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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-


