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A HEXAKTHKA POLYPTERA SCHM. BONCZ-, SZÖVET- ÉS

ÉLETTANI VISZONYAI.

A KIK. MAGYAE TERMÉSZET'IUDÜMÁNTI TÁRSULAT ÁLTAL A BUGÁT-DÍJJAL (1885. JANUÁk)

JUTALMAZOTT PÁLYABIÜ.'"

Dr. Daday jENÖ-töl Kolozsváron.

(YIIL, IX. tábla.)

Jelifie : «Kein Phänomen erklärt sich aus sich selbst ; nur

Viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben

zuletzt etwas, wa^ für Theorie gelten könnte.» Goethe.

Az 188i2-ik év nyarán Erdély különböz vidékein való zoológiai gyjté-

seim alkalmával Boldogváros (Seeligstadt) szász falú határában egy tócsa

vizébl gyjtött állatkák között í'eltünt egy küls alakra és szervezetre nézve

fiatal Naupliiis-2lQk\\o-z igen hasonlító állat, de a melynek bels szervezeti

viszonya, testének mells része teljesen a Kerekesférgehre emlékeztetett.

A részletes tanulmányozás után meggyzdtem, hogy ez állat valóban Kere-

kesféreg, még pedig olyan, melyhez hasonló eddig még csak Egyptomból és

Angolországból ismeretes, névszerint, hogy ez a Schmarda L. által észlelt

Hexarikra pohjptera (Pedalion mira, Hudson.)

Az a körülmény, hogy a Hexarthra polyptera még eddig csupán Egyp-

tomból és Angolországból ismeretes, másrészt pedig, hogy ezen állat szerve-

zeti viszonyai folytán feltn módon összekapcsolja a Kerckcsférgekct és a

Héjjasokat: arra indított, hogy ezen Kerekesféreggel behatóan foglalkozzam.

Ide vonatkozó boncztani, szövettani és élettani tanulmányaim a következk.
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ÁLTALÁNOS TESTALAK.

Azon hasonlatosságok között, a mely a Hexarthra polyptcrâ-t szovo8a,iû.

egybefzik a Héjjasokkal és különösen a iVíitíí/í/ms-alakokkal, egyik kiváló

a testének alakja. Teste ugyanis tojásdad, melli széles, hátul ellenben

kihegyesedett és bár teljesen hengeres, mindazáltal lígy a hát-, valamint a

hasoldal is el különült, a mi a bels szervek elhelyezése után ötlik szembe

világosan, különösen ha figyelünk arra, hogy az összes eddig ismert Kerehes-

fénjcknel tipusosan a petefészek a hasoldalon a bélcsatorna alatt, az ideg-

rendszer középpontja pedig a garat fölött van.

A test tájai némileg elkülönültek ugyan, de nem oly határozottan, hogy

a fej-, a törzs- és a farktájat az els tekintetre is megkülönböztetni lehetne.

A fejtáj egyébként a kerékszervvel meglehetsen elválik a törzstl s a Hex-

arthra e tekintetben különösen a Philodínea család alakjaira emlékeztet.

A törzs azonban a farktájjal egygyé olvadt s csak két haránt barázda utal

némileg a farktájra, a mely a test hátsó részét látszólag két szelvényre

osztja, de' tényleg nem, mert csak felületes és mélyebbre nem hatol. Es

e teldntetben is a Hexarthra igen emlékeztet fiatal Nauplius-okra, a meny-
nyiben testének törzsrészlete egészben véve amazok fej torát képviseli, a

melyben az idegrendszer középpontja, a garat, a rágógyomor és az emészt
bél van a petefészeknek egy részével, míg testének végs részlete a Nau-
pUm-ok potrohjának felel meg, miután az els szelvényen hasoldalt az ivar-

nyílás a másodiknak csúcsán pedig, kissé a hátoldalra vonulva, a végbél-

nyílás van.

Különben azt, hogy a Hexarthra testének elbb említett tájai csak-

ugyan azonosíthatók a Nauplius-áhzák fejtorával és potrohjával, bizonyítja

ama körülmény is, hogy a Hexarthra törzsének mells részletén, a kerék-

szerv alapján körben, hat evezszer függelék fejldött ki, a melyek ügy
alakjukat, mint mködésüket tekintve teljesen a Naiiplms-ok és illetleg az

Evczóíahú rákok végtagjait juttatják eszünkbe azzal a különbséggel, hogy
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míg ez utóbbiaknál uz evez végtagok a fej tor hasoldalán vannak, addig

a Hi'xarthra-nál, a törzs mells részleten körben fejldtek ki. A mi pedig

a Hexarthra testének két utolsó szelvénye és a Naaidins-nk meg általában

az Ecczó'hihn rákok potrolija közötti hasonlatosságot illeti, igen szépen illusz-

trálja ama köriilmény is, hogy a Hcxartlini testének utolsíj szelvényérl

a liasoldalon, egymástól meglehets távolságban ket ujjalaku, hengeres,

végen csillószrös nyúlványka ered, a melyek igen emlékeztetnek az Evezö-

labú rákok potrohjának vegérl emelked, villás nyúlványokra. A hasonlatos-

ság a két képlet között annál szembetnbb, mert a végbél minden esetben

közöttük és mögöttük a hátoldalon nyílik.

Piöviden, határozottan állithatom, hogy az általános testalak tekinteté-

ben a Hexarthra poliH)tera valóban átmenet az Ízeltlábú allatokhoz a Héj-

ja,sok Nauplias-alakydi kapcsán s a Kcrekest'énjeket a Triarthra loiujiseta

es a Folyarthra platfiptera alakok közvetítésével az Kreznlahú rákokkal köti

össze. Mert a Triarthra lonaisetának a hasoldalon elhelyezett három, hen-

geres és hatalmas sörtéhez hasonló mozgékony függeléke, nem különben a

Políjarthrak-ivàk a test két oldalán egy-egy csomópontban elhelyezett toll-

alaku evezkepletei teljesen homológok, de egyúttal analogo]< is a Hexiírfhra

evezszer függelékeivel.

Ha a Hexarthrát hasoldaláról tekintjük, az utolsó szelvény közepe

tájáról, a test középvonalától egyenl távolságban hengeres, alapján széles,

közepe felé kissé lieskenyed, míg csúcsán jobban duzzadt ujjalaku nyúlvá-

nyokat látunk (Yin. Tábla 1., ^. es IX. Tábla 1 ., :2.ábra o/'.), a melyeket rilla-

füfllielékek-nek nevezek ama morphologiai hasonlatosság miatt, a mely ezek

között és az Erezó'láhú rákok rillaja (furca) között van. Ezen villafíiggelekek

a test egyenes folytatásai és felületüket ugyancsak a test köztakarója borítja.

Belsejökben még a legtetemesel)b nagyításoknál is csupán egyszer, szemcsés

plasmát különl)öztethetünk meg, a mely mindenben hasonlít n köztakaró

alatt elteriil szemcsés plasmához (matrix) és evvel direkte közlekedik is.

A villafüggelékeket borító küls rete'g egyszer, átlátszó és szerkezetnélküli

cuticularis réteg, a mely teljesen sima s csakis a villafüggelékek csúcsán

emelkednek finom csillószörök, a melyek kigyózóan mozognak.

A Kerekesferíjekre ismeretesen általában jellemz az, hogy a Tuhi-

colarinae család alakjainak kivételével, a melyeknél a láb jól el különült

I Oecidesenjstallium, Stephanoeero.s Eichhorn ii, Melicerta riiujeus, Coiiochi-

lus Volvox. Eacinularia sorialis és a Eloscidaria-injok) a láb végén rende-

sen két, ritkában három lándzsa-alaku lemezke van, a melynek csúcsán egy

kis nyíláskán át azoknak a mirigyeknek a vezetékei nyílnak, a melyeknek

váladí'ka által a búvárlatok bizonysága szerint az illet Kerekes/éreíi idegen

tárgyakra tapad. Ezeii a búvárok e kis lemezkéket ujjaknak nevezték.

A Hexarthra villa-alaku függelékeit ezen ujjakkal nemileg összehasonlítani

lehetne, mindazáltal a kétféle képlet nem azonos : mert például a Hexar-

10-



thránál a ragasztó mirigyek hiányoznak, söt a villafüggelékek már alakjuknál

és helyzetüknél fogva sem szolgálhatnak az üjjacskákkal egyez czélra.

A Ht'xarthra villa-alaku függelékei csakugyan egyedüliek a Kerekesférgck

között s a típushoz való csekély hasonlatosság csak az, hogy ismerünk még

pár oly KnrMmid, a melynél a láb végén az újjacskák helyett csupán

csillószörölc vaunak, mint például a Ptcrodina genus valamennyi alakjánál.

Ez okból azt velem, hogy a Hcxarthm csillószörös villafüggelékei ép úgy

az úszást segítik elö, mint a Ptcrodina fajok lábai. A Hcxarthra villa-

függelékei ezen kivül még a kiürített petéket is megtámasztják, a melyeket

az anyaállat hasoldalán mindaddig hordoz, míg az embriók teljesen kifej-

ldtek.

Meg kell itt jegyeznem még azt, hogy Sghbiarda L. az általa vizsgált

példányokon nem rajzolja e villaalakú függelékeket és a szövegljen sem emlé-

kezik meg azokról. Hudson már pontosan észlelte és hn rajzolta is e képle-

teket, de azokról részletesebb adatokat nem közöl.

KÖZTAKARÓ. '

A Hcxarthra polij/itcra köztakarójának szerkezete tekintetébl azok-

hoz a Kerekes/crgekhez tartozik, a melyeknek testét hajlékony cuticula borítja

s e tekintetben megegyezik a Hydatínca- és Philodinea-, nemkülönben a

Polyarthrea- és ^s/)/(77u:/mc(/-csaladok alakjaival. Valamint az összes Kere-

kesfér(jck-nél ugy a Hexarthra köztakaróján is két külön réteget különböz-

tethetünk meg : az epidcrmis-i, vagy a küls br-felületet és a hifpodcrmist,

vagy a br alatti réteget. Az epidermis egy vékony, átlátszó, igen hajlékony

és minden szerkezet nélküli hártya, a mely — vegyi sajátságait tekintve —
igen hasonló az Izeltláhú állatok chitinállományához s mint azt Lbydig is

kimutatta, huzamosabb ideig ellentáll azoknak az oldó vegyszereknek, a

melyeknek a chitinállomány is ; a kaliluggal való kísérlet gyzött meg enge-

met is arról, hogy a Hexarthra epidermise cuticula állományból áll, a mely

azonban a testnek minden pontján egyenl vastag, de nemcsak a test felüle-

tét borítja, hanem a szájnyíláson át behatol a garatba, st még a rágógyomor

állkapcsai is ebbl az állományiból valók, a mi határozott újmutatás arra

nézve, hogy a rágógyomor is az embriós epiblast Ijettíremlett sejtjeibl kép-

zdött. Ezen kívül folytatódik az epidermis a végbélnyüásban és a vastagbél-

ben, valamint kis távolságban behatol az ivarnyiláson is. Meg kell emhtenem
azt még, hogy a szelvényeknél az epidermis gyengén beálló tarajt alkot, a

mely különösen a hátoldalon emelkedik jobban ki s az izmok tapadási pont-

jául szolgál, úgy mint az Izeltláhú áUatok-nál a chitinváznak befelé álló

nyúlványai.

A hypodermis szintén az egész testben észlelhet és állománya fino-

man szemcsézett protoplasma, a melyben elszórtan itt-ott egy-egy kis tojás-
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dad magot láthatunk. E j^rotoplasma-iH'teg nem egyel), mint feltnen
módosult kötszövet, miként azt Lp'-ydkí is kimutatta (id. m. p. 104.) es a

barázdolódási gömbnek változatlanul maradt, az embrió növekedése folytán

egymástól fülytonosan távolodó, majd azután szétes s(!Jtjeinek végs marad-

ványa. Ezt igen szépen igazolja az a körülmény, hogy a magok egymástól

egyenl távolságban vannak s a protoplasmaréteg egygyé olvadva a testüi-t

mintegy töml körülzárja. A liypodermis leghatalmasabban a villafüggelé-

kekben fejldött ki, a melyeknek rét egészen kitölti ; hasonló a kerék-

szerv alapján is, a honnan igen finom ágalckal hatol be a kerékszerv karé

lyaiba, épen mint a Lacinnlarid sodíiIis-nú\, vagy a 7 V///oí///?/Y/ -család

alakjainál. De az evezszcrü függelékek rét is a hypodermis tölti ki.

Az epidermis élettani mködésérl csak annyit jegyzek meg, hog^^ az

a test védelmezésén kívül még az említett befelé álló tarajkaival az izmok

tapadására is szolgál; míg a hypodermis els sorban az epidermist választja

ki s e tekintetben analog az Izeltlalm állatol' chitinogén rétegével, a mely-

lyel kétségtelenül homolog is. De ezenkívül a test liels falazatának képzésé-

hez is járul s egyes nyulványkái eshetleg egyik-másik bels szerv meg-

ersítésére is szolgálnak, a melyhez hasonló esetet Leydkí nem egyet említ

s találó példaképen az AsplcniduKí Sicholdii és NotO)n}iiala criitriir(i-íii}okva.

hivatkozik.

A köztakaróhoz lehet és kell is .sorolnom azokat a hatalmas és tollas

sörtéket is, a melyek a cvezszer függelékek csúcsáról erednek s ezeket

annyival inkább, mert valamennyiök tömör cuticula ííllományból való.

E hatalmas sörték a has- és hátoldal középvonalán emelked evezöszerü

függelékeken épszélek es kissé íveltek, míg az oldal függelékeken kígyózó

lefutásnak. Jellemz az, hogy valamennyi evezszer függelék csúcssörteje

villaalakulag két ágra oszlott s az egyes ágak egymással szemben íveltek.

De érdekesek e csúcssörték azért is, mert alapjuk hagymaszerén duzzadt,

majd elkeskenyed s a két ágra oszlás csak az evezszer függeléktl távo-

labb történik meg.

E sörtéket illetleg megjegyezhetem azt, hogy Schmarda L. valameny-

nyit ágasoknak ábrázolja, míg ellenben Hudson valamennyit eg^'szernek

rajzolja, tehát mindkét búvár tévedett, miután mint láttuk ágas és egyszer

sörték is vannak. A mi e hatalmas sörték feladatát illeti, az nem lehet más,

mint az evezöszerü függelékek felületének nagyobi )ításával elsegíteni a hely-

változtatás gyorsaságát, a mire különösen alkalmasak az átellenesen fekv

finom merev sörtécskék folytán, a melyekkel eg^-etemben feltnen emlékez-

tetnek a Claducera-viikok második, úgynevezett ágas tapogató párjának

tollas sörtéire.
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A KEKEKSZEKV.

A Hfxarthra polyptera kerékszervének szerkezetét Schmarda L, és

Hudson más-másképen ábrázolja és írja le. Schjiarda L. ugyanis a kerék-

szervet összefügg övnek rajzolja s ez a hátoldalon kissé emelkedett s e pon-

ton csillószörök nincsenek, míg ellenben a hasoldal közép-vonalában ereseb-

ben mélyedt és egy kis elkülönült karélya van, a mely némileg a hátoldali

kiemelkedésnek felel meg, de csillószörök födik. E szerint valamennyire

hasonKtana némely Eotiferek-Bek kerékszervéhez, valamint az Asplanchnea-

fajokéra is. Hudson ellenben e szervet más-más alakban ábrázolja, mert

ugyanis 1871. évi szeptember havában megjelent dolgozatának rajzmellékletei

közül a 3-ik ábrán két külön kocsányon ülö csillószörös korongnak tünteti fel

a hátoldalról tekintve s e viszonyt még érzékelhetbbé teszi ugyan e helyen

közölt els ábráján, a melyen az állatkát épen kerékszerve felöl tekintve

rajzolták le. E képen ugyanis az egyes csillószörös korongok félkörben álla-

nak, a melynek egyik vége, nevezetesen a hátoldali, kissé jobban befelé

hajolt. E rajzoknak futólagos szemlélése bár els tekintetre oda vall, hogy

Schmarda és Hudson teljesen eltér szerkezet kerékszervet láttak, a figyel-

mesebb megtekintés azonban arról gyz meg, hogy mindkett ugyan egyet

rajzolt. Mert a Schmarda rajzán a kerékszerv hátoldalának csupasz kiemel-

kedése Hudson rajzán a kerékszerv hátoldalának befelé hajlott részletének

felel meg, annyival is inkább, miután azon túl szintén csillószrmentes

terület van. Épen így áll a dolog a kerékszerv hasoldali részletével is. Való-

színnek tartom azonban azt, hogy ez említett két búvár egyike sem igazo-

dott el teljesen a Hexarthra kerékszervével. E mellett bizonyít az is, hogy

Hudson 1872. évi november havában közölt értekezésének rajzmellékletein

oly képet nyújt a Hexarthra kerékszervérl, a mely a fentebli tárgyaltak

egyikéhez sem hasonlít, st az egyikbl sem vezethet le.

A Hexarthra kerékszerve vizsgálataim szerint általános alakját tekintve

igen hasonlít az AsplancJvna-ivókéhoz és a törzstl nyakszer elszükülés

különíti el, mint azt a VIII. Tábla 1 . és a IX. Tábla 1 . ábráján is láthatni, ez

ábrákon kiderül az is, hogy a kerékszerv tulajdonképen egy csillószörös öv,

a mely a hátoldal középvonalában csak kissé ívelt, míg a hasoldalon a közép-

vonal mindkét oldalán kis bemélyedés által szabdalt, némileg karélyozott.

A kerékszerv azonban nem egy összefügg öv, mert a kis karélykákkal meg-
szakad, mivel ezek kissé ívelten befelé hajlanak s e tekintetben a Hudson-
féle rajzokra emlékeztetnek. A kerékszerv övét kiegészíti az ajak, melyet

csillószörök födnek.

A kerékszerv fállománya szemcsés, szürkés protoplasma, a mely a

hypodermis rétege ; de ez az egész kerékszervben nincs egyenletesen, mert
mint az ábrákon is látható, nagyobb mennyiségben csupán annak alapján

fejldött ki, míg a párkány részben csak mint kis elágazó, vékony nyúl-
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ványkák észlelhetk. Jellemz az, hogy oly sejteknek, a milyeneket a leg-

különbözbb Kereh'sférgek és különösen számos Híjdatinaea- és Bruchionca-

csalá(ll)eli alakncál ismerünk, itt nyoma sincsen, miután azokat a liypodermis

helyettesiti.

A kerékszerv állományának gyarapításához járulnak még ama izmok

végs ágai, a melyekkel a- különl)özö szervek mozognak, nemlcülönben a

kerekszerv visszahúzódik és kitolható, de a melyekrl majd esak az izom-

rendszer tárgyalásánál fogok részletesebben megemlékezni.

Már Huxley, azután pedig Leydio és most legújabban Eckstein figyel-

meztetett arra, hogy számos Kcvehe^fhcfiníi két csillószrsor, illetleg ketts

kerékszerv van, a melyek közül a küls vastagabb csillószrökkel fedett és

egyszeren csak a hatalmas örvény elidézésére szolgál, míg a bels finomabb

csillószrökkel borított s feladata a küls kerékszerv által elciidézett örvény-

nyel hozzájutott táplálékot a szájnyíláshoz vezetni. Hudson egyik rajza sze-

rint a HexarÚiránál is meg van a ketts kerékszerv, azonl)an, miként

Hudson sem rajzolja azt az összes ábrára s szövegében sem említi, épen

úgy én sem észlelhettem azt, st állíthatom azt, hogy a Hcxarthránál tény-

leg csupán egy egyszer kerékszerv létezik s a belst az ajak csillószreivel

helyettesíti,

A Hcxarthra kerékszerve részben elsegíti ugyan a helyváltoztatást,

de e tekintetben nem oly fontos, mint a többi szabadon úszó Knckesféreci-

vél, miután az evezszer függelékek a mozgást igen szembeszöken végezik.

E tekintetl)en a HcxariJira inkább a helyhez kötött Tubicohirina-csü\ád

alakjaira emlékeztet és kerékszervével majdnem kizárólagosan a szájnyílás-

hoz örvényez.

HELY^^ÁLTOZTATÓ SZERVEK.

A Hexarthra polypiera a helyváltoztatást illetleg a Triarthra- és

Pol}l(irthra-go.m\Hok alakjaival egyezik meg, csakhogy míg amazoknál a hely-

változtató szervek jóformán kezdetlegesek, addig ennél magas fejlettségi

fokot értek el, mert helyváltoztató szerv gyanánt az a hat, evezszer függe-

lék szolgál, a melyek a kerékszerv alapja körül körben helyezvék el.

ScHMAr.DA L. ugy tünteti fel a Hexarthra polypierát, mintha evez-

szer függelékei párosfival a hasoldalán egymás után feküdnének, még pedig

oly formán, hogy az els és hatalmasai)!) pár kissé a test ket oldala fele egy-

mástól távolabb, míg a következ kisebb pár a test középvonalához közelebb

ugyan, de nem épen ott es végre a harmadik és legkisebb pár már épen a

test közép vonalában közvetlenül egymás mellett majdnem a törzs hátsó

harmadában van. Schmarda ezen megfigyelése kétségen kívül nem helyes.

Hudson már igen helyes megfigyelés alapján mondta azt, hogy a

Hexarthra evezöszerü függelékei a törzs vállán, a kerékszerv alapjiín körben

emelkednek. De helyes megfigyelés alapján mutatta ki azt is, hogy az evez-
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szer függelékek uem valameunyieu egyez szerkezetek, mint azt Schmarda

L. hitte, hanem a hasoldalon emelked a többinél hatalmasabb és azoktól

alakra nézve is eltér.

Én mindenben megersítem a Hudson megfigyelését, mert a hat

evezöszer függelék csakugyan a törzs vállán körben emelkedik, még pedig

olyformán, hogy az állatot hasoldaláról tekintve három (VIII. Tál)la, 1 . ábra),

hátoldaláról tekintve szintén három látszik (IX. Tábla, 1. ábra). Az egyes

evezöszer függelékek aztán olyformán helyezkednek el, hogy egy a hasoldal-,

egy pedig a hátoldal közép vonalában emelkedik, míg kett-kett ezek között

mindkét oldalon egymással ellentétes helyzetben van. Valamennyi függe-

lékre jellemz az, hogy mint azt a ^III és IX. Tál)la 1. ábrája is feltünteti,

széles alapról emelkednek, a mely duzzadt, több kisebb-nagyobb befzdés-

sel bír és bizonyos fokig hengeres, míg valamennyinek végrészlete lapított,

lemezszer.

A hasoldal középvonalában emelked evezöszer függelék a többinél

hatalmasabb és azoktól alakját illetleg is különbözik. Ugyanis, mint azt a

VIII. Tábla 1 . ábráján is láthatni, széles alapról emelkedve lefutásában gj^engén

keskenyedik s körülbell közepe táján egy éles vonal egy alap- és eg}^ vég

ízre különíti (VIII. Tábla, 1. ábra he.). Az alapíz egészben véve hengeres, kü-

lönösen annak els fele, hol felületén kisebb-nagyobb duzzadások és ezeknek

megfelelleg redk láthatók ; második fele ellenben kissé lapított és csaknem

teljesen sima, de végs szegélyének csúcsain egy-egy meglehets vastag,

kissé föl- és kifelé hajló nyulványka emelkedik. A végíz teljesen lapított,

els fele végrészleténél szélesebb, jobboldali szegélyén három rövid, vastag,

egymástól majdnem egyenl távolságban fekv és fölfelé irányuló hegyes

nyúlvány ered s ezeken túl egymástól egyenl távolságban három, balfelé

hajló, hosszú, merev tollas sörte vau, elleniben baloldali szegélyén egy a jobb-

oldali els és egy a harmadik nyulványnyal szembefekvö szintén hegyes és

fölfelé irányuló nyúlvány s azontúl egymáshoz egyenl közökben álló, jobb

felé hajló három tollas sörte emelkedik. A végíz csúcsáról végre széles,

némileg hagyma-alakú alapról szintén egy hatalmas tollas sörte nyúhk, de

ez eredésétl rövid távolságban villaalakulag két ágra oszlik, mely ágak egy-

mással szembe hajtottak.

A hátoldali függelék (IX. Tábla, 1. ábra háe) szintén széles alappal kez-

ddik, a test középvonalában és lefutásában igen gyengén keskenj'edik.

Második harmadának irányában egy éles vonal ezt is egy alap- és egy vég-

ízre osztja. Az alapíz els kétharmada hengeres, felületén kisebb-nagyobb
duzzadások és redk láthatók, míg hátsó harmada kissé lapított. Végíze
széles alappal kezddik, közepe táján mindkét oldalon gyengén vájt, csú-

csán ellenben kiszélesedett és igen lapított. A csúcs jobb szegélyén négy
egyszer, balfelé ívelt tollas sörte, bal szegélyén ellenben egymástól egyenl
távolságban, szintén egyszer, tollas, de jobb felé ívelt sörte ered; legvégs
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alappal egy villaalakúlag ágazott ers sörte emelkedik, a melynek ágai épen

oly hajlásnak, mint a liasoldali függelékeié.

A más két függelékpár általános alak tekintetében megegyezik a hát-

oldalival, de az a két függelék, a mely ennek két oldalán emelkedik tehát a

hátoldali két oldal függelék (IX. Tábla, 1 . ábra i''^)\ különbözik tle, valamint

a hasoldah függelék két oldalán emelkedktl, azaz a hasoldali oldal függe-

lékektl is abl)an, hogy az alapíz küls csúcsa, kis mertékben kiszcikí'll s e

ponton egy meglehets vastag ostor ered, a mely nem egyéb, mint ama ha-

talmas idegdúcz csomónak végkészüléke, a mely a függelék alapízének

bels zugába lépve be, egész hosszában ferdén végig fut. Eltér továbbá e

függelék pár, valamint a hasoldali oldal pár is a hát- és hasoldali evez füg-

geléktl abl)an is, hogy tetemesen lapított végrészletüknek csúcsán mindkét

oldalon négy-négy kig3'ózó lefutású tollas sörte emelkedik (VIII. és IX. Tábla,

1 . ábra í.'-
, c'^) nemkülönl)en hogy kígyózó lefutású az ágas csúcssörte is.

Az evezfüggelékek valamennyien bizonyos fokig rös hengerek és

illetleg ürös lemezek, a melyeknek belsejében kívülrl l)efele hatolva els

sorban meglehets vastag réteg protoplasma álk)mányt találunk, a hypo-

dermisnek végs maradványát. Ezen kívül valamennyi evezszerü függelék-

ben még a két oldallal egyközesen futó izomrostok is fejldtek ki, a melyek

azoknak csúcsán végzdnek. A hátoldali oldalfüggelékben végre még egy-

egy ideg fut végig az alapíz küls csúcsáig, a hol egy meglehets nag}' ducz-

ban végzdik (IX. Tábla, 1. ábra n.).

A megismertetett függelékek élettani mködése kétségtelenül kizáró-

lagosan a helyváltoztatás s e feladatot harántcsíkú izomrostjaiknak segélyé-

vel igen jól teljesítik. Ezen evezszerü függelékek ugyanis az izomrostok

ellentétes mködése szerint majd mell felé emelkednek, majd hátra hajlanak

s e mozgásuk alkalmával a vízre csapást mérve a testet rhytmicusan tova

lökik és ebben különös elnyükre szolgálnak úgy a végízeknek lapítottsága,

nemkülönben az arról ered vastag tollas sörték is. E mködésüket legjobban

illustrálhatom az által, ha a Szahadon él Evczöláhú rákok evez végtag-

jaira és helyváltoztatására utalok, különösen a A'^rt^/^/Z^í^'-alakokra, a melyek-

nek helyváltoztatása és a Hcxarthra jwlyptera-é feltnen hasonló.

Ezeken az eve' öszcrü fvgiidékekcn kívül például a kerékszerv alkalmas a

helyváltoztatásra csillószreiuek örvényzése által, a nnkor is az evezk hátra-

felé irányuló helyzetben a testhez simulnak és az áUat egyenletesen mellfelé

történ, hengerg úszással mozog. A test izmai is hozzájárulnak még a hely-

változtatáshoz s ezek között, eltekintve az evezket mozga,tókon kívül, külö-

nösen a törzsizomnak nevezhet, a hátoldalon végig futó izmot kell il^'ennek

tekmtenüuk. Ez izom azonban csalv igen csekéty mértékben mozdítja el a

helyváltoztatást és csaknem csupán a törzs összehúzódására szolgál.
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IZOMRENDSZEK.

A Hexarîhra polyptcra izmaira vonatkozólag már Schmarda L. azt

mondja, hogy azok harántcsikoltak, bár ö csupán az evezk izmairól emliti,

még pedig felfogása szerint ilyen izom az els pár evezben kett-kett, a két

utóbbiban csupán egy-egy létezik. Említ ugyan még négy izmot a rágó gyo-

morból, de azokról részletesen nem emlékezik meg. Hudson szerint a

Uí'xarthra izmai valamennyien harántcsíkiiak, de rajza és leírása nem világo-

sít fel elegenden az általa ismertetett izmok eredésérl és lefutásáról.

Az egyes izmok lefutása vizsgálataim alapján feladatuk szerint igen

különböz s e tekintetben vannak olyanok, a melyeket gyürüs-, olyanok, a

melyeket szárny-, törzs- és t^rí^ó'-izmoknak nevezhetünk. De ezeken kívül a

tapogatónak és a test hátsó részének, illetleg az ivarnyílásnak és a villafüg-

gelékeknek is meg vannak saját izmaik, a melyek közül az elséit tapogatói-,

az utóbbiéit lefutásuk mmtt ferde-izmoknak fogok nevezni.

A test hasoldalán látható izmok között mellirl hátrafelé haladva a

kerékszerv alapján azonnal feltnik két izom, a melyek fél gyr alakjában

egyik oldalról a másikig futnak, ezek a gyürüs izmok (VIII.Tábla, 1 ábr. hi%i^),

mert a hátoldalra átterjedve, azon is végig futnak s a kerékszerv alapját egy

valóságos gyr-alakban övezik. A fels gyrs izom (VIII. Tábla, 1. ábra hi^

és IX. Tábla, 1. ábra hi^) egyenesen fekv gyr, míg az alsó (I. és II. Tábla,

1 ábra lii-) kissé ívelt, oly formán, hogy a test középvonalában megfekszi a

felst, míg a test oldalai felé kissé aláhajlik. Ezeket az izmokat Hudson is

észlelte és rajzolja, de az alsónak lefutását nem a leghelyesebben tünteti fel.

E két gyrs izom feladata nem más, mint a kerékszervet a vissza-

húzódás után elzárni, a mikor is aztán az állatka homlokrészlete kissé íveltté

és teljesen simává válik, az izmok pedig megrövidülnek s a fels is az alsó-

hoz hasonlóan íveltté válik.

Az alsó gyrs izom alatt két, a test középvonalában keskenyen ered s

a két oldal felé fokozatosan szélesed izom tnik fel, a melyek elhelj^ezésük és

alakjuk miatt egy madárnak kiterjesztett szárnyaira igen emlékeztetnek s ezer

.s2íir?rí/-izmoknak nevezhetjük (VIII. és IX. Tábla, l.ábrasz). E szárnyizmok,

a test középvonalában erednek, vagyis a hasoldali evez alapjának közepén

s itt közös ponton keletkezve úgy tnik, mintha összefügg egészek volnának.

Ha az evezk hátrafelé irányulnak, akkor e szárnyizmok fels szegélyükön

gyengén fölfelé íveltek, míg ha az evezk elfelé hajlottak, akkor ez izmok
tapadáspontjukkal fölfelé emelkedettek és ennek következtében fels szegé-

lyök kissé vájt, de a test oldalai felé minden esetben kiszélesedettek és az

oldal evezk alapján tapadnak. Ilyen szárnyizmok azonban nemcsak a has-

hanem a hátoldalon is kifejldtek s tapadásuk és lefutásuk azonos a has-

oldaliakéval
;
csakhogy ezek a hátoldali oldalevezök alapján tapadnak. Hud-

son e szárnjázmok jelenlétérl sem szövegében, sem rajzában nem emléke-
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zik, dt! valószínnek tartom, hogy összetévesztette a hasoldali evez mozgató
izmaival s mikor azokat kezdetben egésznek rajzolja s csak továbl)i lefutásuk-

l)an ábrázolja osztottaknak, tulajdonképen e szárnyizmokat érzékelteti.

A szárnyizmok mködése kizárólag az evezk mozgatása, de nem any-

nyira emel- és hajlítóizmok ezek, mint inkább feszítk s feladatuk az, hog^-

az evezket mozgató izmokat támogassák, a mi jól látható abból, hogy a mikor

az evezk aláhajlottak, e szárnyizmok keskeny vege is alá felé tekint, míg
ellenben a mikor az evezk fölfelé irányultak, e szárnyizmok keskeny vége,

azaz eredéspontja is" fölfelé áll.

A hátoldalon több izom fut végig, mint a hasoldalon, nevezetesen a

(lyürüs- és a szárnijizmohon kívül itt már az állatka törzsében a hosszten-

gelylyel részint egyközes, részint attól kissé ferdén eltér hosszizmokat talá-

lunk, a melyeket törzsizmohmk nevezek (IX. Tábla, 1 . ábra). Hudson ilyen

törzsizmot hatot rajzol, én azonban csupán hármat észleltem, nevezetesen

egy feltnen hatalmasat a hátoldalnak épen középvonalában és két kiseb-

bet a törzs két oldalán. Valószínnek tartom, hogy a HuDSON-féle bátizom

közül kett nem törzsizom, hanem evezöizom, a melyek a kerékszerv alap-

jiín eredve könnyen téves felfogásra vezethetnek.

A törzs középvonalál)an lefutó törzsizom a test összes izmai között a

legtekintélyesebb és egy hatalmas szalag, a mely a kerékszerv alapján hét

ággal eredve és fokozatosan szélesedve a test els harántredjéig nyúlik le

s itt az epidermisuek gyengén befelé emelked taraján tapad (IX. Tábla,

1 . ábra) s a hét kis fels ágnak megfelelöleg, hét rostból áll.

A test két oldalán lefutó törzsizmok szintén a kerékszerv alapján ered-

nek, meg pedig öt ággal és ferdén kifelé hajolva az elbbinél kevéssel íon-

ncl)b tapadnak (IX. Tábla, 1. ábra). Ezek az öt fels ágnak megfelelöleg öt

rostból állanak és szintén szalagalakúak.

A törzsnek e röviden ismertetett három izma mködésével a kerékszerv

l)evonatik és kitolható, a miben különösen nagy mértékben segédkeznek a

kerékszer^' állományába különböz irányban hajló ágak.

A hasoldali eveznek két izma van s ezek oldalszegélyének közelében

és avval egyközesen futnak le ; ugy azonl)an, hogy eredésükre és lefutásukra

nézve egymással megegyeznek. Ezek az izmok a törzs hasoldalának közepe

táján, az els gyrs rednél eredve egy darabig egyenesen fölfelé haladnak,

majd aztán az evezbe hatolnak be s e helyen, ha az evez alá hajlott, ível-

tek, ha ellenben fölfelé áll, egész lefutásukban egyenesek. Eredési pontju-

kon ez izmok szélesek, de lefutásukban fokozatosan keskenyednek, míg végre

tapadáspontjukon, az evez csúcsán elkeskenyedve elenyésznek (MTI. Tábla,

1. ábra).

A hátoldali eveznek szintén két izma van, de miután ezek úgy alak-

juk — valamint lefutásukra nézve is a hasoldaliakkal megegyeznek, részlete-

sebb leírásukat fölöslegesnek tartom.
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A hasoldali oldal evezk izmai már feltnbb lefutásnak, mert például

az egyik izom két ággal mindig a kerékszerv alapján ered azon az oldalon,

a melyen az evez is fekszik ( VIII. Tábla, i . ábra ez^) s az evez szegélyével

egyközesen fut annak csúcsáig. A másik izom ellenben a test ellenkez oldalán

ered egy ággal a test hátsó részének els gyrzete közepén és a középvonal

felé ferdén hajolva hatol be az evezbe, a hol a szegélylyel szintén egyköze-

sen haladva jut a csúcsig. (VIII. Tábla, 1. ábra cz^). Mindkét hasoldah oldal

evez izmainak ilyen a lefutása, azaz a jobb oldah eveznek egyik izma a test

baloldalán ered, míg a baloldalinak megfelel izma a test jobboldalán.

A hátoldali oldal evezk izmai lefutásukat illetleg némileg emlékez-

tetnek a hasoldaliakera avval a különbséggel azonban, hogy itt mind a két

izom ugyanazon ponton ered, azaz a jobboldali oldaleveznek mind a két

izma a törzs baloldalán az els gyrs red eltt, a baloldali oldaleveznek

mindkét izma ellenben a törzs jobboldalán az elbbeniekkel ellentétes pon-

ton. Ezek az izmok eredési pontjuknál nagyon közel feküsznek egymáshoz,

de további lefutásukban, a mi a középvonal felé ferdén halad, mind inkább-

inkább távolodnak egymástól s az oldalevezönek két ellenkez oldalán futnak

végig (IX. Tábla, 1 . ábra).

Az ivarnyíláshoz és a villafüggelékekhez futó izmok a hátoldalon eredve

ferdén hátrafelé haladnak s ezért ezeket ferde izmoh-nak nevezhetjük, Körül-

bell a törzs els gyrzetében erednek, míg az ivarnyílás és a villafügge-

lék mellett tapadnak, mert e helyen két ágra oszlanak (VIII. és IX. Tábla,

â. ábra/0 s az egyik ág segélyével az ivarnyílás tágulhat és elcsukható, a má-
sik ellenben a villafüggeléket mozgatja.

A tapogató hengernek két egyszer, azaz nem ágazott izma van, a me-

tyek közül az egyik a tapogató fels, a másik ellenben alsó szegélyén

fut végig s mindkettvel a tapogató henger ide-oda hajolhat. (IX. Tábla,

5. ábra tiz).

A mi a fentebb megismertetett összes izmok helyzetét illeti, legfelül a

gyrs izmok feküsznek, azután az oldalevezk ; ezek alatt pedig a középs
evez izmai. A száruyizmok az elbb említettek alatt vonulnak el, míg végre

a törzs izmai legmélyebben vannak, mint azt a IX. Tábla 1. ábráján is fel-

tüntetni igyekeztem.

Meg kell jegyeznem itt azt, hogy azt az izmot, a melyet Hudson az
ajakban ábrázol, én megkülönböztetni nem tudtam és valószínnek tartom
azt, miszerint ez tényleg nem létezik, hanem a nevezett búvár a törzsizmok
középsjének valamelyik ágát rajzolja oda külön izom gyanánt.

Az izmok szöveti szerkezetérl csak annyit kívánok még megjegyezni,
hogy valamennyien harántcsíkoltak, továbbá, hogy a vékonyabbak egy izom-
rostnak felelnek meg, a vastagabbak, illetleg a törzsizmok a TriartJira lon-
gisetá-ém emlékeztet izomrost-pamatok. A szárnyizmoknak az oldalevezk
felé tekint részletén azonban a harántcsíkoltok felett egy nagy tojásdad,



szemcsés képletet észleltem (IX. Tábla, 1-. ábra w^), a melyet helyzeténél

fogva izommagnak tartolí, annyival is inkább, miután belsejeben két mag-

t(?stecsszerü képletet tudtam megkülönböztetni s evvel kaiJcsolatban az egyes

rostocskákat elemi izom-rostocskáknak tekintem.

E harántul csikóit izmokon és izomrostokon kívül sima izomrostok is

fejldtek ki az egyes szervekben; így jjéldául a riigógyomorl)an és a liiktetö

hólyag, nemkülönben a petevezeték falazatának állományában is, a melyek a

/vV/Y'AV'.s7?*y/í7t-nel megkülönböztetett izomrostok i'lsö csoportjába tartoznak,

vagyis teljesen egynem ruganyos rostok.

IDEGRENDSZER.

ScHMARDA L. a Hexarthra polyptera idegrendszerérl a szó teljes értel-

mében semmi adatot sem közöl, bár szövegében két helyen is megemlíti a

l^iros festékfoltu s a homlok közelében egymáshoz közel ülö két szemet. Hud-

son röviden felemlíti ugyan azt, hogy a garat fölött látta az agyduczot, de

részletesebb ismertetésébe nem bocsátkozik.

Saját vizsgálataim szerint a Hexarthra polyptera idegrendszerének

középpontja a garat fölött fekv hatalmas agyducz, ligy mint az összes eddig

ismert Kerekesférgek-nél, a Ijacinidaria socialù kivételével.

Az agydúcz többé-kevésbbé négyszögalakú, kissé lapított, szürkésen

szemcsézett tömeg, a melyben igen jól meg lehet különböztetni a gömböly-

ded magot és a magtestecskét tartalmazó agysejteket (IX. Tábla, 1. ál)ra ag és

3. ábra). Fels szegélye az alsónál keskenyebl) és középvonalában gyenge

bemetszés látható, a mely mintegy arra utal, hogy az agyducz két külön álló

dücznak összeolvadásából keletkezett. Két oldal szegélye ferdén fut, azaz föl-

felé a középvonalhoz mindinkább közeledik, mivel az alsó szegély a felsnél

szélesebb. Az alsó szegély három osztatú, mert közepén kerekített karélyka

különült el s így két oldala is karélyalaku.

Szöveti szerkezet tekintetében a Hexarthra agjdúczának,küls felületét

igen finom, szerkezetnélküli hüvely borítja, a mely még az idegekre is átter-

jed s azokat egész lefutásukban borítja. Az agyducz ftömege gömböly,

szürkésen szemcsézett nagy sejtekbl való, látszólag olyanok ezek mint álta-

lában az alsóbbrend állatok szürke agyducz-sejtjei. Az agydúcz sejtek kö-

zött finom rostocskák futnak végig, a melyek az agydúezból ered idegek

tengelyfonalának rostocskái ; ezt különösen szépen láthatni az illet idegek

eredési pontjain, miután itt a sejtek nem különültek el, hanem csupán a

szemcsés plasma képviseli azokat.

Az agyagdúczból három idegpár és egy páratbui ideg ered, nevezetesen

a fels szegély két csúcsán a látó idegpár (nervi optici), az alsó szegély ket

csúcsán pedig a hátoldali oldalevezklie futó tapintó idegpár s ezeknek köze-

lében egy-egy ideg, a melyek a hasoldaJ felé tartanak, de itt sem végzdés-



ket, sem pedig mködésüket nem észlelhettem. A páratlan ideg az agydúcz

hátoldalának közói^pontján ered s a tapintó hengerbe szolgál, tehát ez is

tapogató ideg.

A látóidegek az agydúcz fels szegélycsiícsáról eredve ferdén ki és föl-

fele haladnak ós alapjuktól kezdve a homlokon fekv szemekig fokozatosan

vékonyodnak (IX. Tábla, 1. ábra siff) s alakjuk némileg a szarvra emlékeztet.

Az evezk tapintó idege alapján szintén széles és vége felé fokozatosan véko-

nyodva az evezk alapízének küls csúcsán végzdik (IX. Tábla, 1. ábra ei).

Az idegek szövettani tekintetben a velhüvely nélküli idegrostok cso-

portjába sorakoznak s a vékony ideghüvelyen belül csupán a vastag tengely-

fonalat találjuk meg, a melyen különösen, ha fest vegyi szerekhez (például

pikrocarminhoz) folyamodunk, világosan megkülönböztethetk a finom ros-

tocskák.

A test más pontjain lefutó idegeket még a legszorgosabb vizsgálódás mel-

lett sem tudtam megkülönböztetni, st még az evezk tapintó idegének köze-

lében ered s a IX-ik Tábla, o. ábráján Jdr/ betkkel jelölt idegek lefutását

sem határozhattam meg. Valószínnek tartom azonban, hogy ezek ágakra

oszolva a belszerveket látják el.

KÜLÉRZÉKI SZERVEK.

A Hexartlira polypttra külérzéki szervei közül Schmarda L. csupán a

látás szervét ismerte, ellenben Hudson kimutatja, hogy a tapintás szerve is

meg van, még pedig elkülönült végkészülékkel és azt úgy rajzaiban ábrázolja,

mint szövegében is ismerteti.

Vizsgálataimra támaszkodva állíthatom én is, hogy a Hexarthrá-nál a

tapintás szerve csakugyan jól kifejldött, de végkészülékei között csupán a

tapintó hengert s a Kerekesfért'g-ísijok páros, vagy páratlan oldali sörtepama-

tainak megfelel ideg-végkészülékeket tudtam megkülönböztetni, míg ellen-

ben más Kerekesférgek-iiél a kerékszervrl leírt merev sörtéknek nyoma sincs.

A látás szervét szintén megtudtam különböztetni, ellenben másnem kül-

érzéki szerveknek, vagy ezekre emlékeztet képleteknek még csak jeleit sem
észlelhettem.

A tapintás külérzékének a legmagasabb fokon fejlett és egyúttal leg-

speciaKsabb végkészüléke a hátoldal középvonalában a kerékszerv alapja és

a hátoldah evez alapja között emelked tapintó heiujcr {TL. Tábla, 1. ábra t),

a mely széles alapról indul ki, vége felé hengeres és elkeskenyedett. Felülete

a kis bemélyedések és kiemelkedések miatt hullámos, végcsúcsa gyengén

kerekített (IX. Tábla, 5. ábra) és finom cuticularis hártya borítja. Belsejében

két kis harántul csíkolt izomrost különböztethet meg, a melyek közül az

egyik a hát-, a másik ellenben a hasoldalán tapad s nemcsak a fölemelésre

és aláhajlásra szolgálnak, hanem jobbra- és balra való lengést is eredmé-
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nyeznek (IX. Tábla, 5. cabra tíz), A henger közepén a tapintó ideg fut végig,

a mely, mint említettem, az agydúcz hátoldalának közep})ontjan ered és kis

hajlással hatol be a hengerbe. A tapintó ideg a henger lüítsó harmadában
szembetnen vékonyodik, míg csiicsán orsódad dúezsejtekböl való nagy,

hagyma-alalvú diiezban végzdik (IX. Tábla, 5. ábra d). Az idegnek tengely-

fonala, illetleg ennek rostjai a nagy dúezban szétpamatolódnak s úgy látszik,

hogy a sejteken át hatolnak tovább ama finom, meglehets hajlékony sörték

alapjáig, a melyek a tapintás végkészülékei gyanánt szerepelnek.

A tapintás külérzékének másik végkészülékeit azok az idegek es azok

a képletek képezik, a melyek a hátoldali oldalevezk alaprészének fels csú-

csán vannak (IX. Tábla, 1 . ábra ci) s a melyeket., mint evezidegeket is említ-

hetünk. Ezeknek jelenlétérl Hupson egy szóval sem emlékezik meg, pedig

igen k()nnyen meg lehet különböztetni az oldalevezk alaprészében ferdén

futó ideget és az alaprésznek fels csúcsán fekv, szintén orsódad sejtekbl

összetett hagyma alakn dúczot (IX. Tábla, 1 . ábra ci és 5. ábra). E tapintó

ideg különben ugy szerkezetére, valamint a nagy dúcznak sajátságaira nézve

is mindenben hasonlít a tapintó henger idegéhez, a mirl könnyen meggyz
minket a VIII. Tábla, . és IX. Tábla, 5. ábrájának összehasonlítása s a kett
között csupán az a különbség, hogy az oldal evezk tapintó idegének vég-

készülékét esuj)án egy nagy kígyózó ostor képezi (VlII. Tábla, 5. ál)ra o).

A látás szerve két egyszer szem, a lencsét s az ezt körülvev piros fes-

tékfoltot mindig megtaláljuk a homlokon a kerékszerv két oldalának köze-

pén (Vni. és IX. Tábla), a melyekhez a látó ideg az agydúcz fels két csúcsáról

ered s kissé kifelé hajolva fut le. Schmarda L. csak annyit jegyez meg a

szemekrl, hogy azok a homlokon egymáshoz közel feküsznek ; Hudson már
helyesen jegyzi meg azt, miszerint azok a homlok két oldalán, egymástól

meglehets távolságban vannak s ugy helyzetükre, valamint idegeik lefutá-

sára nézve a Stcphanops lamellaris és több más oly Kcrekcsférgckrc emlé-

keztetnek, a melyeknél az agydúcztól távol fekv két szem fejldött ki.

EMÉSZT KÉSZÜLÉK.

A Hcxnrthra polyptcra bélcsatornáján megkülönliöztetlietjük a száj-

nyílást, a (járatot, a ráfjógijomrot, a hárzsimjot, az cniésztö- és rastaybelct,

továbbá a végbelet a régbélnyílással.

A í<zajnyílás a test középvonalában a hasoldalon a kerékszerv két karé-

lyának bels szegélye mellett van és elég széles ajak környezi. Az ajkat

Schmarda L. nem említi és nem is rajzolja, Hudson ellenben, habár a szöveg-

ben csak röviden ismerteti a szájnyílást és ajkat, mindazáltal rajzail)an meg-

lehets hen ábrázolja azokat. Az ajak elég vastag falazatú lebeny, a mely-

nek alapja szabad szélénél valamivel keskenyebb (VUl. Tál)la, H. ábra a) s els

tekintetre négyszöghez hasonlít, a melynek küls csúcsai kerekítettek, míg
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küls szegélye közepén kissé vájt. E tekintetben észleléseim a HuDSON-éitöl

némileg eltérnek, söt abban is, hogy míg Hudson a csillószöröket az ajak

egész kiilsö felületén rajzolja, addig én csupán a szabad, kerekített csúcsokon

láttam ilyeneket. Az ajak állománya különben egyszer, szemcsés proto-

IDlasma s abban izomrostokat egyáltalán nem tudtam megkülönböztetni. A száj-

nyilás tompított csúcsú, háromszög alakú és szegélyét finom csillószörök

borítják, a melyeknek örvényzése a táplálékot a garatba juttatja. A szájnyí-

lást ezen adataimtól eltér módon Hudson, beíuzdés által két csarnokra

különültnek és csujDasz szegélynek ábrázolja.

A qarat Hudson szerint egyszer szerkezet cs, a -melynek lumenét

csillószörök borítják. Én azonban a Hexarthra garatját sokkal complicáltabb-

nak találtam és azon két határozottan elkülönült részletet különböztetek meg,

nevezetesen el- és utógaratot. Az elögarai (VEI. Tábla, 'i. ábra (f) vékony

falazatú hengeres cs, a melynek lumenét finom cuticularis hártya és finom

csillószörök borítják. Az utófiarat {NUI. Tábla, 3. ábra &^) szerkezete igen fel-

tn és mondhatom páratlan a Kerekestérgeh osztályában. Fala ugyanis igen

vastag, ersen duzzadt es rajta egy mells kisebb és egy hátsó nagyobb

hagymaszer duzzamot lehet megkülönböztetni, úgy mint a Nematodâ-kén

s e tekintetben különösen a Hliabditisek-ére emlékeztet.

A Hcxarlhra pulíjptera garatjának e részlete annyival is inkább hason-

lít a Nematodá-k, nem különben a Bütschli által a Nematorrhyjiclia-cso-

portba sorolt Ichtlvíjduimok garatjához, mert falazata épen olyan szöveti

szerkezet : csúcsukkal egymás ellenében fordult, hegyes háromszög alakú,

színtelen, egynem protoplasmájú és tojásdad magot tartalmazó sejtek alkot-

ják azt. A garatnak e részletét úgy küls, valamint bels felületén is homo-

gén cuticula borítja és bels rébl a csillószörök jellemzen hiányzanak.

A Hexarthra polyptera és a Bhabditisek garatja között való szerkezeti

nagy hasonlóságot fokozza a garatnak a rágógyomorral való összefüggése.

A rúfjófjyonior gömbalaku s az állkapcsoktól eltekintve teljesen egynemnek
látszik

; abban izomrostokat megkülönböztetni nem tudtam, bár Schmarda L.

négyet említ. Hudson úgy szövegében, mint pedig rajzaiban mellzi a rágó-

gyonaort. Schmarda az állkapcsokra vonatkozólag csak annyit jegyez meg,
hogy azokon hét-hét fog van és hogy alakjok a Triartlira-éi'a. emlékeztet.

Vizsgálataim szerint a dolog teljesen más. A Hexarthra polyptera állkapcsai

ugyanis a Híjdatinea és a Braehionea családok egyes alakjainak állkapcsai-

hoz igen hasonlítanak és azokon igen jól meg lehet különböztetni ama váz-

részeket, a melyeket Gosse különböztetett meg a Kerekesférgek áhkapcsain.
A kalapácsok nyele, mellirl hátrafelé fokozatosan vastagodó ívelt pálczika,

a melyen öt fogacska van. Az üllnek viUája és ágai szintén jól láthatók.
(Vni. Tábla, 4. ábra.) A mehékelt rajzon feltüntetett vázrészeket különben
csakis kálilúgban való kezelés után lehet jól látni.

A rágógyomor élettani feladata az, hogy a garaton át hozzá jutott táp-
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lálékot meííaprítsa s {í7A az állkapcsok fogainak folytonosan egymáshoz való

közeledése es távolodása, illetleg egymásra való felívése által a bárzsingon

át az emésztögyomorba juttassa, még pedig annyival könnyebben és gyorsab-

ban, mert a bárzsing egy aránylag rövid és tág csö, a melynek bels falaza-

tán a meglehets hosszú esillószrök folytonosan kigyóznak. E csillószrök

kígyózása nemcsak nagy mértekben elsegíti a tápláléknak a rágógyomorból

az emésztöbélbe való jutását, hanem e mveletben azoknak egyúttal lénye-

ges szerep jutott.

Az cniésztbcl egy hátra felé mindinkább keskenyed nagy töml, a mely

a test els reds gyrjén alább terjed. Falazata nagy^ polyederes sejtekbl

való, a melyeknek az emesztbél rébe tekint részén finom csillószrök

emelkednek s ezeknek örvényzése a táplálékot folytonos keringésben tartja.

Maguk a sejtek kidön])en a Kcrchcsferiieh emesztbelet alkotó jellemz sej-

tekkel mindenben megegyeznek, azaz tartalmuk a nagy tojásdad magot és

magtestecset záró, meglehets durva szemcséj protoplasma.. Színük a fel-

vett táplálék szerint változó ugyan, de leggyakrabban mégis barnás sárga,

diatomin szín, a mi valószínleg a megemésztett és emésztend chlorophyll

tartalmú Algáktól származik. Az emésztést úgy, mint a megemésztett táplá-

léknak felszívódását illetleg az úgynevezett intracellularis emésztés tüneteit

észlelhetni, a mit Thanhoffer L. a zsír felszívódására nézve ismertetett el-

ször határozottan a ijri'rwczescknél,^ de azt késbb Metschnikoff,^ Jeffery

Parker,'^ Ulljanin, Graff, Sommera és Parádi K.*" az alsóbl) rend ge-

rincztelen állatoknál is kimutattak.

A vastagbél az emésztgyomornak (ÍX. Tábla, "1. ábra üh) egyenesen

folytatása s attól csak alig észrevehet befzdés különíti el. Szöveti tekin-

tetben az emésztbélre emlékeztet és falazata polyederes sejtekbl való, a

melyeknek bels felületén csillószrök emelkednek s ezek a vastagbél tartal-

mát folytonosan keringetik.

k réghél befzdés által neiu kidönült határoiíottan el s a vastagbélnek

egyenes folytatása, de különbözik attól al)ban, liogy falazatálnm a sejtek helyett

csupán szemcsés plasmába ágyazott finom rostokat lehet megkülönböztetni.

A végbélmjlias (IX. Tábla, il. ábra rbn) a villafüggelékek fölött a hát-

^ Allatok a zsírfelszívóclásliüz és a vékonybél-bolyliok szöveti szerkezetéheií.

M. tud. Akad. Term. tud. Értekezések. IT. Köt. 10 sz. 1873.

- Znr Lehre über die intracelliilüre Verdaumig niederer Tliiere. Zool. Anz.

188i{. Nr. 113, p. 810.

" Oll the Histology of Hydra fnsca. Quart. Journ. of Micrs. Science. X\m\

18S0. pag. áá3
* Die Anatouiie des Leberegels, Distoiua hepaticum. Z. f. w. Z. XXXIV. B. 4.

H. 1880. p. 578.
• Az intracellularis emésztés, különös tekintettel az (')rvényférgekre. ( )rv. term,

tud. Értesít. Term. tud. szak, III. füz. VIII. évf. IS.sá p. '11 [.

2'eriiiénzetrajzi Füzetek. X. köt.
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oldalon a test középvonalában annak épen legvégs csúcsán nyílik s azon a

bélsáron kívül még csupán a lüktet hólyag tartalma ürül ki.

A He.mrthra polyptera-nál a Kerekesférgek egy részénél ismeretes

egyébb mirigyek közül csupán az úgynevezett pankreasmirignek vannak meg

az emésztgyomor mells szegélyének két csúcsán. Ezeket már Schmarda L.

eszlelte, de leírásával nem egyezik az általa közölt rajz. Hudson leírásában

és rajzában gömböknek mondja ezeket s tényleg gömbök is, a melyekben

meglehets sötéten szemcsézett protoplasma és három gömböly, magtestecs-

keket záró mag van (VIII. Tábla, 1. ábra m). Hogy e mirigyek váladékukkal

mily élettani czélra szolgálnak, arról közvetlen vizsgálatok alapján meggy-

zdni egyelre nem lehet s Ehreneerg is csak összehasonlítás útján nevezte

«Pankreasdrüsen » -éknek azokat.

VÍZEDÉNYEENDSZEB.

A Hexarthra polyptcm vízedényrendszere vizsgálataim alapján semmi-

ben sem tér el az összes többi Kerekesférgek vízedényrendszerének typusos

alakjától, azt két oldaliedénytörzs meg egy páratlan lüktetöhólnaf/ alkotja.

Az oldalicdénytörzsek a test legmellsö részén a kerékszerv alapján ered

csövek (Vni. IX. Tábla, 1. ábra v.), a melyek lefutásukban többszörös hur-

kosak, falazatuk szemcsés protoplasma, míg küls, nemkülönben bels felü-

letüket finom cuticularis hártya borítja. Lefutásukban felületükrl elszórtan

kis tölcséralakú képletek emelkednek, a reszketszervek, a melyeknek belse-

jében nagyon jól meg lehet különböztetni azt a folyton kígyózó csillószr-

pamatot, a melyrl Ehrenberg e képleteket « Zitterorgane »-nak nevezte.

A két oldaledény a test hátsó végpontján, a lüktethólyagba nyí-

lik, a melynek vékony falazata szemcsézett és igen finom ruganyos rosto-

kat tartalmaz. E ruganyos rostok összehúzódása a lüktet hólyagnak idn-

kénti összehúzódását és kitágulását eredményezi. A lüktet hólyag a végbél

mellett a hasoldalon van és a végbélnyílásba szájadzik. (IX. Tábla, i^. ábra Ih.)

Azt az ágakat bocsátó gyíirs edényt, a melyet Schmarda L. említ és

ábrázol, sem Hudson, sem pedig én nem észleltem és azt vélem, hogy az nem
is létezik.

A vízedényrendszer élettani mködését illetleg, mellzve Ehrenbergt
nek azon, alapjában téves felfogását, mintha az a hím ivarszervnek szerepét

játszaná, legjobban körvonalozhatom, ha LEYDiG-nak következ szavaira

hivatkozom : « Von dein umgehenden Wasser dringt ein Teil entiveder durch

endosmotisehe Strömungen oder viel!eicht durch sehr feine, bis jetzt noch

nicht bekannte Oefnungen in den inneren Körperraum und mischt sich mit

der Ernehrungsßüssigkeit. Der eigentliche Act der Bespiration beschränkt

sich auf dieses Wassercinlassen, auf die Veimiscliung frisclien Wassers mit
dem, Blute. Das verbrauchte Materied aber wird durch die flimmernden
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Amhmfcr der fírspiratíonskarnilr, welche constant nacli dem Innern der

Kanäle sclila(]eiK in letztere td)erf)eführt, und da dieselben in die contractile

Blase münden, durch diese aas der Kloake noch aussen entleert.»* A víz-

edényrendszer ismeretesen Leydkí szerint leleptzöszerv, de egjaittal húgy-

kiválasztó szerv is s ez esetben a veséknek megfelel, mint azt legelször

szintén Leydig hangsúlyozza. A vízedényrendszer röviden úgy morphologiai,

mint physiologiai szempontból is azonosnak tekinthet a Gyiiriisfcnjek és

különösen a Laiidmcinea- és HiriuUnea-ïélék úgynevezett szelvényszer-

veivel.

IVAKSZEin'.

ScHMARDA L. a Hexarthra polifptcra ivarszerveit illetleg szövegében

ezeket mondja: « Von Generationsorgane)) ist )uir der FÂerstock mit Sicher-

heit erkannt )Vorden ; ein Z)reites kleines hlasoitormiçies (hr/an ist riel-

leieht der Hoden» .** Ez adatok szerint a ^<'a;ír/7//rí/ hermaphrodita lenne.

Azonban, valamint az ujabb búvárok és különösen Leydig kimutatta azt,

hogy az a szerv, a melynek alapján Ehkenbero a Kerekesfériiekct hím-

nsöknek tartotta, nem egyéb, mint a \'íz-edényrendszer, ugy szerintem az

igen valószín, hogy a Schmakda által herének tartott képlet nem here,

hanem egy már kész és a lerakatásra ^•áró pete. Ezt a KerekesfíTfiek ivar-

szerveinek typusa után is határozottan lehetne állítani, a szóban forgó eset-

ben még az a körülmény is nyomós, hogy sem Hudson nem említ ilyent, de

magam sem észleltem azt, ugy hogy határozottan állíthatom, miszerint a

Hexarthra vált ivaru : sajnos, én csupán a nstényt ismerem, minek követ-

keztében csupán a ni ivarszerveket ismertethetem.

A petefészek, úgy mint a Kerekesférgek majdnem valamennyiénél, a

hasoldalon fekv, tömlalaku zacskó (VIII. Tábla, 1. ábra és 2. ábra p), a

melynek fölületét finom cuticularis hártya l)orítja. A petefészek fötömege

szürkés,, kisebb-nagyobb szemeseket és széktestecskeket tartalmazó i)roto-

plasma, a melyben elszórtan a különböze) alakú és nagyságú csirhid)iatjokat

találjuk meg. (Vili. Tábla, d. ál)ra cs). A csirhólyagok a töbl)i Kcrekcstérgek

megfelel képleteihez mindenl)eu hasonlítanak s bennök egy meglehets

nagy, igen fénj'tör csirfoltot különböztethetünk meg, a melyet a csirhólyag

mint világosabb udvar övez.

A petevezeték (VIII. Tábla, il. ábra pr) vekom- (;s szemcsés falazatú cs,

a melynek fölületét a petefészket is borító cuticulának folytatása borítja.

Falazatában kedvez körülmények között a lüktet hólyagéra emlékeztet

finom összehúzódó rostocskákat különl)öztethetünk meg, a melyek mköde-

- Z. f. w. Z. VI. B. p. s±
** id. lu. p. 15.

11*
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sükkel a petéknek az ivarnyíláshoz való közeledését és az azon való kijutását

eredményezik.

Az ivarnyilds a test utolsó szelvényén a villafüggelékek eltt nyílik és

nyitására, csukására az izomrendszernél már megismertetett ferde izmoknak

egyik ága szolgál (VIIL Tábla, á. ábra i). Mindama szervek között, a melyek a

Hcxarthrch-Si különösen jellemzk, bizonyára egyike a legjellemzbbeknek

az ivarnyílás épen helyzeténél fogva, bár némileg az Asplanchna genus

alakjaira is emlékeztet, de ezeknél az ivarnyílás nem csupán a peték, hanem

egyúttal a lüktet hólyag tartalmának kiürítésére is való, míg a Hexarthrá-

nál azon csupán a peték ürülnek ki.

A vizsgált peték valamennyien vékony burkú, tehát nyári peték voltak

s bár az anya-állat azokat a villafüggelékek eltt, tehát az ivarnyílás mellett

a teljes kifejldésig magával czipeh, az embrió fejldési phásisait észlelnem

még sem sikerült.
*

A Kerekcsfér(jck egy igen tekintélyes részénél közönségesen elforduló

úgynevezett lábmirigyekröl, a lélekzés külön szervérl és a vérkcrinricsiöl az

alábbi észrevételeket közölhetem végül a Hexarthára nézve.

A láhmirigycknek a Hcxart]irá-nál semmi nyoma, mert bár a Kerekes-

férgek lába ujjainak megfelel képletek a villafüggelékek alakjában ki van-

nak fejldve, de belsejüket egyszer, szemcsés protoplasma tölti ki, a mely

nem más, mint a hypodermis rétege.

A lélckzésnek speciálisan elkülönült szerve a Hexariránál sincs, mert

bár LEYDiG-iiek a vízedényrendszer élettani mködését illet észrevételei sze-

rint ez a lélekzésre is szolgál, de csakis lélegzszerv gyanánt mégsem tekint-

het, miután, mint láttuk, az a húgyot is kiválasztja. A finom cuticula felü-

letet bizonyos fokig a lélekzés specialis szervének tarthatjuk és e feladatra

épen finomságánál fogva könnyen megfelel lehet.

A vérkcringesnek szintén nincsen elkülönült középpontja s a bélcsa-

torna falazatán átszivárgó táiDlálófolyadék egyszeren a testrbe jut, a melyben

aztán részint a kerékszervnek kitolása és visszahúzása, részint pedig a bél-

csatornának féregszerü ide-oda mozgása keringeti. A vér maga színtelen

folyadék, a melyben csupán finom szemcséket különböztethettem, meg; a

vérsejteknek semmi nyomát sem láttam.

A Hexartkra genusnak még rendszertani helyérl is kell szólanom,

annyival inkább, miután mindazok a búvárok, a kik a Kerekesférgek osztá-

lyának rendszerezésével foglalkoztak, azt csaknem egészen figyelmen kívül

hagyták. Egyedül Claus C. emlékezett meg némileg a genusról akkor, mikor
nagy tankönyvében * a Hydatinidae családba sorolt Triarthra nemnek fel-

* Grunclzüge der Zoologie. Marburg und Leipzig. 1872.
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sorolásánál megjegyzi : Hier schíicsen sich dir Gattungen ihxurlhra und

Arthracauthus ScJinir. nvs Egyptcn;* nemkülönbeu megemlékezik erröl

Eckstein is «Die Botatorien der Umgegend von Giessen» ezimü idézett érte-

lmezésében a nemek meghatározó táblázatában ; de csak névleg említi fel.

Mellzve itt a különl)özö búvároknak a Kerekestén/ek családokra való

osztásánál követett eljárásának és elvének részletesebb ismertetését, csak any-

nyit jegyzek meg, hogy tudtommal Carüs .1. Viktor volt az els, a ki a koráid-

ban a Hydfitinaea-csnXádhíi sorolt TriartJira és PoUiarthrn genusokat abból

eltávolítja és az ujonan felállított «Polyarthrea» családba osztja be, a me-

lyet röviden a következképen jellemez : « Kein Fuss; am weichen panzerlosen

Körper melirere lamje firifel- oder pJalte tíosseufihiniije /»or.s/í'»».** Vélemé-

nyem szerint igen helyesen cselekedett nevezett szerz akkor, mikor a Pohj-

arthra családot az említett jellemek alapján önállónak tekintette ; mert bár

általános szervezettség tekintetében a Híjdntin ae{i-cHa\á<\ különböz alakjaira

igen emlékeztet, de másrészt a mozgatható sörte- vagy tollalakú helyváltoz-

tató függelékek által azoktól feltnen eltér. Ezek szerint a Hexartlira genus

is e család tagja és egyúttal abban a legmagasabb fokon szervezett alak.

A mennyire azt a rendelkezésemre állott irodalomból megállapíthattam,

a Po///í/77/r/Y'íí- családban a következ genusok vannak a felsorolt fajokkal

együtt.

Család. Polyarthrea, Caeus J. V.

A test pánczéltalan, a függelékek sörteszerek vagy tollalaküak és íze-

letlenek, vagy pedig evezszerüek és ízeit, mozgatható végtaghoz hasonlók
;

Iái) nincs, esetleg villaszer ujjalakú lábnyúlványok észlelhetk.

1. Nem. Triarthra , Ehrrg.

A függelékek hengeresek, sörteszerek, mozgathatók ; láb nincs,

Triarthra hreriseta, Schmr.

Triarthra lonyiseta, Ehrbg.

Triarthra mystacina, Ehrbo.

á. Nem. PoJyartJii'a, Ehrbg.

A függelékek tollalaküak, lapítottalv, végtagszerek ; láb nincs.

Polyarthra hexaptera, 8(!hmr.

Polyarthra platyptira, Ehrbcx.

3. Nem. llexarthra. SnuiR.

Három pár ízeit, evezalakü s a kerékszerv alapján körben elhelyezett

végtagszor függelékek valamint villaalaku lábfüggelékek vannak.

Hexarthra pólyáitera, Sohmr.

* lel. in. p. 331.

** Handbuch der Zoologie. Leipzig. 1803. 11. B. p. 4;20.
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Meg kell itt emlékeznem még az ArtliracantlLUS ^cumu. gemisról, a

melynél Schmakpa két-négy mozgatható, evezöszeru függeléket észlelt s a

mely e tekintetben a «Folyartíirea» -család tagjíiivsL igen emlékeztet. E genus

azonban szerintem a «Folyartlirea^i -családba, nem illik, mert általános test-

alakja és szervezettsége, nevezetesen pánczélja, kerékszerve és lába oly fel-

tnen hasonlít a (*1írachionea» -család egyes alakjaihoz és különösen a £m-

cliiomis ijemis-hoz, hogy attól mesterkélés nélkül elválasztani nem lehet.

Ez okból az Arthracanth m, ^cmiu. genust én a CARus-féle vBraclnonea»-

családba osztom be oly alak gyanánt, a mely összeköt kapocs a Brachionea

és a Polyarthrea természetes családok között.

A HEXAEÏHKA ÉS ÁLTALÁBAN A KEREKESFÉEGEK

PHYLOGENETICAI JELENTSÉGE ÉS ÉRTÉKE.

A Hexarthra jjohjptera-nak a fentebbiekben eladott boncz-, szövet- és

élettani viszonyaiból kiviláglik ugyan, miszerint ez állatka csakugyan Kere-

kesféreg, de, egyúttal szervezetének érdekessége folytán nem fölösleges végül

azon viszony áttekintése, a mely közte és más alsóbb rend állat-alakok

között létezik. E czélra néhány pontban röviden összefoglalom a legfonto-

sabb adatokat.

A Hexarthra polyptcra általános testalak tekintetében emlékeztet ugyan

más Kerekesférfiek-ve és különösen a Hydatinaea-család egyes alakjaira,

evezi pedig homológok a Triarthra, és PolyartJira genusok sörte és tollalakú

evezfüggelékeivel, mindazáltal mindkét szempontból határozottan különbö-

zik azoktól. Ha azonban néhány más, különböz állatosztályba, de st állat-

körbe tartozó állatalaknak álczáira tekintünk, lehetetlen fel nem ismernünk

a közte és azok között mutatkozó nagy hasonlatosságot.

Elég csak egy Spirorbis spirillum és Agriope-álczát a Hexarthrával

egybevetni. De a Hexarthra polyptera szembetnbben hasonlít egy fiatal

Nattplius-alakhoz, különösen ha kerékszervét bevonta; mert testét a két

haránt red épen úgy osztja három, bár látszólagos szelvényre, evezi csak

oly lapítottak, ízeitek és sörtézettek, mint a Nauplivs-alakéi s ezeken kívül

a Hexarthra testének hátsó csúcsán két ujjalakú nyúlvány emelkedik ugy mint

a NaupUus-alakohaál, a végbélnyílás körül két nagy sörtéje van.

A míg azonban általános testalak tekintetébl ily igen hasonlít a Hex-
arthra polyptera, a Spirorbw spirillum és az Äyriope álczájához, addig a

közte és a Nauplius-alak közötti hasonlatosság még szembetnbb a Hex-
arthra valódi harántcsíkolatu izomrendszerének oly magas fokú fejlettsége

folytán, a minhöz hasonlót sem más Kerekesféreg-né\, sem pedig más Féreg-

álczánál nem, hanem a Gerinczesek-et nem említve csupán az Izeit lábú-

állatok-nál, illetleg a Nauplius-alakoknál is találunk.

Az idegrendszer középpontja is helyzeténél fogva a Naupliiis-alaliYâ
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a Kerekestèr(jek-éxe emlékeztetnek.

Kiválóan érdekes az emészt készülék, mert bár tagozottsága és külö-

nösen a rágógj'Omor a Kerekesférgek emészt készülékének typusára vall,

(le a garat hagymaszer duzzadásával a Nemaiodú k-ra és a Ttirdiijradíík-vd,

a végbélnyílás ellenben az által, bogy a hátoldalon a villafüggelékek fölött

van és hogy azon csupán bélsár meg a lüktet hólyag tartalma takarodik el,

teljesen a Nauplius-ülíhkokvíi emlékeztet.

Az ivarszerv' végre, bár alakját, elhelyezését és szerkezetét tekintve két-

ségtelenül a többi Kerekestérgek-é\e\ azonos, de az ivarnyilás feladatát és

helyzetét illetleg valamennyitl eltér, mert míg az eddig ismert Kerekesfér-

<jek-\\é\zí peték vagy a végbélnyiláson át, vagy pedig a húgyhólyag tartal-

mát is felvev ivarnyíláson át üríttetnek ki, addig itt a hasoldalon a villafüg-

gelékek eltt fekv ivarnyílás csak is a peték kiürítésére szolgál s a He.rarÜira

a míg egyfell eltér a Kerekestére<j typustól, addig másfell más alsóbl) rend
állatokra és nevezetesen a szabadon él Ecezolahûak-ra, igen emlékeztet.

Ezen adatok jelölik némileg azokat az állat-alakokat, a melyekhez a

Hexartlira egy- és más tekintetben hasonlít és nyilvánvaló, hogy a Hex-

arthra polypetra egy oly állat-alak, mely a Kerekesférifek-nek a más állatok-

kal való rokonságának megvilágítására kiválóan alkalmas.

Az azonban kétségtelen, hogy a szervezettség bármily fokán és látszó-

lag egyedül álló állatcsoportnak, vagy állatosztálynak phylogeneticai jelent-

ségét a legtöbb esetben csupán a MorpJiologia és a Fhysiologia adatai alap-

ján megalla^jitanunk igen l)ajos, néha majdnem lehetetlen. Az Embriologia

már igen sok esetben jobban utasít es fölvilágosíthat is. E három tan azon-

ban együtt a leghelyesebb útra terelhet, hogy például esetünkben is a Kere-

kesféi'íP'k phylogeneticai származásának kérdésével foglalkozhassunk.

Ha az eddig ismert Kerekesfcrfiek testalakját csak futtában szemléljük

is meg, azon nemeknek és fajoknak egész sorozatát ííllíthatjuk össze, amelyek

egyrészt a Kerekesféreg typustól lényegesen eltérnek, másrészt pedig a leg-

különbözöljb más állatosztályokhoz feltnen hasonlítanak. A Stephanoceros

Eichhornii és a Floscidaria-ííiiokímk igen megnyúlt és állandóan küls tok-

kal borított teste például ama tapogatószer karokkal és nyúlványokkal,

a melyek rövidebb vagy hosszal)!) csillószreikkel íi kerekszervet alkotjíík, oly

feltnen emlékeztetnek a MohaálUüokra, hogy a bels szervezettségtl

eltekintve, els tekintetre azokat valóban egyenkint él MoJia<dl(il(>knak tar-

tanok. De épen oly nagy hasonlatosság van az említett Kerekesjéreg fajok és

a Dasychone lucullana sörtelábú féreg azon álcziíjának testalakja között is,

a melyet Claparède eltt még a SaheUidii-ci>,iúÁi\\ra tartozó alaknak tartot-

tak ; ugyanúgy van a dolog a Spirorbis Pagensteeheri szintén sörte lábú féreg
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álczájának és különösen a Floscularia proboscideáimk testalakja között is.

A Notommata rirmicularífi általános testalakjával már teljesen más irányba

íbrdit, az egyszer kerékszervével, homlokának két oldalán egy-egy pamatba

emelked hosszú, finom tapintó sörtéivel, nemkülönben lándzsa alakú rövid

njjacskáival a Nematorrhynchok köze tartozó Ichthydina-cs&lád alakjaira

a csalódásig emlékeztet. A Trochosphann aeqiiaionalis nemcsak testének

alakja által, hanem, petefészkétl eltekintve, majdnem összes szervei-

nek szerkezete által is, hasonlít a Chadopodáh Polygovdius álczájá-

hoz. A Hexarthra végre, mint a Kerehesférgeh osztályának legmagasabb

fokon fejlett alakja, a míg egyfell testalakjával a Nauplius alakokhoz hason-

lít, addig másfell az Agriope és a Spirorbis spirillum álczáira igen emlékez-

tet. Az Euchlavisoh pedig két héjjból álló pánczélukkal és kissé oldalt lapí-

tott testükkel a Kagylórákoksá utánozzák.

Jólehet az általános testalak valamely állatosztály phylogeneticai hely-

zetének megállapításánál teljesen irányadó nem lehet, mindamellett önkény-

telenül felmerül, hogy a Kerckesférgek és az említett állatalakok között kell

valami kapocsnak léteznie.

A testen kifejlett függelékek közül az a páratlan, a test hossztengelyé-

nek hátsó sarkáról ered, gyakran izeit, merev pánczélos, majd vékony cuti-

culával fedett és a messzelátó csre emlékeztetleg betolható és kihúzható,

vagy sokszor hengeres és gyrzött nyulványszer függelék, a melyet Leydig,

miután a végbélnyílás a fölött szájadzik, lálniak nevezett, míg más búvárok

farknak tekintenek : szintén egyik érdekes és egyúttal jellemz szerve a

Kerekesférgeknek, a melyhez hasonlót más állatosztályok kifejlett alakjainál

nem igen találunk. De vannak egyes oly állatfajok és álczák, a melyeknél

homolog képleteket észlelhetünk : e tekintetben alkalmas példák a Cercariák,

a melyeknek farka önkénytelenül is a Kerckesférgek lábára emlékeztet, annyi-

val is inkább, miután tudvalevleg a lüktethólyag annak hátoldalán nyílik.

A két függelék között ugyan különbség volna az, hogy a Cercariák farkának

végén nincsenek meg az ujjacskák, de van Kerekcsféreg is, a melynél az ujjacs-

kák szintén hiányoznak, például a PterodinaAai]okn?íl s ezek e tekintet-

ben kivételesek is a Kerekesférgek között. A Notommata vermicular is

lábának szerkezetében egyfell eltér a Kerekesféreg typustól, másfelöl a

Nematorrhyiichokríí emlékeztet, miután a tulajdonképeni láb nála is épen
ugy hiányzik s csak az ujjacskák vannak meg, mint akármelyik Ichthydina-

félénél. A tokot lakó Kerekesférgek lába kétségtelenül hasonlít a szintén

tokokban. lakó Annuhtakéhoz, míg végre a Hexarthrának villafüggelékei

kétségtelenül a Copepodák villáira emlékeztetnek és Leydicx a Kerekesjérgek
lábában oly jegyre vélt akadni, a mely határozottan az Arthropoda -tjimsva
vallana. Az bizonyos, hogy a lábat helyzeténél, nemkülönben ama körülmény-
nél fogva, hogy a cloaca a hátoldalán nyíhk és majdnem kivétel nélkül két
vagy több ujjaeskával végzdik, némileg öss;íehasonhthatjuk bizonyos Héj-
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jasok utópotrohjával. így például a Bnwhiout'ák vagy a Philodincák és Scd-

ridinák lába a Gladoccrák utópotrohjára igen emlékeztet s a különbség csak

az lenne, hogy míg a Cladoccrúk ntópotrohja lapított, fels szegélye fogazott,

és végesnesán 2—4 végkarom van, addig a Knrkfsjerfickw] leggyakrabban

hengeres és csúcsán a végkarmoknak megfelel két karommal, az ujjacskák-

kal fegyverzett.

A lábnál érdekesebbek azonban azok a függelékek, a melyek majd nagy

sörtealakiiak, majd tollalakúak, majd pedig a magasai)!) fokn állatok és neve-

zetesen a ('opcj)nd('(k evezölábaira emlékeztet evezöfüggelékek. Ilyenféle füg-

gelékeket csak igen kevés Kerekesféregnél ismerünk, nevezetesen a TriartJira,

a Polyarthra és a Hexarthra genusok alakjainál, a melyeknek függelékeivel

homolog és analog függelékeket más állatok álczáinál is találunk. A Poljiarthra

fajok testének két oldalán egy-egy pamatba fekv hat tollalakú evezöfügge-

léke például önkénytelenül is a Nrririe sörtelábu féregnek ideiglenes sörte-

pamatokkal biró álczájára emlékeztet, annyival is inkább, miután a sörték

a test két oldalán epén úgy egy-egy pamatba rendezdtek és épen ugy hely-

változtatásra szolgálnak, mint a PolyarthrdnáL Epen ilyen s talán még

szembetnbb az a hasonlatosság, a mely a Hexarfliráníúi evezfüggelékei,

a S(iírorbis spirillum álczájának tapogató függelékei, az Affriope álczájának

köpenyredöi és végre a Nauplius-alakok evezfüggelékei között létezik.

A hasonlatosságot fokozza az is, hogy az említett álczák és a Hexarthra

evezfüggelékei azonos csirlemezekbl keletkeznek.

Ezek szerint tehát a Kerekesférgek testének különböz alakú és külön-

böz) életmüködés függelékei nem sajátlagos szervek és nem is olyanok,

a melyek csupán és kizárólag Féreg-typunva vallanának, hanem olyanok,

a melyekkel homolog képleteket a Neinatorrhynchok, az Aumdáták, az

Arthropodák és a Brachiopodák álczáinál is az élet egy bizonyos szakában

megtalálunk.

A Kerekesfergek szervei között bizonyára a legérdekesebbek köze tar-

tozik a kerékszerv, a melyhez hasonló egész általánosságban szólva, egyetlen

más állatosztály és állatkör kifejlett alakjainál sem létezik. De az embryolo-

giai adatok szerint több igen különböz osztályokba tartozó oly álczák isme-

retesek, a melyeknél jól kifejldve találjuk meg a különböz Kerekesféreg

fajok kerékszervével homolog képleteket. így az Agriope és a Spirillum

álczájának csillószr-öve épen úgy fejldik, mint a Kerekesfergek kerékszerve.

Könnyen meggyzdhetünk azonl)an, hogy a Kerekesfergek oly különböz

typusbeli kerékszeiTe mintegy ismétldik és más állatosztályoknál vagy

azoknak álczáinál képmására talál. A StepJianoceros Eiehhornii kerékszerve

a száj körül emelked öt tapogatókarszerü és igen finom, hosszú csillószrök-

kel borított karélyaival a míg egyfell majdnem páratlan a Kerekestérgek

osztályában, addig másfelöl élénken emlékeztet részint a Mohaállatok tapo-

gatóira, részint a Dasychone lucidlana idsebb álczájának homloknyujt-
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ványaira, a melyeknek felülete szintén csillószörözött. A Flosadaria-fíijoknak

szintén többe-kevésbbe tapogatószeren megnyúlt kerékszerv-karélyai és

különösen a Flosadariaproboscidcá-é csak kevéssel magasabb fejlettségi fokon

vannak a Spirorbü Fagenstecherí fiatal álczájának homloknyujtványainál.

A Lcinnlari socialis két nagy karélyból álló kerékszerve, nemkülönben

a Fhilodinea-család alakjaié is a Ga.steropodák és a Fteropodák, ezek között

pedig különösen a Cymhulia álczájának veliimára emlékeztet, míg a Hyda-

tinca-, az Asplanchnea- és a Brachionea-család fajainak kerékszerve a Fte-

ropodák közül már inkább a Gavolinia álczájának velumához hasonlít. Az

Alhertia, a Notommata vermicularis egyszer, karélyokra nem osztott kerék-

szen-ével már a Nematorrhynchok és a Turhellaria fajokra utal ; míg a Micro-

codon clavus egyszer öv alakú kerékszerve az Agriope és a Spirorbis spiril-

lum álczájának egyszer csillóször-övére vall és végre a Trochosphaera

aequatwialis kerékszerve még a legkisebb részletekig is hü képmása a Chae-

topodák Polygordiiis álczája csillószöreinek.

A Kerekesférgek kerékszerve tehát nem kizárólagosan jellemz és nem
is magas fejldési fokra jutott különös képlet, hanem csak állandósult álcza-

szerv, a melynek homologonjait igen különböz más állatok álczáinak provi-

soricus szervei között kell keresnünk.

A Kerekesférgek izomrendszere egyszer, ruganyos rostjaival, vagy pedig

majd sima, majd harántcsikú, de minden esetben elkülönült és börizomtöm-

lt soha sem alkotó izmaival a mig egyrészt ellentétes a Turbellaria-, a Tre-

matoda-, a C'tístocía- csoportok és az Anmdata osztálylyal szemben, addig

másrészt a Mohaállatokévsi, a Zsákállatok, az Anmdáták álczáiéra és az

Arlhropodákéva, igen emlékeztet. Azok a nagy izmok például, a melyek

valamennyi Kerekesféreg testének két oldalán lefutva, a kerékszerveket moz-

gatják, minden tekintetben hasonlítanak a Mohciálkitok tapogatóinak moz-

gató rostjaihoz. A Hydatinea- és a Philodinea-csalácl alakjainak gyrs
rostjai, úgy lefutásukat, valamint alakjukat és mködésüket is tekintve, a

Salpák gyrs izmaihoz hasonhtanak. A Trochospliaera aequatoriaUsnak
izomzata és különösen az a részlet, a melyet Sbmpee izomlemeznek nevezett,

a Polygordiiis-álcza. azon izmaira emlékeztet, a melyek a végbélnyílás köze-

lében eredve, a szájbél felé haladnak és a mesoblastnak jóformán folytatásai.

A Hexarthrának izmai végre az ArÚiropodákéi- és különösen a Nauplius
alakéira emlékeztetnek.

A Kerekesférgek izomrendszere szövettani tekmtetben is érdekes, külö-

nösen a miatt, hogy abban egyes esetekben valódi harántcsikú izomrostokat
is találhatunk s e szerint az Arthropodakém és a Vertebratákéra emlékeztet-
nek.. Addig, a mig embryologiai adatok ki nem mutatták azt, hogy több más
oly Gerincztelen állat álczáinál is vannak valódi harántcsikú izomrostok,
a melyeknek kifejlett alakjainál vagy egyszer brizomtöml, vagy legjobb
esetben is elkülönült sima izmok vannak, a búvárok és különösen Leydig
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nagy súlyt fektettek a Kerekesférgek egyes fajainál észlelhet valódi haránt-

csikú izomrostokra, szoros Kapcsot keresve azokban a Kerekesfér'lek és a

Héjjasok pbylogeneticai összetartozására nézve.

A Kerekesférgek izomrendszerét tehát oly csomópontnak tekinthetjük,

a mely az alsóbbrend állatok ruganyos rostjait, a maga8al)baknak sima- és

harántcsikú izmait magában foglalja és ez utóbbiaknak mintegy salakja.

Oly csomópontnak tekinthetjük továbbá, a melylyel a kifejlett Mohaiillatok,

nemkülönben a Zsakállatok, az Annidáták és Arthropodák álczáiuak izom-

rendszerét is összehasonlíthatjuk, de a melyet némi tekintetben még a l)ör-

izomtömlöre is visszavezethetünk, különösen, ha a Holothurioidea-íélvk bor-

izomtömlöjét képzeljük magunk elé.

Tudvalev dolog, hogy az állatok szervei közt az idegrendszer az,

a mely általában a legjobban hasonlít akármelyik állatosztály alakjainál is.

Az idegrendszer középpontja vagy a garat fölött fekv duczpár vagy

pedig az úgynevezett garatgyr s majdnem csak kivétel az, a mikor ily

nagyobb középpont, azaz agydúcz hiányzik és csak a test különböz pont-

jain elszórt idegduczok vannak. A Kerekesférgek idegrendszere ahhoz a typus-

hoz tartozik, a melynek középi^ontja a garat fölötti agyducz s e tekintetben

emlékeztet a Lítposférgekre, az Annulátúk fiatalabl) álczáira, például a

Trochosphaera aequatorialisra, a Polygordius álczára, a Brachionedké s

majdnem valamennyi többi Kerekesféregé a Nejdithys scolopendraides és

más Sörtelabn féreg idsebb álczáira, nemkülönben a Héjjasok Nauplíus-

alakjára.

A Kerekesférgek külérzeki szervei közül a tapintásnak végkészülékei

között azok a tai)intósörtek, melyek leggyakrabban a homlokon egyenkint

vagy csoportokban emelkednek és legtöbbször külön idegsejtekkcd közleked-

nek, elég jellemzek ugyan az egész osztályra, de mindazáltal hasonlóikat

nagyon sok más és igen különböz fejlettségi fokon álló állatnál is megtalál-

juk. Így például az An}tulatéikná\ és ArtJiropodéiknál, de st még a ]erte-

hratknál is igen gyakran találkozunk oly sörtékkel, a melyek idegsejtekkel

és idegekkel közlekedve, majdnem mindig a tajjintas végkészülékei ; a Notom-

mata vermicidaris homlokának két oldalán a szemek eltt egy-egy pamat-

ban ered igen hosszú és íinom sörték pedig kétségtelen képmásai az Lehthg-

dina-íé\ek tapintó sörtéinek. k tapintás specialis végkészülékét pedig, a tapintó

hengert, szintén igen sok más állatnál megtaláljuk, bár többé-kevésl)bé módo-

sult állapotban. A Laciluiniria socialísníik kerekszerve alatt a hasoldalon

emelked két tapintó hengere alakjával, helyzetével és szerkezetével a Clado-

eerák els tapogató párjára emlékeztet, míg a legtöl»b más Kerekesféregnek a

hátoldalon eredc), páratlan tapintó hengere a Spirorhif) spirilluiii álczájának

els, páratlan és a jobb oldal közelében emelked tapogatójához hasonlít.

A látás szervét illetleg a Kerekesférgeki'e vonatkozólag, a többi Gerincz-

teJen állatosztályokkal szemben jellemzt nem találunk.
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Különben a Kerekestértjck külérzéki szervei általában véve úgy hatnak,

mintha igen különböz állatok álczáinak megfelel szerveit látnók.

Az emészt-készülék bséges anyag a Kcrekcsférgek és más állatosztá-

lyok összehasonlitására és mondhatjuk azt, miszerint az emésztkészülék sem

typusos a Kerekesférgeknél, háv els tekintetre többé-kevésbbé sajátlagosan

íéjldöttnek látszik is.

A Kerekesférgek emésztkészülékének legjellemzbb részlete a rágó-

gyomor, amely ily alakjában más kifejldött állatalakoknál jóformán ismeret-

len s csakis a Dccapoda rákok gyomrának rágószervei az egj-edüliek, a melyek-

kel annak állkapcsai némileg homológoknak vehetk és Bartsch S. ennek

tekintetbe vételével igyekszik megtalálni a rokonsági összeköttetést a Héjja-

sok és a Kerekesférgek között. Ha azonban egy néhány különböz állat álczá-

jának emészt készülékére figyelünk, minden nehézség nélkül feltalálhatjuk

a Kerekesfergek áhkapcsaival homolog képleteket ; igy például az Ophryotro-

cha piierüis Clpd. álczájánalc az alak tekintetében is a Kerekesférgek rágó-

gyomrára emlékeztet elöbelében teljesen az Aspla7ie]ma Sieholdii állkap-

csaival azonos cuticula-képletek fejldtek ki. De a Nematodák és a Tardi-

qrctdák elöbelében látható igen különböz alakú cuticula-képletek szintén

homológok a Kerekesférgek állkapcsaival s az életkörülmények hatása alatt

módosulhattak annyira, hogy emezekkel egybevetni alig lehet.

Az emésztögyomorról és a vastagbélrl speciálisan jellemzt ugyan nem

emiithetek, de az emésztgyomor mells részének két oldalán szájadzó

Pankreas mirigyeket figyelmen kívül még sem hagyhatom, mert a K rekes-

férgek emészt gyomra ezeknek révén némileg hasonlít a Cladocerákéhoz,

miután a Cladocerák emészt gyomrának két vakbélszerü, mellfelé irányuló

függeléke (a melyeket számos búvár májképleteknek vél) többé-kevésbbé a

Kerekesférgek pankreas mirigyeire utal.

A végbél a tokban lakó Kerekesférgeknél némi tekintetben a Mohù-

állatokéro, emlékeztetleg hajlott, mig a szabadon élknél, a végbélnyílás

nélküliek kivételével, rövid és egyenes s a végbélnyilás minden esetben a test

hátsó csúcsán a hátoldalon és a láb fölött van. A végbélnyilás fekvését

tekintve, a Kerekesférgek szembeszöken hasonlítanak az alsóbbrend Héjja-

sokhoz s a nagyobb különbség csak abban van, hogy az elsknél a végbélnyi-

lás az ivartermények, a vízedények és iUetve a lüktethólyag tartalmának,

nemkülönben a bélsárnak kiürítésére szolgáló cloaca. De már a Hexarthra
végbélnyílása kétségtelen egy Nauplms alakéhoz convergál, mert azon csupán

a lüktethólyag tartalma és a bélsár távolodik el. Az az eset pedig, hogy az

Asplanchna-család alakjainál a végbél és evvel kapcsolatban a végbélnyilás

is hiányzik s ennek helyén a petevezetékkel és a lüktethólyaggal az ivarnyí-

lás van, szintén nem egyedüli, mert több oly Bovar-álGzát ismerünk, a mely-
nél a végbél és végbélnyilás nem fejldött ki, hanem helyében fonómirigyek
vagy más szervek vannak. S a miként a Mijrmeleon végbelébl a fonómiri-
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gyek fejldtek, épen lígy fejldhetett az AsplaucJinra-Mck petevezetéke és

ivarnyílása is a vegbelbol, illetve a végbelnyilásból, a mit szembeszöken
támogat az a körülmeny, hogy a lüktet hólyag is ide szájadzik, pedig a

Kcn'krsférf]<'knel szabály az, hogy a lüktetöhólyag a végbélnyiláslja vezet.

E mellett tanúskodik a Hcxarllini is, a melynél megvan az ivar- és a vég-

bélnyilás is s a lüktet hólyag nem az elbbibe, hanem a végbélbe önti

tartalmát.

A röviden felsorolt egynehány adatot mérlegelve tehát, nyilvánvaló az,

hogy a Krirkcs/ cn/í'k emészt készüléke ni-m fejldött magas fokra ki, hanem
inkább csak egy állandósult álczaszerv, mely bizonyos fokig és bizonyos irá-

nyokban alkalmazkodás folytán többé-kevésbbé módosult.

A Kcrchcsférgek vízedényrendszere a két oldali vízedénytörzszsel es

a páratlan lüktet hólyaggal aránylag még eléggé jellemz, mert bár az az

alsóbb Gcrincztdencknel igen elterjedt és egyes kifejlett alakoknál némi tekin-

tetben emlékeztet is a Kcrekestérfjekéve, mindazáltal csak igen kevés azon

Gcrincztelen állatkáknak a száma, a melyeknek vízedényéhez a Kerckcsfcr-

(jeké feltnbben hasonló. A Ceatodáktól és egy néhány Tîirbdlca'ia-ïélének

vízedényétl eltekintve, csupán ha a Trcmatodáka.t említem és ha például

egy Distomumnok, vagy egy Ccrcaria álczának vízedenj^törzseire oda képzel-

jük az úgynevezett reszketszerveket, a Kcrckcsférfjek vízedényrendszerének

a csalódásig hü képét nyertük. De BüxscHLinek a Ccrcaria armata vízedé-

nyeit illet vizsgálatai szerint * ennél a reszketöszervek tényleg megvannak,

még pedig a K(rckcsférçiek\\e.z hasonlóan és ez által a TrcinatoiJák és a

Kcrekesféríjck vízedényrendszere között lév homologia kétségtelen. De a

KerckesférfiL'k reszketszerveinek hasonmásait könnyen megtaláljuk a Gjiii-

rüsfcrgek szelvényszervének csillószörös kelyheiben is. Ezenkívül, ha a szel-

vényszervek az egyes szelvényekben való ismétldés helyett összefügg edény-

törzsek volnának, szintén a Kerehester(fck vízedénj-eit látnók elttünk.

E tekintetben tehát a Kerekestér(jekai különösen a Trematodákkiú és Cer-

caria álczáikkal, továbbá a Chaetopodák álczáival hasonlíthatjuk össze ; ez

utóbbiakkal fleg azért, mert fejldéstími adatok bizonyítják, hogy szelvé-

nyekre még nem izeldött test fiatalabb álczáknál, mint például a Polycfor-

diusnÁX is, csupán egy-egy szelvényszervet találunk.

Az a körülmény, hogy a Kerekestérgek az évnek bizonyos szakai-

ban parthenogenetikus módon szajjorodnak s hogy a hímek egyes fajoknál

állandóan hiányoznak (Philodinea), másoknál ellenben igen gyakran csak id-

szakonként jelennek meg ; továbbá az, hogy a két ivaregj^én szeml)etünen

eltér úgy az általános testalak, valamint a belszerveket illetleg : nem kizá-

rólagos sajátságuk. Ugyanis, igen számos oly alsóbb, de st magasai)brend

'• Bemerkung über den excretorischen Gefássappavat tier Trematoden. Zool.

Anz. 1879, p. 588.
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állatot ismerünk, a melyeknél a hím általános testalakjára és szervezettsé-

gére nézve feltnen különbözik a nsténytl, mint példánl a Bonellia viri-

disnél is.

Az ivarszervek között a ni mintegy typusa a legegyszerttl)b állati pete-

fészeknek, mintán csupán szürkésen szemcsézett protoplasmát, csirfoltokat

záró nagy csirhólyagokat tartalmazó töml az a nélkül, hogy a ni ivarszerv-

nek más járulékait megtalálhatnók s csak a Hexarthra és az Asplanchncák

kivételesek petevezetékükkel és elkülönült ivarnyilásukkal. Ez okból a Kere-

kesterffc h ni ivarszerve más állatok oly csirfészkének megfelel, a melyben

a csirhólyagok a protoplasmában még elszórtan vannak a nélkül, hogy

körülöttük a leend székállomány tömörült volna.

A termékenyítetlen nyári, vékony burkú és a termékenjátett vastag

burkú peték ugyan a Kerekestergekre jellemzk, de megtaláljuk ezeket igen

különböz más állatoknál is, nevezetesen pedig a Gladoceráknál, a melyeknél

az Ephippiumok a Kerekesférfiek vastagburkú, téli petéivel azonos képzd-

mények s a melyek még a legszigorúbb körülmények között is biztosítják

a faj megmaradását. A Fhüodinea- és az Ásjjlanchnea -íélék az által, hogy

embrióikat nyár folytán a teljes kifejldésig testüknek belsejében czipelik,

a GladocevákoX s általában az elevent szül állatokat, míg a lerakott petéket

magukkal czipel Brachionea, PolyartJirea-cfi-aláá alakjai a Copepodákni

idézik föl.

Az embrió-fejldés menetét illet positiv adatok csekélysége miatt a

Kcrekesférfiekïe nézve általános érvény végkövetkeztetést ugyan még nem
vonhatunk, de azért SALENSKvnek a Brachionus urceolarison végzett meg-

figyelései alapján annyit elmondhatunk, hogy a Kerekesférgek e tekintetben

is érdekesek. Salensky ugyanis a Brachionus urceolaris embrió-fejldését

illetleg, támaszkodva a Cephalophor puhatestek közé tartozó Calyptraea

embriójának fejldés-menetére vonatkozó megfigyeléseire, végre azt követ-

kezteti, hogy a különböz szervek ugyan ily úton fejldnek ki a Brachionus-

nál, mint a Ccdyptraecmál s az elöbbeniek kerékszervét és lábát teljesen

homológnak tartja amannak velumával és lábával. Barkois végre a Moha-
állatok embrió-fejldését illet vizsgálatai alapján azt következteti, hogy
azoknak embriói a Kerekesférgekhez oly annyira hasonhtanak, miszerint ez

utóbbiakat a Mohaállatokna,k állandósult álcza-alakjai gyanánt tekinthetjük.

Ezekután egybevetve a felsorolt összes adatokat, nyilvánvaló, hogy a
Kerekesférgek osztályában igen sok oly alak van, a melyek míg egyfell több

tekintetben eltérnek az osztály általános typusától, addig másfell igen

különböz más állatosztályok, de st állatkörök egyes alakjaira és különösen
álczáira igen emlékeztetnek, minek következtében állítható, hogy : a Kere-
kesférgek tulajdonképen nem magas fejlettségifokot elért állatalakok, hanem
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a hypothrticus Trochozoonnak csak kis mériékhen atahiknlt cffijenes utódai,

a mrbjck a nuyfcnlmaradt azon ösfévfff-alakokat reinacseiitaljak, a nirlijrk-

bó'l az öröklés és az alkalmazkodás törvényeinek, a több iramjban mc(jindidt

knlömbözÖj'okú átalakulás szcnicló'tt tartása cal a testiírös GerincztcUn alla-

tok uagij része, levi'zdhctö s pliyloffeneticai kapcsolatba hozható, a mint azt

a mellekeit vázlat is feltünteti.

Meg kell végül jegyeznem, hogy e táblázat) )ól több alakot nem azért

hagytam ki, mintha a fent megjelelt szempontok értelmel'en nem léteznek,

hanem csak azért, mert a felsoroltakat legfontosabbaknak tartom.

Mollusca
álczaszervek.

Bryozoa G. steropotla

kifejlett alak és Pteropoda
és ébiénv. veluuüi.

Calyptrea
ébrényfe.jlö-

dése.

Cavolinia Agriope
álczájának álczája.

voluma.

I

Lacinularia. Bracliioniis. Hydatinea.

Arthvopoda.

__L,.^
1

Arachnoidea Crustacea
Tardigrada. Nauplius.

Stefanoccros
és

Flosenlnria.

Dasycboue
lucuUana

és Spirorbis
Pagenstecberi

álczája.

- Trochozoon.

Eotatoria.
-Hexarthra.

Trochospbaera.

Píjlygürdiu.s

álcza alakja

és szervei.

Polyaitbra.

Nerino
álczájának
szervei.

Nolonimata
vermiciilnris.

Spirorbis
spirillum

álczájának
alakja és

szervei.

Ichthydina
alak és szerve-

zet.

Nematorrbyn-
cba.

Annulata
álcza és álczaszervek.
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A VIII. ÉS IX. TÁBLA MAGYARÁZATA.

Az ábrák Hartn. Oc. i. és obj. 5., 7., 8. után készültek ; a beirt betk pedig

a következ szervekre utalnak :

a = ajak. ha<i =

sz — szájnyílás. he =
g^ = elgarat. e^ =
h^ =: utógarat. e^ =
p = petefészek. hi'^ —
CS = csirliólyag. hi/^ =

jyv = petevezeték.

í = ivarnvilás.

ß = ferde izom.

rf= villafüggelék.

g =z garat.

;• = vízedény.

= ostor.

si

h

m
r

ez^, es^ -

vb

hátoldali evez,

hasoldali «

hasold. old. «

hátold. « «

elsgyrs izom.

második gyrs
izom.

szárny izom.

emészt gyomor,

gyomor mirigy,

rágó gyomor,

a hasoldali oldal

evezk izmai,

vastagbél.

Ih-

vhn

ti.

sig

as

Mg

t--

oi

iz

m^

d-

tíz

lüktet hólyag.

végbélnyilás.

tapogató ideg.

látóideg.

: agydúczsejt.

: hasoldalra futó

ideg.

; tapogató.

: oldal izom.

: közép törzsizom.

: izommag.

: idegdúcz.

: tapogatói izmok.

VIII. TABLA.

1

.

ábra. Hexarthra polyptera hasoldalról tekintve.

2. « « « petefészke a petevezetékkel, villafüggelékekkel és

ferde izommal oldalról tekintve.

3. « « « elbele az ajakkal, a szájnyílással és garattal.

4. « « « állkapcsai.

5. « « « evez idegének végdúcza a tapintó ostorral.

IX. TABLA.

1. ábra. Ugyanaz hátoldalról tekintve.

2. « « testének hátsó része, oldaról tekintve.

3. « « agydúcza az idegekkel.

4-- « « szárnyizmának egy kis részlete.

5. « « tapogatója oldalról tekintve.


