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ADATOK A RETYEZAT TAVAI CRUSTACIEA-FAUNAJANAK

ISMERETÉHEZ.

Dr. Daday Jen
E«YETEMIMAGÁNTAN ÁRTÓL.

(n-ik tábla).

Pár évvel ezeltt Erdély Crustacea-faunájának összegyjtését és

tanulmányozását tíízvén ki czélomúl, 1881 és 1882. években igyekeztem

Erdély legkülönbözbb pontjait meglátogatni s minden meglátogatott

ponton lehet tüzetesen gyjteni, miután csupán ily módon reméltem

kitzött feladatomnak érdemlegesen megfelelhetni. Czélom elérhetésében

az erdélyi Múzeum- egylet Igazgató-választmánya hathatósan támogatott,

miután utazási költségeim fedezése czéljából anyagi támogatásban részesí-

tett s ennek köszönhetem azt, hogy ma már elmondhatom, miszerint alig

van Erdélynek oly vidéke, a melyen nem gyjtöttem volna ; ennek köszön-

hetem, hogy a folyó 1882. évben alkalmam nyílt a Retyezát vidékét, magát

a Retyezátot és ennek tavait meglátogatni.

Az eredmény, melyet e kirándulásom folyamában elértem, nem na-

gyon gazdag ugyan, de annál becsesebb, miután oly Crustacea-fajok birto-

kába jutottam, melyeket Erdély eddig általam átkutatott egyetlen más

pontján sem észleltem ; s azt hiszem, hogy ezek jellemz alakok a Retyezát

tavainak faunájára nézve, szemben Erdély más vidékeivel. Figyelmemet

azonban a Crustacea-fajok összegyjtésemellett kiterjesztettem e tavakban

él más állatosztályok fajaira is, s a mennyire lehetett feljegyeztem azokat,

hogy ilyen formán az összes fauna ismeretéhez némi adatokat szolgáltassak.

Tettem pedig ezt fleg azért, mert tudtommal ez ideig a Retyezát tavai

faunájának összegyjtésével egyetlen búvár sem foglalkozott.

Kirándulásom egyes mozzanatainak részletezését e helyen fölösleges-

nek tartom, annyit azonban megjegyzek, hogy folyó 1882. évi augusztus

hó 27, 28 és 29. napjain végeztem azt, még pedig Malomvizrl indultam

ki gyalog, két vezet kíséretében. Utamat, miután a malomvízi erdész

Schuster András úr kell felvilágosításokat és utasításokat nyújtott, a

Zseminye tó, Fekete tó (TeuNyegru) és Zenoga tó felé vettem s különösen
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ezeknek faunáját igyekeztem lehetleg részletesen megfigyelni és össze-

gyjteni; e mellett azonban figyelembe vettem az itt-ott szórványosan fekv

kisebb tócsákat és pocsolyákat is. A fentemiitett három nagy tóra vonat-

kozólag megjegyzem, hogy azok valamennyié kristály tiszta, növényszegény,

kettben — a Zseminye- és Zenoga-tóban — honositott pisztrángok ta-

nyáznak, mig a harmadik — a Fekete-tó — csaknem egészen néptelen.

Vizök f tömegét a nyáron át elolvadó hónak vize képezi, de e mellett

mindenikbe folyik be több kisebb nagyobb csermely, valamennyié pedig

forrását képezi egy-egy zuhogó hegyi pataknak.

Az emiitett helyeken gyjtött állatfajokat a következ jegyzékben

foglalom össze, még pedig rendszertani sorrendben, az alsóbb rendtl

indulva ki, s hol helyén valónak tartom, pár kísér észrevételt is csatolok.

A Crustacea-fajokat azonban részletesebben ismertetem, ez lévén jelen

feladatomnak sarkpontja. Ezen utóbbi feladatom megoldásánál dr. Tóth

SÁNDOE-nak a magyar tud. Akadémia kiadványaiban (Mathematikai és ter-

mészettudományi közlemények I. és II. kötet) megjelent «A budapesti kan-

dicsfélék» czím ily tárgyú dolgozatát vettem irányadónak.

A GYJTÖTT FAJOK NÉVJEGYZÉKE.

A) PEOTOZOA, VÉGLÉNYEK.

A Véglények állatköréböl csakis azon fajokat figyelhettem meg, me-

lyek különböz állományú keményebb vagy lágyabb vázakkal bírnak, mi-

után a borszeszben csak is ezek maradtak meg annyira, hogy megha-

tározásuk minden kétséget kizáró és biztos lehetett.

Oszt. EHIZOPODA, GYÖKÉELÁBÚAK.

I. Nem. Difßugia, Leclerc.

1. Faj. Difflugia globulosa, Dujardin.

"-2. « Difflugia pyriforniis, Pekty.

3. « Difflugia urceolata, Carter.

4. (( Difflugia constricta, Ehrenberg.

II. Nem. Centropyxis . Stein.

Faj. Centropyxis aculeata, Ehrenberg.

III. Nem. Cyphoderia, Schlumberger.

Faj. Cyphoderia Ampulla, Ehrenberg.

IV. Nem. Euglypha, Dujardin.

Faj. Euglypha ciliata, Ehrenberg.

Oszt. CILIATA, CSILLÓSZEÖSEK.
Rend. CILIOPLAGELLATA, Ostoros csillószröfíek.

I. Nem. Peridinium . Ehrenbkrg.

Faj. Peridinium tabulatum, Ehren herg.



E rövid névjegyzékben felsorolt N faj természetesen csak kis töredékét

képezheti a nevezett tavak Protozoa- állományának, különösen a Csillószö-

rös ázalék állatkákat tekintve. A felsorolt fajok valamennyié több külön-

böz hel3'^en észleltetett már s így a faunára nézve nem igen jellemz.

B) VERMES, FÉRGEK.

Ezen állatkörnek több osztálya van képviselve a Retyezát tavaiban,

köztük egyik tekintélyesebb számú alakokkal. A Laposférgek közül azon-

ban, künn a helyszínén végzett vizsgálataim folyamában sem sikerült egy

fajnál többet észlelnem, melybl aztán néhányat borszeszben is meglehets

jól conserválhattam. Semmivel sem volt gazdagabb az eredmény a Fonál-

férgek osztályára nézve is.

Os;ít. PLATYELMINTHES, LAPOSFÉRGEK.
Eend. TUKBELLAEIA, Örvényférgek.

Alrend. Ehabdocoela, Tömlobelüek.

Nein. Mesostomuni, Oerst.

Faj. Mesostomum personatniii, Oerst.

A Zenoga-tó mohos partköveirl nagyobb számmal gyjtöttem ugyan,

de csak pár példánya maradt meg oly állapotban, hogy Parády Kálmán,

kolozsvári ref. collegiumi tanár, ki a Turbellaria-félékkel már több éven át

foglalkozik, meghatározhatta. A többi tavakban Turbellaria-félét észlelnem

nem sikerült.

Oszt. NEMATELMINTHES, FONÁLFÉRGEK.
Család. ANGUILLÜLIDAE, Ebekth.

Nem. Dorylaiimus, Dujardin.

Faj. Doiylaimus filiíbrmis, Bastian.

A Zenoga-tó partjának szélén találtam pár példányát növénytörme-

lékek között, melyek borszeszben nagyon jól megmaradtak s így meghatá-

rozásuk biztosan végezhet volt.

Oszt. ROTATORIA, KEREKESFÉRGEK.
Család. PHILODINEA, Carus.

Nem. Botifer, Ehrenberg.

Faj. Eotifer vulgaris, Schrank.

Család. HYDATINEA, Caeus.

Nem. Hydatina, Ehrenberg.

Faj. Hydatina seuta, Ehrf.nberg.

Család. BßACHIONEA, Cahus.

Nem. Lepadella, Ehrenberg.

Faj. Lepadella ovális, Ehrenberg.

Nem. Motiostyla, Ehrenberg.

Faj. Monostyla cornuta, Ehrenberg.
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Nem. Metopidia, Ehrenberg.

Faj. Metopidia Lepadella, Ehrenberg.

Nem.. Colurus, Ehrenberg.

Faj. Colurus uncinatus, Ehrenberg.

Nem. Brachionus, Müller O. Fr.

Faj. Brachionus urceolaris, Müller 0. Fr.

« Brachionus Bakeri, Eheenberg.

Nem. A/iuraea, Ehrenberg.

Faj. Anuraea aculeata, Ehrenberg.

« Anuraea acuminata, Ehrenberg.

A felsorolt 10 Eotatoria-faj igen jól conservait borszeszben tartott

példányok után lett meghatározva és mind a három nagy tóban gyakori

alak. A Brachionus urceolaris-fajt találtam ezenkívül a Eetyezátra vezet

út mellett fekv egy ideiglenes pocsolyában, az úgynevezett Pelcsinye

havason s e helyen roppant mennyiségben gyjtöttem.

C) AKTHROPODA, ÍZELTLÁBÚAK.

Az ízeltlábúak különböz osztályai mondhatni nem igen vannak

képviselve a Retyezát tavaiban, miután néhány Diptera-álczán s különösen

a Culicida-félék álczáin kívül sem más fajokálczáit, sem pedig imagoit nem
észleltem ; csupán a Crustacea-félék vannak tekintélyesebb számmal kép-

viselve s ezek között is a Phyllopodák.

Oszt. CEUSTACEA, HÉJJASOK.

Rend. COPEPODA, EVEZÖLÁBÚAK.

Az Evezölábúak rendjébl az édes vizeket népesít három családnak

képviselit sikerült észlelnem.

Család. OYCLOPIDAE, Claus.

a) A mells tapogatók 17-ízuek.

Cyclops viridis, Jurine.

Monoculus quadricornis viridis Jurine : Histoire des Monocles, pag. 46. Tab. III. Fig. 1.

Cyclops vulgaris .__ .__ ._. Koch: Ci'ustaceen, Myriopoden etc. Heft. 21. 4. Fig. 4.

« viridis __. .._ ___ Fischer: Beiträge zur Kenntniss der in der Umgegend
von St.-Petersburg sich findenden Cyclopiden, Bullet.

de la société imper, des Naturalistes de Moscou. Tom.

XXVI. I. part. pag. 74—100. Taf. II,

« brevicornis .-. ___ Claus: Das Genus Cyclops etc. Archiv f. Naturgesch.

XXIII. Bd. 1. H. pag. 32. Tab. III. Fig. 12—17.

« viridis -._ -_. -„ Sars G. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder. For-

handlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1862.

pag. 212.

« brevicornig ^.. ._, Claus : Die freile)>ende Copepoden etc. pag. 99. Taf. IV.

Fig. 11.
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Cyclops brevicomis ___ ... Lubbock : Freshwater EntoixKJstraca, Transactions of the

Linnean Society of Loudon XXIV. p. iiOO.

« « --- --- Hkllek : Crustaceen Tirols, Bericht des medicinisch-

naturwisseosch. Vereins zu Innsbr. 1871. p. 5.

« « _..-.. Friç : Krustenthiere Böhmens. Archiv der naturwiss.

Landesdurchforsch. Böhmens. II. Bd. IV. Abth. 1872.

pag. 250. Fig. 13.

« « --- — - HoEK : Zoetwater Copepoden. Tijdschrift der Neder-

landsche Dierkundige Vereeniging. 1875. pag. 13. Taf. I.

Fig. 5. 6.

(I viridis--- -.- .-. Rehbeeg : Beitrag zur Kenntn. der freilebenden Süss-

wasser-Copepoden. Abhandl. der naturwiss. Vereins zu

Breiuen. VI. Bd. pag. 540.

Mellsö tapogatói alig érik el a tor els szelvényének hosszát és három

utolsó ízük nagyon rövid, csak valamicskével hosszabbak a közvetlen meg-

elznél. Ötödik lábpárja két ízü ; az alapi íz meglehets ersen fejlett,

alapján kissé keskenji-ebb mint végcsúcsán és küls oldalcscsán egy sörte

emelkedik. A második íz hengeres és az alapi ízhez képest durványosnak

mondható ; bels oldaláról egy kis rövid nyúlványka emelkedik ki, míg

mells végcsúcsán egy nagy sörte ered. Nagyon jellemz e fajra az, hogy

potrohjának minden gyrzete hátsó szegélyén kis fogacskák által van

koszorúzva.

Egyike a legnagyobb földrajzi elterjedéssel bíró fajoknak. Az eddig

átkutatott európai fauna-területeknek csaknem mindenikérl ismeretes.

A Ketyezáton, illetleg ennek három nagy tavában nem fordul el s én

csakis az úgynevezett «Pelcsinye») havas egy kis pocsolyájából gyjtöttem

pár példányát.

h ) A mells tapogatók 12-ízek.

Cyclops agilis, Koch.

Cyclops agilis--- _-_ Koch: Deutschlands Crustaceen, Heft 21. 3.

« serrulatus--. Fischiír ; Beiträge z. Kenntn. d. in d. ümg. v. St.-Petersburg

sich findend. Cyclopiden etc. I í. m. pag. 42í. Taf, X. Fig.

22. 23. 26-31.

« « --- LiLLJEBORG : De Crustaceis ex ord. tribus etc. pag. Uj8. Taf

XV. Fig. 12.

« " .-„ Claus: Das Genus Cyclops. Id. m. pag. 36. Taf. I. Fig. 1—3,

« « --- Sars G. 0.: Indenlandske F'erksvandscopepoder. Id. m. p. 254.

« « --- Claus: Die freilebende Copepoden. pag. 101. Taf. I. Fig. 1—2.

Taf. IV. Fig. 12. Taf. XL Fig. 3.

« « — - LuBBOCK : Freshwater Entomostraca. Id. m. pag. 197.

« « --- Heller: Crustaceen Tirols. Id. m. pag. 6.

« "
« --- Friç: Krustenthiere Böhmens. Id. m. pag. 222. Fig. 18.

« « -.- HoEK : Zoetwater-Copepoden. Id. m. pag. 22.

« « --. Uljanin : Beise in Turkestan, pag. 34. Taf. YLIL. Fig. 1— 8.



46

Cyclojis seniilatns _ Brady: Monograph of the ine and seini-parasitic Copepoda
of the British Islands. Vol.1. London 1878. (Eoy. Society)

pag. 109. Taf. XXII. Fig. 3—14.

« agilis Rehberg : Beitr. z. Kenntn. d. freileb. Süsswass. Copep. Id. m.

pag. 545.

A mells tapogatók oly hosszúak, mint a törzs, három utolsó ízük

vékony és hosszú. Ötödik lábpárja csupán egy ízbl áll s ezen három sörte

van. Igen jellemz a villa, mely négyszer-ötször hosszabb mint a milyen

széles ; alapján finom fogacskákkal koszorúzott, míg küls szegélyén egy

sor finom fogacska emelkedik.

Földrajzi elterjedése e fajnak is oly nagy, mint az elbbenié. A
Eetyezát tavai közül a Zseminye- és Fekete-tavakból gyjtöttem, melyek-

nek partjain nagyobb mennyiségben fordul el.

Cyclops alpestris, n. sp.

Antennis primi paris duodecom articulatis, tenuibus, segmento cor-

poris primo aequale longis. Articulis 7, 8, 9. earam longissimis, ver
ultimis tribus brevissimis ac tenuissimis. Abdomine elongate ; furca

longitudinem segmenti antecedentis vix superante, setarum apicalium

interna quaro. externa duplo longiore, intermediis du abus longis et

tenuibus, interiore longitudine abdominis fere aequante. Pedibus nata-

toriis ramis ambobus triarticulatis. Pedibus quinti paris cylindricis, biar-

ticulatis, tenuibus ; articulo basali crasso, setam et appendicem. carente
;

articulo secundo apice modo attenuate, setis duabus pennatis et aculea

instructo, seta intermedia longissima. Furca basin setis parvis circum-

cincta. Sacculis ovigeris abdomini appressis. Color animalis albidus vei

albido-flavescens.

Longit. corp. feminít 0.5— 1 mm.

A mells tapogatók tizenkét-iziieh, véTionyal;, a /est els szelvényével egyez

hosszúak ; ~, 6' és 9-ik izük legTiosszahbi mig az utolsó három legrövidebb és leg-

vékonyabb. A 'potroh megnyíiU ; a villa a megelz szelvény hosszát alig midja felül,

végsörtéi közül a bels kétszer oly hosszú, mint a küls, a két közbelsö hosszú és vé-

kony, a bels csaknem oly hosszú, mint a potroh. Az evezölabak mindannyian két

ágúak és három ízek. Az ötödik lábpar hengeres, kétiz, vékony ; alapi íze vastag

minden sörte és függelék nélkül, második íze csúcsán kissé kihegyesed két sörtével

és egy tüskével ; a középs sörte leghosszabb. A villa alapján kis sörtékkel övedzett.

A petezacskók a potrohhoz simultak. Az állat színe fehéres, vagy fehéres-scirga.

A nstény testhossza 0.5— 1 ''%j.

E faj az eddig ismert Cyclops-fajok közül leginkább hasonlít a Sars

G. 0. által Cyclops crassicaudis név alatt Svédországból leírt új fajhoz,

ettl azonban több tekintetben eltér; így eltér els sorban az által, hogy

ennek villája csak valamivel hosszabb, mint a megelz potroh-gyürüzet,

a Cyclops crassicaudisnál ellenben az oly hosszú, mint a megelz két

potroli-gyürüzet együtt véve ; ezenkívül pedig, míg a Cyclops crassicaudis
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villájának alapján sörte- koszorú nincs, addig e fajnál a villa alapján sorfce-

koszorú emelkedik, A mi a legfbb megkülönböztet ezen új fajra nézve

az, hog}^ ötödik lábpárjának alapi ízén sem sörte, sem másféle függelék

nincsen, míg második izén két sörte és egy tövis emelkedik. A sörték közül

a közbels leghosszabb, míg a küls csak félakkora, mint amaz. Mindkét

sörte tollas, míg a tövis egészen sima s a küls sörténéi is rövidebb. À Cy-

clops crassicaudis ötödik lábpárjának alapi izén egy durványos sörte emel-

kedik, míg második ízén csak egy sörte és egy tüske.

Azon irányelveket tekintve, melyek a Cyclops-fajok meghatározásánál

mérvadók s a fent kiemelt fajkülönbségekbl kiindulva tartom én e fajt

újnak.

A ßetyezat tavai közül csupán a Zseminye-tóban találtam néhány,

ivarérett példányát.

c) A mells tapogatók 10-íz.ek.

Cyclops nivalis, n. sp.

Antennis primi paris decern articulatis, tenuibus, segmentum cor-

poris primum et secundum longitudiue superantibus ; annulis 6 et 7.

longissimis. Corpore oblongo - ovato
;

abdomine elongato, segmente
prim.o utrinque sinuato. Furca longitudinem segmentorura duorum
antecedentium modo superante, margine interna setis parvis ornata; se-

tarum apicalium externa et interna longitudiue aequalibus, intermediis

duabus longitudinem abdominis parum superantibus, tenuibus. Pedibus
natatoriis brevibus, aculeis et setis brevissimis ornatis. Pedibus quinti

paris biarticalatis, cylindricis
; annulo basali brevi, apice externa setam

longam pennatam gerente ; articulo secundo modo elongato, apice setis

parvis coronato, seta longa et aculeo armato. Color animalis fuscus vei

íusco-roseus. Sacculis ovigeris duobus abdomini appressis.

Longit. corporis feminíB 0.8^— 1.2 '%,.

A mells ktjí'jgatok tiz iziieli, vrlonyak, a U\st eltsü ea nuAsodih szelvényénél

hosszabbal-, hatodik és hetedik izúTí leghosszabb. A test hosszítkás-tojéisdad ; a jjotrnh

megnyúlt, els szelvénye mindkét oldalon, öblnzött. A villa a megelz két szelvény-

nél valamivel hosszabb, bels oldalán kis söriékkel díszített ; a vegsörtéh közül a

küls s bels egyenl hosszú, a két középs a potroh hosszát valamivel felülmúlja

és vékony. Az evezöliibak rövidek, igen rövid tüskékkel és sörtékkel. Az ötödik lub-

jJár két izii, hengeres, alapi ize rövid, küls csvcsán egy hosszú, tollas sörtével, a

második iz kissé megnyúlt, csúcsán rövid sörtékkel övedzett, egy hosszú sörtével és

egy tüskével fegyverzett. Színe szürkés vagy szürkés-veres. Petezacskói a 2}otroJi-hoz

simultak.

A nstény testhossza 0.8— 1.2 '"/^j.

Az eddig ismert tíz tapogatóizCyclops-faj októl els tekintetre köny-

nyen megkülönböztethet, fleg azáltal, hogy míg a többieknél az Ötödik

lábpár csupán egy ízbl áll, addig ennél két, hengeres ízbl van összetéve ;

továbbá azáltal, hogy villájának bels szegél^^e Unom sörtékkel borított.
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Más szervezeti viszonyait tekintve különben nem sokban különbözik a

Cyclops phaleratnstól. Hímé emlékeztet a Cyclops viridisére, különösen

ölelöszervvé alakult tapogatóit tekintve ; ötödik lábpárja azonban és

villája a nstényéhez mindenben hasonló.

A Zenoga-tónak igen elterjedt alakja, több példányát sikerült gyjte-

nem és conserválnom, közte néhány hímet is.

2. Cs Iád. HAEPACTICIDAE, Claus.

Nem. Canthocamptus, Westwood.

Canthocamptiis staphylinus, Jurine.

Cyclops minutus _ -__ --_ Müleer O. Fk. : Zool. Dan. Proclr. Entomostraca.

pag. 101. Taf. XVIII. Fig. 1—7.

Monocnlus staphylinuR ._. Jurine : Histoire des Monocles, pag. 74. Taf. VIII.

Fig. 1—19.

Cyclops « ___ _- Desmarest : Consid. pag. 36.3. Tab. LUI. Fig. 6.

Cyclopsina alpestris ___ .__ Vogt: Schweizerische Crustaceen, pag. 17. Taf. II.

Canthocamptus minutus Baird : British Entomostraca, pag. i204. Taf. XV. Fig.

4—8. Taf. XXX. Fig. 3.

Canthocarpus « ... ___ Fischer: Mittheilungen. 185i. pag. 429. Taf. X. Fig.

39—42.

Canthocamptus staphylinus.. _ Sars G. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder p. 230.

« <( _^_ Claus: Die freilebende Copepoden. pag. 121. Taf. XII.

Fig. 4—14. Taf. Xni. Fig. 1. 3. 4.

« minutus ... Heller : Crustaceen Tirols, Id. m. pag. 9.

« staphylinus -, „ Hoek : Zoetwater-Copepoden. Id. m. pag. 22. Taf. III.

Fig. 13.

(î minutus ._ Eehberg : Beitr. z. Kenntniss etc. Id. m. pag. 551.

Teste megnyúlt s csaknem mindenütt egyenl átmérj. Mells tapo-

gatói körülbell oly hosszúak, mint testének mells részlete, illetleg a

három torszelvény együttvéve, A hím ölelöszervvé alakult mells tapoga-

tóinak alsó részlete duzzadt, hatíz. Az els pár lábnak bels ágán az

els íz majdnem oly hosszúra nyúlt, mint a küls ág egészen. Villája két-

szer oly hosszú, mint a milyen széles. A potroh szelvényeinek hátsó szegé-

lyét egy sor finom fogacska övezi. Spermatophorái megnyúltak és szablya-

alakúak. Testének hossza 1 mm.
Az átvizsgált európai fauna- területeknek eme közönséges alakját a

Eetyezát tavai közül csupán a Zenoga-tóban észleltem s itt sem látszik

nagyon gyakorinak lenni, miután a gyjtött anyagban csupán két példá-

nyát találtam. Lehet azonban, hogy itt állandó alak és alakgazdagságát a

nyár elején éri el.

Canthocamptus ornatus, n. sp.

Corijore elongate, postice parum attenuate. Segmentis corporis om-
nibus Seriebus pluribus setarura parvarum ornatis. Furca tam lata, quam
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alta, in parte ultima setis parvis coronata, setis majoribus apicalibus

duabus, exterire diraidiam longitudinem interioris fere sequantn, spar-

sim aculeatis. Operculo anale setoso, setis minimis. Antennis primi
paris octoarticTilatis, brevibus, segmento primo corporis longitudine fere

aequalibus
;
annulis quatuor basalibus brevissimis. Pedum primi paris

raruo interiore exterire aliquanto longiore et ut in paribus sequentibus
tribus biarticulato. Articulis ramorura oranium latere externa aculeis

parvis praeditis. Pedum quinti paris biarticulatorum articulo primo
introrsum in processum folioformem elongatum et setiferum, articulo

ultimo rotundato minime superantem exeunte. Saccule ovigero elongato-

ovato. Color animalis leviter rubicundus.

Longit. corporis feminse 1 '«/„,.

Teste »legiiyiUi, háfrafelé kisse kihegyesed. A test minden szelvénye több

sorban elhelyezett kis sörtékkel díszített. A villa oly széles, mint hosszú, utolsó

részében kis sörtékkel koszorúzott két nagyobb végsörtévei, melyeknek külseje a bels-

nek csaknem félhosszasúgát éri el, ritkán tiiskézeltek. Az alfelnyilas fedje sörtézett,

kis sörtékkel. A mells tapogatok nyulczíziiek, rövidek, a test els szelvényének hosz-

szdval csaknem egyenlk, négy alapi izük legrövidebb. Az els lábpár bels iiga a

külsnél kevéssel hosszabb és mint a következ hitromnál, kétizü. Mindenik éig ízei

küls oldalukon kis tüskékkel fedettek. Az ötödik kétágú Mhpár els íze mellfelé

levélalakú, ^negnyúlt, sortes nyúlványban folytatódik, mdy az utolsó, kerekített íznél

valamivel hosszabb. A pt^tezacskó hosszukás-tojcisdad. Az állat színe halvány vöröses.

Nstény testhossza 1 ''%i.

E faj bizonyos tekintetben a Claus által leírt Canthocamptus minii-

tusra emlékeztet, különösen a hímnek ölelöszervvé módosult tapogatóját

tekintve, mely els tekintetre amazéval teljesen egyeznek látszik, különö-

sen küls alakra nézve, eltér azonban abban, hogy míg a Canthocamptus mi-

nutus híménél az ölel második, azaz végs vékonyabb részletének alapján

a bels oldalon egy meglehets nagy fíírészfog alakú képlet emelkedik,

addig ez emennél hiányzik ; e helyett az ötödik tapogatóízen egy tapintó

ostor van jelen. Különbözik azonkívül köztakarójára nézve is nemcsak a

Canthocamptus minutus és staphjdinustól, hanem az eddig leírt Cantho-

camptusoktól is az által, hogy testének minden egyes íze sorokban elhe-

lyezett igen finom sörték által övedzett. Végtagjait tekintve legközelebb áll

a Sars G. 0. által leírt Canthocamptus gracilishez s csak abban külön-

bözik, hogy az egyes ágak mindenik ízének küls oldala meglehets nagy

tüskékkel fedett; de különbözik aztán e fajtól ötödik lábpárjának szerkeze-

tére nézve, mert míg annál az ötödik lábpár alapi íze csak kissé van mell-

felé megnyúlva, ennél levélalakú s mellfelé szökell.

A Zenoga-tó délnyugati partján nagy számmal halásztam még pedig

úgy nstényeket, mint hímeket. Az észlelt példányok valamennyien ivar-

érettek voltak, st oly példányok is jutottak kezemhez, melyek épen ölel-

kezésben voltak.

r.

Természetrajzi füzetek. VH. kiit. i'
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3. Család. CALANIDAE, Claus.

Genus. Dia ptorilus , Westwooü.

IHaptomiis Castor, Jurine.

Cyclops coeriileiis, inibens, lacinulatus, claviger, Müller ü. Fk. : Entoniostraca sen

Insecla testacea, pag. 10^2—105. Taf. XV. XVI.

« Mülleri --- .-, FÉRUSSAC : Mémoire sur deux nouvelles espèces d'Ento-

luostraca etc. i)ag. 213.

Monoculus Castor _.. Jurine : Histoire des Monocles, pag. 50. Taf. IV. Fig. 1— 6.

Diaptomus « ._. .__ Desmarest, Westwood, Baird etc.

Cyclopsina « _-_ -_- Milue-Edward's : Hist. nat. d'anim. sous. vert. pag. 4i27.

« coerulea --_ Fischer: Beitr. z. Kenntniss etc. 1853. pag. 75. Tab. IL

Fig. 1-3, 18—33.

Diaptomus Castor _.^ Lilljeborg : De Crustaceis, pag. 134. Tab. XllL Fig. 1— 10.

« « --. Sars g. O. : Indenlandske Ferksvandscopepoder, pag. 217.

« Westwoodi.__ Lubbock : Freshwater Eiitomostraca, p. 203. Tab. XXXI.

Fig. 1—6.

« Castor ___ Claus : Freilebende Copepoden, pag. 200. Tab. XXXV.
Fig. 15. 16.

« « --- --_ Heller: Crustaceen Tirols. Id. m. pag. 10.

« « --- Fric A.: Krustenthiere Böhmens, pag. 225. Fig. 22. a. b.

« coeruleus .._ Poggenpol : Cat. Copep. Clad, et Ostracoden. pag. 74. Tab.

XV. Fig. 29. Tab. XVL Fig. 22-27. Tab. XVII. Fig. 47.

« « --. Uljanin : Ibidem.

« Castor ,._ Brady : Monograph etc. pag. 59. Tab. VI. Fig. 6— 13.

« coeruleus Rehbbrg: Beitr. z. Kenntn. d. Siisswass. Copep. pag. 552.

Feje a tortól elkülönült, egyes szelvényei különösen a hasoldalon

kékesszínü pánczéllal fedettek. Mells tapogatói 25-izek, csaknem oly

hosszúak, mint az egész test. A hímnél csak a jobb oldali tapogató van

ölelöszervvé módosulva. Az els lábpár bels ága kétíz, a második-, har-

madik- és negyedik lábpáré ellenben háromíz. Az ötödik lábpárnak küls

és bels ága van. A nsténynél a bels ág igen vékony, rövid, két íz, s

küls csúcsán sörtézett ; a küls ág ölelszervet képez ers alapi ízzel,

középs íze ers nyúlványban folytatódik, míg a harmadik íz durványos

és egy sörtét visel. A hímnél a bels ág mindkét oldalon vékony, több íz,

csupasz függeléket képez ; a küls ág a jobb oldalon kapcsoló szervet ké-

pez, míg a baloldalon kicsiny, két íz és ollószerleg egy rövid nyúlvány-

ban és egy mozgatható tüskében végzdik. A tor utolsó szelvénye két olda-

lon két tövisben folytatódik. A hím potrohja 5, a nstényé ellenben 3 vagy

4 szelvénybl áll. Petezacskó egy van s ez kerekded.

A talált Héjjasok között a legközönségesebb alakja a retyezáti tavak

faunájának; a Zseminye- és Zenoga-tóban azonban mégsem érik el ama
alakgazdagságot, melyet a Fekete-tóban (Teu Nyegru) észleltem.

II. Rend. OSTRACODA, KAGYLiÓSRÁKOK.

E rend úgy látszik jgen szk korlátok köze szorult a Eetyezát fauna-



51

jában, mert legszorgosabb kutatásom daczára sem sikerült a három nagy

tóban egyetlen képviseljét észlelnem. Ennek különben egyszer magyará-

zatát abban vélem találhatni, hogy e tavak valamennyié sziklás fenek,

iszaptalan s így nem kedvez az iszapot lakó Kagylósrákok tenyészésére.

Azon egyetlen faj, melyet alább felsorolok nem is e tavakból való, hanem

egy kis ideiglenes, útszéli pocsolyából.

Család. CYPßlDAE, Claus.

Nem. Cjjpris, Müller 0. Fr.

Cypris ornata, Müller 0. Fr.

Cypris ornata..-_ _... Müller 0. Fr. : Entomostraca seu Insecta test. pag. 51. Taf.

III. Fig. 4— ü.

« clavata _,_ Baird : British Entomostr. pag. 157. Tab. XVIII. Fig. 4.

Candona reptans ._. Baird : Ibidem, pag. 160. Tab. XIX. Fig. 3. 3. a.

Cypris ornata ___ Zaddach : Synopsis Crustaceorum, pag. 33.

Monoculus virens _, Jurine: Histoire des Monocles, pag. 174. Tab. XVIII. Fig.

15. 16.

Cypris ornata .._ Fischer: Abhandlungen über das Genus Cypris, pag. 157.

Tab. IX. Fig. 7—10.

« « __ -_. Lilljeborg: De Crustaceis etc. pag. 110. Taf. X. Fig. 19—22.

Tab. XII. Fig. 4.

« (I ._. Zenker: Monographie der Ostracoden. Arch. f. Naturg. p. 72.

« « .__ .._ TÓTH és Chyzer : A Budapest vidékén eddig talált héjanczok-

ról pag. 80.

« « _._ Chyzer C. : Ueber die Crustaceen-fauna Ungarns pag. 510.

« « ... ... Heller: Crustaceen Tirols pag. 26.

« « ... Friç a. : Krustenthiere Böhmens, pag. 226. Fig. 24.

« (( ___ ... Maytland : Naamlijst van neederlendsche Schaalendieren pag.

28. Nr. 11,5.

Készletes leii'ását nem adom, e tekintetben utalok Tóth Sándor és

Chyzer Coenél értekezésére, mely a «Magyarhoni természetbarát» 1858.

évi kötetében «A Budapest vidékén eddig talált Héjanczokról» czim alatt

jelent meg.

Eme egyetlen Kagylósrák-fajt, mely az átkutatott európai fauna-

területek igen közönséges alakjának látszik lenni, csak két példányban

találtam az úgynevezett Pelcsinye havason egy kis útszéli pocsolyában

Daphniák társaságában,

III. Rend. PHYLLOPODA, LBVÉLLÁBÚAK.

A Eetyezát tavainak faunájában e rend leggazdagabb fajok tekinte-

tében, különösen a Cladocera-alrendet tekintve, míg a Branchiopoda al-

rendnek csak egyetlen, de annál érdekesebb képviseljét találtam.
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1. Ali-fud. CLADOCERA, AílASCSAPUAK.

Család. LYNCEIDAE, Baird.

Chydonis Miilleri

Lj'nceus spliaericus

Chydorus

Lyncetis

Nem. GkyclOTUS, Leach.

Ghydorus sphaericus, Müller 0. Fr.

Lj'nceus sphaericus ._ Müller O. Fr. : Entomostraca seu Insecta testacea, p. 71.

Tab. IX. Fig. 7—9.

« « .__ Milne-Edward's : Hist. uat. dos Crust. HI. y.SH.

« « _.. Koch: Deutschlands Crustacean. H. 36. Taf. XIII.

Monoculus " __ JuKiNE : Histoire des Monocles, pag. 157. Tab. XVI. Fig. 3.

a—m.

IjEAch : Enc. Bi'it. Supp. art. Annulosa.

Zaddach : Synoj)s. Crust. Pruss. Prodi*, pag. 29.

LiÈviN : Die Branchiop. d. Danziger Gegend, pag. 41. Taf.

X. Fig. 5.

Baibd : Brit. Entomostr. pag. 126. Tab. XVI. Fig. y.

Fischer : Mém. de FAcad, de St. Petersbourg. VI. pag. 192.

Taf. IX. Fig. 13—15.

« « ._, LiLLJEBORG : De Crustaceis ex ord. trib. pag. 86. Taf. VII.

Fig. 12—17.

Chydorus « .__ Schooler: Die Branchiop. etc. I. Beitr. i^ag. 27.

Lynceiîs « ___ Leydig : Naturgeschichte der Daphniden, pag. 225.

(( « _^, TÓTH S.: Verhandl. d. k. k. zool. botan. Gesellsch. in Wien.

1861. F. XI. pag. 184.

Chydorus « -._ Schödler : Neue Beitr. etc. pag. 12. Taf. I. Fig. 5— 7.

Lynceus « __. Norman and Brady: Monogr. of the Brit. Entomostr. pag.

4S. Tab. XXI. Fig. 1. 2.

Chydorus « ,_. Müller P. E. : Danmarks Cladocera, p. 194. Taf. IV. P'ig. 24.

Lynceus « ._- Fric A.: Krustenthiere Böhmens, pag. i'46. Fig. -58.

(( « ^ _ Chyzer C. : Ueber Crustaceen-Fauna Ungarns, pag. 5U6.

« » _ . TÓTH S. : A budapesti kandicsfélék. Magy. tud. Akad. kiadv.

pag. 155. Fig. 18.

« « .__ Maitland : Id.. m. pag. 27.

Chydorus « ... Kurz W. : Dodekas neuer Cladoceren, pag. 71. Tab. III.

Fig. 9. 10.

« « .__ Hellich: Die Cladoceren Böhmens, pag. 111. Fig. 67. 68.

« « -.. Lutz A. : Cladoceren der Umgeg. von Bern, pag. 45.

« « --- Lutz A. : Cladoceren der Umgeg. von LeiiJzig, pag. 39.

« « -_- Uljanin : Eeise in Turkestan, pag. 53.

Magyar leírását dr. Tóth Sándor a magy. tud. x\kademia «Mathema-

tikai és természettiid. közlemények» czím kiadványának 1861-iki els

kötetében a 155. lapon részletesen közölte.

A Eetyezát mind három nagy tavában igen közönséges alak és meg-

lehets nagy számban fordul el. Ügy látszik, hogy állandó alakja a fau-

nának.



Chydoms ghihosus, Baied

t'liydorus

Tjynceus

Chydorus

«

Lynceus

«

Chydorus

Lynceus

Chydorus

^lobosus___ Baird : Brit. Eutomostr. p:ig. Í-27. Tab. XVJ. Fig. 7.

« . L1LL.1KBORG : I)e Crustaceis etc. pag. 85. Tab. VTT. Fig. IJ.

" _, Leydig : Naturgesch. d. Dai^hnien, pag. 230.

« _.- Schooler: Die Branchiopoden, I. Beitr. pag. 27.

« —

.

Schooler ; Neue Beitr. etc. pag. 13.

« ... TÓTH S.: Tebt-Budán 186

1

-ben talált Daphnidák,p- 22. Fig. 27.

« _.. Norman and Eraoy : Id. m. pag. 47. Tab. XX. Fig. 5.

Müller P. E. : Danmarks Cladoeera, p. 195. Tab. IV. Fig. 25.

" _ Friç : Krustenthiere Böhmens, pag. 245. Fig. 57.

(. ... Kurz W. : Dodekas neuer Clad. pag. 74. Tab. III. Fig. 8.

« ._ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 108. Fig. 62—63.

« -. Lutz A. : Cladoc. d. Umgeg. von Bern, pag. 4o.

E fajt dr. Tóth Sándor «A Pest-Budán 1861-ben talált Daphnidák»

czím értekezésében, mely a magy. tud. Akadémia «Mathem. és term. tud.

közlemények») II. kötetében jelent meg 1862-ben, szintén részletesen ismer-

teti, mely okból leírását mellzöm.

A Zseminye és Zenoga-tó part mentében gyjtöttem az elöbbeni tár-

saságában növény maradványok közül. Nem oly gyakori és oly nagy számú,

mint az elbbi faj.

Nem. Alofia. Baird.

Alona affinis, Leydig

Lynceus affinis

Alona «

« «

Lynceus quadrangularis

Alona oblonga... .._ .

Lynceus affinis _.- ...

Alona oblonga... ... .

« affinis ... ...

Lendig : Naturgesch. d. Daph. pag. 223. Tab. IX. Fig.

68—69.

Öchödlrr : Lync. und Polyj)h. d. Umg. v. Berlin, p. 19.

Sars G. O. : Zoolog. Eeise, pag. 217.

Norman and Braoy : Id. m. pag. 26. Tab. XXL Fig. 5.

Müller P. E. : Danmarks Cladocera, pag. 175. Tab. III.

Fig. 22. 23. Tab. IV. Fig. 1. 2.

Friç A. : Krustenthiere Böhmens, pag. 242. Fig. 50.

Kurz W. : Dodekas neuer Clad. pag. 56.

Hellich : Cladoceren Böhmens, i)ag. 85. Fig. 42. 43.

Teste hosszúkás- tojásdad, közép nagyságú, hátrafelé kissé elkeske-

nyedö és vöröses-sárga szín. Feje nagy, összenyomott és mellfelé egy

aránylag hosszú, végén kerekített orrmányban folytatódik. Szeme kevés jég-

lencséj és a mells fejzúg mögött fekszik; kerek föstenyfoltja pedig kö-

zelebb fekszik az elbb említett szemhez, mint az orrmány csúcsához. Kis,

hengeres tapogatói nem érik el az orrmány hosszát és rövid idegpálczikái

között egyik a többinél hosszabb ; oldalsörtéjük szabad végokhoz közel

fekszik. Agascsapjuknak alapi íze részben sörtézett és ágaiknak végs ize

a csúcsán fínom sörtékkel koszorúzott. A küls ágon öt, míg a belsn csu-

pán három evez sörte van ; mindenik két tagú s els tagjának végén még

egy kis tövissel is ékített. A három \égsörte közül a legrövidebbnek els
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tagja oldalt fogazott. A küls ág els ízének, valamint mindkét ág végs
izének csúcsán még egy-egy tüske is emelkedik. Az ajakfüggelék nagy,

négyszög, csak mellirl kerekített, hátul két fogacskával fegyverzett.

Pánczélja hosszukás-négyszög, hátrafelé kissé elkeskenyedö, legna-

gyobb magassága közepén van. Fels szegélye fejszögével egyenl magasan

ívelt és hátul lekerekített szögletben folytatódik s megy át a gyengén ívelt

hátsó szegélybe. Az alsó pánczélszöglefc hasonlólag kerekített. Az alsó sze-

gély közepe táján gyengén öblözött és hosszú sörtékkel fedett, melyek

tollasok és hátrafelé egy tömött fogsorba mennek át. A hátsó szegélyen

belül még egy sor finom sörte is látszik. A pánczél küls felülete halvá-

nyan reczézett és éles hosszvonalokkal díszített s az ezek között lév sza-

bad tér finoman vonalozott.

A bélcsatorna két kanyarulatot képez s a vakbél rövid. A végbél az

utópotroh közepe táján fekszik. Az utópotroh aránylag rövid, széles, végén

kissé kiszélesed, kerekített és a végkarmok alatt mélyen bemetszett; küls,

egyenes szegélyén 15— 17 különböz nagyságú, hátul bemetszett fogacska

emelkedik ; de ezenkívül van még egy második fogsor is. A végs karmok

kissé íveltek, fogazottak, alapjukon egy-egy kisebb, hasonlólag fogazott

tövissel.

Hossza: 0-9—0-98%. Magassága: 0-41—0*51 %. Fejmagassága :

A hím kisebb a nsténynél, hátszegélye nem oly magasan ívelt, orr-

mánya tompább és szélesebb. Végs karmai ersek és alig íveltek. Az ondó-

vezetékek a végs karmok eltt nyilának.

Hossza: 0-78 '«4. Magassága: 0'36%. Fejmagassága : 0*25«)^.

A Zseminye-tó habos felületérl a parthosszában gyjtöttem néhány

példányát, melyek mind ivarérettek voltak.

Älona Leydigii, Schödlee.

Lynceiis quadrangularis Leydig : Naturg. cl. Daphn. pag. 221. Tab. VIII. Fig. 59.

Alona Leydigii. _, _._ .__ Schödlee: Lynceiden nnd Polyph. d. Umg. von Ber-

lin, pag. 11.

« « _____ MüLLEE P. E. : Danmarks Cladocera, pag. 174.

Lyneeus qriadrangularis___ Friç A. : Krustentliiere Böhmens, pag. 243. Fig. 51.

Leydigia « Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 58. Tab. II. Fig. 2.

Alona affinis... — .._ Hellich : Die Cladoceren Böhmens, pag. 84. Fig. 41.

Teste hosszúra nyúlt, négyszöges, oldalt ersen összenyomott. Feje

mozdulatlan, kicsiny, összenyomott ; orrmánya rövid, végén gyengén tom-

pított. Szeme kevés lencséj, festenyfoltja háromszög, csúcsával az elb-

beni felé tekint s annál kétszerte nagyobb. A hengeres tapogatók az orrmány

csúcsáig érnek és oldalsörtéjük küls szegélyüknek közepe táján fekszik.

Az ágascsapok alapi íze sörtézett s egyik águkon négy, a másikon három
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egyenl hosszú és két ízíí evez sörte vnn. A h els ág els és második ízén

ezenkívül még öt rövid tüske is van. Az ajakfüggelék nagy, négyszög és

rövid sörtékkel fedett.

A páuczél négyszög, oly magas, mint a milyen hosszú, fels szegélye

sima, hosszában gyengén sávolyozott. Hátsó szegélye ferdén megy aláfelé

és széles, kissé kerekített szöglettel megy át az ersen ívelt alsó szegélybe,

mely hosszú és elálló sörtékkel fedett ; ezenkívül azonban még finoman

fogazott is.

A bélcsatorna ketts kanyarulatú s az utópotroh közepe táján nj'^ílik.

Az utópotroh hátsó végén kiszélesedik és kikerekített ; alsó szegélye mel-

lirl bemélyedett, hátul pedig duzzadt és a végkarmoktól kezdve a végbél-

nyílásig hosszú, csoportokban fekv tüskékkel díszített, melyek mellirl

hátrafelé nagyobbodnak. A hosszú és egyszer végkarmokon egy-egy kis

alapi tüske van.

Hossza: 0*92 %. Magassága: 0-66»%,. Fejmagassága : 0-23 %.
A hím abban különbözik a nsténytl, hogy tapogatói hosszabbak

mint az orrmány. Az els lábpár karmai ersek, hegyesek. Az ondóvezeté-

kek egy aránylag hosszú penisbe folytatódnak, mely a végs karmok között

fekszik.

Csak pár példányát találtam a Zseminye-tó habos, növénymaradványos

partvizében az elbbeni társaságában. Úgy látszik, nem oly gyakori, mint

az elbbeni.

Álona guttata, Sars.

Alona guttata .-_ Bars G. 0. : Om de i Christ. Omegn. iagtt. Cladoc. pag. 287.

Lynceus guttatus __ Norman and Brady : Id. m. pag. Í29. Taf. XVIII. Fig. G. Taf.

XXI. Fig. 10.

AloDa guttata -__ Müller P. E. : Danmarks Cladoceren, pag. 356.

« parvula ._- Kürz : Dodekas neuer Cladoc. pag. 44. Taf. II. Fig. 8.

(( tuberculata Kurz : Dodekas neuer Cladoc. pag. 45. Taf. IL Fig. 3.

« guttata ___ Hellich: Cladoceren Böhmens, pag. 92. Fig. 49. 50.

Teste kicsiny, rövid, tojásdad, mellirl elkeskenyed, szarúsárga.

Feje aláhajlott és orrmánya rövid, tompa hegy. Festenyfoltja sokkal kisebb,

mint szeme és az orrmány csúcsa és a szem között középen fekszik. Tapo-

gatói rövidek, nem érik el az orrmány csúcsát. Agascsapjain hét sörte emel-

kedik, melyek mindannyian két ízek; a nyolczadik sörte megrövidült és

egy íz. Az ajakfüggelék hosszúkás-négyszög, kerekített szögekkel.

Pánczélja oly magas, mint a milyen hosszú, alakja tojásdad, hátsó

részén elkeskenyed és közepén legmagasabb. Alsó szegélye csaknem egye-

nes, rövid sörtékkel fedett ; hátsó szegélye kissé ívelt és egészen csupasz.

A pánczél fölülete majd sima, majd pedig hosszában sávolyozott. ritkán

i'eczézett.
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Utópotrohja rövid, széles és szabad vége felé szélesedik. Végs csú-

csán egyenesen elmetszett és nem kerekített; küls szegélyén hat-hét,

egyenl nagy fogaeska emelkedik. A végs karmok simák alapjukon egy-

egy kis tüskével.

Hossza: 0-35—0-39%. Magassága: 0-"23—0-26 «*(„. Fejmagassága :

0-OS—0-09 %,.

A hím orrmánya igen rövid, annyira, hogy a tapogatók nálánál jóval

hosszabbak. Az els lábpár karmai kicsinyek, ersen mellfelé hajlottak. Az

utópotroh hátsó szegélye sima s az ondóvezetékek a végs karmok eltt

nyílnak.

Úgy látszik, hogy a ritkább fajok közé tartozik, mert még eddig csak

igen kevés helyen észlelték. A Eetyezát tavai közül csak a Zenoga-tóból

gyjtöttem, de az anyagban csupán két példányt láttam, melyek egészen

ivarérettek voltak, st egyikben már kis embrió is volt jelen.

E két példány különben azon varietashoz tartozik, melyet Kukz W.,

Alona parvula fajnév alatt írt le, azaz pánczélja egészen sima.

Nem. Ctnnptoceröus, Baird.

Camptocercus LiUjeborgü, Schödler.

Lynceus macrourus ___ -__ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. ^0. Taf. VII. Fig. 4.

Camptocercus LiUjeborgü Schödler: Keue Beitr. pag. 36. Tab. III. Fig. 46—48.

Lynceus macrourus ___ -._ Norman and Brady : Brit. Entomostr. jiag. 22. Taf.

XX. Fig. 6. Taf. XXI. Fig. 2.

Camptocercus LiUjeborgü Müller P. E. : Danmarks Cladoc. pag. 166. Tab. III.

Fig. 14.

« latirostris _-_ Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 35. Tab. II. Fig.

9—10.

« LiUjeborgü Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 77. Fig. 3.5. 36.

Hosszukás-tojásdad teste hátul csaknem egyenesen metszett, világos

szarusárga szín. A fej és tor érintkezési irányában a hátszegély kissé be-

mélyedt. Feje aláfelé hajlott hasonló irányú orrmánynyal. Fekete festeny-

foltja szembetnen kisebb a szemnél és hozzá közelebb fekszik, mint az

ormány csúcsához. A tapogatók hengeresek, alapjukon íveltek; oldalsörté-

jük szabad csúcsukhoz nagyon közel fekszik s oly hosszúra njúlik, mint az

idegpálczikák.

A pánczél megnyúlt-négyszög, hátul elkeskenyed ; közepén legma-

gasabb. Fels szegélye ersen ívelt; hátsó szegélye egyenes, s azon szög,

melylyel az alsó szegélybe megy át, három-négy kiszökell kis fogacskával

díszített ; alsó szegélye egyenes, hátrafelé kissé fölfelé emelked, mells
felében hosszú, finom sörtékkel borított, melyek hátrafelé mindinkább

rövidülnek. A fogacskák fölött még egy sor finom sörte is látható. A pán-

czél felülete sávolyozott.
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Az ntópotroh nyúlánk, küls szegélyén 24

—

-2^ különböz bosszú

fogacskával díszített; végs karmai egész bosszúkban finoman fogazottak.

Hossza: l'O— \-í%i. Magassága: 0*55—0-05^%,. Fejmagassága :

0-31—0-33%.
A bím abban különbözik a nsténytl, bogy utópotrobjának hátsó

szegélye egészen sima s a fogacskák róla hiányoznak..

E szép nemnek és fajnak csupán üres vázait észleltem a Zseminye-tó

partjain gyjtött anyagban, maguk az állatok valószínen gyjtésem ide-

jén már tul voltak éltük delén és téli peték lerakása után vagy elpusztul-

tak, vagy pedig a tó mélyebb rétegeibe vonultak le.

Család. DAPHNIDAE, Sars.

Nem. Daphnia, Müller O. Fk.

Daphnia lacustris, Sars G. 0.

Daphnia lacnstris .__ Sars G. O. : Oin de i Omegnen of Christiania forekom.

Clafloc. And. Bidrag. pag. 266.

« « ___ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 33. Fig. 7.

Teste középnagyságú, színtelen vagy balványsárgás a fej és tor között

bemélyedés nélkül. A fej aláhaj ltt, mellül kerekített, alul mélyen öblözött.

Homloka kevéssé áll ki, Orrmánya aránylag rövid, végén gyengén ívelt és

hegyes csúcsban végzdik. A hosszukás-tojásdad lencsékkel ellátott nagy

szem a fej közép vonalánál jóval alantabb fekszik. Tapogatói a fej hátsó,

gyengén ívelt részletével összenttek s idegpálczikáik nem érik el az orr-

mány csúcsát.

A pánczél szélesebb a fejnél, hosszas-tojásdad alakú, közepe táján leg-

magasabb ; fels és alsó szegélye a kifejlett nsténynél egyenlen ívelt s az

egyenes, hátrafelé irányuló tüske a test középvonalában fekszik. A szegé-

lyek és tüske gyengén sörtézettek.

A vakbelek rövidek, egyenesek. A potrohfüggelékek szabadok és egy-

máshoz közel állanak. Az utópotroh hátsó szegélye 14—16 egyenl nagy-

ságú fogacskával szegélyezett.

Hossza: 2-21 %. Magassága : l-:i6%. Fejmagassága : 0-61 «í(„. Tüske

hossza : 0*3 %.
E fajt legelször Sars G. 0. észlelte 1 862-ben Svédországban ; az

európai más átkutatott fauna-területeken még ez ideig csupán Hellich

észlelte 1876—77. évben Csehországban. A Eetyezát tavai közül csak a

Zseminye tóban fordul el, még pedig meglehets nagy számban.

Daphnia longispina, Leydig.

Daphnia longispina __ Leydig : Naturgesch. der Daphnien, pag. 140. Tab. II. Fig.

13-20.
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r?aphni!i longisiniia ._ Tóth S. : Die Eotatorien nncl Dapli. ans Umg. von Pest-

Ofen. Id. m. pag. 184.

« « ...^ Chyzer C. : Über d. Crustac.-Fauna Ungarns. Id. ni. -p&g.

50ß. és 518.

« u __. TÓTH S. : A budapesti kandicsfélék, Akad. közlem. 1863.

pag. 136. Fig. 7.

« « _ _ Sars G. O. : Id. m. pag. 145.

(( « ._ Fric A. : Krustenthiere Böhmens, pag. ^23S. Fig. 36.

(I « ._. Müller P. E. : Danmarks Cladocera, pag. Ilí2. Tab. I.

Fig. 1-2.

« « -__ Hellich : Cladoceren Böhmens, j)ag. 32.

« « --_ Lutz A. : Cladoc. d. Umgeg. v. Leipzig. Id. m. pag. 36.

K >( _.- Lutz A. : Cladoc. d. ümgeg. v. Bern. Id. m. pag. 41.

Dr. Tóth Sándor a magy. tud. Akadémia «Mathematikai és termé-

szettudományi közlemények») 1. kötetében a 136-ik és következ lapokon

részletes leírást közöl e fajról, egyúttal rajzát is mellékli. Leírását ez okból

szükségtelennek tartom.

A Retyezát tavai közül a Zenoga-tóból gyjtöttem csupán, de gyj-

töttem ezenkívül a Pelcsinye havasnak egy útszéli ideiglenes tócsájából,

melyben igen nagy mennyiségben úszkált.

Daphnia obtusa, Kurz.

Daphnia pnlex _._ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. 30. Tab. II. Fig. 2. 3.

« obtusa... Kurz W. : Dodekas neuer Cladoc. pag. 16. Tab. I. Fig. 8. 9.

« « -__ Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 28.

Teste aránylag kicsiny ; feje a pánczéltól mély bevágás által van el-

választva, magas, összenyomott, elöl egyenletesen kerekített, homloka ke-

véssé kiálló ; alsó szegélye gyengén ívelt. Orrmánya a széles, kevéssé kiálló

tapogatókkal derékszöget képez. Szeme az agydúcz széléhez közel fekszik

és több jéglencsével van ellátva. Evezöcsapjai nyúlánkak s alig érik el a

pánczél hosszának felét.

Pánczélja tojásdad alakú, hátrafelé egyenletesen keskenyedik s a test

közép vonalában fekv tüskében végzdik, mely igen rövid és néha hiá-

nyozik. A fels és alsó szegély kevés, egymástól távol álló tövissel díszí-

tett. A pánczél külsfelülete finoman, de világosan reczézett.

A vakbelek hosszúak, vékonyak és spirálisan csavartak. Az els két

potrohfüggelék vastag, egyenltlen hosszú és közvetlen egymás mellett

fekszik. Az ívelt utópotroh alul gyengén öblözött s mindkét oldalon 9-— 10

egyenl nagy, ívelt fogacskával ékített. A végkarmok alapján két-két nyúl-

vány van, melyek közül az elsn nyolcz, a hátsón hat fogacska emelkedik.

A farksörték hosszúak.

Hossza: 1-55—2-1%. Magassága: 0-98—1-23%. Fejmagassága :

0-25—0-37 %, Tüske hossza : 0-08 %,.
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A hím több tekintetben különbözik a nsténytl, feje ell kerekített,

alul egyenes. A tapogatók ostorai hosszúak, végükön görbültek, A pánczél

mells és hátsó szöge tompa, alig kiszökellö s az alsó szegély szöge hosszú

sörtékkel fedett. Tüskéje szembetnen hosszabb a nstényénél és fölfelé

iránjuló. A potrohfüggelékek rövidek és sörtések.

Hossza : 1-08 %. Magassága : O'ôO «*/„,. Fejmagassága : O^H %,. Tüske

hossza: O'i "2
'»'/,„.

A Zenoga-tó keleti partján fekv kis iszapos tócsában gyjtöttem a

Diaptomus Castor és Branchipus diaphaniis társaságában.

Dafphnia pellucida, Müller P. E.

Daphnia pelhicicla _._ Müllkr P. E. : Danmai-ks Gladocera, pag. 116. Tab. I. Fig. 5.

Feje a törzstl nincs elkülönülve, széles és összenyomott, homloka

kiálló, kerekített. Orrmánya kissé hegyes, hátrafelé hajló. A nagyobb számú

lencsékkel bíró szem a homlok alsó negyedében fekszik. Hengeres tapoga-

tói igen rövidek, csak oly hosszúak, mint az orrmány fele, ellenben idegpál -

czikáik hosszúak, valamicskével hosszabbak, mint az orrmány.

Pánczélja tojásdad és nagyon átlátszó ; tüskéje hosszú, kissé fölfelé

ívelt. Az alsó pánczélszegély gyengén sörtézett. Utópotrohja hasonlít a

Daphnia longispiná-éhoz, de alapján kissé szélesebb. A potrohfüggelékek

ersen sörtézettek. A végs karmok alapjukon finoman fogazottak, azontúl

pedig finoman sörtézettek.

Hossza : \'2
^f^^ . Magassága : 0-32 %. Fejmagassága : 0-15 %. Tüske-

hossza : 0*3 %.
A Müller P. E. által Dániából leírt eme fajt, mely úgy látszik, hogy

az átkutatott európai fauna-területek többiérl hiányzik, a Zenoga-tó dél-

keleti partján fekv nagyocska, iszapos fenek tóból gyjtöttem, melyben

meglehets gyakori.

Daphnia psittacca, Baird.

Daphnia psittacea __ .__ Baird : British. Entomostr. pag. 92. Tab. IX. Fig. 3. 4.

« « ._ ScHOEDLER : Braachiop. d. Umgeb. von Berlin. I. Beitr.

pag. 16.

« « ._ __. Fric a.: Krustenthiere Böhmens, pag. 283. Fig. 34.

« « ._ Kurz W. : Doclekas neuer Cladoc. pag. 18. Tab. I. Fig. 10.

« « .__ ___ Hellich: Cladoeeren Böhmens, pag. 25.

Teste nagyon összenyomott, feje alá hajlott. Orrmánya rövid, tompa

és alsó csúcsán ferdén metszett. Szeme közepes nagyságú, kevés lencséjü

s ezek is részben festenynyel vannak fedve. Festenyfoltja kicsiny. Agas-

csapjai nyúlánkak, pikkelyezettek s evezsörtéik hosszúak, két ízek és

tollasak.

Pánczélja tojásdad-s a fejtl egy kis bemélyedés által van elválasztva.
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Tüskéje alapján széles, rövid, gyengén ívelt. Fels szegélye gyengén,, az

alsó pedig ersen ívelt.

A vakbelek aránylag hosszúak és nyúlánkak, a két els, hosszú pot-

rohfüggelék egymáshoz közel áll, a harmadik hosszabb a megelzknél.

Az utópotroh hosszú, ívelt, alsó szöge gyengén ívelt.

Hossza: 1-9%. Magassága: 1-30%. Fejmagassága: 0*4 '«^. Tüske

hossza: O'lS'^i.

A Pelesinye havas útszéli, ideiglenes, iszapos pocsolyájában igen

nagy számban találtam, más Daphnidák társaságában.

Daphnia Schaeferi, Baied.

Daphnia pulex ___ Straus : Mém. sur les Daplm. Tom. V. Fig. 1—20. Tom. VI.

pag. 158.

« « __. Koch: Deutschlands Crust. Heft 35. Fig. 15.

« Schaefferi-__ Baird : British Entomostr. pag. 93. Tab. VII. Fig. 1. 2. Tab.

VIII. Fig. A—I.

« magna __^ Lilljeborg : De Crustaceis etc. pag. 24. Tab. I. Fig. 7—9.

Tab. I. a. Fig. 1—13. Tab. XVI. Fig. 9.

« Schaeiïeri--. Schödler : Branchiop. d. Umg. v. Berlin, pag. 11. Fig. 1. 3.5. 6.

« magna ___ Leydig : Naturgesch. d. Daphnien, pag. 134 Fig. 21. 23.

" « ___ TÓTH S. : A bvidaxDesti kandicsfélék, pag. 133. Fig. 5. 6.

« « ___ Lutz A. : Cladoc. d. Umg. v. Leipzig, pag. 36.

i( Schaefferi... Müller P. E. : Danmarks Cladoc. pag. 108.

<( « Hellich : Cladoceren Böhmens, pag. 23 Fig. 1.

E fajt dr. Tóth Sándok mint Daphnia magna-t a magy. tud. Akadé-

mia «Mathem. és természettud. közleményei »-ben a 133-ik és következ

lapokon részletesen ismertette s így annak újból való leírása fölösleges.

Néhány példányát a Zseminye-tóból gyjtöttem. A többi tavakból

hiányozni látszik.

II. Air. BEANCHIOPODA, Lamaeck,

Család. BEANCHIPODAE, Claus,

Nem. Branöhipus . Schaeffer.

Énemnek legels alakját Petiver írta le 1709-ben « Gazophilazion

naturse» czím müvében «Squilla lacustris minima, dorso natante» név

alatt Angolországból ; valószín, hogy Linné 1746-ban megjelent «Fauna

Suecica»-jában ugyanezen állatot ismerteti, de csak mint álezát írja le;

«Systema naturse »-jának X-ik kiadásában már mint «Cancer stagnalis»-t

említi. 1752-ben Schaeffer Kegensburg környékérl egy a PETivER-féléhez

nagyon hasonló alakot ismertet «Apus pisciformis» név alatt, hü rajzait

közölvén; nevét azonban «Elementa entomologica» czím 1780-ban kiadott

nagy mvében «Branchipus pisciformis »-ra változtatta. A PETivER-féle alak-
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kai teljesen azouoist King Eu. ír le 170::i-beuNorvicli környékérl, 17Uri-ben

pedig dr. Sh.\w közöl igen részletes leírást a «Linnean Society» kiadvá-

nyaiban, de a LiNNE-féle «Cancer stagnalis») néven említi. Prévost l80H-ban

új, minden tekintetben kimerít leírását közli a Petiver-, King- és Shaw-

féle alaknak s azt «Chirocephalus diapbanus»-nak nevezi; 1820-ban érte-

kezése kibvítve újólag megjelent JuRiNE-nek «Histoire des Monocles d

czím mvében. Összehasonlítva a Schaeefbr által nyújtott leírást és raj-

zokat a Shaw, de fleg a Prévost leírásával és rajzaival, azonnal szembe-

ötlik az azok közötti különbség s könnyen meggyzdhetünk arról, hogy

a két alak szembetnen eltér egymástól. A késbbi búvárok nagyon he-

lyesen nem is tévesztették össze a két alakot, illetleg két fajt, de össze-

tévesztették a genus nevet, vagy helyesebben szólva zavarban voltak az

iránt, hogy a ScnAEFFER-féle «Branchipus pisciformis» és a PREvosT-féle

«Chii'ocephalus diaphanus» ugyanazon genus két önálló fajának tekintend-e

vagy pedig, mindkett külön genus képviseljének, így például Fischer

mindkettt Branchipus genus név alá foglalja, míg ellenben Thompson I. W.

a ScHAEFFER által leírt alakot a Branchipus genus typicus alakjának tekintve,

Branchipus Schseíferi néven írja le, a Prévost által leírt alakot pedig a

Chirocephalus genusnak typusául tekinti és Chirocephalus Prevosti-nak

nevezi. Latreille, Desmarest, Guérin és Milne-Edwards is a Fischer

példáját követték és a két fajt egy genus név alá, a Branchipus genus név alá

osztják be; ellenben Baird 1850-ben «British Entomostraca» czím müvé-

ben a Chirocephalus genus nevet megtartja, st kétségét fejezi ki a felett,

hogy a ScHAEFFER által leírt faj önálló és a Chii-ocephalus diaphanus-szal

azonosítja. Grube 1853-ban az Archiv für Naturgeschichte XlX-iki évfolya-

mában, 1853-ban megjelent «Bemerkungen über die Phyllopoden» czím
terjedelmes értekezésében kritikailag igyekszik feldolgozni az idevonatkozó

adatokat s felsorolja az addig ismert összes Branchiopodákat. A Schaeffer-

féle Branchipus- és a PREvosr-féle Chirocephalus-genusokat egyesíti, az

utóbbit synonymnak véve. Azonban már igen is a túlságba ment, miután

a Branchipus genus név alá foglalja be az Artemiá-kat is és mint Branchi-

pusokat sorolja fel. Az újabb irodalomban e tárgyra vonatkozó adat igen

kevés van, különösen olyan, mely e kérdést vitatná és eldönteni igyekeznék.

E téren egyedüli a Lilljeborg V. értekezése, mely 1877-ben a «Eeg. Societ.

Scientiar. upsaliensis» kiadványaiban «Synopsis Crustaceorum suecicorum

ordinís Branchiopodorum et sub ordinis BbyllojDodorum» czímeu jelent

meg. Lilljeborg ez értekezésében mellzve a korábbi nézeteket, egészen

új beosztást állít fel : a ScHAEFFER-féle Branchipus genus nevet elfogadja

ugyan, de e kereten belül két algenus-t különböztet meg, nevezetesen a

PREvosT-féle «Chirocephalus» és a Verril E. A.-féle «Branchinecta» al-

genusokat. A Chirocephalus algenust így jellemzi: «Antenna' inferiores

maris processibus armataí, et earum appendices basales ant^^riores maximœ
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annulatse et aculeatœ, et ad latus exterius processus digitiformes duo vel

plures gerentes» es egy fajt ír le Branchipus stagnalis név alatt, mely

azonban, mint a leírásból látszik, valószínleg a PßEvosT-fele Chirocepha-

lus diaphanus. â Branchinecta algenust pedig így jellemzi: «Antenna'

inferiores maris médiocres et teretes, biarticulatœ, et pra&terea semiarticula-

tione basin proj)iu8 instructae, ver simplices, processibus et appendicibus

carentes, et parte basali tantum modo intus aculeata». Ezen alnemböl is

csupán egy fajt ír le, a Branchinecta paludosus-t, mely korábban Branchi-

pus paludosus név alatt volt ismeretes. Mint a fentidézett rövid jellemzé-

sekbl kitnik, LiLLJEBORG a Chirocephalus alnembe azon Branchipusokat

akarná beosztani, melyeknek homlokán a PnEvosr-féle Chirocephalus

diaphanuséhoz hasonló függelékek fordulnak elö, míg a Branchinecta

alnembe azokat, melyeknek homlokán ilyenféle függelékek nem találhatók.

A kérdést azonban ezzel nem hogy tisztázta volna, de söt még az emiitett

alnemek felállításával zavarta s új beosztása nem csupán a fajok és nemek

összetévesztése miatt hátrányos, de tarthatatlan azért, mert mai nap már
ismerünk pár olyan Branchipus fajt, melyek átmenetet képeznek a legegy-

szerbb homlokfggelék Branchipus stagnalis-tól a Chirocephalus diapha-

nus-hoz, min a Branchipus Grubii, Dybovszky és egy egész sorozatot lehet

bellük összeállítani. így például a kiinduló ponton áll a Branchipus

paludosus Müller 0. Fr., melynek homlokán egyáltalán semmi függelék

nincs ; ezután következik a Branchipus stagnalis, melynek homlokán a

tapogatókhoz hasonló hosszúra nyúlt függelékek lépnek fel ; a Branchipus

Josephine, Grube, fajnál e függelékek már módosulnak, a mennyiben be-

felé íveltek és bels szegélyükön fogazottak, a Branchipus Grubiinál, Dy-

bovszky, a függelékek szalagalakúakká idomultak, megnyúltak s mindkét

oldalukon fogazottak s végre a Branchipus (Chirocephalus) diaphanus-nál

az elbbiéhez hasonlóak, de küls oldalukon még 3—4 ujjalakú függelék-

kel íb ellátottak.

Tekintve ama körülményt, hogy a PREVosT-féle Chirocephalus diapha-

nus szervezeti tekintetben nem tér el a többi Branchipus-faj októl, tekintve

továbbá az elbb említett fajok sorozatát, én a Chirocephalus genust mel-

lzöm, s az elsbbségi jogot tartva szem eltt a ScHAEFFER-féle Branchipus

genust fogadom el, nem oly terjedelemben azonban, minben azt Grube

fennebb említett értekezésében, miután én az Artemia genus-t attól teljesen

elkülönítendnek tartom.

Meg kell említenem e helyen még azt, hogy hazai irodalmunkban is

feltalálható e nézet- eltérés, mert például a Tóth Sándor és Chyzer Kornél

társértekezésében, mely a ((Magyarhoni természetbarát» 1858-iki kötetében

jelent meg «A Budapest vidékén eddig talált Héjanczokról» czímen, mind
a Branchipus, mind a Chirocephalus genus említve van, míg dr. Chyzer

KoRNÉL-nak a magy. tud. Akadémia Math, és természettud. kiadványaiban
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1861-ben a «A pesti levellábu liéjanczokról» czjmeii kiadott dolgozatában

oda nyilatkozik, hogy a Chirocephalus genus név törlend. A dr. Margó

Tivadar «Budapest és környéke állattani tekintetben» czím müvében

közlött névjegyzékben pedig a Branchipus és Chirocephalus genusokat

újólag megtalálhatni.

Ezeket elre bocsátva, áttérek a Retyezát tavai faunájában elforduló

egyetlen Branchipus fajnak ismertetésére.

Branchipus diaplianus, Prévost.

Squilla lacustris minima, do]"SO

natante.-.-

Kemarkable aquatic insect _^

Cancer stagualis ___ ___ __^

Chirocephalus diaphanus _._

Ino Piscina __. -._

Branchipns Prevostii

Chirocephalus Prevostii

Branchipus diaphanus _._

c( chirocephalus

« paludosus .__

Petiver : Gazoph. Nat. Tab. !ál. Fig. 7.

King : Phil. Trans, pag. 72. Tab. IV.

Shaw : Linn. Trans, pag. 103. Tab. IX. Fig. 4. 5.

Prévost : Jom-n. de Phys. 1803. p. 37. Tab. I. Fig. 1—3.

JuRiNE : Histoire des Monocles, pag. 201. Tab. XX

—

XXII.

Schrank : Fauna Boic. pag. 249.

Fischer : Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 1834.

Thompson : Zool. Research, fasc. VII. Tab. III. Fig. 4.

5. Tab. IV. Fig. 1.

Milne Edwards : Hist. Crust, pag. 368.

GuKRiN : Icon. Règ. An. Crust. Tab. XXXIII. Fig. 3.

Desmarest : Consid. gén. Crust, p. 389. Tab. LVI.

Fig. 2.

Lamarck : Hist. An. s. Vert. 2. kiad. J 98.

Latreille : Régne anim. Ed. IL Tom. IV. pag. 176.

Tab. 336. Fig. 14—16.

Budge : Verhandl. d. natiu-hist. Vereins d. Rheinl.

1846. pag. 86. c. Tab.

LiÉviN : Neueste Schrift, d. naturf. G eselisch, in Dan-

zig. 1848. B. IV. H. IL pag. 3.

Baird : British Entomostraca, pag. 53. Tab. III.

Fig., 1. 2. Tab. IV. V.

Grube : Archiv für Naturgesch. XIX. Jahrg. 18.-)3.

pag. 74. 80.

LiLLJEBORG -: Synopsis Crustaceorum suecicorum,

pag. 3.

Teste karcsú, hosszura nyúlt s a fej, tor és potroh jól megkülönböz-

tethet. Feje két szelvénybl áll, melyek közül a hátsó keskenyebb az els-

nél és nyaknak tekinthet. A fejhez vannak illesztve a tapogatók, szemek,

ölel karok és ezeknek függelékei. Azon szerveket, melyeket én itt öle-

lknek akarok nevezni, a különböz búvárok különbözképen nevezték és

egyúttal különbözképen értelmezték; igy Baird 2-ik tapogatópárnak ne-

vezi, Dybowszky szarvaknak úgy szintén Chyzer is; ölelöknek pedig épen

azért nevezem, mert közösülés alkalmával a hím ennek segélyével öleli

magához a nstényt. Különben azt hiszem, hogy leghelyesebben a szaba-

« diaphanus

Chirocephalus «

Branchipus «

« stagnalis .
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(Ion élö Evezölábuak els tapogatópárjával s az Ágascsapuak evezöcsap-

jaival vagy ágascsapjaival homologizálhatók.

Az ölelök a hímnél és nsténynél feltn szerkezeti eltérést mutatnak.

A hímnél a homlok két oldalán kissé a hasoldalra húzódva feküsznek és

két ízbl állanak. Els ízük széles, húsos, bels szélén, eredetéhez közel

rövid, mozgatható függelékkel; második izük ívelt, hengerded, néha végén

lapított, tövén befelé irányuló, sarlóalakban kissé görbült és fogazott füg-

gelékkel. Az els íz alapján egy különös szerv ered, melyet elször Shaw
különböztetett meg részletesen s azután Prévost írja le tüzetesen ; e szer-

vet Shaw «trunk)>-nak, Prévost pedig «second-fingerw-nek nevezi s miután

szerkezete, illetleg külsje a kézhez nagyon hasonlít, ez nyújtott alkal-

mat PEEvosT-nak a Chirocephalus genus név felállítására. E különös szerv,

melynek élettani feladatát illetleg pontos adatok még nincsenek, követ-

kez részekbl áll : a legfontosabb, helyesebben a förészletet egy hosszú,

szalagszer képlet képezi, mely az ölel alapjának bels alsó részleténél

eredve, kinyújtott állapotban az ölelknél hosszabb, rendes körülmények

között azonban aláfelé begöngyölített. Bels és küls szegélye egyenl

nagyságú fogacskákkal fedett, minek folytán az egész szalag kettsen foga-

zott frészre emlékeztet. Az egyes fogacskák alsó lapjukon kissé öblözöttek,

míg fels lapjukon domborodottak és 20—25 befelé hajló finom fogacská-

val szegélyezettek ; azonban nem az összes fogacskák vannak ily sren
fogazva, mert a szalag alapján fekvkön csupán 4-—5 nagyobb, ívelt és

ers tüske emelkedik. A szalag belseje egész hosszában izomrostokkal van

kitöltve, felülete sima, kivéve alsó harmadát, melyen itt-ott egy-egy er-

sebb, görbe tüske látható. A szalag alapjához közel a küls oldalon négy

ujj alakú nyúlvány indul ki mellfelé, melyek a szalagtól kezdve kifelé foko-

zatosan rövidülnek, úgy, hogy leghosszabb a szalag mellett emelked, míg

legrövidebb a legküls negyedik. Az ujjak mindannyian hengeresek, puha

állományúak, alsó szegélyük sima, míg fels szegélyükön több-kevesebb

ers tövis emelkedik. Mindenik ujj végén egy ers, befelé hajló karom van,

alapján egy kis nyúlványkával. Ezeken kívül a szalag alapján a hasoldalon

még egy háromszög alakú hártyás képlet, helyesebben lemez is emelkedik,

melynek küls szegélye alapjától fölfelé befelé szökell és kerekített szög

alatt kifelé irányulva, magas csúcsba folytatódik. A lemez nem egészen sík,

mert küls felében befelé hajlik, szegélye itt kidomborodó és egész hosz-

szában két sor fogacskával fedett. Azon helyen, hol a lemez befelé hajlik,

a csúcshoz közel egy zsebalakú kitüremles is látható. A lemez fels szegélye

fogazó kt, még pedig 12 fog van kifejldve, melyek közül a hét bels meg-

lehets nagy és nyúlványhoz hasonlít, míg az öt küls csupán gyenge ki-

emelkedésnek látszik. E fogak, illetleg nyúlványok alapján egy-egy kis

sörte emelkedik. Hogy eme képletek az ölelhöz tartoznak, azt elvitatni

nem lehet.
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A nsténynél az ölelök már nem oly complicált szerkezetek, csujDán

egy ízbl állanak, mely a hím ölelje alapi ízének felel meg; hengeresek?

alapjukon szélesek, végükön kihegyesedk befelé kissé sarlóalakulag gör-

bült puha állományú szarvat képeznek, melyen semmi mellékfüggelék

nincsen. Felületök azonban finoman szrözött. A homlokról hiányzik a

hímnél oly feltn homlokfüggelék.

A tapogatók mindkét ivaregyénnél egyenl szerkezetek, mozgatha-

tók, hengeresek. A homlok mögött, közel a szemkocsányok alapjához ered-

nek és végük felé fokozatosan keskenyedve néhány finom tapintó szrben

végzdnek.

A szemek hosszú kocsányon ülnek, sok lencséjüek és festenyük sötét

violaszín, nemkülönben a homlok közepén fekv kis festenyfolt is.

A hím penise kemény cuticulából áll, alakra egy czipöhöz hasonlít és

hegyes fele alá és kifelé irányul. A penis egész fölülete tömötten álló kis

tüskékkel fedett.

A nstény petezacskója fordított kúpalakú, hegye két csúcsú és na-

gyon kihegyesed ; a peték sárgás színek.

A villa mindkét ivarnál oly hosszú, mint a megelz négy potroh-

szelvény együttvéve, színe élénk piros és mindkét oldalán hosszú sörtékkel

borított.

Más szervezeti viszonyait tekintve a többi Branchipusokhoz hasonló,

különösen a Grube által leírt Branchipus Josephinehez és a Dybowszky

álial leírt Branchij)us Grubü-hez hasonlít.

Színe zöldes vagy sárgás ; az általam gyjtött példányok meg épen

halvány zöldes-sárgák voltak, ölelik azonban sötét sárgák, feje ellenben

halvány violaszín volt.

A nstény testhossza : iO—25 *«^;, ; a hím testhossza aláhajlott hom-

lokfüggelékkel : 20—25%; kiterjesztett homlokfüggelékkel 30—35 «'=(„.

Eme gyönyör fajt Angolországban több helyrl gyjtötték, így

Baird Blackheath; E. Doubleday Eppneg-, x\ger C. Brigthon; Leach

Bristol és Devonshire; Westwood Hammersmith környékérl gyjtötte.

Francziaországban Prévost Montanban; Desmarest Fontainebleau és Joly

Toulouse környékérl ismertetik. Németországban Blasius és Budge Bonn,

SiEBOLD és LiEviN Dauzíg környékén találta. Oroszországból csupán Fischer

említi.

Én a Ketyezáton két helyen gyjtöttem ; a legszebb és legfejlettebb

példányokat a Zenoga-tó mellett fekv egy kis, iszapos fenek tócsában

találtam más Crustaceumok társaságában ; különösen nagy számban voltak

a hímek. A második pont, hol találtam a Fekete-tótól a Zenoga-tóhoz

vezet útamban talált egy kis kristálytiszta, sziklafenek, sekély, állandó

tó volt; ebben azonban már nem voltak oly szép példányok, jóval kisebbek

voltak a Zenoga-tóból fogottaknál s itt a nstények voltak nagyobb szám-

Termésxetrajzi fiizefek. vn. knt.
•'>
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mal. A nagysági eltérés magyarázatát abban látom, hogy e helyen keve-

sebb táplálékhoz juthattak, mini az elbb említetten, miután ebben csak

pár példány másféle Crustaceumot találtam.

Szükségesnek látom e helyen e fajnak hazánkban való elfordulására

vonatkozó irodalmi adatok áttekintését adni, miután ezek szerint mai nap

is kétes, hogy- vájjon meg van-e az egyebütt is faunánkban és nevezetef-en

azon a helyen, a melyrl említve van.

Mint a Branchipus és Chirocephalus genus neveknek irodalmunkban

elfordulásának tárgyalásánál említettem volt, Tóth Sándor és Chyzer

CoRNÉL értekezésekben, mely a «Magyarhoni természetbarát» 1858-iki

folyamában «A Budapest vidékén eddig talált héjanczokról»» czímen jelent

rjaeg, a 88. lapon a Chirocephalus diaphanus mint a budapesti fauna egyik

alakja van említve. E helyen nevezett szerzk következleg szólnak róla :

«E szép állat a Duna fels 'partjain lev tavakhan évenkínt fehruártl 7nár-

czius, legfeljebb áprilisig nagy mennyiségben jön el. — Késbb nyomtalanul

eltnik, mit részint a magasabb fokú hségnek, részint az ez által téli álmok-

ból felébred békák ésgörek falánkságának tulajdo7ríthatunk». Chyzer Cor-.

NÉL Ugyan ezen évben a bécsi «Verhandlungen der zoolog.-botanische Ge-

sellschaft» VIII. kötetében «Ueber die Crustaceen-Fauna Ungarns» czím
enumeratiójában az 506-ik lapon Branchipus diaphanus néven sorolja fel.

Brühl a Chyzer C. fentidézett értekezésére reflectálva ugyancsak a «Ver-

handl. d. zool.-botan. Gesellsch.» X. évfolyamában az «Ueber das Vorkom-

men einer Estheria (Isaura, Joly) und des Branchipus torvicornis in Pest»

czím értekezésében a láO-ik lapon a Branchipus diaphanust is említi,

mint a buda^Desti fauna egyik alakját. Chyzer Cornél 1861-ben a magy.

tud. Akadémia «Mathem. és természettud. közlemények» 1-s kötetében

«A pesti levéllábú héjanczokról» czím monographicus dolgozatában a

64 és 65. lapon a Branchipus diaphanusra vonatkozólag ezeket mondja :

«Baird értekezésébl,— hol a Chirocephahisnál elkövetett régibb roppant név-

zavar és valóságos chaos a régibb irodalom nagy ismerete mellett 4 lapon át

egész terjedelmében ki van dolgozva, — és rajzaiból látom, hogy a Ghiroce-

phalusoknak s különösen diaphanusnak nevezett Branchipusok az én álta-

lam annak tartott állataimtól annyiban különböznek, hogy méltán és joggal

nézhetem ket más fajnak, s minthogy egyik eddig leírt ßranchipusnak

isméje sem illik rajok, új fajnak, melynek hazánhbani eljövetele végett

Branchipus hungariciis nevet adok.» Mint e szavaiból látszik tehát, a Bran-

chipus diaphanus nincs meg Budapest faunájában, mert az a faj, melyet Tóth

és Chyzer együtt, Chyzer és az ö nyomán Brühl is Branchipus diaphanus

név alatt mint l)udapesti alakot említ, nem a Branchipus diaphanus, hanem



egy egészen más, és nevezetesen Chyzer által újnak tartott faj : a Branchi-

pus hungaricus. Ugyan oly értelemben nyilatkozik Chyzer a szóban forgó

fajról a «Verhandl. d.zool.-botan. Gesellschaft« Xl-ik kötetében «Berichti-

gungen und Ergänzungen zu meiner Abhandlurg: Ueber die Crustaceen-

fauna Ungarns» etc. czím közleményében a 117-ik lapon, hol ezeket

mondja : « . , . ersah ich aus seiner (BaircVsJ weitlänfir/en Beschreibung des

Chiroceylialus, wo das Chaos der Synonymie auf nicht weniger als 4 Octav-

seiien gelichtet wird, mit Sicherheit, dass meine Th/iere weit entfernt Chiro-

cephali = Branchipi diaphani zu sein, eine neue bisher unbeschriebene Art

darstellen, der ich als meinem Compatrioten folgenden Namen gebe: Bran-

chipus hungaricus mihi». Dr. Margó Tivadar «Budapest és környéke állat-

tani tekintetben» czím és Budapest faunája alakjainak enumeratióját tar-

talmazó 1879-ben megjelent mvében újra felveszi a Chirocephalus dia-

phanust Budapest faunájába s a 410. lapon eme megjegyzést teszi melléje :

«Chirocephalus diaphanus Prévost (= Branchipus diaphanus Brühl =
Br. hungaricus' Chyzer). Pesten a fels dunapart és a váczi töltés között

fekv agyagos fenek tócsákban csak kora tavaszszed több ízben találtatott.

E faj, mely legelször Prévost által Francziaországban észleltetett és leiratott

Chirocephalus diaphanus név alatt (melynek hímjei jellemz szarvalakú

hátsó csápokkcd bírnak), mindig csak kora tavaszszcd, néha még a jéggel

fedett vízben fordul el. Dr. Chyzer a pesti példányokat külön fajnak tar-

totta s Branchipus hungaricus név alatt írta le. Azonban a test roppant át-

látszósága mindkettnél, valamint liasonló eljöveteli módja kora tavaszszed,

s azon megegyez képesség, mely szerint még a jég cdatt is képesekfejldni,

nézetem, szerint bizonyossá teszik azt, hogy daczára a csekély eltérésnek, me-

lyet Chyzer a pesti példányokon, jelesen a hímek hátsó csápjain s a nstények

petezacskóin talált, a Branchipus hungaricus Chyzer teljesen azonos a Chy-

rocephalus diaphanusscd. »

A fent felsorolt adatokhoz bvebb magyarázatot adni, azt hiszem

felesleges, miután könnyen belátható, hogy még ez ideig teljességgel nincs

eldöntve az, hogy vájjon a Branchipus diaphanus megvan-e Budapest

faunájában, miután az épen csak elbb említett észrevétel szerint a Bran-

chipus hungaricus és a Branchipus (Chirocephalus) diaphanus faj egynek

vétetik. Ezek folytán kötelességemnek tartom az ügyet adataim szerint

lehetleg tisztázni.

A Branchipus diaphanus leírásánál részletesen ismertettem azon

homlokfüggelékeket, melyeknek alakja és szerkezete alkalmat nyújtott

PREvosT-nak a Chirocephalus genus név felállítására s melyek e fajra any-

nyira jellemzk, ennélfogva ismétlés kikerülése végett azoknak leírását e

helyen mellzöm, de e helyett szükségesnek látom összehasonlítani Grube-

nak a Branchipus diaphanusra és CnTZER-nek a Branchipus hungaricusra

írt diagnoaisát, miután ezeknek összehasonlítása igazolni fogja azon állí-
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tásomat, hogy a Branchipus diapbanus es Branchipusbimgaricus két külön-

álló faj.

Geiíbe fentebb említett értekezésében a 80-ik lapon a Branchipus

diapbanust így jellemzi : «Appandicihm frontalibiis in spiram planam con-

tortis, iLtrinque dentihus pinnatis, ramis 4 digit iformihiis denticidatis, in-

feris, sibi adiacentibiis, cornibiis maris in uncum gracilcm obtusum exeunti-

bus, ad basin internam processu digitiformi mrmbranaque lata, triangida,

crenata ornatis, cornibus feminae brevibus crassis, pcdibiis Br. Joscjjhinac

similibus ; segmcntis apodibus quadratis, appendicibus caudalibus longitu-

dine proximonm 4 (junctonim) ; theca ororum quasi fusiformi ; ovis fia-

ventihus. Long. 9—12 Un., color viridis vei flarens, pellucens)). Chyzer C.

a «Pesti levéllábú héjanczokról» czím fentebb hasonlóképen említett érte-

kezéséneli GH-ik lapján a Branchipus hungaricust következképen diagnos-

tizálja: «Fronte in feminis nuda, simplici, in viaribus in processum qiiad-

ratum apice truneatum. producta ; cornibus marrimi validds biartículatis,

articulo secundo versus lineam medianam corporis directo ;processus fron-

talis, articulus cornuum primus et secundus inter se incisuram ovalem

utrinque includentes ; articulus secundus contorlus, apice in acideum exiens.

Ärticido basilari externe adhaeret utrinque lamina longa plana in spiram

contorta in marginibus externo c. 17. interno c. 8. processibus digitiformi-

bus praedita ; cornibus feminae imdto brevioribus, simplicibus, laminis supra-

nominatis carentibus biarticulatis : articulo basilari pyriformi in facie in-

terna aculeo valido curvato praedito, articulo secundo aculeo primi inverso

simili Abdomen seit cauda in appendices duos lanceolatos utrinque

setosos, longitudinc 2—3 proximorum articulorum junctorum exiens ; arti-

culi duo primi partes genitales externas ferentes, theca ovorum solum longi-

tudinis primorum articulorum duorum, hisadnata, apice in processum uvulae

similein producta. Longitudo maris et feminae — 20 %i sine cornubus ; la-

minae cornuum 7 %i ; tlieca ovorum 2 %„,. Color elegáns iam viridis, iam

aurantio ruber, animalia valde pellucida» .

Ha felteszszük, hogy a nevezett két szerz a fentidézett diagnosisok-

ban csakugyan a két faj jellemét foglalta össze, miben kételkedni okunk

egyáltalán nem lehet, minden további késéget kizárólag állíthatni, hogy

Chyzer C. világért sem tévedett, midn azt mondta, hogy az általa Chiro-

cephalus és Branchipus diaphanus név alatt említett faj nem azonos az e

név alatt leírt fajjal, hanem egy egészen más faj. És hogy ebben CnyzER-nek

igaza van, igazolják azon rajzok is, melyek a Branchipus diapbanust tün-

tetik fel. Állításom igazolására a mellékelt táblán h másolatát közlöm

Baird szép rajzai közül a him fejének homlokfüggelékeit feltüntet ábrá-

nak (II. Tábla I . ábra) és Chyzer rajzai közül összehasonlítás kedvéért a

Branchipus hungaricus hímé fejének vázlatos rajzát a homlok függelékek-

kel (II. Tábla 3. ábra). A kett közötti feltn különbség részletezésére és
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bvebb magyarázatára nézetem szerint nincs szükség, dsö tekintetre

szembeötlik az, különösen a liomlokfüggelékeiben. De igazolja állításomat

a Branchipus diapbanns nsténye fejének (II. Tábla .'^. ábra) és a Branchipus

h ngaricus nsténye fejének és fejfüggelékeiuek (II. Tábla i. ábra) alakja

és szerkezete közötti különbség is.

Ezeknek alaj)ján tehát egész határozottan állítom, hogy a Buda-

pest faunájából említett Branchipus (Chirocephalus) diaphanus nem azonos

a más búvárok által leírt Branchipus (Chirocephalus) diaphanussal és hogy

Chyzer CoENÉL-nak igaza volt, midn azt más fajnak tekintette, csakhogy

nem volt igaza akkor, midn azt új fajnak írta le Branchipus hungaricus

néven, mert az egy évvel korábban Dybowszky által Berlin környékérl az

«Archív für Naturgeschichte» 18G0-iki XXVI-ik évfolyamában «Beitrag zur

Phyllopoden Fauna der Umgegend Berlins, nebst kurzen Bemerkungen

über Cancer paludosus Müll.» czimû értekezésben a 196

—

200-ik lapon

részletesen leíratott, mint Branchipns GruhíL Ezen állításom igazolására

álljon itten mindaz, mit a két Auctor fajára nézve mint feltnen jellemzt

kiemel. Nézzük csak mit mond Chyzer C. a Branchipus hungaricus fejének

függelékeirl és mit mond Dybowszky a Branchipus Grubii hasonló szer-

veirl. Chyzer fentebb már többször említett értekezésében a szóban lév
függelékekrl ezeket mondja: (^Articido basilari exteiiie adhaeret iitrinqiie

lamina longa plana in spiram contorta in marginibus cxterno c. 17. interna

c. 8 processibus cligitiformibus praedita ...» Dybowszky pedig így írja le

azokat: a Die Basalanhänge der Hörner (Stirnforsätze Grube) sind bei

dem Männchen lang, bandartig, mit zahlreichen seitlichen bedornten For-

sätzen, 30—3á, versehen und werden zusammengerollt ziuischen den Basal-

theilen der Hörner getragen. » Mint eme idézetekbl látszik mindkét szerz

ugyanazt a szervet írja le s e szervek a leírás szerint teljesen hasonlók

egymáshoz. Egyetlen különbség a homlokfüggelék oldalnyújtványainak

számában mutatkozik, mert Chyzer a küls oldalról 1 7-et, a belsrl 8-at

említ, míg Dybowszky 30

—

40-röl emlékezik meg. Azonban ha tekintjük e

szerv részletesebb leírását e szerzknél, e feltn különbséget elenyészett-

nek fogjuk tapasztalni ; mert ugyanis, míg Chyzer C. a részletes leírásnál

a fent idézett számokat ugyan megtartja, de hozzá teszi, hogy: «Van-e

számttkban bizonyos állandóság, azt nem tudom; minthogy jelenleg mind-

össze két hímpéldány áll rendelkezésemre» ; addig Dybowszky a fentidézett

számot mellzi, helyesebben részletezi, mikor leírásában ezeket mondja :

((Diese seitlichen Fortsätze sind an dem Aussenrande der Basalaiihänge

etwas länger und zahlreicher; denn die Zahl beträgt daselbst 19—20, an

dem Inne.urande dagegen nur 11— 14.» A leíráshoz mellékelt rajzok ugyan,

melyeknek fac similéjét a II. Tábla 3-ik és 4-ik ábráin közlöm, némi

tekintetben eltérknek látszanak, de nézetem szerint a DvBowszKY-féle

(^4-ik ábra) tünteti fel e szervet a maga természetességében, míg a Chyzer
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rajza (^j-ik ábra) egy kissé mesterkélt, mit maga is elismerni látszik, mikor

6 megjegyzést teszi : aAzonban úgy mint le vannak rajzolva, e kmiezek sem

él, sem döglött példányon nem láthatók, mert hegyeknél fogva hosszanti

tengelyök köríil kissé tekercsformán egészen he vannak göngyölítve, s két a

szarvak eltt ül csomót képeznek.»

A hím ölelöinek (szarv) leírásában ugyanazon egyöntetséget találjuk

a két szerznél, mert míg például Chyzer az ölel második ízérl ezeket

mondja: «^4 második tag hegyén egy finom tövisbe végzdik ; bels a petelik

felé néz széle két félholdképü kivágányt mutat, melyeknek küls szélén két

'.hasonló domborodás felel meg. A küls szél közepén apró jelentéktelen fogacs-

kákkal bír»; addig Dybowszky ugyan e tagról következ megjegyzést teszi :

(.(Die Zangen sind von hornartiger Cojisistenz, ihre Form ist in der ersten

Hälfte des Verlaufes iinregclmässig dreikantig, die innere obere Kante ge-

zühnelt und convex, die untere eingebogen und bildet an dem üebergange in

die ziveite Hälfte einen knieförmigen Höcker. Die ziveite Hälfte ist zusam-

mengedrückt und endet etwa ähnlich lüie bei Branchipus cloniger mit einem

seichten halbmondförmigen AusscJmitte.» Az azonosság legszembetnbb

azonban a két szerznek e szervre vonatkozó rajzaiban, melyeknek fac

similéjét a II. Tábla '3-ik ábrán b alatt és a 6-ik ábrán közlök.

Lássuk már most a nstény fejének függelékeit Chyzee leírásában és

DvBowszKY-éban. Chyzer szerint «A nsténynek feje annyira különbözik

a hím fejétl, mintha másfajú állaté volna. A homlok itt egészen sima, egy-

szer, -minden nyújtvány nélküli; az ábrán mely hasonló állásban van raj-

zolva, mint a hímnél f alatt látható ; a két nagy kar helyett itt csak kurta,

d£ szintén ers szarvak láthatók. E szarvak kéttagúak, a tövük (els tag)

csaknem az egész szarvat képezi, némileg körtealakú, bels oldalán hegyes

horogcdakú foggal ; a második tag az els tagnak horogalakú nyujtványához

hasonlít. Ez s a horogalakú fog homorít szelkkel állanak egymásfelé s némi-

leg rákollóhoz hasonlítanak. Különben egészben véve fog nélkül, a nstény

szarvai a pókok rágonyaihoz hasonlítanak leginkább. A fenn leírt lemezek-

nek a nsténynél nyoma sincs.» Ugyanezen viszonyokat tünteti fel Dy-

bowszky, midn ezeket mondja : «Bei den Weibchen íviederholen sich alle

die genannten drei Theile, mir sind sie hier anders gestaltet. Das Basalglied

.stellt einen konischen Zapfen dar, statt der mächtigen Zangen findet sich

nur ein dünner, spitzer Fortsatz und zuletzt vertreten zwei dünne, spitze,

sichelförmig gestellte Fortsätze die bandartigen langen Anhänge des Männ-

chens.» A két szerz által e szervrl adott rajz els tekintetre különösen

küls alakját illetleg ugyan eltérni látszik, mint azt a IL Tábla 5-ik és 10-ik

ábrákon közölt fac similék is igazolják, de ezen eltérésnek is megvan a

maga magyarázata; mert ugyanis Dybowszky e rajzát (10-ik ábra) bor-

szeszben sokáig állott példány után közli, mint azt ábráinak magyarázatá-

ban megjegyzi. De ha összehasonlítjuk CnYZER-nek rajzát (II. Tábla 5. ábra)
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Fric A. nak «Die Krustenthiere Böhmens» czímí'i lí^TI-beii megjelent na-

gyobb müvében közölt rajzának fac similéjével (1. Tál)la, 7. ábra), a kett

közötti hasonlatosság elvitázhatlanná válik.

A nstények petezacskójával sem áll a dolog másképen, mert mint a

mellékelt 2-ik és 9-ik ábra fac similéin látható Chyzer (2. ábra) ugyanazon

alakot rajzolja, a melyiket Dybowszky (9-ik ábra), csakhogy míg Chyzer

azt fölülrl, illetleg szemben rajzolja, addig Dybowszky kissé oldalról

tekintve.

Az eladottakban lehetleg arra törekedtem, hogy a Chyzer és Dy-

bowszky leírásában a Branchipiisokra jellemz szervek hasonlatosságát és

azonosságát feltüntessem és teljes meggyzdéssel állítom , hogy a

Dybowszky Branchipus Grubii-, és a Chyzer Branchipus hungaricus-faja

egy és ugyanazon faj és Budapest faunájában sem Branchipus (Chiro-

cephalus) diaphanus, sem Branchipus hungaricus nincsen, hanem igenis

van egy másik faj, a Branchipus Grubii, Dybowszky.

Miután a Branchipus Grubii, Dyb. irodalmunkban e néven még eddig

említve nem volt, azt hiszem nem végzek felesleges munkát akkor, midn
a reá vonatkozó adatokat e helyen összeállítom.

Branchipus Grubii, Dybowszky.

Cliirocephahis diaphaims ___ Tóth és Chyzer: Magyarhoni természetbarát, 1858.

évf. p. 88.

Branchipus « . Chyzer : Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien,

1858. p. 506.

« « __ Brühl: Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien,

1860. p. lâO.

« Grubii __- ^_. Dybowszky: Archiv für Naturgesch. 1860. pag. 195.

Tab. X.

« hungaricus __. Chyzer: Math. term. tud. közi. 1. köt. 1861. pag. 6.S.

Tab. VI. Fig. 1. 5. Tab. VII. Fig. 4.

« « _._ Chvzer : Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in Wien.

Jahrg. 1861. p. 117. Tab. III. Fig. 6-8.

<i Grubii _._ __ BucHHOLTZ : Schrift, d. kön. Phys. Oec. Gesellsch. zu

Königsberg. V. 1864. p. 63.

« « __ -_ Fric A. : Die Krustenthiere Böhmens, p. ii.53. Fig. 71.

« « ... .. Müller P. E. : Naturhistorisk Tijdsskrift. ?>. R. 8. B.

1873. p. 566.

Chirocephalus diaphanus .., Margó: Budapest és környéke állattani tekintetben.

1879. p. 410.

Készletes leírását itten mellzöm, miután Chyzer Cornel idézett

értekezésében az kimeríten van adva, annyit azonban megjegyzek, hogy

miként az irodalmi adatokból látszik, Chyzer hamarább, illetleg korábban

ismerte, mint Dybowszky s ennek folytán a prioritás joga t illetné, csak-

hogy még akkor, mikor DvBowszKY-t megelzhette volna a lelethelyek fel-
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sorolásán kívül semmi, a faj jellemeire vonatkozó további megjegyzést nem

közöl s míg ö csak 1861-ben írja le Branchipus liungaricus-át, addig Dy-

BowszKY Branchipus Grubii faját 1860-ban, tehát egy évvel korábban

irta le.

Dybowszky e fajt 1859. évi április és május hónapokban Berlin kör-

nyékén gyjtötte. Tóth és Chyzer Pest körn^yékén elször 1858 márczius

és április hónapjaiban találták a Duna fels partjain lév tavakban. Fric

18G2-ben Csehország Bechovic nev helysége mellett hóvízben találta,

Hellich pedig ugyanott Podébrad környékén 1870 április 26-án az Elbe

kiöntése folytán keletkezett tócsákban. Müller P. E. Dániából említi Fre-

deriksborg környékérl, honnan 187 2 ben lett a kopenhágai múzeumnak

beküldve Sarensen W. által. Dr. Margó Budapest és környékének állattani

ismertetésében Chirocephalus diaphanus Prévost név alatt valószínleg

ugyanazon budapesti lelethelyekröl említi mint Tóth és Chyzer; de újabb

adatok e helyen való elfordulásáról hiányoznak.

Mint a bevezetben röviden említettem aKetyezát tavai közül kettben,

a Zseminye- és Zenoga-tóban pisztrángok is vannak, így hát, bár ezek csu-

pán honosítottak, de mégis a faunának állandó alakjait képezik, minek

folytán én fel is veszem a pisztrángot a nevezett két tó faunájába. Meg kell

említenem azonban azt is, hogy a Fekete (Nyegru) tótól a Zenogához vezet

útamban, egy kisebb, kristálytiszta, sziklásfenekü tavacskában a Branchi-

pus diaphanus társaságában nagyszámú béka-álczát láttam, de csupán

egyetlen kifejldött békát; ezt azonban megfognom nem sikerülvén, faját

nem tudtam biztosan meghatározni. Külsejérl, illetleg hátának, de külö-

nösen végtagjainak színérl ítélve Rana esculentának tartom, azonban,

hogy sok varietása közül melyik lehet, megállapítani nem tudtam. Való-

szín, hogy a Rana esculenta var. alpina, s hogy a békaálczák is e fajhoz

tartoztak.

Összegezve a felsorolt adatokat, kitnik, hogy a Eetyezát tavainak

faunájából ismeretes eddig 8 Protozoa, 12 Vermes, 21 Crustacea és 2 Verte-

brata; összesen 43 faj.

Kedves kötelességemnek tartom e helyen szinte hálámat kifejezni

az erdélyi múzeum-egylet Igazgató-választmányának azon nagylelk áldo-

zatkészségeért, hogy lehetvé tette a Retyezátra való kirándulásomat; de

köszönetemet kell nyilvánítanom még Schuster András malomvízi erdész

úrnak is elzékeny szívességeért.

Kolozsváron, 1 882 november 23-án.



ABRAK MAGYARÁZATA.
(II. Tábla.)

1. ábra. Branchipus dtaphamis, Prévost, Ilimének feje a horulokfiiggelókekkel. Bairü

rajzának egyszersített másolata.

2. « Branchipus Gruhii, Dybowszky, nstényének petezacskója. Chyzer C. rajzá-

nak másolata.

3. « Branchiptis Oruhii, Dyb. Ilimének feje a liomlokfiiggelékekkel. Chyzeu C.

rajzának másolata.

4. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének feje. Chyzer C. rajzának másolata.

5. « Branchipits Grubii, Dyb. Ilimének fejfüggeléke. Dyboavszky rajzának egyszer

másolata.

6. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének feje. Fri<; A. rajzának egyszer má-

solata.

7. « Branchipus Grubii, Dyb. bime öleljének második tagja. Dybowszky rajzá-

nak egyszer másolata.

8. « Branchipus diaphanus, Prév. nstényének feje. Természet után rajzolva.

9. « Branchipus Grubii, Dyb. nstényének petezacskója. Dybowszky rajzának

egyszer másolata.

10. « Branchipus Grubii, Dyb. nösténj^ének ölelje. Dybowszky rajzának egyszer

másolata.


