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UMBRA. CANINA [Marsili].

PÓCZHAL. BOBÁLY. (RIBAHAL.)

Dr. KÁROLi JÁNOS-tól.

SynoD. 1726. Marsili, Damibius Tom. IV. p. 43. Tab. 13. f. 2. Gobius cauinns.

1756. Kramer, Elenclius p. 396. Umbra.

1763. Gronovius, Zoophylacium p. 114. no. 355. Umbra Kram.

1794. Grossinger, Univ. List. P. III. p. 195. Aphyra lacustris. Potz.

1829. Cuvier, Eegne Anim. ed. 2. Cyprinodon umbra.

1?32. Fitzinger, Ueber Ausarb. Fauna, p. 333. Umbra Krameri.

1858. Heckel ii. Kner, Süsswasserfische p. 292. fig. 158. Umbra Krameri

Fitz, ßibabal.

A Póczhal teste hosszúra nyújtott, hengerded s oldalról összenyo-

mott, sima szél, aránylag nagy, egymásra boruló pikkelyekkel sren
takart. Háta domború, középen a fejnél valamivel magasabb, széles és

kerekitett. Oldalai lapos-domborúak, a fark fele keskenyedök. Haséle egye-

nes. Oldalvonala nem áll pikkelyeket áttör nyilasokból, hanem jelölve van

egy a kopoltyúfednél ered, az oldal közepéig lehajló a hasszárnyak táján,

s innét egyenesen a farkszárnyig húzódó ezüstös vonás által. Végbélnyilása

közelebb esik a farkhoz.

Feje oldalról összenyomott, felül a háttól kezdve a száj felé lejts,

széles és domború, alul egyenes, majdnem egeszén pikkelyezett. Szája a

fej csúcsán áll es nagy, alsó állkapcsa hosszabb a felsnél és hegyes. Az

alsó állkapocs, a középs állcsontok, valamint az eke- és a szájpadcsontok

igen finom, bársony fogakkal vannak ellátva, a fels állkapocs és a nyelv

fogatlanok. A fej els és fels részében álló szemei nagyok, átmérjük

mintegy negyed része a fej hosszának. A ketts orrnyilasai szkek, az els

az orr csúcsához közelebb áll, mint a szemhez. A tágas kopoltyúhasadékot

boritja oldalról az épszél négylevel kopoltyúfed, alulról a szilvány-

hártya, melyben jobboldalon 5, baloldalon 6 küll van.

Úszószárnya van hét. Páratlanok : a háton, a farkvégén s a farkt

alatt ; párosak a mellen és a hason.
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Az egész feje, kivéve az orr csúcsát és állkapcsait, pikkelyezett, a

pikkelyek között a szem köri nagy nyálkanyilások láthatók. A fej pikke-

lyei szakadatlanul folytatódnak a háton, a hol nagyok, épszéltíek, majd-

nem koraiaknak, félig egymást borító, mint a zsindelyek, rajtok nincsenek

legyez-sugarak, hanem concentricus körök. Az oldalvonal hosszában van

33—35 pikkely, fölötte 5, s alatta 7 pikkelysor.

Színezet. Alapszíne sárga-zöldes, a hátán sötétebb, hasán világosabb.

Az oldalvonal helyén világos, aranyszín vonás, a pikkelysorok hosszában

fehér csíkok. A hát- és farkszárny szálai között egy sor fekete folt. A többi

szárnyak halavány-fehérek.

Nagysága. Hossza 6—10 cm.

Életmód. Az Umbra koltyok, kárászok és csíkok társaságában turfás

helyek álló vizeit lakja. Tartózkodik az iszapos feneken, igen félénk, gyors

és nehezen fogható meg. Úszás közben felváltva mell- és hasszárnyait moz-

gatja mint a szaladó kutya lábait, a mi alkalmat adott a német elneve-

zésre : Hundsfiftch. A hátszárny szálai gyors hullámszer mozgást végeznek,

a milyen csak a tengeri lovacskánál és a thalnál (Hippocampus et Syn-

nathus) észlelhet. Ha a halacska vesztegel vagy lebeg, a hátszárny 3—

4

utolsó szála folytonosan hullámosan mozog. Néha hosszabb ideig meg-

megáll csendesen, majd vízszintes, majd függélyes helyzetben, s egyszerre

siet a víz felszínéig és kapkod a leveg után, melyet alámerülve, nagy hólyag

alakjában ereszt ki a kopoltyúhasadékon. Fogságban tartható apróra vágott

hússal vagy zsemlyemorzsával és igen alkalmas volna az aranyhallal köz-

kedveltségben versenyezni.

Története. Az Umhra els leírását és rajzát Maesili ^ Gobius caninus

név alatt 1726. évben közölte.

1756-ben megjelent KEAMER-töl, ^ Lajtha melletti Bruckban mköd
orvostól egy Alsó-Ausztria flóráját és faunáját tárgyaló munka, melyben az

Umbra mint új halnem le van írva, Kramer, úgylátszik, Marsili leírását

nem ismerte. A Lajtha és Fert-tó melletti árkokban, árnyékos, turfás lyu-

kakban csíkok társaságában talált egy kis halacskát, melyet az akkoráig

ismert nemekbe be nem sorolhatott, tehát újnak tartott s sötét, árnyé-

kos tartózkodási helye után Umhra-n?^ nevezett. Kramer a halat külföldi

szaktudósokkal közölte és így történt, hogy az alapos tudományú Grono-

vius^ 1763-ban igen részletes leírását tette közé.

Marsili, Kramer és Gronovius leírásai daczára elfelejtve lett az

Umbra. Linnaeus, Lacepéde, Bloch ichthyologiai irataiban nincsen említve,

st azt CuviER Regne animal els kiadásában is hiában keressük.

^ Marsili, Danubius Pannonico-Mysicus. Tom. IV. 1726. p. 43. tab. 13. fig. 2.

'* Kramek, Elenelms faunae et florae. Aust. iuf. 396.

^ Gronovius, Zoophylacium. Lugduni Batavorum. 1763. p. 114.
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1794-ben említ Grossingek ^ egy 8 hüvelyknyi, hegyes fej, kékes

hátú s fehérl hasú halacskát, melyet magyarul Pócz-na.k hívnak, s mely

a csíkokkal együtt tanyáz, de azért azokkal nem kell összetéveszteni.

Sokáig tndtem azon, mi lehet e Pócz nev hal ? Dr. Chyzer Kornél, zem-

plénmegyei forvos ernyedetlen szorgalommal gyjtötte össze a Zemplén-

megye vizeiben él halakat, melyeket a mi Muzeumunkhoz küldöttbe tudo-

mányos meghatározás czéljából az ott használatban lev népies neveikkel

együtt. Ezen küldeményben Pócz-hal is volt följegyezve, a mely megvizsgálva,

Umbra-nak bizonyult be. Tehát az Umbra magyar neve Pócz.

A külföldi írók elfelejtkeztek róla, míg Temminck, a leydeni múzeum

híres igazgatója, 1825-ben Bécsbl egy kirándulást tett a Fert-tóhoz és

sikerit neki az Umbraból néhány darabot gyjthetni, melyekbl a párisi

múzeumnak is juttatott. Akkor fölvette Cüvier Regne animal czím mun-

kájának 2. kiadásába : Cyprinodon Umbra név alatt.

Temminck után a bécsi zoologok gyakrabban látogatták meg Fert-

tavát, mint Natterer, Fitzinger stb. Natterer küldött Parisba Umbrat,

s ott Umbra Nattereri név alatt volt felállítva. Ezen név nem lett általá-

nossá, mert nem volt közölve, hanem divatba jött a Fitzinger ^ által indít-

ványba hozott: Umbra Krameri elnevezés. — Méltányosnak tartom a

MARSiLi-tl származó elnevezést használatba hozni.

1846-ban Valenciennes^ terjedelmesen írta le az Umbrat és mivel

semmi ismert halcsaládba nem illett, külön Umbridae családot állított fel.

1847-ben Heckel* közölt érdekes adatokat az Umbra geographiai

elterjedésére és életmódjára nézve. HECKEL-töl ismert lakóhelyei az Umbra-

nak : a fertötavi turfa-lyukak, az ördögmalmi árok Budapest mellett, a

tapolczai turfaláp, s a Szála torkolatja Szála-Apátinál.

1874-ben Kovács János, debreczeni tanár, Bobály nev halat kül-

dött be a nemzeti múzeumhoz meghatározás végett, következ sorok kísé-

retében :

«A Bobály a komádi Sárréten, ott a hol csíkot fognak, mindenütt

közönséges, de nem eszik, hanem csak a sertésekkel etetik meg. Nyáron

által épen úgy nem lehet ezt sem látni, mint a csíkot, hihetleg a csíkkal

együtt ez is az iszapban ássa be magát, azaz, hogy a Sárréten az úgyneve-

^ Grossinger, TJniversa história physica. P. III. 1794. p. 195.: Aqua vei

Aphyra lacustris, pisciculas 3 pollicum, capite acuminata, lergore caerulescit, ventre

albicat. Hungaris Potz dicitur; cum Flutis degit, sed cum iis confundi non debet.

^ Fitzinger, TJeber die Ausarbeitung einer Fauna des Erzlierzogthums Oesfer-

reich. 1832. p. 280.

^ CuviER et Valenciennes, Hist. nat. poissons. Tom. XIX. p. 5.38. 1846. pl. 590.

* Heckel, Magyarország édesvízi halainak rendszeres átnézete, jegyzetekJcel

s az új fajoli rövid leirdsával. Fordította s bvítette Chyzer Kornél. (A m. orvosok

és természetvizsgálók 1847. Sopronban tartott VIII. nagygylésének történeti váz-

lata és munkálatai. Pest 1863 193—216. 1.)
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zett kocsilyukakba;, melyekbl — ha történetesen reá akadnak — nyáron

is hordószámra mérik ki a csíkot, A hol a halász egy Bobályt lát, tudja,

hogy ott csíknak is kell lenni, s viszont a hol csík van, ott Bobály is van,

tehát szeretik egymás társaságát. — Gyengébb és kényesebb a csíknál,

mert a legfrissebb és legelevenebb csík közt sem lehet soha egy élö Bobályt

is találni ; már mikor a piaczra érkezik, mind döglött. Döglöttet is ritkán

lehet ugyan találni, mert a halászok nagy gonddal kiszedik a Bobályt a

csík közöl, nehogy a döglött Bobály a csík vizét megrontsa, s a csík is

utánna dögöljek ...»

Ezen Bobály nev halat megvizsgálván, kiderült, hogy ez sem más,

mint üonbra canina Marsil. Kovács tanár úr szíves fáradozásának köszön-

jük érdekes halacskánkra nézve új lakóhelyet és új, eddig ismeretlen

volt nevet.

1881. év elején, mint említve volt, dr. Chyzer úr küldött számos

ümbrat a Bodrogközbl Pócz név alatt.

Az Umbranak, melynek magyar neve gyanánt Ribalial szerepelt, a

mi nyilván nem, vagy csak félig magyar, akad tehát egyszerre két magyar

név is, ú. m. Pócz és Bobály. Az els, nézetem szerint, helyesebb magyar

elnevezés, miután a Bobály szó talán oláh származású. Mindegyik azonban

jobb, mint a használatban volt Ribahal.

A geographiai elterjedésre nézve következ lakóhelyek ismeretesek :

Fert-tó, Pest (Ördögárok), Balaton (Tapolcza, Zala-Apáti), Koinádi (Bi-

harm.), Bodrogköz (Zemplénm.). Hazánkon kívül az alsó ausztriai Moos-

hrunn mellett (Fitzinger) ; Szerbiában : Negotin mellett (Pancic) és Orosz-

országban : Odessa mellett (Noedmann).

UMBRA CANINA (Mars.)

Közli Herman Ottó.

(IV-dik tábla.)

Dr. Károli János, régi, jó barátom az én ösztönzésemre állította

egybe az e nevezetes és szerfelett érdekes halra vonatkozó adatokat, a

melyek minden bizonynyal kimerítk. A mi pedig azt illeti, hogy mi

költötte föl az én érdekldésemet, noha ichthyologiával csak ritkán fog-

lalkozom, az igen egyszer dolog.

Dr. Chyzer Coknél úr ugyanis e halnak számos példányát élö álla-

potban hozta a Nemzeti Múzeumba s így alkalmunk nyílt arra, hogy élet-

módjának bizonyos részét megfigyelhessük s szemügyre vehessük színét és

alakját is.

Bátran mondhatom, hogy a ki e halat csak leírásokból s az eddig

közölt rajzokból ismeri, az a természetben sohasem ismer reá ! St a, ter-


