotbadó anyagokkal telt földben tenyésztettek s

melyek determinálását a közbejött akadályok folytán abban kellett hagynom.

A jól ismert négy faj közül egy mint új iratik le általam.

A valódi Kbabditiseket elöjövetelöktöl eltekintve, prismaticus száj-

üregök, az oldali körök hiánya és az Ösophagus sajátszer szerkezete által

könnyen felismerhetjük.

A nem jellegei röviden a következk:

A test mindkét vége vékonyodó, hátrafelé rendesen egy hegyezett fark-

ban- végzdik. A köztakaró harántcsikolstága gyakori, de nem általános.

A száj körül rendesen 3—6 ajkat találu7ik, melyek vagy csupaszok, vagy

pediglen agró papillák és seriek által vannak megrakva. NyakÍ2Japillák hiá-

nyoznak. A pharynx rendesen csszer. Az oesophapus a valódi Rhahditisek-

nél egy közepi és egy végduzzammal hír. A tápcsö polyedricus sejtekbl épül

fel. Oldali vonalok és edények általánosak, de nem az oldali hártyák. A fark-

sziróka állandóan hiányzik. A ni ivarszerv kétosztatít részarányos. Az ova-

riumok többnyire visszahajtottak.

A hímek aránylag ritkábbak és kisebbek, minta nstények; farkuk

hossza az utóbbiakhoz képest a legtöbb esetben igen rövid. A spiculumok

l-ettosek, görhitettek s hasi oldalukon többnyire barázdával ellátottak. A leg-

t(')hh hím hnrsával van ellátva, melyen hordaszerií papillák találhatók. Altalá-

l)an í) papilla pár található, melyek hármasával három csoportot képeznek.-

Mozgásaik élénkek. Fejldésük csekély átalakulással történik. Elfor-

dul szznemzés, hímnség és heterogonia. Az embryok és álczák hosszabb

ideig való kiszáradás után ismét felélednek, az ivarérettek azonlian e tulaj-

dont nélkülözik.

A fajok könnyebb meghatározása czéljából közlött táblázatban a bursa

alkatában észlelhet klömbségekre — melyben a legváltozatosabbak az

alakok— kellett volna a fklömbséget fektetnem, de ezt czélszerség szem-

pontjából nem tettem. A kezd kutatónak nemcsak nehezére esik a bursa

papilláit s azok elhelyezkedését pontosan felismerni, hanem többnyire ns-
tény példányokra l)ukkanván, az ily terv szerint készült tál)lázatot nem is

használhatná.

Ez ideig 42 fajt ismerünk e nembl, a melyek közül egy tengeri.

A bennünket érdekl 41 faj közül a mucronata, Leuckarti, stercoralis és

intestinalis nev fajokat kénytelen vagyok a táblázatomból hihagyni, mivel

azok pontosabb leírását nélkülözöm. A heterogonius alakok a táblázatban

kétszer fordulnak el u. a. szám alatt, kivéve a rubrovenosa fajt, melynek
szabadon él faját leírásból sem ismerem. Az egyes fajok tökélytelen leirása

igen sok bajt okozott a tábla készítésénél, és könnyen megeshetik, hogy az

egyik vagy a másik nem foglalja el kell helyét. Megnyugtatásul szolgálhat

azonban ama pontosság, melylyel a táblázat szerkesztésénél eljártam.



85

Tdhl'i a fajok rnegJiatározására.

Ajkak nélkül; tompa farkvéggel; 6—T"% hosszú; a
Liiiiax ater bélcsövében *

2 ajakkal ; begyes farkvéggel ; 6 "»í/,,, bosszú ; a Limax
cinereus nyálka niirigyeibeu -

Hosszúkás közepi bulbussal 3 "'/,„ bosszú ; kupolya-
szerü vastag farkkal ; a Limax aterben ^

w

bß
cg

,3

cd 2
c3 ^;^

SC te
~cö »m

:3 îsSL cd
~~-

-eu 5= >
a fo «-5 S

Találtatott egy brazíliai békafaj bél-

csövében
Kiszélesedet bursával ; él a Rana tem-

porara tüdejében
Kiszélesedet bursa nélkül ; él a Bufo

cinereus tüdejében

Az ajkakon egy kis sertével

Rövid- (rj^^„ szájüreggel «

száj '

C3 r^

rrel (Szk szájüreggel. Szznemzés
losszu í Hosszabb í

Heterogonius alak
száj- ,' ,'.'..

'
; a rf bursa nélkül

rrel \
s^^^y^'i-el

( A liim burkával ...

a tis (Rövid szájür és oesophagussal ; hermo-
-o

*
f ; phodit

w á .2
I

Hosszú szájür és oesophagussal ; kétféle
' * "^

l átmérj farkkal

^ ^ (Hosszabb szájürrel; rotliadástcSl ment helyeken
S,^ 'Rövidebb szájürrel; rothadó anyagok között
fo I

(flnomahl) s helyeseljb fai'kkal mint a parasit)

_ç. ^ (Az ajkak mindegyikén két kis serte

'íS, i Ajkak ser- ) Rövid szájürrel

J ( ték nélkül \ Hossj^i szájürrel

(A szájiu'eg az oesopliagus feléig ft)lytatódik .

.

^ -^ íA bursa nem terjed a fark végéig ; rot-

M :^ Sä) liadó anyagokban
.<"'"§ S ^p| A bursa a fark végéig folytatódik ; tiszta

z, g I vizekben ..

Herma- | Hosszú szájürrel

phroditok \ Rövid szájrrel

Ajkok sertékkel

Egyszer noi ivarszervvel

Kicsiny
(
A him liursa nélkül

de rövid I A him
(
bursa a fark végéig

száj-
j

bursa- 'bursa nem ér a

rrel l val I íark végéi»

Rövid de igen széles száj rrel.

» S-h
Vulva
test kö-

zepében
Vulva
a test

közejie

eltt

»cd cd

> M
I

Ajkak serték és papillák nélkül

I

Minden ajakon két sertével

augiostoma.

flexilis.

appeudicnlata.

membránosa.

nigrovenosa.

rubrovenosa.

gracilicauda.

producta.

Schneider!.

Minden
j
Rövid de szélles szájrrel ...

ajakon egy| Igen hosssú szájürrel

papilla [Rövid de keskeny szájrrel

Két ajak egy j Rövidebi i szájüreg: folyton véko-
két lebenyü J nyodó hegyes fark

ajakká olvad
j
Hosszabb szájüreg; legömbölyi-

össze I tett fark kis hegygyei

nigrovenosa.
*" terricola

** dolicliura.

*' heternrus.
^^ brevispina.

" appendiculata.
^* longicandata Bts.
^^' curvicanda.
^* strongyloides.
'^ macrolaima.

^^ inermis.

*' flnviatilis.

"^" foecunda.
^' dentata.
-•' Bütschlii
'-" monhystera.
-* lirata.
*•'' acris.

Hosszabb oeso-

phagus és fark-

kal -»

Tiszta helyeken -^

Még ivarilag

éretlen állapot-

ban ismeretes...
"'"

elongaía.

papulosa.

ornata.
longicandata Bst.

filiformis.

oxynris.
pellioides.
Clansii.
agilis.

aspera.

pellio.

teres
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E nem fajai a következk :

1. Rhabditis angiostoina Duj. í= Leptoclera Schn. — Angiostoma liinacis Duj.l

DuJARDiN. Hist. d. Helmith. pag. 263. Pl. V. f. 36—37.

Schneider. Müller. Arcliiv. 1858. pag. 426. T. X. f. 2.

— Monatsb. d. Brl. Acad. 1856. pag. 192.

— Monogr. pag. 157. T. X. fig. 2.

Feje széles ; ers falú szájürege rövid, hengeres. A hím farkvége

lekerekített, több kis kiemelkedéssel. A széles bursa egészen a fark végéig

terjed és 4 pár bordaszerü papillával bír. A spiculumok levélidomúak.

A ? és cf hossza 6—7 "^^^.

2. Rhabditis flexilis Dixj. (=: Leptodera Duj.)

DujARDiN. Hist. d. Helm. pag. 108. Pl. 6. fig. A.

Schneider. Mxjller. Archiv. 1858. pag. 427.

— Monogr. pag. 156. T. X. fig. 1.

Schneider szerint szája csak két ajakkal vétetnék körül, de való-

szin, hogy itt is az általános terv szerint 3 ajak létezik. Az ovariumok

nem hajlanak vissza. A bursa az alfél eltt kezddik s egészen a fark

végéig folytatódik. A spiculumok ersen meggörbítettek.

A ? hossza 6 ™/„.

Található a Limax cinereus nyálkamirigyeiben.

3. Rhabditis appendicnlata Sehn. (= Alloionenia Schn. = Leptodera Schn. r= Anguil-

lula Btsl.)

Schneider. Zeitschr. f. wiss. Zool. X. Bd. pag. 175.

— Monogr. d. Nem. pag. 159. T. XI. fig. 4.

Claus. «Beobachtmigen ü. die Organisation und Fortpflanzung der Lept.

axDjpend.» Schriften der Gesellschafft zur Beförderung "der geschichtl.

Natiu-wiss. zu Marburg. Supl. Heft. HI. 1869.

BüTSCHLi. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Bd. 4. Heft. pag. 374.

A parasit alak nstényének kúpalakú rövid hegygyei ellátott farka

van, míg a szabadon élnek hosszúra kihúzott s lassankint hegyesed a farka.

Az elbbeni alak hímjének farka is karcsúbb, mint az utóbbié. Az elbbeni

nagyobb számú petéket rak mint az utóbbi s kevéssé kifejlett billenty-

készülékkel van ellátva. A hím farkán 4 papilla található.

A parasit alak a Limax ater nev meztelen csigában él, a szabadon

él pediglen nedves földben tartózkodik.

4. Rhabditis membránosa Schn. (= Leptodera Schn. = Auguillula Btsl.)

Schneider. Monogr. pag. 157. T. XI. fig. 10.

BüTscHLi. Zeitschr. f. w. Zool. pag. 175.

Csak egy petefészekkel; a vulva az alfél közelében. Vivipar.

Találtatott egy brasiUai békafaj bélcsövében.



87

5. Rhabditis iiigroveuosa End. (= Ascaris íiliformis Goez. — A. sxibiilata Goez. = A.
piilmonalis Gni. = A. tracliealis Giu. = A. insoiis Giu. = Fusaria iiigroveuosa Z. = A.
nigroveiiosa End. = Oxyuris iiigrovenosa Meyer. — Leptodera iiigroveuosa Scliii. =
Anguillula Eaiiae temporariae Perty. = Eliabditis nigroveiiora Duj. = Ehabdonciua

uigrovenosum Lenck.) Ill, T. 15. ábra a—c.

tícHWMMERDAM. Bibel d. Nat. 317.

GoEZE. Naturg. 95. 98.

Gmelin. Syst. nat. 30. 35. N. 56. 58. 59.

Zedek. Nachtr. 48. Naturg. 105.

EuDOLFi. Wiedeman's s Archiv II. 2. 1 7.

— • Eilt. hist. II. 147.

— Synopsis 43. 276.

NiTzscH. Grube, EiicicL VI. 47.

Bagge. Dissert, inaugurale de evol. Eiitoz. Fig. XX.
Gluge. Auatom. Micr. Unters. 200. Wiegmami's Archiv 1842.

Hannover. Forhandliiigar vid de Skandenaviske uaturforskarne tredje

mote. Stockliolm. 1842.

KöLLiKER. Miiller's Archiv. 1843. 101—136.

Bellingham. Ann. of. uat. hist. XIII. 1 70.

SiEBOLD. Wisgiuann's Archiv 1815. p. 215.

Du.tardin. Hist. Nat. d. Helm. p. J 78.

Meyer. Beitr. z. Anat. d. Entozoen. pag. 15 és 27.

Diesíng. Systema. Helm. pap. 187.

Schneider. Moiiogr. d. Nem. pag. 316.

Davain. Mem. Soc. biolog. 1862. p. 267.

Ercolani. Mem. Acad, di Bologna 1873. T. III. p. 30.

Perty. Die kleinsten Lebensformen, p. 156.

Leuckart. Die Parasiten des Menschen. I. Bd. 1. Lief. 1879.

Ezen már oly annyira kikutatott fajnak csak is cábrájára utalok.

El a Kana temporaria tüdejében és szabadon. Igen gyakori mindenütt.

6. Rhabditis rubrovenosa Scliii. (= Lejitodera Schii.)

Schneider. Monogr. pag. 318.

Schneider csak igen felületes leirást közöl e fajról. Valószinüleg nem
is külön faj.

El a Bufo cinereus tüdejében mint parasit és a vizekben szabadon.

7. Rhabditis gracilicanda de Man.

De :\Ian Orders, pag. 79.

A száj három ajak által vétetik körül, melyeken serteszer papillák

találhatók ; a pharynx keskeny, prismaticus. Az œsaphagus az Anguillula

acetiéhez hasonlít. A ? farka hosszú, haj szálfínomságig vékonyodó. A bursa

az alfél eltt kezddik és a farknak csak kis részét veszi körül. 10 pár

bordaszerü papillával.

De Man ganéj között találta ; én rothadásba.átmen káposzta levelek

által befödött föld felületén észleltem egy ízben, de róla rajzokat nem

készíthettem.
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Ezen faj hímnösségét Schneider es Bürs::iLi pontos vizsgálatai

minden kétségen kívül helyezték.

A száj 6 kis ajak által vétetik körül, melyek mindegyikén egy kis

serteszerü papilla található. A szájüreg aránylag rövid. Az ovariumok

majdnem a vulváig hajlanak vissza.

Található nedves rothadó anyagokkal telt földben.

t.
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14. Rhabditis lougicandata Bisl.

BsüTscHLi. Beitr. pag. 114. T. XI. fig. 65 a—b.

Találtatott rothadó gombák között.

A száj 6 ajak által vétetik körül, melyek mindegyikén 2 serteszerü

papillát találunk. A melsö bulbus gyengén van kiképzdve. A ? farka igen

finoman végzdik. A bursa nem ér a fark végéig ; szélei a hasi oldal felé

behajtottak. A spiculumok csatornázottak. Ovipar.

t. h. = 1-5%.
h : oe. = 1 :

6—

7

h : f. — 1 : 6—7 a nsténynél = 1 : 12 a hímnél.

15. Rhabditis cnrvicauda Scliii. (Leptodera Sclm.)

Schneider. Mouogr. pag. 158.

A száj 6 csupasz ajak által vétetik körül. A ? farka kupolyaalakú.

A cf bursával bír; 10 papillával, melyek közöl 7 pár bordaszerü. A spicu-

lumok végükön lapátalakúlag kiszélesednek.

Î h = 1-4 %.
Találtatott nedves földben.

16. Rhabditi^; strongyloides Sehn. (= Pelodera Sclm. Pelodytes Sehn.)

Schneider. Eeiehert et Dubois. Archiv. 1860. pag. 228. T. VI. fig. 12.

— Monographie pag. 152. T. X. fig. 9.

A száj 6 csupasz ajak által vétetik körül. A nstény farka lassankint

hegyesed. A bursa a farkon túl is terjed; 10 pár bordaszerü papillával.

A spiculumok végükön összenttek ; a mellék darab kampószerü.

Található nedves földben.

A ? hossza 2 %.

17. Rhabditis macrolaima Sehn. (= Leptodera Sehn.)

Schneider. Monogr. pag. 9. 15 T. XI. fig. 5.

A száj csupasz ; a szájüreg az a saphagus feléig folytatódik ; a fark

hosszú vékony ; a bursa nem ér a fark végéig s 9 pár bordaszerü papillá-

val van ellátva ; a spiculumok igen vékonyak.

Található nedves rothadó anyagokkal telt földben.

18. Rhabditis inermis Sehn. (;= Leptodera Sehn.)

Schnejder. Monogr. pag. 158. T. X. fig. 6.

A száj ajkak nélküK. A ? farka rövid, ers hegygyei. A bursa nem
ér a fark végéig és 7 pár papillával bír.

19. Rbabditis flaviatilis Btsl.

BüTscHLT. üiiters, Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI.
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Habitusában a Khabditis marina nev fajhoz mutat rokonságot,

BüTscHLi kimondása szerint, ki e fajról pontosabb leirást nem is ád,

csupán a hím farkát irván le pontosan. A bursa a fark végéig ér, és 9 pár

bordaszer papillával bir.

Találtatott folyóvizek felületén úszkáló rothadó anyagok között.

t. h. = 1-9 ^%^

œ.h. = 0.29 »

f. h. = 0-08 »

20. Rhabditis foecnnda Sehn. (= Leptodera Scliu.)

Schneider. Monog. pag. 315.

Ezen hermaphrodit fajról pontos leírással nem bírunk.

Található rothadó anyagok között.

21. Rabditis dentata Sclm. f= Leptodera Sclm.)

Ugyanannyit, mint az elbbirl.

22. Rbabditis BütschliDe Mau.

De ?íIan. Onderz. pag. 77. Pl. IX. fig. 36 a—d.

A száj 3 ajak által vétetik körül, melynek mindegyikén valószínleg

két kis serte található. A hím bursája a fark végéig ér s 9 pár bordaszerü

papillával bír. A spiculumok három mellékdarabbal bírnak. A ? kúpidomú

farka rögtön megvékonyodik s hajszál finomságban végzdik.

? ^
t. h. = 0.39

^i,,
1 : ^%

h. œ. = 1 5—6 » 1 : 5 »

f : h. = 1 : 7 I) igen rövid.

23. Rhabditis monhystera Btsl.

BüTSCHLi, Beitr. pag. 106. T. VIII. fig. 53 a—b.

E fajra néze legjellemzbb a ni ivarszerv egyoldalú alkotása.

t. h. = 0-7 %,
h : œ. = 1 : 5 »

h : f. = 1 : 6—8.

Találtatott nedves földben Plantagók gyökerein.

24 Rhabditis lirata Sehn. (= Leptodera Sehn.)

Schnikder. Monogr. pag. 161. T. X. fig. 12.

A köztakarón mintegy 20 léczalakú kiemelkedés észlelhet. A Ç farka

hegyesen végzdik. Az rf farka tompa legömbölyödött s végén egy kis hegy

gyei van ellátva. Bursa nélkül.

Található nedves földben.



92

25. Rhabditis acris Bst.

Bast. Monogr. pag. 130, T. X. fig. 68.

Szája három csupasz ajak által vétetik körül. A cf bursája 9 pár borda-

szeríí papillával bir. Vulva valamivel a test közepe mögött nyílik.

? cf

t. h. = 0-73 0-62

h : œ. = 1:5 = 1:5
h: f. ^ 1:7 = 1:18

Találtatott fünem növények gyökerein.

26. Rhabditis elongata Sclm. (= Lej)todera Sehn.)

Schneider, Monogr. 159. T. X. fig. a—b.

BüTSCHLi, Zeiíschr. für wiss. Zool. XXVI. Bd. pag. 366.

A hím bursája Sc ineider leírása szerint 7, Bütschli szerint pedig-

len 10 papillával bír. A spiculumok hosszúak, végükön gombszerüek.

A hím h. = 1*14

h:œ= 1:11.

h:f = 1:7-8.

Találtatott ganéjban.

27. Rhabditis papulosa Sehn. (Pelodera Sehn.)

Schneider. Monogr. pag. 153,

A köztakaró 4 léczalakú kiemelkedéssel. A száj három ajakkal. A száj-

üreg rövid de széles. A nstény farka kupolyaszerü rövid farkkal. A bursa

levélidomú ,9 pár bordaszerü papillával.

Találtatott nedves földben.

28. Rhabditis ornata Bst.

Bastian, Monogr. pag. 130. T, X. fig. 65—67.

Vékonyodó hegyben végzd farkkal. Vulva a test közepében. A spi-

culumok nem igen szélesek, gyengén görbültek. A bursa a fark végéig ér.

Találtatott fünem növények hónaljában.

t. h. = M
h. œ. = 1:6
h:f = 5-néll:9. rf-nél 1:17

29. Rhabditis longicandata Bst.

Bastian. Monogr. pag. 130. T. X. fig. 63—64.

A cf ez ideig még nem észleltetett. A nstény farka fonalszerüleg vég-

zdik. A vulva valamivel a test közepe eltt fekszik.

Találtatott homokos földben tenyész fünem növények gyökerein.

t. h. -^ 1-8.

h : œ. = 1 : 7

h : f. =1:7
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30. Rhabditis filiformis Btsl.

BüTscHLi. Beiträge pag. 106. T. VIII. fig. 53 a—b.

Ivarilag még nem érett példányokban észleltetett. Feltnen véko-

nyodó farka a legjellemzbb.

Találtatott fán tenyész mohok között.

t. h. = 0-45 %
h : œ. = 1:4 »

h : f. = 1 : 3 .)

31. Rhabditis oxynris Claus. (Anguillula Clans.)

Claus. Z. f. w. Zool. XII. Bd. pag. 354. T. XXXV. fig. 7.

BÜTSCHLI. Beitr. pag. 105. T. IX. fig. 57,

E faj, mely legelször Claus által íratott le, Bütcshli leírásától több

tekintetben, különösen pedig oesupbagusának szerkezetében tér el. Claus

szerint a melsö bulliis hiányoznék, míg Bütschli szerint az jól kifejldött.

Én e fajt még fel nem lelem és kénytelen vagyok Bütschli leirását tekin-

tetbe venni, mivel ö e faj himjét is leirja.

A száj G csupasz ajak által vétetik köri ; az œsophagus keskeny egy

ovális közepi bulbussal. A cf farka hegyes kúpidomú, Vulva a test közepe

mögött fekszik. A hím bursája a fark végéig ér s 8 pár papíUával bír.

Találtatott nedves földben.

?

t. h. =
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foglal helyet. A szájüreg rövid, de széles. Az ovariumok visszahajtottak s

keresztezdök. A cf még nem észleltetett.

Találtatott rothadó gombák között.

34. Rhabdltis agilis Linst.

y. LiNSTOV. Troscliels Archiv. 1866. I. pag. 14. T. II. fig. 36—37.

A száj 6 kis ajak által vétetik köri, melyek mindegyikén egy kis

papilla foglal helyet. A szájüreg hossza 0-02 '%. A vulva a test közepében

fekszik. A bm-sa a fark végéig ér és 5 pár bordaszerü papillával bír. A spi-

culumok keskenyek és hosszúak ; nagy mellékdarabbal.

Találtatott földben.

?
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A köztakaró meglehetsen vastag ; a száj ß ajak által vétetik körül,

melyek közül kettö-kettö egymással össze van nve s minden összentt ajkon

két kis serteszerü papillát találunk. A szájüreg hosszú és széles. A pórus

excretorius a hátsó bulbus mögött nyílik. A hátsó bulbusban számtalan magot
találunk. A rectum körül 3—4 nagyobb sejt található. A spiculumok hosz-

szúak, kissé orsóidomúak és különváltak ; a mellék darab végén osztott.

A bursa keskeny és 9 pár bordaszerü papillával bír.

Található rothadásba átment földi gilisztákban, de rohadó anj^agok-

kal telt földben is.
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41. Rliabditis stercoralis Norm. (= Auguillula Korni.)

Norm. Cpt. rend. 1876. Juill. pag. 316. és 3S6.

Bavay. ((Davaiue Traite» des Entozaires II. Paris 1867.

Leuckartt. Die mensclil. Parasiten. 1879. I, Bd. I. Lief. pag. 63.

E fajt Norman legújabb idben találta fel Cocliinchinában, nagy has-

menésekben szenved betegek bélcsövében, melyek a máj és hasnyál-mirigy

kivezet csöveit is ellepik. E faj a Eh. terricola nev fajhoz igen hasonló

s kétségkívül ezen nembe való. Ovipar. Fejldése a bélben 5 nap alatt megy

végbe.

A d' h.= 1 %; a nsténye 3-3 '>%.

42. Rhabditis intestinalis Grassi (= Anguillula Gr.)

Parma. B. Grassi. Sovra L'Anguillula intestinale, e sovra embrioni proba-

bilimente d'Anguillula intestinale. Con. 1. tav. in : Studj fatti nel

Laborat di Pavia 1S78. (Estr. dall Ai-ch. per le Se. med. Vol. 3.

Nr. 10.)

Grassi. Batt. L'Anguillula intestinalis Nota preventiva, in : Sludj fatti nel

Laborat di Pavia 1878. (Estr. dalia Gazetta. Med. Ital. -Lomb. Nr.

48. 1878.

Ezen az élbbemhez igen hasonló faj ; a házi nyulak bélcsövében talál-

tatott hasonló viszonyok között.

Pontosabb adatokat nem adhatok, mivel az illet irodalom nem áll

rendelkezésemre.

Ezen olyannyira fontos nemnek alakjai részben tiszta, minden rotha-

dástól ment, részben rothadó anyagok között lelhetk fel. Egyes fajai mint

belélösdiek is ismeretesek. Az álczák és embryok nagy életszívóssága szép

elterjedési kört biztosítottak számukra. Oly helyeken, hol a rothadást a nagy

meleg elsegíti, mint a tropicus vidékeken, sokkal változatosabbak mint

nálunk. Nyáron sokkal gyakoriabbak nálunk is, mint más évszakokban.

Gen. ANGUILLULA. Ehrbg.

Vibrio 0. Fr. Müller. Ascaris Goez. Rliabditis Duj. Loptodera Sehn. Ceplialobus Btsl.

Mieltt Ehrendeeg e nemet az annyira ismert A. aceti alapján fel-

állította vohia, a búvárok a szabadon él Fonálférgeket többnyire Yibrio,

Ascaris és Oxyuris nemek alatt írták le. E nem fennállása után pediglen

nemcsak azok, hanem több rovarokban élsköd fajok is e nembe osztattak.

DiEsiNG «Eevision der Nematoden» czímü mvében ugyan ezen parasiták

nagy részét kivonta e nembl, de egyeseket mégis benn hagyott. Az ismert

fajok, az A. aceti-t kivéve, mind oly rosszul vannak jellegezve, hogy azokat,

egyeseket kivéve — melyek jelenleg már más nemekbe tartoznak — többé

feltalálni alig lehet. Ezen rosszul jellegzett fajokat e nembl kivonom és

csak függelék gyanánt sorolom fel.
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DujARDiN rendszerében e nemet mellzi és annak fajait az álta la

felállított Ehabditis nev genusba osztotta, a honnét azonban azok, az

A. ranae temporariat nev fajt kivéve, Bastian által ismét e nembe vissza-

tétettek. Schneider az Auguillula nemben csupán a növénj^ parasitákat

hagyta meg, míg a többieket a Leptodera nembe osztotta. Eljárása azonban
helyben nem hagyatott.

E nemben tehát csak is két faj foglalt méltán helyet s ez az A. aceti

és glutinis nev faj, mely két fajt azonban Schneider nagy rokonságuknál

fogva egyesített, köztök a nagyságtól eltekintve más különbséget nem
találván. ScHNKiDERuek ezen eljárását nekem is helyben kell hagynom
vizsgálataim nyomán. E faj a csirizben ép úgy elél és szaporodik, mint az

eczetben, a nélkül, hogy habitusában lényeges változás történnék. Általá-

ban áll, hogy a csirizben élö fajok nagyobbak és szebbek, mint az eczetben

élk, de boncztani szerkezetük egy és ugyanaz marad. Hoog, a legrégibb

búvárok egyike, már kifejezést adott annak, hogy az aceti és glutinis nev
fajok talán nem is tekinthetk külön fajoknak, de Dujardin és Davain

határozottan ellene nyilatkoztak, minek következtében azokat Bastian is

külön fajok gyanánt írta le. Davain ezenkívül még azon nézetben is Vahi,

hogy a glutinis nev faj a búzában fészkel s hogy a csiriz készítése alkal-

mával a liszttel j abba, de hasztalanul keresett a búzában utána.

Schneider szerint e két fajt csak is a méretek különbözsége válasz-

taná el egymástól, míg a többi charekterekben tökéletesen megegyezk
volnának. Én eleinte szintén ezen nézetben voltam, de lassankint, midn
Bastian, Schneider és Ceiînay rajzait összehasonlítottam egymással, egy

másik különbségre akadtam. Az œsaphagus ezen búvárok szerint külön-

böz lefutású. Bastian rajza szerint az œsophagus átmérjében egyenl

vastagságú egy cs, mely minden szkület nélkül megy át a lulbusba.

(L. IV. T. 17. ábra.) Schneider szerint azonban az œsophagus egy tágulatot

képez, s csak ezután megy át a hosszú megszkült csövei összefügg bul-

l)usba. Cirnay rajza Schneider rajzához közeleg, csakhogy a megszkült

cs nem oly hosszú, mint az elbbeninél. Eleinte valóban azt hivém, hogy

az illet búvárok hiányos kutatásaiból ered különbségek ezek, míg végül

többszöri kutatás után reá jöttem a dolog nyitjára. Kezdetben a csirizben

él fajokat kezdtem vizsgálni, de azok valamennyien a ScHNEiDER-féle

rajzhoz hasonlítottak s csak is hosszú keresés után akadtam olyanokra, a

melyeknél a szkület a rendesnél kisebb vala. (IV. T. 17. ábra.) Késbb
az eczetben él fajokat kezdtem vizsgálni s azoknál is általában egy sz-

külettel ellátott œsophagust találtam. Szorgos kutatás után azonban oly

fajegyénekre is akadtam, a melyek minden tágulatot mellz bárzsinggal

bírtak (IV. T. 17. ábra f.); st össze is állítottam a különböz szabányú

œsophagusokat, melyekre két évi kutatásom alatt akadtam. (IV. T. 17.

ábra a—f.). Mily szép példa ez az egyes szervrészek változóságára. Meg-

Trrmr. ü'irai^i fiizele'.;. ív. li'ilel 'í.fii-.i't. 7



jegyzem azonban, hogy az általános alik a s/iiikiilettel bíró œsophiga^, s

hogy Bastian alakja a ritkaságok közé tartozik. Nyilvánvaló, hogy itt e

sorozatban két faj vagy válfaj foroghat a kérdésben, melyeknek azonban

átmeneti alakjai is ismertek. Nincs okunk tehát semmifélekép sem két

külön fajról álmodoznunk. E két faj összevonása oxophyla név alatt csak

helyeselhet.

Visszatérvén e nem fajairól mondattakra, átlátható, hogy abba Bastian

idejében csak is egy jól jellegzett faj tartozott, melyhez idvel Bütschli

által még kett soroztatott. De ez is megsokaltatott, s De Man által az

egyik, az A. terrestris, kivétetett e nembl s számára egy új genus állítta-

tott fel Teratocephalus név alatt. E nem ez idben tehát csak is két fa

által vala képviselve, de 1876-ban Bütschli ^) e nem fennállása mellett kar-

doskodván, abba több, más nemekbl kivett fajokat sorozott melyek az

oesophagus szerkezetében s a farkpapillák elhelyezésében e fajhoz rokon-

ságot mutattak. Ezek : valamennyi Cephalobus faj, a Rhabditis membrá-

nosa és appendiculata nev fajok. Kifejezést ád továbbá annak, hogy a

Plectus nem alakjai e nemmel egyesítendk ismereteink tökélyesítése után.

A Cephalobus nemnél indokoltam a korai eljárást. A két Ehabditis

faj is inkább az illet nemben foglalhat helyet mint itt. A bursanélküli

Rhabditis lirata nev faj a farkpapillák elhelyezése tekintetében igen

megegyez a nevezett fajokkal s talán azok nagyobb rokonságot is mutat-

nak hozzá mint az Auguillula acetihez. Nemde a lirata fajt két bulbusú

œsophagusanal fogva senkisem sorolná e nembe? Miért sorolnék a Rhab-

ditisekhez hasonló szájvég és szájürrel ellátott fajokat ide, melyek egyike

még ketts ni ivarszervvel is bír. Egy családba igen egyesíthet e három
nem, de egy genusba nem.

E nembe tehát csakis két faj sorolható.

A nemi jellegek a következk :

A test karcsú, mindkét vége felé vékonyodó, különösen a hátsó vég

felé, hol az egy hajszálfínomságú farkban végzdik. A köztakaró sima
csak olykor kissé gyrzött. Serték hiányoznak. Pnpillákkal csakis a hímek

Urnák a farkon. A szájüreg elenycsz()lcfi csekély. A hárzsing egy mells tágii-

lattal s egy hátsó régduzzammal hír, melyben egy billenty-készülék foglal

helyet. Az oldali körök és a farkszívóka mindig hiányoznak. A ni ivarszerv

mindig eggszerií; a visszahajtott ovarium a vulván túl végzdik. Az oldali

edények hiányozni szoktak. .4 spiculumok hosszúak, kissé meggörhiUtek ; a

mellékdarab kicsiny, egyszer. A hímek 4—5 pár farkpapillával hirnak.

Mozgásaik élénkek.

E nem úgy látszik fajokban igen szegény, de a fajok nagy elterjedé-

sek. Egyik faja, az A. aceti, úgy látszik az egész földön el van terjedve.

M Zeitsehi-. f. wiss. Zool. XXVI. köt. 374, 1.
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Fajai a következk :

1. Angnillnla oxophyla Elirbg. IV. T. 16—19. ábra. (= A. aceti et A. glutinis

Elirbg. = Leptodei'a Sclm.)

BoRELLUs. Obs. Micr. Centur. 7, 165G.

Power, Micr. Obs. 38.

Hook. Microsc. I. 2. tab. 1.

JoBLOT. Obs. Micr. I. 2. tab. 1.

LoEUWF.NHOEK. Phil. Trans. 1676. p. 6.56.

Cellius. Apiid Bakerum. II. 2.50. (vivipara).

Packer. Micr. tab. X. 8. 9 ; Micr. Expl. SI. tab. V. 10.

Fränkische. Sammlung IV. 277.

GoEZE. Natnrf. I. St. 1—53 et VIII. St. 38.

— Bonnets Oi-ganis. Körp. 59.

Spallanzani. Opns. Phys. I. 83.

RoziER. Anguille du Vinaigre. Obs. 1775. Mars, et 1776. Janó

Martini. Alig. Gesch. d. Nat. I. 412.

— Beschäft. Berhn. Gesellseh. I. 342.

LiNNE, Syst. Nat. 1326.

Müller, O. Fr. Anim. inf. 63.

— Naturf. XIX. 162.

BoRY. Eucycl. Meth. 1824. p. 788.

DuGES. Ann. d. sc. Nat. IX. 225,

Blainvillk. Diet. d. sc, Nat. XVII.

Dujardin. Hist. uat. d. Helm.

Cernay. Monogr. d. Essigälcken. Moscan 1849.

Ehrenberg. Infusions thiere 82.

Leidy. Proc. Acad. Philad. VIII.

HooG. Pop. Sc. lieview Jan. 1863.

DiESiNG. Syst. Helm. p. 118.

~ Sitzungsb. d, k. Akad. N. 28. p. 627.

Ledermüllek. Microsc, 33.

BuFFON. Allg. Hist. d. Nat. I. 2.

Schranck. Beitr. 109.

Schneider. Monogr. p, 160.

Bütschli. Z, f. w. Zool. Bd. XXVI. pag. 374.

Hallez, Revue d. Sc. Nat. par. Dubrueil. 1877. V. 1.

A köztakaró sima ; a száj körül 3 igen apró ajakkal ; az ajkak papillák

és serték nélkül ; œsopliagos egy hosszúkás tágnlattal s egy billenty-

készüléket tartalmazó végduzzammal. A spiculumok keskenyek, kissé gör-

bítettek ; a mellékdarab kicsiny, egyszer, A hím 5 pár farkpapillával bír,

és pedig 4 pár lateral és 1 pár median papillával.

A méretek közép értékét véve :

? cf újszülött,

a t. h. = 1-552 %, M 92 % 0-36 '>%

t. sz. = 0-0315 (( 0-027 «
-

œ. h. = 0-1G425 « — —
f. h. = 0-2115 « — —

7"-'=
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A vulva az alféltl 0-5175 -»^^t-nyire fekszik.

Található gombákkal telt eczetben és a csirizben.

2. Angaillula agnatica Btsl.

BüTscHLi a fajt csak egy alkalommal észlelte, s annak pontosabb

leirását ekkor elmulasztotta. Egész habitusában az elöbbeni fajra emlé-

keztet, attól kissé gyrzött teste és tompított farka által különbözik.

En csupán e két fajt tartom ez ideig e nembe valónak, a többit —
melyeket újólag feltalálni alig leend lehetséges — csupán függelék gyanánt

sorolom fel Bastian után. Igen valószinü, hogy nagy részök más genusok-

ban szerepel. Ezek :

Angnillnla flnviatilis Heuipr. et Ebrbg.

Strackker. Ferskoands Aal, in Nye tíaml. of. Dansk. Vid. Selsk. Skr

III. D. 33.

Linné. Amoen. Acacl.

O. Fr. Müller. Animale. Inf. 65.

BoRY. Encycl. Metli. 1824.

Ehrenbeeg. Symb. Pliys. Phytoz. Entoz. tab. II. 8.

— Organ. Syst. u. geogr, Verbr. 1830.

— Infusions tliiere 1830. pag. 10. 15. 68. 105,

DujARDiN. Hist. nat. d. Helm. 244.

DiESiNG. Syst. Helm. II. 130.

Angnillnla inflexa Hempr. et Elirbg.

Ehrenbeeg. Symb. Pliys. Phytoz. Entoz. tab. I.

DuJARDiN. Hist. nat. d. Helm. 244.

Diesing. Syst. Helm. 131.

Angnillnla coluber Hempr. et Ehrbg.

O. Fr. Müller. Animalciüa Inf. 62.

Ehrenbkrg. Symb. Phys. Phytoz. Entoz.

DujAEDiN. Hist. Nat. des Helm. 244.

Diesing. Syst. Helm. II.

Angnillnla reticanda Hempr. et Ehrbg.

Ehrenbekg. Symb. Phys. Phytoz. Entoz.

DuJAEDiN. Hist. Nat. d. Helm. 244.

Diesing. Syst. Helm. II. 131.

Angnillnla dongolana. Hempr. et. Ehrbg.

Ehrenberg. Symb. Phys. Phytoz. Entoz.

Dujardin. Hist. Nat. d. Helm. 244.

Diesing. Syst. Helm. II. 131.

Angnillnla Brassicae. Gr.

Grube. Wigmann's Archiv 1849. I.

Diesing. Syst. Helm. II. 557.

Angnillnla miuisterialis Diesing.

Humboldt. Über die gereizte Musk. n. Nerveuf. I. 179,

BoRY. Encyd. Méth. 1824,

Diesing. Syst. Helm. II. 136.
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Angaillala faeonlornm Diesiug.

GuEEiN Meneville. Acad, des Sc. Nat. Paris. 18t5.

Vers in oesterreicb, k. k. Wiener Zeitung 1845. Nov. 7.

Comptes. Rendus XXI. (1845.)

Froriep. Neue Notiz. XXXVI.
DiESiNG. Syst. Helm. II.

Angaillala fossalaris Leidy.

Proced. of. Pliilad. v. 226.

Angaillala ecaadis Elirbg.

MouatsL. d. Berl. Akad. 1853.

DiES-iNG. Sitzungsb. d. kais. Akad. Bd. XLII. 629.

Angaillala longicanda Ebrenbg.

MoNATSB. d. Berlin. Akad. 1853.

DiESiNG. Sitzungsb. d. Kais. Akad. Bd. XLII. 629.

Gen : TEEATOCEPHALUS de Man.

Anguillula Btsl.

E nemet, mint az elöbbeniekböl értesültünk, De Man állította fel az

Anguillula terrestris Btsl. nev faj alapján.

A nemi jellegek a következk:

Karcsú test
;
jól gyrzött köztakaró, serték nélkül. A fejen sajátszer

papillákkal. A kis szájüreg az egy bulbusú œsophagusba vezet. A itöi ivar-

szerv enyszerü. A spiculumok ersen görbítettek, mellékdarab nélkül.

A ^ farkán papiUák ?iiru'senek.

1. Teratocephalas terrestris Btsl. (= Anguillula Btsl.) IV. T. !20. ábra.

BÜTSc'HLi. Beitr. p. 69. T. VII. fig. 43.

De Man. Onderz. p. 61. Pl. VII. fig. 25.

Leírása a genus cbarakterekben adva van. A száj köri lev torony-

szer papillák több összeolvadt papillákból keletkezhettek.

Találhatók gombák gyökerein.

Méretei a következk :

$ d-

t. b. = 0-4 0-38

h : (t^. = 1 : 4 1 :
3-5

h : f. = 1 : 5 1 : o-C.

Gen. TYLOPHAEYNX De Man.

E nemet De Man egy ujonan felfödözött faj alapján állította fel.

A köztakaró haránt és hosszcsikokkal bír. A fejen papillák és serték

hiányoznak; az ajkaknak nyoma sincs. A szájnreg három ehitin lemez által

képeztetik, melyek aljukon egy (fómhszern képletet viselnek. Az oesophagus két

bulbusú. Oldali körök és farkaszivóka hiányzanak. A ni ivarszerv kétosz-
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tatú. A spiculumok igen hospzúak és vékonyak, mellekdarabbal. A cf farkán

4 pár papilla található.

Tylopharynx striata de Man.

De Man. Onderz. pag. 40. Pl. VI. fíg. 15 a—d.

Leírása a genus charakterrel egyezik meg.

Találtatott Leiden körül, fünem növények gyökerein.

Méretei :

t. h. =1 %
t. sz. = 0.026 ))

h : œ. =1:6 »

h : f. =1:3»

Gen, TYLENCHUS Est.

(Vibrio 0. Fr. Müll. Anguillnla Ehrbg. Eliabditis Duj,)

E nem nevét Bastian a szájszurony sajátszer szerkezete folytán

adta. {züloq = végduzzam. iv;(oq = szm'ony.) Sghneidee BASTiAN-nal egy-

idejleg az ismert növény parasiták-at egy külön genusba helyezte, azt An-

guillula névvel jelölvén.

Miután azonban az Anguillula genus jelenleg egészen más jellegekkel

bír, ennélfogva czélszerbb BASTiAN-nak Tylenchus nev elnevezését e nem
számára föntartani. A fajok száma valószínleg igen nagy, de ismeretünk

a fajokat illetleg még igen csekély. A fajok nagy része mint növényi pa-

rasit fordul elö, eddig is felét képezik az ismert fajoknak.

E nemnek legfbb jellege a szájszurony jelenléte, mely a Dorylaimus

fajok szájtövisétöl tetemesen különbözik. Ezen hegyes szarony alapján 3

kiemelkedéssel hír, mely alapjának háromlehenyií küllemet kölcsönöz.

A test mindkét vége felé vékonyodó, s aránylag egy igen rövid fark-

ban végzdik. A farkaszivóka hiányzik. A szájüreg többnyire egy vastagabb

szegélylyel vétetik köri, mely valószínleg az ajkak összeolvadásából ke-

letkezett. A száj körül sem sértek, sem pediglen papillák nem találhatók. A
köztakaró gyengén gyrzött. Az Oesophagus kéthulbnsú. A vulva rendesen

jóval a test közepe mögött nyílik. A ni ivarszerv egyszer. A keskeny
spiculumok a mellékdarabbal szoros összefüggésben állanak. A cf farka

többnyire papilla nélküli bursával van ellátva. Többnyife csak egy oldali edény

van jelen.

E nem igen nagy elterjedésnek örvend, különösen a fajok nagy élet-

szívósságánál fogva.

A fajok meghatározására készített táblázatban sokhelyütt a dimen-
siókra kellett támaszkodnom, mivel több faj ez által van megkülön-
böztetve.
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Táblázat a TylencJius fajok Dieghatározására.

Az «Agrostis sylvfttica» kalászaiban

A «Hypnum cupressiformis » ágainak végbimbóin

A « Dipsacis fullouum » bimbóin

Az «Acbillea Millefoliiim» levelein

A «Phalaris plileoides» a Koelaria glanca A-irágán

A «Poa annua« a Tritienm repens, (Dodortia orientális)

Sedum-félék gyökerein

A oTilia» fajok viráglnmbóiban

A búza magbonjában
A «Falcaria Eivini» levelein.

A «Leontopodiuni alpinmii» levelein

Az árpafélék magbonjában
A czukorrépa gyökerein .

több

bosszú
farkkal

;

a farka

h. V4—

^

rész.

I Pórus excretorins az Uy^ .jjkak nyomával
' Oesopbagus hátsó l

bulbusa irányában [Ajkak uelklül

ÍÜesopliagus a test hosszá
Pórus excr. az oeso-

pbagus hátsó felében

vagy harmadában

_^
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A «Dypsacus fullonum» nev virágnak «Kernfeule» nev betegségé

idézik elö. Ivarérett állapotát a földön éri el

4. Tylenchus Millefolii Löw.

Löw. Verb. cl. zool. bot. Gesellsch. in Wien. XXIV, k. 1874.

Thomas Dr. F. Zeitsclir. f. cl. ges. Naturw. Bel. 42.

Az «Achillea Millefolium» nev növény levelein gyakran találunk

3.-4 mj^ hosszú gubacsszerü kiemelkedéseket, melyeknek belsejében eze-

rekre men fonalférgeket találunk. E faj is a kiszáradásnak nagyon ellentáll.

Löw azokat Bécs körül, azu. n. «Wienerwald »-ban találta fel. Thomas

azokat Németországnak több helyeirl észlelte ; még ßOOO'nyi magasban is.

5. Tylenchns Phalaridis títb. (= Vibrio Stb. = Anguillula Sebn.)

Steinbuch. Naturf. XXVIIl.

Münster. Bulletin d. internat, bot. Congr. zu Amsterdam lSfi5.

Braun. Sitzungsb. d. Ges. naturf. Freunde z. Berlin. 1875. März.

Münster és Braun által e faj eddig a Eajna melletti tartományokban,

Felsö-Olaszhonban, Pomeraniában és Mecklenburgban gyakran feltalálta-

tott a Phleum Bœhmerii (= Phalaris phlenoides) és a Koeleria glauca

nev fajok termjében. Egy termben rendesen csak egy pár ivarérett

egyén tartózkodik, melyek azután nagyszámú petéket raknak.

6. Tylenchus radicicola Greef. (= Anguillula G.)

Braun. Ber. d. Marb. Ges. zur Beförd. d. Naturw. 1872.

Greef. Verb. d. naturli. Ver. d. Preuss. Rbeinl. 1864.

— Sitzungsb. d. niederrli. Ges. f. Natur- u. Heilkunde zu Bonn. 186Í'.

Több növény finomabb mellékgyökerein gubacsokat képez. Ez ideig

a Poa annua, a Triticum repens, a Dodartia orientális fajokon kívül több

Sedum fajon is található.

7. Tylenchus Tiliae NoU.

BüTSCHLi. Beitr. pag. .36.

BüTscHLi nevezett müvében egy dr. Noll által a hársfa virágbimba-

jában talált fonalféregrl szól, mely azonban névvel meg nem jelöltetett.

Nevezzük ideiglenesen T. Tihae nev fajnak.

8. Tylenchus tritici Rofí'r. (= Vibrio Bauer = Anguillula Scbn. = Ebabditis Duj.

=r Tylenchus Bst.)

Needham. Micr. 99. T. V. 7.

. Baker. Micr. Expl. 80. T. V. fig. 9. 12.

RoFFREDi. Journal de Pbys. 1775. pag. 369.

EosiER. Obs. 1775. Mars. p. 218. Nov. pag. 401.

Spallanzani. Micr. 189.

— Opusc. Pbys. II. .354.
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Eichhorn. Micr. 71. T. VII.

Gleichen. Micr. 61.

Schrank. Beitr. 19.

— Würtemb. Wocbenbl. 1782.

Müller. Anim. luf.

Bauer. Pliil. Trans. 1823.

BoRY. Encycl. Méth.

DuGÉs. Ann. d. Sc. Nat. IX.

Hf.nslov. Micr. Jouru. 18tl.

DujARD. Hist. Nat. d. Helm. p. 2Í-2.

DiEsiNG. Syst. Hehn. 1850. II. köt.

Davain. Comptes Eendus. XLII. 1855. XLIII. 1856.

— Recherches sur l'Ani^nilhile du blé niellé. Paris, 1857.

Bastian. Monogr. pag. 127.

— On the Anat. and Phys. etc. London 1866.

E fajról már a boncztani, különösen pedig a biológiai részben eléggé

értekeztem. E helyen azt csak röviden jellegezni szándékozom.

Fehéres- sárgás köztakaróján a harántcsikok csak igen nehezen vehe

tök ki. A szájszuron} kicsiny. A kiálló vulva a fark végétl 0*42 ^^^-nyire

található. Az oldali vonalok igen szélesek, de csak az egyikben lelhet fel

az oldali edény. A spiculiimok rövidek. A bursa valamivel a fark eltt

veszi kezdetét s nem ér egészen a fark végéig. Papillákat a cf bursáján

vagy farkán feltalálni még nem lehetett.

A búzakalászban, barnás-fekete gubacsokban található, nemkülön-

ben szabadon a búza gyökerein.

Méretei :

? d'

t. h. = 3-71 % 2-37 ^%
t. sz. = 0-08 ))

—
h : œ. .= 1 : 24 —

9. Tylenchns Falcariae Frf. (= Ansnillula Frf.)

Frauenfeld. Verb. d. zool. bot. Ges. in Wien 1872. pag. 396.

A gubacsok mint ránczos, zöldessárgás kiemelkedések észlelhetk a

levelek erein vagy szélein. Frauenfeld Bécs mellett a Falcaria Piivini ne-

vezet növényen találta fel azokat. Tüzetesebb leirást e fajról nem közöl.

Én egyelre a fönt nevezett névvel jelölöm.

10. Tylenchus Leontopodii Frf. (= Aiiguillula Frf.)

Frauenfeld. Verb. d. zool. bot. Ges. in Wien. 1872. pag. 396.

Braun. Sitzb. d. Ges. natm-f. Freunde z. Berlin. 1875. März.

A Leontopodium-félék levelein 1 -5

—

'^'^%n átmérvel bíró gubacsszeríí

kiemelkedések találhatók, melyeknek belseje még némileg nem érett ala-

kokkal van telve. Névvel csak azért jelölöm, hogy könnyebben feltalálhassuk.
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1 1

.

Tylenchns devastatrix Kühn. (= Anguillula secalis Nitscli. = A. Dipsaci Kühn.)

NiETscHE. Verli. d. zool. bot. Vereins in Wien. XVIII. k. pag. 901.

Kühn. Die Wurmkrankheit des Roggens. Halle 1869.

— líi'anklieiten d. Culturgewächse p, 178.

— Zeitschr. f. wiss. Zool. IX. Bd. p. 129.

A rozs-félek szárainak internodiumaiban találhatók s a növény nö-

vését akadályozzák. Kühn kísérletek által bebizonyította, hogy a Nietsche-

féle A. secalis azonos az ö A. DíjDsaci nev fajával, s ennélfogva e két fajt

devastatrix fajnév alatt összevonta. Ezen kívül a Takács kóró (Dipsacus

filonum) magjának rothadását is elidézi.

12. Tylonchns Schachtii Öcliui. {r= Heterodera tícliaclit.)

Schmidt. Zeitschr. d. Vei*, f. Rtibenzuckerindustrie IX. 1859. p. 117 és 140.

Schacht, u. o. 1871. XXI. Jahrg.

Kühn. Landw. Jahrbücher 1874. pag. 47.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 36.

Ezen «répa trichinák» névvel is jelölt fajok a répa gyökereinek kül-

felületén fordulnak elö. A nstények oda szívják magukat s hólyagszerüen

felduzzadnak. Stein vizsgálatai folytán kitntf, hogy minden ily hólyagban

egy kis hím Tylenchus faj is feltalálható.

Mieltt a növény parasíták leírását elhagynám, fel akarom említeni,

hogy DiEsiNG az idejéig ismert gubacsnemzö Anguillulídákat gramminea-

rum faj név alatt írta le.

Ezeket egyenkint már úgy is felsoroltam s végül még fel akarom em-

líteni, hogy KASPAiL «Nouv. Syst. d. Physiol, végétale §. 1499» több gram-

minea félén, de nevezetesen az Apundo phragmitesen is talált hasonló gu-

bacsokat.

13. Tylenchas Davaiuii Bst.

Bastian. Monogr. pag. 126. Pl. X. tig. 109—111.

BÜTSCHLI. Beitr. pag. 37. T. I. és II. fig. 7 a—e és 12.

De Man. Onderz. pag. 5-5. Pl. VII. fig. 22 a—c.

A köztakaró meglehetsen gyrzött. A száj körül csakis az ajkak

nyoma található. A szájszurony igen jól van kifejldve. A vulva a test

hátsó harmadának elején található.

Elfordul homokos talajban tenyész mohok és füvek gyökerein.

A ? t. h. = 0-95 %,
h : oe. = 1 : 6—

7

h : f. =1:7

14. Tylenchns exignns de Man.
De Man. Onderz. pag 47 és 54.

E faj, melyrl De Man maga is állítja, hogy nagy rokonságban van a

aDavaínii és pillulífer nev fajokhoz, késbb kezeimhez juttatott müvében
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sajátkezüleg e fajhoz a következket igtatott : «Nur Varietät einer schon

bekannten Art. De Man, okt. 1877.

A ? t. h. = 0-44 %,
h : œ. = 1 : 673

h : f. = 1 : 5-5

15. Tylenchus pillnlifer Liust.

LiNSTOv. Troschels Archiv. XLIII. Bd. I. Heft.

A szájüreg kicsiny és hengeres. A pórus excretorius az oesophagus

hátsó harmadában nyilik. A vulva a test hátsó harmada táján található.

A spiculumok kampószerüek. A bursa hosszúkás.

Találtatott egy aquarium fenekén :
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Igen rövid farka és hatalmas szájszuronya által, mely az œsophagus

hosszának Vs részét képezi, könnyen felismerhet,

t. h. ^ M ^%n

t. sz. = 0"043 .)

h : oe. — \ : 6V4

h : f = 1 : 47

19. Tylenchus obtnsns Bst.

Bastian. Monogr. pag. 128. Pl. X. fig. 115—116.

A viva a test hátsó harmadának elején nyilik. Az átlátszó bursa

már az alfél eltt kezddik s az egész farkot körülveszi. A mellékdarab a

spiculumok hosszának felét éri el.

? cf

t. h. ^ 0-87 % 0-79 ^%y,

t. sz. = 0-033 » 0-03 »

h : 06. = 1 : 14 —
h : f. r= 1 : 15 1:15

20. Tylenchnsdnbins Btsl.

BüTSCHLl. Beitr. pag. 39. T. II. fig. 9 a—c.

De Man. Orderz. pag. 49. Pl. VII. fig. 19 a—c.

BüTscHLi a hímet, De Man pediglen a nstényt irja le.

A köztakaró feltnen gyrzött s a gyrzöttség a bursára is át-

terjed.

Találtatott a Centaurea cyanus nev növény gyökerén.

? d
t. h. = 0-79 0-87 %
h : œ. == 1 : 6 1:6
h : f. =1:15 1:15

21. Tyleuchns terricola Bstl.

BüTscHLi.Monogr. pag. 127. PI. X. fig. 115—116.

A poms excr. az oesophagus, a vulva pediglen a test hátsó harmadá-
ban nyilik,

t. h. = 0-54

t. sz. = 0-101

h : œ. =1:6
h: f. = 1 : 16

22. Tylenchns fangorum Bstl. V. T. 22 ábra a—c.
BüTSCHLi. Beitr. pag 41. T. II. fig. a~c.

E faj a nemnek legnagyobb képviselje. Könnyen felismerhet^ az
alig kivehet szájszurony s a vulva fekvése folytán, mely az alfél közelében
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nyílik. En hímeket nem találtam fel, de Bütschli szerint ezeknél a szu-

rony hiányoznék.

Már az álczáknál felismerhet a nemi különbség. A híraálczák kicsi-

nyek, farkuk kompószerüleg görbült, míg a nstény álczák nagyobbak és

egyenes lefutási farkkal vannak ellátva.

Találhatók rothadó gombák állományában,

9 d

t. sz. = G-l 38 — -
h : f. =: 1 : 1 H — 1:15

23. Tylenchus imperfectas. Bstl.

Bütschli. Zeitsclir. f. wiss. Zoolog. XXV'^I. Bd. 4 Heí't. pag. 364.

A szájszurony igen kicsiny, különösen a hímnél, hol alig vehet ki.

A bursa a fark végéig ér. A hosszú spiculumok derékszög alatt görbítettek.

Ovipar.

Találtatott rothadó gombák között.

A 2 t. h. = 1-8 %
t. sz. = 0-077 «

h : œ. = 1:7.

h : f. = 1:13

:24. Tylenchus elegáns De Man.

A szájüreg poháralaku, nem igen nagy s benne egy kis, vékony szu-

rony foglal helyet. E faj a T. Davainii nev fajhoz nagy rokonságot mutat

mind a méretekben, mind pediglen a fark és œsophagus szerkezetének

tekintetében. A pórus excretorius a hátsó bulbus magasságában nyílik.

E nemnek fajai szintén igen nagy elterjedésnek örvendenek s eddig

már Európa legkülönbözbb országaiból ismeretesek. Már mint növényi

parasiták is fölötte fontosak s egyes fajai, mint a T. tritici, devastatrix és

Schachtii a gazdaságban mint kártékony állatok nagyban szerepelnek. Én,

sajnálatomra, igen kevés gondot fordíthattam e nem tanulmányozására, de

a szk id nem engedé meg a nagy anyag összeszedését, melyet csak is

szorgalmas botanicusaink támogatása mellett leszek képes a jövben meg-

tenni. Az ivarérett egyének egyesei, de különösen az álczák nagymérv

kiszáradás után, víz hozzáadása folytán ismét feléledni képesek.

Már e tulajdonságuk is nagy elterjedési kört biztosít számukra.
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Gen. APHELENCHUS. Est.

E nem jellegét BASTiAN-tól, az egyszer véglebeny nélküli szuronytól

{('/.(pelrjq = egyszer ; f^/os = szurony) kapta.

Föjellege az aránylag igen rövid œsophagus, a c? bursa nélküli farka

s az egyszer szurony.

Jellegei a következk :

Az orsóidomú test rendesen egy tompított farkkal végzdik, mely néha

egy kis szivókával is el van látva. A köztakaró harántcsíkolt. Serték \a,gj

papillák ritkábban fordulnak el. A száj körül az ajakszegély, de ajkak nem.

vehetk észre. A kevésbé tág szájüreg egy egyszer szaronynyal Mr. A rövid

oesophagus hátsó hidhasa igen izmos. A bél halavány. A fark üregében gyak-

ran található egy fonómirigy, melynek kivezet csöve a fark végén nyílik.

A herék és az ovarium az oesophagus kezdetéig hatolnak. Oldali vonalok és

edények nem észleltettek.

E nem csekély elterjedésnek örvend. Én ez ideig csakis egy fajt egy

példányban észlelhettem. Ujabban egyik alakja, mint pseudoparasita isme-

retes a Lacerta vivipara bélcsövében.

Az ismert fajokat a táblázatból igen könnyen határozhatjuk meg.

Táblázat a fajoh meghatározására.

I. Pseudoparasit a Lacerta vivipara bélcsövében ^ erraticus.
2 bulbusú oesepliagussal ^ foetidns.

A fark végén osztott "' rivális.

Tompa í A szurony alján duzzadt * parietinus •

farkkal l A szurony alján nem duzzadt '^ avenae.
Hegyes í A test serte sorokkal ° villosus.

fark- l Sima köztakaró '' pyri.
kai \ Gyrzött köztakaróval ** modestus.

& í^ í>j 3
CO ^^

aj N
OJ >, í

Ismert fajai a következk :

1

.

Aphelenclins erraticns Lsto.

LiNSTov. Troscliels Ai-cbiv. XLII. Bd. 1 Heft.

Eddig csak is hím példányok találtattak a Lacerta vivipara bélcsövében.

A száj három ajak által vétetik köri; a fark egy finom hegyben

végzdik.

t. h. == 0-85 %,
t. sz. = 0-075 »

a szájszurony h. = 0-011 »

h: f. = 1-14

2. Aphelenchi? s foetidns Btsl.

BüTSCHLi. Zur Kenntniss. pag. 20. T. I. II., fig. 5 a—c.

Találtatott a ganéjban.
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A száj 6 jól kivehet papillával vétetik körül. A szájszurony igen

ers. Az œsophagus két bulbusú.

t
'

h — 9 mJ

h : œ. = 1 : 6—7
h : f. = 1:4

3. Aphelenclins rivális Btsl.

BüTscHLi. Beitr. p. ÍH. T. III., û^. IC

Található folyókban letelepült kövek, növényzettel bevont felületén.

Csakis a c? észleltetett. A farkon két median állású papillával.

A spiculumok hajtottak, a mellékdarabnak csak nyomát találandjuk.

t. h. ^ 0.4 %,
h: œ. = 1 : 9—10
h : f. = 1:18

4. Aphelenchns parietinns Bstl. V. T. 23 ábr. a— b.

Bastian. Mono^r. p. 123. Pl. X. fig. 102—103.

BüTscHLi. Beitr. p. 47. T. III. fig. Ifi a—b.

Található mohok s egyéb növények gyökerein.

Egy alkalommal én is felfedeztem azokat, a budai hegyekbl hozott

mohok között.

A szájszurony alján kissé megduzzadt. A vulva a test hátsó harma-

dának elején van. A spiculumok hosszúak, görbítettek, végükön kissé össze-

nttek ; a mellékdarab hiányzik. Papillák a farkon nem találtattak.

t h — 1w/

h : œ. = 1:5

h: f. = 1: 17

5. Aphelenchns Avenae Bstl.

Bastian. Monogr. pag. 123. PI. X. fig. 97—98.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 47. T. III. fig. 15.

Farkszivóka, serték és papillák nélkül. A vulva a test hátsó felének

kezdetén található.

A U t. h. = 0-77 %,
t. sz. = 0.57 »

f. h. = 0-039 »

h. œ. = 1 : 14

6. Aphelenchns villosns Bstl.

Bastian. Monogr. p. 123. Pl. X. fig. 99—101.

A köztakarón sertesorok vannak. A vulva a test hátsó harmadának

elején van. A spiculumok hosszúak görbítettek, végükön egy kissé

összenttek.



112



UM

telét constatálja. Ez ideig i fajon tett vizsgálódásaim csak azt bizonyitják,

hogy míg a hímek állandóan bírnak oldali körökkel, addig azok a nsté-

nyeknél mindig hiányoznak.

Különös nehézséggel jár a hímek farkpapilláit és azok elhelyezését

helyesen megállapítani, a miért is nem tartom czélszerünek, még kevésbbé

szükségesnek a faj különbségét erre állapítani, mint azt Bütschlt véli,

hanem inkább a szájür, az oesophagus és a fark szerkezetére.

Elterjedési körük, számbani szereplésök és fajokban való változa-

tosságuk ugyan nem igen nagy, mindazonáltal egyik faja a D. rivális min-

den tekintetben elkel állást foglal el a többiek között.

E nem rokonsági kapcsa igen nagy. A Ehabditis nemhez nemcsak a

szájüreg, az oesophagus s a nöi ivarszerv szerkezete, hanem a farkpapillák,

elhelyezése s egyes fajoknak bursája, nemkülönben az életmód is közelíti.

A rothadás igen nagy fokát képesek kiállani, st, a mint vizsgálataimból

kitnt, az gyors szaporodásukat el is segíti. Eokonságban van e nem az

Anguillula s többé-kevésbé az eddig felsorolt nemekkel is.

Jellegei a következk :

A liosHZukás test c<jy iiicíjlchetösen vchoni/ és finuiii farkban szokott vég-

zödni. A gy'úriiz'ótt köztalioró hosszanti csikolatokat is mutat. A száj körül

serték vagy papillák találhatók. A szájüreg alapján 2-—8, st több fog is

találltató. Az oesophagus kétbidbusá s a Jiátsó biUentyii-késziiléket i^í tártai-

maz. A ni ivarszerv rendesen ketts, de egyszer is lehet. A spiculumok

mellekdarabbal is el vannak látva. A cf farkpapillái minden rend nélkül

vannak elhelyezve. Az oldali, körök csakis a liíniek sajátja.

A fajok meghatározására készített táblázatban, több helyütt a fajok

megkülönböztetésénél a méretekre lettem utalva, más fontosabb megkü-

lönböztet jellegek hiányában. BASTiANfajainagy egyhangúságot tüntetnek

el, 8 így több helyütt az ábrákra voltam kénytelen támaszkodni, amelyek-

bl azonban szintén alig lehet kiokoskodni.

Táblázat a fajoh DiecjhatíU'ozására.

Egyszer nöi | A fark a test liosz. fele ; vulva a test közepébeu * monhysteroides.
ivarszervvel ( A fark a test hossz. Vs része ; vulva az alfél eltt ...

" gracilis.

Kisebb farkkal a (A fejen ser-/ Kicsinyek 0-6 "y,« hossz. ^ filiformis.

fark a test hosszá-! ték nélkül j Nagyobbak 2 «'/„; hossz. * macrodon.
nak Ve— ^1-, része |A fejen 6 sertével ^ rivális.

Széles de rövid szájüreg ; 6 sertével ;

vulva a test közepe mögött ® ooprophages.
Széles és hosszú szájüreggel ; 4 seité-

vel vulva a test közepében '' striatus.

Hosszú szájür; 4 sertével vulva a test

közepe eltt ** filicaudatas.

x\jkak serték és papillák nélkül " albus.

Serték j A fejen ö sertével ^" inermis.

vagy
j

ajakkal mini egyiken egy-egy serteszerü

papillák-| papillával ;
" longicanda.

kai (Ajkak nélkül ; a száj körül fi papillával ^' similis.

Ternii'i'zelrajzi fiizelek. ív. kötet i. füzet. o

82 «

Hosszabb fark-

kal; a fark a test

hosszának 2—

4

réSze.

CO c
te*-
9 .a c
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Eddig ismert fajai a következk :

1 . Diplogaster monhysteroides Bütsclili.

BüTSCHLi. Zur Keiintoiss. pag. 23.

Az egyszer ni ivarkészülék, a vulvának a test közepében való nyí-

lása, s a méretek által csakhamar reá ismerünk.

Találtatott a ganéjban.

t. h. = 0-79 %
h : œ. = 1:6

h: f. = 1:2

'2. Biplogaster gracilis Bütschlii.

Btsl. Zeitschr. f. wiss. Zool. p. 373. T. XXTII. fig. 3 a~c.

Egyszer nöi ivarszervvel. A mély hosszú szájüreg 2 kis foggal van

ülLitva. A vulva az alfél eltt fekszik.

Találtatott a ganéjban.
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E fajt a D. rivális társaságában találtam fel a városliget árkában vizi

algák között. Els izben Halász Árpád bölcsészethallgató úr figyelmez-

tetett reá.

5. Diplogaster rivális Leydig. VI. T. 25 ábr. a—h. (= Oncholaimns rivális Leydig =
D. micans M. Scli. = D. fictor Bst. = D. tridentatus Mkw.)

Leydig. Müller's Archív. 1854. pag. 291. T. XI. fi. 8—9.
Max Schultze. V. Carus, Jcoues zootomicae. T. VIII. fig, 1.

Bastian. Mooogr. pag. 116. PL X. fig. 71—73.

Mecznikov. Arch. f. Anat. u. Phys. 1864. pag. 502.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 120. T. XI. fig. 68.

• — Zeitschr. f. w. Zool. XXII. Bel. pag. 371.

Hosszúkás teste egy hajszalfinomságig megvékonyodó farkban végz-

dik. A köztakaró ersen gyrzött. A mély és tág szájüreg ers chitin-

falakkal van kibélelve s alapján egy nagyobb mozgatható és 2 kisebb moz-

dulatlan foggal van ellátva. A szájnyílás körül 6 igen finom sertét találha-

tunk. A ni ivarszerv ketts részarányos. A spiculumok vaskosak, kissé

görbültek. A cT a farkán 8 pár serteszer papillával bir. A vulva a test

közepe eltt fekszik.

Található folyó vizekben s lassan folyó patakokban, gyakran rothadó

anyagokkal már ersen impregnált tavakban is. A méretek e fajnál külön-

bözk lehetnek, st az œsophagus és fark viszonyos hossza is változik, a

mint ez a közlend méretekbl kitnik.

t.
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7. Diplogaster striatus Btsl.

BÜTSCHLI. Zeitschr. f. w. Zool. p. 372. T. XXIII. fig. a—c.

E faj nevét a cuticulának feltn hosszcsikoltságánál fogva kapta.

A száj körül e fajnál 4 igen apró sertét találtam. A mély és széles szájüreg

közepi részébl egy nagy, alapjából pediglen két kis fog emelkedik ki. A ni
ivarszerv kétosztatú részarányos; az uterusok kicsinyek; az ovariiimok az

uterusig vannak visszahajtva. A hím nem bír bursával. A spiculumok kes-

kenyek s egy nagy mellékdarabbal vannak ellátva. A farkon lev 10 papilla

3 csoportba helyezkedik el. A hímeknél a szájüreg alján apró oldali körö-

ket is észleltem.

E fajt a Vág völgyébl ismerem, a hol a vízi algák között egy ízben

fellelem. ? d"

t. h. = 1-6 1-2

h: œ. ^ 1:8 1:8

h: f. = 1:3—4 1:3—4

8. Diplogaster filicandatns Btsl.

BÜTSCHLI. Zur Kenntu. pag. 22. T. I. fig. 4.

A szájüreg két igen nagy s egy két kis foggal. Vulva a testközepében.

t. il. ^ 0-9—1 %
h : œ. = 1 : 7—8 »

h : f. = 1 : 2—3
Találtatott ganéj között.

9. Diplogaster albns Bst.

Bast. Monogr. pag. 117. Pl. fig. 74—75.

Biztosan nem tudom, vájjon az általam talált faj megegyeztefhet-e

Bastian fajával, mivel a szájür pontosabb alkatát nem közli. A méretek s

a rajzból kivehet küllem azonban mellette szólanak. Csupán az œsopha-

gust találtam rövidebbnek.

A gyrzött köztakaró hosszcsikokat nem mutat. A csupasz száj egy

mély és elég széles szájrbe vezet, a melyeknek alapjából 3 kis fog emel-

kedik fel, melyek közöl a középs a kisebb. A ni ivarszerv ketts rész-

arányos; az ovariumok ersen meghajtottak. A vulva a test közepe eltt

fekszik. A spiculumok keskenyek egy nagy mellékdarabbal. A hímek a

szájür alján oldali körökkel is bírnak.

Találtam a trencsén-tepliczi fürdben, egy hideg vízforrás közelében

tenyész ínem virág gyökerén.

Méretei :
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10. Diplogaster inermis Btsl.

BüTscHLi. Zur Kenntniss pag. 22. T. I fig. 3.

Rövid szájüregének alján 2—3 kis foggal bír.

Találtatott a fokhagyma gyökerén.

t. h. = U-5 ^"^

h : œ. = 1:4

h : f. = 1 : 4—5

11. Diplogaster lougicauda Claus.

Claus. Zeitschr. f. wiss. Zool. XII. Bd. 354. T. XXIII. fig. a—c.

BÜTSCHLI. u. o. XXVI. Bd. p. 369. T. XXXV. fig. 6.

BüTSCHLi Ugyan nem tudja biztosan, vájjon az ö faja azonos-e Claus-

éval, de miután az utóbbit oly röviden jellemzi, hogy abból azt feltalálni alig

ha lehet czélszerünek tartja az ö leirása által e fajt íixirozni, mi jogos is.

A száj körül található (3 ajak mindegyikén egy serteszerü papilla fog-

lal helyet. A mély szájüregben 3 középnagyságú fog foglal helyet.

Található rothadó gombák állományában. A vulva a test közepeben

fekszik.

Méretei : J rf

t 1, _ |. ]'^) Vl/ 1 7«/
l. 11. 1 í ^ p)i

í
fffi

h : œ. = 1 : 6—7 1 : fi—7

h : f. = 1 : 3—4 1 : 5—7

12. Diplogaster similis Btschl.

BÜTSCHLI. Z. f. w. Zuül. XXVI. Bd. pag. 370. T. XXIII. fig. a—b.

A száj körül az ajkak nem vehetk ki, de a 6 serteszerü papilla igen.

A rövid de széles szájürben 3 középnagyságú fog foglal helyet.

Találtatott a ganéjlian.

Méretei :
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sításscal elfogadták. Kezdetben csekély volt az ide tartozó fajok száma, de

Bastian s ujabban De MAN-nak fáradhatatlan kutatásai következtében a

fajokban gazdag nemek sorába jutott. Ez utóbbi búvár e nemnek nemcsak

fajait, hanem azok boncztani szerkezetét is a legrészletesebben tanulmá-

nyozta s így a BüTSCHLi által megkezdett vizsgálatokat tökéletesíté. Magam

is iparkodtam egyes adatokkal gyarapítani ebbeli ismereteinket.

E nem fajai általában jól vannak jellegezve, mindazonáltal egyeseket,

mint pl. D. lineát, újra aligha ismerjük fel. Igen czélszerüen cselekszem,

midn e fajt a D. stagnalis fajjal egyesítem. CAKTER-nek D. palustris nev
faja szintén oly rokon az elöbbenivel, hogy bátran egyesíthetök. En a vulva

eltér fekvésén kívül alig találok más megkülönböztet jelleget a leirásban.

Schneider DujARDiN-nak e nemét az általa Enoplus névvel felállított

genusba helyezi. Helytelen eljárását már úgy is fejtegettük.

E nem alakjait a szájtövis sajátszer szerkezeténél fogva legkönnyeb-

ben ismerhetjük fel.

Jellegei a következk :

A köztakaró egészen sima, azon sem hossz sem pediglen harántcsíkok

nincsenek. A test két oldalán egyes fajoknál apró papillákat (Bastian sze-

rint pórusokat) találunk. A száj rendesen 6 ajak által vétetik körül, melyeken

a papillák olykép vannak elhelyezve, hogy a közepi ajkakra i2, az oldali

ajkakra pediglen 4 papilla essék. Oldali körök csak ritkán fordulnak el.

A kúpalakú szájiireghen minden fajnál fellelhet a chitinállományú, belsejében

üres tövis. Az oesophagus hátsó harmadában tetemesen kiszélesedik s ers

chitiniemezékkel van kibélelve. A rövid anyaméh igen izmos ; az ovariumok

gyakran a tuba hosszát sem érik el. A herék párosak ; a spiculumok végü-

kön osztottak.

Énem igen nagy eltérj edésû. Fajai eddig Indiában, Némethonban,

Angolhonban, Franczia- és Magyarországban észleltettek.

Eokonságban van e csoport több nemével.

A táblázatban egyes helyeken, nevezetesen Bastian fajainál a meg-
határozás nehézségekbe ütközik, mivel a nevezett búvár a szájüreg szerke-

zetét rendesen csak felületesen vizsgálta.

Az eddig ismertetett 32 faj közül kett minden fajnév nélkül iratík le,

az egyik Bütschli, a másik Geeef által s a szerzk önálló faji jellegökért

maguk sem kezeskednek. A D. linea és palustris összevonatott a D. stag-

naHs nev fajjal. A D. marinus nev faj tengeri. A táblázatban ennélfogva

csak 27 faj szerepel.
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Elfordul fünem növények gyökerem.

A t. h. = 5-5 %
t. sz. = 0'05 »

h : œ. = 1:16

h: f. = i:\Od

3. Dorylaimus obtusicandatus Bst.

BsT. Monogr. pap. 106. PL IX. fig. 41—42.

A fark végén legömbölyített. A rf ez ideig még nem ismeretes.

t. SZ. = 0"16 »

h : œ, = 1:5
h: f. = 1: 55

4. Dorylaimus tritici Est.

Bastian. Monogr. pag. 107. T. X. fig. 45—47.

Tompított feje csupasz. -Jellemz igen hosszú œsophagusa. A hím jóval

kisebb mint a nstény s 9 pár farkpapillával bír.

A rf t. h. =. 2 %
t. sz. = 0.08 »

h : oe. = 1:3

Találtatott homokos földben tenyész búzanemek gyökerein.

5. Dorylaimus polyblastns Bst.

Bastian. Monogr. p. 108. T. X. fig. 50—51.

E faj nsténye még nem ismeretes. A cf 10

—

:20 prgeanalis papillá-

val bír.

t. h. = á %,
t. sz. = 0-05 %,
h : œ. = 1 : 7

Találtatott édes vizekben tenyész mohok és algák között.

6. Dorylaimus Carteri Bst.

Bastian. Monogr. p 106. T. IX. fig. 38—40.

A köztakaró vastag. A száj csupasz. A szájtövis hossza = 0-065 ^"/„j,

A köztakaró a spiculumok eltt gyrzött s 8— 11 apró papillával van

ellátva.

Található álló vizekben ; rothadó algák és mohok között.

A hím és nstény egyenl méretek.

t.' h. = 1-89 %.
t. sz. ^ 09 »

h : oe. = 1 : 5
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7. Dorylaimns iners Bât.

Bastian. Monogr. pag. 109. T. X. fig. 57—59.

A vulva a test közepében nyílik. A hímek kisebbek, mint a nsté-

nyek s 5 praanalis papillával bírnak.

t.
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11. Dorylaimus minutns Btsl. (Kétes faj.)

BüTSCHLi. Beitr. pag. 30. T. I. fig. 6 a— h.

Kicsinysége által igen feltn. Nagy rokonságot mutat a D. papilla-

tus nev fajhoz. A test hossza 0-768 '»^ ; a fark ennek a harminczad része.

Található mohok és gombák gyökerein.

12. Dorylaiinns regius De Man.

De Man. Onderz. pag. 15. Pl. III. fig. 2 a—d.

Az eddig ismert szárazföldi és édesvízi alakok legnagyobbika. Teste

egy rövid, de tompa farkban végzdik. A száj köri 4 közepi és 2 oldali

ajakkal van ellátva. Az ajkak köri körben két sor apró pn pilla található.

A vulva a test hátsó felében található, nem messze a test közepétl.

A cf még nem észleltetett.

Található agyagos földben tenyész mohok gyökerein.

13. Dorylaimns papillatns Bst.

Bastian. Monogr. pag. 109.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 27.

— Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Bd.

De Man. Onderz. pag. 21.

A száj köri 6 csupasz ajakkal bír. A bárzsing hátsó harmadában

egyszerre kiszélesedik. A ni ivarszerv részarányos. A vulva a fejvégtöl

0-32 w^^-nyire fekszik. A spiculumok hátsó végükön egy kiálló hegygyei

vannak ellátva, mely valószínleg a mellékdarabnak felel meg. Az alfél

eltt a median vonalon 13 papillaszer testées található.

Található mohok és más alsóbbrend növények gyökerein. Egy ízben

én is feltaláltam e fajt a pöstyéni fürd szigetén.

t. h. = 2-7 "%
t. sz. = 0-12 »

f. h. = 0-32 .)

h : oe. r= 2 : 9

14. Dorylaimns rhopalocems De Man.

De Man. Onderz. pag. 22. Pl. IV. fig. 6 a—e.

Könnyen felismerhet az által, hogy igen rövid farka szélesebb mint

az alfél eltti testrész. A cf még nem észleltetett.

Található nedves földben tenyész növények gyökerein.

t. h. = 1-9— 1-7 %,
h : œ. = 1:4
h : f. == 1 : 90
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15. Dorylaimas maximus Btsl.

BüTSCHLi. Zur Kenntniss. p. 19. T. I. fig. 1 a—c.

A száj köri 10 papillával. Igen rövid tompított farkkal. A vulva a

test közepében.

Található növények gyökerein,

t. h. = 1-5 %
h : œ. = 1:15

h : f. = 1 : 140

16. Dorylaimns borborophylus De Man.

De Man. Onderz. pag. 25. PL IV. és V. fig. 8 a—i.

A száj köri ajkak nem találhatók, hanem oldalt 2—3 papilla.

A rövid fark legömbölyödött.

Találtatott ganéjban.

d' ?

t. h. = 1-35 ^% 1-92 %
h : oe. = 1 : 4 1:4

17. Dorylaimns pachysoma Lsto.

LiNSTOv. Troschels Archiv 1876. 1. Heft p. 8. T. I. fig. 15.

E faj még nemileg nem érett állapotban észleltetett. Szája körül

három conicus papillával bír. Farka rövid lekerekített.

Találtatott mohok között.

t. h. = 0-98 '%,

h : œ. = 1:3

h : f. = 1 : 27

18. Dorylaimas similis De Man.

De Man. Onderz. pag. 30. PI. V. fig. 10 a-d.

A száj köri 6 ajakkal bír; a lateral ajkakon 1— 1, a median ajka-

pon kediglen 2—2 papilla található. A kampószerüleg görbült fark igen

rövid.

Található mohok között.

t. h. ^ 2-44 %
h : œ. = 1:5

h : f. = 1 : 52

19. Dorylaimns torpidus Bfet.

Bastian. Monogr. p. 108. T. X. fig. 54.

A fej 4 harántul álló papillával van ellátva. A vulva valamivel a test

közepe mögött fekszik. A cf valamivel kisebb, mint a nstény s rövidebb

œsophagussal is bír. A -^ alfelelötti papillákkal nem bír.
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Található édesvizekben, algák között,

t. h. = 1-74 %
t. sz. = 0-09 »

h : œ. = 1:4

20. Doryaimns gracilis De Man.

De Man. Onderz. pag. 29. PI. V. fig. 9 «—c.

A száj körül határozatlan számú ajkakkal bír. A szájszurony rövid

és gyenge. Eövid, de hegyes farka végén kampószerüleg görbült. Vulva a

test közepe eltt fekszik.

Található, homokos helyeken tenyész mohok gyökerein.

? cf

t. h. = 1-65 "% 1-85 %
h : œ. = 1 : SVi 1 : 5V4.

h : f. = 1 : 30 1 : 30

21. Dorylaimus Lenckarti Btselil.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 28. T. I. fig. 2 a—c.

A száj körül ajkak, ezeken pediglen papillák fedezhetk fel. A bár-

zsing mells két harmadában keskeny, hátsó harmadában azonban egy-

szerre kiszélesedik. A cf a spiculumok eltt 6 papillával bír.

Található mohok és gombák gyökerein.

A cf és ? egyenl méretek.

t h — 1*2 ml

t. sz. = 0"6 «

f. h. ^ 0-6—0-4 %
h : œ. = 1 : 5

22. Dorylaimus tenuicandatus Bst.

Bastian. Monogr. pag. 107. Ï. IX. fig. 43—44.

A száj körül két kis papillával bír A fark fonálidomú. A vulva vala-

mivel a test közepe mögött nyílik. A cf ez ideig még nem észleltetett,

t. h. = 1-91 %
t. sz. = 0-07 «

h : oe. = 1 : 7

23. Dorylaimus Bastiaui Btsl.

Bütschli. Beitr. pag. 29. T. I. fig. 3 a— h.

De Man. Onderz. pag. 32. T. V. fig. 1 1 a—b.

E faj legjellemzbb tulajdonsága a fark alakja, mely az alfél mögött
rögtön megvékonyodik s ezen átmérben halad végig. A vulva a test köze-
pében fekszik.
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Találhatók a D. papillatus nev fajok társaságában,

t. h. = l-(i «'//n

'

f. h. = 0-17 (.

h : (P. = 1 : 5.

24. Dorylaimas stagualis (== Aii<ínillnla linea Gr. = Urolabes palustris Cart.).

VI. T. VII. T. 20 ábra a~I.

Müller. 0. Fr. GorJius lacteus. «Verm terr. et flnv.« I. II. p. .32.

Oken. Gorcliiis liuea. Leiirl). d. Nat. Zool. I. pag. 192.

Grubk. Auguillula linea. Wiegmanns Arch. 18 lO. I. p. 367.

DiESiNG. Syst. Helm. 11. p. 557.

-— Dorylaimus linea. Sitzb. d. k. Acad. Wiiu. XVII. Bd. p. 626.

Du-TARDiN. Hist. d. Helm. pag. 2^1. T. III. fig. I.

Carter. Ann. of. Nat. Hist. 1859. IV. V. 33. T. II. fig. 7—9.

Bastian. Monogr. pag. 106. T. IX. tig. 35—37.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 27. T. I. 4 a—d.

— Zeitsclir. f. w. Zool. XXVI. Bd. p. 379.

LiNSTov. Troschels Archiv 1S76. I. pag. 9—11.

Ezen már oly régen ismert faj igen gyakori szokott lenni álló vize-

inkben tenyész növények gyökerein. Én e fajt a Eákosból hozott Menta

gyökerein találtam két évvel ezeltt. A hímek igen ritkák, de szorgos

keresés után reájuk akadunk.

A köztakaró sima s az alatta fekv izomzat gyakran annak hossz-

csikoltságát vonja maga után. A száj papillával vétetik körül. A száj-

szurony hatalmas. A tápcsövet képz sejtek közül a hátsók halaványok,

míg a mellsk sötéten színezettek. A vulva valamivel a test közepe eltt

fekszik. A nstény farka fonálszerleg végzdik, de a hímé rövid és végén

lekerekített. A spiculumok vastagok, görbítettek, végükön ferde lemet-

széssel. Az apró i2 mellékdarab csak nagyobb nagyítással vehet ki, a

spiculumok küls, hátsó felületén. A hasi vonal jobb és lial oldalán egész

papillasorok találhatók. A herék párosak.

E fajnak méretei igen kiilönbözk. A hossza 1*0—
'"'/„i

között inga-

dozik. A bárzsing rendesen a test hosszának V's részét teszi ki.

25. Dorylaiiuns niacrouras LstA .

LiNSTov. TroscheLs Archiv 1876. I. pag. 7. T. I. tig. 14.

A száj () ajak által vétetik körül, melynek mindegyikén két papilla

található szorosan egymás mellett. A vulva a fejvégtl 0-7 »%,-nyire fekszik.

A fark fonalszerülecr véozdik.

Található
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26. Dorylaimns brigdammensis De Man.

De Man. Onderz. pag. 35—39. T. VI. fig. 13 a—f.

Ezen faj nagy rokonságot mutat a következ fajhoz. Attól gyengébb

szuronya s hosszabb œsophagusa s a méretek által külömbözik.

? ^
t. h. = 1-7 % 1-4—1-5

^f^

h : œ. = 1 : 5 1:4
h : f. = 1 : 5 1:5

27. Dorylaimns longicandatus Btschl,

BüTSCHLi. Zur Kenntniss. pag. 20.

De Man. On-lerz. p. 32—35. T. V. VI. fig. 12 a~f.

Található nedves földben tenyész növények gyökerein.

A száj köri 6 kis ajak található, melyek mindegyikén két papilla

foglal helyet. A szájüreg serlegidomú s a benne lev tövis igen ers.

Az igen hosszú s finom fark könnyen elárulja. A vulva valamivel a test

közepe eltt fekszik. A hímek az alfél eltt egy sor papillával bírnak. (22.)
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1. Tylendiolaimns miriabilis Btsl. (= Tyleuclius Btsclil.)

BüTSCHLi. Beitr. pag. 4i. T. III. ûg. 14 a—b.
De Man. Onclerz. pag. 42.

A száj körül az ajkak nyoma sem található, ezek helyett apró papil-

lák. A vulva a fark végétl 0*4 '"/m-nyire esik.

Található mohok gyökerein

t ]l —1 vi/t. 11. — 1
^„j

h : œ. =1:4
h : f. = 1 : 30

t. sz. = 0-039 ^%
a szájtövis h. = 0*019 »

2. Tylencliolaiinus miniiuas. De Mau.

De Man. Outlerz. pag. 42. PI. VI. fig. 16 n—b.

Ezen faj nagy rokonságot mutat az elöbbenihez s a leirás után itélve

annak legfölebb válfaja lehet.

Közönséges De Man szerint fnemü növények gyökerein.

t. h. = 0-63 %
h : œ. =1:3
h : f. = 1 : 25

H. Tyleucholaiiuns Zeelandicns De Man.

De Man. Onilerz. pag. 45. PI. VI. fig. 17 a—b.

Szintén növények gyökerein található. A szájszuronyban egy csator-

nával. Farka legömbölyített.

t. h. = 1 %
h : œ. =1 :

5 1/2

h : f. = 1 : 35

Gen. mONUSBst.

E nem szintén a jól jellegzett nemek sorába való.

Jellegei a következk :

A hosszú és keskeny test mindkét vége felé vékonyodó. A farkszivóka

liiáiiyzik ; a köztakaró sima; a száj körül ajkak és papillák is létezhetnek;

a fej két oldalán olykor sertékkcl. A szájüreg egy chitinfalakkal kibélelt, fél-

gömhidomú ürejbe vezet, nielg n liosszá és lassan vékongodó hengevcs garat'nrbe

folytatódik, melynek kezdetén S mozgatható, háromszögalakíi testées található.

A hímek farka az anus eltt ferdén lefutó vonalokkal bír. A ni ivarszerv

ketts részarányos. A spicuhmiok két mellékdarabbal bírnak. A cf aJfel

eltti pajnllikkal nem bír.

E nem a köztakaró, az œsophagus s az ivarszervek alkotása tekinte-

tében nagy rokonságot mutat a Dorylaimus nemhez, a melytl sajátszer

pharynxának alkatában s a -f alfél eltti papillák hiányában tér el.
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Ez ideig csak is két faja ismeretes; az egyik Bastian által Angolhou-

ban, a másik De Man által Hollandiában találtatott.

Ezek:

1. Ironns ignavas Bst VII T. 27. ábr. a—b.

Bastian. Monogr. pag. 104. T. IX. fig. 34 a— h.

BüTSCHLi. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Btl. p. 384.

Hosszú, de keskeny teste egy vékony, de hosszú farkban végzdik.

Gömbölydeden tompitott fején 4 rövid serte található. A vulva valamivel a

test közepe eltt nyílik. A '^ még nem észleltetett. Található édesvizekben

tényez mohok között.

t. h. = 1-8 — 3-3

h : œ. =1:4—5
h : f. = 1 : 7 — 12

BüTscHLi is fellelé e fajt a Majnában, de méretei BASTiAN-éitól eltérnek.

2. Ironus teunicaadatas. De Man.

De Man. Onclerz. p. 7. Pl. III. fig. 1.

A szájnyílás körül 6 tompa papillát és 4 rövid sertét találandunk.

A pharynx az œsaphagus hosszának Vs—Ve része. A szájüreg kezdetén fél-

gömbidomú s ebben apró chitinnyulványok — talán fogak — találhatók.

A szájürben a nemi jellegeknél említett, három mozgatható testecset nem
találjuk fel. A vulva valamivel a test közepe mögött fekszik. A kevésbbé

karcsú spiculumok meghajtottak.

Találtattak Leiden környékén, Phragmitesek gyökerein.

? cf

3-8 %, 3-3 '%
0-0G8 » 0-06^2 »

1:6 1:6
1 : 14 1 : IG

De Man müvében még egy alakról tesz említést, melyet azonban név-

vel nem jelölt. E faj kisebb, farka hosszabb mint az elbbenié ; a vulva a

test közepe eltt fekszik; a szájüreg kezdetén az említett három mozgékony
testecset tartalmazza. A cT még nem találtatott,

t. h. = 2-43 %,
h : sz. = 1 : 56

h : oe. =1:6
h : f. =1:4

De Man nem tudja, vájjon külön fajnak vagy pediglen fiatal J. tenui-

caudatusnak tekintse ezen alakot. Ha ezen testecseket nem tartjuk állandó

képleteknek, akkor valószínleg az utóbbit kell elfogadnunk. Man erre

nézve ezeket mondja: «Ik hoop deze onzekerheid later nog wel op te hel-

deren. »

t.
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Gen. DIPLOLAIMUS Lstv.

LiNSTOv a Ratzeburgi tó fenekén talált egy nemileg még nem érett

fonalférget, mely az œsophagus s a fejvég sajátszer szerkezeténél fogva

az eddig ismert nemek egyikébe sem volt sorozható.

A nemi jellegek a faj leírásából is kitnnek.

Diplolainxns gracilis Lstv.

LiNSTov. Troschels Archiv. XLII. Bd. I. Hft. pag. 16. T. 11. íig. 28.

A köztakaró sima; a fej egy félgömbalakú süveggel bír, melynek ke-

rületén finom serték állanak. A félgömb hosszanti mélyedések által baráz-

dáltnak látszik. Az œsophagus els ötödében tölcsérszerö, de hátsó 4 ötö-

dében kiszélesedik.

t.
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Táblázat a fajok maghatározására.

Serték a test j A száj körül 10 egyenl hosszú sertével ^ gracilis.

felületén \ A száj körül 6 hosszabb s 6 rövidebb sertével ... ^ pellncidus.

longns.q i. '1^ i. ,j. f
A száj körül hiányzanak a serték

bertek a testen
J ^ ^^/^ j^^^...^ . ^ szájür közepén megszkül ... * octiespapillata.

nincsenek
y sertékkel \ Szájüreg szkület nélkül ^* longicanda.

Ismert fajai a következk :

1. Trilobus gracilis Est. VII. T. 29. ábr. a— h. és 32. ábr. a—h.

Bastian. Monogr. pag. 99. PL IX, fig. 20—22.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 53. T. IV. fig. 21—23.

— Zeitschr. f. w. Zool. XXVI. Bd. pag. 377.

LiNSTOV. Troschels Archiv. XLII. Jahrg. 1. Hft. pag. 11. T. IL

Széles tompa fején 10 rövid, de igen ers serte foglal helyet; a száj

körül 6 kis ajakkal. A köztakaró vastag, de átlátszó. A vulva a test közepe

eltt fekszik. A hím kisebb mint a nstény s 6 alfél eltti mirigygyei bir

melyek 2—3 sorban vannak a hasoldalon elhelyezve.

Találhatók a folyóvizek iszapos fenekén s az azokban tenyész vízi

növényeken. Egy ízben én is feltaláltam e fajt a Zsitva folyóban, Zsitva-

Gyarmath mellett.

? cT

= 2-17 "% 1.53 %,
= 0-098 » 0-055 .)

= 1:6 1:6
= 1:9 1 : 15

2. Trilobus pellucidns Bst.

Bastian. Monogi-. pag. 100. Pl. IX. fig. 23—24.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 53.

— Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Bd. p. 377.

Fején 6 hosszabb és 4 rövidebb serte található. A vulva a test közepe

eltt nyílik. Az elbbeni fajhoz igen rokon. A cT még nem ismeretes.

Találtatott tavak iszapos fenekén.

t. h. = 2-9-4»%,

t. sz. = 0-11 »)

3. Trilolins longns. Leidy (=: Anguillula longa Leidy.)

Leidy. Proceed of. Acad, of Philad. pag. 225,.

Bastian. Monogr. pag. 100.

A szájür hátrafelé keskenyed ; az oesophagus s a belek lefutásukban

egyenl átmérjek.

Nagy mennyiségben találtatott Philadelphia környékén iszapos he-

lyeken.

A ? t. h. = 3-2 %. A cf t, h. = 1-5—2 %.

t.
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I. A fej serfcék és papillák nélkül * ^ glomerans.
Csupán / Csak 2 papillával ''' salsa.

papillákkal.\ Sok papillával ^ papillata.
Egy serte ( Gyengén kiképzdött serte koszorúval ; lefutásá-

II.

A fejen

serték
, „.

és
I

és egy J ban rögtön megvékonyodó farkkal * intermedia.
papil- papilla-

|
Ersen kifejlett sertekoszorúval, lassankint meg-

lákkal [
körrel. [ vékonyodó farkkal ^' setifera.

Ismert fajai a következk :

1. Tripyla glomerans Bst.

Bastian. Monogr. pag. 115. Pl. IX. fig. 16—17.

A tompított fej csupasz. Az ékidomú spiculumok csak kevéssé vannak

meggörbítve; a kis mellékdarab háromszög. A nstény még nem ismeretes.

Található a tavak fenekén.

t. h. = 2-4 %
t. sz. = 0-101 »

h : œ. = 1 : 5

2. Tripyla salsa Bst. '

Bastian. Monogr. pag. 116. Pl. IX. fig. 18—19.

A hím még nem ismeretes. Habitusában megegyezik az elbbeni faj-

ai. Szája köri két papilla található. A vulva a test közepe mögött nyílik.

Találtatott sós vizekben.

3. Tripyla setifera Btsl. VII. T. 28 ábra a—b.
BüTSCHLi. Beitr. pag. 52. T. 11. f. 35.

— Zeitscbr. f. w. Zoolog. XXVI. Bd. p. 381. T. XXIV. fig. 11.

Könnyen felismerhet lassankint vékonyodó farka és nagy szájsertéi

által. A vulva a test közepe mögött nyílik. A spiculumok a Dorylaimus
fajokra emlékeztetnek. A c? nagyobb mint a nstény; alfelelttipapillákat

a hasoldalon mindenütt találunk.
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5. Tripyla papillata Btsl.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 51. T. VI. tig. 36.

— Zeitscln-. f. w. Zool. p. 381. T. XXIV. tig. 11.

Küls habitusában, különösen pedig a fark szerkezetében nagy rokon-

ságot mutat a setifera nev fajhoz, de attól a szájvég szerkezete tekinteté-

ben eltér.

ml
fin

Találhatók Algák között.
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Szemekkel

Serték-

kel

a test

felületén

A test

felülete

serték-

töl

ment

Táhldzat 'a fajoh meghatározására.

/ Lapult, hengeres szájürrel ; 4 ers sertével a száj körül

\ Igen kis szájürrel ; 6 kis sertével a fejen

Gyrzött köztakaróval ; nagy szájürrel

(k. fark végén 2 sertével bir

jA fark vé- í A kis szájür körül 6 sertével ...

gén serték| Nagyobb szájürege körül 10 nagy
nélkül y sertével

Oldali kö- 1 2 %i liosszaságú

röknélkül\ 0-4 ^r hosszú

Sima
köztaka-
róval

A száj

körül
hiányza-

nak
a serték

A száj ÍA serték nyomával
körül l Ers / 6 sertével a száj körül

sertékkel [ sertékkel l 4 sertével a száj köiiil

P^,-,
,. ( Hosszú f Igen karcsú

1
.^.í

1 1 l farkkal \ kevésbé karcsú...
korokkel

\ Rö^i^iebb farkkal

^ ocellata.
^ stagnalis.
^ intermedia.
^ dnliia.
^ rnstica.

^ TÜlosa.
^ longicaudata.
^ tenax.
^ doliclinra.
" filifomis.
^^ rivnlaris.

^^ similis.
^^ orassa.
^* dispar.

E nemnek ismert fajai :

1. Monhystera oculata Lstv. (= M. ocellata Lstv.)

LiNSTOV. Troschels Archiv 1876. I. p. 12. T. II. fig. 31.

— Compendium, p. 347.

Lapult, hengeres szájürrel: a száj körül 4 sertével; a fej mögött oldali

körökkel, ezek mögött pediglen a háti oldalon két szorosan egymás mellett

fekv szemmel. Igen rokon a M. similis nev fajhoz.

Találtatott a ratzeburgi tóban.

t. h. = 1-53 »^
h: œ. = 1:8
h : f. = 1:6

2. Monhystera stagnalis Bst. VII. T. 30 ábra.

Bastian. Monogr. pag. 97. T. IX. fig. 9-11.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 61—62. T. IV. fig. 22.

A köztakaró sima. A száj körül körben saját vizsgálatom után Ítélve

6 rövid sertét találandunk, melyek közül 4 a központi, 2 pediglen az oldali

vonalokon létezik. Él állapotban vizsgálva az állatot, csak 4 sertét talá-

lunk, a másik kettt csakis az állat halála után lehet nagyobb nagyítások

mellett jól észlelni. Bütsciili csak 4 sertét talált, de Bastian azok számát

már 4—6 közé helyezte. Az oldali körök a fej csúcsához igen közel állanak.

A bélcs az uterus mellett igen szúk, de a vulván túl ismét kiszélesedik.

A vulva a test hátsó harmadának elején van. A két barnavörös pigment

szem oly közel áll egymás mellett, hogy Bastian azokat egynek nézte.

A hímek kisebbek mint a nstények ; a spiculumok keskenyek ; a mellék-

darab háromszög. Eleventojók. Az újszülöttek hossza 0'4 w^.

Folyó vizek s tavak homokos fenekén gyakoriak. Én e fajt Buda-
pest körül a disznóföi tóban találtam fel.

%
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3. Monhystera intermedia Btsl.

BüTSCHLi. Beitr. p. 67. Ï. VI. tig. 33 a—b.
De Man. Onderz. p. 98. T. IX. fig. 5—6.

Ezen aránylag kis faj, hosszú farkú s tisztán kivehet gyürüzetei által

tnik ki. k száj körül az ajkak nyoma és 4 serte fedezhet fel. A Monhy-

stera nem alakjaitól nemcsak gyürzöttsége által, hanem a szájüreg jelen-

léte által is különbözik.

Található a Plantagó-félék gyökerein.

h. t. ^ 0-4—0-6 >%

h : oe. = 1:4
h : f . = 1 : 3

4. Monhystera dubia Btsl.

BÜTSCHLI. Beitr. pag. 65. T. V. fi. 26.

Sertékkel ellátott teste a stagnalis nev fajra emlékeztet. A fark végén

található két serte által azonnal felismerhet. A serték eme elhelyezése s

a szöv mirigy szerkezete a Comesoma tengeri genus alakjaira emlé-

keztetnek.

Található vízi növényeken.

•5. Monhystera rnstica Btsl.

BÜTSCHLI. Beitr. p. 64. T. V. fig. 29.

Kicsinységük által is eléggé feltnnek. Hosszuk legfölebb 0*4 *"/,„.

A test finom sertékkel fedett. A száj köri az ajkak nyoma és 6 serte fedez-

het fel. t. h. = 0-4 '>%„

h: œ. = 1:5
h : f. = 1:4

Találtattak a Plantagó-félék gyökerein.

6. Monhystera villcsa Btsl. VII. T. 31 ábra a— b.

BÜTSCHLI. Beitr. p. 61. T. V. fig. 28.

Karcsú termetük s a szó szoros értelmében féregszer mozgásaik által

azonnal fehsmerhetk. A 9 testén ers serték találhatók, melyek azonban

a hímeknél hiányoznak. A vulva szembetünleg hátul fekszik. A fej széles,

tompított és 10 ers sertével van ellátva. A hengeralakú bárzsing végén

mirigyszer sejtekkel van ellátva. A hím és nstény egyenl méretek.

t. h. = 1-2 %
t. sz. = 0-04 »

h: œ. = 1:5
h: f. =,1:8

Találhatók mohók gyökerein. Én e fajt a Vág mellett Brunócz község

közelében találtam fel a mohok között.



t.
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II. Monhystera rivnlaris Byt.

Bastian. Monogr. p. 97. T. IX. fig. 3—4.

A fejen serték nem találhatók. A spiculumok kicsinyek, alapjukon

szélesek. A cf még nem ismeretes.

Található tavak homokos fenekén.

t. h. ^ 0-94 %,
i. h. =: 0-13 »

h : œ. = 1:0

12. Mouhystera similis Btsl.

BüTscHLi. Beitr. p. ö± T. V. fig. 30 a—h.

Igen megegyez a stagnalis nev fajjal. A sertéknek a fején csak

nyomát találjuk. A nyaki papillák a fejcsúcstól távolabb állanak, mint a

nevezett fajnál. A vulva is elbbre esik. Szemek hiányzanak.

t. h. = 0-8 «^/^

t. sz. = 0-38

13. Monhystera crassa Bstl.

BüTscHLi. Beitr. p. 63. T. IV. fig. 24 a—b.

Testének mells vége széles és tompított. A száj körül 6 ers serte

található. t. h. = 0-7
'»'/,n

h : f. = 1 : 5—6
h : œ. = 1 : 4—5

Elfordul mohok gyökerein.

14. Monhystera dispar Bst.

Bastian. Monogr. pag. 97. T. IX. fig. 1—2.

A száj körül ^—4 rövid serte található. A farkszívóka kicsiny és he-

gyezett. A vulva a test hátsó harmadának elején van.

Található mohok között.

t. h. = 1 : 1 >Ín

h : œ. = 1:5
h : f. = 1:6

Tengeri fajai a következk :

1

.

Monhystera acris Bst. ( = Theristus Bst.)

2. M. ambigua Bstl.

3. M. ambiguoides Btsl.

4. M. cephalophora De Man.

5. M. disjuncta Bst.

6. M. elongata Btsl.

7. M. gracilis De Man.
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8. M. natans Bst. ( = Tachyhodites Bst.)

9. M. ocellata Bstl.

10. M. parva Bst. (= Tachyhodites Bst.)

11. M. socialis BtsI.

12. M. setosa Btsl.

13. M. velox Bst. (=. Theristus Bst.)

E nemnek, a mint látjuk, majdnem annyi tengeri faja ismeretes, mint

szárazföldi és édesvízi. Elterjedési körük igen nagy, daczára annak, hogy

életszívósságuk igen csekély.

Gen. BASTIANIA de Man.

E nem jellegei egészen megegyeznek az élbbemével, s attól csakis

egy prœanalis paj)ilIasor jelenléte és a mellékdarab hiánya által különbözik.

Ismert faja :

1. Bastiania gracilis De Mau. VII. T. 34 ábra.

Dk Man. Onderz pag. 95. T. XL fig. 43 a—c.

Gen. MONONCHUS. Bst.

Oncliolaimus Duj. = Enoplus Duj.

E nem jellegei a következk :

Az orsóidomú test egy tompa szívókában végzdik. A száj körül serték

helyet papillák találhatók. Az ers chit infalakkal ellátott szájüreg egy ers

foggal bír. A ni ivarszerv ketts, részarányos. A meghajtott spiculumok

hosszúak és keskenyek, 2 mellékdarabbal.

Bastian e nembe sorozza mindazon fajokat is, melyek ezeltt

DujARDiN-nak Oncholaimus nev genusába tartoztak.

E nem elég nagy elterjedésnek örvend.

ri4-M

Táblázat a fajoJc meghatározására.

köztakaró háti oldalán egy tarajos kiamelkedéssel bir
Á. szájürbení Ovális szájürrol

1 nagy és 2 Hosszrí szájürrel
kis foggal

[ Mély, széles szájürrel

Eövid, tompított farkkal
d -rá ( Mély íA száj körül nincsenek papillák

száj- |A száj körül alig kiveliet papillákkal
üreggel. [A száj körül két jól kivehet papillával

j^jg
í Jól kifejlett conicus papillákkal a száj

i N szái-
-' ^°^"^

'
^^'^"^ farkkal

o -'^' rrel 1
^fjengén kifejlett papillákkal

; hosszabb
<^ > [ farkkal

^ cristatns.
^ masoaram.
^ fovearvm.
^ tridentatns.
^ bracliyaris.
'^ tambrigdeusis.
^ trnncatns.
^ macrostoma.

'' papillatas.

^'^ crassiascnlns.
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Ismert fajai a következk :

1 Mononchus cristatns. Bst.

Bastian. Monogr. p. 102. T. IX. fig. 33.

Köztakarója a háti oldalon egy tarajidomú kiemelkedéssel bír. Szája

körül 2 kis j)apilla található. A vulva jóval a test közepe mögött nyilik.

A cf még nem ismeretes.

t h — 2 «i^

t. sz. = 0-05 «'/„

h : œ. = 1 : 3—4

2. Mononchus mnsoarnm. Duj. (=: Oncholaimus Duj4
DuJARDiN. Hist. nat. d. Helm. pag. 237.

Bastian. Monogr. p. 103.

Ovális szájüregében 2 kisebb és nagyobb fog található. A méretektl

eltekintve igen megegyez a brachynris nev fajjal.

^ t. h. ^ 2-56 %
t. sz. = 0-08 «

h : f. = 1 : 20—25
E faj szintén bizonyítékát adja annak, hogy a tengeri és édesvizi

fajok közeli rokonságban állanak egymáshoz. Szájüregének szerkezete a

tengeri Oncholaimus fajokra, testének egész habitusa azonban az édesvízi

Mononchusokra emlékeztet.

3. Mononolins fovearnm. Duj. (=: Oncholaimus Duj.)

Dujardin. Hist. nat. d. Helm. p. 226.

Bastian. Monogr. pag. 102.

Hosszúkás szájüregében 2— 3 fog foglal helyet. A vulva épen a test

közepében fekszik.

A ? t. h. = 2-5 %
t. sz. = 0-075 «

f. h. = 0-18 «

Találtatott egy esvízzel megtelt árokban.

4. Monouclins tridentatns de Man.

De Man. Ouderz. pag. 107. T. XIII. fig. 49.

A száj körül 4 közepi és oldali papilla található. A szájürben 3 fog

foglal helyet. A hím hosszú és karcsú spiculu mokkái, két mellékdarabbal

és nagyszámú alfél eltti és mögötti papillával bír.

Található mohok gyökerein.

t.
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5. Mononchus bracliyuris Bttíl.

BüTSCHLi. Beitr. pag. 77. T. III. IV. fig. 20.

De Man. Onderz. pag. 112. T. XIII. fig. 51.

A méretekben s a száj szerkezetében megegyezik a papillatus nev
fajjal. Kampószerüleg görbült farkának vége ferdén lemetszett.

Található, mohok, gombák s más fnemü növények gyökerein.

f). Mononchns Tnmbrigdensis Bgt.

Bastian. Monogr. pag. 102. T. IX. fig. 31.

A száj csupasz.

Található tavak homokos fenekén.

t. h. = 2 %
t. sz. = 0-06 «

h : œ. = 1:5
h : f. = 1 : 12.

f
7. Mononchns trnucatus Bst. VII. T. 33. ábra.

Bastian. Monogr. pag. 101. PI. IX. fig. 25—26.

BÜTSCHLI. Beitr. p. 75. T. III. fig. 18.

— Zeitschr. f. w. Zool. XXVI. Bd. p. 382.

A száj körüli papillák igen gyengén vannak kifejldve. A mély száj-

üreg háti oldalán egy fog található. A vulva valamivel a test közepe mögött

nyílik. A hímet ez ideig csak is Bütschli észleié. A spiculumok igen

hosszúak és vékonyak; alfél eltti és mögötti papillákkal; a hasi oldalon

18— 19 papillaszerü testecscsel.

E faj a méretekben úgy látszik különböz, mert a míg Bastian
1*8 '%, hosszúnak találta a test hosszát, addig Bütschli azt 1*9, én pediglen

1'6 *'5^ hosszúságúnak találtam.

? ,.
cf

t. h. = 1-6 %, :2 »%,

h : oe. = 1 : 4 1:4
h : f. = 1 : 8—9 1 : 12

8. Mononchns macrostoma. Bst.

Bastian. Monogr. p. 101. T. IX. fig. 29—30.

Gömbölyded fején a száj körül 2 papillával bír, melyek közöl az
egyik a háti, a másik pediglen a hasi oldalon fekszik.

Találtatott mocsáros helyek közelében, rothadó mohok között.

A ? t. h. = 2-6 ^%
t. sz. = 0-08 «

h : œ. = 1:4
h :f. = 1 : 11
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9. Mononchns papillatns. Bst.

Bast. Monogr. pag. 101. T. IX. fig. 27.

BÜTSCHLI. Beitr. pag. 76. T. III. fig. 19.

De Man. Ouclerz. pag. 107. T. XIII. fig. 49.

A száj körül az ajkak helyett jól kifejldött papillákat találunk.

A fark a liasi oldal felé kampószerüleg görbült. Hímet ez ideig még nem
találtak.

Találhatók mohok, gombák és más fünemü növények gyökerein,

t. h. == 2-3 %,
h : œ. = 1:4
h : f. = 1 : 14.

E fajnak egy válfaja is ismeretes a. m. a M. Bastiania, mely De Man
által eleinte mint külön faj íratott le, de késbb egy 1877. októberben

hozzám küldött müvében, sajátkezüleg javítá ki tévedését.

10. Mononchns crassinscnlns. Bst. (= Euophis Dnj.)

DujAEDiN. Hist. nat. fle Helm. p. 2.35.

Bastian. Monogr. p. 103.

Kis szájürege egy chitinfogat tartalmaz. A vulva a test hátsó har-

madában található fel. A cf még nem ismeretes.

Található folyó vizekben.

0-026 «

0-13 «

0-113 «

œ. h. r= 0-02 «

E faj a mely Dujardin Enoplus nev genusába tartozott, csak ideig-

lenesen foglal helyet e nemben. Bastian is csak azért sorozta ide, mivel,

édezvizi alak lévén a tengeri nemek egyikébe sem volt osztható.

E nem elterjedési köre szintén elég nagy. Fajai Európa legtöbb

államaiban feltaláltattak.

II.

Nemek, (szárazföldi és édesvíziek), melyek felületes jellegzés következtében a

nemek táblázatából kimaradtak.

Gen. MITREPHORUS. Lnstv.

LiNSTOV. Troschels Archiv 1877. I. p. 2. T. I. fig. 2.

E nemet Linstov egy a ratzeburgi tóban felfödözött még ivarilag

nem érett faj alapján állította fel, mely sajátszer fejalkatánál fogva az

eddig ismert nemek egyikébe sem volt beosztható.

t.
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Mitrephoms haemisphaericus, v. Lstv.

A félgömbidomú fejen 2 sorba elhelyezett duzzadt szél nyilasokat

találunk. A fels sor 4, az alsó pediglen 8 ily nyilassal bír. Az oesophagus

végén egy kis duzzam található. Vulva a test közepe mögött,

t. h. = 0-41 ^"1^

t. sz. =: 0-016 «

h : œ. = 1:4-4

h : f. = 1 : 7

E nem helyes voltát csakis úgy constatálhatjuk, ha mind az ivar-

szervek, mind pediglen az oesophagus pontosabban leiratnak.

Gen. ACKOBELES. Lstv.

LiNSTOv. Troschéls Archiv. 1877. I. p. 2. T. I. fig. 3.

E nemet is még ivarilag nem érett példányok alapján állította fel

LiNSTov, a szájvég sajátszer alkotánál fogva.

Acrobeles ciliatns. Lstv.

A száj 4, alapjukon igen széles és hegyesen végzd hosszú serte

által környeztetik, a melyeknek alsó részébl 4 kis hengeralakú serte

emelkedik ki. A fark lekerekített.

Találtatott fekete földben.

t. h. = 0-38 %
t. sz. = 0-033 «

h : œ. = 1 : 3-7

h : f. = 1 : 8.

E nemnek fennállása igen kétes, mivel szerintem a szájvégnek ily szer-

kezete nem elegend egy új nem felállítására, annál kevésbbé, minthogy a

Plectus Trilobus és más nemeknél szintén ismerünk alakokat, melyek igen

nagy szájsertékkel bírnak. Ama kis hengerek nem egyebek, mint saját-

szerüen megnyúlt papillák. Ama hiányos leirás, a melyben e faj részesül,

nem enged mást reményleni.

III.

Nemek, melyek csakis tengervíztl áthatott talajban fordulnak el.

Gen. LEPTOLAIMUS de Man.

A gyrzött köztakaró egyes sertékkel bír. A szájüreg hosszú, minden
chitinbevonat nélkül. Az oesophagus egy kis végduzzammal bír. A két spi-

culum egy mellékdarabbal van ellátva. Egy sor alfél eltti papillával, me-
lyek közöl a hátsók csöszerek. A ni ivarszerv ketts, részarányos.

1. Leptolaimns papilliger de Man.
De Man. Onclerz. pag. 92. T. XI. fig. 42 a—c.
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IV.

Nemek, melyeknek alakjai kiválólag tengeriek s csupán egyes fajai édes-

viziek vagy szárazföldiek.

Gen. SPILOPHORA Bst.

Necticouema Bst.

Bast. Mouogr. p. 165.

BüTSCHLi. Zur Keuutn. p. 47.

A vastag euticula ersen gyrzött. A száj 6 gyengébb és 4 erösebb

sertével vétetik köri. A szájüreg háti részébl egy alig kivehet fog emel-

kedik ki. Az œsophagus egy billentykészülék nélküli bnlbusban végzdik.

Az oldali körök spirálisak. A farkmirigynek hosszú kivezet csöve van.

A ni ivarszerv ketts, részarányos. A meggörbült spiculumok két mellék-

darabbal bírnak. A hím az alfél eltt vagy egy sor ra irigynyílással vagy

pediglen két oldali papillasorral bír.

Spilophora geophila De Man.

De Man. Ouderz. p. 85.

Gen. CHROMADOEA Bst.

Bastian. Monogr. p. 1 67.

BÜTSCHLI. Zur Keuutn. p. 47.

Az elbbeni nemhez igen rokon, szájüregében azonban 3 kis fog fe-

dezhet fel. Többnyire páros ocellákkal bír.

Ismert szárazföldi s édesvízi fajai a következk :

1. Chromadora bion^alata M. Scliultze.

V. Carus. Jcones Zool. T. VIII. fig. 2.

BÜTSCHLI. Beitr. p. 70. T. Y. fig. 32. «

2. Chromadora dubia Btsl.

BÜTSCHLI. Beitr. p. 72. T. V. fig. 31.

3. Chromadora Lenckarti De Man.

De Man. Orderz. p. -SS.

Gen. CYATHOLAIMUS. Bst.

Bastian. Monogr. 162.

BÜTSCHLI. Zur Kenntniss. p. 48.

Az igen vastag euticula ersen gyrzött. A fejen 4 serte, a mells

testrészen pediglen több elszórt serte található. A farkmirigy liivezet része

csszer. A görbült spiculumok meglehetsen vékonyak. A cf az alfél eltt

a hasi oldalon 18 mirigynyilással bír.
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Cyatholaimns dabiosns Btsl.

BüTSCHLi. Zur Keuutuiss. j). 48.

De Man. Onderz. p. 84. T. X. fig. 31 a—b.

Gen. SPHAEEOLAIMUS Est.

Bastian. Mouogr. pag. 157.

Majdnem félgömbidomú szájürrel. Gyrzött köztakaróval. Eész-

aránytalan nöi ivarszervvel. Keskeny, hosszú spiculumokkal s egy pajzs-

alakú mellékdarabbal. Szemek nélkül. A fejen 1—2 serfcekoszorúval. Egy

vaginal mirigygyei.

Sphaerolaimns gracilis De Man.

De Man. Onderz. p. 102. T. XII. fig. 47.

Gen. ONCHOLAIMUS Duj.

DujARDiN. Hist. nat. d. Helm. pag. 235.

Bastian. Monogr. p. 134.

BüSTCHLi. Zur Kenntiîiss. p. 37.

E nemnek egykori tagja az 0. rivális, amint tudjuk, a Diplogaster

nembe soroztatott.

A köztakaró igen vastag. A fejen 10 sertéböl álló koszorú, a száj kö-

ri pediglen 6 finom serteszer papilla található. A testen ezenkívül egyes

szétszórt sertékre is akadunk. A mély szájür 3 foggal van ellátva. A apicu-

lumok hosszúak, görbültek és egy mellékdarabbal ellátottak. A cf az alfél

eltt egy papillasorral bír.

Onc^iolaimns tlialassophygas De Man.
De Man. Onderz. p. 104. T. XII. XIII. fig. 48 a~c.

V.

Tisztán tengerben élö fajokat tartalmazó nemek. *

1. Anoplostoma (= Symplocostoma).

2. Anticoma (= Odontobius = Stenolaimus.)

3. Calyptronema.

4. Comesoma.

5. Enchelidium {— Lasiomitis = Enoplus.)

6. Enoplus (= Enoplostoma = Discophora.)

7. Hemipsilus.

8. Leptosomatum {= Thoracostoma = Phanoglene.)

9. Linhomoeus.

''- Az ide vágó irodalmat 1. Linstov «Compendium der Helminth.» czím m
vében.

i
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10. Néma.

11. Ódontohim.

12. Odontophora ( Rhabdotoderma.)

13. Rhahdogaster,

14. Oxystoma.

15. Phnnoderma {— Heterocephalus = Enoplus.)

Iß. PhanogUne {— Ascaris = Lineola.)

17. Pontamonenia.

18. Pontonemn.

19. Spira.

20. Si/mplocostoma (= Urolabes = Amphistenus =: Eurystoma =
Enoplus.)

21. Ürolahca.

YI.

Nemek, melyek már nem tartoznak a fonalférgek rendjébe.

1. Chaetosoma.

2. Desmoscolex.

3. Echinoderea.

4. EuhosiricJiKs.

5. Triehodernia.

VII.

Nemek, melyek a rósz jellegzés miatt többé nehezen lelhetk fel, s így más
nembe aligha oszthatók be.

1. Ainhlyura.

BETRENDES JEGYZEKE

az elforduló családok-, Jieniek és fajoknak.

"Acanthopharynx 66.

Acrobeles 14:2.

ciliatus 14:2.

*Alloionema 86.

*appendiculata 86.

Amblyui'a 145.

*Amphistenus 66.

'Anguiostomum 86.

*limacis 86.

Anguillula í)6.

"aceti 99.

aguatica 100.

•'Agi'ostidis 103.

*brevispina 89,

Brassicae 100.

coluber 100.

dongolana 1 00.

''devastatrix 106.

"Dipsaci 103.

ecaudis 101.

fluviatilis 100.

fœculonim 101.

fossularis 101.

''Falcarias 105,

''glutinis 99.

"intestinalis 96.

inflexa 100.

"linea 118.

longa

'•'Leontopodii 105.

longicauda 101.

ministerialis 100.

'''mucronata 83.

oxopbila 53.

oxyuris 93.

*rigida 80.

* A csillaggal jelölt fajok synonimok.

Természetrajzi J'iUetek. ív. kötet \. füzet.

10
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'''Eana3 temporariae 87.

reticauda 1 00.

*radicicola 104.

*stercoralis 96.

*secalis 106.

*terrestris 101.

*tritici 104.

Anoplostoma 144.

Anticoma 144.

Aphelenchus 110.

erraticus 1 1 0.

fostidus 110.

rivális 111.

parietinus 53. 111.

Aveiiie 111.

villosus 111.

Pyri 112.

modestus 112.

*Ascaris 87.

*fili formis 87.

*subulata 87.

*pulmonalis 87.

"trachealis 87.

*insons 87.

-i'nigrovenosa 87.

Bastiania 138.

gi-acilis 138.

Calyptronema 144.

Cephalobus 78.

gracilis 53. 79.

longicaudatus 79.

oxyuroides 53. 80.

rigida 80.

*oxyuris 53. 80.

persegnis 81.

striatiis 81.

bursifer 82.

Chaetosoma 145.

Chromadora 143.

bioculata 143.

dubia 143.

Leuckarti 143.

Comesoma 144.

Cyatholaimus 143.

dubiosus 144.

Desmoscolex 145.

Diplogaster 112.

albus 53. 1 1 6.

copropliages 115.

fictor 115.

filicaudatus 116.

filifonnis 114.

gracilis 114.

inermis 117.

longicauda 117.

macrodon 53. 114.

*micans 115.

monliysteroides 1 1 5.

rivális 53. 114.

striatus 53. 116.

similis 117.

*tridentatus 115.

Diplolaimus 129.

gracilis 129.

"Discophora 66.

DORYLAIMIDAE 64.

Dorylaimus 117.

Bastiani 124.

borboroplij'lus 123.

brigdammensis 126.

Carteri 123.

elongatus 119.

filiformis 121.

flavomaculatus 121.

gracilis 124.

iuers 121.

Leuckarti 124.

longicaudatus 126.

liratus 119.

macrourus 125.

mariuus 118.

maximus 123.

minutus 122.

obtusicaudatus 120.

pachysoraa 123.

papillatus 23. 122.

polyblastus 120.

regius 122.

rhopalocœrus 122.

robustus 221.

similis 123.

stagnalis 53. 125.

tenuicaudatus 1 24.

torpidus 123.

tritici 120.

Echinoderes 145.

Enchelidium 144.

''Enoplostoma 66.

Enoplus 144.

''crassiusculus 141.

'•'liratus

*rivalia

Eubostrichus 145.

Eurystoma 66.

•Tusaria 87.

"nigrovenosa 87.

Hemipsilus 144.

*Heterocephalus 66.

"Heterodera 166.

*Schacbtii 106.

IRONIDAE 64.

Ironus 127.

ignavus 128.

tenuicaudatus 128.,

"Lasiomitis 66.

*Leptodera 82.

*angiostoma 86.

appendiculata 86.

'"'curviCauda 90.

*dentata 91.

"dolichura 88.

*elongata 92.

*flexilis 86.

*foecunda 91.

*inermis 90.

*lirata 91.

''macrolaima 90.

''membránosa

''nigrovenosa 87.

*oxophila 99.

^producta 88.

*rigida 80.

*rubrovenosa 87.

LEPTOLAIMIDAE 64.

Leptolaimus 142.

papilliger 142.

Leptosomatum 66.

*Lineola 66.

I
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Linhomœus 66.

Mitrephorus 14-1.

hemispbericus 1 4-2.

Monhystera 133.

aci-is 137.

ambigua 137.

ambiguoides 137.

cepbalopbora 137.

crassa 137.

disjuncta 137.

dispar 137.

dolicbura 137.

dubia 13.").

elongata 137.

filiformis 136.

gracilis 137.

intermedia 135.

longicaudata 136.

natans 138.

"ocellata 138.

ocellata 134.

oculata 134.

parva 138.

rivularis 137.

rustica 135.

setosa 138.

similis 137.

socialis 138.

stagnalis 53. 134.

tenax 136.

velox 138.

villosa 53. 135.

MONHYSTERIDAE 64.

Mononchus 138.

Bastiaui

bracbyuris 140.

crassiusculus 141.

cristatus 139.

fovearum 139.

macrostoma 140.

muscarum 139.

papillatus 141.

tridentatus 139,

truncatus 53. 140.

Tumbrigdensis 140.

Necticonema 66.

Nema 66. aspersa 94.

Odontobius 145. 115. brevispina 89.

ODONTOPHARYNGIDAE 64. Bütscblii 9 1

.

Odontophora 145. Clausa 93.

ODONTOSPHAERIDAE 46. curvicauda 90.

Oncholaimus 1 44

.

"fovearum 139.

^muscarum 139.

"rivális 115.

tballossopbygas 14i.

Oxystoma 145.

Oxyuris 66.

'•'nigi-ovenosa 87.

Pelodera 82.

'•-papulosa 92.

"pellio 94.

"strongyloides 1 6.

*teres 95.

*Pelodytes 82.

strongyloides 90.

Phanoderma 145.

Phanoglene 145.

PLECTIDAE 57.

Plectus 68.

*acuminatus 53. 76.

armatus 72.

assimilis 77.

auriculatus 71.

cirratus 53. 73.

granulosus 53. 71.

deMani 53. 76.

longicaudatus 53. 70.

"ornatus 72.

parietinus 53. 72.

parvus 53. 76.

tenuis 75.

triplogaster 53. 77.

velox 53, 76,

Pontonema 66.

Rhabdogaster 66.

dentata 91.

dolicbura 88.

elongata 92.

filifiormis 93.

flexilis 86.

fluviatilis 90.

fœcunda 91.

gracilicauda 53. 87.

beterurus 53. 89.

inei-mis 90.

intestinalis 96.

Leuckarti 95.

lirata 91

longicaudata Bst, 92.

longicaudata Btsl. 90.

macrolaima 90.

marina 95.

membránosa 86.

monbystera 91.

mucronata 95.

nigrovenosa 53. 87.

ornata 92,

oxyuris 93,

papillosa 92,

pellio 53. 94.

pellioides 93. -

producta 88.

rubrovenosa 87,

Scbneiderii 88.'

stercoralis 96,

strongyloides 90.

teres 53. 95.

terricola 88.

"tritici 104.

Rhabdogaster 66.

PTYCHOPHARYNGIDAE 64.Rhabdonema 66.

Rhabditis 82. "nigrovenosa 87.

acris 92. "Rhabdotoderma Í35.

agilis 94. Sphaerolaimus 144.

angiostoma 86. gracilis 144.

appendiculata 86. Spilophora 143.
10"
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geopliila 143.

Spira 145.

*Stenolaimus 66.

Symplocostoma 145.

*Tachyhodites 66.

*natans 138.

*parva 138.

Teratocephalus 101.

terrestris 101.

*Theristus 66.

*acris 137.

*velox 138.

Thoracostoma 66.

Trichoderma 66.

Trilobus 129.

gracilis 53. 130.

longicauda 131,

longus 130.

octiespapillata 131.

pellucidus 130.

Tripyla 131.

glomerans 132.

intermedia 132.

marina 133.

papillata 133,

salsa 132.

setifera 132.

TEIPYLIDAE 64.

TYLENCHIDAE 57.

Tylenchus 102.

Agrostidis 103.

Askenasyi 103.

Davainii 106.

Dipsacus 106.

dubius 108.

elegáns 109.

exiguus 106.

Falcarife 105.

filiformis 107.

fungorum 53. 108.

imperfectus 109.

Leontopodii 105.

Millefolii 104.

obtusus 108.

Phalaridis 104.

pillulifer 107,

radicicola 104.

robustus 107.

Schachtii 106.

secalis 106.

terricola 108.

TilifB 104.

tritici 53. 104. 49.

velatus 107.

Tylencholaimus 126.

minimus 127.

miriabilis 127.

zeelandicus 127.

TYLOLAIMIDAE 64.

Tylopharyhx 101.

striata. 102.

Urolabes 66.

^palustris 122.

-Vibrio 66.

*Agrostidis 103.

*Phalaridis 104.

* tritici 104.

A BETJELZÉS MAGYARÁZATA.

a. — Accessorius darab.

a. — Alfel.

ac. — Sejtek az alfel körül.

Ao. — Száj szurony.

b. — Bulbus.

Bs. — Bursa.

c. — Ideggyrü.

cl. — Nyaki papillák.

ct. — Farkmirigy- sej tek.

e. — Oldali edénJ^

g. — Sejtek az oesoph. körül.

i. — Bél.

Ib. — ajkak.

11. — Oldali-vonal.

Ív. — Hasi-vonal.

ml. — Oldali bártya.

ms. — Izmok.

o. — Petefészek.

oc. — Szemek.

oe. — Bárzsing.

P. •— Pórus excretorius.

po. — Szájszemölcsök.

p. a.— A bim fark papillái. ,

pb. — Szájüreg.

r. — Végbél.

sp. — Spieulák.

t. — Here.

tr. — Mirigyes sejtek az oes. végén.

u. — Anyamell.

v. — Ni ivar nyílás.

A TÁBLÁK MAGYARÁZATA.
I. TABLA.

1. ábr. (a— h) Plectns triplogaster.
n. sp.

1. a. Nstény oldab fekvésben,

l. i. A J mells testrésze.

ábr. (a—d) Plectas de Mani. n. sp.

2. a. Egy nstény mells testrésze.

2. h. u. a. szájvége.

2. c. u. a. oldaU vonala.

2. d. u. a. farkvége.
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3. ábr. (a— 5) Pleotas parletinus. Bts.

3. a. Egy nstény mells testrésze.

3. h. n. a. hátsó testrésze.

4. ábr. (a—h) Plectns longicandatns

Btsl.

4. a. Egy Ç mells testrésze.

4. h. u. a. hátsó testrésze.

II. TÁBLA.

5. ábr. (a— h) Plectns granulosus Bst.

5. a. Egy nstény mells testrésze.

5. h. Egy cT hátsó testrésze (Bütschli

után).

6. ábr. Plectns cirratns. Bst.

Fiatal példány.

7. ábr. (a— h) Plectns parvns Bst.

7. a. Egy J uaellsö testrésze.

7. 6. u. a. hátsó testrésze.

8. ábr. (a—c) Plectns velox. Bst.

8. a. A Ç mells testrésze.

8. 6. u. a. hátsó testrésze.

8. c. Az oldali edény végzdése.

9. ábr. (a— hl Cephalobns gracilis.

n. sp.

9. a. Egy nstény mullsö testrésze.

9. h. u. a. hátsó testrésze.

10. ábr. (a— h) Cephalobns oxjnroi-

des de Man.

10. a. Egy (f mells testrésze.

10. h. 'n. a. hátsó testrésze.

11. ábr. Cephalobns bnrsifei* de Man.

Egy hím hátsó testrésze.

III. TÁBLA.

12. ábr. (a—d) Rhabditis leternrns

n. sji.

12. a. A Ç mells testvége.

12. h. u. a. hátsó testvége.

12. f. A hím hátsó testrésze.

12. d. Ni nemi szervek.

13. ábr. (a—h) Rhabditis Pellio. Sehn.

13. a. Nstény mells testrésze.

13. h. A nstény hátsó testrésze.

14. ábr. (a—c) Rhabditis teres. Sehn.

14. a. A nstény mells testrésze.

Bütschli után.

14. .6. A hím hátsó testrésze.

14. c. A nstény hátsó testrésze.

15. ábr. {a— c) Rhabdonema nigro-

venosnm. Perty.

15. a. Nstény.

15. h. Hím.

15. c. Embryo.

IV. TÁBLA.

16. ábr. (a—d) Angnillnla oxophila.

Ehrbg.

16. a. Nstény.

16. h. Hím.

16. c. Embryo.

1'). d. Spicxilák.

17. ábr. (a—f) Angnillnla oxophila.

Ehrbg.

Az oesophagus különböz alakja.

18. ábr. (a— m y Angnillnla oxophila

Ehrbg.

18. a— l. Barázdálódás.

18. VI. Ondótestecsek.

19. ábr. (a—c) Angnillnla oxophila.

Ehrbg.

19. a. A köztakaró összecsavarodott-

19. h. Kiszáradt példány.

19. c. Köztakaró glycerin behatása

alatt.

20. ábr. Teratooephalns terrestris.

Btsl.

A nstény mells testrésze.

V. TÁBLA.

21. ábr. (a—h) Tylenchns triticl.

Koffr.

21. a. Búzagubacs átmetszet.

21. h. A búzanövény szárátmetszet.

21. c. Kiszáradt álcza.

21. d. Kiszáradt nstény.

21. e. A gubacs tartalma. ^

21. f. A Ç mells testrésze.

21. g. A $ hátsó testrésze.

21. 7í. A hím hátsó testrésze.

22. ábr. {a—c) Tylenchns fnngornm.

Btsl.

22. rt. A $ mells testrésze.

22. h. u. a. hátsó testrésze.

22. c. Egy testdarab az oldali hár-

tyával.

23. ábr. (a— h) Aphelenchns parieti-

nns. Bst.

23. a. A cf mells testrésze.

23. h. u. hátsó testrésze.
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24. ábr. (a—h) Diplogaster macro-

don, n. sp.

24. a. Hím.

24. 6. Nstény.

VI. TÁBLA.

24. ábr. (c—o) Diplogaster macro-

don. u. sp.

24. c. Ni ivarszerv.

24. d-—f. Az ivarszerv fejldése.

24. g. A Ilim testrésze.

24. h. Izomzat.

24. i. Oesophagus.

24. Ti. A fark vége.

24. l. Nyaki papilla.

24. m. A rf mells testrésze.

24. n. A cf hátsó testrésze.

24. o. Hímivarszei'v.

25. ábr. (a—h) Diplogaster rivális.

Leydi^;.

25. a. A hím mells vége.

25. h. A hím farka.

26. ábr. (a— (ZjDorylaimns stagnalis. Duj.

26. a és d. Testpórusok.

26. 6. A 5 farka.
.

26. c. A cT farka.

VII. TÁBLA.

26. ábr. (e— l) Dorylaimns stagna-

lis. Duj.

26, e. Mells testvég.

26. /

—

i. A szurouy fejldése.

26. Ti. A szurouy.

26. l. A testnek egy része.

27. ábr. (a—h) Ironns ignavns. Bst.

27. a. A Ç meUs testrésze.

27. 6. u. a. hátsó testrésze.

28. ábr. (a—h) Tripyla setifera. Btsl.

(Bütschli után.)

28. a. A 5 mells testvége.

28. h. u. a. hátsó testvége.

29. ábr. (a—h) Trilobns gracilis. Bst

(Bütschli után.)

39. a. Szájvég.

29. h. Az oesophagus hátsó vége.

30. ábr. Monhjstera stagnalis. Bst.

Nstény.

31. ábr. (a— h) Monhystera villosa.

Btsl. (Bütschli után.)

31. a. Mells testvég.

31. h. A bél egy része.

32. ábr. (a— h) Trilobns gracilis Bst.

(Bütschli után.)

82. a. A cf mells testrésze.

32. h. u. a. hátsó testrésze.

33. ábr. Mononchas trnncatns Bst.

(Bütschli után.)

Száj vég.

34. ábr. Bastiania gracilis, De Man.

Mells testvég.
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Herausgegeben vom Ungarisclien National-Museum zu Budapest.

Pag. 3.

Zici^ Geschichte der zoologischen Ahtheiluiig des ung.

Nationalmuseums, von Johann v, Frivaldszky. Der Verfasser bietet einen

gedrängten Abriss der Entstehung und des Fortschrittes dieser Abthei-

lung des nationalen Institutes. Gleich zu Beginn wird bemerkt, dass die

Verzeichnisse der Sammlungen bis 184'J mangelhaft geführt wurden und

sind dieselben in dem im Jahre 18^2^—24 begonnenen «Protocollum

benefactorum » und im «Catalogus reinventionalis» aus dem Jahre 1821

enthalten.

Aus diesen Verzeichnissen ist zu ersehen, dass den Grund der zoolo-

gischen Abtheilung eine Lepidopteren- Sammlung bildete, welche vom
graner Domherrn Franz Stipics für den Preis von tausend Gulden «in

schwarzen Bankozetteln» erworben wurde. Die Sammlung ward ein Opfer

der grossen Ueberschwemmung im Jahre 1838.

Vom Jahre 1823 an wurden erworben, die äusserst werthvolle, typische

Lepidopteren-Sammlung von Ochsenheimer und Treitschke, ferner von

Dahl und Anderen Käfer und Mollusken.

In diese Periode fällt der Anfang der ornithologischen Sammlung,

welche durch Beiträge rasch anwuchs, in erster Beihe durch jene Jány's,

Petényi's, Beiner's, Aeblv's und ein bedeutendes Geschenk des Erzherzog

Stefan ; die zu gleicher Zeit entstandene oologische Sammlung verdankt

ihre Entstehung ebenfalls den Beiträgen eifriger Patrioten.

Der Insectenfauna Ungarns wurde in dieser Periode noch wenig

Aufmerksamkeit zu Theil, und es stammten die wenigen Gaben von Bielz,

Petényi und Sadler her.

Die ersten Beiträge fremder Thiere begannen ehen falls zu dieser Zeit.

Im Jahre 1849 bestanden die Sammlungen aus 3500 Wirbelthieren

und 32,170 wirbellosen.

Das Personal bestand aus zwei Custoden und einem Cancellisten.

Die Bibliothek aus wenig, meist veralteten Werken.

In der zweiten Periode 1850—1869 haben sich die Sammlungen

vielfach, erfreulich vermehrt. Gräfin Forbay schenkte 12,000 Conchilien;,
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Domherr Újhelyi vermachte deren 11,000 dem Museum. Die Erben

Nendtvichs schenkten eine Lepidopteren-Sammlung von 1800 Exem-

plaren.

Es kamen Beiträge von der k. ung. naturwissenschaitl. Gesellschaft,

Fbivaldszky dem Aelteren; Doleschall aus Java und Amboina; Duka

aus Ostindien ; Xanthus, Vidéky, Toth, Veeebelyi, Scherzenlechner aus

Amerika ; diesen schloss sich eine lange Reihe von Spendern mit zum

Theil sehr werthvollen Beiträgen an, so dass die Gesammtzahl der zoolo-

gischen Objecte am Schlüsse dieser Periode auf 150,000 stieg.

Bis 1855 waren zwei Custoden thätig, von da ab bis 1866 blos einer,

der obendrein noch die mineralogische Abtheilung zu besorgen hatte.

Für wissenschaftliche Forschung wurde im Jahre 1853 (Periode

Bach) die erste Dotation jährlicher 84 fl. angewiesen. Im Jahre 1857

bekamen die Insecten den ersten Kasten; 1860 die Vögel deren zwei.

Im Jahre 1863 Hess die erste vaterländ. Sparkasse die ornitholog.

Abtheilung einrichten ; 1866 erhielten die Insecten Kästen; 1868 wurde

die Einrichtung der Abtheilung der Säugethiere beschlossen, aber erst

1870 durchgeführt.

Der Bestand der Bibliothek war zu Ende März 1869 im Ganzen

370 Bände.

Den Beschluss dieser Periode bildet die Aussendung J. Xanthus

durch Br. Eötvös.

Die dritte Periode datirt seit April 1869, als nämlich Franz von

Pulszky die Direction des Institutes übernahm. Seiner Thätigkeit und

Einsicht ist es zu verdanken, dass das Institut seinem eigentlichen Berufe

zugeführt wurde. Die Vermehrung der Arbeitskräfte, ganz besonders die

Bereicherung der Fachbibliothek, die systematische Entwicklung und Er-

öffnung der Sammlungen für das grosse Publikum auch zur "Winterszeit,

sind die Früchte seines Bestrebens.

Die Spenden und systematisch betriebenen Sammlungen brachten

zum Theil massenhaftes Materiale herbei. So nur Xanthus Forschungs-

reise nach Asien allein 85,000 Exemplare. Seit April 1869 bis auf dem
heutigen Tag vermehrten sich die Sammlungen um 169,454 Exemplare

wozu noch 975 Fläschchen Arachniden hinzu kamen.

Die Ankäufe behufs Ausfüllung bedeutenderer Luken kamen auch

in Fluss, so auch der Tauschverkehr.

Die Bibhothek stieg von der oben angeführten Zahl auf 2450 Bände,

bei einem Kostenaufwand von 19,093 fl.

Für die Popularität der Abtheilung spricht die Zahl der Besucher,

welche an 772 Besuchtagen 584,595 betrug.

Die Abtheilung besitzt nun in den « Naturhistorischen Heften» ihr

eigenes Organ.



153

So weit die Sammlungen bis jetzt aufgearbeitet sind, zeigen dieselben

folgenden Bestand: Säugethiere, 371) Arten in 886 Exemplaren; Vögel,

i250() Arten in 5400 Exempl. ; Fische, 1200 Arten in 5600 Exempl. ; Am-
phibien, 313 Arten in 687 Exempl.; Insecten, circa 27,000 Arten in mehr
als 150,000 Exempl.; u. z. Coleoptera 16,500, Lepidoptera 4700, Hymeno-
ptera 3200, Hemiptera 1100, Orthoptera 500, Neuroptera 300, Diptera 700 ;

Arachniden 5000 Exempl.; Crustacea 1000 Exempl.; Conchilien 60,000

Exempl.; Echinodermata, Corallen, etc. 590.

Insoferne die Sammlungen Ungarn betreffen, sind dieselben, soweit

das Land erforscht ist , ziemlich vollständig
; grosse Luken bestehen

riicksichtlich der Exoten, so fehlen von Vogelarten noch an Vs, an Coleop-

teren ^/e der bekannten Arten.

Pag. 13.

Zur Geschichte der botanischen Ahtheilung des ung.

National-Museums, von Victor von Janka.. Als selbständige Abtheilung

besteht dieselbe seit dem Jahre 1870 als nämlich auf Antrag des Erz-

bischofs (jetzt Cardinal) Dr. Ludvig von Haynald eine Custodenstelle für

descriptive Botanik systemisirt wurde.

Ursprünglich bestand die Abtheilung aus einem Herbarium ; aus

einer technologischen Sammlung mit Holzmustern, Wachsbossirungen et6.

und aus einer Handbibliothek.
'

Die technologischen etc. Objecte wurden dem landwirthschaftlichen

Institut «Köztelek» einverleibt; die Herbarien dagegen wie folgt geordnet:

Kitaibel's classisches Herbar wurde nicht eingetheilt, sondern bildet

eine abgesonderte Abtheilung. Lumnitzee's Flora von Pressburg, Wolny's

Sammlungen— für die Flora Syrmiens besonders wichtig— Sadlkr's gross-

artige Sammlung ( 28,495 Arten ! ) , Simonyi's Flora Englands, Kovács

Sammlung vereint mit jener AI bach's wurden in ein Herbarium vereint

und nach Endlicher geordnet.

Durch Kauf wurde das Herbarium Weihs (Asien) und eine Sammlung

der Gebr. Syntenis, enthaltend 500 Arten der Dobrudscha, erworben.

Die Abtheilung erfreut sich einer Stiftung des Cardinal-Erzbischofs

V. Haynald im Betrage von 12,0U0 . mit der Widmung zur Vermehrung

der Sammlung und zu Forschungsreisen,
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Pag. 19.

MONOGEAPHIE DER ANGUILLULIDEN.

Eifte von der k. ung. natwrhistorischen GeselUchaft geJcrönte Preisschrift

von Dr. Ladislaus Orley.

(Aus dem zool. Institute der Universität Budapest.)

VORWOET.

Die k. ung. naturhist. Gesellschaft publicirte im Jahre 1877 eine

Preisfrage über die «Monographie der Anguilluliden » ; eine Thiergruppe,

mit welcher sich in Ungarn bisher Niemand befasste, die in neuester Zeit

auch im Auslande eingehenderen Studien nicht unterworfen war.

Mit grosser Freude nahm ich das Studium dieser mir noch unbe-

kannten Gruppe auf, in der Hoffnung, selbe in anderthalb Jahren aus-

arbeiten zu können. Doch standen mir grosse Schwierigkeiten im Wege,

theils die Literatur, theils die Forschungsmethode betreffend, und die

Occupation Bosniens nahm mir die schönste Untersuchungszeifc in An-

spruch.

Beim Verfertigen dieses Werkes war ich mit Bedacht darauf, dass

es seinen wissenschaftlichen Charakter beibehaltend, auch denjenigen als

Leitfaden diene, die sich mit dieser Gruppe befassen wollen, und dass es

der ungarischen Fauna und Verhältnissen gemäss geschrieben sei.

Meine Untersuchungen vollführte ich meistens in der Umgebung von

Budapest, doch beobachtete ich mehrere Arten im Gran-, Vág-, Neutra-

und Zsitva-Thale, nicht minder um den Plattensee und bei Visegrád.

Die Zeichnungen sind grösstentheils Originale, doch einige mussten

der Vollkommenheit halber aus anderen Werken übernommen werden.

Budapest, am 10. December 1879.

Der Verfasser.

EINLEITUNG UND LITERATUR.

Da sich seit Bastian's Monographie über die Anguilluliden die

Geschichte dieser Gruppe nur in den Jahresberichten zerstreut vorfindet,

finde ich es für gerechtfertigt, dieselbe, besonders die der neueren Zeit im

Zusammenhange vorzutragen.

Die Anguilluhden bildeten von jeher eine der Beobachtung sehr

zweckmässige Gruppe und da sie schöne mikroscopische Objecte darstell-

ten, wurden dieselben schon von älteren Forschern mit Vorliebe behan-
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delt. —Wissenschaftlich untersucht wurden sie jedoch zuerst von Eberth ^

und Carter ^ deren schöne Arbeiten bald viele Anhcänger an sich zogen.

Bastian,^ der besonders durch Carters Untersuchungen zum Studium

der freilebenden Nematoden angeregt wurde, zeigte zuerst auf die Wichtig-

keit dieser Gruppe und bewies ihren Formreichthum dadurch, dass er bin-

nen zweier Jahre nicht weniger als 100 neue Arten beschrieb.

Bastian war auch der Erste, der. diese Gruppe in anatomischer, em-

bryologischer und biologischer Eichtung untersuchte und durch sein, mit

SQ kritischem Geiste aufgestelltes System seinen Namen in der Literatur

verew'gte.

Gleichzeitig mit Bastian's Untersuchungen beschäftigte sich auch

Schneider ^ in Deutschland mit dem Studium der Nematoden und befasste

sich, die Anguilluliden betreffend, besonders mit den Rhabditen, zu deren

Anatomie und Entwickelungsgescliichte gewiss er die ersten Grundsteine

gelegt hatte.

In derselben Zeit erschienen die Arbeiten von Perez,^ Ci-aus ^ und

Grfff ' mit ähnlichem Inhalte, und das Genus Ehabditis wurde durch sie

in allen E'chtungen beleuchtet.

Mit diesen Arbeiten entstand eine neue Epoche in der Literatur,

in der die Namen von Leuckart,*^ Kühn,^ Vernét ^° und Villot ^^ zu.

* Untersuchungen über Neniatt)tlen. Leipzig 1863.

^ Ueber Dracunculus unil die inikroscopischcn Filarien von Bombay (Ann. and

Magaz. nat. hist. IV).

' Monograph of the Anguillulidae or free Noiiiatoids marine, land and freshwater,

London ISGt. (Transactions of the Linnean Society of London. XXV. Bd. VI. Theil. 1865.)

— On the anatomy and physiology of the Nematoids parasitic and free etc. (Phil.

Transact, roy. soc. T 155. 1866.)

* Monographie der Nematoden. Bei'lin 1866.

.^ Becherches anatomiques et physiologiques sur I'Anguillula terrestre. (x\nn. des

sciens. nat. 1866.)

^ ueber einige im Humus lebende Anguilluliden. (Zeitschr. f. wiss. Zool. XII. Bd.)

— Beobachtungen über die Organisation, und FortjîHanzung von Leptodera

appendiculata. Marburg 1869.

— Ueber den Bau der Anguilluliden (Troshels Archiv 1859.)

' Untersuchungen über freilebende Nematoden. Sitzber. d. niederrh. Gesellsch.-

für. Natur- und Heilkunde. Bonn 1870.) -,1:^

— Khabditen in faulenden Kartoffeln. (Ibid. 1869.)

— Bei der Systematik iinxsgeb. Charaktere. (Ibid. 186 i.)

** Sur les vers Nematodes (Bullet. Acad. roy. Belgique. T. XXI, p. 2US. L'Institut

1866. p. 245—247.)
^ Ueber das Vorkommen von Anguilluliden in erki-ankten Blüthenköpfen von

Dipsacus fullonum (Zeitschr. für wiss. Zool. IX. Bd. p. 129).

'" Quelques mots sur la repi'oduction de deux esj)èces liermaphrodites du genre

Ehabditis. (Archives sc. Biblioth. univers. Genève 1 872. Sept.)

- ^' Archiv zool. expérim,. IV.
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erwähnen wohl nicht für überflüssig erscheint. Obzwar genannte For-

scher keine eingehendere Studien über die ganze Gruppe vollführten, blei-

ben ihre Detail-Untersuchungen dennoch von hohem Werth.

Nach Basti an's trefflicher Monographie sind besonders Marion's ^

Untersuchungen hervorzuheben, die sich leider nur auf die im Meere vor-

kommenden Arten erstrecken.

Das Interesse vervielfältigte sich immer mehr und mehr, und dem

entsprechend entstanden auch immer schönere und bessere Arbeiten.

BüTscHLi's Werke ^ waren zunächst diejenigen, welche diese Gruppe

von allen Seiten beleuchteten und dieselbe auf dem jetzigen Stand der Wissen-

schaft erhoben. Seine Untersuchungen in anatomischer und embryologischer

Hinsicht geben jene Eichtung an, in welcher noch heute gearbeitet wird.

Auch de Man's ^ Name kann ich nicht ohne Lob nennen, da er uns

durch die Beschreibung seltsamer Arten ein Licht in die Verwandtschafts-

beziehungen dieser Gruppe brachte.

Nicht minder sind die Arbeiten von Linstov,^ besonders aber sein

Compendium, hervorzuheben, in dem auch die Literatur der Anguilluliden

zusammengetragen ist.

In neuester Zeit haben sich besonders die als pflanzliche Parasiten

kundgegebenen Formen der Untersuchung angetragen, und die Arbeiten

von Schmidt,^ FrauenfelDj^ Brown,' Löw,^ Thomas ^ und Ercolani ^'^

sind gewiss Beweise dafür.

^ Eeclierches zoologiques et anatoiiiiques sur les Neiiiatoides non parasites ma-
rins (Ann. d. sc. nat. zool. 1870. VIII.).

" Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nematoden (Nova Act. d. k. Akad.

XXXVI. Nr. 5. Dresden 1873.)

— Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden. Frankfurt 1874.

— Ueber freilebende Nematoden (Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Bd.)

— Beziehungen der freilebenden Nematoden zu den parasitischen Formen. —
(Bericht über die Senkenbergsche naturhistorische Gesellsch. 1871/2.)

^ Onderzoekingen over vrij in de Aarde levende Nematoden. Leide 1875.

— Contribution à la connaiss. des Nematoides du Golfe de Naples. Leide 1876.

(Tijdschr. d. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Deel III.)

— Die einheimischen, frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden

Nematoden. Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereeu. Deel V.) Dieses Werk kam mir erst nach
Beendigung meiner Arbeit zur Hand, konnte desshalb nicht in Betracht gezogen werden.

* Compendiiun der Helminthologie. Hannover 1878.

— Neue Arten. (Troschel's Archiv. 1877. L 1876. L 1879. IL)
^ Ztschr. d. Vereins für die Eübenindustrie im Zollvereine 1872.

® Verhandl. d. zool. bot. Vereins zu Wien. 1872.

^ Sitzber. d. Ges. naturforschender Freunde in Berhn 1878.

* Verh. des zool. bot. Vereines in Wien 1874.

^ Beiträge zur Kenntniss der MillbengaUen. (Hall. Ztschrft. für die ges. Naturw.
1873. Bd. 42.)

" Memoire delF Acad. delle Science delF Istituto di Bologna. Serie III. T.IV. 1873.
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Auch in embrvologiseher Hinsicht wurde vieles geleistet, denn die

Namen von Radkewitsch,^ Hallez ^ und Ganin ^ sind in der neueren

Literatur wohl bekannt.

Nicht minder Aufsehen erregend waren die Untersuchungen von
Grassi/ Perona ' und Bavay,^ welche constatirten, dass gewisse Anguillu-

liden im Menschen und im Kaninchen lebend die Urheber gewisser Krank-

heiten sind.

Als eine recht interessante Beobachtung rauss die Anguilluliden-

Fauna der Krainer Tropfsteingrotten bezeichnet werden, welche zunächst

von Joseph G.'' l)eschrieben wurde.

In meinem Vaterlande wurden bisher keine hieher gehörigen Unter-

suchungen veröffentlicht, meine Dissertation ^ ausgenommen, welche von

der Entwickeluug der A. aceti handelt, doch hoffe ich, dass meine Arbeit

auch Andere zum Studium dieser Gruppe aneifern wird.

*
* *

ANATOMISCHER THEIL.-

A) Die Haut und deren Gebilde.

Das Dickenverhältniss zwischen der Cuticula und dem Corium steht

mit der Grösse der Haut-Resistenz in gewissem Zusammenhange. Alle jene

Arten, die ein kaum merkbares Corium besitzen, stehen den äusseren Ein-

wirkungen viel besser entgegen, als die anderen. A. aceti ist im Stande,

einen im Yerhältniss sehr grossen Druck auszuhalten, während Diplogaster

rivális bei viel geringerem Drucke zerreist.

Die Cuticula ist structurlos, doch das Corium scheint nicht wie

BüTSCHLi angab aus mehreren Schichten zu bestehen, vielmehr fand ich

einen faserigen Bau desselben.

* Zur Eiitwickelungsgescli. tl. Nematoden. (Arbeiten d. Gesellsch. d. Naturf. bei

der kais. Universität zu Charkoff. Bd. III. 1871.)

* Sur le développement de TAnguillula aceti

(Revue d. Sc. Nat. publiées sous la direct, de E. Dubrueil. T. V. 1877.)

^ Ueber die embi-yonale Entwickelung von Pelodera teres.

iProtokole der V. Versammliuig russischer Naturforscher ls7tí, mitgetheilt in

Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII. Bd.)

* L'Angiiillula intestinales. Nota preventiva in Studi fatti nel Laboratorio di

Pavia 1878.

^ Sovra l'Angu. intest, ecc. m. : Studj fatti nel Laborat. di Pavia 1878.

^ Davain. Traité des Entozoaires. II. edit. Paris 1877. p. 968.

' Lieber die in den Krainer Toiîfsteingrotten einheimischen freilebenden Piund-

würmer im .56. Jahr. Ber. d. schles. Ges. f. vat. Cultur.

" Örley L. Adatok a Nematodák fejldéséhez. Budapest 1878.

* In diesem mid in den folgenden Abschnitten gebe ich nur jene Piesultate mei-

ner Untersuchungen kund, die von mir selbständig beobachtet, ganz oder in gewisser

Beziehung als neu zu betrachten sind.
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;
' In der Structur der chtiúogenen oder Körnerscliicht muss ich in

jeder Hinsicht mit den jetzigen Angaben übereinstimmen. Ich überzeugte

mich stets, dass die Querringe ihren Ursprung vom Corium und nicht von

der Körnerschichte aus nehmen.

Die sogenannten Körperpapillen konnte ich nur bei Dorylaimus stag-

nähs constatiren und kann dieselben mit der Lebenstenacität nicht in Zu-

sammenhang bringen.

Die Structur der Seitenkreischen fand ich so wie Bütschli es be-

schrieb. Ich kann sie nur als Papillen auffassen, die mit den Halspapillen

der parasitischen Nematoden als homolog erscheinen und auch besser als

Halspapillen bezeichnet würden.

B) MushelsysteiU'.

Das Muskelsystem bei diesen Würmern zu untersuchen gehört zu

den grössten Schwierigkeiten und ist bei einer Zahl von Formen auch

nicht genau möglich. Aus diesem Grunde halte ich es für zweckmässig,

dasselbe als Charakter überhaupt nicht anzuwenden und wo möglich die

Untersuchungen der Structur-Verhältnisse bei in Häutung begriffenen

Formen anzustellen, da man bei selben weniger der Täuschung ausgesetzt

ist. Bütschli hält den Diplogaster für einen Meromyarier, doch fatid ich

immer viele neben- und hintereinander liegende Muskelzellen, die mich aii

die Structur der Polymiarii erinnern.

C) Ecretions- Organe.

• ' Das unpaare Seitengefäss bei der Gattung Tylenchus konnte auch

i'ch constatiren und fand auch eine Diplogaster-Art, bei der ebenfalls nur

das eine Gefäss im rechten Seitenfelde aufzufinden war. (T. VI, Fig. '34.)

Der Ausführungsgang der Gefässe ist stark chitinisirt, doch überzeigte ich

mich öfters bei Kalipräparaten davon, dass das Gefäss in seiner ganzen

Länge mit einer äusserst feinen Chitinschichte ausgeldeidet ist. Czernay
'^

fand bei A. aceti zwei Drüsenschläuche in der Nähe der Mundöffnung,

welche Gebilde er mit den Speicheldrüsen parasitischer Nematoden iden-

tisch hält. Ich konnte trotz der sorgfältigsten Untersuchung von Schläuchen

nichts wahrnehmen und überzeugte mich stets, da s Czernay durch fremde

Gegenstände getäuscht wurde.

D) Bespiratioii.

Wie klein das Bedürfniss der Respiration ist, beweist auch mein fol-

gendes Experiment. Ein Gefäss wurde ein Drittel mit Aeichen enthaltendem

Essig gefüllt, darauf eine zollbreite Oelschicht gelagert. Der grösste Theil

^ Monographie des Essigalchens. Bnlletin de la Société impériale des naturalistes

de Moscou. 1849.
'
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der Würmer lebte noch nach zwei Monaten, und nur ein kleiner Theil

wollte durch die Oelschicht brechen und starb.

E) Jiervensysteni.

Auch ich fand, wie zuerst Bütschlt zeigte, das Central-Nervensystem

um den Oesophagus in der Gestalt eines faserigen Einges, doch gewisse

Ausläufer konnte auch ich nicht constatiren. Eine Abzweigung nach vorn

und hinten kann man dennoch durch Anwendung der Osmiumsäure wahr-

nehmen, wie dies Fig. 5 auf T. II zeigt.

F) Sinnesorgane.

Augen fand ich nur bei Monhystera stagnalis und überzeugte mich

davon, dass dieselben nur Pigment-Anhäufungen sind, unter welchen sich

weder eine Linse noch andere Gebilde befinden.

G) Speiseröhre.

ff) Mund und Mundhöhle.

Der Mund so wie die Mundhöhle sind nach den Gattungen sehr ver-

scliieden. Bei Tylenchus fungorum fand ich die Mittellinie des Mund-

stachels von einer feinen Rinne durchzogen, welche bei Anwendung von

Kali recht deutlich hervortritt.

b) Oesophagus.

Die verschiedene Gestaltung des Oeßophagealrohres von der ein-

fachsten bis zur complicirtesten ist wohl bekannt. Ich habe dennoch bei

einer neuen Plectus-Art (T. I, Fig. 10) einen Oesophagus angetroffen, der

von den bisher bekannten entschieden abweicht. Der vor dem Endbulbus

sich erstreckende cylinderische Theil besitzt eine obere und eine mittlere

Einschnürung, die das Rohr in zwei länglich-ovale Bulben (Ausdehnungen)

theilt.

Die zellige Masse, welche öfters den Oesophagus umgibt, konnte ich

mit dem Nervensystem keineswegs in Zusammenhang bringen ; ich

möchte derselben lieber die Function einer Drüse zuschreiben. Bei Dory-

laimus stagnalis sah ich kleine Röhrchen von der zelligen Substanz zu dem

Oesophagus laufen. Könnte dieses Secret nicht zum Aufbau des sich öfters

erneuernden Mundstachels dienen ?

C) Darm.

Den zelligen Bau des Darmes konnte auch ich constatiren und sah

bei Plectus granulosus, dass der Darm am Anfange durch eine, dann durch

zwei, und später durch mehrere Zellenreihen gebildet wird.
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», - ; B) Gesßhleclüsorqane.

Ueber die Geschlechtsorgane habe ich nichts hinzu zu setzen. Ihre

Gestalt ist grossen Modificationen unterworfen.

I) Zahlenqesetz.

UP ..«. .Die durch Schneider aufgestellten Zahlengesetze lassen sich auch

;,,Jl^gi^ den Anguillulidep,- niit Nutzen an;\y,enden. Einige Arten bilden jedoch

elîja Au,snahrne yon der Regel.

*

EMBEYOLOGISCHEH THEIL.

a ) Begattung und Befmclxtang.

. .pie..Beg,attiUng konnte iclrj^^^ Anguillula aceti beobachten, bei wel-

cher Species ich auch die meistien Untersuchungen vollführte. Das Männ-

chen hält sich mit seinem Schwanztheile durch zwei Windungen am Vorder-

theile des Weibchens fest und in solcher Lage gleitet es in sjDiraler Richtung

abwärts so weit und so oft, bis die Spicula die Vulva berühren. Der Coitus

geschieht in sehr kurzer 'Zfeit. Die Samenkörperchen haben eine runde

Gestalt mit ^ineïB.dunkeln'i Fleck und sind nach den einzelnen Gattungen

sehr- verschieden,XlCv'IYi Fig. 18/;í).

Die Befruchèung der Eier geschieht in der Tuba, wo man öfters die

Samenkörperchen um die nackten Eier schwärmen sieht.

b) Die Gestalt der Eier, deren Furolinngsprooess und die Bildung des

Embryo.

Bei Anguilla aceti ist die Länge des Eies 0-046 ^"^ die Breite 0*028%
Der vordere Pol scheint etwas spitziger zu sein, als der hintere, und es

bildet sich auch bei der Furchung an demselben die grössere Furchungs-

kugel. Das unbefruchtete Ei ist stets hüllenlos. Die Hülle entsteht nach

dev Befruchtung, und in selber Zeit verschwindet auch der Kern. Es bildet

sich die Monerula, an dessen Polen sich mit Liquor ovi besetzte Räume
zu erkennen geben (T. IV, Fig. 18«). Von diesem Liquor bezieht der

Embryo seine erste Nahrung. Nun treten zwei Kerne auf, deren Stellung

sehr verschieden sein kann. (T. IV, Fig. IS c,d,f.)

Die neuen Kerne entstehen als helle Flecke, die eine amoebenartige

Bewegung vollführen; mit einem Worte, die Kerne können nach Brandt^

ohne Mitwirkung des Protoplasma ihre Plätze wechseln und sich ver-

einigen. Jedoch überzeugte ich mich, dass die Wanderung der neuen Kerne

mehr durch die Contractionen des Protoplasma geschieht (T, IV, Fig. 1 8 /)

und dass der Kern sich in diesem Stadium noch sehr passiv verhält. Nach

der Vereinigung der Kerne verliert das Protoplasma sein Contractions-

^ Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII. Bd. 3. Heft.
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_ vermögen und die x\ctivität des neuen Kernes fällt scharf ins Auge; jedoch

nicht so arg, wie Brandt es darstellt. Die folgenden Processe fand ich mit

BÜTSCHLi's Untersuchungen übereinstimmend, doch konnte ich die radiäre

Anordnung der Kerne nicht wahrnehmen. Im Gegentheil, ich sah sehr

feine, vom Kern ausgehende Ausläufer zwischen die Kernchen drängen,

die ich als die amoebenartigen Fortsätze des Kerns zu betrachten geneigt

bin. AuERBACH'scaryolithische Figur konnte ich nie sehen, nur die wechselnde

Gestalt des Kernes konnte eine dazu ähnliche Figur darstellen. Die Bildung

der ersten Furchungskugeln geschieht einfach, und nicht so complizirt

wie Auerbach es darstellt. Der Kern theilt sich einfach mit der Einschnü-

rung des Protoi)lasma und die beiden Theile nehmen nach der Theilung

eine mehr rundliche Gestalt an. Nach wiederholten Vorgängen bildet sich

die Morula, die sich zu einer aus zwei Schichten bestehenden Platte formt.

Eine Bildung von Gastrula ist hier nie zu sehen, auch fehlt der Dottersack

immer. Die Bildung der beiden Schichten ist gewiss nur durch Delami-

nation möglich. Ein heller Streif in der Mitte der Scheibe deutet die

Entwickelung der Leibeshöhle an. Eine Einschnürung in der Mitte des

Körpers theilt den Embryo in eine vordere, und in eine hintere Partie.

C) £ntivickelnng der einzelnen Organe.

Mit der Bildung der Leibeshöhle entsteht auch Mund und After durch

Einstülpung des Ectodermas an den beiden Körperpolen. Die erste Andeutung

der Speiseröhre ist durch eine wellenförmige Linie bezeichnet, um die sich

bald die den Darm bildenden Zellen gruppieren. Es differenziert sich nun

der Speiseschlauch, in dem zuerst der Bulbus, dann der Oesophagus, und

zuletzt der Darm seine natürliche Gestalt annimmt.

Bei den Dorylaimus stagnalis konnte ich auch die Bildung des Sta-

chels genauer verfolgen. Der Stachel eines ganz jungen Dorylaimus ist

spiessförmig, ohne jede Verdickung. Nach der Häutung jedoch entsteht

ein zweiter Stachel, der sich über den ersten stülpt, wodurch eine ringför-

mige Verdickung entsteht. Mit der erneuerten Häutung folgt eine zweite,

und so auch eine dritte Verdickung. Die Structur des Spiesses lässt demnach

auf die Zahl der Häutungen schliessen. Auch sah ich von den grossen Oeso-

phagealzellen kleine Canälchen zum Oesophagus laufen, die möglicher-

weise auch Chitin für den neu aufzubauenden Spiess liefern ?

d) Entwickelung der Geschlechtsorgane,

Die Entwickelung dieser Organe untersuchte ich bei Diplogaster ma-

crodon n. sp. (T. VI, Fig. 24.)

Die bohnenförmige Geschlechtsanlage besitzt zwei Endzellen, die

durch Abschnüruug entstehen. Durch Theilung dieser Endzellen baut sich

der ganze Geschlechtschlauch auf. Beim Männchen theilt sich die untere

Tennéssetrajzi füzetek. Vf kötet i. füzet.
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Endzelle in der Eichtung der Längsachse. Beim Weibchen vermehren sich

die Endzellen und bilden die Ovarien. Der Uterus und die Tuben ent-

wickeln sich aus den übrigen Theil. Beim Männchen scheint es verkehrt

zu sein : aus dem Endzellen entwickeln sich die Samenleiter und aus der

Geschlechtsanlage die Hoden.

VERWANDTSCHAFTSBBZIBHUNG.

Es ist nicht mein Bestreben in diesem Abschnitte die Urform der

Nematoden oder deren Herkunft zu erklären ; vielmehr will ich die jetzt

lebenden Marinen- und Landformen von anderen schon existirenden Arten

ableiten. Diese Aufgabe correct zu lösen, ist nur dann möglich, wenn wir

ausser den anatomischen Verhältnissen auch die Entwicklungsgeschichte

der einzelnen Gattungen kennen.

Aufrichtig gestanden sind meine Kesultate hypothetischer Natur,

dennoch entsprechen sie möglichst den heutigem Stande unserer Kennt-

nisse,

Unstreitig ist es, dass die ersten Vertreter der Nematoden freilebend

waren und dass sich die Parasiten langsam durch Anpassung an das para-

sitische Leben von diesen entwickelten, nicht aber von den Chaetognaten

wie Haeckel einst behauptete.

Die Verwandtschaft des Genus Oxyuris mit Khabditis, sowie die Ent-

wicklungsverhältnisse von Eh. appendiculata und nigrovenosa sind unan-

tastbare Argumente dafür. Von wo stammen aber her die Ehabditiden und

die verwandten Genusé '? Von wo die Marinen- und Landformen ?

Auf diese Fragen ist die iintwort keineswegs so leicht, denn wenn

die vorige Frage einfach durch Aufzählung der existirenden Zwischen-

formen gelöst werden konnten, so müssen wir hier die nicht existirenden

Zwischenformen durch gedachte ersetzen.

Bestimmt ist und bedarf keiner weiteren Erklärung, dass die Marinen-

formen viel früher existirten, als die Süsswasser- und Landformen ; dass

von ersteren durch Anpassung an den Aufenthaltsorte letztere entstan-

den sind.

Damit schliesse ich aber nicht aus, dass von den existirenden Süss-

wasser- und Landformen wieder Marineformen entstehen konnten; im
Gegentheil, einige zu Landgattungen gehörigen Marineformen kann ich

mir nur so erklären.

Die marinen Arten von Ehabditis, Dorylaimus, Tripyla und Mon-
hystera wanderten bestimmt vom süssen Wasser ins Meer und kamen so

in dieselben Verhältnisse, in welchen einst ihre Ureltern waren.

Ein grosser Theil der marinen Formen wandert aber auch in's süsse

Wasser oder nach dem festen Boden, wie dies die einzelnen Arten der Gat-
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tungen Chromadora, Cyatholaimiis, Oncholaimus, Spira, Spilophora und
Leptolaimns beweisen. Diese Wanderung dauert wahrscheinlich ununter-

brochen, und die Grenzhnie zwischen beiden Gruppen wird sich mit der

Zeit ganz verwischen.

Die bisher bekannten Süsswasser- und Landformen stammen unmög-
lich von einer einzigen marinen Urform ab, sondern von mehreren.

Sämmtüche Zwischenformen aber kennen wir bis jetzt nicht, da ein Theil

derselben ausgestorben sein kann, ein anderer Theil aber höchst wahr-

scheinlich noch nicht entdeckt wurde.

Die verwandten Genusé zusammengefasst, ist es zweifellos, dass

unsere bekannten Gattungen von marinen Urformen abstammen. So eine

Urform ist der von de Man richtig benannte Tylolaimus, welcher durch das

glatte Integument, durch einen schwachen ohne Klappenaj^parat versehe-

nen Bulbus, durch die mit Chitinplatten ausgelegte Mundhöhle und endlich

durch symetrisch angelegte Geschlechtsorgane charaktensirt war. Mit

einem Worte, er war den Arten Tylencholaimus und Tyloj)harynx ausser-

ordentlich ähnlich. Bei einzelnen Individuen dieses Ur-Tylolaimus ent-

wickelte sich mit der Zeit eine röhrenförmige Mundhöhle, der Endbul-

bus hingegen blieb in der Entwickelung zurück und verschwand; bei

andern Individuen aber wurde das Integument quergeringelt, Mundhöhle

und Oesophagus behielten ihre ursprüngliche Form. Die ersteren sind

die Vertreter der Gattung Ironus, die letzteren aber des Genus Tylo-

pharynx. Die Verhältnisse, in welche diese Arten kamen, machten die

Entwicklung eines Mundstachels zur Nothwendigkeit, mit welchem es ihnen

möglich ist, sich von Wurzeln zu ernähren. 80 entstanden von Ironus die

Gattungen Tylencholaimus und Dorylaimus ; von Tylopharynx aber die

Gattungen Aphelenchus imd Tylenchus.

Die Gattung Tylenchus verlegte sich langsam auf das parasitische

Leben und änderte sich auch demzufolge. So bekamen sie einen zweibul-

bigen Oesophagus und die Männchen eine Bursa, ebenso wie einige Arten

der Gattung Ehabditis. Es scheint, der Hang zum Parasitismus gibt sich

in derartiger Entwicklung dieser beiden Organe kund. Ungerechtfertigt

wäre es, die Gattungen Ehabditis und Tylenchus wegen diesen überein-

stimmenden Charakteren für verwandt zu halten. Diese Orgene haben sie

nicht ihrer Verwandtschaft, sondern ihrer übereinstimmenden Lebensweise

zufolge gemein. Die Gattung Ehabditis entspringt von einem ganz ande-

ren Stamme, wie wir weiter unten sehen werden. Von der Gattung Tylo-

pharynx entwickelten sich zuerst die Aj^helenchen. Von diesen passte sich

ein Theil an das parasitische Leben an Pflanzen an, (Aphelenchus pyri

beweist den Hang zum Parasitismus am glänzendsten) ein anderer Theil

aber bildete die freilebenden Tylenchen.

Ihre Verwandtschaft versinnlicht der Stammbaum auf Seite 55.

Jl*
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Die Genusé des rechten Astes wären unter dem Namen «Tylencliidae», die des

linken Astes imter dem Namen «Dorylaimidae» in Familien zu vereinigen.

Eine zweite Urform konnte den jetzigen marinen Oncliolaimen ähn-

lich sein, von welchen sich die verwandten Genusé Mononchus und

Diplogaster entwickelten. Das Genus Diplogaster ist schon mit einem zwei-

bulbigen Schlünde versehen : ein Zeichen, dass es sich zum parasitischen

Lebenswandel neigt. Doch fehlen auch die zum freien Leben nöthigen

Organe nicht, wie die Borsten um den Mund und die Seitenkreischen.

Von diesen konnten sich die Formen nach zwei Eichtungen hin ent-

wickeln : ein Theil behielt die Borsten und Seitenkreischen, ausserdem be-

kamen sie noch einen Schwanznapf dazu ; bei andern Individuen entwickel-

ten sich diese Organe regressiv und statt ihrer entstanden die für das para-

sitische Leben nothwendigen Organe. Von ersteren entstand das Genus

Plectus, von letzteren die Genusé Anguillula, Cephalobus und Ehabditis.

Sehr wahrscheinlich ist es auch, dass sich aus einzelnen Individuen

des Genus Cephalobus das Genus Anguillula, von anderen wieder das

Genus Ehabditis entwickelte. Die Verwandtschaft zeigt der Stammbaum
auf Seite 56.

Die Genusé des i-echten Astes wären unter dem Namen «Plectidae», die des linken

Astes unter den Namen «Ehabditidae» in Familien zu vereinigen.

Die dritte Urform konnte den verschiedenen Formen der marinen

Gattung Spira ähnlich sein. Von diesen entwickelten sich in der einen

Eichtung die Genusé Leptolaimus, Tripyla und Trilobus, in anderer Eich-

tung aber Bastiania und Monhystera.

Die auf der rechten Seite des Stammbaumes befindlichen Genusé sind in die

Familie «Leptolaimidae», die der linken Seite in die Familie «Monhysteridae» zu

vereinigen.

Demzufolge lässt sich diese grosse Gruppe in Untergruppen, und

diese in Familien eintheilen und zwar :

Fam. : Bhabclitidae
(Gen. : Cephalobus, Anguillula, Teratocej)halus, Ehabditis et Oxyuris.)

Fam. : Plectidae

(Gen. : Mononchus, Diplogaster et Plectus.)

Fam. : Dorylairmdae'
(Gen. : Tylencholaimus, Diplolaimus, Ironus et Dorylaimus.)

Fam. : Tylervchidae
(Gen. : Tylopharynx, Aphelenchus et Tylenchus.)

Fam. : Monhysteridae
(Gen. : Bastiania et Monhystera.)

Fam. : Leptolaimidae
(Gen. : Leptolaimus, Trilobus et Tripyla.)
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Ich will bei weitem nicht behaui^ten, dass mein System der anatomi-

schen und embryologischen Verwandtschaft in allen Fallen entspricht, da
ich dazu bei unseren jetzigen Kenntnissen und dem geringen Eesultate

meiner Untersuchungen noch nicht berechtigt bin. Ich halte es aber für

nothwendig, dem Beispiele de Man's und Bütschli's folgend, die Einthei-

lung dieser Gruppe zu l)eginnen und diejenige Richtung anzudeuten, welche

die weiteren Untersuchungen einzuschlagen haben.

Endlich sei es mir gestattet von der Stellung unserer Grupi)e in der

Ordnung der Nematoden zu sprechen.

Bastian war der erste der die Nematoden in freilebende und parasi-

tische theilte. Die Unrichtigkeit dieser Eintheilung beweise ich genügend

im folgenden Abschnitte.

Heute, da wir mehrere Khabditis-Arten kennen, welche im Freien

el>en so bequem leben, wie im Innern anderer Thiere, da genaue anato-

mische Untersuchungen die Genusé Bhabditis und Oxyuris verknüpfen,

ist die Aufstellung einer dritten Gruppe nothwendig, welche die Bolle eines

Verbindungsgliedes zwischen ersteren beiden spielt.

Ich glaube, dass die von mir aufgestellte Familie «Ehabditidae» die-

sen Anforderungen in allen Bichtungen entspricht.

Die Nematoden wären daher folgenderraassen einzutheilen :
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der Nematoden ein, wo sie noch heutzutage ihren Platz einnehmen. Biese

Ordnung war im Laufe der Zeit vielen Veränderungen unterworfen ; trotz-

dem wurden die freilebenden Nematoden bei diesen systematischen Arbei-

ten nie in Betracht gezogen. Dujardin ^ war der Erste, der die freilebenden

Formen mit den parasitischen Arten vereinigt systematisirte. Durch ihn

kamen diese Formen in die Ordnung der Nematoden, welchen Platz sie

nicht nur diu'ch die äussere Form, sondern auch durch ihren anatomischen

Bau beanspruchen.

Er war der Erste, der die bekannten Genusé dieser Gruppe mit den

von ihm aufgestellten Gattungen zu systematisiren trachtete. Bevor ich von

seinem Systeme spreche, halte ich es für nothwendig, alle jene Geuuse dieser

Gru]3pe aufzuzählen, welche schon vor dem Erscheinen seines Werkes durch

0. Fr. Müller, Hemprich-Ehrenberg,^ Nordmann^ und Roussel* aufgestellt

wurden.

Diese sind :

Vibrio O. Fr. Müller
Anguillula Hemp. & Eheeg.

Amblyiu-a Hemp. & Ehrbg.

Encheliclium Ehrbg.

Phanoglene Nordm.

Odontobius Eouss.

Diese schon von Anderen aufgestellten Gattungen bereicherte Dujardin

noch mit folgenden neuen :

DorylaimiTS Duj.

Enoplus —
Oncliolaimns —
Ehabclitis —
Leptodera und \

''' —
Angiostoma j

—

Diese Genusé wurden von Dujardin grösstentheils in die Abtheilung

der «Enopliens») versetzt, zu welcher, die Genusé Atractis und Passalurus

ausgenommen, solche Genusé gehörten, welche heutzutage in die Gruppe
der freilebenden Nematoden eingereiht sind. Dujardin theilte sozusagen

gegen seinen Willen diese Gruppe von den parasitischen Nematoden ab.

In seinem Werke vereinigt er die Genusé Anguillula und Vibrio mit dem
Genus Rhabditis.

DiEsiNG reiht in seinem « Systema Hemintlmm » die bekannten Genusé

^ Hist. nat. des. Helm. Paris 1845.
** Symbolae phisicae p. 1.

* Lamarck, Hist. nat. animaux s. vert. 1840.
* Annal, d. se. nat. 2. sér. I. 326.

* Die Gattungen dieser beiden Geuuse waren als Parasiten iii Schnecken bekannt.
Jetzt werden sie in den Genus Rhabditis eingereiht.
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dieser Gill
J
pe in die von ihm aufgestellte Section « Hypoplialli » ein. Fehler-

haft geinig theilte er auch dem Genusé Anguillula einige von Hammer-
schmidt ^ und ihm in Insekten gefundene Arten zu, welche heutzutage

grösstentlieils als Ascaris- und Oxyurus-Arten erkannt wurden. Das von
DuJARDiN aufgestellte Genus-Rhabditis beseitigte er und theilte dessen

Arten in das Genus Anguillula. Bis zum Anfange der Sechziger Jahre

wurde keinerlei Aenderung im S^ysteme dieser Gruppe vorgenommen.
Einzelne Forscher, wie M. Schultze, - Quatrefages, ^ Leydy, *

Carter^ und Kölliker^ stellten auf Grund einzelner neu entdeckter Arten

neue Genusé auf, diese sind :

Pontonema Leydy
Patamonema Leydy

Nema Leydy
Hemipsihis Quatrefages

ürolabes Carter

T-ineola Kölliker.

Im Anfange der sechziger .Jahre erschien Diesing's ^ Abhandlung

«Revision der Nematoden», in welcher er die bisher bekannten Genuse

unserer Gruppe in die Familien Cirrhostoma und Anguillulidjt theilt und

zwar mit drei nicht hielier gehörigen Genusén (Dicelis, Phacelura, Isacis).

Diese Familien sind aber nicht genügend charakterisirt und der Unter-

schied beider Familien — das Vorhandensein oder das Fehlen der Borsten

— ist ein sehr unbeträchtlicher Charakter. Dieses System konnte sich auch

nicht lange erhalten , da sich Eberth ^ auf Grund seiner pünktlicheren

Untersuchungen gezwungen fühlte, Diesing's System zu beseitigen und an

dessen Stelle ein anderes aufzustellen, welches sich aber ebenfalls als unge-

nügend bewies.

Als charakteristische Merkmale nahm er die Schwanzdrüse, das Vor-

handensein oder das Fehlen des Bulbus oesophagi an, und theilte nach

diesen die bekannten Genuse in die FamiUen Anguillulidip und Ürolabes

ein. E berth's Eintheilung bewies sich als recht zeitgemäss, da verhältniss-

mässig noch wenige Arten dieser Gruppe bekannt waren. In seinen Werken

vereinigt er Kölliker's Lineola-Genus mit dem Genus Enoplus.

» Isis ISi^S, p. 354.

- V. Carus. Icoues Zootomicae, T. VIII, Fig. L
' Aiiu. (1. sc. nat. Sér. III. Tome VI.

Proceed of Acad, of Pliila lelphia. VIII (1S56).

'' On DracuncTilus and Alicr. filaridae in the Island of Bombay. — Tlie Auuals

and Magazin of natural. History IV. 1S58.

" Ueber drei neue Gattungen Würmer. Verliangl. der naturh. Gesellschaft in

Zürich 1845.

' Sitzungsbericht der Wiener Acad. 1S61. XLII. Bd. Nr. 28, p. 612.

^ Untersuchungen über Nematoden. Leipzig 1863.
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Gleichzeitig mit dem Ersclieiiien der Werke Eberïh's wurde die Auf-

merksamkeit auf Schneider's Arbeiten gelenkt, der ausser einzelnen Ab-

handlungen, welche sich auf die Anatomie und Embryologie der Nematoden

bezogen, sich auch um Aufstellung eines richtigeren Systems bemühte. Vor

Erscheinen seiner ausgezeichneten Monographie ^ wurde diese Gruppe mit

folgenden Genusén bereichert :

Peloclytea Sclm. -

Alloionema Sehn. ®

Der grösste Theil der bis jetzt aufgezählten Genusé war nicht zu

erhalten, theils wegen der schlechten Beschreibung, theils wegen der ober-

flächlichen Untersuchung. Im Jahre 18G6 erschien die oben erwähnte

Monographie Schneider's, in welcher er, abweichend von Dujardin's

System, die bekannten Genusé — ihre Muskulatur in Betracht ziehend —
in verschiedene Unterordnungen theilte, abgesehen von ihrer sonst grossen

Verwandtschaft. — Die bisher bekannten 22 Genusé reducirte Schneider

auf 4, trotzdem er diese Genusé zum grossen Theil selbständig nicht unter-

suchte. Als neu aufgestellter Genus in seinem Werke fungirt

Peloflera Sclm.

Am meisten zerstückelte er das von Du.iardin aufgestellte Genus

Rhabd'tis, aus welchem er die bekannten Gemüse Leptodera, Pelodera und

Anguillula schuf. Ein grosser Theil der Arten des Genus Bhabiditis fällt

auf das Genus Leptodera, der kleinere Theil hingegen auf die Genusé

Pelodera und Anguillula. Das Genus Pelodytes vereinigte er mit dem
Genus Pelodera ; die Genusé Angiostoma und Alloionema, sowie einzelne

Arten der von Ehrenbebg aufgestellten Gattung Anguillula zog er in das

Genus Leptodera. In die von ihm für gut befundene Gattung Anguillula

vereinigte er die bisher bekannten pflanzlichen Parasiten. Für die übrigen

bekannten Genusé behielt er den Namen Enoplus.

Dieses Vorgehen Schneider's können wir zum Theile billigen, da es

bei unvollkommener Kenntniss dieser Gruppe sehr zweckmässig war, die

Genusé so viel wie möglich zu vereinigen, so lange, bis genaue und aus-

dauernde Untersuchungen ein möglichst helles Licht über diese Gruppe
verbreiten. Schneider theilte die Ordnung der Nematoden nach der Mus-
kulatur in drei Unterordnungen (Holomyarii, Meromyarii und Polymyarii),

welche Eintheilung bei unserer Gruppe schon darum nicht durchführbar

ist, da einestheils bei vielen Arten die Muskulatur überhaupt nicht unter-

suchbar ist, zum anderen Theile aber die verwandten Arten von einander

geschieden werden.

^ Monograiihie der Nematoden. Berlin 1866.

- Reichert und Dubois. Archiv 1860.

^ Zeitschrift für wiss. Zool. Bd. X. p. 175.
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Im Uebrigen sind die Unterordnungen Meromyarii und Polymyarii

nicht genug begrenzt. Hier seine eigenen Worte :- «Alle übrigen Nematoden,
\Yelche eine grössere Zahl von Mnskelzellen auf dem Querschnitt zeigen,

nennen wir Polymj'arier. »

Aus diesen ist zu ersehen, dass diese gezwungene Eintheilung der frei

lebenden Nematoden sehr wenig practischen Werth besitzt. Schneider

unterscheidet die Genusé von einander auf Grund der Zahl und Anordnung
der Schwanzpapillen. Dies kann schon darum nicht als Genuscharakter

dienen, da Schwanzpapillen nur bei den Männchen vorkommen und die

Männchen einzelner Genusé noch nicht bekannt sind.

Schneider's System, unsere Gruppe betreffend, hielt sich auch nicht

lange aufrecht, da in gleicher Zeit mit seiner ]\Ionographie die Monographie

Bastian's ^ erschien, welche sich ausschliesslich mit unserer Gruppe befasst

und in welcher das System auf Grund genauer anatomischer Untersuchun-

gen aufgestellt wurde. Bevor ich sein System näher betrachte, zähle ich

alle jene Genusé auf, die von Bastian als neu aufgestellt wurden. Diese sind :

. Monliytera Tylenchus Tacliyhodites

Trilobus Symiilocostoma Theristliiis

Mouoiiclins Aiiticoma Sphaerolainius

Iroiius Plianodernia Comesojjia

Tripyla Leptosoniatum Spira

Plectus Linhonioeds ("yatholaimus

Aitlielenclius Chroinadora Spilo])hora.

Cephalobus

Die Genusé Tacliyhodites und Theristhus wurden im Laufe der Zeit

gestrichen und ihre Arten in das Genus Monhystera eingereiht. Die Mono-

graphie Schneider's konnte auf Bastian's Werk keinerlei Einlluss ausüben,

da es mit diesem in gleicher Zeit entstand. Vor Bastian war nur das

System von Dujardin, Diesing und Eberth bekannt. Bastian nahm alle

alten Genusé in sein System auf, ausgenommen Schneider's Pelodytes und

Dujardin's Leptodera und Angiostoma, ebenso nahm er die Reduction der-

jenigen Genusé an, welche Eberth durchführte.

Bastian wurde zum Studium dieser Gruppe besonders durch Carter's

Untersuchungen in Indien angeregt, und nach längerer Untersuchung über-

zeugte er sich, dass die Eintheilung in Familien dieser an Gattungen so

reichen Gruj^pe nur dann möglich ist, wenn der grösste Theil der Gattun-

gen einer genauen anatomischen Untersuchung unterworfen wird.

Er vereinigte daher die bisher bekannten frei lebenden Nematoden,

dem Beispiele Gervais' und v. Beneden "' folgend, in eine grosse Familie

* Monograph of the Anguilliilidae, etc. «Transactions of the Linnean society of

London.» Vol. XXV.
^ Zoologie Médicale. II. Paris 1859.



170

Namens Anguilíulidae. Die Ordnung der Nematoden wurde somit in zwei

Gruppen getheilt : in frei lebende und in parasitische, welche nach Bastian

ganz selbständige und durch keinerlei Zwischen- oder Uebergangsformen

verbundene Gruppen sind. — Er trachtet um jeden Preis die Scheidung

dieser Gruppe durch Argumente zu motiviren und bleibt in seinem Grund-

satze unerschütterlich, trotzdem dass Dujardin mehrere Arten bekannt

machte, welche als Parasiten leben und dennoch in anatomischer Hinsicht

mit den frei lebenden Arten vollkommen übereinstimmen.

Nach Bastian kommen solche Arten zufällig in das Innere niederer

Thiere, wo sie in Folge ihrer zähen Lebenskraft einige Zeit leben können.

In seinem Glauben wird er besonders durch Davain's ^ Experimente

bestärkt, nach welchen Anguillula tritici durch den Darm von Fröschen

oder Fischen gehen kann ohne seine Lebenskraft zu verlieren. Die frei

lebenden, sagi Bastian, haben ein dünneres Integument, legen w^enige aber

grosse Eier ab, zum grossen Theile sind sie mit einem Sehwanznapf versehen,

ja einige besitzen auch Augen ; die sind aber Merkmale, die man bei den

Parasiten umsonst suchen würde. Als Bastian so folgerte und als er diese

beiden Gruppen mit Gewalt trennen wollte, kannte er die Arbeiten Schnei-

der's^ und Claus's^ über Leptodera appendiculata noch nicht. Heute, da wir

im Besitze von Leuckart's Untersuchungen sind, welcher einzelne parasiti-

sche Würmer sich aus Ehabditis ähnlichen Embryonen entwickeln sah,

da wir solche PJiabditis-Arten kennen, welche in faulenden Gegenständen

ebenso wie im Darm des Menschen leben können, ist es uns unmöglich diese

zwei grossen Gruppen von einander zu scheiden, im Gegentheil, wir müssen

annehmen, dass das von Dujaedin aufgestellte Genus Ehabditis das Verbin-

dungsglied zwischen diesen beiden Gruppen ist.— Aus diesem folgt, dass der

HauptCharakter der Familie Ahguillulidae, nach welchem sie frei lebende Ne-

matoden seien, nicht stichhaltig ist.— Die bekannten Genusé dieser grossen

Familie wurden von Bastian nach ihrem Aufenthaltsorte in zw^ei Gruppen

getheilt : a) Land- und Süsswasser-Formen ; h) marine Formen. Gegen die

Stichhältigkeit dieser Eintheilung kämpfte noch zu Bastian's Zeiten die

Thatsache, dass mehrere solche marine Arten bekannt wurden, w^elche zu

Land- oder Süsswasser-Genuse gehörten. So wurden bekannt z. B. ausser

Dorylaimus marinus und Ehabditis maräius mehrere zum Genus Mon-
hysteragéhörende Arten. Neuerdings wurden aber auch solche Land-Arten

gefunden, welche nur in marine Genusé einzutheilen waren, wie einzelne

Arten der Genusé Spilophora, Chromadora, Cyatholaimus, Sphaerolaimus

und Oncholaimus.

Diese gezwungene Eintheilung Bastian's kann uns ebenso wenig

^ Kecherclies sur FAngniHnle du blé niellé. Paris 1 857.
^ Monogr. d. Nem. Berlin 1856.

^ Beobachtungen über die Org. u. Fortpfl. d. Lept. append. Mai-burg 1869.
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genügen wie die vorige. Die Süsswasser- und Land-Genuse theilt Bastian

nach dem glatten oder quergestreiften Integument in Gruppen, allein mit

ebenso wenig Glück wie die Eintheilung nach dem Aufenthalte. Heute

sind mehrere solche Genusé bekannt, deren Arten theils glattes, theils

quergestreiftes Integument besitzen.

Wenn wir ferner jene Schwierigkeiten in Betracht nehmen, welche mit

der genauen Untersuchung des Integuments verbunden sind, anderstheils

aber, dass durch dieses unwesentliche Merkmal die verwandtesten Gattungen

getrennt werden müssen, haben wir Grund genug auch diese Eintheilung zu

beseitigen. In eine ebenso unangenehme Lage würden wir versetzt, wenn
wir die Eintheilung auf Grund der Bauchdrüse bewerkstehigen wollten.

Von diesen abgesehen hat sich Bastian durch genaue Bestimmung

der Genus-Charaktere unvergessliche Verdienste erworben. Bütschli, den

ich für den ausgezeichnetsten und gründlichsten unter jenen neuen For-

schern, die sich mit dieser Gruppe beschäftigen, halte, hat Bastian's

Genusé grösstentheils revidirt und von neuem untersucht und fand alle gut

charakterisirt.

In seinem Werke lässt Bastian die schlecht charakterisirten Genusé,

welche bis heute noch nicht ins Reine gebracht sind (Amblyura, Hemipsilus,

Phangglene, Pontonema, Potamonema, Nema und Urolabes) aus seinem

Systeme weg und zählt sie blos als Anhang auf.

Auf Bastian's epochemachende Monographie folgten mehrere aus-

gezeichnete Forscher, welche dieses Feld bearbeiteten.

Mapjon ^ stellte als Resultat der Untersuchung des Meer-Busen von

Marseille folgende neue Genusé auf:

Aphistheims Lasioiiiitis

Stenolainius Euiystoma

Heteroceplialns Necticonema

Thoracostonia Rliabdotodenua und

Enoplostoma Acanthopharynx.

Calyptronenia

Von den bisher bekannten Genusén verwirft er Symplocostoma, An-

ticoma, Phanoderma, Leptosomatum und Enoplus, und reiht deren Gattun-

gen in die oben erwähnten Genusé ein. Diese Reducirung IVIarion's wurde

aber nicht angenommen, im Gegentheil, seine neuen Genusé, mit Ausnahme

von Calyptronema, wurden alle in schon bestehende Genusé untergebracht.

Auf Grund des von Schacht beschriebenen Nematoden der Rübe

stellte Archidiaconus Schmidt ^ das Genus

Heterodera auf.

^ Reclierches zoologiques et anatomiques sur des nématoides uonparasites ma-

rins. Annales d. sc. nat. 5. série, T. XTII, p. 14- et T. XIV, p. 1.

^ Zeitschr. d. Ver. für Rüben-Industrie, 1S71.
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Nach Marion lenkten die Arbeiten Bütschli's ^ die Aufmerksamkeit

auf sich, welche indessen kein systematisches Gepräge an sich haben. Auf

Grund seiner Untersuchungen im Meerbusen von Kiel stellte er folgende

neue Genusé auf:

Odontopliora

Oxystoma und

Anoplostoma.

Ausserdem vereinigte er Schneider's Genusé Pelodera und Leptodera

mit dem Gcäus Ehabditis, sowie dessen Genus Anguillula mit dem Genus

Tylenchus. In demselben Genus reihte er auch das von Schmidt aufgestellte

Genus Heterodera.

In Holland untersuchte zwischen Leiden und Midelburg de Man^ die in

der Erde lebenden Nematoden und veröffentlichte ausser mehreren neuen

Arten auch genaue Beschreibungen einiger von Bastian und Bütschli be-

obachteten Gattungen.

Seine neuen Genusé sind folgende :

Typlopliarynx

Tylencholainius

Teratocei)lialus

Leptolainins und

Bastiania.

De Man versuchte zuerst einen Theil der bekannten Genusé in

Familien zu vereinigen, diese sind :

I. Fam. : Irojiidae

(Ironiis).

IT. Fam. : Dorylaimidae
(Dorylainms).

III. Fam.: Tylolaimaidae
(Tylopharynx, Tylencliolaimus, Tylenchus, Aphelenchus).

IV. Fam. : Odoivtospliaeridae

(Teratocephalus , Anguillula , Cephalobus , Rhabditis , Diplogaster,

Plectus).

V. Fam. : Ptychopliaryngidae
(Spilophora, Chromadora, Cyatliolaimus).

VI. Fam.: Tripylidae
(Tripyla, Lej)tolaimus),

VII. Fam. : Monhysteridae

(Monhysteia)

VIII. Fam. : Odontophciringidae
(Oncholaiinus, Mononchus).

* Beiträge z. Kenntniss der frei lebenden Nematoden, 1873. — Zur Kenntniss der

fr. Nem., insb. der des lüeler Hafens, 1874.

* Onderzockingen over xrj in d. aarde lev. Nem. 1875.
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Nach DE Man sind Villot's Arbeiten noch zu erwähnen, der für

Enoplus cirrhatus das Genus

Discophora

aufgestellt hatte.

LiNSTOv ^ schuf folgende Gattungen :

Acrobeles

Diplomaiiuus

Mitrephorus.

Leückart ^ stellt für Eh. nigrooenosa das neue Genus
Rhabtlonenia auf.

Zu den Nematoden zahlte man früher noch die Gattungen :

Chaetosoma

Desiuoscolex

Echinoderes

Eubostrichus

Ehabdogaster iind

Trichodernia.

Diese Gruppe zählte 75 Gattungen, wovon 32 in andere Genusé ein-

verleibt, 7 schlecht charakterisirt und 6 in andere Gruppen versetzt wurden.

Hiernach ist die gegenwärtige Zahl der Gattungen 40, wovon 22 ausschhess-

lich Land- und Süsswasser-, 18 vorwiegend Meeres-Formen sind.

Die Folgenreihe der bis jetzt bekannten Genusé und die Tabelle zur

Determinirung der Gattungen siehe im ungarischen Text pag. 66— 67.

Neuerdings, wie schon erwähnt wurde, erschien de Man's vorzügliche

Mittheilung über frei lebende Nematoden (1. c. pag. 156) in welcher 15 neue

Gattungen beschrieben sind. Da diese Arbeit erst nach Vollendung meiner

Monographie mir zu Händen kam, konnte ich sie nicht berücksichtigen,

kann jedoch nach meinen neuerdings gemachten Untersuchungen im vor-

hinein sagen, dass de Man's Gattungen gut charakterisirt sind, da ich eben-

falls einzelne aufgefunden habe.

BESCHREIBUNG DER GATTUNGEN UND ARTEN.

1. Gemis: PLECTUS Bast.

Ich fand keinen Unterschied zwischen den Arten acuiiiinatas und

velox, wesshalb die beiden mit Beibehaltung des Namens velox vereinigt

wurden.

BüTSCHLi's Art ornatus halte ich für einen jugendlichen parietinus.

(Tabelle zur Bestimmung der Arten pag. 69.)

* L. c Pag. Leuckaet, Die menschlichen Parasiten, 1879.
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1. Pl. longicandatns Btsl.

BüTscHLi beschreibt einen unbenannten Plectus in seinem Werke,

den ich für einen jungen longicaiidatus halte, da ich mit verkümmertem

Oesaphagus versehene junge Exemplare öfters auffand und da diese Art im

üebrigen mit den Genannten übereinstimmt.

2. Plectus parietinus Est. (= ornatus Btsl.)

BüTscHLi's ornatns-Aït unterscheidet sich von parietinus in jenen

Merkmalen, welche die Jungen von den Geschlechtsreifen sondern. Ich

kann mir nur die 8 förmige Gestalt der Seitenkreischen nicht erklären.

3. Plectus de Mani n. sj). (Taf. I, Fig. 2 a—d).

Diese schöne Art, die sich durch das Fehlen der Borsten auszeichnet,

fand ich in der Umgebung von Budapest zwischen Wurzeln von Moose.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit zu tenuis nnàfusiforinis.

Bisher wurden nur Weibchen beobachtet. Körper nach vorn kaum,

doch nach hinten sehr verschmälert. Der Schwanz besitzt in seiner ganzen

Länge denselben Durchmesser ; sein Ende ist abgerundet.

Integument quergeringelt ; Mund mit drei Lippen versehen ; Kopf

ohne Borsten und Papillen.

Mundhöhle sanduhrförmig, der hintere Tlieil viermal so lang als der

vordere. Der Bau des œsophagus ist den der Plectiden gleich. Vulva in der

Mitte des Körpers. Porus excretorius etwas vor dem Bulbus, auf der

Bauchseite.

Körpeiiäuge 0-93 >% M '«/„^

Breite 0-04 » 0-05 »

Länge d. oes 0-18 » 0-02 «

Schwanzläiige O-ll » 0"13 »

4. Plectus triplogaster n. sp. (Taf. I, Fig. 1 a—b).

Diese .schöne Art fand ich auch zwischen Moos, in der Umgebung
von Budapest.

Der allgemeine Körperbau erinnert uns an die Plectiden, doch der

eigenthümlich gebaute Oesophagus weicht von dem typischen so ab, dass

es auch gerechtfertigt wäre, auf Grund dieses Baues ein neues Genus auf-

zustellen, welches ich jedoch gegenwärtig unterlasse, so lange bis ich auch

Männchen auffinden werde.

Körper vorn stumpf, nach hinten allmälig verschmälert. Integument

quergeringelt; Mund durch drei Lippen begrenzt. Am Kopfe mit zwei

langen und zwei kurzen Borsten, welche an den Median- und Laterallinien

stehen. Die Mundhöhle besitzt in ihrer Mitte eine Einschnürung, welche

derselben die Form einer Sanduhr verleiht. Neben der Einschnürung be-
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finden sich kreisförmige Halspapillen. Der Anfang des Oesophagus schliesst

die Mundhöhle in sich. In seiner Länge besitzt er zwei ^Ausdehnungen und
einen Endbulbus, in welchem ein x-förmiger Klappenapparat sich befindet.

Vulva etwas vor der Mitte des Körpers. Porus excretorius um den Bulbus.

Körpeiiäuge 1.8 "'/,„

Köperbireite 0"17 »

Länge d. Oes 0-26 «

Schwanzläuge 0-39 »

II.

1-9

0-17

0-39

0-42

5. Plectns velox Bst. Taf. II, Fig. 8 n—e {— PI. ac.miinatus Est.)

PL velox und PL acuminattts haben nach Bvstian's Beschreibung

sehr grosse Aehnlichkeit, so dass der Unterschied nur in geringem Dimen-

sionsverhältnisse zu suchen ist. Diese Art fand ich öfter auf und fand

deren Länge von 0-8 — l»^4i- I^'li kann mit gutem Gewissen diese zwei

Arten für identisch halten.

Genus CEPHALOBUS.

Ich halte Bütschli's Verfahren noch für frühzeitig, dass er diese

Formen mit den Anguillula- Arten vereinigt; denn der Bau der Mund-

höhle, das Mundende und das Integument erlauben die Scheidung beider

Genusé.

(Tabelle zur Bestimmung der Gattungen pag. 79.)

1. Cephalobiis gracilis n. sp. Taf. II, Fig. 9 a— h.

An dem Stiele der Schwämme ; in Gebirgen.

Von Bütschli's loiigicaudattis unterscheidet sich diese Art durch

einen viel längeren Schwanz, durch seine Schlankheit und durch den

Bau der Mundhöhle.

Der schlanke Körper endigt in einem haarfeinen Schwänze. Mund

mit zwei sehr kleine Papillen tragenden festen Lippen, deren Zahl und

Anordnung genau nicht zu bestimmen ist. Mundhöhle länglich, cyhndrisch,

am Grunde mit den bekannten Verdickungen. Bau des Oesophagus wie bei

Cephalobus überhaupt. Die Spiculi sind länglich, am Ende hakenförmig

gekrümmt. Die Anordnung der Schwanzpapillen konnte ich nicht genau

bestimmen. Weiblicher Geschlechtsapparat einfach ; Ovarien sind bis zur

Vulva zurückgeschlagen. Vulva am Vorderende des hinteren Körperdrittels.

Porus excretorius im hinteren Drittel des Oesophagus.

( Körperlänge ... 0-09 '»/,„
[

0-7 %,
Köi-perbreite 0-032 . ) 0-025

Länge des Oes 0-23 »

ychwanzlänge 0-21 »

]
0-18 «

l 0-16 K
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2. Cephalobus oxynroides de Man. ''

Ich bin so giüeklich gewesen von dieser Art das Weibchen zuerst auf-

zufinden, dessen Charaktere kurz folgende sind :

Die Weibchen sind im Verhcältnisse - grösser als die Männchen, be-

sitzen einen kürzeren Schwanz und Oesophagus.

Cuticula fein geringelt; Pharynx ist ein enges cylindrisches Eohr.

An den kleinen Lippen sind zwar Papillen, doch sind dieselben schwer

wahrzunehmen. Der weibliche Geschlechtsapparat ist einfach ; die Ovarien

wenig zurückgeschlagen. Vulva 0-27 »^^ vom Körperende.

Körperlänge 0-62 '%„

Körperbreite 0-026 »

, . Länge des Oes 0*16 »

Scliwanzlänge 0-07 »

3. Cephalobus bursifer . de Man.

Ich halte es für viel zweckmässiger^ diese Art zu den Ehabditen zu

zählen, da die meisten Charaktere an dieselben erinnern und nur die Mund-

höhle der den Cephaloben entspricht.

Genus : EHABDITIS.

Ich habe zur Kenntniss dieser Gattung wenig Neues beizusetzen.

Nach meinen Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass die Arten nach

den Bodenverhältnissen sehr verschieden sind.

(Tabelle zur Bestimmung der Arten pag. 85.)

1. Rhabditis beternrns u. sp. (Taf. III, Fig. 1-.)»

Mund mit sechs kleinen Lippen umgeben, an denen je ein kleiner

Borsten zu sehen ist. Der vordere Bulbus fehlt, der hintere ist herzförmig.

Mundhöhle lang, cylindriseh. Schwanz am Anfange breit, doch plötzlich

sich verengend. Bursa beginnt etwas vor dem After. Die Spiculi sind stark,

an ihrem Ende getheilt. Der weibliche Geschlechtsapparat ist symetrisch,

die Ovarien klein, etwas zurückgebogen.

Körperläuge !.o3 '"'/„i

Körperbreite 0*06 »

Köi-perl. : Oes 1:6

Körperl. : Scliwanzlänge ... 1:4.

Genus : ANGUILLULA.

Nach Schneider's Untersuchungen unterscheidet sich A. aceti nur

durch geringe Dimensionsverhältnisse von A. glutinis. Ich gebe Schneider's

* Als meine Arbeit die erste CoiTectur schon verliess, kam mir de Man's neueste

Arbeit zu Gesicht (1. c. pag. 156), iu der das Weibchen auch beschrieben ist. Unsere

Beschreibungen haben grosse Uebereinstimmung.



Anschauung wohl Platz. Als ich die Zeichnungen von Bastian, Cfrnay und
Schneider verghch, sah ich grosse Unterschiede im Bau des Oesophagus.

Nach Bastian ist der Oesophagus ein gleich weites Bohr, dessen Ende mit

einem Bulhus versehen ist. Nach Schneider jedoch hesitzt der Oesophagus
vor dem Bulbus eine Verschmälerung, die sich als ein dünner Cylinder von
dem übrigen Theile zu erkennen gibt. In der Zeichnung von Ceenay ist

dieses dünne Bohr kürzer als in Schneider's Abbildung.

Ich glaubte, dass diese verschiedenen Gestalten durch oberflächhche

Untersuchungen entstanden, doch nach langem und ausdauerndem Suchen

erfuhr ich die Ursache der Verschiedenheiten. Zuerst untersuchte ich

Arten, die im Kleister lebten, doch fand ich den Bau immer nach Schnei-

der's und Cernay's Al)bildung. Spater untersuchte ich Arten, die im Essig

lebten, bei denen der Oesophagus allgemein denselben Bau zeigte wie bei

jenen, die im Kleister leisten; doch fand ich merkwürdiger "Weise auch

solche, die den von Bastian bezeichneten Oesophagus besassen. (Taf. lY,

Fig. 17.) Ich stellte auch jene Gestalten des Oesophagus nebeneinander,

die theils ich, theils meine Schüler wahrend zwei Jahren untersuchten.

Ich muss jedoch erinnern, dass ein solcher Bau des Oesophagus, wie

Bastian ihn darstellt, zünden Seltenheiten gehört. Schneider handelte

demnach ganz correct, als er die beiden Arten unter dem Namen A. oxo-

phila vereinigte, da die Übergangsformen aufzufinden sind.

Genu's : DIPLOGASTEK.

Diplogaster macrodon n. sp. (Tafel VI, ¥i^. 2i.)

Diese Art besitzt grosse Aehnlichkeit zu D. rivális ; unterscheidet sich

jedoch durch einen aussergewöhnlich grossen Zahn und durch das Fehlen

der Borsten und Papillen. Seitenkreischen nur bei den Männchen vor-

handen.

Körperlänge 1"6 •"'/,„

Körpevbreite f>"03 »

Körpei'länsfe : Oes 1:6

Kih-perläufie : Sclnv.inzlänwe 1 : 2

Zu den übrigen Gattungen hätte ich zwar viel Interessantes beizu-

setzen, doch wenig Neues.

Die bei uns am gewöhnhchsten vorkommenden Arten siehe auf

Seite 53.

Die auf die Beschreibung der einzelnen Arten sich ])ezieliende Litera-

tur zitirte ich im ungarischen Texte bei der Beschreil»ung der Arten.




