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I. Hystrichis tricolor Duj.

DujARDiN 1845-ben kacsa mirigyes gyomrából sajátságos fonalférget

írt le, a mely fleg testének elüls részén horgokat vagy tüskéket visel

és tarkaszín, a mennyiben testének küls része fehéres, közbüls rétege

és bárzsingi része élénk vörös, a középvonalban pedig feketés. A köztaka-

rón lév horgok, tüskék és a tarka színezdés alapján Hiist)'icJus tricolor-

nak nevezte e férget, a melynek azonban csak nstényét írhatta le, mert

hímet nem talált, st ismeretlen maradt az egészen a mai napig.

MoLiN 1861-ben már hét faját ismerte a ff//.sír/c/í/s-nemnek, a melyek

kivétel nélkül mind madarak, fleg vizi madarak, bárzsíngjának alsó ré-

szében és mirigyes gyomrában élnek. Molin szerint a hímek hátulsó test-

részén harangalakú vagy tálalakú bemélyedés látható, melynek szélein

kis szemölcsök vagy nyúlványok lehetnek; az anus terminális, a cirrus

hosszú és fonálszer. A nstényeket az jellemzi, hogy a vagina egészen

hátul nyilik, közvetetlenül az anus eltt, a méh pedig egyszer.

LiNSTOW a MoLiN által leírt fajokat egygyei gazdagította és a Hystrichis

papillosus-ról szóló munkáiában leírta részletesen a hím szaporító szervei-

nek szerkezetét is. Vizsgálatai szerint a cirrus hátrafelé zárt csövet alkot,

melynek üregét chitin-henger határolja, körülvéve radialis lemezekbl álló

réteggel s ezen kívül egy sötét hengerrel. A testben széles plasmaréteg

burkolja be a cirrust, a melyben magvak is láthatók. A here hosszú, több-

szörösen hajlott cs; közepét magvakat tartalmazó syncytium alkotja,

azután egy concentrikus szerkezet réteg következik, a melyet hosszában



UJ FONALFÉRGEK A JL\GYAR FAUNÁBAN. 179

haladó s egymás közé ékalakjában benyomuló rostok és finom tunica pro-

pria borítanak.

Egy kacsa mirigyes gyomrában már évekkel ezeltt megtaláltam ma-

gam is a Hystrichis tricolor-t, 1897-ben pedig Czeglédrl küldtek intéze-

tembe két kacsát, a melyeknek betegségét és elhullását ez az aránylag

kevéssé ismert féreg okozta.

E kacsákban a bárzsing alsó részének, fleg pedig a mirigyes gyo-

mornak küls felülete nagyon egyenetlen kinézés volt, mert borsó egész

bab mekkoraságú, gömbölyded vagy ovális alakú, hólyagszer kiemelkedé-

sek borították, a melyek kötszöveti burokkal fedett kanyargós csatornák-

ból állottak s kevés vöröses, savószerü folyadékot és egy-egy hajlott, st
néha spirálisan összecsavarodott, vöröses vagy feketés szín fonalférget

tartalmaztak, a melyek részint egészen be voltak zárva e tokokba, részint

pedig testük feji és farki végével, kis kerek nyilason át, benyúltak a miri-

gyes gyomor üregébe. Egyik-másik féregnek tulajdonképen csak a középs

testrésze feküdt a tömlben, testének két vége pedig, két egymás mellett

fekv nyíláson át, a gj^omor rébe nyúlt be. A bárzsing és mirigyes gyo-

mor fala tetemesen megvastagodott és a nyálkáshártya felületén a gyomor-

mirigyek kivezet nyílásaiban számos szürkevörös vagy barnás fonalféreg

feküdt, elhalt szövetbl álló, lágy, sárgás hüvelyszer bevonattal borítva.

E férgek közül a rövidebbeket és vékonyabbakat sikerült óvatosan kihúzni,

ellenben a nagyobbak és duzzadtabbak rendszerint elszakadtak, mert tes-

tük legnagyobb része a gyomor falában, illetleg felületén látható, kanyar-

gós csatornákban feküdt és így csakis óvatos kiprœparalassal sikerült

azokat onnan kiszabadítani. Az egészen eltokolt férgek közül egyeseket

már elhalt és részben szétesett állapotban találtam és csakis az épen

maradt horgok alapján ismertem fel.

A Czeglédrl származó Hystrichis tricolor-ok teste orsóalakú, a

mennyiben a feji és farki végen elvékonyodott, ellenben a közepe felé jóval

vastagabb. A fej korongszeren duzzadt és a kerekalakú szájnyílás körül

három szemölcs látható, a melyek közül mindenik egy-egy kis tüskét visel.

A fejen és az utána következ nyaki részleten, a mely hátrafelé fokozato-

san vastagodik, a köztakaró vaskos redket alkot s horgokkal és tüskékkel

borított, a melyek fleg a fej elüls részét fedik srn, hátrafelé pedig

mindinkább gyérülnek és kisebbednek. E függelékek elrendezdése meg-

lehetsen szabályos, a mennyiben a fejen egymásután következ koszorú-

kat alkotnak, úgy, hogy két elbb álló horog között mindig egy hátrább

álló helyezdik és így a diagonalis irányában is szabálj^os sorokat képez-

nek. A horgok alakja és nagysága különböz; a fejen lévk a legnagyob-

bak és hátrafelé hajlott kis sarlók módjára állanak ki a köztakaróból,

gömbszeren duzzadt gyökérnyujtványuk pedig kis bemélyedésben fekszik.

1-J*
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Közepükön csatornaszerü üregecske látható, a mely a duzzanatnak meg-

felelöleg kissé öblösebb, a horog szabad vége felé pedig elvékonyodik.

E csatornákba a subcuticularisan fekv, szemecskézett állományú hypo-

derma benyúlik, íigy, hogy minden ilyen horognak megfelelöleg áttöri a

hypoderma az átlátszó, fényes chitinszerü cuticulát, hogy belenyomulhas-

son a horogcsatornába. A fej mögött lev horgok kisebbednek s azután

már csak hátrafelé hajlott kis tüskék láthatók, a melyek szintén a cuticula

bemélyedéseiben feküsznek és összefüggésben állanak a hypodermával,

csakhog}^ ez már nem nyúlik beléjök s csatornát bennök felismerni már

nem lehet. A test elüls része szürkevörös egészen a bélcsatorna kezdetéig,

amely feketés cs alakjában vonul végig a test középvonalában ; a bél-

csatorna feketés színe onnan ered, hogy pigmentes sejtek bélelik ki. A bél-

csatorna kezdetétl a test hengeresen duzzadt és élénk vörös : a köztakaró

átlátszó s nemcsak a festékes bél, hanem a mellette húzódó szaporító

szervek is jól láthatók.

A nstények 40—4:2 mm. hosszúak, testük feji vége csak 0"o mm.
átmérj, a bél kezdetének megfelelöleg azonban már 1 mm., a test köze-

pén pedig 2

—

'2'í) mm. vastag. A legömbölyített farki végen látható az

ovális nyilas és kevéssel eltte a szaporító szervek nyílása is. Petéik ováli-

sak, két végükön egy-egy szemölcsalakú kidudorodással, úgy, hogy hason-

latosak a Trichocephnlus- és TricJiosoma-neuiek petéihez. A peteburok

vastag, ketts konturú réteget alkot, melyen belül összecsavarodott álla-

potban látható az ébrény.

A hímek 24—25 mm. hosszúak. Feji végük ugyanolyan, mint a ns-

ténj'eké; testük hátrafelé fokozatosan vastagodik ; közepükön 1'2— 1'3 mm.
átmérjek. A bárzsing végétl kezdve csaknem egészen fekete színek s

csak a köztakaró vöröses. Farki végük gömbölydeden duzzadt, közepén

tölcsérszerü bemélyedés látható, melybl a gyengén hajlott spiculum nyú-

lik ki. A spiculum fels része vastag, vége felé azonban fokozatosan elvéko-

nyodó zárt csövet alkot, melynek a testben lév részét redzetet mutató,

hüvelyszer hártj'a veszi körül.

II. Gnathostoma hispidum Fedtsh.

Owen lS37-ben Felix tigris és Felix concolor gyomrából Gnatho-

stoma spinigerum név alatt fonalférget irt le, a mely testének elüls részén

fogazott szélíi pajzsocskákat visel. Késbb Diesing Vastris Ciivieri gyom-

rában megtalálta a (Inathosloma gracilc-i, Fedtshenko pedig indiai sertés

gj'omrában a Gnathonloma hispidum-ot, a melyekhez azóta még néhány

más faj sorakozott.

Ez utóbbi fajt Fedtshenkon kívül, tudomásom szerint, csak Csókok
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és Ströse találták még sertés gyomrában, Collín pedig szarvasmarhában.

A Gnathostoma hispidum tehát azokhoz az élsköd férgekhez tartozik, a

melyek aránylag ritkák és igy kevéssé ismeretesek.

Az 1805. évi júniusban sertés gyomrában magam is találtam néhány

példányban, J 897-ben pedig hat szabadkai sertés gyomrából számos pél-

dányban gyjtöttem. Mind a két alkalommal a gyomor alapi részén tapad-

tak a nyálkáshártyához, a mely feltn módon megvastagodott s több

mm.-nyire felébe emelkedett a mucosa többi részének ; a duzzadt részen

számos kerekalakú nyilast lehetett látni, a melyek meglehetsen mélyen

beterjedtek a gyomor falába s helyenkint rövid csatornákba folytatódtak.

Néhol e nyilasok olyan srn feküdtek egymás mellett, hogy a nyálkás

hártya rosta módjára átlyukgatottnak nézett ki s hozzá számos, hengeres

test, sárgás vagy vöröses szín féreg tapadt oly módon, hogy feji végük

a g3^omor falába mélyen befúródott. Némelyik ersebb húzásra leszakadt

s helyén szabályos, kerekalakú, élesszél bemélyedés maradt vissza; a

legtöbb azonban olyan ersen tapadt a gyomor falához, hogy arról leválasz-

tani nem sikerült. De azonkívül a nyálkás hártj'a felületén szabadon is

feküdtek férgek, a melyek a gyomor falán megtapadva nem voltak.

A gyomor faláról leválasztott férgek testének elüls része élénkvörös,

hátulsó része szürkésvörös, vagy sárgás, a középvonalban pedig barnás

vagy feketés árnyalatú. A szabadon fekvk halaványabb színek, a mibl

azt kell következtetnem, hogy a vöröses szinezdést a gyomor falából

kiszívott vértl nyerik.

Testalkatuk hengeres. Fejük lapított gömbhöz hasonló s mély barázda

választja el a test hátrább es részeitl, a mennyiben a nyak aránylag igen

vékony. Testük a bárzsingtájtól kezdve oválisán duzzadt, a bélcsatorna

eredésénél azonban újra vékonyabb lesz s azután csaknem egyenletesen

vastag, hengeres kinézés, egészen a farki végig. Az egész test felületét

cuticularis függelékek borítják, a melyek a köztakaró küls rétegének be-

mélyedéseiben feküsznek és a test különböz tájain igen eltér alakúak

és nagyságúak. A fejen lévk horgokhoz vagy hegyes fogakhoz hasonlíta-

nak. Alapi részök széles, hátrafelé hajlott szabad végük pedig elhegyesedik.

10—12 egymásután következ koszorúban sorakoznak és emlékeztetnek a

Taeniák scolexén látható horogkoszorúkra. A szájnyílás körül lévk a leg-

kisebbek, a fej közepe táján láthatók a legnagyobb és a hátrább esk újra

kisebbek. A nyaktól kezdve a horgok hátrafelé hajlott nyujtványa kiszéles-

bedik legy^ezalakban s kis pajzsocskának felel meg, a melynek hátulsó

szélén fogak láthatók ; e fogak közül a középs a leghosszabb és hegyes

kampó módjára nyúlik hátrafelé, míg a széleken levk jóval kisebbek.

A fogak száma a pajzsocskák nagysága szerint változik ; a fejhez legköze-

lebb eskön 2— 3, a távolabb eskön 5—7 fogat látunk ; ott pedig, a hol
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a fej mögött lev duzzanat a legnagyobb, — 11 horgot visel a pajzsocska

hátulsó széle. A pajzsocskák elüls része gombszerüen duzzadt s oldalain

egy-egy kis szemölcs látható. Az egymás mellett fekv pajzsocskák szembe-

néz szemölcseit ketts vonal köti össze, a mi megfelel a cuticula gyrü-

zöttségének, miután e függelékek a köztakarón lév gyrknek megfelel -

leg sorakoznak egymáshoz, oly módon, hogy a pajzsocskák csapszer gyö-

kérnyujtványai a köztakaró egy-egy kis bemélyedésében feküsznek. A test

hátrább es részét borító pajzsocskák mindinkább hosszabbak és keskenyeb-

bek lesznek, lassankint megnyúlnak és kevesbednek a fogak is ; a test

közepétl kezdve pedig már csak finom sertékhez hasonlítanak, a melyek

azután egészen a test hátulsó végéig megmaradnak.

A bels szervek közül rendesen jól látható a bárzsing, melynek

hátulsó része gyomorszerüen tágult. A bárzsing körül négy hengeres, kissé

hajlott mirigy fekszik, melyeknek vezetékei Linstow szerint, két vékony

csatorna alakjában, a hosszúkás szájnyílást körülvev szemölcsökön kívül

nyílnak, így tehát nem tekinthetk nyálmirigyeknek, mint azt Diesing

hitte. A bél ersen festenyezett, széles, helyenkint kiöblösödéseket mutató

csatorna alakjában húzódik a test hátulsó végéig, a hol vakbélszerü ki-

tágulás után az analis nyílásban végzdik.

A nstények 25—32 mm. hosszúak, legszélesebb átmérjük 2—2*5

mm. Farki végük legömbölyített kúphoz hasonló. Szaporító szerveik a bél-

csatorna mellett feküsznek. A vulva a test közepe táján, a hasi felületen

látható, a csalakú vagina pedig a bélcsatorna körül csavarodva halad

hátrafele, azután átmegy a kétágú uterusba, melynek szomszédságában

fekszik az ovarium.

A hímek kisebbek, 12—21 mm. hosszúak és 1*4— 2 mm. szélesek.

Testük hátulsó végén félgömbszer bursát viselnek, melyet a farki véggel

összefügg és a kloakát körülvev 4 pár nagy szemölcs, rövid, bordaszer

nyúlványok alakjában ersít. Két spiculumuk van, a melyek barnás színek

és igen egyenltlenek ; a baloldalon fekv csaknem 1 mm. hosszú, míg a

jobboldalon alig felényi. A tulaj donképeni hím szaporító szervek, a here

és a vas deferens a test hátulsó részében feküsznek.

A Gnathostoma hispidum boncztani és szövettani szerkezetét külön-

ben Csokor és Linstow igen alaposan leírták s éppen azért ez alkalommal

inkább csak a köztakarón látható cuticularis függelékeket óhajtottam meg-

ismertetni, mint olyanokat, a melyek véleményem szerint természethen

eddig leírva nem voltak.
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AZ V. TABLA MAGYARÁZATA.

i—5. á6ra. Gnathostoma hispidum Fedtsh.

i. ábra. A test elüls része, melyen a fej, a fej mögött lev duzzanat, a

bárzsing és a 4 hengeres mirigy láthatók.

2—3. ábra. Horgok a fejrl ; a oldalról, b felülrl tekintve.

4. ábra. Pajzsocskák a fej mögötti duzzanat legszélesebb részletérl.

5. ábra. Tüskék a test hátrább es részletérl ; b elbb fekv, a hátrább

fekv tüskék.

—iO. ábra. Hystrichis tricolor Duj.

Ö. ábra. A test elüls része a fejjel.

7. ábra. Horog a fejrl, oldalról tekintve.

8. ábra. Horog a test hátrább es részérl, oldalról nézve.

9. ábra. A hím farki vége a spiculummal.

ÍO. ábra. Pete és benne az ébrény.

I. Hystrichis tricolor Duj.

lm Jahre 1897 erhielt ich aus Czegléd zwei Euten, welche ziemlich

viele Exemplare von Hystrichis tricolor in ihrem Drüsenmagen führten. An
dem untern Theile der Speiseröhre, sowie an der Oberfläche des Proven-

trikels waren erbsen- bis bohnengrosse Cysten vorhanden, die aus einer

bindegewebeartigen Kapsel bestehend, etwas röthliche seröse Flüssigkeit

und einen zusammengedrehten Nematoden enthielten, und zwar in der

Weise, das der Kopftheil und das Hinterleibsende durch eine kleine rund-

liche Öffnung in das Magenlumen hineinragte. Die Mucosa des Proventrikels

war mit einem zähen Schleim bedeckt, und aus den Ausführungsgängen

der Magendrüsen ragten röthliche oder bräunliche Fadenwürmer hervor,

deren KörjDer eigentlich in den obenerwähnten Cysten steckten.

Die Körperform beider Geschlechter ist spindelförmig verdickt, in-

dem der Mitteltheil bedeutend dicker ist als der Kopftheil und das Hin-

terleibsende. Der Vordertheil des Körpers ist bis zum Beginn des Darm-

kanals grauroth ; von hier an zieht sich ein dunkler Streif durch die Mit-

tellinie des Körpers, indem der Darm mit pigmentirten Zellen ausgelegt

ist. Die äusseren Theile des Wurmes sind hellroth und durchsichtig, so

dass nicht nur der Darmkanal, sondern auch die daneben liegenden Or-

gane sichtbar sind. Am Kopfende ist HystricJiis tricolor knopfförmig an-

geschwollen und mit 2 Papillen versehen, welche die Mundöffnung begren-

zen und einen dornartigen Fortsatz tragen. Die Cuticula ist dick, quer-

geringelt und mit hakenartigen Cuticulai'gebilden bewaffnet, die am Kopf-
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ende dichte Kränze bilden, nach hinten aber immer kleiner und schütterer

werden, Die Form und Grösse dieser Ciiticularanhänge ist sehr ungleich.

Die auf dem Kopfe befindlichen sind die grössten und bestehen aus dem
hakenartig nach hinten gekrümmten äussern Zahnfortsatz und aus dem
Wurzelfortsatz, welcher in einer Hauttasche liegt. In der Mitte dieser

Haken ist ein Kanal, in welchen die subcuticular liegende H^^Doderma

hineinragt, so dass die Cuticula bei jedem Haken durchbrochen wird.

Gegen rückwärts werden die Haken immer kleiner, so dass sie nur feineu,

etwas nach hinten gekrümmten Stacheln entsjjrechen, welche in einer

kleinen Vertiefung der Körperdecke liegen und auch mit der Hypoderma

in Verbindung stehen, aber nicht ausgehöhlt sind.

Das Männchen, welches bis jetzt umbekannt war, hat eine Länge

von 24—25 mm. ; das Kopfende ist 0*5 mm. breit und die grösste Breite

der spindelföimigen Anschwellung beträgt 1"2— 1'3 mm. Die Oesophagus-

gegend ist röthlich, vom Beginn des Darmkanals aber ist der Körper

beinahe ganz schwarz, nur die Cuticula und subcuticulare Schichte hat

eine röthliche Färbung, Das Hinterleibsende ist knopfförmig verdickt und

mit einer trichterförmigen Vertiefung versehen, aus welcher der lange

Cirrus hervorragt. Der Cirrus bildet eine nach hinten geschlossene Eöhre,

welche am Anfange bedeutend breiter ist und dui'ch eine quergefaltete

Hülle umgeben wird. Der Hoden ist eine geschlängelte Eöhre.

Das Weibchen hat eine Länge von 40—42 mm. und die grösste

Breite der spindelförmigen Anschwellung beträgt 2

—

2"5 mm., wogegen

das Kopfende nur 0*5 mm. und die Oesophagusgegend 1 mm. breit ist.

Das Hinterleibsende ist abgestumpft, der Anus tei-minal und vor demsel-

ben liegt die Mündung der weiblichen Geschlechtsorgane. Die Eier sind

oval, mit einer dicken Schale versehen, 82^—90 /i lang und 35—40 a breit,

an den Polen durchbohrt und mit einem rundlichen Pfropf versehen. Die

Eier enthalten oft schon einen zusammengerollten Embryo.

II. Gnathostoma hispidum Fedtsch,

Im Juni 1895 fand ich in einem Schweinemagen zuerst einige Gna-

thostomen, sodann im März 1898 im Magen von sechs Schweinen, im

Geleite von auffallenden Entzündungserscheinungen, zahlreiche Exem-

plare, die an der Schleimhaut befestigt waren, indem sie mit dem Kopf-

ende sich tief eingebohrt hatten.

Der Vordertheil der von der Schleimhaut abgerissenen Nematoden

war lebhaft loth, der Hintertheil graulich roth, oder gelblich und die

Mittellinie des Körpers braun oder schwärzlich gefärbt. Die in dem
Schleime freiliegenden Gnathostomen waren blasser, es ist daher wahr-
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schemlich, class die anhaftenden ihre rothe Färbung dem aus der Schleim-

haut gesaugten Blute verdanken.

Die äussere Form des Körpers ist drelirund. Der Kopf ist einer ab-

geplatteten Kugel ähnlich und durch eine ringartige tiefe Furche von dem

übrigen Theile des Körpers getrennt, da der Hals sehr dünn ist. Hinter

dem Kopfe, in der Oesophagusgegend, ist der Körper oval angeschwollen,

vom Beginne des Darmkanals verjüngt sich aber der hintere Körpertheil

und bleibt dann fast gleich bis zum Hinterleibsende. Die ganze Oberfläche

des Körj)ers ist mit Cuticularanhängen bedeckt, welche den verschiedenen

Gegenden entsprechend, an Form und Grösse sehr ungleich sind. Auf dem

Kopfe sind diese Cuticulargebilde krallen- oder zahnförmig und bestehen

aus einem breiteren und dickeren Grundtheil (Wurzelfortsatz), sowie aus

einem nach rückwärts gekrümmten Zahnfortsatz. In der Nähe der Mund-

öffnung und auf dem Kopfe bilden diese Haken 10—12 ziemlich regel-

mässige Eeihen, und zwar derartig, dass die grössten in den mitteren

Reihen stehen, wogegen die vorderen und hinteren Kränze aus kleineren

Haken gebildet sind. An der œsophagealen Anschwellung verwandeln sich

die Haken in kleine bandförmige oder fächerförmige Schilde, welche an

ihrem hintern Ende gezahnt sind, einer der mittleren Zähne ist jedoch

immer länger, W'Ogegen die seitwärts stehenden am kleinsten sind. Die

Zahl dieser zahnartigen Fortsätze wechselt mit der Grösse der Schilde ;

die Ideineren und näher zum Kopfe stehenden führen deren nur 2—3,

die grösseren 5— 7, und die grössten, die den breitesten Theil der œso-

jjhagealen Anschwellung bedecken, sind mit 9—11 Zähnen versehen..

Gegen vorn enden diese Schilde knopfartig und beiderseits ist eine kleine

Warze zu sehen. Die knopfartige Anschwellung verbindet den Schild,

welcher dem Zahnfortsatz entspricht, mit dem zapfenförmigen Wurzel-

fortsatze, welcher in einer kleinen Tasche der Cuticula liegt. Die an dem

hintern Theile des Körpers vorkommenden Schilde verschmälern und ver-

längern sich nach und nach, zugleich vermindert sich die Zahl der Zähne,

die hier bedeutend längei- sind. Von der Mitte der Körperlänge bis zum
Hinterleibsende gleichen diese Cuticularanhänge feinen Stacheln.

Von den inneren Organen ist die Speiseröhre, welche eine magen-

förmige Erweiterung führt, meist gut wahrzunehmen. Um die Speiseröhre

liegen vier längliche Drüsen, deien zwei gemeinschaftliche Ausführungs-

gänge in der Nähe des Mundes, hinter den Kopfpapillen, ausmünden. Der

pigmentirte und weite Darmkanal zieht sich bis zum Hinterleibsende des

Körpers und endigt nach einer blinddarmartigen Aushöhlung in der

Analötfnung.

Das Männchen ist 12—21 mm. lang und seine grösste Breite beträgt

an der œsophagealen Anschwellung 1'4—2 mm. Das Hinterleibsende ist
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mit einer rundlichen Bursa veisehen, welche durch 4 Paar kurze, rippen-

förmige Fortsätze, d. i. Papillen versehen sind. Die zwei Spicula sind un-

gleich und bräunlich gefärbt. Die eigentlichen Geschlechtsorgane werden

von den röhrenförmigen Hoden und dem Yas deferens gebildet, welche

den Darmkanal umschlingend, am Hinterleibsende mit demselben die

Cloake bilden.

Das Weibchen ist grösser, seine Körperlänge beträgt 25—32 mm.
und die grösste Breite 2

—

2'5 mm. Das hintere ende ist konisch zugespitzt

und die Geschlechtsorgane liegen neben dem Darmkanal. Die Vulva be-

findet sich an der Bauchfläche, in der Körpermitte und setzt sich in einer

röhrenförmigen Vagina fort, welche den Darm umschlingt und in die zwei

Äste des Uterus übergeht. Der Eierstock befindet sich an der Theilung

des Uterus.

In anatomischer und histologischer Beziehung ist diese]- Parasit von

Csokor und später von v. Linstow eingehend und gründlich beschrieben

worden, infolge dessen habe ich bei dieser Gelegenheit nur die Cuticular-

anhänge genauer berücksichtigt.

EEKLÀRUNG DER V. TAFEL.

Fig. i— ."». Gnathostoma hispidum Fedtsh.

Fig. 1. Kopftheil, cesophageale Anschwellung, Speiseröhre imd die vier

Drüsen.

Fig. 9— 3. Hakcu vom Kopftheil, o) von der Seite, b) von oben gesehen.

Fig. 4. Schilde von der œsophagealen Anschwellung.

Fig. 5. Haken von dem hinteren Theile des Körpers.

Fig. 6—10. Hystrichis tricolor Düj.

Fig. 6. Kopftheil mit den Haken.

Fig. 7. Haken vom Kopftheil, von der Seite gesehen.

Fig. H. Haken von dem hintern Theile des Körpers, von der Seite gesehen.

Fig. 9. Hinterleibsende des Männchen mit dem Spiculum.

Fig. iO. Ei mit dem zusammengerollten Embryo.


