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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-
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mészéiben az sem ismer reá, a ki a borszeszben tartott példányokat látta ;

e borszeszben tartott példányok után azonban ráismer e halról közzétett

rajzokra, a mibl következik, hogy e hal képei egytl egyig borszeszben

tartott, szín és alak — különösen úszók szerint lényegesen elváltozott,

eltorzult példányokról vétettek.

így az értekezésben csatolt színes ábra (IV. t.) e halnak els, hiteles,

természet után, él példányról vett képe. Az alak oly jellemz, hogy váz-

latához épen csak perczekre volt szükségem.

A fej bunkós, a has felé inkább homorú, a fark töve karcsú s mind-

ehhez járul a terjedelmes úszók szerkezete, a mely az egész habitusnak

megadja a sajátosságot.

A Heckel és KNEEK-féle mben * közlött rajz eddig a legjobbnak

tartatott; borszeszben tartott példányok alapján megítélve jó is, él pél-

dányok szerint megítélve jó, azonban merben hamis, úgy az alak körraj-

zára, mint a színezetre és kivált az úszók arányaira és sugárzatára nézve

is. E rajz szerint a hal zömök, farka töve vastag, haséle domború, nagy

hátúszója egyenesen, elmetszett, tökéletesen egyenl hosszúságú sugarak-

kal, al-úszója ékalakú, mell- és has-úszói szárnyszer metszet mellett a test-

hez képest kicsinyek ; színezetén a felhs foltozat uralkodik.

Mind ez annál csodálatosabb, minél bizonyosabban tudjuk, hogy a

m szerzi e halat él állapotban is ismerték, éveken át az aquariumban

tartották, a mint ezt idézett munkájuk 1395-dik lapján olvashatjuk.

Mint egyikét a legjellemzbb tulajdonságainak a nevezett szerzk azt

állítják, hogy a hal gyakran órákig is hol vizirányos, hol függleges állás-

ban, az utóbbiban hol fejjel fölfelé, hol lefelé veszteg áll. Azok a példányok,

melyeket én figyeltem meg, soha egészen függlegesen, hanem úgy körül-

bell 60—70° -nyi dlt állásban vesztegeltek; e közben a mellúszók és a

nagyhátúszó folytonos hullámzásban voltak, az egyes úszósugarak gyorsan,

mondhatnám peregve, úgy mozogtak, mint az emberi kéz ujjai az ismeretes

«dobolás» közben, s úgy tapasztaltam, hogy ez les állás, mert mihely

prédájukat a víz fölszinére dobtam, lassan, akadozva, az állást nem változ-

tatva közeledtek hozá, hogy egy %i távolságra érve, egy hirtelen lökessél

bekapják; holott a velk együtt tartott Alburnusok a prédát észrevéve, erre

nyílsebesen, minden lopakodás nélkül csaptak.

Az Umbra, vagy Poczhal nagy rabló, melynek legkedvesebb prédája

a hal, ha fajbelije is. Az egyik lenyeli a másikat, sokszor úgy járnak, hogy

túlságosan nagy társát bekapva, a teljes lenyelés nem sikerül s a rabló

menthetetlenül megfullad.

Él állapotban a pikkelyek rezes fénye, a szilvány-fedkön a szivár-

ványos színjátszás elég élénk, a foltok csekély kiterjedés mellett ritkák.

* Jó is, él példányok szerint megítélve.
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Borszeszbe téve a fémes színezet egészen elvész, a foltok felhöszeren

kiterjednek ; az egész alak megrövidül, zömök lesz, az úszók finom hártyái

s a harántosan tagolt sugarak is igen feltn módon összehúzódnak s már

órák múlva is mintha egészen más hal feküdnék elttünk ; s ez az elhibá-

zott rajzok alapoka.

Egyáltalában meg kívánom jegyezni, hogy a halakról szóló iroda-

lomban is igen számos rajz foglaltatik, a mely nem az él természetet,

az elváltozott tetemet ábrázolja s csak annyiban indokolt, a mennyiben a

gyjtemények meghatározását könnyíti; de miután minden természet-

rajzi igyekezetnek voltaképeni célja az él természetnek megismerése, gon-

doskodnunk kell a leírások mellett oly képekrl is, a melyek az él termé-

szetet legalább is megközelítik. Ez az utóbbi szempont indított arra, hogy

az Umbra caninával foglalkozzam.


