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A ÏORDAI ES SZAMOSFALYI SÓSTAVAK OSTOROSAI
(FLACtELLATA).

Dr. EntZ Géza kolozsvári egyetemi tanártól.

(III. és IV-ik tábla.)

A sóstavak véglény-faunáját tárgyaló els értekezésemben csupán

négy ostorosról (Peridinium Pulvisculus, Chlamydomonas Pulvisculus,

Euglena viridis, Eutreptia viridis) tettem említést ^
: folytatott vizsgálataim

alapján ezekhez még tizet sorolhatok, melyek Stein rendszerébe beosztva

a következk :

A) NUDIFLAGELLATA.
MonadUva.

1. Cercomonas Thermo, Stein.

Ci^aspeclomonadina.

2. Codonosiga Botrytis, Stein.

3. Codonocladium corymbosum, n. sp.

Clirysomonadina.
\: Hymenomonas roseola.

Clílamydonvonadina.
5. Chlamydomonas Pulvisculus, Ehrb.

Cryptomonadina.
6. Chilomonas Paramecium, Ehrb.

7. Cryptomonas ovata, Ehrb.

Eugleriida.

8. Euglena viridis, Ehre.

9. Eutreptia viridis, Perty.

Astasiaea.

10. Peranema trichophorurn. Stein.

Söitomonadina.
11. Menoidium Astasia, n. sp.

12. Anisonema grande, Stein.

1 A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. A magy. orv. és term, vizsg.

1875-ben Élpatakon tartott nagygylésének Évk. Kill. lény. p. 10.
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B) CILIOFLAGELLATA.
Peridinaea.

13. Peridiniuui cinctum, Ehrb. (— Glenodinmin ciuctinu, Stein).

14. Peridiniuiu Pitlviscnhis, Ehrb. (=: Glenodiniiim Pulvisculus, Stein).

Ezek közül a két új faj (Codonocladium corymbosum és Menoidium

Astasia) leírásán kívül az Anisonema grandere, Eutreptia viridisre és Hy-

menomonas roseolára vonatkozó vizsgálataimat a következkben foglalom

össze.

ANISONEMA GRANDE, Stein.

(IV. Táb. 1—6. ábra.)

Ezen tekintélyes nagyságot elér, szép ostoros már rég óta ismeretes

s különböz búvárok által különböz elnevezések alatt íratott le : Eheek-

BEEG-nél Bodo grandis/ DuJARDiN-nél Heteromita ovata'-^ és Anisonema

Acinus," PERïY-nél ugyanezen elnevezések alatt,^ JAMEs-CLARK-nél Aniso-

nema concavum,'' De EROMENTEL-nél Heteromita ovata, H. gibbosa,

H. crassa, H. ovum és Diplomita insignis,*' BüTSCHLi-nél Anisonema Aci-

nus,"^ SiEiN-nél Anisonema grande ^ elnevezés alatt találjuk. A Claparède

és Lachmann által egyszeren Heteromita genus-névvel jelelt, de elég jel-

lemzen rajzolt tengeri ostoros '•* kétség kívül szintén ide tartozik ; végre

igen valószín, hogy a Dujardin által Plœotia vitrea névvel jelelt tengeri

ostoros ^" szintén azonos az Anisonema grandével.

Mindjárt elre meg akarom itt jegyezni, hogy a sósvízben él Aniso-

nema grande semmiben sem különbözik a Kolozsvár körül általam édes-

vizekben észlelt példányoktól ; a mennyiben tehát a közlend leírás ezen

ostoros szervezetének egyes részleteire nézve más búvárokétól némileg

eltér, az eltérések nem tekintendk a sósvizi alakra jellemzknek.

Az Anisonema testének körvonala nag3'jában véve tojásdadnak mond-

ható (innét a Heteromita ovata elnevezés Du.JARDiN-nél), de csakis nagyjá-

ban, részletesebb megtekintés ugyanis meggyz arról, hogy ezen alak a

* Die InfusionsthJere als vollkommene Organismen. 18.38. p. .34.

^ Histoire naturelle des Infusoires. 1841. p. 298.

^ Oj). cit.
X3.

34-5.

* Zur Kenntniss kleinster Lebensformen etc. 18.5ïi. p. 164, 169.

^ On the Spongiae Ciliatae as Infusoria Flagellata. Memoirs read before the

Boston Society of Natural Historj^ Vol. I. part. III. 1867. p. 333.

^ Études sur les Microzaires. 1874. p. 334—335.
- '' Beiträge zur Kenntnis der Flagellaten und einiger verwandten Organismen.

Zeitschr. f. wiss, Zool. XXX. Bd. 1878. p. 2.53.

« Der Organismus der Infusionsthiere. III. Abth. 1. Hälfte. 1878. Taf. XXIV.
^ Études sur les Infnsoires et les Ehizopodes. III. Partie. 1861. p. 26. Pl. IX.
^" Op. cit. p. 346.
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tiszta tojásdad alaktól meglehets lénj'egesen elter s azon szavakba nehe-

zen foglalható alakkal egyezik meg, mely a csillószörös ázalékállatkáknál,

pl. a Bursaria- és Euplotesfélék családjába tartozóknak képviselinél, oly

gyakran ismétldik s azon alapszik, hogy a kétoldali részarányos test

hosszasági tengelye irányában ersebben, vagy gyengébben csavarodott. E
mellett az Anisonema teste, mint a hypotrich ázalékállatkáknál, j)l. az Eupla-

tes-féléknél, melyekkel általános testalakra nézve feltnen megegyezik,

lapított : a hátoldal kidomborodó, míg az egészben laposnak látszó has-

oldal kissé duzzadt szélek által határolt hosszirányú vájút visel, melyet

szdjpcreminczöiu'h (Peristomfeld) akarok nevezni (4—6. ábra) s mely majd

a hasoldal középs táján, majd többé-kevésbbé, néha igen feltnen a jobb

szél felé húzódva fut végig. A szájperemmez vájujára James-Clark tett

elször figyelmessé, ki az általa tanulmányozott pennsylvaniai Anisonemát

ezen jellem után concavum fajnévvel jelölte ;
^^ hogy azonban majd éleseb-

ben, majd gyengébben kifejldve megvan az Anisonema grandénéi általá-

ban, azt BüTSCHLi és Stein vizsgálatai egyaránt bizonyítják. A szájperem-

mezö vaskos ? fels részének, vagy egy igen hosszúra nyújtott emberi fül-

kagylónak alakjával hasonlítható össze (6. ábra) ; mellfelé a szájtól balra

és felfelé kanyarodó kis barázdába folytatódik, míg hátrafelé elkeskenyed

s ellapúló szélekkel enyészik el; legnagyobb mélyedése jobboldali szegé-

lyére esik, hol az uszáiyostor elfogadására külön hosszirányú barázda van

szélén kivájva (5. ábra).

Az Anisonema grande nagyságát (0,0:2—0,04'%,), testének csavarodá-

sát s avval kapcsolatban általános alakját, lapítottságát és szájperemmeze-

jének elhelyezését és mélységét tekintve, egyénenkint meglehetsen válto-

zik ; mindezen különbségek azonban átmenetek által ki levén egyenlítve,

az Anisonema grandenek külön fajokra való szétforgácsolása, mint pl.

újabban De Fromentel mvében, ^^ nem tartható indokoltnak.

Külön cuticularis burok, melynek elfordulására, illetleg hiányára

alapította Dujardin az Anisonema és Heteromita nemeket, bizonyára nem
borítja a szóban forgó ostorost s vizsgálataim után egész terjedelmében

megersíthetem BüTSCHLi-nek következ állítását: «Valódi köztakaróról az

anisonemaszer ostorosoknál ép oly kevéssé lehet szó, mint pánczélról a

Stylonychia-faj oknál, hanem az illet csillószörös és ostoros ázalékállat-

káknál egyaránt csupán tömörebb kéregrétegrl, mit bizonyára senki sem

fog kétségbevonni, ki egy Stylonychiát valamikor vízben szétfolyni látott,

midn külön burokból mi sem marad hátra ».^^

Az Anisonema plasmája színtelen, üvegszerüleg átlátszó s az elnyelt

" Op. cit. p. 333.

^- Op. cit.

^« Op. cit. p. i>52.
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táplálékon és a magon kívül állandóan kisebb-nagyobbszámu, a fényt a

plasmánál eresebben tör durva rögöcskéket tartalmaz, melyek fleg a

testnek oldalsó s hátsó részében vannak felhalmozódva. A tömör össze-

állású kéregplasmába (ektoplasma), épen úgy, mint például az Euplotes-,

Aspidisca- és Oxytrichafélék családjába tartozó csillószörös ázalékállatkák-

nál, a lágy bélplasmába (entoplasma) éles határ nélkül megy át. x\lakját nem

változtatja s ez által lén^yegesen különbözik azon vele rokon ostorostól,

mely alakját az Euglenák módjára változtatja s melyet Dujardin Hetero-

nema marinának nevezett.

A két egyenltlen ostor közül, — melyek után Dujardin a jellemz

Anisonema és Heteromita neveket választá, — az egyik, az örvényz ostor

(Rüssel EHRENBEEG-nél, filament flagelliforme DujARDiN-nél, Bewegungs-

faden PERTY-nél, flagellum JAMES-ÜLARK-nél, Nebeugeissel SïEiN-nél) több-

nyire vékonyabb a másiknál, a test hosszát csak kevéssé haladja túl s a

véglény úszása közben mellfelé irányulva kígyózva örvényez, míg a másik,

az uszályostor (Spring- és Schwanzborste EnRENBERG-nél, filament traînant

DujADRDiN-nél, Stützfaden PERTY-nél, Gubernaculum JAMES-ÜLARK-nél,

Hauptgeissel SïEiN-nél) többnyire vastagabb, a test hosszát legalább is

harmadfélezer, néha háromszor, vagy négyszer is túlhaladja s ezt a vég-

lény úszása közben uszályként vonja maga után. Az ostorok egész hosszú-

ságokban egyenl vastagak s nem vékonyodnak el szabad végok felé, mint

ezt a legtöbb szerz mindkét, vagy (James-Clark) legalább az örvényz

ostorra nézve állítja, vagy legalább rajzolja.

A mi az ostorok kiindulását illeti, erre nézve az ujabb búvárok

(James-Clark, De Promentel, Bütschli, Stein) általában megegyeznek

abban, hogy az uszályostor a hasoldalon, a mells végtl kisebb-nagyobb

távolsfigban s a középvonaltól többnyire kissé balra es pontból ered;

azután ívelten, vagy, szabatosabban kifejezve, csigavonalban mellfelé, majd

jobbra kanyarodik, hogy végre a szájperemmez jobboldali szegélye menté-

ben hátra felé húzódjék; egész lefutásában tehát püspökpálczához hason-

lítható, mely kunkorodott végével van oda nlve. Röviden, de tökélyesen

írta le ezen viszonyt Bütschli.^* Az örvényz ostorra nézve ellenben azt

állítják az Anisonemával foglalkozó újabb búvárok, hogy egyszeren a test

mells végébl veszi eredetét. Ezen felfogás vizsgálataim szerint téves :

az örvényzostor ugyanis, mint már Dujardin állította, — ki eltt külön-

ben az ostorok lefutásának részletei ismeretlenek voltak,— az uszályostor-

ral együtt ugyanazon pontból ered; míg azonban az uszályostor a száj -

peremmez mells végén jobbra s az után lefelé kanyarodik, addig az

örvényzostor, miután egy fél csigakanyarulatban az uszályostor kanya-

rodását követte, mellfelé kanyarodik s a szájperemmezönek fentebb emlí-

'* c)p. cit. p. 25;î.
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tett barázdáján a test mells végét éri el s tényleg ugy látszik, mintha

csupán innét venné eredetét (1—4. ábra).

Az Anisonema úszása közben lassan s egyenletesen halad elre s az

irányt, melyben megindult, hacsak akadályok nem állanak útjában, több-

nyire hosszabb ideig megtartja. A helyváltoztatást az örvényzöostor tartja

fenn, míg az irányt az uszályostor jelöli ki, mely, miként már Dujardin is

megjegyezte/'' kormányrúd szerepét viszi s ezért James-Claek méltán ne-

vezhette gubernaculumnak. Míg a véglény usztában haladási irányát,

melybl idrl-idre észlelhet jobbra-balra biczczentése sem zökkenti ki,

megtartja, az uszályostort egyszeren mintegy maga után czipeli, míg ha-

ladási irányának megváltoztatásakor az uszályostor lép tevékenységbe s ez

fordítja teetét egy-egy megfelel suhintással más irány felé. Néha uszály-

ostorának szabad végét valamely idegen testnek nekitáuiasztva pihen, vagy

uszályostorán mint valamely kocsányon himbálódzik ; máskor ismét hirte-

len hátrapeczkeli magát, mi oly módon j létre, hogy valamely idegen

testnek neki támaszkodva egyre jobban megfeszül uszályostora a száj-

peremmez vájújából végre nagy ervel kipattan s a testet hátra löki.

Hogy az Anisonemák kívülrl szilárd táj)lálékot vesznek fel, azt már a

régibb búvárok is tudták : szájat és garatot azonlan mégis csak Bütschli-

nek és SiEiN-nek sikerült kimutatni. Az elbbi búvár szerint: «A szájkészülé-

ket a hátulsó ostor mells ívelt része által határolt meznek közepén látjuk

egy csszer, aránylag nem messze hátra ér képzdmény alakjában. » ^*' Stein

pedig legújabb munkájában a garatot tölcsérszer szájnyílással kezdd rö-

vid csnek rajzolja, melynek alsó szegélyétl indul ki a «föostor», fels sze-

gélyétl pedig a « mellékostor », mely örvényzése által a táplálékot a garatba

tereli,^' míg régebben az ostorok odanövési pontjától kiinduló s egész a test

közepéig ér, hosszú résnek vélte a szájat.^^ Saját vizsgálataim szerint a

száj a peremmeznek a középvonaltól többé -kevésbbé balra es azon zugá-

ban nyílik, melybl mindkét ostor kiindul s gyengén S alakulag kissé jobb

felé hajló, kürtszer, hártyás garatba vezet, mely tágulásának, illetleg el-

szkülésének foka szerint, igen különböz kéj)et nyújt, s majd tisztán kive-

het (4. 6. ábra), majd inkább tátongó (l.ábra), majd szk hasadéknak

(2. 3. ábra) látszik ; s azt hiszem, hogy a garatnak igen feltn kitágulás!

és szkülési képessége abban leli magyarázatát, hogy mint több más osto-

rosnak (pl. a Peranemának) garatja nem valódi cs, hanem csöostyaszer-

leg (hohlhippenartig) csavarodott hártyás szalag által képeztetik, mely

befelé csavarodva elszkül, kifelé csavarodva pedig kitágul. Minthogy pe-

Op. cit. p. 299.

Op, cit. p. 2.54.

Op. cit. Taf. XXIV. flg. 6—11.

Der Organismus der Infusionsthiere. I. Abtli. 18.59. p. 76.



dig mindkét ostor a szájnyilás széléhez, illetleg a garat kezdetéhez van

ersítve, világos, hogy az ostorok meghúzódások s feszülésök által a gara-

tot szkíteni, meglaznlások által pedig tágítani képesek.

Az Anisonema táplálékát, ha nem is kizárólag/de mindenesetre kiváló-

lag, Diatomeák képezik. Igen gyakran lehet oly példányokra akadni, melyek

az emésztésnek igen különböz stádiumán lev s rendesen hosszában fekv

egy vagy több Diatomeát rejtenek (2. ábra) ; kisebb elnyelt szervezetek

gyakran emésztüregecskékbe vetetnek fel, a nagyobbak többnyire egysze-

ren a plasmába vannak ágyazva. A nyelési folyamatot, mint másoknak, úgy
nekem sem sikerült ugyan megfigyelnem, egyes észleleteim azonban mégis

némileg újjmutatásúl szolgálhatnak arra nézve, hogy mily úton jut a táp-

lálék az Anisonema szájához. Többször volt alkalmam oly példányokra

akadni, melyek peremmezejének vájulatába egy-egy Diatomea volt egészen,

vagy csak részben beleszorulva, úgy hogy az utóbbi esetben, a Diatomeá-

nak egy része látszólag az Anisonema testébl, valójában pedig a perem-

mez vájujából kiállott. Egy Anisonemán, melynél a szájperem vájujába

egy Diatomea csak részben volt beleszorulva, közvetlenül arról is meggy-
zdtem, hogy szemlátomást és sikeresen iparkodott a Diatomeát hátulról

mellfelé, szájához tolni, oly módon, hogy testét az uszályostor segítségével

a fennebb leírt módon többször egymás után hevesen hátrapeczkelte. Ezen

észleletnek s a fennebb leírt mozdulatoknak tekintetbevételével igen való-

színnek tartom, hogy az Anisonema a következ módon jut táplálékához:

uszályostorára támaszkodva testét felemeli s örvényz-ostorával Diatomeá-

kat s egyéb apró szervezeteket sodor maga alá, melyeket, midn alatta

elhaladnak, testét hirtelen hátra peczkelvén, szájperemmezejének vájujába

szorít, hogy az ily módon megragadott zsákmányt azután ismételt lökések-

kel szájához erszakolja s végre mindkét ostorának meglazítása által kitá-

guló szájával elnyelje.

Az alfelnyilás, melyet én nem láttam, Jambs-Clark és Stein szerint,

a test hátsó végén létezik, hol helyét gyakran egy kis üregecske jeleli.

Az egyetlen lüktet üregecske valamennyi búvár szerint a test mells

részének baloldalán, a száj közelében létezik s ehhez csak annyit tehetek

hozzá, hogy a sósvízi Anisonemáknál igen hosszú idközökben ürül ki és

telik meg.

Az Anisonema nagy magja már a legels búvároknak is magára

vonta figyelmét; Ehrbnbekg legalább azt mondja, hogy FocKE-nek 1835-bl

származó rajzain, egyéb részleteken kívül, még egy tojásdad «ondómiri-

gyet« (Samendrüse) is meg lehet különböztetni,^^ mialatt, miután Ehren-

BERG a véglények magját, mint ismeretes, következetesen herének tartotta,

csak is a magot lehet érteni. Az újabb búvárok közül csak Bütschli és

Ï9 L, cit.

Termégzetra.jzi fi/getek. VII. köt. "'
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Stein ismerték fel ismét a magot, mely az elbbi búvár szerint meglehets

tekintélyes nagyságú, tojásdad, szemcsés test, mely a véglény teste hátsó

részének jobboldali szegélye mellett foglal helyet s szerkezetét tekintve a

csillószörös ázalékállatkák magjával egyezik meg. Stein ellenben kis, ke-

rekded, magkéregréteg által határolt, vagy ezt nélkülöz, hólyagcsaalakú

magot rajzol az Anisonema baloldalán, a lüktet üregecske alatt ; egyik

ábráján azonban a mag, mint BtJTscHLi-nél, a test jobb széle mellett foglal

helyet ;"° az oszlásban lev példányok magját pedig Stein is egynem
tojásdad képletnek rajzolja."^^ Saját vizsgálataim szerint a sósvízi Anisone-

mának többnyü'e igen tekintélyes nagyságú magja alakját, szerkezetét s

elhelyezését tekintve teljesen megegyezik a Bütschli által adott leírással;

midn azonban vizsgálataimra támaszkodva határozottan BüTSCiiLi-hez

csatlakozom, legkevésbbé sem akarom Stein leírásának helyességét két-

ségbe vonni, st azt hiszem, hogy a mag szerkezetére s elhelyezésére vonat-

kozó eltér adatok egymással megegyeztethetk. Az oszlásban lev pél-

dánynál, mint említettem. Stein is oly szerkezetnek rajzolja a magot,

minnek Bütchli s én is találtam, mibl azon következtetést vonom, hogy

a mag fiatal korában állandóan a Hertwig Eichaed által primitívnek

nevezett mag (primitiver Kern) szerkezetével bír, mely magnedv által

egyenletesen átivódott magállományból áll s melyben legfeljebb egyes

tömörebb rögöcskék vannak kiválva í''^^ a Bütschli és általam vizsgált

Anisenomáknál a mag ezen primitív szerkezetét továbbra is megtartja,

míg a Stein által vizsgáltaknál a primitív magból utólagosan hólyag-

csaalakú mag fejldött. Hogy pedig az lehetséges, hogy ugyanazon

ostoros magja bizonyos tartózkodási helyeken s talán bizonyos évszakok-

ban nemzedékeken át megtarthatja els szerkezetét, míg más tartóz-

kodási helyeken s talán más évszakokban magja hólyagcsaalakúvá változik

át, ezt más ostorosokon tett észleleteim alapján, melyekre alább az

Eutreptiánál még visszatérendek, igen valószínnek tartom. Megemlítem

továbbá, hogy az Anisonema grandéval igen közel rokon A. truncatumnak

Stein is primitiv magot rajzol.'^ A mi azt illeti, hogy Stein a magot a

baloldalra rajzolja, míg Bütschli és én azt állandóan a jobboldalon láttuk,

erre nézve azt kell megjegyeznem, hogy a Bütschli és általam vizsgált

Anisonemák teste széles és ersen lapított, míg a Stein által vizsgáltak

keskenyebbek, inkább hengeresek s hossztengelyök irányában ersen csa-

varodottak; ezt tekintetbe véve azt hiszem, hogy nem tévedek, hogy a

magnak a test jobboldaláról ennek baloldala fele való húzódása a Stein

2" Op. cit. Taf. XXIV. fig. 9.

2^ Op. cit. Taf. XXIV. fig. 11.

''^ Beiträge zn einer einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen.

Morpholog. Jahrb. II. Bd. 1^76. p. 71.

'^^ Op. cit. Taf. XXIV. tig. Iá— 13.
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által vizsgált Anisonemák testének a hossztengely^ irányában való ers

csavarodásának következménye, mely felfogásomban megerösit az, hogy

az Anisonemának úgy szélesebb, laposabb s kevésbbé csavarodott test

példányánál Stein is a jobboldalon találta a magot.^^

Kétséget nem szenved, hogy az Anisonema hosszirányú oszlás által

szaporodik. Már Perty is említést tesz oly példányokról, melyeknek négy

ostora volt s ezeket méltán tartotta oszlásban levöknek.^^ James-Clark

szintén észlelt oly példányokat, melyek — mint mondja — történetesen

két járulékos ostorral voltak ellátva ^'^; De Fkomentel továbbá ugyanilyen

négy ostorral (két egyenl hosszúságú örvényz s két különböz hosszú-

ságú uszályostorral) ellátott, kétségkívül oszlásra készül Anisonemát írt

le, mint külön nemnek képviseljét, Diplomita insignis elnevezés alatt ^'^;

Stein végre ugyanily négy ostorral bíró, szélestest Anisonema rajzát

adván megjegyzi, hogy hosszirányú oszlás kezdetén van, mit a két üre-

gecske s két mag jelenléte minden kétség fölé emel. Az oszlást kezdetétl

végéig követni még eddigelé sekinek sem sikerült.

Nem hagyhatom itt említés nélkül, hogy Stein az Anisonemánál,

mint több más ostorosnál is (Monas, Chlamydomonas, Ciyptomonas, Eha-

phidomonas, Phacus, Euglena, Trachelomonas), a magból kiinduló saját-

ságos szaporodási módról tesz említést. Ezen állítólagos ivaros szaporodási

mód, mint a nagyszabású, fájdalom még befejezetlen munka els részének

egyes rövid megjegyzéseibl, az ábrákból s ezeknek magyarázó szövegébl,

valamint Stein korábbi dolgozataiból ^^ kivehet, abból áll, hogy a neve-

zett ostorosok magja elrement egybekelés (conjugatio) után egészben,

vagy. két vagy több részre oszolva, világos, egynem, színtelen állomány-

ból álló csírgömbbe (Keimkugel) változik, mely, miután tekintélyes nagy-

ságra növekedett, apró gömbölyded rajzókat tartalmazó csírtömlvé

(Keimsack) fejldik, s ebbl végre, miután az anyai test szétpukkant, az

ostorral ellátott parányi embryók szétrajzanak. Hogy azonban ezek mily

módon térnek vissza az anyai szervezet alakjára, ezt STEiN-nek nem sike-

rült kimutatni s e szerint már a priori sem igen látszik valószínnek, hogy

a parányi mindig színtelen rajzók az illet ostorosnak embryói. En az

Anisonemánál nem észleltem ugyan «csirtömloket«, de régóta ismerem a

Chlamydomonas-, Crystomonas-, Euglena-, Dinobryan-, Phacus-, Trache-

lomonasnál, valamint a Peridiniumoknál s a levélzölddel nem bíró ostoro-

sok között a Monas Guttulánál, Anthophysánál és Codcnosigánál, melyek-

nél a leghatározottabban meggyzdtem, hogy a belölök kirajzó apró

2* Op. cit. Taf. XXIV. fig. 9.

25 Op. cit. p. 164. Taf. XI. fig. 4.

26 Op. cit. p. 334. PL X. fig. 69.

" Op. cit. p. 335. PI. XXIII. fig. 37.

-^ Der Organismus der Infusionsthiere. II. Al)tli. 1867. p. 56.

6*



embryók éldi Chytridiumfélékhez tartoznak. S bizonyára nem tévedek,

ha azt állítom, hogy ugyanily természetek az Anisonema «csírtömlöiben»

képzd apró embryók is. — Ezen felfogás helyessége mellett szól azon

körülmény is, hogy az ostorosok «csirgombjeiw-vel mindenben megegyez
képzdmények a gyökérlábúaknál is igen gyakoriak, mint ezt magam az

Amoebák-, Difflugiák-, Arcellák-, Euglyphák es Trinemánál, valamint a

Ciliophrys infnsionumnál s a Clathrulina elegánsnál ismételve észleltem.

Ezek azon képzdmények, melyeket Corter «granuliferous cells« névvel

jelelt & melyeket más búvárokkal együtt (Wallich, GreeffK.) majd peték-

nek tekintett, majd pedig a bennök képzd apró rajzókat termékenyít

testecskéknek, majd embryókuak tekintett^" s melyek szinten éldi Chytri-

diumfélékhez tartoznak.

CODONOCLADIUM CORYMBOSUM, N. Sp.

IV. Táb. 7—8. ábra.

Azon érdekes ostorosak közül, melyek parányi Vorticellafélékkel való

nagy hasonlatosságok miatt csaknem valamennyi régibb búvár által, majd

mint külön fajok képviseli, majd mint fejldésben lev fiatalkori alakok,

a Vorticellafélekhez soroztattak, míg Fresenius,^ James Clark,- Bütschli^

és Stein '^ vizsgálatai által az ostorosakhoz való tartozások,— mit különben

már DujARDiN is sejtett,^ — kiderittetett, s melyeket újabban Bütschli

Cylicomastiges, Stein pedig Craspedomonadina elnevezés alatt foglalt egy

csoportba, kettt találtam a sósvízben. Ezek közül az egyik semmiben sem

tér el a mindenütt közönséges Codonosiga Botrytistl (= Anthophysa

solitaria, Bory, — Epistylis Botrytis, Ehrb., — Anthophysa solitaria, Bory,

Fresenius, — Codosiga pulcherrima, James- Clark, — Codosiga Botrytis,

Ehrb. Bütschli, Codonosiga Botrytis, Stein), míg a másik új alak, melyet

egyenl jogosultsággal lehetne a James-Clark által felállított Salpingœca

s a Stein által alapított Codonocladiiim nembe foglalni. Tekintetbe véve

azonban, hogy a Salpingoecáknál eddigelé telepképzdés nem észleltetett

8 továbbá azt, hogy a szóban forgó véglénynél a kehelyszer tok kéj)zdése

csak igen tökélytelen, úgy vélem, helyesen járok el, ha nem a Salpingœca,

hanem a Codonocladium nembe osztom be.

^^ Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs. I. Bd. Neu bearbeitet von

0. Bütschli. 1880. p. 156—160.
^ Beiträge zur Kenntniss mikroskopischer Organismen. Í858.

^ Op. cit.

^ Op. cit. p. 220.

* Der Organismus der Infusioustliiere II. iVbth. 1867. p. 73. — III. Abth. p. X.
^' Op. cit. p. 545.



Három véglényre lehetne gondolni, mely a sósvízi Codonocladium

corymbosummal esetleg azonos lehet. Ezeknek egjáke az Epistylis arabica,

melyet Ehrenberg 1823-bau Tor mellett a Vöröstengerben egy gyrs
féregnek, a Serpula sangvineának sertéin talált ^

; ezen parányi, csupán

^/48

—

V33 vonalnyi nagyságot elér «Epistylis», melynek kevés számú

(2, 3, legfeljebb 5) egyénei villaszerleg elágazó, finom, merev kocsányon

ülnek, Bhbenberg rajza s leírása után ítélve, ép oly jogosan tartható osto-

rosnak, mint az Ehrenbbrg által leírt másik parányi «Epistylis», az E.

Botrytis, s ha ez áll, úgy a sósvízi Codonocladium igen valószínleg azo-

nos vele. A másik, m^ly Stein szerint az Epistylis digitalis és Carchsesium

pygmoeum társaságában néha igen nagy számmal fordul elö a Cyclopsokon '

s melyrl Stein, midn felfedezte, még azt vélte, hogy a nevezett Vorticella-

félék valamelyikének legfiatalabb alakja, a jellemz rajzok után ítélve, leg-

feljebb abban különbözik ostorosunktól, hogy telepei nagyobb számú egyé-

nek által képeztetnek. A harmadik vége a James-Clark által leírt Salpingœca

marinus ^, abban tér el a sósvízi Codonocladiumtól, hogy telepeket nem
képez.

Azon pontos észleletek után, melyeket James-Claek és Bütschli a

Codonocladiummal rokon ostorosakról közöltek s melyek befejezetlen mun-

kájának pompás rajzai után ítélve Stein által is megersíttetnek, csak

kevés oly részletet közölhetek, melyek a Cylicomastixek vagy Craspidomo-

iiasok szervezetének ismeretét bvítené.

A Codonocladium corymbosumot majd hosszú kocsányon ül magá-

nyos példányokban találtam (8. ábra) melyek alig külömböznek James-

Clark Salpingoeca marinusától, majd ismét kevés számú (2—4) egyén által

képezett telepekbe egyesülve (7. ábra). Az üvegszerleg átlátszó, színtelen

kocsány többnyire nem egészen egyenes s szabad vége, melylyel mosza-

tokra s egyéb alámerült tárgyakra van tapadva, vagy szabadon lebeg, pohár-

talpszerleg kiszélesedett; a telepeket képzknek közös kocsánya villa-

szerleg, szabálytalanul elágazó kisded sátorozó ernyt (corymbus) képez,

miáltal a szabálj^osan ernysen egyszer vagy kétszer elágazó Codonocla-

dium umbellatumtól. Stein ^, lényegesen különbözik.

A Codonocladium testalakja annyira hasonlít a Vorticellafélék álta-

lánosan ismert testalakjához, hogy legkevésbbé sem ütközhetünk meg
azon, hogy régibb búvárok, kik a Craspodomonasokat gyengébb nagyítá-

sok alatt vizsgálván, a jellemz gallért s az egyetlen örvényz ostort nem.

'- Op. cit. p. 285. Taf. XXVII. fig. 7.

" Die Infusionsthiere auf ihre Entwickelungsgesciiiclite 11111618X10111. 1804. p. 51.

Taf. III. fig. 42-43.
« Op. cit. p. 320. PL IX. fig. 28—32.
" Op. cit. Taf VIII. fig. 12. Tal. IX. fig. 1—7.
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hanem csak az ez által elidézett örvényt láthatták, Vorticellaféléknek

tartották.

Ostorosunk testének színtelen plasmája a kocsányvégen kissé vissza

van húzódva a finom cuticularis buroktól, minél fogva a test alakjával

megegyez tokban látszik ülni ; az egész testet magába felvev tok azon-

ban, mint a Salpingoecáknál, soha sincs kifejldve, hanem az alul elvált

tok elmosódva megy át a testnek kimutatható cuticulává el nem különült

határrétegébe. A C. corymbosum tokképzdése állandóan megmarad a fej-

ldés azon fokán, melylyel az a Salpingoecáknál kezdetét veszi s e szerint a

C. corymbosum mintegj^ átmenetet képez a tok nélküli s a tokkal biró

Craspedomonasok között. A tok hiánya vagy jelenléte különben aCraspedo-

monasoknál nem látszik egészen állandónak : Bíjtschli legalább a rende-

sen toknélküli Codonosiga Botrytisnek egy magányos egyénét jól kifejldött,

az egész testtl elálló, finom tokkal ábrázolja ^^; s épen a tok jelenlétében,

illetleg hiányában való ingatagság indított engemet arra, hogy a szóban

forgó sósvízi alakot részletes tokképzdése miatt ne oszszam be a Salpin-

goeca-nembe, melynek f jellemét nem annyira a tok jelenlétében, hanem
abban találom, hogy eddig ismert képviseli telepeket nem képeznek.

A test csonkított mells végének közepébl indul ki az egyetlen,

hosszú, szemcsétlen, finoman elhegyesedö ostor, mely, mint a Vorticella-

félék örvényzszerve, élénk örvényt képes sodorni ; sokszor azonban meg-

nyúlt állapotban hosszabb ideig tétlenül pihen, vagy épen csak legvége

örvényez, szk tölcséreket kanyarítva. Ezen örvényzö ostort közepett

hagyva, két merev mellékostor alakjában mutatkozik a test szegélyébl

kiinduló gallér optikai átmetszeti képe (7. ábra.) Ezen gallér (Kragen,

membranous, campanuliform collar, calyx, — innét a Cylicomastiges, vagy

craspadon, — innét a Craspedomonadina elnevezés), üvegszerleg átlátszó,

szemcsétlen plasmából áll s majd rövidebbre, majd hosszabbra kitolt,

tágabbra vagy szkebbre csavarodott tölcsér, vagy cs alakjában veszi

körül az ostort, ennek végét mindig szabadon hagyva.

A C. corymbosum plasmája, mint a Craspedomosoknál általában,

üvegszerleg átlátszó s többnyire csak a test hátsó végében rejt néhány

zsírfény rögöcskét, apró elnyelt testeket s néha víztiszta folyadékot tartal-

mazó regecskéket.

A mag a test bels részében az ostor alatt foglal helyet, s mint a leg-

több ostorosnál, hólyagosa alakú.

Fresenius az általa leírt Graspedomonasnál csupán egy lüktet

üregecskérl tesz említést ^^, míg ellenben valamennyi újabb búvár, James-

Clark, Bütschli és Stein megegyeztek abban, hogy a lüktet üregecskék

" Op. cit. Taf. XI. fig. 1., b.

" Op. cit. p. 25,
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száma kett s ezek a test közepe táján, vagy még hátrább húzódva, egy-

mással szemben foglalnak helyet. James-Clark és Bütschli megegyeznek

abban, hogy a lüktet íiregecske kiürülését követ újból való megtelése

egészen oly módon megy véghez, mint bizonj^os csillószrös ázalékállat-

káknál, pl. az üroleptnsnál : «A test felülete alatt— mondja Bütschli^^,—
az eltnt üregecske helyén elször egy hosszúra nyúlt, keskeny nedvr
képzdik, mely valószínleg (mit eddig biztosan nem dönthettem el) több

apró üregecskének összefolyásából keletkezett. Csak kevéssel a systole eltt

gömbölyödik a résszer nedvtartó üregecskévé.» Vizsgálataim szerint a két

szemben álló üregecske közül csak az egyik (a 8. ábrán a jobb oldalon

fekv) felel meg a tulajdonképi lüktet üregecskének, mig a másik a mind-

járt leírandó szájnyílással áll összefüggésben.

A Craspedomonasok szája James-Claek szerint a galléron belül az

ostor alapja mellett létezik; ide látta nevezett búvár az ostor által elidé-

zett örvénybe jutott apró testecskéket sodortatni,— a nyelést azonban nem
sikerit közvetlenül megfigyelnie.'^ Bütschli ellenben a szájat s a nyelés

folyamatát a következ módon írja le : «Ha kedvez körülmények között

figyelemmel vizsgálunk egy állatot, közvetlenül a gallér alapján, a test

egyik szélén, a körvonalból kiszökell üregecskeszer képzdményt látunk

idrl-idre megjelenni, mely valamivel késbb ismét elenyészik, mire

azután bizonyos id elteltével hasonló képzdmény jelen meg az ellenkez

testoldalon. Némileg úgy látszik tehát, mintha az üregecske, közvetlenül a

gallér alapján, a test körül vándorolna. Mindeddig azonban nem dönthettem

el, vajon csakugyan így áll-e a dolog, vagy pedig különböz üregecskék

azok, melyek a testnek ellenkez pontjain a leírt módon jelennek meg s

enyésznek el. Nekem azonban úgy látszik, hogy az egész tényállás egysze-

rbben magyarázható az üregecske körülvándorlásának feltevése által. Ezen

üregecske segítségével a táplálék felvétele a következ módon történik. Az

ostor által mozgásba hozott részecskéket, különböz szemcséket (Bacteriu-

mokat, Micrococcusokat stb.) igen gyakran láthatunk a gallér küls felüle-

tére jutni, a hol megragadnak ; alkalmilag a gallér egész küls felületét

több kevesebb ily részecskékkel láttam megrakva. Lassankint láthatjuk

azután, hogy ezek a galléron lefelé csúsznak s ha végre a gallér alapján

az imént leírt üregecskével érintkezésbe jutnak, ez által felvetetnek s a

táplálék a testbe bekebeleztetik. »
'*

Szükségesnek tartottam ezen leírást szószerint idézni, hogy saját

eredményeimet vele kapcsolatba hozva világosabban kifejthessem.

Tapasztalatom szerint a száj csakugyan a galléron kívül, a test sze-

^'^ Op. cit. p. 2á5.

^^ Op. cit. p. 31.5.

'* Op. cit. p. 224.
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gélyén létezik, bol gyaki-au lehet a dkörülvándorló üregecskeszerü képzd-

mény» megjelenését s elenyészését megfigyelni. Az üregecskének látszó kép-

zdmény azonban korántsem kiemelked buborék, hanem öblösen elálló,

protoplasmaticus hártya, mint a gallér, melyre közvetlenül rácsavarodik s

melylyel folytonos összefüggésben áll (8. ábra). E szerint az igen nehezen

értelmezhet, körülvándorló buborékszerü szájra nézve egyszeren igy áll

a dolog : a gallér nem egészen zárt cs vagy tölcsér, hanem papirtölcsér

módjára csavarodott, finom, protoplasmaticus hártya, melynek alsó része

a táplálék felvételekor lefeslik, s ez az, a mi a testtl többé-kevésbbé elálló

buboréknak látszik, mely, midn ismét visszacsavarodik, egészen elenyé-

szik, vagy pedig, más és más pontokon feselvén le, a gallér alatt a test

körül tényleg vándorolni látszik. Miután pedig a gallér egész hosszában

csavarodott s a száj melll leemelöd hártyával közvetlenül összefügg,

könnyen megérthet az is, hogy miért jutnak a galléron megragadt apró

táplálékrészecskék pörge járatban lefelé csúszva épen a szájhoz, st az is

lehetségesnek látszik, hogy a gallér belsejébe habart táplálékrészecskék,

mint James-Cláek vélte, a gallér fenekérl is a szájba juthatnak. Maga a

szájnyilás a gallér alsó részérl lefeslett hártya öblének ala,pján létezik,

honnét nyeléskor finom résszer járatot látunk kiindulni, mely az elnyelt

vizet, alkalmilag apró táplálékrészecskékkel együtt egy kitágulva orsóalakú,

majd tojásdad svégre elgömbölyöd üregecskébe vezeti(8. ábra). Világos, hogy

a szájtól kiinduló, kissé S-alakúlag hajlott járat a csupán nyeléskor kive-

het s úgy látszik önálló hártyát nélkülöz garatnak, az elnyelt folyadékot

8 táplálékrészecskéket felvev üregecskeszerü tágulat pedig azon üregecské-

nek felel meg, melyet számos csillószrös ázalékállatkánál az elnyelt

folyadék mintegy kiváj a lágy protoplasmában. Ezen üregecske, mely, mint

alább alkalmam leend kimutatni, más ostorosaknál is megvan, s melyet

nyeldeJd üregecskének akarok nevezni, megteltekor összehúzódik s tartalmát

az entoplasmába nyomja, melybe a folyadék majd beivódik, majd cseppben

kiválva marad.

Meg kell még jegyeznem, hogy a gallér alsó része csak ritkán, nyil-

ván csak akkor van a szájtól leemeldve, midn az ostoros szilárd táplálék

felvevésére készül; a viz felvétele ellenben a szájnak látszólag teljes elzá-

ródása alatt is szakadatlanul történik s a nyeldekl üregecske ütemes lük-

tetései mintegy beszívják a vizet.

Ezek után jogosan vélem állíthatni, hogy valamint a sósvízi Codo-

nocladiumnak, úgy a többi Craspedomonasoknak is csupán egyetlen lüktet

üregecskéje van, melyet már Fresenius is ismert, mig a James-Clark által

felfedezett s Bütschli és Stein által is észlelt második üregecske, mely az

elbbivel szemben a test ellenkez oldalán foglal helyet, voltaképen az

általam nyeldekl üregecskének nevezettel azonos, mely nem folyadéknak

kiürítésére, hanem ellenkezleg a testbe szállítására szolgál. Az ezen nyel-
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*
deklö üregecskéhez vezet s felfogásom szerint garatnak megfelel járat

valószínleg ugyanaz, melyet James-Clark és Bütschli is látott s azon

nedvjáratnak tartott, mely a protoplasmából összeszivárgó folyadékot a

lüktet üregecskéhez szállítja.

A Craspedomonasok külön alfelnyílása James-Clakk és Bütschli sze-

rint a galléron belül az ostor alapján létezik; nekem a C. corymbosa ürí-

tését közvetlenül megfigyelnem nem sikerült.

MENOIDIÜM ASTASIA, N. Sp.

(IV. Táb. 9—13 ábra.)

Ezen ostorost, melyet elhalt Canthocamptusok üres páuczélában rit-

kán s csak kevés számú példányokban volt alkalmam észlelni, bár nem
lényegtelen részletekben tér el a Perty által felfedezett^ s újabban Stein

ál' al pontosabban tanulmányozott Menoidium pellucidumtól,^ mégis leg-

czélszerbben a Menoidium nembe vélem beoszthatni.

Ostorosunk teste leggyakrabban szavakba bajosan foglalható módon,

némileg S-alakúlag hajlott (9— 11, ábra), míg a Menoidium pellucidum

Perty és Stein szerint sarlóalakú. Hátsó vége tömlöszerleg duzzadt, a

mells elkeskenyedik, s mint a M. pellucidumnál, hegyes sarlóalakú nyúl-

ványnyal végzdik. Míg a M. pellucidum teste egészen merev s alakját

állandóan megtartja, addig a M. Astasia, mint az általam ezután választott

fajnév is kifejezi, képes összehúzódni s alakját változtatni (10. 13. ábra);

de korántsem oly élénken és gyorsan, mint az Astasiák, hanem lomhán,

lassan, mintha az összehúzódó plasmának bizonyos ellenállást, merevséget

kellene legyzni, körülbelül oly módon, mint a nedves földben él Amoe-

bák lomha, nehézkes alakváltoztatásáról ismeretes.

Stein a M. pellucidumnál egyetlen ostort rajzol, mely a hegyes ajak-

sarló alapjából indul ki; én a M. Astasiánál két ostort találtam, melyek

közül azonban az egyik gyakran egészen vissza van húzódva (10. 12. ábra).

Az ostorok a testnél rövidebbek, hengeresek s feltnen vastagok; teljesen

megnyúlva soha sem láttam, hanem rendesen ívelten hajolva, mely állás-

ban gyakran hosszabb ideig pihennek s általában csak igen lomhán evez-

nek, minek következtében a M. Astasia úszása is felette lomha s nehézkes.

Az ostorok alapján kissé ívelten hajlott, hátrafelé elkeskenyed cs,

a garat vezet a test belsejébe (10— 12. ábra), melyben azonban elnyelt

idegen testeket nem különböztethettem meg s azt hiszem, hogy mint a M.

pellucidum, úgy a M. Astasia sem vesz fel szilárd táplálékot. A garat bels

^ Op. cit. p. 174.

2 Op. cit. Taf. XXIII. Fig. 30—34.
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vége táján foglal helyet az igen kicsiny^ majd egészen kerek, majd öblöze-

tes körvonalú lüktet üregecske (9., 12., 13. ábra), mely igen hosszú körök-

ben enyészik el s jelen ismét meg.

A test protoplasmája, melynek tömörebb kéregrétegén külön hártyát

nem különböztethettem meg, üvegszerüleg átlátszó alapállományában

kisebb-nagyobb számú zsírfény gömböcskéket tartalmaz, melyek, mint a

nem egészen tiszta üveg, néha halvány-zöldes színt játszanak.

A mag egészen egynem, vagy csak igen apró szemcséket tartalmaz,

tehát primitiv mag, míg a M. pellucidumé Stein szerint hólyagcsaalakú,

gömbölyded alakú s a test közepe alatt foglal helyet.

EUTREPTIA VIRIDIS, Peety.

(IV. Tábla. 1—13. ábra.)

«Zöld Astasiaféle piros szemfolttal és két ostorral, úszás közben alak-

ját szakadatlanul változtatja.«

Ezen szavakkal jellemez Peety egy az Euglena viridishez igen közel

álló ostorost, melyet a Bern körüli mocsárokban fedezett fel.^ Talán ugyan-

ezen ostorost írta le újabban De Fromentel Zygoselmis viridis elnevezés

alatt ^; mit azonban' De Fromentel tökélytelen leírása után biztosan

eldönteni nem lehet. Ujabb búvárok közül Stein tett még említést befeje-

zetlen monographiájában az Eutreptiáról s míg munkája szövegében az

Eureptia nemet igen gyanúsnak mondja,^ addig a munka elszavában

megjegyzi, hogy Karlsbad közelében Chodau mellett a münchhoíi tavakban

legújabban sikerit az Eutreptia viridist felfedezni «egy az Euglenákhoz

hasonló, teljesen indokoltan alapított nemet, mely ketts ostorát s testének

1 Op. cit. p. 168. Taf. IX. Fig. 1. a—e.

^ Op. cit. p. 320. Pl. XXIV. fig. 9.

' Op. cit. p. 100. Stein gyanúját arra alapítja, hogy PERTY-nek az ostorosok

számára vonatkozó adatai gyakran niegbizliatlanok s állítása igazolására felemlíti,

hogy Peety a Panclorina Moruni (= Synaphia Dujardinii, Party) egyéneinek egy, mig

a Chonemonas Schrankiinak két ostort tulajdonít, holott, Stein vizsgálatai szerint

épen megfordítva áll a dolog : azaz a Pandorina egyéneinek van két s a Chonemo-
nas-fajoknak egy ostora. Erre nézve saját vizsgálataimra támaszkodva meg kell

jegyeznem, hogy a Pandorinára nézve PERTY-nek csakugyan nincs igaza : a Pandori-

nának mind 32, mind csupán 16 egyénbl összetett családgömbjein (azon alaknál,

melyet Perty Synaphia Dujardiniinek nevez s melyrl mellékesen megjegyzem, hogy

bizonyos lelhelyeken éveken át nem hoz léti'e 32 egyénbl álló családgömböket)

2—2 ostort viselnek az egyének. A mi ellenben a Chonemonasokat illeti, ezekre

nézve határozottan PERTY-nek kell igazat adnom, a mennyiben ezen Kolozsvár körül

is elég gyakori ostorosoknál egészen állandóan két ostort különböztethettem meg, s

e miatt elválasztandóknak tartom az egyetlen ostorral biró Trachelomonas volvociná-

tól, melylyel Stein a Chonemonas-fajokat egy iienilie foglalja.
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nagy összehúzékonyságát tekintve, zöld színének daczára, közelebb csatla-

kozik az Ástasiákhoz.»* Én az Eutreptia viridisnek a tordai és szamosfalvi

sóstavakban való elfordulását a magyar orvosok és természetvizsgálók

Élpatakon tartott XYIII. vándorgylésének évkönyveiben már 1875-ben

feljegyeztem.

Az Eutreptia viridis mind a tordai, mind a szamosfalvi sóstavak vizé-

ben igen gyakori s tenyésztedényeimben néha annyira elszaporodtak,

hogy azoknak világosság felé fordított oldalát élénk fzöld réteggel vonták

be. A sósvízben való tenyészése annyiban meglep, a mennyiben mind

Perty, mind Stein édesvízben találták, én pedig a Kolozsvár körüli édes

vizekben évek óta hiába keresem ezen érdekes alakot.

Az ílutreptia viridis oly közel áll az Euglenákhoz, nevezetesen az

annyii'a közönséges Euglena viridishez, hogy az alább tárgyalandó bámu-

latos élénk alakváltoztatü képességeti eltekintve, csakis állandóan ketts

ostora által látszik különbözni; egyéb szervezeti eltérései oly alárendelt

értékek, hogy ezek miatt bízvást össze lehetne foglalni az Euglena virí-

dis-szel, mely lelhelyek és évszakok szerint különben is annyira hajlandó

a variálásra, hogy Focke azon állítása, hogy az Astasíafélék (Euglenafélék)

családjába tartozó több nem és faj (Euglena sangvinea, hyalína *),

viridis, Spirogyra, Acus és Amblyophis viridis) egy fajba vonandó össze,^

jó részt elfogadhatónak látszik; ez alatt azonban — mint Focke megjegyzi,

— nem kell azt érteni, mintha a különböz alakok, nem mint ilyenek vol-

nának találhatók s az adott diagnosisok szerint meghatározhatók, hanem

csak annyit, hogy az egyes alakok egymással valószínleg fejldési össze-

függésben állanak. St talán, a két ostor daczára, még az Eutreptíát is

össze lehetne vonni az Euglenákkal, miután az Euglena bizonyos fajainál

nem ritkán, st néha épen tömegesen fordulnak el oly egyének, melyek-

nek két egészen egyenl ostora van : ez áll nevezetesen a pompás Euglena

sangvineáról, melyrl már Ehrenberg feljegyezte, hogy egy példánynál

két ostort észlelt '', Morren pedig ugyanezen Euglenának határozottan két

ostort tulajdonít, melyek közül azonban az egyik rendesen a test belsejébe

van \isszahúzódva ^. Stein ellenében, ki Morren ezen állításait tévesnek

mondja, határozottan állíthatom, hogy az E. sangvineánál két ostorral bíró

* Op. cit. p. VIII.

^ A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. Kül. lény. p. 10.

'' A színtelen Euglina liyalina, Elirb., melyet Stein csírtönilövel terhes E. viri-

disnek tart (Op. cit. Taf. XX. Fig. 20.) kétség kívül nem egyéb, mint Rliizidiumi által

me fertztetett E. viridis.

^ Physiologische Studien. II. Hft. Bremen. 1854. p. 11.

' Op. cit. p. 107. Tai-. VII. Eig. VI. a.

** Recherches sur la rubréfaction des eaux. Nouv. Mém. de l'Acad. roy. de

Bruxelles. 1843.

^ Op. cit. p. 66.
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egyének épen nem ritkák. Ismerek továbbá Kolozsvár köru_yékén egy las-

san folyó, sekély vizek fenekén élö Euglenát, mely, mint a Stein által leirt

Ascogiena vaginicola^*^, kocsonyás csövekben lakik, — melyek azonban nem
oly szabályosak, mint az Ascoglenáéi, — s melynek egyénei szintén igen

gyakran bírnak két ostorral. Ezen észleletek alapján Morren azon állítá-

sát, hogy az Euglenákat voltaképen két ostor jellemzi, melyek közül azon-

ban rendesen csak az egyik van kinyújtva, — vagy talán kifejldve, — nem
tartom egészen indokolatlannak : s ha ez áll, úgy annál kevésbbé lehet

oknnk az Eutrepiát az Euglenáktól elválasztani, miután Perty szerint van

az Eutreptiának egy varietása, mely a föalaktól egyetlen ostora által külön-

bözik ^^, s e szerint talán legczélszerbb lenne az Eutreptiát Euglena

Entreptia névvel, azaz azon névvel jelölni, melyet Perty az egy ostorú

Eutreptiára alkalmaz ; meg kell azonban jegyeznem, hogy én az Eutrep-

tiáknak mindkét ostorát állandóan megkülönböztethettem.

Az Eutreptiának azon leggyakrabban észlelhet egyénei, melyeknél a

levélzöld a mells s hátsó vég kivételével egyenletesen színezi a testet s

melyekrl elször akarok szólani (2, 4—5. ábra), mintegy 0.06—0.08 "^^

hosszaságot érnek el ; megnyalva orsóalakúak ; hátrafelé vékony farkocs-

kába, mell felé, mint az Euglena Acus, meglehets hosszú, hengeres, csak-

nem csszer ostorvégbe keskenyednek. Ezen két testvég kivételével, mint

említem, az egész test egyenletesen eloszlott üde fzöld chlorophyll által

színezett.

Egy csepp borszeszszel megölt s azután a fedlemezzel összenyomott

Eutreptiákról szerfelett finom, szerkezet nélküli határhártya emelhet le,

mely azonban az élkön nem különböztethet meg.

Az ostorvégnek csúcsa majd egészen közepett, majd csak jelenték-

telenül oldalra húzódott kis bemetszés által, mint az Euglenáknál két

ajakra van osztva, melyeknek mélyébl, látszólag közös pontból, voltaké-

pen azonban a két ajakból külön-külön indul ki a két ostor. Az ostorok

mintegy a test hosszával egyenlk s alapjoktól szabad végokig egyenl
vastagságú, hengeres fonalak. Ugyanilyen az Euglenák ostora is, mit e

helyen különösen azért emelek ki, mert EHRENBBRo-tl kezdve az összes

búvárok szabad vége felé finoman elvékonyadó fonálnak rajzolják az

Euglenák s általában az összes ostorosok ostorát ; már pedig vizsgálataim

után úgy találom, hogy az ostorosoknál két különböz ostoralakot lehet

megkülönböztetni : úgymint az el nem ágazó, szemcsétlen, hegyes álláb-

hoz hasonló, egyszer protoplasmanyúlvány által képezett elvékonyodó

ostort (ilyen van pl. a Monasoknak, Anthophysának, Craspedomonasoknak,

a Dinobryon sertulariának s a brszín festanyagot tartalmazó Peridinium-

'" Op. cit. Taf. XXL Fig. 35-36.
" Op. cit. p. :iâ9.
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íelékuek), továbbá el uem vékonyodó fonalas ostort (ilyenje van a legtöbb

ostorosnak), mely nem egészen egynem plasmanyúlványnak felel meg,

hanem meglehetsen ellentálló kéregréteggel van borítva ; st nekem úgy
látszik, hogy az ilyen ostorok nem is egészen tömörek, hanem szerfelett

finom tengelycsö, vagy legalább igen lágy plasma által képezett tengely fut

rajtuk végig, mely a testbl beleuyomuló nedv által megduzzasztható s

csak ekkor nyerik el a mködésökre szükséges merevséget. Az ostorok ez

utóbbi alakját minden esetre magasabb képzdményeknek kell tekinte-

nünk, mint az elhegyesedö ostorokat, mi már abból is gyanítható, hogy

több ostorosnál, mint pl. az alább tárgyalandó Hymenomonasnál, az oszlás

után rajzásra kel fiatal egyének ostorai finoman elhegyesed plasmanyúl-

ványok, melyek csak késbb változnak át fonalas ostorokká.

Hogy az Euglenafélék szája az ajakak között létezik, ezt már Ehren-

BERG is gyanította ;
^ ' minden esetre MoEREN-t illeti azonban az érdem,

hogy az Euglena sangvineánál egész határozottsággal kimutatta az ajkak

között lev szájnyílást, mely a test belsejébe egy rövid csatornába folyta-

tódik ^^. MoEEEN-nek ezen már 1843-ban közölt felfedezése azonban egy

idre feledékenységbe ment s csak 1859-ben tett Stein említést arról, hogy

az Amblyophis- s Euglena viridisnél a legvilágosabban megkülönböztet-

hette a befelé tölcsérszerleg elszükül, kerek szájnyílást, mely a piros

szemfoltig követhet, kissé kígyódzó lefutású szk csbe vezet ^^. Legújabb

munkájában Stein a szájnyílásnak s a szemfolt melletti üregecskéig vezet

kürtszer garatnak jelenlétét valamennyi Euglena- s Chloropeltisfélénél

kimutatta s pontos és h rajzokban tntette fel ^\ Én ezen észleletek

helyességét saját vizsgálataim útján csak megersíthetem s konstatálhatom,

hogy az Eutreptia ezen szervezeti viszonyokat tekintve sem tér el az Eugie-

náktól s nevezetesen teljesen megegyezik az Euglena Acus-szal. Az Eutrep-

tia kedvez fekvése mellett igen jól meg lehet különböztetni az ajkak között

fekv kerek szájnyílást, mely meglehets hosszú, szk garatba vezet s az

egyenes, vagy kissé hajlott lefutásában egész az üregecskékig igen tisztán

kivehet (1—3, 5. ábra).

Az üregecskék számát, elhelyezését s élettani feladat átilletöleg szintén

megegyezik az Eutreptia a Stein által az Euglena- és Chloropeltisfélék

családjába foglalt ostorosokkal.

Minthogy a rokon ostorosak üregecskéjének számára és feladatára

nézve igen eltérk a vélemények, alkalmat veszek a helyen az összes

Euglena- és Chloropeltisfélék tekintetbe vételével ezen kérdéshez hozzá

szólani,

^2 Op. cit. p. 109.
^3 Op. cit.

^* Der Organismus der Infus. I. Abth. p. 77.

" Der Organ. III. Abth. p. 143—145.
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Vizsgálataim szerint mindezen ostorosaknak ket üregecskéje van, me-

lyek közül azonban csak az egyik, az, a mely mellett a szemfolt van, szol-

gál víz kiürítésére s ez a tulaj dónk épi lüktet üregecske, míg a másik,

melybe a garat végzdik, a testbe vizet vezet nyeldcM üregecskéneh felel

meg. E két üregecskét az Eugiena viridisnél egyes búvárok, nevezetesen

Clapaeède, újabban pedig Carter meg is különböztették, csak hogy az

egyiket, felfogásom szerint helytelenül értelmezték. Stein két üregecske

elfordulását kétségbe vonja ugyan s összes Eugiena- és Chloropeltisféléi-

nek csupán egyetlen üregecskét tulajdonít, azonban ö sem zárja ki egy

második üregecske jelenlétének lehetségét.

A levélzöldet tartalmazó Astasiafélék (= Eugiena- és Chloropeltis-

félék) szemfoltja mellett lev egyik üregecskét már Ehrenberg is látta,

csakhogy valódi értékét teljesen félreismerve, idegdúcznak tekintette ^*".

Eocke, ki rajzaiban az Euglenák egyik üregecskéjének körvonalait egészen

jellemzen adta vissza ^'^, daczára annak, hogy kiemeli, hogy jóddal való

kezelésre egészen eltnik ^^, mégis Eheenbeeg felfogásához ragaszkodik s

idegdúcznak (Markknoten) nevezi. Lachmann kiemelvén, hogy Claparède-

nek sikerült az Eugiena Pleuronectes (=: Phacus Pleuronectes, Duj.) és

E. Acus lüktet üregecskéjét felfedezni, a következ fontos megjegyzést

teszi: «Az Euglenáknál az összehúzékony hely feltalálása ezen állatok

mozgékonyságán kívül különösen még az által van megnehezítve, hogy épen

az Ehrenberg által idegdúcznak tartott hely felett, vagy szorosan e mellett

fekszik. » ^^ — Minthogy a lüktet üregecske mellett fekv idegdúcznak

tartott képlet csakugyan létezik, de mint elbb Carter, majd Stein is ki-

mutatta, ez eem egyéb, mint egy üregecske : világos, hogy CLAPARÈDE-nek

s LACHMANN-nak mindkét üregecskét kellett lálnia.

CARTER-nek az Eugiena üregecskéire vonatkozó fontos vizsgálatait

Stein a következkben foglalja össze : «CARTER-t illeti az érdem, hogy ezen

képletben (t. i. az Ehrenbeeg és Eocke által idegdúcznak tartott képletben)

összehúzékony üregecskét ismert fel. Kezdetben csak a különböz egyé-

neknél változó alakja és nagysága tnt fel, késbb azonban lassankénti,

de soha se teljes kiürüléseit is megfigyelte. Pontos megfigyelést csak a

pihen, gömbbé húzódott s betükozódásra készül, vagy oly már betokozó-

dott Euglenákon lehetett végeznie, melyek felpukkantott tokjokból kiszo-

rítva lehetleg laposra nyomattak. Ezen esetben a tulaj donképeni lüktet

üregecske mellett egy evvel összeköttetésben álló melléküregecske (sinus)

látható, mely folyadékkal lassanként megtelvén, igen jelentékenyen kitágul,

Op. cit. p. 100.

Op. cit. Taf. IV.

Op. cit. p. 60.

Ueber die Organisation der Infusorien. Müller's Arcli. 1856. p. 369.
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azután pedig tartalmát a fö üregecskébe ömleszti, miáltal ez duzzadásig

megtelik, míg a melléküregecske eredeti térfogatára zsugorodva igen pará-

nyi hólyagocskának látszik. Erre a melléküregecske újból telni kezd s

minél inkább halad duzzadása, annál nagyobb nyomást gyakorol a föüre-

gecskére, mi által ennek tartalma legnagyobb részt- kiüríttetik, hogy erre

a kiürül melléküregecske által csakhamar ismét megteltessék.» -"

Stein szerint, mint említk, az Eugiena- és Chloropeltisféléknek csu-

pán egyetlen üregecskéje van s ez a garatnak bels, elmosódott körvonalú

végével áll finom vezeték által összeköttetésben s e szerint mintegy kocsá-

nyon látszik lógni. «Az üregecske — mondja Stein,' ^ — majd felduzzadt,

majd kisebb térfogatra zsugorodott, néha szabálytalan karélyos alakot

öltött, végre azonban elenyészett a garattal való összekötteetés s erre ismét

közönséges üregecskévé gömbölyödött. Melléküregecskét mindeddig nem
tudtam találni, lia ilyen létezik, egyenesen az tartandó a tulajdonképen i

üregecskének. — Ezen és sok hasonló észleletbl az Euglenák és rokon

ostorosak üregecskéjének ketts feladatára következtetek. Egyrészt ugyanis

a szájon és garaton beöml folyékony táplálékot fogja felvenni s habár

tökéletlen összehúzódásai útján a környez testállományba nyomni, más-

részt azonban a testüregbl összeszivárgó folyadékot az ellenkez úton

kifelé szállítani.»

ügy hiszem nem szorul hosszas bizonyítgatásra, hogy az Euglenák s

rokon ostorosak egyetlen üregecskéjének a Stein felfogása szerint való

ketts, és pedig egészen ellentétes mködése alig képzelhet. Stein szem-

látomást ezt maga legjobban érezte s azért nem is zárta ki a CAKTEK-féle

melléküregecske létezésének lehetségét, melyet, ha csakugyan létezik,

hajlandó a tulajdonképi lüktet, azaz ürít üregecskének tekinteni, míg a

garat bels végével összefügg üregecske ez esetben csak víznek az ostoros

testébe való szállítására szolgálhatna.

Ismételve tett vizsgálataimra támaszkodva állíthatom, hogy valamint

az Eutreptiának, úgy az összes Eugiena- és Chloropeltisféléknek határo-

zottan két üregecskéje van : az egyik, — Stein egyedüli üregecskéje, — a

garat alsó végével áll összefüggésben s kizárólag arra szolgál, hogy a gara-

ton át beáramló vizet lomha összehúzódásaival, melyek alatt egészen soha

sem ürül ki, a test protoplasmaállományába nyomja; a másik ellenben, —
Caeter melléküregecskéje, Ehrenbeeg s Focke idegdúcza, — a garat men-

tében az elbbihez (a nyeldeklöüregecskéhez) közelebb, vagy ettl távolabb

foglal helyet s ez az, mely a tulajdonképi lüktet üregecskének felel meg s

mely a benne összegyl nedvet lüktetve a garaton át kiüríti. E szerint a

két ellenkez feladatú üregecske mködése következtében a szóban forgó

^" Op. cit. p. 144. — Carter, Annals of Natur. History. Vol. XX. 1857. p. 34.

2^ Op. cit. p. 144.
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ostorosak testet a víz állandó áramokban járja át : a nyeldeklö üregecske a

garaton beöml vizet a protopla.smába szorítja, s az ily módon felvett víz,

miután a protoplasmán keresztülszürödött s e közben tápláló légnemét

bomlási terményekkel cserélte fel, végül a lüktet üregecskében gyl össze,

mely azt a testbl kihajtja.

Az Euglenafélék legnagyobb alakjainál, nevezetesen az Amblyophis

viridis- és Euglena tripterisnél (= Phacus trii^teris, Duj.), melyeknek egyes

példányai 0,1—•0,4*'^ óriási hosszaságot érnek el s tanulmányozásra tunya

mozgásaik miatt is különösen alkalmasak, arról is meggyzdtem, hogy a

lüktet üregecske tartalmát finom résszer járaton át üríti a garatnak kö-

zéps tájába, vagy ennek fels részébe.

A gömbbé húzódott Euglenák- s Eutrepiiáknál gyakran három üre-

gecskét lehet megkülönböztetni (8. ábra.), melyek közül a számfeletti nyil-

ván a garatnak, vagy talán az épen említett vezetéknek felel meg, mely

kitágulva külön üregecskének látszik.

Nem tehetem, hogy e helyen ki ne emeljem azon meglep megegye-

zést, mely a moszatoktól, nevezetesen a Palmellaféléktl erszak nélkül

alig elválasztható Euglenafélék s a csillószörös ázalékállatkáknak Stein

szerint legmagasabb képviselinek, a Vorticellaféleknek garatja s lüktet

üregecskéje között létezik. A Vorticellaféléknél (melyekhez az Ophrydium-

félék is bízvást számíthatók) a kürtalakú garatnak befelé elszííkül része,

melyet a szerzk nyelcsnek (œsophagus) neveznek, orsó- vagy czitrom-

alakú öbölbe vezet, mely az ostorosak nyeldeklö üregecskéjének felel meg
s a garaton át felvett tartalmát csaknem rhythmicus összehúzódásaival a

bélplasmába szállítja, A lüktet üregecske a Vorticellaféléknél is a garat

mellett foglal helyet s tartalmát vagy közvetetlenul, vagy a Greeff E.-^ és

BüTscHLi "^^ által kimutatott nedvtartó (Eeservoir), vagy mint Wrzesniowski

az Ophrydium versatilénél észlelte,^"^ egy finom járat közvetítésével juttatja

a garatnak legmells, elcsarnoknak nevezett részébe. Az ezen berendezés

alapjában való megegyezése mellett elforduló nem jelentéktelen különb-

ségek mind csak az elkülönüldés fokára szorítkoznak, mely természetesen

magasabb a Vorticellaféléknél, mint az ostorosaknál ; a garat és nyeldeklö

üregecske feladata ellenben ugyanazon mértékben tér el egymástól, a mily

mértékben különbözik a levélzölddel áthasonító Euglenafélék táplálkozása

a falánk Vorticellafélékétl : amazok ugyanis csupán vizet nyelnek ; a Vor-

'^^ Untersuchimgen ziir Naturgeschichte der Vorticellinen. Arch. f. Naturgesch.

37. Jahrg. 1871.

^* Ueber den Dendrocometes paradosiis, Stein, nebst einigen Bemerkungen
über Spirochona gemmipara und die contractu en Vacuolen der Vortizellen. Zeitschr.

f. wiss. Zoologie. XXVIII. Bd. 1877.

^* Beiträge zur Naturgeschichte der Infusorien. Zeitschr. f. wiss. Zoologie.

XXIX. Bd. 1S77. p. .312.
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ticellafélék ellenben vízzel együtt szilárd táplálékot is vesznek fel, lüktet

üregecskéjöknek ürít nyilasa pedig egyúttal az emésztésre nem alkalmas

táplálékalkatrészek eltávolítására, azaz alfelnyilásúl is szolgál.

A lüktet üregecske kifelé tekint oldalán foglal helyet a már több-

ször említett piros szemfolt, egy átmetszeti képben félhold- vagy vesealakú-

nak látszó, voltaképen azonban egyik oldalán vájt, a másikon kidombo-

rodó, kerek, tojásdad, vagy téglaalakú testecske, mely vájulatával az üre-

gecske felé tekint s ennek egy részét közvetetlenl megfekszi. Fiatal

Eutreptiák szemfoltja egészen egynem, vérpiros állomány által képezte-

tik, míg idsebb, paramylontestecskékkel tömött egyéneknél, a fényt ersen

tör, színtelen, tömör gömböcskéket tartalmaz, melyek gyakran egy na-

gyobb középs gömböcske körül vannak csoportosulva s a vérpiros alap-

állományba ágyazva. Jód hozzáadására a szemfolt sötét ibolyaszínt vált.

Â. zöld ostorosak, nevezetesen Euglenafélék piros szemfoltjának jóddal való

kezelésre bekövetkez megkékülését Cohn már igen régen feljegyezte,^''

mely adatot avval egészíthetek ki, hogy a piros közti állomány az, a mi

megkékl, míg a fényes szemcsék egy ideig színtelenek maradnak, késbb
pedig megbarnulnak s általában úgy viselik magokat a jód iránt, mint a

paramylontestecskék.

Az Eutreptiáknak aránylag tekintélyes nagyságú magja más helyet

foglal el s más szerkezet fiatal egyéneknél, mint idsebbeknél (2., 4., 6. ábra).

E tekintetben is teljesen megegyezik az Eutreptia a többi Euglenafélével

s a mit itt az Eutreptiáról mondok, ugyanez áll mindenben az Eugle-

nákról is.

Fiatal Eutreptiák magja a test hátsó részében, közvetlenül a far-

kocska eltt foglal helyet (2. ábra), a hátsó testvég elkeskenyedésének meg-

felelleg hátra felé többnyire szintén elkeskenyedik s egészben tojásdad

alakú. Szerkezetét illetleg halvány színtelen alapállományból áll, mely-

ben szabályos körökben elhelyezett ersebben fénytör gömböcskék külön-

böztethetk meg (10. ábra), közepét pedig egy kis világos udvar által körül-

vett egynem gömb, magocska (nucleolus) foglalja el.

Ezen helyzetét és szerkezetét azonban nem tartja meg a mag hossza-

san, csakhamar lényeges változások érik. Az els változás abban áll, hogy

a megnagyobbodott mag az Eutreptia testének közepe felé húzódik. Szer-

kezetét egyelre csak annyiban éri változás, hogy vastag kéregrétegének

szemcséi megkisebbednek (1 1. ábra). Késbb a bels testet, a magocskát kör-

nyez világos udvar egyre növekedik, míg a kéregréteg ennek növekedésé-

vel lépést tartva fogy (12. ábra), míg végre egészen elenyészik s ekkor a

mag finom burok, maghártya által határolt, úgynevezett hólyagcsaalaiú

^^ Nachträge zur Naturgeschichte des Protocoecus pluviahs. Nova Acta Acad.

L. C. Vol. VX. pars altera. 1850.

Természetrajzi füzetek. A^I. köt. 7



mag szerkezetet mutatja (4., 5., 13. ábra) s egeszén megegyezik számos

más ostorosnak s a gyökérlábúaknak hólyagcsaalakn magjával.

Az Eutreptia testének vékony,, szemcsétlen kéregplasmája elmosódva

megy át a szemcséket tartalmazó bélplasmába. A színtelen végek többnyire

egész tömegökben szemcsétlenek, üvegszerüek, vagy csak gyéren szétszórt

szemcséket tartalmaznak. A test zöld részében a rajzási idszak folyamá-

ban egészen állandóan kifejldnek ama, az Euglena- és Chloropeltisfélékre

annyira jellemz, cellulosehoz és keményítöhez közel álló testecskék, me-

lyeket Gottlieb paramylontestecskéknek nevezett.'-^*^ Az Eutreptia paramy-

lontestecskéi (9. ábra), eltekintve attól, hogy valamivel nagyobbak, egészen

megegyeznek az Euglena viridis megfelel testecskéivel : mintegy 0,003

—

0,004 *'^„ hossz- 8 mintegy felényi harántátmérjüek, színtelenek, a fényt

ersen törik, csaknem zsírfények, szerkezetnélküliek, tégla-, vagy Focke

találó hasonlatával élve, toiletteszappan-alakúak, gömbölyödött élekkel s

szögletekkel ; lapjok kissé behorpadt s ennélfogva élkrl tekintve piskóta-

alakúak, mint az emlsök piros vérsejtjei. Fiatal egyéneknél, melyek épen

rajzásra keltek, vagy kocsonyás burkokat még el sem hagyták (6. ábra),

még egészen hiányzanak s csak a szabad rajzás ideje alatt válnak ki egyre

növeked számban. Képzdésökrl csak annyit mondhatok, hogy oszlás

által bizonyosan nem szaporodnak, hanem mindegyik testecske külön kép-

zdik.

Mindannak daczára, hogy az Eutreptia szervezeti viszonyait tekintve

az Euglenákkal annyira megegyezik, úszása közben mégis els pillanatra

megkülönböztethet sajátságos és meglep élénk alakváltoztatásai után,

melyeket már Pbrty is igen híven írt le.'^'^ Míg ugyanis az Euglenák úszá-

sok közben megtartják megnyúlt orsóalakjokat, vagy legfeljebb hosszasági

tengelyök irányában húzódnak össze, vagy nyúlnak meg gyengén s csak ha

úszni megszntek változtatják alakjokat sajátságosan fetrengve, mintegy

amoebaszerleg : addig a Eutreptiák teste úszás közben is a legélénkebb

alakváltozásokat végezi, mintegy szüntelenül hullámzik. Úszás közben

(2., 4., 5. ábra) az Eutrej)tiák testének hátsó részén egy-egy duzzadás emel-

kedik, dagad ki, mely hullámhegyként gördül mell felé s még az ostorvéget

el sem érhette, midn már egy újabb duzzadás kezd utána gördülni. A
test peristalticus hullámzásának ezen meglep játéka, mely egészen az

Astasia Proteuséra emlékeztet,-^ úszás közben szakadatlanul tart, a duzza-

dások csaknem egészen szabályos idközökben emelkednek s mintegy

nyargalva kergetik egymást végig a véglény testén. Meglep, hogy bár az

Eutreptia teste a legnagyobb mértékben összehúzékony, myophanrostok

^^ Annal, cl. Chem. u. Pharm. Bd. 75. p. 51.

2' Op. cit. p. 128.

''" SïKiN, der Ory. III. Abtli. Taf. XXII. Fig. 44—53.
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még sincsenek kéregplasmájában kifejldve, holott a kevésbbé összhúzé-

kony Englena viridisnek nagyobb példányain gyakran igen jól kivehetk

azon pörgén hajlott lefutású összehúzékony szalagok, melyekrl tudtommal

Stein tett elször határozottan említést,-'^ s ismert el a csillószrös ázalék-

állatkák myophanrostjaival homolog képzdményeknek.

A paramylontestecskék felszaporodtával az Eutreptiák mozgása egyre

nehézkesebbé válik, s végre elérkezik azon id, midn állatias, rajzó élete-

ket pihen növényivel váltják fel, azaz betokozott állapotba mennek át,

mire különben, rajzásra kedveztlen viszonyok között, oly egyének is haj-

landók, melyek paramylontestecskékkel telezsúfolva még nincsenek. A pi-

henésnek induló Eutreptiák gömbbé húzódnak s mint a Palmellafélék csa-

ládjába sorolt egysejt moszatok, meglehets vastag, viztiszta, nyálkás-

kocsonyás burokkal veszik magokat körül (6., 7., 8. ábra), mely, minthogy

fénytörése a vízétl alig különbözik, nehezen látható s néha épen csak a

felületére rakodó apró idegen teste cskék öve jelöli létezését. A tenyészt-

edény szélén, vagy a szabadban a víz partján, hol a betokozódásra készül

Eutreptiák összegylnek, a víz elpárolgása következtében szárazra jutott

tokok nyálkás-kocsonyás állománya kemény héjjá tömörül, mely gyakran

különböz idegen testeket tartalmaz mintegy magába enyvezve. A vízben

maradó tokok, azok például, melyek az edény fenekére telepedtek, néha

két-három concentricus réteget mutatnak (8. ábra). A víz felületére szoro-

san egymás mellé rakodott tokok egymást sokszögletesen összenyomják

(6., 7., 8. ábra) s ulvaszer hártyákat képeznek, melyek nagyobb czafatok-

ban emelhetk le a víz felületérl. Az egybekelésnek (conjugatio) egy saját-

ságos neme is gyakran észlelhet a betokozódó Eutreptiákon, épen úgy,

mint vizsgálataim szerint az Euglenákon is, s ez abban áll, hogy párosá-

val, ritkábban hármasával vagy négyesével szorosan egymáshoz teleped-

nek s közös burokkal veszik magokat körül. Hogy az ily egybekelt párok

(7. ábra) nem oszlás útján jöttek létre, mint els pillanatra vélhetnk, ezt

az Euglena viridisen tett észleleteim alapján, — melyek azon eredményre

vezettek, hogy a paramylontestecskékkel megrakott egyének, mindaddig,

míg paramylontestecskéik egy idei pihenés után fel nem oldódnak, osz-

lásra egyáltalában nem képesek, — határozottan vélem állíthatni.

A betokozódott Eutreptiák egy idei pihenés után, mely alatt zöld

színök igen sokat veszít élénkségébl, új életre ébrednek. A paramylon-

testecskék gyorsan elenyésznek, nyilván feloldódnak s az anyagforgalom

körébe vonatnak ; a bágyadt színt a legpompásabb élénk, ragyogó zöld

váltja fel s úgy látszik, hogy az egész test újra organizálódik : e mellett

szól nevezetesen a chlorophyll felfrissülésén kívül a szemfolt, melynek

szemcséi elenyésznek, st a töpörödött, sötét szemfoltot néha egy egészen

29 Der Org. II. x\btli. p. i20.
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új, élénkpiros, szemcsétlen szorítja ki helyébl, mely mellett a régi szem-

folt még egy ideig megmarad ; e mellett szól továbbá azon változás, mely

a magon észlelhet. A paramylontestecskékkel megtelt s betokozódásra

kész Eutreptiák magja, mint fentebb említettem, a test közepe táján foglal

helyet s hólyagcsaalakú, a tokot elhagyó egyéneknél ellenben a mag ismét

a test hátsó végében, a farkocska felett foglal helyet, s primitiv alakjá-

ban látható (10. ábra). Mindezekbl úgy hiszem jogosan vonható azon

következtetés, hogy az Eutreptiák pihenési idszakok után, a rajzás tar-

tama alatt paramylontestecskék alakjában lerakódott tartalékanyagok

felhasználásával, egészen újból szervezdnek s tokjokat megifjodott testtel

hagyják el.

Azon eset azonban, midn a tokot csupán egyetlen megifjodott

Eutreptia hagyja el, a ritkábbak közé tartozik, sokkal gyakoribb az, midn
a megifjodást nyomban ^2—4, ritkábban 8 részre való oszlás követi (6. ábra)

s egy egyén helyett egész kis család kel vidám rajzásra.

Egy kérdést kell még itt érintenem: azt, hogy miféle jelentsége és

feladata van az egybekelésnek ?

E kérdésre nézve, a mennyiben az az Eulreptiára vonatkozik, egyenes

feleletet nem adhatok ; jogosan vélem azonban feltehetni, hogy az egybe-

kelés lényege az Eutreptiánál okvetlenül ugyanaz fog lenni, mint az

Euglena viridisnél, melynek egybekelésérl észleleteimet a következkben

jegyezhetem fel.

A kettesével betokozódásra készül Euglenák a fedlemez alatt hosz-

szabb ideig tartva néha szabadulni igyekeznek a kellemetlen helyzetbl,

vagy talán csak a fedlemez nyomása által szoríttatnak ki, elég az hozzá,

hogy ismét mozogni kezdenek ; testök hátsó végével azonban szorosan ösz-

szetapadva maradnak, mintha farkokkal kölcsönösen egymásra szívták

volna magokat. Ezt oly gyakran volt alkalmam észlelni, hogy legkevésbbé

sem kételkedem azon, hogy a párosával betokozódó Euglenák farkvégökkel

kivétel nélkül összetapadnak. Néha azonban azt is észleltem, hogy az

egybekelt egyének nem csupán farkokkal, ha.nem hogy még testök hátsó

részének érintkez lapjával is kisebb-nagyobb területen szorosan egymás-

hoz tapadtak s a két egyén egymást, midn mozogni kezdett, ide-oda húzo-

gatta, a nélkül, hogy sikerült volna egymástól elválniok s erre támaszkodva

valószínnek lehetne tartani, hogy az egybekelés a két egyénnek teljes

egygyéolvadására vezet.

Az Euglenák egybekelését különben Carter és Stein is észlelték.^"

Az elbbi ezen folyamatot a két egyén ideiglenes összeköttetésének, mint-

egy közösülésének tekinti, melynek feladata abban állana, hogy mindkét

egyénben nagymennyiség «pete» fejldését indítsa meg. Stein ellenben

="' Der Org. III. Abtli. p. 146.
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felteszi, hogy az egybekelés teljes egygyéolvadással végzdik, meljmek
megtörténtével a két mag szintén egygyéolvad s ebben véli a termékenyí-

tés tulajdonképi feladatát, melyet azután nyomban követ a két mag egy-

gyéolvadása által létrejött új magnak ismételt barázdálódás útján csír-

gömbökké, ezeknek pedig apró, színtelen embryókat tartalmazó csírtöm-

lökké való változása. Erre azután Stein azon felfogást alapítja, hogy az

Euglenánál, valamint számos más ostorosnál is az ivartalan mellett ivaros

szaporodás is létezik, mely, mint a csillószörös ázalékállatkáknál, két

egyénnek elrement egybekelése után a magból indul ki.'"*^

Hogy az egybekelésnek nem lehet az a feladata, hogy petéknek töme-

ges fejldésére adjon impulsust, mint Cartee véli, alig szorul bizonyítga-

tásra: az Euglenáknak ugyanis egyáltalában nincsenek petéi s azon kép-

zdmények, melyeket Carter «peték» -nek, vagy «embryosejtek))-nek

(embryonic cells) tartott, nem egyebek a paramylontestecskéknél ^^, melyek-

nek képzdésére az egybekelésnek bizonyára nincs semmi befolyása. A mi

pedig Stein felfogását illeti, erre nézve már fennebb az Anisonema tárgya-

lásánál volt alkalmam nézetemet eladni s itt csak annyit akarok ismételni,

hogy a «csírtöml»-ké változott magrészletekben fejld «embryók» bizo-

nyára nem tartoznak az Euglena viridis fejldéskörébe, hanem nem egye-

bek, mint az Euglenákat epidemiaszerûleg pusztító Rhizidiumok apró

rajzói.

Részemrl a dolgot úgy fogom fel, hogy az Euglenaféléknek, miután

néhány nemzedéken át az egyenkint betokozódott egyének oszlása útján

szaporodtak, épen úgy, mint a csillószörös ázalékállatkáknak, szaporodási

képessége hanyatlik s végre egészen kimerül ; ekkor áll be azután az egybe-

kelés szüksége, mely folyamat hivatva van a szaporodási képességre fel-

elevenítöleg hatni. Végzdjék bár az egybekelés teljes egygyéolvadással,

avagy szorítkozzék csupán az egybekelt pároknak farkvégökkel való ideig-

lenes összeköttetésére : mindkét esetben bizonyára meg fog történni, hogy

a két egyénnek testállománya egymással keverdik s bár az egybekelés

alatt végbemen változások részletes lefolyása ismeretlen is, mégis indo-

koltnak vélem azon állítást, hogy az egybekelés lényegét a két egyén test-

állományának keverdése s az ez által elért több nemzedékre kiható ter-

mékenyítés s a szaporodási képesség megújulása képezi.

Az Eutreptia viridisnek épen tárgyalt falakja társaságában, bár ki-

sebb számmal, de állandóan elfordul egy másik ostoros, mely az elbbi-

nek bizonyára csak varietását képviseli s ezt a falaktól való megkülönböz-

32

Op. cit. p. VIII.

Op. cit. p. 61.
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böztetésl Eiitvt'jitia midis, rarictas scJiizochlora névvel akarom jelölni

(1., 3. ábra).

Az Eutreptia viridis schizochlora, melyet ritkán találtam szabadon

úszva, hanem rendesen az edény oldalain, fleg pedig fenekén féregszerü-

leg mászkálva, a föalaknál rendesen nagyobb, mintegy 0,10— 0,12»»^^^ hosz-

szaságot ér el, de különben általános alakját, nemkülönben az Eutreptiára

annyira jellemz élénk alakváltoztatási képességét tekintve a falakkal

mindenben megegyezik. A f különbség, melyben eltér, abban áll, hogy

levélzöldje mintegy darabokra van szakadozva. Az ersen szemcsézett szín-

telen protoplasmatest kéregrétegében ugyanis a levélzöld meglehetsen

egyenl nagyságú, tojásdad vagy lándzsás, vagy csüUszer körvonalú dara-

bokat képez, melyeket számtalan közök hálózata választ el egymástól. Az

egyes levélzölddarabok, mint ez különösen az optical átmetszeti képeken

látható, duzzadt középs részbl kiindulva, széleik felé ellapúinak, kiéle-

sednek. Egy másik különbség, mely az E. viridis és schizochlora között

létezik, abban áll, hogy az utóbbi vagy épen nem tartalmaz paramylon-

testecskéket, vagy csak igen apró gömböcskék alakjában.

Nagyszámú E. schizoohlorák vizsgálása azon eredményre vezetett,

hogy a zöld darabokat elválasztó színtelen közök néha igen keskenyek,

vagy épen csak egyes ersebben színezett területeket körülfogó halvány

vonalak által jelölvék, mibl azon következtetést vonom, hogy a zöld tes-

tek az eredetileg összefügg chlorophyllrétegnek egyes darabokra való szét-

szakadozása útján képzdtek. S ha tekintetbe veszem, hogy az E. schizo-

chlorák a víz fenekén jelennek meg, míg az egészen zöld Eutreptiák a víz

felületén rajzanak, hol mindenesetre mások a táplálkozási viszonyok, ne-

vezetesen egészen más a fény behatása, mely levélzöldet áthasonító szer-

vezetnél kétség kívül els sorban j tekintetbe : hajlandó vagyok feltenni,

hogy a víz fenekére merült Eutreptiákon a megváltozott táplálkozási viszo-

nyok eredményezik azt, hogy testöknek színtelen plasmája a paramylon-

testecskék felhasználása után növekedik, minek következtében természete-

sen az ostoros egész teste is megnagyobbodik, míg a chlorophyll a fény

behatásának csökkentével az egész test növekedésével lépést nem tarthat-

ván, egyes részekre darabolódik.

A levélzöldnek egészen olyan feldarabolódása, mint az E. schizochlo-

ránál, más Euglenaféléknél is elfordul. így Stein egy igen megnyúlt

test Euglenának rajzát közli, melyet az E. deses fiatalkori alakjának

tekint s melynél a levélzöld egészen azon viszonyt mutatja, mint az

E. schizochloránál.^^ Én ezen alakot évek óta ismerem s bár mindig csak

egyes példányokban, de elég gyakran találtara oly pocsolyák s tenyészt -

edények fenékülledékében, melyekben Euglena viridis tenyészett s legke-

33 Op. cit. Taf. XX. Fig. 14-16.
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vésbbé sem kételkedem, hogy épen oly viszonyban áll evvel, mint az

E. schizochlora az Eutreptia viridis-szel. Ugyanez áll a Colacium vesiculo-

sumról, melyet Stein darabokra oszlott levélzölddel rajzol,^* mig én ezen

Daphniákon s Brachyonusokon igen gyakori Eugleuafélének mind egészen

zöld, mind darabokra oszlott levélzöldet tartalmazó képviselit ismerem.

HYMENOMONAS ROSEOLA, Stein.

(m. Tab. 14—20. ábra.)

Hymenomonas roseola elnevezés alatt Stein befejezetlen nagy mun-
kájában a Chrysomonasfélék családjába osztott ostorost említ fel, melynek

csupán jellemz rajzait adja, ^ az ezekrl szóló magyarázatban pedig annyit

jeg,yez meg, hogy alakját változtatja, burka finoman rovátkolt, két sárgás-

barna festanyag-szalagot s egy zsírszer testet tartalmaz.

En a sósvízben ezen szép és ritka ostorosnak egész rajait észleltem

az Eutreptia viridis, Peridinium cinctum s egyéb véglények társaságában és

Stein jellemz rajzai után legkevésbbé sincs okom abban kételkedni, hogy

a Hymenomonas roseolával azonos.

Ezen ostoros teste, mely mintegy 0.03—0.04 '^^ hosszúságot ér el,

mint Stein is kiemeli, alakját változtatja. A Chlamydomonasok módja sze-

rint meglehetsen fürgén úszkáló Hymenomonasok rajai között alig lehet

két egyénre akadni, melynek alakja egészen megegyeznék : majd tojásda-

dok, megfordított tojásdadok, szív-, orsóalakúak, vagy különböz módon
elferdültek. Mindezen alakváltozások azonban csak igen lassan mennek
véghez s közvetlenül alig figyelhetk meg.

Teste, mint pl. a Chlamydomonasoknál meglehets vastag burokkal

van körülvéve, mely az alakváltozásokban csak szenvedlegesen vesz részt.

Ezen víztiszta, nyulékony burok srn egymás mellett álló gömbölyded

dudorokat visel, mintha csupa apró gyöngyökbl volna összetéve. A test

alapállománya kéregrétegében a Diatomeákéval megegyez sárgásbarna,

brszín festanyaggal van színezve, mely fiatal egyéneknél egyenletesen

van elosztva, míg az idsebbeknél két oldalt álló szalagra különült,

melyek között a színtelen alapállomány közbüls szalagot képez.

A két egyenl ostor a test mells végébl indul ki, a testnél jóval

hosszabb, fonalas, el nem hegyesed ; mit azért emelek ki különösen, mert

Stein sokkal rövidebbeknek s finoman elhegyesedknek rajzolja.

Az ostorok alapja mellett van a két váltogatva lüktet üregecske,

melyeket Stein is rajzol ; ezek között azonban még egy harmadik, párat-

^* Op. cit. Taf. XXI. Fig. 26—34.
» Op. cit. Taf. XIV. Fig. II. 1—3.
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lant is megkülönböztethettem (14., IG. ábra), niel}^ igen hosszú közökben

enyészik el s telik meg. Ezen páratlan, közbüls üregecske vízfelvételre

szolgáló nyekleklö üregecskének felel meg s ugyanily alakban számos más

ostorosnál is megvan, mint pl. a Chlamydomonasnál, a Volvoxoknál s a

Polytoma Uvellánál, melynél bels végét, fenekét halvány-piros folt jelöli

s különösen jól kivehet. — Stein, ki a lüktet üregecskéknek, mint felfo-

gása szerint kizárólagos állati szerveknek jelenlétére igen nagy súlyt

fektet, határozottan kiemeli, hogy az ostorosak többnyire kettesével, ritkán

hármasával ^ elforduló üregecskéi, — úgy, mint szerinte az Euglenafélék

páratlan üregecskéje, — víz kiürítésére s felvevésére egyaránt szolgálnak.^

Ez utóbbi feladatra vizsgálataim szerint csakis a közbüls üregecske szolgál,

míg a két oldalt álló ürít üregecske ; aYolvox minornál Stein igen híven

rajzolja ezen közbüls, nyeldekl üregecskét, * csakhogy e mellett csak az

egyik lüktet üregecskét különböztette meg, míg a másik kikerülte figyelmét.

Stein a Hymenomonas testének hátsó részében egy gömbölyded,

«zsírszer test» -et, tulajdonképi magot ellenben nem különböztet meg.

Én a sósvízi Hymenomonasoknál a test hátsó végében, vagy közepe táján

igen jól megkülönböztethettem a hólyagcsaalakú magot s helyzete után

Ítélve, azt kell tartanom, hogy Stein «zsírszer testo-e sem egyéb magnál,

mely azonban a sósvízi alakoknál, mint épen említem, határozottan hó-

lyagcsaalakú. A magon kívül a test színtelen plasmájaban, rendesen a test

hátsó részében, még néhány zsírfény gömböcske van elszórva, melyek

Stein rajzain is megvannak.

A Hymenomonasok vizsgálataim szerint oszlás útján szaporodnak.

Az oszlásra készül egyének burkokon belül gömbbé húzódnak s az után

5—4 részre oszlanak (18— 19. ábra). A fiatal rajzók (20. ábra), színöktl

eltekintve igen hasonlítanak a Chlamydomonasokhoz. Burkok egynem,

festanyagok még egyenletesen színezi testöket, finom ostoraik hegyesen

elvékonyodnak s magjok egynem.

A TÁBLÁK MAGYARÁZATA.

(Nagyítás valamennyi ábi'ánál : Hartnack-féle mikroskop, oc. IV., obj. 8.)

III. Tábla.

1— 13. ábra. Eutreptia viridis, Perty.

1, 3. Eutr. vir. var. schizochlora.

1^—5. Szabadon mozgó egyének.

6—8. Betokozott egyének.

'' Op. cit. p. 114.

3 Op. cit. p. 116.

* Op. cit. Taf. XVII. Fig. 10.
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7. Párosával betokozódott egyének.

8. Tokját elhagyni készül egyén.

6. Négy részre oszlott egyén.

9. Paramylontesteeskék.

10—13. Magvak.

14—20. ábra. Hynaenomonas roseola, Stein.

14— 17. Kifejldött egyének.

18—19. Oszlás.

âO. Fiatal lajzó.

IV. Tábla.

1— 6. ábra. Anisonema grande, Stein.

1—3. Hátoldalról.

4. Hasoldalról.

6. Hasoldalról ; az ostorok el vannak liagyva.

•5. Optical harántmetszet.

7—8. ábra. Codonocladium coryinbosum, n. sp.

9— 13. ábra. Menoidium Astasia, n. sp.

Kolozsvár, deczember hó 5-én, 1882.


