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(I., II. tábla.)

Budapest faunájából azon alsóblirangú rákt'ajokat szándékozom jelen

dolgozatomban felsorolni, melyek a boldogult Madarász Zsigmond Ede hagya-

tékából kerültek a nemzeti Múzeum birtokába.

Gyjteményünkben a rákállatok ezen csoportja csakis néhány, 25 évvel

ezeltt Chyzer Kornél és Tóth Sándor urak által gyjtött példányban volt

meg. Pedig M argi') Tivadar »Ihdapest és körniféh' állaitani tfkiutethrn»

czlmü és 1870-ben megjelent mvében az alsóbbrangu héjjasokból 40 fajt

sorol fel és lakóhelyüket pontosan megnevezi. A felsorolt adatok egy része

Madarász Zs. Ede megfigyeléseinek köszönhet, ki évek hosszú során át a

legnagyol)b buzgalommal tanulmányozta, gyjtötte és bámulatos ügyességgel

állandósította ezen állatkákat. Gyjteményében a Budapest környékérl

ismert rákfajok valamennyien megvannak, többek között a Margó által

Cypris liumjarica néven felsorolt, de le nem irt óriási Kagylósrák is, még

pedig számos borszesz-példányban, sok mikroskopi készítményben és pontos

rajzban, melyeket Madarász még 1 860-ban készített és Cypris hungarica

n. sp. feliratokkal látott el.

Nem kevésbbé érdekes a Chyzer és Tóth által felfedezett (kjpris Zen-

keri nev faj is, mely kizárólag Budapest faunáját jellemzi és ez id szerint

csakis Madarász gyjteményében található.

Chyzer és Tóth eredményes kutatásai által buzdíttatva, ritka hévvel

és áldozatkészséggel fogott Madarász e csoport tanulmányozásához. A tudo-

mányos kutatásokhoz szükségelt legdrágább eszközöket s a világirodalom

szakértekezéseit beszerezvén, a hazai és külföldi szakbuvárokhoz társul sze-

gdött. És csakis ezen tervszer eljárásának köszönhet, hogy gyjteménye

a legpontosabban meghatároztatott, úgy, hogy az késbbi szaktanulmányok-

nak kiindulása lehet. Fleg ez utóbl)i körülmény indított Bákgyjteményé-

nek ismertetésére, hogy egyúttal a szakemberek figyelmét is reá irányozzam,

mivel Madarász megfigyeléseibl az irodalomba csak vajmi kevés szivar-



...,tt út. E/ utol.l.inak okát Maoauász tnlszerénységében kell keresnünk, ki

ufívan a tfi-raeHzetkt'dvoiö egész hevével csüngött tanulmányain, de a közlés

vLketegségét még csak hiréhöl sem akarta ismerni. Csak így töi-tenhetett

meg, hogy liazánk legnevezetesel)!) és legjellemzölíb Kagylósrákja, óriási alak-

jával és különös alakú nyálkamirigyével egy negyedszázadon át csakis a fel-

fedez baráti körében voit ismeretes. Hogy pedig ez állat hazánk faunájára

valóban jellemz, amellett hathatósan bizonyít ama körülmény is, hogy 25

i-vi'U át megtartotta az újdonság jellegét !

^fADARÁsz in litteris hungarica névvel jelölte meg s Margó ugyan így

t'uumerálja Budapest faunájában. Tekintetbe véve azonban, hogy e fajt az

irodalomba uicg nem vezették be, miután leírásának nyomát sem találjuk,

a Nominclatura elveivel nem ellenkezem, ha a hungarica nevet a felfedezé-

vel cserélem föl, a kinek nevét a szakirodalomban megrizni mindnyájunk-

nak csak kedves kötelesség lehet.

KisFALUDi Madarász Zsigmond Ede, a természettudományoknak ezen

lelkes és szerény mttvelöje, 1884 ápril hó 4-én én halt meg. Szép természet-

rajzi gyjteményének egy kis töredéke, de ebben a Budapest körül talált

rákoknak teljes g}-iíjteménye az örökösök szívességébl nemzeti Muzeumunk

állattani osztályába került. En az utóbbit szándékozom röviden ismertetni.

Az alábbi kimutatásban felsorolt rákfajok részint borszeszben, részint

pedig mikroskopi készítményekben vannak meg, a lakóheljTiek lehet jDontos

felemlítésével. Mivel azonban ez utóbbiak feltnen megegyeznek a Margó
munkájában közlöttekkel, nem tartom szükségesnek azokat újólag felsorolni,

hanem megelégszem az állandósítás nemének egyszer felemlítésével. Margó
es Madarász nemcsak jó baráti viszonyban, de szorosabb tudományos össze-

köttetésben és csereviszonyban is voltak, mibl ezen megegyezés könnyen
kimagj^arázható.

A Cypris hungaricáról számos borszesz-példány, 32 mikroskopi készít-

mény és 9 nyolczadrétti rajzlap maradt hátra. Sajnálattal kell azonban meg-
jegyeznem, Tiogy ezen nevezetes fajról sem lekó sem pedig útbaigazító

jegyzeteket nem találtunk, ugy hogy a készítmények és rajzok után nekem
kellett e hiányt pótlani. A sok eredeti rajz közöl csupán a szükségeseket áüí-

tottam az I, és II. táblán össze.

A többi fajra vonatkozó jegyzeteknek szintén nem sikerült nyomára
akadnom s így a boldogult tudományos munkásságának óhajtott részlete-
sebb méltánylása helyett, be kell érnem az általa gyjtött s birtokunkba
jutott fajok egyszer felsorolásával.

A MADARÁsz-féle gyjtemény fajai, rendszertani helyöknek megfelel
sorrendben a következk.



I. PHYLLOPODAK.

I. Braiioliiopoddk.

1. Branchipus pisciformis Schaff. = Br. stagnalis L. ; száraos borszesz és miknjs

köpi készítményben.

2. Brancliipus torvicornis W. Több borszesz -példányban.

3. Brmichipus Griihii Dyb. = Br. diapbanus Prév. = Br. buno^aricns Cbyzer. :

néhány borszesz- és mikroskopi készítményben.

4. Apus cancriformis Schaff. Sok borszesz-példányban.

5. Ajms productus L. Néhány borszesz-példányban.

6. Estlieria ciicladoides Joly. Több borszesz-példányban.

7. Li/mnetis bi'aehiiurnsO. Fr. M. = Hedessa Sieboldii. Néhány borszesz- és mikios

köpi készítményben.

y. Cladocerá/c.

S, St/da eristallina Leyd. Néhány borszesz-példányban.

9. Daphnia magna Leyd. Több borszesz- és mikroskopi készítményben.

U). IkipJinia loufiispina 0. Fr. M. Néhány borszesz példányban.

1 1. Daphnia pidex De Geer ; több borszesz- és mikroskopi készítményben.

1 2. Moina hrachiata Jur.

13. Scapholeheris macronata Müll.

14. CeriodapJinia qnadrangidata Leyd.

15. Cerio'laphnia reticidata Leyd.

16. SimocepliaJus retulus Müll. (= Daphnia sima.)

17. Macrothrix rosea Jur.

ÍS. Plem'oxus trigoneUus 0. Fr. M. Mindezek számos borszesz- és mikroskopi

készítményben.

19. Bosmina longii'ostris Leyd. ; néhány borszesz példányban.

20. Chydoriis spJurricus.

21. Li/nreus cancellata ! Néhány borszesz-példányban.

II. OSTRAKODÁK.

22. Cypris aurantia Jur.

23. Cypris biplicata Fisch.

24. Cypris dispar Fisch.

25. Cypris fasciata Fisch.

26. Cypris fuscata Jur.

27. Cypris Jurinii Zed.

28. Cypris monacJia Müll.

29. Cypris pubera Müll.

30. Cypris ornata Müll.

3L Cypris punctata Jur.

32, Cypris ridua Müll.

33. Cypris Zenkeri Tóth et Chyzeb.
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34. Xotoilronui^ Madaráazi N. SP.

3"). ( '//7»r/.s- onint -Iör.

30. C'ii]>riíi (irciniiinatd !

'M. Cyprh caudida 0. Fr. M.

:{S. Cifpi'is rireiiít Jri:.

m. COPEPODÁK.

:V.). Ciicl(>j»< ijiuidriconiis Jdr.

M). ( 'ficUqiü hrericoniiít Lubb.

il. D'uiptomm castor Juk.

i'J. Caiiúiocamptm minutuí< Baird.

Mindezek több-kevesebb borszesz-pélclányban és mikroskopi készítményben.

A felsorolt 42 rákfaj a Lynceus canœllata és a Cypris acuminata nev,

bizonytalan eredet faj kivételével, valamennyi Margó munkájában is felso-

roltntott. Ezen fajokat most újólag meghatároztam és leltárilag rendeztem,

a czclból, hogy a szakl)uvárok rendelkezésére állhassanak.

A Madarász és Margó által új fajnak felsorolt Kagylósrák a Cypris

ft'lrktöl több tekintetlien eltér. Két igen közel álló szeme, 6 íz alsó tapo-

gatója van, melyen a körmöket is túlhaladó igen hosszú serték nttek;

a himnél a második pár alsó állkapocs lábalaku s kopoltyu függelékei nin-

csenek. A nyákmirigy feltnen nagy, az ivarszervek pedig igen bonyolódott

szerkezetek. A hím a nstémiöl fleg a második lábpár alkotásában

különl)özik.

Mivel LiLLjEBORG és Brady * a Notodromas nemet épen ezen különb-

si'gelQ'o állapítják, azt hiszem, minden további indokolás nélkül helyezhetem

a fajt nevezett nembe.

A Notodromas nembe csupán egy faj tartozik, az 0. Fr. Müller által

k'irt Cypris monachus, melytl a N. Madarászí els sorban óriási alakja

által kiilöul)özik. Míg elöbbeni alig 1 mm. hosszú (\/24 angol hüvelyk), addig

az utül)l)i i-'> mm. hosszaságot ér el. A nagyságon kívül a héjban és majd-
nem valamennyi függelékben léteznek feltn eltérések, mint ez a következ
leírásból kitnik.

' A Monograph of the Eecent British Ostracoda. — The Transactions of the
Liuuean Society of London Vol. XXVI.

A 37!). lapon a Notodromas genus a következképen jellemeztetik :

«Carapace of very different shape in the male and female. Two eyes. Antennae
similiar to tliose of Cypris; the superior composed of seven, the inferior of six
joints. Setae of tlie inferior antennae reaching heyond the apex of the terminal
claws. Second pair of jaws without a branchial appendage, pediform in the male.
Al)dominal rami long and slender-Mucus-gland of the male large, beset with very
numerous closely set whorls of stout rigid setae. Copulative organs very complex
structure.»
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Notodromas Madarászi n. sp. (I. és II. tábla).

I8G0. Lyjwis Jiungnrica Madakász (in litteris).

1879. Cypris hungarica Margó, Budapest és környéke állíittani tekintetben, p.

122, (sine descriptione).

A Kagylóhéj (I. Tábla, I . ábra) sren pontozott, világos barna szín,

foltok nélkül; 4'5 mm. hosszú és 2'75 mm. széles. Mells és hátsó fele csak-

nem egyenl magas, közvetlenül a szem mögött legmagasabb, hol púpszeren

kissé kiemelked ; hátoldala gyengén iveit, hasi oldala mells harmadál)an

bemélyedt ; mellirl kerekitett, hátulról a hasi hajlás eltt kiszögell.

A héjszegély lapos, átlátszó, a hátfelé keskenyed, közepében egyen-

letesen kidomborodó ; széles hasi részén egy sor rövid sörtével ; csipkés

vagy fogas kimetszések nélkül, de szabályos benyomatokkal a szegély bels

felületén.

A mells tapogatójmr (I. Tábla, :2. ábra) 7 izü és közvetlenül a szem

alatt ered.

Az els íz belfelületen az izmok tapadására számos szabálytalan

chitinvastagodás, külfelületén pedig két hosszú és két rövid serte található.

A második íz rövid, kupdad, alapján két apró szrcsével.

A harmadik íz kétszer oly hosszú mint a negyedik s küls felületen

két rövid sertét visel.

A negyedik, ötödik, hatodik és hetedik íz 4—4 oldalt pillázott hosszú

nyúlványnyal bir, melyek egyesülve úszásra alkalmas sertepamatok. A ne-

gyedik íz ezeken kívül két, a többi három íz pedig 1— 1 serteszer nyulvány-

nyal ellátott.

A hátsó tapogató pár (I. Tábla, 3. ábra) közvetlenül a mells pár alatt

ízesül és hat fokozatosan kisebbed ízre oszlik.

Az els íz rövid, bels chitinvastagodásokkal és két oldalt elhelyezett

szrcsével.

A második íz kétszer oly hosszú, mint az els, a harmadik valamivel

hosszabb a másodikénál. A 2. íz alapján egy, a 3-án két sörte és az utóbljí-

nak végrészén egy a végs íz körmeit is túlhaladó sörtepamat ntt. Ezen

pamatot öt hosszú és egy rövid, egysorosán pillázott sörte alkotja.

A negyedik és ötödik íz összenövési vonalát hat apró szrcse jelöli meg.

Az ötödik ízet két rövid serte, 2 pillázott és két csupasz karom fegyverez!.

A végs íz egy pillázott karommal, két ers sörtével és két apró fog-

szer nyulványnyal bír.

A fels állkapocspárok jól kifejldött öt ízbl állanak. (I. T.íbla,

4—5. ábra.)

Az els íz, mely gereblye szervnek is neveztetik, szélességben és hossz-

ban megegyez urnaalakú chitin lemez, egy mozdulatlan alapi sörtével és



mintegy«-.! tom,,a fo,ac.káv.l, ™«to-a «.olgáló belfelffletén. bomnyul-

v,l„v, hosszú liupdad. oWali izvápával a fal.losó szamara.

XuU .z (fald„só, igen széles s küls oldalán egy kopoltya fugge^

lekkel Inv. Ez utól.l.i vegszegelyén öt, alapján pedig egy csdlas kopoltya

,„,„illallnr..nolveU az alapi lemezbl ujjalaknlag evednek

A tol.l.i .zk s..rtekkel, karmokkal és csiUás szrökkel ellátott hen-

'"'""tiik iz „els szegélye két pillas és hat csapasz sz.-rel, küls

szi"^élvf pediíí liároui apró szörcsével ellátott.

"
A negyedik íz egy pillas karommal es négy csupasz szrrel bir, a vegso

ízen pedig hat gyenge karom van.
n i ^i

4z ,'höaho állkapocspár (II. Tábla, G. ábra) hat tagú, igen szeles kopol-

tyu fücraeléke által szembetn. Ennek alapirésze négyszer oly nagy, mmt

a követez iz, mely három hatsörtéjü parapodiumszerü kiugrással es nyolcz

szrösével van eUátva. A végs íz hat kurta szrrel szegélyezett. A nagy

kopoltyu lemez :>4 parapodiumszerü csillás kopoltyú nyulványnyal bír.

'•1 második alsó állkapocspáron (L Tábla, 7., 8. ábra és H. Tábla, 9.

ábra) kopoltyu függelék nincs és két különvált részbl áll.

Az elrész három tagú; alapi része hosszúra kinyúlt három élü; cson-

kított végi'észe 16, majd pillázott majd csupasz szrrel és egy visszahajlott

kampós képlettel ellátott.

A hátsó rész két ízü ; végrésze a hímnél kampószerüleg görbített, a ns-

ténynél három nyulványnyal ellátott.

Az els lábpár (II. Tábla, 10. ábra) öttagú, ersen szrözött végkarom-

mal. Az els és második tag 1—1, a harmadik és negyedik tag â—2 sertével

bír ízvápájuk közelében.

A második láhpár 5 íz, (II. Tábla, 11., 12. és 13. ábra) a mellsktl

jóval eltávolodik ; az ízek a vég felé feltnen rövidülnek ; a végsöíz a test

tisztántartására alkalmas kefeszerü készülékké módosult.

A három els íz 1—2 finom szrrel, a negyedik tompán lekerekített,

sürííen szrözött végkoronggal, az ötödik pedig 2 rövidebb és 2 hosszabb

karommal vau ellátva, melynek egyike a hímnél sarlószerüen meghajtott.

A potrohágak (II. Tábla, 14. ábra) keskeny hosszú léczszer képletek,

melyek végkön 3 nagy sörtét viselnek; közlök a két középs a leg-

hosszabb.

A két egyszer szem egymáshoz igen közel van annyira, hogy könnyen

egyesnek látszik.

Az ivarszerveknek pontos leírása már él alakoknál is sok nehézséggel

jár, még inkábl) készítményeknél, melyeknél csak a chitinváz maradt fönn.

Ez után ítélve, a hímvessz (II. Tábla, 1 5. ábra) a test hosszának majdnem
felével fölér. Az izlékeny párzási csatornáknak tekervényei s a kalapács

alakú segédlemezek nagysága e faj hímivarszervét eléggé jellemzi.
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A hím- és nöi-ivarszervnek valamint a bélcsatornának szerkezete a

Cypris féléknél általánosan ismert terv szerint alkotott.

A peték igen nagyoknak látszanak ; hüvelyük korongalaku, ersen

domborodott számos mikropilével ellátott felülettel.

J ntjákniirigij (II. Tábla, 16,, 17. ábra) (glandula mucosa) hengeres,

tölcsérszer végrészekkel bír és nagysága a test hosszának egy harmada.

Bels hengeres része és kivezet csatornája igen b, megvastagodott chitin-

gyürük nélkül. Hátsó vége zárt, összeforradás nyomai nélkül.

A közbüls henger, vagy a szürö-késziilék, számos szorosan egymás

fölött fekv sugaras chitin-korongból áll. E korongok egyenl távolokban

feküsznek egymástól : külön rekeszeket nem képeznek, csujíán a két széls

fzdik le kehelyszerüleg a többitl. A sugarak száma 30 és 35 között válta-

kozó. A sugarak közötti területet részint nyálkasejtek, részint pedig nyákos

anyag töltik ki. A mirigy kívülrl egy nyákszer ós egy chitinnem réteg

által boríttatik.

Életmódjára és elfordulására nézve a következ feljegyzés maradt

hátra Madarász tollából :

«Ezen új állatot elször 1858 június hó közepében nagy bségben

találtam fel a városerdei tó kifolyási árkának azon részében, mely a vas-

pálya és a lporraktár között húzódik el. A következ két évben minden

erm megfeszítése mellett sem akadtam reá, holott 1861- és 1863-ben ismét

oly bségben jelentkeztek, mint annak eltte, még pedig májustól kezdve

augusztus hó közepéig.* Tóth Sándor barátom és munkatársamnak 1858-ban

Biharmegyében sikerült ezen állatot felfedezni. E faj csak sekély és igen

tiszta vízben tartózkodik ; els tekintetre akármily más vízirovarra inkább

emlékeztet, mint kagylós rákra: igen sebesen úszik, de többnyire egy helyen

tartózkodik a víz fenekén, hol az iszapban lev rothadó plántákkal táplál-

kozik. Ha munkájában megzavartatik, vagy az iszapba fúródik vagy gyorsan

tovább úszik és csak nagy ritkán j a víz felületére.«

* Megjegyzem, hogy Madarász 1862 óta többé nem akadt ezen állatra; Man/(>

azonban ]S77-ben az Orczy-kert tavában talált neliány péklányt. (L. Budapest és

környéke pag. 122.)
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A TÁBLÁK MAGYARÁZATA.

I. Tál^hi. Xotodroinas Madarászt n. sp.

I . A híiunek luUJa. -'
I -s/xn' nagy. : a, szem ; k zárizom

;

r, herecsövek.

± A hím mells cHÚpja : <)7. nagy.

A. A hím hiítsó csái-ja :
(iO. uagy.

i. A hím fels állkapcsa : (iü. nagy.

5. A hím gereblye szerve : 1:2. nagy.

7. A hím hátsó alsó állkapcsa; 60. nagy.

S. A hím mells alsó állkapcsa : GO. nagy.

II. Tábla. Motodromas Madarászt n. sp.

Cl. A hím hátsó alsó állka[icsa ;
67. nagy.

í). A nstény hátsó alsó állkapcsa ;
60. nagy.

10. A hím els lábpára : 50. nagy.

1 1

.

A hím második lábpára : 65. nagy.

\. A hím miísodik lábpárának vége ;
ISO. nagy.

|:{. A nstény második iábpárának vége ;
;2()0. nagy.

1 i. A In'm potroh ágai : 65. nagy.

1 5. A hímvessz ; 50. nagy.

H). A nyflkmirigy ; 3;2. nagy.

17. A nvákmirigv átmetszetben ; 130. nagy.


