
ICHTHYDIUM ENTZII, MIHI,

A KOLOZSVÁRI Édesvízi fauna egy új alakja.

1. tábla. 1— 6. ábra.

írta: Dr. Daday Jbnö,

kolozsvári egyetemi tanársegéd.

Az 1877-ik évben az erdélyi múzeum-egylet o Evkönyvei »-nek második

kötetében egy kis közleményt nyújtottam volt,' melyben felsoroltam a

Kolozsvár környékén és Deés körül két évi vizsgálódásaim folyamában

talált Rotatoria fajokat. Közleményemnek végén függelék gyanánt az

Ehrenbbrg által «Ichthydina» családba foglalt s a Eotatoriákhoz sorolt

Chaetonotusokiol is tettem említést, bár ezek rendszertani helyzete felöl a

búvárok mai napig is igen eltér nézeteken vannak, és a melyekrl irodal-

munkban egyáltalán semmi feljegyzés sem volt található.

Ama körülmény, hogy nevezett értekezésemben csak mellesleg emlé-

keztem meg eme igen érdekes állatkákról ; valamint ama Ígéretem is, hogy

egy, Kolozsvártt talált s ez állatkák közé tartozó új fajt alkalom adtával

közölni fogok, ^ indítottak engem jelen soraim megírására.

Nehogy közleményem csupán egy új fajnak egyszer leírására szorít-

kozzék, s így egyoldalú és hazai irodalmunkra nézve csaknem használ-

hatlan legyen, czélszerünek, söt e téren teljesen hézagos irodalmunknak

bvítése szempontjából szükségesnek is találtam összegyjteni s lehetleg

csoportosítani mind ama ismereteket, melyek a Chaetonotusoknak úgy faj-,

mint boncztani ismereteire vonatkoznak.

A Chaetonotusokra vonatkozó ismereteink meglehets távolban veszik

eredetöket, miután a legels alakot ezen állatocskák közül már Joblot fel-

ismerte 1718-ban s ezek közül egy alakot^ oly hen ábrázol, hogy benne

könnyen felismerhetni az Eheenberg által késbb Ichthydium Podurának

Adalékok a Kotatoriák ismeretéhez. Kolozsvár. 1877.

Id. m. p. 194.

Observations faites avec le Microscop. 1718. éd. II. 1754. pi. 10. fig. 22.
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nevezett ^ s a Chaetonotusoktól câak bizonyos, alárendelt jellemek által külön-

böz alakot. 1775-ben Eichhorn is közöl egy, az elbbihez hasonló ábrát,^

melyben Ehrenberg a Chaetonotus Larusra ismer. Az édesvizi microscopicus

állatkák kitünö búvára Müller 0. Fr. is felismerte a Joblot és Eichhorn által

látott alakokat, de ö az elst 1773-ban Cercaria Podurának, míg az utóbbit

1776-ban Trichoda Acarusnak és 1784-ben Trichoda larusnak nevezi.^

Schrank a Müller 0. Fr. által leírt két faj közül csupán egyiket ismerte,

nevezetesen a Trichoda Acarust— a mai Cha?tonotus Larust— és 1786-ban

Brachionus pilosus néven írta le.^ A XIX. század els tizedeinek búvárai

szintén csak e két alatot ismerték, st egynémelyik ezek közül is csak az

egyiket: így például Lamarck 1815-ben csupán a Cercaria Podurát ismerte

S az általa felállított Furcocerca nembe sorolja,^ míg Nitsch 1817-ben

ugyanezen alakot az Euglena viridis-szel az Euchelys nembe osztja be.^

Nem sokkal késbb, azaz 1824-ben Bory de St. Vincent a Müller 0, Fr.

által elnevezett két alakot új névvel jelöli s a Cercaria Podurát mint Fur-

cocerca Podurát, — és a Trichoda Larust mint Leucophra Larust említi

fel,"^ mely utóbbi nevet 18:26-ban Diceratella Larusra változtatott.^ Az itt

felsorolt búvárokat ezen állatkák ismeretének szélesbítésében jóval túlszár-

nyalta Ehrenberg, ki az ázalékállatkákról írt s tévedései mellett is classi-

cusnak mondható müvében ^ a Eotatoriák közé,— melyeket szintén ázalék-

állatkáknak tekintett, — sorolta a Chíetonotusokat is, illetleg a fennsorolt

búvárok által ismertetett két állatkát is felvette egy külön — az Ichthydi-

nák családjába a Ptygura, Glenophora és Ichthydium nemekkel, Chœtono-

tus nem nevezet alatt s a fajok számát a már Müller 0. Fr. által fel-

ismert Trichoda Larusnak Chaetonotus Larusra való változtatása után még

a Chastonotus maximus és Chaetonotus brevis új fajokkal szaporítja. Ehren-

BERG kortársa és nézetellenese Dujardinís az ázalékállatkák közé sorolja az

Ichthydinákat, illetleg Chaetonotusokat, még pedig a Coleps és Planariola

nemekkel az ázalékállatkák egy külön, — az «Infnsoires symmetriques» —
csoportjának képviseli gyanánt s a fajok számát is növeszti a Chsttonotus

squamatus új fajjal.^'' A késbbi búvárok, mint például Perty és Vogt,

^ Die Infusionsthiere als vollkommene Organismen. Leipzig. 1838. p. 388.

^ Beiträge zur Kenntniss der kl. Wassertliiere. pag. 35. Taf. 2. fig. E. v. ö.

Ehbg. p. 390.

^ Verniium fluviat. liist. I. pag. 66. és Naturforscher IX. p. 208. 1776. v. ö.

Ehbg. p. 388. és 390.

* Beiträge zur Naturgesch. p. 111. Taf. 4. flg. 2. 1776. v. ö. Ehbg. p. 390.

^ Hist. nat. d. Anim. sansvert. I. 447. 1815. v. ö. Ehbg. p. 388.

*^ Beiträge zur Infusorienkunde. 1817. p. 6. v. ö. Ehbg. p. 388.

^ Encyclopede method. Vers. 1824. v. ö. Ehbg. p. 390.

^ Essay d'une classification des microscopiques, v. ö. Ehbg. p. 390.

" Infusionsthiere als vol kom. Organismen. Leipzig. 1838.

/" Histoire naturelle des Infusoires. 1841. p. 568.



sem az Ehrenberg sem pedig a Dujardin nézetét nem követik, hanem a

Chaetonotusokat a Eotatoriaktól elkülönítik s mint még határozatlanul

ismert állatkákat egyszeren csak a férgek közé osztják be.^ E nézetet követi

Max Schultze is 1853-ban, miután ö az Ehrenberg féle Ichthydina család-

ból a Ptygura és Glenophora nemeket teljesen kizárva, a megmaradt Cliœ-

tonotus és Ichthydium nemeket, melléjök csatolva, a Turbanella új nemet

— a Turbelláriák közé sorolja mint «Archynchia monoica» csoportot a

Microstomeák és Dinophilns mellé, ^ Max ScHULTZE-nek e nézete igen sok

követre talált, a többek között Leydig is elválasztja a Chœtonotusokat a

Eotatoriaktól s a Turbelláriakhoz osztja be.^ Az elsorolt nézetektl leg-

inkább eltér SoHMARDA, miután az Annelidák közé, s itten a Naidákhoz

sorolja.'* Újabb idben a búvárok csaknem teljesen megfeledkeztek eme

állatkákról, mígnem Mecznikow E. 1865-ben beható tanulmány tárgyává

téve, fel nem eleveníti emiékezetöket, illetleg a reájok vonatkozó ismere-

teket ; több új és érdekes adatot nyújtva úgy boncztani viszonyaik, valamint

a rendszerben ket megillet hely felöl s több adatra támaszkodva a már

Ehrenberg által nyilvánított ama nézetet igyekszik megersíteni, hogy a Chae-

tonotusok, illetleg Chaetonotusokon kívül az Ichthydium, Turbanella, Saccu-

lus, Chaetura és Cephalidium nemeket is magában foglaló «Ichthydina» család

a Eotatoriákkal egy osztályt képvisel ; de az Ichthydina családot a Eota-

toria osztály egy külön, nevezetesen «Gastrotricha» névvel jelelt rendjének

tekinti, míg a tulajdonképeni Eotatoriákat az elbbi elnevezés ellenében

«Cephalotricha» név alatt második rendnek veszi. Ezen kívül a faji ismerete-

ket is bvíti, a mennyiben az Ichthydina, illetleg Gastrotricha rendbe tartozó

több új nemen és fajon kívül a Chaetonotus nembl is leírja a Giessen mel-

lett talált Chgetonotus hystrix új faját s a Max Schultze által Chaetonotus

maximus Ehbg. gyanánt leírt alakot Cheetonotus Schultzii új fajnak decla-

rálja.^ A Mecznikow által felvett fonalat Ludwig Hubert gombolyítja

tovább s 1876-ban egy pontos ismeretekrl tanúskodó értekezést közöl,^

melyben ugyan a fajok számát nem szaporítja; de annál több, az eddigi

nézetektl eltér felfogásnak ad kifejezést, a mennyiben a korábbi búvárok,

nevezetesen Ehrenberg, Dujardin, Max Schultze és Mecznikow által Chas-

tonotus és Ichthydium nemek alá foglalt fajokat mind Ichthydium genus

név alatt egyesíti ; továbbá a boncztani viszonyokból kiindulva az Ichthy-

^ V. ö. Mecznikow. Über einige wenigbekannte niedere Thierformen. Z. f. w. Z.

15. B. 4. H. p. 450.

^ Über Chaetonotus und Ichthydium und eine neue verwandte Gattung Tur-

banella. Müller's Arch. 1853. p. 241. T. 5.

^ Naturgeschichte der Eäderthiere. 1854. v, ö. Mecznikow. Id. ni. p. 450.

* Neue wirbellose Thiere. I. Abth. 1859. p. 14.

^ Über einige wenigbekannte niedere Thierforinen. Z. f. w. Z. 15. B. 4. H. p. 450.

« Über Gastrotricha, Meczn. Z. f. w. Z. 26. B. 2. H. p. 192.

Termézsetrajzi füzetek, y. köt. il.— rv. füzet. 16
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dina Ehbg., illetleg Gastrotricha, Meczn. családot vagy rendet közvetít

gyanánt tekinti a Nematodák és Kotatoriák, illetleg Cephalotricha, Meczn.

rend között. E felfogást tovább fejtette s mondhatni érvényre juttatta

0. BÜTSCHLi 1 876-ban, ^ ki úgy a Cbœtonotusok, valamint a Eotatoriák és

különösen a szabadon élö Nematodák boncztani viszonyainak beható tanul-

mányozása alapján a Mecznikow értelmezése szerinti Gastrotrichákat tel-

jesen elválasztja a Eotatoriáktól s egy, — a Eotatoriák és Nematodák között

álló, de sok tekintetben mindeniktl különböz külön csoportnak veszi

«Nematorhyncha» név alatt az Echinoderes, Duj. nemmel együtt, s mint

alosztályt felveszi a Gastrotrichákat a szó teljes és Mecznikow által körülírt

értelmében; továbbá az «Atrichákat» az Echinoderes, Duj. egyetlen nemmel.

Eöviden egybefoglalva a Chœtonotusokra vonatkozó faji ismereteinket,

jelenben a következ alakokat ismerjük :

Chœtonotus Larus, Ehbg. = Ichthydium larus, H. Ludwig.

Chastonots Schultzii, Meczn. = Ichthydium Schultzii, H. Ludw.

Chsetonotus hystrix, Meczn. Ichthydium hystrix, H. Ludw.

Chaetonotus maximus, Ehbg. = Ichthydium maximum. H. Ludw.

Chaetonotus brevis, Ehbg. = Ichthydium brève, H. Ludwig.

Ha azonban a H. Ludwig által kifejtett nézetnek adunk helyet, mi az

Ichthydiumok és Chaetonotusok boncz- és alaktani viszonyaiból kiindulva

csakugyan helyes és elfogadható, s a Chœtonotus nemi név helyett az

Ichthydium nemi nevet fogadjuk el, mint a melyet Ehkenberg elbb (1829)

alkalmazott, így a Chaetonotusok faj száma szaporodni fog az :

Ichthydium Podura, Ehbg.

Ichthydium jamaicense, Schmarda.

Ichthydium tabulatum, Schmarda, teljesen tartható fajokkal.

Végeredményképen tehát kimondhatom, hogy a Gastrotricha, Meczn.

családban összesen 8 Ichthydium faj ismeretes.

Megjegyezni kívánom itten, hogy magam is a H. Ludwig nézetét

követem s a Chaetonotus genus nevet az Ichthydium genus névvel helyet-

tesítem.

ÁLTALÁNOS TESTALAK.

Az Ichthydiumok teste általában 0"02—0-2—0-4 mm. nagyságot ér el

s ennélfogva egyeseket már szabad szemmel is felismerhetni, vízi növények,

különösen Lemna-gyökereken mászkálva. A fennsorolt fajok közül leg-

kisebbek az Ichthydium Podura és Ichthydium Larus, melyek között a leg-

nagyobb alakok is csak 0-08

—

0'09, egész 0"15 mm. hosszúra nnek; míg a

legnagyobbak az Ichthydium maximum és Ichthydium tabulatum, melyek-

^ Untersuclmngen über freilebende Nematoden und die Gattung Chaetonotus.

Z. f. w. Z. 26. B. 4. H. p. 363—413.
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nek nagysága a 0'2, 0*25 mmétert is meghaladja. E számarányok nagyon

természetesen igen tág korlátok között változhatnak az illet egyén életkora

szerint; mert a fiatal példányok eo ipso sokkal kisebbek a magasabb

koruaknál.^

A mi az Ichthydiumok testének alakját illeti, mondhatni, hogy csak-

nem minden fajnál ugyanaz, azaz megnyúlt, alul többnyire kissé lapitott s

általában a Turbellariákéra emlékeztet, m»lls részén elkeskenyed, míg

hátsó részén a petefészek, illetleg az aránylag nagy j)eték jelenléte követ-

keztében, mint azt Ehr¥nberg is megjegyzi, ^ kiszélesed, úgy, hogy a «fej»

meglehetsen élesen elkülönülni látszik a test többi részétl. Ehrenberg

azonban megjegyzi azt is, hogy a test hátsó fele csak azon esetben szélesebb

a fejnél, ha az illet egyén petéket hordoz belsejében, míg ellen esetben a

fej sokkal szélesebbé válik a test hátsó részénél.^ Ezen állítása mellett azon-

ban még eddig csak ScHMARDÁ-nak Ichthydium jamaicenseje bizonyít, mely-

nél a fej feltnen szélesebb a test hátsó végénél,'^ míg az összes többi

Ichthydiumoknál az illetékes búvárok állítása, illetleg leírása és ábrái

után ítélve, támaszkodva saját vizsgálataimra is, egész határozottan mond-

hatom, hogy a mells testvég mindig keskenyebb a hátsónál s a kett

közötti különbség a peték jelenléte által csak fokozódik.

A testnek fej és törzsre való elkülönülése igen sok esetben, mint pél-

dául a többek között az Ichthydium Podura és tabulatumnál még azáltal

is fokoztatik, hogy a test mells részén egy nyakszer elszkülés jelenik

meg.^ Mindezeknek daczára azonban magasabban elkülönült fejrl és

törzsrl szó sem lehet, mert egyik a másikba egészen elmosódottan

megy át.

A fej mells, azaz homloki része minden esetben többé-kevésbbé ívelt

s csak igen kevés fajnál mutat kisebb-nagyobb bemélyedéseket, melyek

azonban a legtöbb esetben nem közvetlen a fej módosulatai, hanem inkább

a fejet borító cuticula helybeli elvastagodásai, miként azt például az Ichthy-

dium Poduránál is észlelhetni.^

A fej hasoldali részén, mely minden esetben lapított, a szájnyílás fek-

szik, még pedig vagy közvetlen a test hossztengelyének mells sarkán, azaz

a homlokon, vagy pedig kissé hátrább a hasoldalon. A fej hátoldali részén,

mely mindig ívelt, különböz feladatra szolgáló rövidebb vagy hosszabb s

vastagabb vagy finomabb cuticula sörték találhatók. Eme képletekrl azon-

ban alább, az ket megillet helyen tüzetesebben fogok megemlékezni.

^ V. ö. H. Ludwig, id. m. p. 219.

2 Id. m. p. 390.

3 Id. m. p. 390. Chaet. Lar.

* V. Ö. Neue Wirbellose Thiere. I. 2. Taf. XVII. fig. 148. a) c).

^ V. Ö. H. Ludwig és Schmarda id. m. td. rajzait. •

® V. Ö. H. Ludwig, id. m. id. rajz. 3. ábr.

16*
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A törzs leggyakrabban hosszúkás-tojásdad, mint általában az Ichthy-

diumok valamennyiénél az Ichthydium jamaicense, Schm. kivételével,

melynél meglehets hosszúra nyúlt s vége felé mind jobban kihegyesed.

A törzs szegélye vagy oldalrésze a legtöbb esetben ép szél, minden bemet-

szés nélkül, egyes esetekben azonban kivételesen mindkét oldalon egy-egy

nagyobb bemetszés fordulhat el, miként azt H. Ludwig az Ichthydium

Poduránál észlelte.^

A törzs, legyen az hossztojásdad vagy pedig kihegyesed, minden

esetben villaalakúlag elálló két farkalakú nyúlványban végzdik, melyekrl

Ehkenberg csak annyit jegyez meg, hogy semmi feladatot sem végeznek,

Mecznikow maga sem nyújt ezekrl bvebb felvilágosítást s ugyanazon képet

nyújtja, melyet Ehrenbeeg. H. Ludwig a villaalakú fa.rkot tüzetesebben

vizsgálva, arra az eredményre jutott, hogy azok nem egyszeren a törzsnek

izeletlen folytatásai, miként azt az elbb említett két búvár felfogta, hanem

elkülönült nyúlványok s az Ichthydium Poduránál egy, míg az Ichthydium

Larusnál két ízbl állanak s ugyanazon feladatot végezik, melyet a Kotato-

riák lábának úgynevezett ujjai; azaz az által ezeknek segélyével vízi növé-

nyekre kapaszkodhatik. Nézetét indokoltnak tartja ama nagy, egysejt miri-

gyek jelenléte által, melyek e nyúlványokon szájadzanak s mely mirigyeket

azonosoknak tart a Eotatoriák úgynevezett ragasz-mirigyeivel.^ H. Ludwig-

nak eme vizsgálatait 0. Bütschli teljesen mellzi, azokról nem emlékezik

meg, bár értekezése ugyan egy folyóiratban jelent meg s jóval késbb,

hanem az Ehrenberg és MECZNiKow-féle nézetet fogadja el, azaz, hogy az

Ichthydiumok villaalakú farka nem ízeit s nem szolgál azon czélra, minre

Ludwig képzeli.^ Vizsgálataimra támaszkodva én a Ludwig nézetét ersítem

meg s azt tartom, hogy az Ichthydiumoknak villaalakú farka ízekbl van

összetéve, melyeknek száma a különböz fajok szerint változik, st a késbb

tárgyalandó új fajnál az ízek száma meglehetsen nagy. A mi pedig a villa-

farknak élettani mködését illeti, nem osztom mindenben a Ludwig néze-

tét, nem különösen az új fajt illetleg, miután ennél, lehet legpontosabb

vizsgálataim után sem tudtam a ragasz-mirigyeknek megfelel képleteket

megtalálni.

A testen a tárgyalt frészeken kívül élesen elkülönülve találhatni a

has- és hátoldalt. A hasoldal minden esetben lapított és csillószrökkel

borított, melyek gyors örvényzésük által az állat helyváltoztatását eredmé-

nyezik. A hátoldal ellenben mindig domború, oldalról nézve íveltnek lát-

szik, miután a fej és a nyaktájon átmérje sokkal kisebb, mint a törzstájon,

hol kidomborodott. A hátoldalon csillószöröket semmi körülmények között

^ Id. m. id. rajz. 2. ábr.

'•^ Id. m. p. 203- 205. és 224. Taf. 14. fig. 1., 2., 8., 9., 11.

3 V. ö. Id. m. Taf. XXVI. fig. 1., 5., fi.
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sem észlelhetni, hanem ezek helyett többé-kevésbbé merev cuticula sörték

emelkednek. Mind a csillószörök elhelyezése, mind pedig a cuticula sörték

nagysága és alakja a különböz búvárok által különbözöképen Íratott le s

az egyes fajoknál különböz is. Ezekrl azonban alább, az illet helyeken

tüzetesebben fogok megemlékezni.

K Ö Z T A K A R Ó.

A testet minden esetben finom, szerkezet nélküli, átlátszó cuticula-

réteg borítja, mely a fej kivételével, melynek homloki részén nagyon elvas-

tagodik, mindenütt egyenl átmérj. H. Ludwig és Mecznikow vizsgálatai

szerint e cuticula kénsavban feloldódik, míg eczetsav és alkaliák nem bont-

ják fel s így a chitinre emlékeztet állományú; mindamellett azonban meg-

lehets magas fokú rugalmassággal és hajlékonysággal bír s ebbl magya-

rázható meg ez állatkák igen élénk testmozgása.

Ehrenbekg, Max Schültze és Mecznikow felfogása szerint a cuticula

teljesen homogén és részecskékre nem oszló hártyát képez, melynek a hát-

oldalt borító sörték kinövéseit képezik. H. Ludwig és 0. Bütschli, ezeket

megelzleg pedig ScHMARDÁ-nak az Ichthydium tabulatumon végzett vizs-

gálatai után azonban jelenben tudjuk, hogy az Ichthydiumok igen nagy

részének cuticulája nem képez oly folytonos, homogen hártyát, minnek a

fennevezett búvárok vélték, hanem az egyes fajoknál többé-kevésbbé eltér

alakú terecskékbl van összetéve. A terecskék, miként elbb már említem,

az egyes Ichthydium fajoknál többé-kevésbbé eltér alakúak, így nevezete-

sen a ScHMARDA által leírt Ichthydium tabulatumnál a terecskék igen csi-

nos, hosszúkás, hatszögletek ;
^ míg 0. Bütschli vizsgálatai szerint az

Ichthydium maximum (Chastonotus maximus) és Ichthydium Larusnál (Chœ-

tonotus Larus) a cuticula-táblácskák teljesen cserépalakúak s egymást cse-

répszerleg is fedik, azzal a különbséggel, hogy míg az Ichthydium maxi-

mum táblácskái hátsó végükön kikerekítettek, addig az Ichthydium Larusnál

kissé kihegyesedk.^ 0. Bütschli búvárlatainak valódiságáról magam is

meggyzdtem, st a fennsorolt táblácskáktól meglehetsen eltér alakúakat

is észleltem a késbb tárgyalandó új Ichthydium fajnál, melyre egyebek

között e táblácskákat is fajjellemnek tekintem s tüzetesebb leírásukat épen

ez okból késbbre halasztóm.

A cuticula-réteg azonban nemcsak a test felületét borítja, hanem
miként azt már H. Ludwig^ és 0. Bütschli is helyesen észlelte, a száj-

nyílásban is folytatódik s a garatot teljesen kibélleli ; úgy szintén folytató-

dik a villaalakú farkon is.

^ V. ö. Schniarda. id. m. id. rajzi. 149. ábr.

^ 0. Bütschli. id. m. id. értekez. csat. rajzi. 9. ábr. a) b)

^ Id. m. p. 195.
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A test külfelületén a cuticuláuak különböz nyúlványait észlelhetni,

melyek nemcsak az egyes fajoknál eltér alakúak és nagyságúak, hanem

ugyanazon egyénnek különböz testrészein is igen különbözk; így pl. a

hasold ilon a cuticuláról csaknem kizárólag csupán csillószrök emelkednek,

míg a hátoldalon cuticula sörték.

A hasoldalt borító csillószrökre vonatkozólag a legels megbízható

feljegyzést Ehrenberg közli s az Ichthydiutn család jellemzésénél azt

mondja, hogy a szájnyílástól kezdve a hasoldal hosszában lefutó örvényzö-

szerv fekszik, míg az Chaetonotus nemének jellemzésénél ketts csilló-

szrsorról tesz említést, melyek szalagalakú kerékszervefc képeznek; az

egyes fajok tárgyalásánál azonban bvebb tárgyalásba nem bocsátkozik. ^

E nézetet osztja Ma.x Sohultze is, csakhogy ö valamivel bvebb leírását

nyújtja s azt mondja, hogy a hasoldalon a fejnek megfelel részleten az

örvényz csillószröket finom, merev csillószrök helyettesítik s csupán

ezek után következnek a valódi, örvényz csillószrök, melyek a test

mellsbb felében két szalagra vannak elkülönülve s csupán a test hátsóbb

felében egyesülnek egy szalagba ;
^ mellékelt ábrája azonban épen az

ellenkezt mutatja. E. Mecznikow az Ichthydinák csillószreinek elhelye-

zésére vonatkozólag semmi megjegyzést sem tesz s a Max ScHULTZB-féle

nézetet látszik elfogadni. H. Ludwig az eddigi felfogástól eltér ee azt állítja,

hogy a csillószrök négy sorban vannak elhelyezve, melyek közül a két

bels valamivel keskenyebb s oly távolságra vannak egymástól, mint a

min a bélcsatorna szélessége; míg a két széls jóval szélesebb^ s a bel-

sökhez közelebb fekszik, mint azok egymáshoz. Hogy az egyes csillószr-

sorok magok ismét hány sorból állanak, meghatározni ugyan nem sikerült,

de látta ama finom cuticula sörtéket, melyeket Max Sohultze az Chae-

tonotus maximusának hasoldali hátsó testvégén hátrafelé állóknak írt

le, csak hogy pontosabban körülírja fekvésöket. Ennek ellenében

0. BüTSCHLi visszatér az Ehrenberg és Max ScnuLTZE-féle felfogáshoz
;

miután szerinte az Ichthydium (Chaetonotus) Larus és maximumnál a

csillószrök két szalagban vannak rendezdve, melyek egyenl széles-

ségek s a test mells részétl annak hátsó végéig futnak. A két csillóször-

szalag között épen a test középvonalában egy, azokkal egyenl szélesség

szalag vonul végig, ez azonban nem csillószröket, hanem finom, mintegy

durványos cuticula sörtéket visel. E szalagok jellemzése gyanánt kiemeli,

hogy a csillószörös szalagok harántcsíkólátokat mutatnak, míg a sörtéket

viselk nem.

Búvárlataimra támaszkodva, azt mondhatom, hogy nevezett búvárok

közül H. Ludwig-nak van igaza, mert az Ichthydium Larus és Ichthy-

dium maximumnál én magam is négy csillószörös szalagot észleltem.

' Id. m. p. 388-390. ^ j^j. ^. p. 248. 5. ábra. " Id. m. p. 197.
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E nézetemet támogatja az új fajnak csillószörözete is, melynél hasonlólag

négy csillószörös szalagot láttam.

A hasoldal csillószörös szalagainak élettani mködését illetleg

Ehrenberg egész határozottan nem nyilatkozik s csupán az Ichthydium

nem jellemzésénél érinti e tárgyat futólag s azt mondja, hogy «még mász-

kálásra is szolgál» ;
^ de azon körülmény, hogy kerékszervnek tekinti és

nevezi, arra mutat, hogy a Kotatoriák kerékszervével analogizálja, bár

mködését nem ismerteti. E részben Max Schultze nyilatkozik legelbb,

ki, bár a kerékszervvel analogizálja, de a homologiát teljesen mellzend-

nek tartja a kerékszerv kifejezéssel együtt. ^ Legterjedelmesebben H. Ludwig

írja le e szalagok élettani mködését,^ mely helyváltoztatást s ezzel együtt

a víz folytonos megújítása következtében tápláléknak a szájnyíláshoz való

sodrását eredményezi. Tekintve a csillószörök mozgását, mely mellirl

hátrafelé történik, e feladatok teljesítésén kívül egyébre csakugyan nem is

szolgálhatnak.

A hátoldalon, miként már említem, csillószörök egyetlen fajnál sem

fordulnak el, miután ezeket a különböz cuticula sörték helyettesítik ;

Ehrenberg állítása szerint * egyes fajoknál a hátoldalon sörték nem for-

dulnak el, mint az Ichthydium Poduránál s a faji jellemek között ezt

mindjárt másodsorban említi ; az Chœtonotus maximusánál ellenben

már említést tesz a sörtékröl, st még azt is megjegyzi, hogy egyeseknél

világosan kivehet sorokba rendezdtek; de az egyes fajok sörtéinek szer-

kezetérl és alakjáról nem tesz említést. Max Schultze már behatóbban

tanulmányozta^ s az általa Chaetonotus maximus-nak, Mecznikow által

pedig Chaetonotus Schultzii-nak nevezett faj sörtéire vonatkozólag azt

mondja, hogy azok meglehets számmal borítják a hátoldalt, sorokban ren-

dezdöttek, hátrafelé irányultak s egymást pikkelyek módjára fedik; nagy-

ságuk azonban különböz, miután a test oldalain és a fejtájon sokkal

kisebbek, mint a test közép- és farktáján. Legtüzetesebben H. Ludwig

tanulmányozta a cuticula sörtéket s megkülönbözteti a hátoldali és tapo-

gató sörtéket. De miután ö e sörtéket nagyon helyesen cuticula képletek-

nek tartja, a villafarknak végét is ideszámítja. ^ 0. Bütschli is ugyanezen

alakokat különbözteti meg; én azonban ezek mellé még felveszek egy

másik cuticula képletet is, melyet kizárólag a Kolozsvárt elforduló új

fajon találtam: nevezetesen a villafark sortéit, melyek igen sok tekintetben

különböznek a nevezett búvárok által leírt sörtéktöl.

A sörték alakja és szerkezetére vonatkozólag Max Schultze tesz leg-

elször közleményt s szerinte a sörték nem a brbe elhelyezett képletek,

hanem egyszeren brkitüremlések, mindazáltal kálioldatban gyorsabban

^ Id. m. p. 388. 2 Id. m. p. 241-242. ^ Id. m. p. 197. * Id. m. p. 388—389.
" là. m. p. 247. 8 la. m. p. 195.
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(Chaetonotus [Ichtliydium] Schultzii, Meczn.) végezte s a sörték alakját és

szerkezetét is leírja, melyek alapjukon két kis melléksörtévei vannak

ellátva.^ ScHMARDA már figyelemre méltóbb megjegyzést tesz, miután azt

mondja, hogy az Ichthydium jamaicensénél a sörték kis dudorokból, az

Ichthydium tabulatumnál pedig a hatszög terecskék közepébl emelked

dudorkákból emelkednek. ^

Az Ichthydiumok fennemlített cuticula képleteinek alaki és szerke-

zeti viszonyait legpontosabban H. Ludwig és 0. Bütschli tanulmányozta

az Ichthydium Larusnál és Ichthydium maximumnál. H. Ludwig szer"nt a

hátsörték csupán a hátoldal ívelt felületét borítják és a hasoldalon, a fark-

végén s a test mells részén teljesen hiányoznak s a test mells harmadá-

ban feltnen kisebbek, mint a test többi részein, hol sokkal ersebben

vannak kifejldve. 0. Bütschli vizsgálatai ellenben a mellett szólanak,

hogy e sörték még a homlokon is elfordulnak, csakhogy itten szerfelett

kicsinyek.

A sörték elhelyezését illetleg mindkét búvár egyez nézeten van,

azaz, hogy a hátoldalon hossz-sorokban vannak elhelyezve, csakhogy míg

H. Ludwig az Ichthydium Larusnál csupán kilencz sort számlált, addig

0. Bütschli ugyanezen állatnál tizenegyet s az Ichthydium maximumnál

tizenötöt, melyek H. Ludwig szerint a test különböz szélességének meg-

felelleg különböz elhajlásban futnak. A sortén mindkét búvár két részletet

különböztetett meg, nevezetesen az alapi részt s a tulajdonképeni sörtét.

A sörte alapi része H. Ludwig észlelete szerint mellirl kissé ívelt,

hátrafelé két, egymástól távolodó nyúlványban folytatódik s többé-kevésbé

háromszögre emlékeztet lemezke, oldalt kissé bemetszett szegélylyel.

0. Bütschli leírása ettl csak annyiban tér el, hogy a két, hátrafelé

irányuló és egymástól távolodó nyúlványról említést nem tesz. ^

Az Ichthydium Larus és Ichthydium maximumon tett észleleteim

alapján e két nézet közül az 0. BüxscHLi-ét kell helyesnek tartanom,

miután legnagyobb igyekezetem daczára sem tudtam a H. Ludwig által

leírt nyúlványkákat megkülönböztetni., bár e czélból részint különböz

reagenseket alkalmaztam, részint pedig több példányt roncsoltam szét a

fedlemez megnyomása által.

Az alapi lemezrl a sörték három, kissé kiemelked nyúlványról

erednek, melyek közül egyik, miként azt H. Ludwig és 0. Bütschli is

megjegyzi, az alapi lemez hátsó feléhez, míg a más kett ellenkez irány-

ban, egymástól meglehets hegyes szög alatt távolodva halad. '^ E három

^ Id. m. p. 247. Taf. 6. fig. 4. 5. 6. ^ j^ ^i. p. 8.

^ V. ö. H. LuDvvra id. m. p. 196 és 0. Bütschli id. m. p. 387.

* H, Ludwig és 0. Bütschli id. mvei mellé csatolt raiz 15. 13. és 2. 3. 9. ábra.
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dudornak megfelelöleg a sörte egész hosszában prizma alakot nyer s a szö-

gek közül egyik mellfelé, míg a más kett oldalfelé tekint.

A hátoldalt borító sörtéknek nem mindenikén lehet azonban e rész-

leteket jól észlelni, mert — miként azt H. Ludwig is megjegyzi, — a test

mells harmadában fekvknél sem az alapi lemezkét, sem a sörték alapján

fekv három dudort, sem pedig a sörték prizma alakját megkülönböztetni

nem lehet. Említésre méltó itten azon körülmény, hogy 0. Bütschli az

Ichthydium Larus sörtéiröl azt állítja, miszerint hosszúságuknak egyhar-

madán két kis, oldalt álló cuticula nyúlvány emelkedik, a leírás után épen

olyanok, mink a Max Schultze által leírt Chastonotus maximusnál
;

azonban én 0. Bütschli eme állítását tévesnek kell tartanom, miután sem

magam, sem pedig, mint említem, H. Ludwig azokat nem észlelte s ha

meg volnának az 0. Bütschli által Chgetonotus Larus néven leírt alaknál,

azon esetben az nem Chaetonotus (Ichthydium) Larus, hanem Chœtonotus

(Ichthydium) Schultzii, Meczn. lenne ; mert Mecznikow, ki mindkét alakot

ismerte, a kett közötti különbséget épen e nyúlványok jelenléte nagy

hiányára alapítja. ^

Az eddig ismert Ichthydiumfaj oknál a sörték csaknem minden eset-

ben elágazódatlanok, sima lefutásnak s kivételt csupán az Ichthydium

(Chaetonotus) Schultzii, Meczn. és Ichthydium (Chaetonotus) hystrix Meczn

képez, mely elbbinél a Max Schultze és Mecznikow leírása szerint a sörte

közepe táján két oldalt álló nyúlvány van, míg az utóbbinál Mecznikow

vizsgálatai szerint a sörte hátsó negyedének hátoldali részén egy rövidke

nyúlvány emelkedik. ^

A sörték mködésére vonatkozólag már Ehrenbeeg tesz említést s

szerinte ezek élettani feladat teljesítésére, azaz helyváltoztatásra vagy

egyéb czélokra nem szolgálnak, teljesen merevek s csak igen kis fokú haj-

lékonysággal bírnak. Ennél többet róluk a késbbi búvárok sem tudtak

feljegyezni s én nagyon valószínnek tartom, hogy ezek mint véd- és tám-

szervek szolgálnak a reájok leselked ellenségekkel szemben, nevezetesen

miután legkisebb érintésre is sündisznó módjára összegömbölyödnek.

A cuticularis képletek, illetleg függelékek másik faját az úgyneve-

zett tapogató sörték képezik, melyek kivételképen csupán a fejen fordul-

nak el. Létezésükrl legelször Mecznikow bírt tudomással s az ö Ichthy-

dium ocellatumánál rajzolja is; tüzetesebben azonban csak H. Ludwig, de

különösen 0. Bütschli ismerteti.^ E sörték, mint említem, csupán a fejen

fordulnak el s itten úgy oldalt, mint a homlokon, részint pamatokban,

részint elszórtan feküsznek. A test többi sortéitól nemcsak hosszúságuk s

finomságuk által különböznek, hanem abban is eltérnek, hogy alapjukon a

* lel. m. p. 451. 2 Id. m. p. 451. XXXV. Tab. fig. 7. A.

^ O, Bütschli id. m. p. 387.
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fennebb tárgyalt alapi lemezkéknek semmi nyoma sincs. Mködésükre

vonatkozólag igen keveset mondhatni ; általában nagyon valószín, hogy

tapogatásra szolgálnak, miként azt H. Ludwig is vélte s ö ezért is nevezte

tapogató sörtéknek. 0. Bütschli némi mozgásukat i-s észlelte, de igen

valószínnek tartja, hogy az csupán a hasoldal csillószörei mozgásának

eredménye volt. Ezekrl azonban a külérzéki szervek tárgyalásánál még
megemlékezem.

A testet birító cuticula-réteg alatt minden esetben még finom, néha

nagyobbacska rögöket s magokat tartalmazó, szemcsés plazma-állomány

létezik, mely, miként azt már Mfcznikow is hitte, nem egyéb, mint egy, a

cuticulát elválasztó matrix-réteg.

IZOMEENDSZER.

Mindamellett, hogy az Ichtliydiumok meglehets élénk testmozgá-

sokat végeznek s így aránylag magos szervezettségüket tekintve izomzattal

is bírhatnak, a korábbi búvárok ilyféle képletekrl említést nem tesznek.

0. Bütschli az egyedüli, ki ezen irányban kutatásokat tett, melyeknek ered-

ménye az lett, hogy mostan már csaknem teljes határozottsággal állíthatni,

miszerint az Ichthydiumoknál egy neme az izomrendszernek van kifejldve.

Bütschli vizsgálatai szerint a börizomtömlönek semmi nyoma nincs,

ellenben, különösen az Ichthydium (Chaetonotus) maximusnál a garat és

fark táján többszörös nyúlványú sejtek feküsznek, melyek a test külrészeire

és a belszervekre rögzülnek s kétségkívül összhúzékony természetek. Ily

sejtek igen szépen észlelhetk a garat körül és a gyomor kezdeténél, vala-

mint kett-kett a végbél két oldalán, melyek közül egy-egy a villafarkhoz

is bocsát egy nyúlványt s összehúzódása által annak mozgását eredmé-

nyezi. Ezen sejteken kívül a br alatt is észlelhetni hosszú izomrostokat.^

Nevezett búvár fenn eladott vizsgálatairól érdemlegesen nem szól-

hatok, miután búvárlataim e tárgyban meglehets hézagosak, de leírását

nagyon valószínnek tartom.

IDEGRENDSZER.

Az idegrendszer jelenléte vagy hiánya épen oly kérdéses volt, mint az

izomrendszeré s a korábbi búvárok mit sem tudtak létezésérl, st még

Mecnikow sem, bár az Ichthydium ocellatumnál két jól kifejlett szemet

különböztet meg. ^ H. Ludwig az Ichthydium Larus garatja felett egy

meglehets éles körvonalú kerekded képletet észlelt, ^ melyrl, helyzetét

^ Id. m, p. 388—389. Tábl. XXVI. fig. 5. 6. ^ Id. m. p. 453.

s Id. m. p. 205. Táb. XIX. fig. 15.
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tekintve, felteszi, hogy az idegrendszer középpontját képezi. Nézetét azon-

ban semmi sem igazolja, mert bár megtalálja az Ichthydium Larus sze-

meit, de ezeknek az idegrendszer középpontjával való összefüggését kimu-

tatni nem tudja, holott azt, ha a nevezett képlet csakugyan központi

idegducz, nem nagy utánjárással észrevehette volna. Ezen kívül azonban

észlelt ö még úgy az Ichthydium Larusnál, mint az Ichthydium poduránál

a test mells részén a testr bels felületén egy sejtes réteget, mely

kerekded magot tartalmazó sokszög sejtekbl áll s miután a szemeket

ezeken látta feküdni, felteszi, hogy valami idegállományú képlet. ^ Legpon-

tosabb búvárlatot közöl e tárgyban 0. Bütsohli, ki az Ichthydium maxi-

mumnál megtalálta a valódi idegközéppontot a garat körül. Szerinte az

idegközéppont egy sejtes állományú ideggyüru, mely nem messze a száj-

nyílástól veszi kezdetét s a garat hagymaszer dudorodásáig terjed; de

belle ered idegrostokat, mint maga is megjegyzi, nem tudott észlelni. ^

E tárgyban tett vizsgálataim alapján én csak megersíthetem 0. Bütschli

nézetét s határozottan állíthatom, hogy az általam átvizsgált Ichthydiumok

idegközéppontja teljesen azonos a Nematodák idegközéppontjával; míg a

H. Ludwig által említett garat felett fekv kerekded képlet mibenlétérl

mit sem szólhatok, miután azt észlelnem egyáltalán nem sikerült.

A külérzéki szervek közül eddigelé csak a látás- és tapintás érzéke

ismeretes.

A tapintás érzékének idegvégkészülékeit általában az egész testet

borító cuticula sörték képezhetik; vannak azonban, mint fennebb említem,

a testet borító sörtéktl úgy alakra, valamint nagyságra nézve is eltér

sörték, az úgynevezett tapogató sörték, melyek úgy helyzetök, valamint

szerkezetök miatt is kizárólag tapogatásra szolgálhatnak. E tapogató sör-

téket legelször Mecznikow ismerte fel az Ichthydium ocellatum és Ichthy-

dium Larusnál ; késbb H. Ludwig, de különösen 0. Bütschli nyújt róluk

pontos leírást.

A tapogató sörték mindig a fejen fordulnak el pamatokba sorakozva

s közölök, mint azt 0. Bütschli az Ichthydium larusnál ábrázolja, a fej

hátsó részén fekvk a többieknél jóval hosszabbak, vékonyabbak s vagy

oldalt vagy pedig hátrafelé irányultak ; míg azok, melyek a fej közvetlen

liomloki részén foglalnak helyet, az elbbenieknél jóval rövidebbek, mere-

vebbek s egyenesen mellfelé irányultak. ^

H. Ludwig e tapogató sörték közül csupán a fej homloki részén

fekv, mellfelé irányulókat észlelte, míg a fej hátsó részén lévket nem
vette észre. * Én a vizsgálataim tárgyává tett Ichthydium Larus, Ichthy-

dium maximum s az új Ichthydiumfajnál az 0. Bütschli által leírt tapo-

/ lel. m. p. 216. '-' Id. m. p. 388. ^ Ici. m. 26. Tábl. 1. ábn
* Id. m. 14. Tábl. 1. 2. 3. 4. 15. ábra.



gató sörték mindkét faját észleltem ; de miként az elbbi búvároknak, úgy

nekem sem sikerült e sörtéknek az idegközépponttal, vagy más ideggel

való összefüggését megállapíthatnom s a tapogató sörte nevet csak hely-

zetökre való tekintetbl tartom meg.

A látás külérzékére vonatkozólag is E. Mecznikov\^ nyújt legelször

közleményt az Ichthydium ocellatum leírásánál, melyet ö, bár az az

EHRENBEEG-féle Ichthydíum Podurával mindenben azonos, csupán a szemek

jelenléte miatt új fajnak tart. H. Ludwig azonban, miután több, szem-

mel bíró Ichthydium Podurát észlelt, kimondja, hogy a Mecznikow Ichthy-

dium ocellatuma nem egyéb Ichthydium Poduránál, melynek szemeit

Ehrenberg nem vette észre.

A szemek minden esetben a fejen vannak elhelyezve, még pedig

oldalt s egyszer fénytör lencsébl állanak minden festeny nélkül. A len-

csék alakja csaknem mindig hosszúdad s csupán a Mecznikow által ábrázolt

Ichthydium ocellatum szemei látszanak kerekdedeknek kevés festenynyel.

A szemek jelenléte még eddig csak az Ichthydium Poduránál van biztosan

megállapítva, de bár H. Ludwig az Ichthydium Larust szemnélkülinek

tartja, mindazáltal 0. BüTSCHLi-nek sikerült azt ezen fajnál is feltalálni,

melynek jelenlétét magam is megersítem.

Hogy e szemek tulaj donképen mire szolgálnak, eldönteni nem lehet.

Igen nagy valószínséggel azonban nem lehetnek egyebek, mint durványo-

sodá«nak indult szemek, melyek festenyöket elveszítették s csupán fénytör

lencséjök maradt meg, mely magára nem képes tiszta látást eszközölni.

BÉLCSATORNA.

A bélcsatorna az állat testének egész hosszában fut végig a hasoldal-

hoz valamivel közelebb, mint a hátoldalhoz s meglehet rajta különböz-

tetni a már Ehrenberg által is felismert garatot vagy elbelet és az

emészt gyomrot.

A szájnyílás vagy kissé a hasoldalon, vagy pedig a homlokon fekszik

s a testet borító cuticula által képezett gyr által öveztetik, melyen Mecz-

nikow hosszirányú sávokat látott az Ichthydium hystrixnél. E gyrt
H. Ludwig szájgyrnek nevezi s szerinte a szájgyrn belül kevéssel

három ajakocska fekszik, melyek közül egyik a hátoldalon s kett oldalt a

hasoldalon foglal helyet s ennek megfelelöleg a szájnyílás maga is három-

szög. ^ 0. BüTscHLi eme ajkacskákat nem észlelte, hanem e helyett a ki

és betolható szájnyílás belfelületén finom, befelé hajlott cuticula sörtéket

vett észre, melyek a szájnyílás kitolatása alkalmával egy övet képeznek a

szájnyílás eltt. E képletek közül én a H. Ludwig által leírt ajakocskákat

^ Id. m. p. 199.
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észleltem, míg az 0. BürscHLi által leírt sortéknek semmi nyomára sem

találtam ; de az új Ichthydium-faj szájnyílása eltt egy sarlóalakú cuticula-

képletet vettem észre, mely folytonosan befelé hajolva bihetöleg zsákmány-

nak a szájnyíláshoz való vezetését eszközli.

A szájnyílás egy meglehets hosszú, izmosfalii s mindenben a Nema-

todákéra emlékeztet garatba folytatódik, melynek mells része kissé haj-

lott, hátsó vége j^edig hagymaszerleg duzzadt. A garatot úgy kül- mint

belfelületén egy finom cuticularéteg borítja, mely a testet borító cuticulá-

nak egyenes folytatása. Ezen kívül meglehet különböztetni a garaton a

vastag izomréteget, melyen már Mecznikow észlelt volt harántcsíkolatokat

az Ichthydium ocellatumnál ; H. Ludwig pedig kimutatta, hogy azok vala-

mennyi Ichthydium garatjának izomzatában elfordulnak. ^

A garat egy keskeny rt zár magában, mely H. Ludwig vizsgálatai

szerint mellfell a szájnyílás résének megfelelleg prizma alakú, míg hátra-

felé mindinkább hengeressé válik s a hagymaszer dudornak megfelelleg

kiduzzad.

A mi a garat mködését illeti, az elre láthatólag ugyanaz, mi a Ne-

matodák garatjáé, azaz tápláléknak a szájnyíláson át az emésztgyomorba

való szivatyúzása, mi izmos falazata segélyével épen oly könnyen eszkö-

zöltetik, mint a Nematodáknál. -

Általában mondhatni, hogy az Ichth3^diumok garatja teljesen azonos

szerkezet és mködés a Nematodákéval, azzal a különbséggel, hogy az

Ichthydinák garatjának hagymaszer duzzamában a Nematodákéra emlé-

keztet állkapcsoknak még eddig semmi nyoma sem észleltetett.

A garat közvetlen az emésztgyomorba folytatódik, mely a test

hossztengelyének irányában egyenesen fut végig s mells végén sokkal

nagyobb átmérj, mint hátsó végén, mert a garattól fokozatosan elkes-

kenyedve folytatódik a végbélig. Lefutását már Ehrekberg is pontosan

leírja ;
^ úgyszintén Max Schultze ^ és Mecznikow ;

'^ de pontosabb leírását

csak H.' Ludwig és 0. Bütschli nyújtja.

E. Mecznikow a bélcsatorna szerkezetére vonatkozólag csak annyit

jegyez meg, hogy felületén zsírcseppekkel dúsan behintett ; míg H. Ludwig

és 0. Bütschli a valónak megfelelleg azt mondják, hogy az emésztcs
a Nematodákéhoz hasonlólag két sor sokszöglet félgyrt képez sejtbl

áll, melyek meglehets nagy magot és szemcsés plasmát tartalmaznak.

A sejtek belsejében fekv magok, mint azt H. Ludwig is vélte, nézetem

szerint azonosak a Mecznikow által zsírcseppeknek tartott képletekkel. Az

egész emésztcsövet úgy kívülrl, mint belülrl egy alkatnélküli cuticula-

hártya — a H. Ludwig által «tunica propria» — névvel jelölt réteg borítja.

Az emésztgyomor észrevétlenül megy át a végbélbe, melyet meg-

^ Id. m. p. 200. 2 la. ri^. p, 388—89. ^ Id. m. p. 248. * Id. m. p. 453.
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különböztetni egyáltalán nem lehet. A végbélnyílásra vonatkozólag a

korábbi búvárok mindnyájan egy nézeten voltak, azaz, hogy a hátoldalon

vagy a villafark eltt, vagy pedig a villafark között van, de határozottan

egyik sem jelöli meg helyét. H. Ludwig e nézettl eltérleg azt állitja,

hogy a végbélnyílás a hasoldalon fekszik, s hogy az elbbi búvárok ezt

észre nem vették, csak annak tulajdonítja, hogy az állat rendesen hasolda-

lán mászkál. 0. Bütschli határozottan nem nyilatkozik e tárgyban, hanem

csak annyit jegyez meg, hogy valószínleg a hátoldalon fekszik. ^ Vizsgá-

lataimra támaszkodva, egész határozottan állíthatom, hogy H. Ludwig fel-

fogása téves, miután több alkalommal láttam bélsárt ürít Ichthydiumokat

s valamennyinél a hátoldalon a villafark mögött mutatkozott a végbélnyí-

lás, mely nem miként H. Ludwig véli, csupán a bélsár kiürítésére szolgáló

végbélnyílás, hanem kloáka gyanánt szerepel, miután a peték itten ürít-

tetnek ki.

A bélcsatornának a testrbe való rögzítését nagy valószínséggel az

0. Bütschli által leírt és fennebb tárgyalt izomsejtek eszközhk; de hogy

magának a bélcsatornának mozgását, nevezetesen idnkénti összehúzódá-

sát mi eredményezi, azt kifürkésznem egyáltalán nem sikerült.

Eheenberg a bélcsatorna tárgyalásánál említést tesz az úgynevezett

«pankreaticus mirigyekrl» (Pancreatische Drüsen), melyek a Eotatoriák"

nál soha sem hiányoznak. Ezen állítása azonban tévedésen alapszik, miután

azon képletek, melyeket a pancreaticus mirigyeknek tartott, miként

azt H. Ludwig kimutatta, nem egyebek, mint az emésztögyomornak mell-

felé, a garat alapja köri kiemelked duzzamai. ^

Keringési szervekrl ezen állatoknál szó sem lehet, hanem a vér az

egész testrt kitölti s úgy a bélcs mozgásai, valamint a test összehúzó-

dásai által löketik az odább.

A kiválasztó szervek közül a korábbi búvárok eltt egy sem volt

ismeretes ; de 0. Bütschli kimutatta, hogy a vízedényrendszer az Ichthy-

diumoknál sem hiányzik. Vizsgálataim engem is meggyztek 0. Bütschli

ezen állításának valódiságáról, miután ugyanazon helyen sikerit azt fel-

találnom, melyen 0. Bütschli állítása szerint fekszik.

A vízedényrendszer a test közepe táján fekszik a garat hagymaszer

duzzamának alapjától kezdve egészen az emésztöbél közepe tájáig s több-

szörösen felhurkolt finom csövekbl áll, melyeknek összege egy L bethöz

hasonló alakot képez. ^ A vízedények párosan vannak kifejldve a test

két oldalán, de szájadzásukat, mely hihetleg a test közepe táján fek-

szik, valamint a Eotatoriáknál elforduló úgynevezett reszketöszervekhez

hasonló képleteket, melyek hihetleg teljesen hiányzanak, valamint

0. BüTSOHLinek, úgy nekem sem sikerült észlelni.

^ lel. m. p. S88. 2 Id. m. p. 203. ^ 0. Bütschli id. m. Tafel XXVI., fig. 6. w
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Eme edények feladatáról, épen úgy, mint számos más féreg vízedé-

nyeiéröl sem lehet határozott feleletet adni; lehetséges azonban, hogy

ugyanazon mködéseket végezik, melyeket a Eotatoriák vagy Nematodák

hasonló szervei.

IVARSZERVEK.

Az Ichthydiumokat a búvárok egyrésze himnösöknek, más része

pedig válti varúaknak tartotta ; így nevezetesen Ehrenberg és Max Schultze

határozottan a himnösség mellett nyilatkozott, bár az elbbi ama képlete-

ket, melyeket ö him-ivarszerveknek tartóit, azaz a Eotatoriáknál elforduló

lüktet hólyagot, egyetlen esetben sem észlelte ; míg Max Schultze nézete

támogatásául a garat hagymája és az emésztbél mells részének hátol-

daláról valami gömbölyded sejtekbl álló képleteket ír le s ezeket herék-

nek tekinti. ^ A késbbi búvárok a himnsségi nézetet mellzik s a vált-

ivarúság mellett nyilatkoznak, mint például E. Mecznikow is, ki egy

Ichthydium hystrixben talált aj)ró kerekded s a bélcsatorna felett fekv sejt

csoportról felteszi; hogy him-ivarszerv lehet ; de ama nézetnek is ad kifeje-

zést, miszerint nem lehetetlen, hogy a Eotatoriákhoz hasonlólag ivari

kétalakúak s a hímek szerfelett ritkák. ^ H. Ludwig és 0. Bütschli hason-

lólag a himnösség mellett nyilatkoznak, nevezetesen H. Ludwig azt

mondja, hogy több esetben észlelt egyéneket, melyek sokkal nyúlánkab-.

bak voltak s a nagy peték helyén csak finom szemcséj, különböz nagy-

ságú, magtestecseket tartalmazó állományt tartalmaztak. Ezen alakoknál

talált még ezen kívül egy, a test hossztengelyére függélyesen s a végbél-

nyílás közelében fekv ersen fénytör szemcsés állományú szervet, mely-

ben a hím-ivarszervre vél felismerni.-^ E tárgyhoz adatok hiányában érdem-

legesen nem szólhatok, de miután 0. Bütschli H» LuDwiotól teljesen

függetlenül a H. LuDwiG-féle herékhez némileg hasonló képleteket ír le,

nagyon valószínnek tartom, hogy az Ichthydiumok csakugyan himnsök.
A ni ivarszerv Eheenbirg, Max Schultze és Mecznikow szerint a

bélcsatorna felett fekszik s egyetlen petefészek által képviseltetik.

H. Ludwig is e nézet mellett nyilatkozik, de még azt is megjegyzi, hogy

nem csupán egy, hanem két petefészek van, mely a bélcsatorna jobb és

baloldalán teljesen elkülönülten fekszik s külön jDetevezetékkel nyílik

valószínleg a kloakába. Vizsgálataimra támaszkodva mondhatom, hogy

nevezett búvárok közül az 0. Bütschli nézete helyes, mert több esetben

észleltem a bélcsatorna két oldalán egy-egy nagy petét s ezek között a

bélcsatornát tisztán láthattam, anélkül, hogy azt a petefészekre emlékez-

tet szemcsés állomány eltakarta volna.

^ Id. m. p. 249. Tafel V., fig. 6. ^ Id. m. p. 454. ^ Id. m. p. 208—209.
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A nöi ivarnyilásra vonatkozólag H. Ludwig azt mondja, hogy az a

hátoldalon, azon helyen fekszik, hol az öt megelz búvárok a végbél-

nyílást keresték, azaz a villafark alapjának hátoldali részén, ^ s szerinte a

hátoldali utolsó sörték mögött a test középvonalában fekv rövid, elmet-

szett, csonka kuj)hoz hasonló függelék által képeztetik, mely hátul a test

felületérl kiemelkedik. H. Ludwig eme nézete ellen, mely szerint mint

már fennebb is említem, az Ichthydiumoknál külön végbél és ivarnyílás

létezne, nem csak 0. BüTSCHLinek a petefészekre s annak nyílására vonat-

kozó adatai, hanem saját, már a végbélnyilás tárgyalásánál eladott ama
vizsgálataim is szólanak, hogy én ugyanazon helyen láttam a bélsárt kiürít-

tetni, melyen H. Ludwig az ivarnyílást képzeli és szerintem az Ichthydiu-

moknál külön végbél- és ivarnyílás nem létezik, hanem csupán kloáka s

ez azon helyen fekszik, hol H. Ludwig a külön ivarnyílást képzelte.

A petefészek álloniánya szemcsés plasma, melyben az egyes petesej-

teknek körvonalait ugyan felismerni nem lehet, de benne elszórtan külön-

böz nagyságú magokat észlelhetni, melyek köri csak akkor tömörül

plasma állomány, ha már a peték kezdenek elkülönülni s ez alkalommal

erösebben fénytör zsírcseppek is válnak ki a sejtek belsejében. A pete-

sejtek nem egyszerre fejlödnek ki, hanem miként azt H. Ludwig és

BüTSCHLi is kiemeli, csak idközönkint egymásután, még pedig olyformán,

hogy legelször a petefészek leghátsó részében lép fel az érett pete s

ennek kiürítése után a következ. Ebbl magyarázható meg azon körül-

mény, hogy Ehrenbeeg, Max Schultze és Mecznikow csupán egy-egy

petét láttak.

Az érett peték között vannak olyanok, melyek már magában az

anyában fejldésnek indulnak, azaz a barázdolódás korábbi stádiumain is

által mennek. E petéket eddigel csupán Meüznikow észlelte ^ s miután az

Ehrenberg és Max Schultze által leírt vastagburkú petéktl épen fino-

mabb burka s a fennevezett sajátságaik által különböznek «nyári peték» -

nek (Sommer-Eíer) tartotta s azonosítja a Eotatoriák nyári petéivel. Azon-

ban e petéket utánna sem H. LuDwiGnak, sem pedig 0. BüTSCHumek

észlelni nem sikerit, s így a Mecznikow nézete megersítést nem nyert.

Miután azonban én az Ichthydiumokat épen nyár folytán észleltem, a

nyári petéket megtaláltam, s így Mecznikow nézetét megersíthetem.

Eme Mecznikow által nyári petéknek nevezett petéken kívül vannak

még olyanok is, melyek sokkal vastagabb burokkal bírnak, kevéssel na-

gyobbak s csupán az anyatestbl való kijutás után indulnak fejldésnek«

E peték azok, melyeket Ehrenberg és Max Schultze is észlelt, s melye-

ket Mecznikow «téli peték »-nek (Winter-Eier) nevezett. H. Ludwig és

0. Bütschli is megtalálta e petéket s az általános vélemény róluk az,

^ lel. m. p. 207. 2 Ici. m. p. 454.
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bogy ezek Yannak hivatva tel folytán a faj fennmaradását biztosítani, mi
vastag burkuk miatt elreláthatólag könnyen is eszközölhet.

Az ébrényfejlöclésre vonatkozólag H. Ludwig vizsgálatai az irány-

adók, ki az Ichthydinm Larus lerakott téli petéin végzett észleletei alapján

összeállítja az ébrényfejlödést s kimutatja, hogy a peték teljes barázdoló-

dáson mennek át s a fiatal ébrény az anyától csupán nagyságra nézvetér el.^

Az Ichthydiumok bonczíani viszonyaira vonatkozó ismereteink eme
lehet tüzetes tárgyalása után, miután már némileg úgy az általános, vala-

mint a faji jellemeket is nagyjában s kíilönösen fbb pontjaiban tárgyal-

tam, áttérhetek az új faj leírására.

ICHTHYDIUM ENTZII, MIHI.

Tábla. 1—6. Fig.

Species ex Ichthydinorum famiha elegáns. Coij^ore eloiigato ,- fronte

ohtusa supra orcm apiicndiculo scmi-lunari; pseudopodio furcato articidis

viuliis ; dorsi sdis inacquülihvs ; epidervvidis taluUs tetragonis ; differt ab

omnibus Ichthydinis hucusque cognitis.

Az eddig észlelt Iclithydium-iajok között legnagyobb, körülbell

0.35

—

0"4"^^ hosszú. Teste hosszúkás, lapított s csupán hátsó harmadában,

a bélcsatorna azon táján, hol a petefészkek feküsznek, van kissé jobban

kiszélesedve. (1. tábla. 1. ábra.)

Homloka domborodott s mellfelé a két tapogatóserte pamaton kívül

a száj felett még egy mozgatható cuticula sarlót is visel. (1. tábl. ií. ábr.),

mely a tápláléknak a szájba való vezetését s mondhatnám megaprítását

eszközli. Ez egyik kitn faji jelleme. A fej hátoldali részén oldalt egy-egy

pamat hosszú, finom tapogatósörte foglal helyet. (1. tábla. 1. ábra.)

Tesi-^nek hátsó vége villaalakú farkban végzdik, mely az eddig

ismert fajokétól eltérleg nem csupán két, hanem számos ízbl van össze-

téve s ezeknek alapján mindkét oldalon egy-egy cuticula sörte van.

(1. tábla. 1. ábra.)

Köztakarója finom, egymásmellett fekv rhombos cuticula lemezké-

bl áll, (1. tábl. 4. ábr.) melyek mindenikérl egy-egy hosszú cuticula sörte

emelkedik (1. tábl. 4. ábr.). A sörték négyéltíek, hátrairányulók s alapju-

kon négy dudor által vannak az egyes lemezkékre rögzülve, melyek az

egyes rhomb lemezkék négyszögének megfelelleg négy irányban futnak.

(1. tábl. 3. ábr.)

Belszerveit illetleg teljesen hasonló az e családba tartozó fajotkal,

semmi lényeges eltérést nem mutat, s így azoknak leírását, mint az elzk
után teljesen feleslegest, itten mellzöm.

^ lel. m. p. 209—214.

Természetrajzi füzetek, v. köt. ii.—ív. füzet. 1

7



250

E fajt már 1876. ájjrilis 35-é találtam Kolozsvárt a Békás nev
plö egyik állóvizének iszapjában Vaucheriák között s pályamunkámban

dr. Entz Géza kolozsvári egyetemi nyilv. rendes tanár úr tiszteletére el is

neveztem volt. 1877, év folyamában az Erd. múzeum-egylet évkönyveiben

ikadott^ fennebb idézett értekezésemben futólag mégis emlékeztem e fajról
;

de sem leírását sem nevét nem közöltem. Ez év június havában a fenn-

említett leihelyen mégegyszer megtaláltam s ez alkalommal a leíráshoz

szükséges s elbbi vizsgálataimat kiegészít búvárlatokat is végrehajtottam.

Mindezek után hátra van még az Ichthydinák által a rendszerben

elfoglalandó helyméltatása.

Az e tárgyban közzétett dolgozatok közül legíigyelemre méltóbbak

Max Schultzb, Mecznikow^, H. Ludwig és 0. Bütschli értekezései, mert

ezek Ehkenberg és Dujaedin korábbi kísérleteitl eltérleg nézetök helyes

voltát alaposan indokolják. Nevezett búvárok felfogása szerint az Ichthy-

dinák vagy a Turbellariák, vagy a Eotatoriák, vagy pedig a Nematodák

közé, vagy legalább is mellé tartoznak. Max Schultze támaszkodva a

Eotatoriákra jellemz, de az Ichthydináknál mindig hiányzó kerék

szervre, továbbá az általa észre nem vett s e miatt hiányzóknak leírt

izom-, ideg- és vízedényrendszerre — a Eotatoriáktól elválasztja s

miután számukra maradandó helyet a férgek többi osztályában nem
talált, — alárendelt indokok alapján a Turbellariák közé sorolja; ^

nézete azonban nem igen tartható, miután miként azt már Mecznikow

is felemlíti, maga az általános testalak sem engedi az Ichthydinaknak

a Turbéllariákkal való közelebbi viszonyba hozatalát és Mecznikow

határozottan oda nyilatkozik, hogy egyeseknek általános testalakja, csilló-

szörözete s a téli és nyári peték jelenléte mind oly jellemek, melyek nél-

külözhetlenné teszik a Eotatoriáknak és Ichthydinaknak egy osztályba

való egyesítését s ebbl kifolyólag a csillószrözet alapján osztja fel a

Eotatoriákat — Cephalotricha és Gastrotricha— alosztályokra, mely elbbi

osztályba mint tudjuk a tulaj donképeni Eotatoriákat, míg az utóbbiba a

tágabb értelemben vett Ichthydinákat sorolja. H. Ludwig alapjában elfo-

gadja ugyan a Mecznikow osztályzását, de figyelmét kiterjeszti a már Ehlers

által nyilvánított ama nézetre is, hogy az Ichthydiumok a Nematodákkal

állanak legszorosabb viszonyban, különösen a Mecznikow által alárendelt

jelentség bélcsatorna-azonossága miatt. H. Ludwig nézete szerint az

Ichthydiumok csakugyan szoros viszonyban látszanak lenni a Nematodák-

kal, egyfell a bélcsatorna azonos szerkezete, nevezetesen a garatnak,, de

különösen a három ajakkal ellátott szájnyílásnak feltn hasonlatossága

^ Id. m. p. 251.
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miatt; továbbá miután az Ichthydiumokéhoz hasonló cuticula sörtek a

szabadon élö Nematodáknál is ismeretesek s csupán az általa felfedezett

ragasz mirigyek volnának azok, melyek az Ichthydinákat a Nematodáktól

elválasztanák s a Eotatoriákkal hoznák viszonyba ; mert a villaalakú fark

izeltségehez hasonló, egyes Nematodáknál is ismeretes, mint a Pseudalis

inflexus és a Gordiaceák himeinél. A kétféle — nyár és téli pete — pedig

nem kizárólagos ismejele a Rotatoriáknak és Ichthydináknak ; mert

Schneider vizsgálatai szerint a Dermatoxys veligera-nál is meg vannak

ezek. ^ Ezeknek alapján, bár nem egész határozottan, de mégis ama nézet-

nek ad kifejezést, hogy az Ichthydiumok nem csak a Eotatoriákkal, hanem

a Nematodákkal is rokonságban állanak s a kett között összeköt kapcsot

képeznek; oly nézet ez, melyet kevéssel késbb tle függetlenül O.Bütschli

is felkarol s a szabadon élö Nematodákon s az Ichthydinákon végzett pon-

tos tanulmányok alapján terjedelmesen indokolva igen meggyözöleg fejt

ki. 0. BüTSCHLi tanulmányai alapján az Ichthydinákat a Rotatoriáktól

elkülönítve egy egészen külön — a Rotatoriákat, Nematodákat és Arthro-

podákat— összeköt alakcsoportozatnak veszi «Nematorhjmcha» név alatt

s e csoportot «Gastrotricha« és «Atricha« alcsoportokra osztja.

Tanulmányaim s a nevezett búvárok által felhozott nyomós indokok

alapján 0. Bütschli nézetét egész terjedelmében elfogadom s az Ichthy-

dinákat a Rotatoriáktól elkülönítem. Ezek szerint Ludwig osztályzását

felhasználva az Ichthydinákat a következleg osztályozom : felsorolva e

csoportból minden eddig ismert alakot.

NEMATOEHYNCHA, O. BÜTSCHLI.

a) Csop. Gastrotricha, Mecznikow.

I. Nem. Iclithydium. H. Ludivig.

1. Faj. Iclithydium Laras, Ehbg.

2. « Ichthydiixm Schultzü, Meczn.

3. « Ichthydiuiu liystrix, Meczn.

4. « Ichtliydium maximura, Elibg.

5. « Iclitliydium brève, Elibg.

6. « Iclathydilim Podura, Elibg.

7. « Iclithydium jamaicense, Schmarda.

8. « Ichthydium tabulatum, Schmarda.

9. « Iclithydium Entzii, Daday.

II. Nem. Chaetiira, Mecznikow.

1. Faj. Chaetura capricornia, Meczn.

III. Nem. Cephalidium, MeczniT<oio.

1. Faj. Cephalidium longisetum. Meczn.

^ V. ö. I. m. p. 223—224,
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IV. Neui. Tiirhanella, Max Schultze.

1. Faj. Turbanella liyalúia, M. Scliultza.

V. Nem. Dasydites, Gosse.

1. Faj. Dasydites goniatlirix, Gosse.

« Dasydites antenniger, Gosse.

b) Csop. Atricha, 0. Bütschli.

I. Nem. Echinoderes, Dujardin.

1. Faj. Echinoderes Dujardinii, Duj.

2. « Echinaderes setigera, Greeff.

3. « Echinoderes canariensis, Greeff.

4. « Echinoderes borealis, Greeff.

5. « Echinoderes monocercns, Clap.

6. « Echinoderes lanuginosa, Greff.

A Gastrotricha csoport édesvízi alakokat foglal magában, míg az

Atricha csoport csupán tengervízieket.

ÁBEÁK MAGYAKÁZATA.

1. ábra. Ichthydium Entzii, mihi, hátoldalról nézve. Hartn. Vs.

2. « Ugyanannak mells testvége oldalról nézve a homlokuyujtvány feltünte-

tésével. Hartn. */5.

3. « Ugyanannak egy háttüskéje az alapi lemezzel, különösen a lemezkén

fekv kis dudorkák irányának feltüntetésére. Hartn. *;'8.

4. « Ugyanannak háttüskéi s alaplemezei természetes összefüggésben ábrá-

zolva. Hartn. */8.

5. « Ugyanattól egy háttüske ideális keresztmetszete.

6. « Ugyanattól a bélcsatorna mells fele. Hartn. ^h.


