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A MAGYAEOKSZAGI FAEKOS KÉTÉLTEK ALCZAI.*

(LARVAE AMPHIBIOEUM UEODELOEUM HUNGAEIAE.)

Méhely Lajos tanártól, Brassóban.

Tab. IV.

Herpetológiai vizsgálódásaim közben gyakran éreztem, mily hiá-

nyosak az Amphibiumok álczáiról való ismereteink s épen azért mily ne-

héz egy nagyobb vidéknek különböz korú s a fejlettség különböz fokán

lev álczáit faj szerint megkülönböztetni. A hazai irodalomhoz e tekintet-

ben hiában fordulunk felvilágosításért, mert tudtommal egyetlen magyar

munkánk sincs, mely e tárgygyal foglalkoznék, st még a külföld irodal-

mában is csak elvétve találunk egy-egy útbaigazító adatra. Még az Anurák

álczáin — fkép, ha az illet vidéken elforduló fajokat ismerjük — a

meglev irodalom s különösen G. A. Boulenger 1891-ben megjelent clas-

sikus dolgozata^ alapján könnyebben eligazodhatunk; de az Urodélák

álczáinak meghatározása mai napig is nagy nehézségekbe ütközik, s els

sorban ezek eloszlatásához kívántam ezzel a munkálattal hozzájárulni.

Az Urodélák álczái tekintetében sokáig csak Dr. Lbydig alapvet

munkájára^ voltunk utalva, mely minden kitnsége daczára is sokszor

cserben hagyja az embert, a mennyiben csak a Württembergben honos

fajok álczáit tárgyalja, s mert leírásai sem elég behatóak. Dr. Schreiber

közkézen forgó müvében ^ jórészt csak Dr. Leydig munkájának idevágó

adatait adja vissza, saját tapasztalatából alig mond újat s a helyzet nehéz-

ségeit semmikép sem oszlatja el. Legújabban azonban oly összefoglaló

munkálat jelent meg, mely ha nem is fogadható el minden részében, mégis

hasznavehet kulcsot ad kezünkbe, a meghatározás nem épen könny
munkájához. Szerzje Dr. J. v. Bedriaga*, ki az európai Urodélák 18 fajá-

* A M. T. Akadémia III. osztályának 1894. október 22 én tartott ülésén be-

mutatta dr. Entz Géza r. tag.

^ A Synopsis of the Tadpoles of the European Batraclùans. (Proceedings of

the Zoological Society of London, p. 593, PI. XLV, XLVI, XVII., 1891.)

" Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna. Berlin, 1868.

^ Herpetologia Europsea. Braunschweig, 1875.

* Mittheilungen über die Larven der Molche. (Zoologischer Anzeiger, XIV. Jhrg.

1891 p. 295, 3U1, ai7, 333, 349, 373 és 397. és XVIII. Jhrg. 1895. p. 153.)

Természetrajzi Füzetek. XVIII. ^^
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ból már 12-nek álczáit dolgozta fel, s azok meghatározására dichotomikus

táblázatot is közölt. E táblázat, melyben a Molge Monta7idoni-n kívül va-

lamennyi hazai fajunk álczája benfoglaltatik, a további tanulmányokra
nézve kétségkívül becses kiinduló pontúi szolgálhat ; mindazonáltal nem
egyszer értéktelen, vagy legalább is nagyon kétes érték jellegekre alapítja a

fajok megkülönböztetését, a mi nagyon sokat levon, egyébként elvitázha-

tatlan becsébl. Oly jellegek, mint a szemhéjközötti távolság, az orrlyukak

egymástól való távola, a szem távola az orrlyuktól, a szem vízszintes át-

mérje, a legnagyobb ujj hossza, a fark tövének szélessége stb., az álcza

kora szerint folytonos változásnak lévén alávetve, nagyon relatív értékek
s egy-két ilyen jelleg önmagában semmikép sem elegend az álcza fajának

biztos megállapítására. Innen ered, hogy pl. a M. alpestris és a M. vulgaris

álczáinak meghatározása e táblázat szerint teljes lehetetlenség. Ebbl
okulva, a hazai fajokra nézve új meghatározó táblázatot dolgoztam ki,

mely a fark alakjára s arányára, az uszóhártya minémségére s a nagyon
jellemz színezetre is kiterjeszkedvén, remélem, megbízható kalauzul fog

beválni. Meg kell azonban jegyeznem, hogy az álczák faj szerint való meg-
különböztetése meglehets gyakorlatot igényel, mert egyes fajok, fkép
bizonyos stádiumban, nagyon hasonlók egymáshoz s a közöttük lev kü-

lönbségek nagyon subtilis természetek. így míg a Salamandra maculosa
s a ilf. eristata, valamint a M. alpestris és a M. vulgaris álczái minden
nehézség nélkül megkülönböztethetk egymástól, addig a M. Montandoni
álczáinak tompán kerekített és sötétebb farkú alakjai a csalódásig hason-

lítanak a M. alpestris álczáihoz, másrészt hegyes farkú és világosabb szín
alakjai a M. vulgaris álczáihoz. Az sem szenved kétséget, hogy az álczák

fejldése a nem szerint már elejétl fogva különböz úton halad, s hogy
a hím- és nstény-álcza orismológiai tekintetben is más-más tulajdon-

ságokat vesz fel, melyek a faj bélyegeinek egységes megállapítását nagyon
megzavarják, — ezek kimutatása azonban egyelre a jöv feladata.

A Bedeiaga munkájában még nem szerepl M. Montandoni álczájá-

nak els leírását G. A. Boulbnger tollából bírjuk.* Ehhez is sok hozzátenni-

valóm volt, különösen a mi a színruha fejldését illeti.

Talán nem szükséges kiemelnem, hogy az összes fajok orismológiai

jellegeit, valamint színruhájuk fejldését is saját, beható vizsgálataim alap-

ján írtam le s a mellékelt rajzokat is, melyek kétséges esetekben — úgy
hiszem — jó szolgálatot fognak tenni, híven a természet után készítettem.

Megjegyzem végül, hogy eleven álczákon kívül nagyon sok conservait

példányt is megfigyeléseim körébe vontam, conserváló szeri pedig ez

utóbbi tavasz óta kizárólag a formol (formalin, formaldehyd) lo/o-os vizes

oldatát használtam, melyet erre a czélra minden más conserváló szernél

* On the Larva of Molge Montandoni. (Annals and Magazine of Natural History, 1892.)



151

jobbnak találtam, a mennyiben az állatok eredeti testalakját híven meg-

rzi. Ezt különösen azért vélem kiemelendnek, mert más conserváló

folyadékok az eredeti alakbeli viszonyokat tetemesen megváltoztatják s

ialán ebbl magyarázható ki az az ellenmondás, mely itt-ott a régibb ész-

lelk adatai s az én leírásaim között felmerül.

Táblázat a magyarországi Salamandrinák álczáinak meghatározására.

1 . A fark egyszer tompa, vagy hegyes csúcsban végzdik, vagy tompa

ívben kerekített. A kéz els ujja a második ujj felénél rövidebb 2.

A fark hegye hosszú, fonalkép csúcsba fut ki. A kéz els ujja a má-

sodik ujj felénél hosszabb vagy legalább egyenl vele. Az ujjak hosszú

fonalképek, finom hegyek. A farkuszóhártyája magas, kevés nagy fekete

folttal ellátott ... ._ „ — — Molge eristata Laur.

:2. Az orrlyukak egymástól való távola még egyszer oly nagy, mint a szem

távola az orrlyuktól. A fark rövidebb, mint a fej s a törzs együttes

hossza; uszóhártyája alacsony, végén ívben kerekített; az ujjak hegye

legömbötyített .._ „ ... „ — _.- Salamandra maculosa Laur.

Az orrlyukak egymástól való távola rendesen a szemnek az orrlyuk-

tól való távolságával egyenl. A fark többnyire rövidebb, vagy ép oly

hosszú, mint a fej s a törzs együttes hossza. Uszóhártyája magas, feke-

tén rácsozott; a fark hegye fekete, tompa csúcsban nyesett, vagy kere-

kített, kis szögkép csúcsocskával ._ ... — Molge alpestris Laur.

Az orrlyukak egymástól való távola kisebb, mint a szem távola az

orrlyuktól ... — — — — — 3.

3. A fark rendesen ép oly hosszú, mint a fej s a törzs együttes hossza,

ritkán valamivel hosszabb. Uszóhártyája alacsony, épszél, egyenletesen,

de srn pontozott. A fark hegye tompa csúcsban nyesett, vagy kere-

kített, olykor rövid, hegyes csúcsban fut ki... Molge Montandoni Blgr

A fark hosszabb, mint a fej s a törzs együttes hossza. Uszóhártyája

magas, felül hullámos szél, gyéren pontozott. A fark hegye hosszabb,

hegyes csúcsba kifutó ... ... ... ... ... — ... Molge vulgaris L.

1. Salamandra maculosa Lauk.

Dr. Leydig, Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna.

p. 91—93, Berlin, 1868. Dr. Schreiber, Herpetologia Europsea. p. 78. Braunschweig,

1875. Dr. J, V. Bedriaga, Mittheilungen über die Larven der Molche. (Zoologischer

Anzeiger, p. 304, XIV. Jhrg. 1891.). Méhely L., A Barczaság herpetológiai viszonyai.

Adatok Brassó szab. kir. város monographiájához, p. 70. Brassó, 1892.

11*
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Ismeretes, hogy a foltos szalamandra eleveneket szül; ébrényeí

addig maradnak az anya méhében, míg szélesfejü, feketés-szürke, négy-

lábú, kopoltyúkkal és a végén kerekített evezfarkkal ellátott álczákká

fejldtek. Ilyen állajíotban rakja le ket a nstény hideg és tisztaviz for-

rásokba s hegyi patakokba.

Az álczát nemcsak termete szerint, hanem a megjelenés ideje szerint

is meg lehet különböztetni a gték álczáitól, mert már oly kora tavaszszal

(április közepén) található a vízben, mikor még négylábú gteálczának
nyoma sincs.

Alaki tulajdonságok. Testhossza 40—75 mm. Termete fiatal korá-

ban elég karcsú, késbb meglehetsen zömök. Feje nagy és széles, széles-

sége a mells s hátsó végtag beízelésének feletávolságánál nagyobb *
;

felül lapos, a szemek eltt enyhén lehajló, elfelé kevéssé keskenyed, két

oldalt hátul meredeken lecsapó, a szem eltt ferdén kifelé s lefelé eresz-

ked. Arczorra rövid és széles s nagyon tompán kerekített. Kevéssé ki-

szökell szemei oldalt, de meglehetsen magasan állók ; a szem távola az

ajak szélétl legalább akkora, mint a szem függélyes átmérje. A pupilla

gyengén ovális. A szemhéjközti távolság nagyobb, mint a szem vízszintes

átmérje, nagyobb, mint a szem távola az orrlyuktól s legalább még egy-

szer akkora, mint egy szemhéj szélessége. A szem vízszintes átmérje jóval
hosszabb, mint a szem s az orrlyuk közötti távolság ; az orrlyukak egy-

mástól való távolának Vs-át — Vs-ét teszi ki. Az orrlyukak közötti távol-

ság a szemhéjközti távolságnál valamivel nagyobb s még egyszer oly nagy,
mint a szem távola az orrlyuktól. Az orrlyuk körülbelül épen olyan távol

van az ajak fels szélétl, mint a szemtl. A szájzug valamivel a szem
mögé terjed. A fels ajak brkarélya erteljes. A fej hátuljának mind a
két oldalán három vaskosnyel s nem nagyon hosszú fonalakat (sugarakat)

ereszt kopoltyu áll.

A törzs befzdéssel válik el a fejtl ; a fejnél magasabb, de keske-

nyebb; vastagságánál jóval magasabb. A törzs oldalán 14— 15 keresztben
men izomárok vehet ki, a hason 9—10.

A végtagok rövidek és vaskosak. A mellsk a szem hátszó szögletéig,^

a hátulsók a törzs közepéig érnek; a mellsk a hátulsóknál valamivel

hosszabbak, vagy velük egyforma hosszúak. A kéz és láb rövid és széles ;

az ujjak vastagok, kissé lapítottak, hegyük gömbölyített. A kéz ujjai közül
az els a legrövidebb, a másodiknak felehosszát nem éri el, a negyedik
valamivel hosszabb, jóval hosszabb a második s leghosszabb a harmadik.

* Dr. Bedriaga szerint : «Kopfbreite die halbe Länge der Entfernung der vor-
deren und der hinteren Extremität nicht erreichend» (1. c, p. 305) ; a diagnosisbaa
azonban helyesen mondja: «Entfernung der Insertionen von Vorder- und Hinterglied-
massen von etwas unter doppelter Kopfbreite (1. c, p. 304).
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A láb ujjai között az els a legrövidebb, az ötödik csaknem még egyszer

oly hosszú, ennél is hosszabb a második, a harmadik és negyedik meg-

lehetsen egyforma hosszú, s hol az egyik, hol a másik valamivel hosszabb.

A fark jóval rövidebb, mint a fej s a törzs együttes hossza; tövén

Taskos, hátrafelé összenyomott, hegyén tompa ívben kerekített s alul is,

felül is aránylag nem magas uszóhártyával övezett. Az uszóhártya fels

lobogója a hát közepén alacsony brszegély alakjában veszi kezdetét,

hátrafelé enyhén emelked ívben terjed s a fark felehosszában a legmaga-

sabb. Az uszóhártya magassága háromszornál többször foglaltatik a fark

hosszában.

Méretek ^mm.-ben) Brassó
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ben, a hát két oldalán s a fark fels éle körül lépnek eltérbe, a sötét fol-

tok pedig telíttetnek és összefolynak.

Vizsgálataim alapjául 10 álcza szolgált, ezek termhelyei a követ-

kezk: Szarvas-Kend, Szolnok-Dobokamegye (gyjt. Dr. Mártonfi Lajos),.

Árva- Váralja (gyjt. Halász Árpád) és Brassó (Eakodó völgy).

2. Molge alpestris Laub.*

Dr. Leydig, op. cit., p. 42. Dr. Schreiber, op. cit., p. 42. Dr. J. v. Bedriaga,

.op. cit., p. 337.

Alaki tulajdonságok. Testhossza 32—46 mm., de Bedriaga szerint

78 mm.-nyi hosszúra is megn ; ez utóbbi méret azonban legfeljebb a több

évi, ivarérett álczákra vonatkozhatik. Termete elég karcsú. Feje meglehe-

tsen nagy, szélességénél hosszabb, a törzsnél szélesebb; szélessége a

mells és hátsó végtagok beizelési távolságának Va-át teszi*; hátulról el-

felé enyhén lehajló, nem nagyon keskenyed, két oldalán elég meredeken

leereszked. Arczorra rövid és tompán kerekített; aránylag hosszabb, mint

a szalamandrá-é. Közepes nagyságú szemei oldalt állnak, de nem oly ma-

gasan, mint a szalamandra élczájsbnál; a szem függélyes átmérje na-

gyobb, mint a szem távola az ajak szélétl.*** A pupilla köralakú vagy

gyengén ovális. A szemhéj közötti távolság nagyobb a szem vízszintes

átmérjénél, nagyobb, mint a szem távola az orrlyuktól s még egyszer oly

nagy, mint egy szemhéj szélessége. A szem vízszintes átmérje egyenl a

szem s az orrlyuk közötti távolsággal s az orrlyukak egymástól való távo-

lával is. Az orrlyukak közötti távolság, a szemhéjközti távolságnál valami-

vel kisebb s rendesen épen olyan nagy, vagy néha valamivel kisebb, mint

a szem távola az orrlyuktól. Az orrlyukak sokkal közelebb állnak az ajak

széléhez, mint a szemhez; az ajak szélétl való távolság csak mintegy har-

madrésze a szemtl való távolságnak. A szájzug a szem hátsó szöglete mögé

terjed. A fels ajak brkarélya erteljes. A kopoltyúk vaskos njíelek,.

sugaraik közepes hosszaságúak.

A fejtl befzdéssel elkülönített törzs rövid; a hát keskeny, ékalak-

ban összenyomott, felül nem ívben domborodó, st ellenkezleg, már a fej-

tl kezdve lejtsödik a fark felé, vagy pedig egészen vízszintesen megy;

* A természetes sorrendben következ Salamandra atra Laur. hazánkban az

Alpokkal összefügg fiumei Karsztban honos; magam ugyan nem gyjtöttem, de a

fiumei horvát fgymnasium gyjteményében két fuzinei példányt láttam. Alczái-

ról e helyt nem lehet szó, mert a nstény teljesen kifejldött, kopoltyúikat még az

anya méhében elvetett eleveneket szül, melyeknek vizi tartózkodásra nincs szükségük-

s rögtön szárazföldi életet folytatnak.

** Bedriaga szerint a beizelési távolság felehosszát sem éri el.

*** Bedriaga szerint kisebb.
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a has rendesen meglehetsen puffadt. A törzs oldalán 12— 13, a hason

7—8 keresztben men izomárok tnik ki.

A végtagok elég rövidek, vaskosak ; a mellsk a szem mells szögle-

téig érnek, a hátulsók meghaladják a végtagok közötti távolság felét; a

mellsk rendesen valamivel hosszabbak. A kéz és láb közepes hosszaságú,

idsebb álczákon széles. Az ujjak elég szélesek, rövidek, lapítottak; csak-

nem egész hosszaságukban egyforma szélesek, csak a végükön hirtelen

csúcsosodók, hegyük azonban meglehetsen tompa. A kéz ujjai között az

els a legrövidebb s legvékonyabb, a másodiknak felehosszát nem éri el ;

a második jóval hosszabb; a harmadik még hosszabb ; a negyedik rövidebb,

mint a két középs, de hosszabb, mint az els, A láb ujjai közül az els a

legrövidebb ; a második hosszabb ; a harmadik rendesen a leghosszabb ; a

negyedik néha még hosszabb, mint a harmadik, de rendesen valamivel

rövidebb a harmadiknál s jóval hosszabb a másodiknál; az ötödik vala-

mivel hosszabb, mint az els.

A fark fiatalabb álczáknál valami kevéssel hosszabb, idsebbeknél

valamivel rövidebb a fej és törzs együttes hosszánál, két oldalról össze-

nyomott, csúcsos hegy. Az uszóhártya a nyakszirten ered, csakhamar

magasra emelkedik s magasságát csaknem a fark végéig megtartja ; fels

karélya magasabb, mint az alsó, csaknem oly magas, mint a fark húsos

része a tövén ; a vége felé csúcsosodik s hegyébl egy kis szögalakú csú-

csocska áll ki, mely azonban idsebb álczákon lehei'vad s ilyenkor a fark

hegye egyszer tompa csúcsban végzdik. Az uszóhártya magassága ren-

desen háromszornál kevesebbszer foglaltatik a fark hosszában.

Méretek (mm.-ben)
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tyáján feketés-szürke, vagy fekete pigmentezés halmozódik össze, oly nagy

mértékben, hogy valóságos foltokat hoz létre, melyek egymással részben

összeolvadva, sr rácsozatot képeznek. Ez a rácsozat a fark hegye felé

mindinkább tömöttebbé válik, miáltal a fark hátsó része, különösen hegye

s az uszóhártya alsó és fels széle nagyon megsötétedik, sokszor egészen

megfeketedik. A test alsó oldala fehéres testszín, a has rózsás, oldalai a

törzs oldalaival együtt arany-, vagy ezüstfények. A has oldalszélén, a

hónaljtól a lágyékig, ragyogó fehér pontsor húzódik. A kopoltyuk sötét

pigmenttel megrakottak, sugaraik sárgás-vörös, vagy vörös-barna színek.

Az iris aranysárga alapon sötétre pigmentezett s fképen négy, keresztben

álló sötét folt által tnik ki.

Mennél idsebb az álcza, annál inkább eltérbe lép a fokról-fokra

sötétül olajbarna alapszín s a törzs és fark oldalán a sötét pontozás kö-

zött kicsiny, kerek, sötét foltok keletkeznek ; a farkuszó alsó szélén pedig

csillagkép, ragyogó fehér pettyezés lép fel. Még késbb (augusztus végén)

az említett sötét foltok között a fej s a hát tetején, továbbá a törzs és a

fark oldalán szabálytalan alakú, szigetszer s a has felé mindinkább kis-

sebbed szennyes fehér foltok tnnek el, melyek soha sem olvadnak össze

egymással s a most már meglehetsen sötét olajbarna alapszínbl élesen ki-

válnak.

Végre a fark uszóhártyája lehervad, a fels ajak brkarélya s a ko-

poltyuk is zsugorodni kezdenek, az olajbarna alapszín még inkább meg-

sötétedik, a fehéres szigetszer foltok meghomályosodnak, a has narancs-

sárgába hajló színbe öltözik s oldalszélén, valamint a fark alsó élén is

sötét-barna, kerek pettyek jelennek meg, melyek ezentúl állandóan meg-

maradnak, a törzs oldalának alsó szélén pedig fehéres szemcsék kezdenek

felhalmozódni. Ez már az álczaélet végs phasisa, mire a teljesen kifejl-

dött, mintegy 42 mm. hosszú állat, elhagyja a vizet.

Ivari dimorphismus. Dr. Bedkiaga az álczákon ivari dimorphismust

vél felismerni s azt hiszi, hogy a világosabb szín és hegyesebb farkú pél-

dányok nstények, a sötétebb színek s farkuk hegyén tompán kerekített

példányok pedig hímek. Ezt magam is valószínnek tartom, mert magam
is hasonló viszonyokat véltem tapasztalni a M. Montandoni álczáin, noha

másrészt kétségtelen, hogy e tekintetben az álcza kora és a tartózkodási

hely természete is befolyást gyakorol.

Ivarérett álczák. Már de Filippi óta ismeretes, hogy az alpesi gte
még álcza korában elérheti ivarérettségét, illetleg több évi fejldés után

megszerzi ivarérettségét s még mindig álczaállapotban van, vagy látszik

lenni, a mennyiben küls kopoltyúit megrizte. Az ilyen termetes nagy

álczákra már nem illik a fentebbi leírás, a mennyiben a felntt állatokhoz

hasonlítanak s csak még el nem vetett, satnyuló félben lev kopoltyúik és

igénytelenebb, halaványabb színezetük által különböznek azoktól. Ilyen
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ivarérett 72 mm. hosszú álczákat magam is gyjtöttem 1893. aug. 18-án

a tusnádi Szt-Anna tóban. Az iránt semmi kétség sem foroghat fenn, hogy

ezek az álczák több éviek, s csak különös kényszerit körülmények folytán

idztek oly hosszasan a vízben, mert a rendes fejldés, szeptemberben a

szárazra voniüó, teljesen kifejldött állat csak 42—46 mm. hosszú.

Leírásom alapjául 41 db. Brassó mellett (Noa), Fels- Tömösön és a

Szt-Anna tóban gyjtött álcza szolgált.

3. Molge Montandoni Blgr.

G. A. BouLENGER, On the Larva of Molge Montandoni. (Annals and Magazine

of Natural History for October 1892, p. 304.). Méhely L. A nyugat-palsearctikus gték

két vérrokonáról. (Magy. Tud. Akad. Math, és természettud. Közlemények XXV. köt.

IV. sz. p. 19. 1893) és Über zwei Blutsverwandte der westpalœarktischen Molche

(Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn, 1893, Bd. XI. p. 346).

Montanclon gtéjének álczája ugyan sok tekintetben nagyon hasonlít

az alpesi gte álczájához
;
pontos összehasonlítás mellett azonban mégis

biztosan megkülönböztethet tle.

Alaki tula;jdonságok. A kifejldött álcza testhossza 27—30, ritkán

30—33 mm. Termete önmagában véve ugyan elég erteljes, azonban ösz-

szes hazai ?7rode7a-álczáink között a legkarcsúbb s legkisebb. Feje arány-

lag kicsiny, szélességénél hosszabb, a törzsnél nem sokkal szélesebb ; szé-

lessége a mells s hátsó végtagok beizülési távolságának felét jóval meg-

haladja. Hátulról meglehetsen hirtelen ereszkedik le elfelé s oldalfelé ;

oldalszélei a szemek hátsó szögletéig csaknem párhuzamosak, a szemek

eltt hirtelen összeszorulnak. Az arczorr rövid s hegyén egyenesen lenye-

sett, vagy nagyon tompán lekanyarított. Szemei nagyok, jobban kidombo-

rodók s nagyobbak, mint az alpesi gte álczájáéi, oldalt és meglehetsen

alacsonyan állnak; a szem függélyes átmérje majdnem még egyszer

akkora, mint a szem távola az ajak szélébl. A pupilla a szem vízszintes

tengelye irányában kissé nyújtott ellypsis. A szemhéjközti távolság egyenl

a szem vízszintes átmérjével ; nagyobb, mint a szem távola az orrlyuktól

s még egy félszer, vagy valamivel többször oly nagy, mint egy szemhéj

szélessége. A szem vízszintes átmérje nagj'obb a szem s az orrlyuk közti

távolságnál s még nagyobb az orrlyukak egymástól való távolánál. Az

orrlyukak egymástól való távolsága a szemhéjközti távolságnál jóval kisebb

s valamivel (többnyire ^/4-del) mindig kisebb, mint a szem távola az orr-

lyuktól.* Az orrlyuk s az ajak széle közötti távolság körülbelül a fele az

orrlyuk s a szem közötti távolságnak. A szájzug a szem hátsó szögletének

* BouLENGER Szerint e két távolság egymással egyenl, azt azonban 26 db.

álczám egyike sem igazolja.
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irányába esik. A fels ajak brkarélya gyenge fejlettség. A kopoltyúk

inkább karcsú nyelek, rövidek.

A törzs egyfolytában megy át a fejbe; rövidebb, mint az alpesi gte

álczájáé ; keresztmetszete meglehetsen ovális; szélességénél magasabb;

oldalán 10— 11 izomárok vehet ki. A hát enyhe ivben domborodó.

A végtagok aránylag hosszúk s vékonyak ; a mellsk az orrlyukakig,

a hátulsók a törzs els harmadáig érnek ; a mellsk hosszabbak. A kéz és

láb meglehetsen rövid és széles. Az ujjak vékonyak, hosszúk és lapítottak,

hegyes csúcsban végzdök. A kéz ujjai között az els a legrövidebb, a máso-

diknak felehosszát nem éri el; a második hosszabb; a harmadik a leghosz-

szabb ; a negyedik rövidebb, mint a második, de hosszabb, mint az els,

A láb ujjai közül az els a legrövidebb; a második hosszabb; a harmadik

a leghosszabb; a negyedik rövidebb, mint a harmadik, de hosszabb, mint

a második ; az ötödik a másodiknál rövidebb, de az elsnél hosszabb.

A fark többnyire ép oly hosszú, mint a fej s a törzs együttes hossza,

de gyakran annál valamivel hosszabb *
; magassága háromszor vagy több-

ször foglaltatik hosszasságában, két oldalról nagyon összenyomott, csúcsos

hegy. Az uszóhái*tya a mells végtagok beizülése magasságában ered,

enyhe ívben emelkedik hátrafelé s ép oly enyhén ereszkedik a fark hegye

felé, hol az alsó karélylyal fiatalabb álczákon hegyes, de rövid, idsebbeken

tompa csúcsban találkozik, néha azonban a fark hegye tompán kerekített.

Általában alacsony, háromszornál többször foglaltatik a fark hosszában.

Méretek (mm.-ben)
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kor az alapszín is alig vehet ki. A törzs oldalán, annak fele magasságá-

ban sárgás kerekded foltok Irazódnak, melyek a hátsó lábak beízülése felett

magasabbra emelkedve, a fark húsos fels részén is végigvonulnak. Ezeket

a sárgás foltokat nem külön pigment okozza, hanem egyszeren az által

keletkeznek, hogy az alapszín ezen foltok helyén nincsen sötét pigmenttel

elborítva. Némely álczáknál ezen foltsor fölött s vele párhuzamosan a hát

oldalán még egy ilyen, habár kevésbbé kifejezett foltsor jelenik meg, A fark

húsos részén lev foltsor alatt egy a fark hegyébl kiinduló sötét csík ve-

het ki, mely a hátsó végtagok beízülése közelében elenyészik. A fark

uszóhártyája színtelen s nagyobb szem, halaványabb barna, csillagkép

és meglehetsen egyenletesen eloszlott pigmenttel megrakott néha (de rit-

kán) annyira, hogy az egész uszóhártyát elsötétíti; — oly sr, fekete rá-

csozatot azonban soha sem képez, mint az alpesi gte álczáján. E sötét

pigment közé az uszóhártya alsó s fels szélén, fényes fehér pigment van

apró foltok alakjában közbeszórva. A test alsó oldala fehér, a has áttetsz

rózsaszín s nagyon ers aranyfénynyel borított. Az iris aranysárga alapon

gyéren álló fekete pontokkal behintett ; bels széle tiszta aranysárga gyr
képében tnik el ; a pupilla szélességében vízszintes sötét sáv, vagy

legalább annak nyoma szeli át. A kopoltyuk nyele sárgás-barna, a sugarak

vörös-barna színek ; mind a kett sötéten pigmentezett.

Idsebb álczákon (aug. vége felé), melyek uszóhártyája már hervadni

kezd, mindenek eltt az alapszín sötétedik meg, azután a törzs oldalát

eleintén egyenletesen borított sötét pontozás a hát teteje felé tömöttebbé

válik s a hát tetején a középvonaltól jobbra s balra, egy-egy már a fej hátsó

részén kezdd s a fark húsos fels részére is ráterjed, sárgás foltsor

jelentkezik. Ezek a foltok a hát középvonala felé mindinkább kiterjeszked-

nek, végre teljesen összeolvadnak s az egész hátmezt és a fark tetejét

elfoglalják. Küls csipkés szélüket sötétbarna szegély kiséri, mely a késbbi

oldalél mentében végighúzódó csipkés szél barna pánt alapjául tekin-

tend. Az uszóhártya mindinkább visszafejldik s csak a hát és fark tete-

jének sárga középmezejét sötét vonal képében átszel brperem alakjában

marad vissza. Végre a kopoltyuk is lehervadnak s az álczánál valamivel

kisebb, mintegy 27 mm. hosszú, kifejlett állatok elhagyják a vizet.

Elfordulás. Megemlítendnek vélem, hogy a fels-tömöri tócsákban,

hol az alpesi gte álczái Montandon gtéjének álczáival elvegyülve élnek,

az elbbiek inkább a nyílt vízben, az utóbbiak pedig többnyire a tócsák

sással bentt szélein tartózkodnak. Hogy a fejldésükben visszamaradt

álczák áttelelni képesek, azt már fent idézett dolgozatomban említettem.

Leírásaimat Fels-Tömösön s a tusnádi Szt-Anna tóban különböza

idben gyjtött 64 álczáról vettem.
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4. Molge vulgaris Fk.

Dr. Leydig, op. cit., p. .55, 44. Dr. Schreiber, op. cit., p. 29. Dr. J. v.

Bedriaga, op. cit., p. 349. Dr. Fr. Westhoff, Geschleclitsreife Larve von Triton

ta?niatus Laur. (Zoolog. Anzeiger, p. 256, XVI. Jlirg. 1893.)

Alaki tulajdonságok. Akifejldött álcza testhossza 31—38 mm. Ter-

mete nyúlánk és karcsú. Feje közepes nagyságú; szélességénél hosszabb;

magas, de aránylag keskeny ; a törzsnél nem sokkal szélesebb ; hátulról

mell felé s oldal felé elég hirtelen lehajló; elfelé fokozatosan keskenyed
;

szélessége a végtagok beízülési távolságának fele hosszát jóval megha-

ladja.* Arczorra rövid, a végén tompán kerekített, vagy lenyesett. Szemei

nagyok, oldalt állók; a szem függélyes átmérje még egyszer akkora, mint

a szem távola az ajak szélétl. A pupilla gyengén ovális. A szemhéjközti

távolság egyenl a szem vízszintes átmérjével; nagyobb, mint a szem

távola az orrlyuktól s még egyszer akkora, mint egy szemhéj szélessége.

A szem vízszintes átmérje nagyobb a szem s az orrlyuk közti távolságnál

s még nagyobb az orrlyukak egymástól való távolságánál. Az orrlyukak

egymástól való távola a szemhéjközti távolságnak csak felét teszi ki s va-

lami kevéssel (mintegy V4-del) mindig kisebb, mint a szem távola az orr-

lyuktól. Az orrlyuk s az ajak széle közötti távolság körülbelül a fele az

orrlyuk s a szem közötti távolságnak. A szájzug legfeljebb a szem hátulsó

szöglete alá ér. A fels ajak brkarélya erteljes. A kopoltyúk hosszú és

karcsúnyelek, hosszú sugarakkal.

A törzs a fejtl eléggé lefüzdik. A hát felül magasra domborodó és

keskeny, a has felé szélesed ; a has kissé puffadt. A törzs oldalán 13— 14,

a hason 7-—8 keresztben men izomárok vehet ki, ez utóbbiak közül

azonban csak 5—6 lép határozottabban el.

A végtagok általában hosszúk, fiatal álczákon vékonyak, késbb
vaskosabbak; a hátsók rövidebbek s zömökebbek. A mells végtag az orr-

lyukig, a hátsó csaknem a törzs els harmadáig ér. A kéz s a láb keskeny.
Az ujjak vékonyak, hosszúk és lapítottak, hegyük tompított csúcsban vég-

zdik. A kéz ujjai közül az els a legrövidebb, a másodiknak felehosszát

távolról sem éri el ; a második hosszabb ; a harmadik a leghosszabb ; a

negyedik rövidebb, mint a második, de hosszabb, mint az els. A láb ujjai

között az els a legrövidebb
; a második hosszabb ; a harmadik a leghosz-

szabb
; a negyedik hosszabb, mint a második, de rövidebb, mint a harma-

dik ; az ötödik rövidebb, mint a második, de hosszabb, mint az els.
A fark nagyon összenyomott, rendesen j.óval hosszabb, mint a fej s

a törzs együttes hossza. Az uszóhártya a mells végtag beízülésénél vala-

* Bedriaga szerint e távolság felét nem éri el.
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mivel hátrább kezddik ; fels karélya domborúbb ívben megy s rendesen

hullámos szél, az alsó enyhébb ívben emelked s épszélü ; általában na-

gyon magas, magassága többnyire nem foglaltatik háromszor a hosszában ;

a fark hegye felé nagyon fokozatosan alacsonyodó s meglehetsen hosszú

és hegyes csúcsban fut ki.

Méretek (mm. -ben)
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Ián fehéres foltokat kapnak, ezek mindinkább összeolvadnak s a hát és

fark tetején beföd szennj^es fehér mezvé alakulnak, melyenk küls csip-

kés széleit sötétebb barna szegély kiséri, de sötét pettyeknek nyomuk sincs.

A színruha ilyetén alakulata a M. Montandoni álczájának hasonló szine-

zdése emlékeztet, a mi különben korántsem meglep, mert ismeretes,

hogy a M. Montandoni felntt alakja s 2^. pettyes gte nsténye között szí-

nezett és mustrázat tekintetében sok hasonlatosság van.

Ivarérett álczák. Ivarérett álczákról Jullien és Scheeibee emlékez-

nek meg 8 legújabban Dr. Westhopf Münster környékén július els

napjaiban fogott 80 mm. hosszú ivarérett nstény álczát írt le, mely pete-

vezetiben teljesen megért, fehérjeburokkal ellátott petéket hordott s küls

jellegeiben és színezetében részben a rendes fejldés álcza, részben a

kifejlett állat tulajdonságait viselte.

Véleményem szerint az ilyen ivarérett álczák a megelz évben kés
tavaszszal lerakott petékbl keletkeznek, melyek ugyanabban az évben

nem érhetvén el teljes fejlettségüket, a vízben kénytelenek maradni, álcza

-állapotban kitelelnek s következ tavaszszal kedvez táplálkozási viszo-

nyok közé jutván, hirtelen megnövekszenek és ivarszerveik is teljesen

kiképzdnek.

Leírásaim alapjául a Brassó és Temesvár környékén különböz id-

ben gyjtött 30 drb. álcza szolgált.

5. Molge eristata Laub.

Dr. Leydig, op. cit., p. 92. Dr. Scheeibek, op. cit., p. 53. Dr. J. v. Bedriaga

op. cit., p. 397.

Alaki tulajdo7iságok. A tarajos gte álczája az összes európai Sala-

mandrinák-éi között a legnagyobb; a kezeim közt lev legnagyobb példány

ugyan csak 70 mm, hosszú, Bedeiaga azonban 82 mm. hosszú álczákat írt

le. Már a nagyon fiatal, mintegy 27 mm. hosszú álcza is vaskos termet s

mentl inkább növekszik, annál zömökebbé válik. Feje igen nagy s na-

gyon széles; szélessége a végtagok beízülése távolságának csaknem V4-ed

részét teszi*; szélességénél hosszabb; hátulról elfeló meredeken lejtsö-

dik, oldal felé meredeken csap le, az orr csúcsa felé alig keskenyedik. Az
arczorr rövid s nagyon tompa, széles ívben lekanyarított, a csuka orrához

hasonló. Szemei nagyok, oldalt, de meglehetsen magasan állók ; a szem
függélyes átmérje fiatal álczákon nagyobb, idsebbeken kisebb, mint a

* Dr. Bedriaga következ állítása: «Kopfbreite die halbe Länge der Entfer-

nung der Insertionen von Vorder- und Hintergliedmassen nicht erreichend» annyira
érthetetlen elttem, hogy ezt a több faj leírásában ismétld hibát egyenesen hely-

telen fogalmazásnak vagyok hajlandó betudni.
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szem távola az ajak szélétl. Fiatal álczák pupillája köralakú, idsebbeké

gyengén ovális. A szemhéjközti távolság nagyobb a szem vízszintes átmér-
jénél, valamivel nagyobb, mint a szem távola az orrlyuktól, vagy azzal

egyenl s majdnem még egyszer akkora, mint egy szemhéj szélessége.

A szem vízszintes átmérje fiatal álczákon valamivel nagyobb, idsebbe-
ken valamivel kisebb, mint a szem távola az orrlyuktól ; fiatal álczákon

valamivel nagyobb, mint az orrlyukak egymástól való távolsága, idseb-

beken ezzel a távolsággal egyenl. Az orrlyukak egymástól való távola a

szemhéjközti távolságnál nem sokkal kisebb s valamivel mindig kisebb,

mint a szem távola az orrlyuktól. Az orrlyukak nagyon ell állnak ; az

orrlyuk s az ajak széle közötti távolság háromszor, st idsebb álczákon

négyszer kisebb, mint az orrlyuk távola a szemtl. A szájzug a szem hátsó

szögleténél hátrább terjed. A fels ajak brkarélya erteljes. A kopoltyuk

hosszú nyelek, a legfels csaknem a törzs feléig ér ; sugaraik is hosszúak

s vékonyak.

A törzs eléggé elválik a fejtl, rövid, vastag, felehosszában a leg-

magasabb. Háta enyhe ívben domborodó, fels harmadában tetirányosan

összenyomott, lejebb hasasán kidomborodik s e két része között ívesen

görbült barázda által elválasztott. A törzs oldalán 15— 16, a hason 9— 10

keresztben men, íves izomárok tnik szembe.

A végtagok hosszúak s vékonyak, a hátsók rövidebbek. A mells vég-

tag fiatal álczákon az orr csúcsát is meghaladja, késbb mindinkább rö-

vidül, nagy álczákon már csak a szem mells szögletéig ér. Az elre haj-

lított hátsó végtag a leghosszabb ujj hegyével csak a törzs feléig, vag}'

valamivel elbbre ér. Keze s lába aránylag keskeny, ujjai fkép eleintén

nagyon hosszúak, laposak, csaknem fonalszerek s finomhegyü csúcsban

végzdnek. A kéz ujjai közül az els a legrövidebb, de a másodiknak felé-

nél hosszabb, vagy legalább a felével egyenl, a második hosszabb ; a

harmadik a leghosszabb ; a negyedik rövidebb a másodiknál, de valamivel

hosszabb az elsnél. A láb ujjai közül az els a legrövidebb ; a második

hosszabb; a harmadik a leghosszabb; a negyedik rövidebb a harmadiknál,

de hosszabb a másodiknál ; az ötödik kissé hosszabb, mint az els.

A fark fiatalabb álczákon hosszabb, mint a fej s a törzs együttes

hossza, késbb fokozatosan rövidül : két oldalról nagyon összenyomott,

csúcsos vég. Az uszóhártya a mells végtagok beízülésénél valamivel

hátrább ered ; fels karélya fokozódó ívben magasra emelkedik, azután a

fark hegye felé hirtelen lejtsödéssel ereszkedik alá s az alsó karélylyal

együtt finom, hosszú fonalban nyúlik ki. Az uszóhártya általában nagyon

magas, legnagyobb magassága többnyire csak kétszernél valamivel több-

zör foglaltatik a fark hosszában, soha háromszor.
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A rajzok magyarázata.

1. A foltos szalamandra {Salamandra maculosa Laur.) Brassó mellett a Eakodó
völgy patakjában 1890. évi augusztus lO-én gyjtött álczája.

2. Az alpesi gte [Molge alpestris Ijavh.) Brassó közelében (Noa) 1894. évi aug,

7-én gyjtött álczája.

3. Montandon gtéjének {Molge Montandoni Blgr.) Felso-Tömösön 1894. évi aug.

21-én gyjtött álczája.

4. A pettyes gte {Molge vidgaris L.) Brassó mellett a Gespreng mocsárban 1894.

évi aug. 20-án gyjtött álczája.

5. A tarajos gte {Molge eristata Laur.) Brassó közelében (Noa) 1 894. évi aug.

7-én halászott álczája.

A rajzok mindegyike természetes nagyságban tünteti fel az állatot.

Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt.
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