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A KOLOZSVÁRI OBVOS-TEEMÉSZETTUDOMÁFn TÁESULAT ÉS AE 
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ

LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS KÉPSZERŰ ELŐADÁSAIBÓL. 

II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. 

IV. kötet. 18S2 . III. füzet. 

AZ 1882. FEBRUÁR 3-ÁN HULLOTT „MOCSI" METEORKŐNEK 
MENYNYILEGES VEGYELEMZÉSE. 

Koch Ferencz egyet, tanársegédtől. 

Az, Erdélyi Múzeum-Egylet t. ez. választmányától a mocsi 
meteorkő menynyileges .végy elemzésé vei megbízva, ezt f. év tava
szán a kolozsvári m. kir. Ferencz-József tud. egyetem vegytani in
tézetének laboratóriumában l)r. Fabiiiyi Eudolf ny. r. tanár úr ve
zetése mellett hajtottam végre. 

A meteorkő hullására, küllemére és ásványi öszszetételére vo
natkozólag Koch. Antal egyet, tanár úr „Jelentés az 1882. Február 
3-ki mocsi meteorkő hullásról-' és „Pótjelentés....." czimű, a Ko
lozsvári Orvos-természettudományi társulat Értesítőjében megjelent 
két jelentésére utalhatok s így azonnal áttérhetek az elemzésnél kö
vetett módszerek leírására és az elemzési eredmények közlésére. 

Az elemzés meneténél követett módszerek és az elemzés 
eredményei. 

A megvizsgálandó menynyíség, hogy lehetőleg e meteorkő 
öszszetételének középórtéke nyeressék, különböző nagyságú és kü
lönböző helyeken hullott darabokról vétetett ós pedig: 
1. Töredékek egy kis darabról esett Bárón. • 
2 . •„ „ 300 gr.-nyi darabról „ Vajda-Kamarásnál. 
8. „ „ 200 „ „ „ Gyulatelkén. 

Orv.-term.-tud. Értesítő. II. *« ' 
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4. Töredékek egy kis darabról esett Bárén. 
5. „ „ 200 gr.-nyi darabról „ Gyulatelkón (bárói völgy 

alja. 
6. „ „ a legnagyobb darabról „ Mocson. 

Ezen töredékek mind, miután a külső kéregtől lehetőleg meg
szabadíttattak, aeháfc mozsárban a legíinomabban eldörzsöltettek. 
Egyes nagyobb fémszemesék ezen porzitásnál sehogy sem voltak 
eldörzsölhetőir. Ez okból ezon fémszemosóket külön kiszedtem ós 
megmértem. Súlyuk 0'261 grammot tett ki. Az öszszes eldörzsölt 
anyag súlya 30"5 gramm volt. Az elemzés meneténél e szerint min
den lemért, eldörzsölt anyagmenynyiséghez hozzáadtam a megfelelő 
s pontosan lemért fómszemese menynyisóget. 

Az öszszes alkatrészek meghatározására négy részletet mértem 
le és kezeltem külön-külön és pedig: 

I. Az első részlet szolgált a szinfémek, az izzítási súlyvosz-
tesség (C?), a kovasav, a nehéz fémólegek, a calcium 'és magne-
siumóleg és végre a ehromvas meghatározására. 

II. A második részletből meghatároztam az alkaliákat, vala
mint kontrolul szolgált a nehéz fémólegek és a calciuméleg meg
határozására. 

III. A harmadik részletből meghatároztam a phosphor ós a 
kén menynyiségót; végre 

IV. A negyedik részlet szolgált a savakban oldható és oldhat-
lan meteorit-részlet meghatározására. 

I. Az első részlet kezelése. 

A fémes alkatrészek elválasztására, illetőleg oldatba vitelére a 
Boussingault-fóle eljárást alkalmaztam, melyet már Dr. Pillitz Vil
mos is sikeresen használt a zsadányi meteprit fémes alkatrészeinek 
elválasztására. 

Ezen első részlet elemzéséhez lemértem 7-8772 grammot a 
finom porrá tört és 100° körül megszárított meteoritból ós ehhez 
még hozzáadtam a neki megfelelő és szintén pontosan lomért fém
szemese részletet, 0-0685 grammot; úgy hogy. az öszszes lemért és 
ezen elemzéshez vett anyag menynyiség 0-9457 grammot tett ki. 
Ezt most egy meglehetős nagy aehát mozsárban körülbelül súlyá
nak tízszeres menynyisógű finomra eldörzsölt higanychloriddal ós 
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anynyi vizzel kevertem öszsze, hogy sűrű pépet képezett. Az egé
szet többszörös fölkeverés mellett állani hagytam mindaddig, míg a 
nagyobb fémszemcsék is teljesen eltűntek (majdnem egy hétig). 
Erre az egészet egy nagyobb porczellán csészébe mostam át és mi
után elegendő vizet adtam volt hozzá, vízfürdőn hoszszahb ideig 
főztem. Levéve a vízfürdőről, állani hagytam, míg az óldhatlan rész
let egészen leülepedett és erre a fölötte levő tiszta folyadékot le
szűrtem ; a csapadékot ismét meleg vízzel kezelve, le hagytam üle
pedni és ismét szűrtem és ezen műtétet még többször ismételve, 
végre óvatosan a csapadékot is szűrőre hoztam és még addig mos
tam meleg vízzel, míg a lefolyó csepp már nem mutatott vasreactiot. 

A leszűrt oldat e szerint tartalmazza az öszszes szinfémeket 
oldott állapotban, valamint az oldatba átment higanychloridot; a 
szűrőn maradt csapadók pedig tartalmazza a fölös higanychloridon 
és a reactionál képződött fém higanyon kiviil az öszszes silicat 
menynyisóget, a szenet (?) és a chromvasat. 

Szürletet és csapadókot külön vizsgáltam meg, nevezzük e szür
letet (rl)-nak, a csapadékot pedig (jB)-nek és vizsgáljuk elébb a 
szürletet. 

Az (̂ 4) folyadék további kezelése . 

A folyadékot, miután igen nagy menynyi- Tal4\^k
a*'r,Sszol: 

sógre gyűlt öszsze, elébb kissé bepároltam s erre 
híg sósavval gyengén megsavítva, gyenge melegí
tés mellett addig vezettem be könenykéneg gázt, 
míg az öszszes, az oldatba átment higanychlorid, 
higanykéneg alakjában leválott. Miután leülepedett, 
leszűrtem és a csapadókot többször kimostam ke
vés könenykóneget tartalmazó vízzel. 

Miután tetemes menynyisógű csapadókot nyer
tem és a netalán jelen levő más másodosztályú fé
mek elválasztása igen bajos lenne, a csapadékot egy
szerűen figyelembe nem véve, a folyadékot kezel
tem tovább. Ezt a mosóvízzel együtt sósav hozzá
adása mellett addig főztem és pároltam be, míg a 
könenykéneg szag már nem érzett. A folyadékot 
erre a kevés leválott kénről leszűrtem és kevés lé-

13* 
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genysavval főztem, hogy a könenykóneg által redu- /raU,^"aa„Wszek 

calt vas ismét élenyítessók. A folyadék sötét-sárga, 
kissé zöldesbe menő szint vett föl. Most szénsavas 
nátrium oldatot adtam a folyadékhoz, míg közönyö-
síttetett és erre elegendő eezetsavas nátrium olda-. 
tot. A folyadék sötétvörös szint vett föl, a képző
dött "eezetsavas vastól. Ezt most addig főztem, míg 
az öszszes vas mint aljas eezetsavas vas leválott és 
a fölötte levő folyadék átlátszó lett. Erre szűrtem 
ós kimostam a csapadékot. Ezen csapadékot, hogy 
a netalán szintén lecsapott niekeltől teljesen meg
szabadíttassák, még kétszer oldottam fel ós csaptam 
ki hasonló módon. Az öszszes folyadék a mosóvíz
zé egyesítve, vízfürdőn besüríttetett és az itt ki
váló még igen kis menynyiségíí vascsapadékról le
született ós ezen vas menynyisóg a főmenynyiség-
gel egyesíttetett. Ezt ugyanis sósavban oldani ós 
ezen oldattól lecsaptam a vasat ammóniákkal vas-
óleghydrát alakjában, melyet aztán szűrve, mosva 
és szárítva izzítottam ós egy platin tégelyben mint 
vaséleget Fe2 03 mértem le. Ennek súlya volt 
0'9000 gramm. Ezt átszámítva fém vasra, nyertem 
0'6300 s. részt és végre ezt átszámítva százalékra 
kaptam Fe = 7-9286% 

Az aljas eczetsavasvas csapadékáról leszűrt ol
dat tehát tartalmazza még a Cobaltot, Nickelt és 
Mangánt. Ezen oldatba, hogy a Cobaltot ós Mckelt 
a Mangántól elválaszszam, miután más körülmé
nyek közt hozzáadandó eezetsavas nátriumot már 
bőven tartalmaz, könenykóneg gázt vezettem a te
lítésig, mi mellett 70° C-re melegítettem. A Gobalt 
ós Nickel az által kénegek alakjában válott le, 
míg a Mangán az oldatban maradt. A csapadókot 
leszűrve ós mosva, szárítottam, a folyadékot pedig 
lepárolva könenykóneg gázzal, kónammoniummal és 
eczetsavval kezeltem, mi által a Cobalt és Nickel 
még csekély nyomai is leválottak és ezen eljárást 
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még ogyszer ismételtem. Az így Oobalt és Niekel- Máî ttiVatrésisek 
tői teljesen ment folyadékból most e Mangánt az 
előirt szabályok pontos megtartása mellett kóneg 
alakjában választottam le és a megszáradt csapa
dékot egy előre lemért es átlyuggatott fedővel biró 
tégelyben kevés kénporral behintve, könenyáram-
ban hevítettem a fölös kén teljes elűzéséig. Ily mó
don tehát a Mangán ólegülése ki lett zárva és a 
Mangánt lemérhettem Mangankéneg alakjában. En
nek súlya volt 0-0715 gramm. Ebből kiszámítva a 
fém Mangán menynyiségét, az 0-0452-nek találta-
tatott. Kiszámítva ezt 100 részre lesz . . . . Mn = 0-5688 % . 

A Cobaltkéneg és Niekelkónegből álló csapa
dékokat most feloldám királyvízben és a feloldás 
után bepároltam szárazra. Ezt vízben oldva, a Oo
balt elválasztására Mckeltől ezen oldathoz eczetsa-
vat ós legényes savas káliumot adtam, kevéssé me
legítem és 24 óráig állani hagytam. De ezen 
hoszszabb állás után is oly kis menynyiségű sárga 
csapadék ülepedett le, hogy annak további kezelé
se és quantitativ meghatározása nem volt kivihető 
és azért szűrve, a hátramaradó kis részletből csak 
qualitative borax és phosphor gyöngyökkel mutat
tam ki a Oobalt jelenlétét, tehát . . . . . Co nyom. 

A szürlézett oldatból a Niokelt először ki
csaptam mint kén eget, ezt leszűrve ismét király
vízben oldám, aztán bepárolva szárazra, feloldám 
vízben és ezen oldatból kicsaptam a Nickelt kali-
hydrattal mint nickolólecshydratot. Ezt szűrve, mos
va , szárítva izzítás által átalakítani nickelólecscsé 
és mint ilyent mértem le; súlya volt 0-1432 gramm, 
azt átszámítva nickel-íemre 0-1124 grammot nyer
tem és ezt átszámítva 100 részre lesz . . . . Ni—1'3824%. 

A B) c s a p a d é k t o v á b b i k e z e l é s e . 

•A fém vasat, . niokelt, cobaltot és mangánt 
tartalmazó folyadékkal (A) végezve: hozzáfogtam az 

% 
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ennek leszűrésénél viszszamaradt oldhatlan részlet T a l A l t ,V o
a I] )

! ,^ ' 'é r a e* 
(B)-hau foglalt alkatrészek elválasztásához és meg
határozásához. E csapadókot ugyanis elébb meg
szárítottam 100° körül, ós erre óvatosan levéve e 
szűrőről egye-lőro lemért platincsolnakba hoztam. 
Ezt beadva egy szélesebb üvegcsőbe, ezen keresz
tül száraz könenyáramot vezettem ós erre hevítem, 
míg az öszszes, a csapadókban levő változatlan hi-
ganychlorid, valamint a reactionál képződött hi
gany eltávozott, egy a csővel kapcsolatos szedőbe. 
Kihűlés után lemértem az anyago t a platincsolnak-
kal együtt . Most a súlyveszteség indirect meghatá
rozására ezen anyagot a platinosolnakban nyilt le
vegőn hevítem az izzásig. Kihűlés után ismét le- • • 
mérve súlyveszteség mutatkozott, még egyszeri 
izzítás után súly különbség nem mutatkozott . A súly
veszteség csekély volt t. i. 0-0183 gramm, ez 100 
részre átszámítva lesz Izzítási súly veszt. — O'l 925% 

Hogy ezen izzítási súly veszteség széntől ered-e, 
azt ily indirect meghatározásból nem lehet bizton 
állítani és azért szándékom van e szénenyt direct 
úton meghatározni . 

Ezen kiizzított anyagból a további vizsgálatra 
nem vettem az egész menynyiséget , hanem csak egy 
részletet és pedig 3-0508 grammot, a melyhez aztán 
az átszámításoknál a talált szinfémekből az ennek 
megfelelő n'ionynyisóg : 0-8036 gramm hozzáadandó . 
volt ; úgy, hogy az átszámításoknál öszszesen 3-3544 
gramm jöt t tekintetbe. Ezen menynyiséget az öt
szörös menynyisógű szénsavas nátron-kálival ösz-
szekeverve .befedett platin tégelyben megömlesztet-
tem (fel tártam). Kihűlés után, forró vízzel kezel
tem az öszszeolvasztott tömeget és gyengén mele
gítem míg szótmállott, erre befedem óraüveggel és 
időről-időre sósavat ad tam hozzá. Elegendő sósavat 
adva hozzá, az egészet platin csészébe hozva, víz
fürdőn bepároltam szárazra. A maradókot finoman 
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eldörzsölve sósavval megnedvesítem és ismét szá- ^uit^aUéMA 
razra pároltam be. Másodszor is megnedvesítve só
savval meleg vizet adtam hozzá és vízfürdőn kö
rülbelül még Va óráig főztem. Erre lehagytam 
ülepedni, aztán szűrtem, kimostam a csapadékot 
többször ós végre a szűrőre hoztam. E csapadókot 
szárítva, lemértem. Ez adta a kovasav menynyisé-
get és a ehromvasat. Súlya volt .1-486 gramm. 
Hogy meghatározzam a chromvas menynyiségét, 
ezen kovasavat elbontottam sósav hozzáadása mel
lett folykönenysavval. Erre bepárolva a tömeget, 
gyengén izzítani, míg már nem távozott el semmi. 
Viszszamaradt egy sötétzöld szinű por a chromvas, 
melyet tovább nem bontottam el, csak kimutattam 
azt, hogy valóban chromvas. Lemérve súlyát 0-0523 
grammnak találtam. Ezt tehát átszámítva 100 rész
re lesz Chromvas = 1-556%. 

A chromvas menynyisége 0-0522, levonva a 
kovasav + chromvas súlyából 1-486-ból, marad a 
kovasavnak 1-4338. Ezt átszámítva 100 részre lesz Si 02=427434%, 

A kovasav -+- chromvas csapadékáról leszűrt 
folyadékot elébb egy pár csepp légenysavval való 
főzése által élenyítettem és erre leválasztottam a 
harmadik osztálybeli fémeket, ammóniák-, chlor-
ammonium- és kénammoniummal. A csapadékot 
leszűrve és kimosva, sósavban oldottam. Ezen csa
padókkal a vas, alumínium, chrom és mangán el
választására a szokott módon eljárva, az alumínium
nak csak nyomait találtam, tehát Al„ 

Úgyszintén a chromélegnek is csak nyomait, 
tehát Cr2 

A vasat ismét ammóniákkal csaptam le vas-
éleghydrat alakjában és ezt izzítás által vasóleggó 
átalakítva, mint ilyen méretett le, súlya volt 0-7851 
azt átszámítva vaséleesre, nyertem 0-7066 grammot 
és ez százalékban kifejezve . Fe 0=21-0648% 

A mangánt ismét kóueg alakjában csaptam 

03 nyom. 

03 nyom. 
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ki és hasonló módon eljárva mint (A)-níü, mint TallUt a|li:itl'észct 

keneget mértem is le és súlyát 0-0465 grammnak 
találtam. Ez átszámítva mauganóleesre 0-0377 gram
mot tesz ki. Százalókban kifejezve Mn 0 — 1'1239. 

A harmadik osztály csapadékáról leszűrt ol
datból, miután a kéuammoniumot sósavval való fő
zés által elbontva, a könenykéneget elűztem és a 
leválott ként leszűrtem, a ealciumot, ammóniák, 
ehlorammonium és oxalsavas ammoniuminal csap
tam le oxalsavas oaleium alakjában, és ezt a mog-
szárítás után addig hevítem a fujtatónál, még két 
egymásután eszközölt lemérés öszszevágott. Lemér
tem tehát a ealciumot mint eleget és annak súlya 
volt 0-0928 gramm. Százalékban kifejezve . . CaO=2'7668%. 

Az oxalsavas caleiumról leszűrt folyadékból a 
rnagnesiumot, ammóniák, ehlorammonium és phos-
phorsavas k nátrium inal csaptam le mint phosphor-
savas animon-magnesiumot (Mg NH^ PO,,), ezt 
aztán izzítás által átalakítva pyrophosphorsavas 
magnesiummá 3!g3 P2 07, mint ilyent mértem le, 
súlya volt 1 '477:1. Ebből a Mg O-re számított 
menynyisóg 0-5^49 és ez százalékban kifejezve Mg 0 = 16'9i57 % . 

II- A második részlet kezelése. 

A porrá tört anyag ós az annak megfelelő fém-
szemese menynyisóg öszszes súlya 7'Ö998 grammé. 

Ezt öszszekevertern négyszer amynyi fluoram-. 
moniummal és conoentralt kónsavval és az egészet 
előbb vízfürdőn, aztán szabad lángon hevítettem, a 
míg a fölös kénsav teljesen elűzetett. Erre conoent
ralt sósavval egyenletesen megnedvesítettem ós egy-
ideig állani hagytam, végre vízzel föleresztettem 
és vízfürdőn, egy ideig hevítettem. Az öszszes meny
nyisóg feloldódott vízben. Ezen oldatot felhígítva, 
könenykéneggel nem kaptam csapadókot, tehát réz 
vagy ón nincs ezen moteorkőben. Most a folyadó-
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kot főzve, légenysavval elegyítettem, erre ammo- Tal'lltal
b

k
a°tréB!!ek 

niák, eklorammonium és kénainmoniummal kicsap
tam a harmadosztályú fémeket és meghatároztam 
a meteorkőben foglalt öszszes vasat és niokelt, a 
mangánt azonban most nem határoztam meg. Az 
elválasztás a szokott módon eszközölve, a vasat 
lecsaptam ammóniákkal mint vaséleg-hydratot és 
lemértem mint vaséleget, melynek súlya volt 2-433 
gramm, ebből megfelel a fémvasnak 6'5629 gramm 
vagy százalókban kifejezve . Fe = 7'9286% • 

A vaséleesnek pedig 1-4658 gramm, mely át
számítva százalékra lesz Fe 0 = 20-6458% • 

A nickelt mint éleeshydratot csaptam le ka-
lihydrattal ós mint nickeléleoset mértem le, súlya 
volt 0-1202; ebből kiszámítva a nickel-fém nieny-
nyiségót, az 0;0968 grammot tett. Százalékra ki
számítva . . . . • Ni =1-3929%. 

A harmadik osztály féméiről leszűrt folyadék
ból, miután sósavval való főzés által a kénammo-
niumot elbontottam és a ként leszűrtem, lecsaptam 
a ealciumot mint oxalsavas ealciumot és megmér
tem mint caleiuméleget, ennek súlya volt 0-1989 
gramm. Kiszámítva százalókra Ca 0 =2-8014 % . 

A ealcium csapadékáról leszűrt oldat vízfür
dőn szárazra pároltam be, aztán gyengén izzítottam 
az ammonsók teljes eltávoztáig. Erre feloldottam 
vízben és most kicsaptam a magnesiumot baryt-
vízzel rnagnesiuméíogliydrat alakjában. Leülepe
dés után szűrve, jól kimostam. A leszűrt fo
lyadékhoz most adtam szénsavas ammoniumot, hogy 
a Baryum leválasztassék. Az erről leszűrt folyadé
kot most ismét bepárcltam szárazra ós ismét izzí
tottam gyengén, és ezen egész eljárást még egy
szer ismételtem, hogy a magnesiumot teljesen el-
távolítsam. A. másodszor szárazra bepárolt folya
dékot aztán gyenge izzítás után kevés vízben fel
oldottam és ezt egy előre lemért platintégelyben 
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kevés sósav hozzáadása mellett megint szárazra T»i»it aikatrésaex 
pároltam be és gyenge izzítás után lemértem. Ily 
módon kaptam a ehlorkalium és clornatrium ösz-
szes súlyát, ez 0-1835 grammot tett ki. Ezt most 
kevés vízben oldva, egy porezellán csészébe elegendő 
közönyös Platinclrlorid-oldattal kezeltem és vízfür
dőn majdnem szárazra pároltam be. A kihűlés után 
hozzáadtam 80%-os alkoholt és állani hagytam 
egy ideig. A loválott kaliuinplatinohloridot egy előre 
lemért szűrőre hoztam ós jól kimostam alkohollal, 
ez aztán légfürdőben mogszáríttatott és lemérotett. 
A kaliumplatinchlorid súlya volt 0'0755 gramm. 
Ebből kiszámítva a ohlorkalium menynyiseget, az 
O023 grammot tett. Ezt levonva a ohloridok ösz-
szes súlyából, maradt ehlornatriumra (H605 gramm. 
A ohlorkalium átszámítva kaliumélegre, az 0.0145 
grammot tett és az százalékban kifejezve. . . K2O=0,2012% . 

A natriumehlorid szintén átszámítva élegre, 
ezt 0'0851 grammnyinak találtam ós ez átszámít
va százalókra Na.iO== 1-1986%. 

Hogy a Lithium jelenlétét kimutassam a ka
liumplatinehloridot izzítottam és azután vízzel 
kimostam. A uatriumplatinehlorid oldatot szintén 
bepárolva izzítottam ós vízzel kimostam. Most mind
kettőt vizsgáltam szinkepileg ós a kálium ós a 
nátrium csíkjai mellett tisztán volt kivehető á Li
thium esikja is; tehát nyomokban Lithium is van 
jelen Si — nyom. 

III. A harmadik részlet kezelése. 

A porrá tört anyagból és a megfelelő fém-
szemcsékből lemértem öszszesen 7'2.785 grammot, 
ezt kétszeres menynyisógű salétrommal ós ugyanily 
menynyísógű szénsavas nátriummal egy platinté-
gelyben öszszeolvasztottam, míg a tömeg csendesen 
folyóvá lett és pezsgés már nem mutatkozott. A 
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kihűlés után hengerüvegbe hozva, forró vizet töl- Tauit aHitiéíMi 
töttem reá. Az anyag fölengedett és szétmállott. 
Azután lassan sósavat adtam hozzá, mi közben a 
heiigerüveget óraüveggel fedtem be. Miután a ko
vasavat a szokott módon leválasztottam, az erről 
leszűrt folyadékot felfőzve, belőle a kénsavat ehlor-
baryummal csaptam ki, mint kénsavas-baryumot és 
ezen alakban mértem le, súlya volt 1-3834 gramm, 
ebből a kén súlyát kiszámítva az 0-1899 grammot 
tett és ez átszámítva százalókra S.= 2-6091 % . 

A kénsavas baryum csapadékáról leszűrt fo
lyadékot lógenysav hozzáadása mellett. bepároltam 
szárazra; aztán vízben feloldva, légenysavval meg-
savítám és molybdánsavas ammon oldattal kicsaptam 
a phosphorsavat. Ezt ammóniákban oldva, sósavval 
való közönyösítés után magnesium keverékkel ki
csaptam a phosphorsavat mint phosphorsavas am- . 
monmagnesiumot, melyet aztán izzítás után mint 
pyrophosphorsavas magnosiumot mértem le, súlya 
volt 0-1081 gr., kiszámítva ebből a phosphor meny-
nyiségét, azt 0-0302 grammnak találtam. Ez szá
zalókban kifejezve O = 0-4149%. 

IV- A negyedik részlet kezelése. 

Öszszes lemért anyagrészlet 1-9868 gramm. 
Ebből savakban oldhatlan rósz 0-9501 gramm, vagy 
százalékban kifejezve . . . . . . . oldhatlan = 41-6947% . 

A savakban oldható rész 1*0367 gramm, vagy 
százalékban kifejezve . . . . . . . . oldható = 52-3003 % . 



Az elemzés eredményeinek táblázatos öszszeállítása. 

1 
I. 
a) 

I. 
b) 

II . 

III. 

IV. 

Vett anyag 

Anyag = 7-8772 gr. 
énnek megfelelő' 

fémszemese 0 0685 
gramm 

A színiemet eltávo
lítása után viszsza-
maradt anyagból vé 
ve lőn — 3-0508 gr. 
Az átszámításnál az 
La) alatt talált szin-
fémekből a megfele
lő és hozzászámítan

dó menynviség 
0-3036 gr. 

Anyag =-7-0399 gr. 
Fémsz. = 0-0602 gr. 

Anyag = 7-2168 gr. 
Fémsz. = 0-0617 gr. 

Megfelel 
meteornak 

7-9457 gr. 

3.3544 gr. 

7-0998 gr. 

7-2785 gr. 

Anyag = 1-9701 gr. _ 
Fémsz. = 0-0167 gr. { 1 9 b b 8 81-

-

Az alkatrész 
leméretett 

mint 

Fe, 03 
Ni 0 
Mn S 
Co 0 

Si 03 , 
Ca 0 
Mg, P, 07 
Fe.; o,; 
Mn S 

Chromvas 
Izzítási veszt. 

Fe% Os 

m o 
Ca O 
KCl+Na Cl 
2KCl,PlCli ti 
Ba Sö4 
Mg, P2 O, 

oldhatlan 
oldható 

i Súlya 

(i-9000 gr. ennek meg-
0-1431 ., ,, ., 
o-o7i5;, „ ;, 
nyom 

l-4338gr. ennek meg-
0-0928 ., „ ., 
1-4771,, „ :"B 
0-7851 „ ., ., 
0-0465 , ., 
0-0522 ., , 
0-0133 ,. „ '„ 

2-4330 gr. ennek meg-
0-3202 ., ., '., 
0-1989 „ „ 
0-1835\ 
0-7550'" " " 

nyom 

l-3834gr. ennek meg-
0-1081,, „ ., 

0-9501 gr. ennek meg-
1-0367 „ 

Az átszámítás közvet
len eredménye 

felel mint Fe - 0-6300 gr. 
., ., Ni—0-2124 ., 
8 B Mn—0;0452 „ 
., „ Co— nyom 

feleim. Si02—1-4338gr. 
., ., CaO—0-0928 „ 
., ., MgO~0-5349 „ 
., .', FeO—0-7066 „ 
„ „MnO~ 0-0377 „ 
„ ;,Chromv—0-0522 „ 
,, „ C - 0-0! 33 „ 

, , 1 /mint í , e-0-5629gr . 
l e l e l \ „ Fe 0—1-4658 „ 

.. M—o-mm „ 
., „ CaO—0-1989 „ 

/ ,', K, 0—0-0145 „ 
" \ '„Na'., 0—0-0851 „ 
„ „ IÁ— nyom 

felel.mint S— 0-9501 gr. 
,; v P—0-0302 „ 

felel oldhatl. — 0-9501 gr. 
„ o ldható-1-0367 ,, 

Százalék
ban 

7-9286 
1-3823 
0-5688 
nyom 

i 
42-7434 

2-7668 
15-9457 
21-0558 

1-1239 
1-5560 
0-1925 

7-9286 
20-6458 

1-3926 
2-8014 
0-2012 
1-1986 
nyom 

2-6091 
0-4149 

52-3003 

Öszszesen. száza
lékban 

) W 
\ 9-8708 ; J 
f ( 1 

85-3931 

' 1-3998 

O 

30 

| 3-0240 

.99-6967 
1 
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A talált alkatrészek menynyisége százalékban. 

7-9286% 
05688 „ 
1-3824 „ 
nyom 

Fe. . 
Mn . 
Ni . 
Co . 
Fe 0 
Mn 0 
Alt 03 
0 2 0.A 
Mg 0 
Ca 0 
K2 0 
Na2 0 
Lithium 
B . 
P ;•.: 

I^zít. veszt 
Chromvas 
Si 0o . 

(!•?) 

= 9-8798% 
fémes rész. 

20-8553 % 
1-1239 „ 
nyom 
nyom 

15-9457 „ 
2-7841 „ 
0-2012 „ 
1-1986 „ 
nyom 
2-6091 „ 
0-4149 „ 
0-1925 „ 
1-5560 „ 

42-7424 „ 

= 89-6247% 
nem fémes rész. 

99-5045% 
Ha még a 99'5045-ből a kén és phosphornak megfelelő éleay-

menynyiséget az az 1-3947 %-ot levonjuk, marad corrigált öszszegül 
98-1098%. 

Ha a föntebbi elemzésből a silicatos részlet és a fém részlet' 
százalékos öszszetétolet kiszámítjuk; akkor kapjuk a következő táb
lázatot. 

1. A s i l i c a t o s részle t . 
Fe 0 .": 24-58% 
Mn 0 . . . . . > 
Cr2 03 
Al2 03 
Mg 0 
Ca 0 
K2 0 
Na, 0 

1-32 , 
nyom 
nyom 

18-79 ,, 
3-29 ,. 
0-24 ,! 
1'42 „ 

Lithium nyom 
8i 0, 50-36 

100-00% 
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2. F é m r é s z l e t . 

Mn . . . . . . . . . 3-88 % 
Fe . . : . . . . 54-09 „ 
Ni . . . . . . . 9 42 „ 
Co . . . . . . . nyom 
S . 17-81 „ 
P . . . . . . . . 2-86 „ 
Izzít, veszt. (C?) .'. . 1-29 „ 
ühromvas . . . . . . 10-64 ,, 

99-99% 
Savakban ohlhatlan rész = 47-6997% 

„ oldható rész = 52-3608 „ 
Végre fülemlítem, hogy ezen meteor vizsgálatával még foglal

kozni szándékozom, és ekkor a kérdéses szent direot úton fogom 
meghatározni, úgy szintén, a savakban oldható ós ohlhatlan , részlet 
öszszes alkatrészeit is. 



199 

A K.TS-SZAMOS FORRÁSVJDÉKI HEGYSÉG GRANITÖS KŐZETEI. 

(Jelentés az.Erdélyi-muz.-egylet megbízásából 1881. évben tett kirándulásokról). 

Dr. Primics György egyet, tanársegédtől. 

Mint a legtöbb kristályos palahegységnél, kiválóan pl. az Alpok
nál, egy központi tömeg, —a hegység magva—különböztethető meg, 
melyet, a különböző' korú üledékes kőzetek, öveket képezve vesznek 
körül; éppen így a Kis-Szamos forrásvidéki hegységben is a közpon
tot egy hatalmas gránit vonulat alkotja, a melyet közvetlenül külön
féle ásványos- öszszetételü gneiszok és kristályos palák, — közvetve 
a vorruoano, különböző mészkövek ós a kréta meg tertiar systemahoz 
tartozó különböző képződmények öveznek. 

A tertiar időszak folyamában, gyanítható tényezők behatása 
következtében, hegységünkben számos repedés keletkezett, melyek 
különféle eruptív kőzetekkel, u. m. orthoklas-trachytok, dacitok és 
andesitek által, lettek kitöltve. 

Mindezeknek, rövid előrebocsátása után könynyű hegységünk 
geológiai szerkezetéről is fogalmat szerezni magunknak, mely az Alpok 
85 központi tömege közül nem egyhez nagy hasonlatosságot mutat. 

A mi a hegységünk szerkezetében szereplő főbb kőzetcsopor-
tokat illeti, a kristályos pala kőzetekről a m. tud. akadémiához — 
az eruptív kőzetekről az erd. múzeum-egylethez benyújtott jelenté
semben részletesen szólottam ; ez alkalommal lesz szerencsém a har
madik főcsoportról, a granitos kőzetekről is jelentésemet megtehetni. 

A központi tömeget képező gránit, mint már említve volt, 
hegységünkben kiváló hatalmas vonulatot képez s forditott S betű 
alakjában majdnem az Aranyos folyótól — dél-kelet északnyugoti 
irányban vonulva —-• a Viegyásza keleti előhegysógeig, a Szó-
kelyó- és Keleczeli patakok közti vízválasztóig elnyúlik; helyen
ként tetemesen kiszélesedve vagy nagyon öszszeszorúlva. Központi 
granittömegbe esik a Muntyele maré gerincze, Magura és Mariséi 
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havasi faluk területe, Biska-, M.-Gy -Monostor, K.-üjfalu és Keleczel 
faluk délnyugoti környéke. 

A gránitok azonban hegycsoportozatunkban nemcsak a központi 
tömegben, hanem, a kristályospala övnek különböző helyein, számos 
felér alakjában is, föllépnek. 

A Kis-Szamos forrásvidéki hegységben föltalálható öszszes 
granitos kőzeteket tágabb értelemben két csoportra lehet fölosztani 
u. m. töm zs- g r á n i t o k r a és t e l é r - g r a n i t o k r a E két csoport 
gránitjai egymástól ásványos öszszetótelben, szövetben és minden 
valószínűség szerint eredetben és a kikópződés módjaiban is külön
böznek. Szűkebb petrographiai értelemben, ásvány associatiok sze
rint, az öszszes gránitok közt a következő csoportok vehetők fel: 

I Muscovit — biotit — vagy közönséges gránitok. 
II, Biotit — gránitok, vagy granititek 

III. Muscovit - gránitok-
IV. Muscovit — gránát — gránitok vagy granulitok. 
Ezen gránitok közt legelterjedtebbek és szöveti kikópződósök 

miatt legérdekesebbek 

I. A muscovit-biotit, vagy a közönséges gránitok. . 

Ezek közép- vagy apró szemcsés vagy öregporphyros szövetű 
kőzetek. Üde állapotban biotit által tarkázott szürkés, kissé mállásnak 
indult állapotban vörhenyes szürkés szintiek. Lényeges elegyrészeik, 
mint a földpát, biotit, muscovit és a quartz, a legtöbb példányban 
szemmel is fölismerhetek. A fö ldpá t uralkodó elegyrész; üde ál
lapotban szürkés vagy tejfehér, kissé mállásnak indulva test- vagy 
rozsdasárga szinű. Közönségesen a földpát ós a többi elegyrész nagy-
sági viszonyai közt szembetűnő különbségek nem vehetők észre. Ki
vételt csak a Muntyele maré gránitja képez. 

Ennél a tejfehér földpát, biotit. muscovit ós a szürke quartz 
középszemoses keverékéből, mint valami alapanyagból, gyakran 
aránylag óriási nagy, 4—5 cm. hoszszú és 2—3 cm. széles föld-
pátok gyakran igen jól kiképződött kristályai, porphyrosan vannak 
kiválva. A Muntyele maré gránitja ezen szembetűnő szöveténél fogva 
po rphy ros g r á n i t n a k is nevezhető. E gránitnál a kétféle csil
lám közül a biotit jelenléte a muscovithoz képest körülbelül úgy 
aránylik mint 4: í. s igy ez nagyon közel áll a granitithez. 
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A. Mnntyele maré gránitja dús csillámtartalma miatt könynyen 
darává esik szét és ilyenkor a benne porphyrosan kiválott nagy föld-
pát kristályok is szabaddá válnak. Ily szabad földpát kristályokkal 
a Mnntyele maré gerinczén lépten-nyomon találkozhatunk. 

A muscovit-biotit-granitok mikroskop alatt is a túlnyomóan 
makroskoposan feltűnő ásványok egyenetlen keverékének mutatkoznak. 
Lényeges elegyrészek közül: 1. az o r t h . o k l a s legtöbb esetben 
uralkodó ós rendesen legnagyobb egyéneket képez. Már nem egészen 
üde, hasadási irányok szerint fellegszerű zavarodást mutat. Sokszor 
quartz szemcséket, clilorit tömegeket és parányi meghatározhatlan 
ásvány szemcséket zár magába, melyek csak a sötétre állított nikolok 
közt mint fénylő pontok tűnnek fel. Szintén gyakori az az eset, hogy 
az orthoklasokban bőven viztiszta tűalakú, egymást majdnem ópszö-
gesen keresztező zárvány jön elő s ilyenkor az keresztezett nikolok 
közt rostólyzathoz hasonló mikrostructurát mutat. E zárványok dr. 
Becke F. úrnak vizsgálatai szerint1) nem egyebek, mint albit- vagy 
oligoklas albitok, a miért ő az ily zárvány földpátokat (mikroklino-
kat) mikroperthiteknek nevezi. — A Muntyele maré gránitjának nagy 
földpátjai górcső alatt s keresztezett nikolok közt különnemű kőzet 
gyanánt mutatkoznak. Az uralkodó, helyenkint mikroperthitnek mu
tatkozó orthoklas, mint valami alapanyag, aránylag nagy zárványo
kat tartalmaz a közönséges gránit lényeges elegyrészei közül, úgym. 
kisebb egészen önálló orthoklasokat, gömbölyödött quartz szemeket, 
museovit ós biotit pikkelyeket. Ez utóbbiak legtöbb esetben már 
linomrostos s fűzöld clilorit tömegekké vannak átváltozva. 2. A pla-
g i o k l a s legtöbbször üdébb, mint az orthoklas és rendesen kisebb' 
egyénekben van kiképződve. Sok példányban elég bőven lép fel, né
melyekben azonban majdnem teljesen hiányzik. 3. A b i o t i t ós a 
m u s e o v i t táblás kristályai ós pamatai már nem egészen üdék, 
amaz a ehloritba-, ez meg a talkba való átmenetet mutat. A górcső 
alatt is uralkodó biotitnak legtöbb esetben alig van némi dichrois-
musa. 4. A q u a r t z rendesen víztiszta, de néha sok folyadék zár
ványa miatt szürkés. Eitkán víztiszta apatit tőket is zár magába. 
A quartzban s kiválóan annak repedéseiben gyakran láthatók, való-

*) Die Gneissformation d. Niederösterreichisahen Waldviertels. Tschermak: 
Miner u. Petrograph. Mittlieil. IV. B. III. H. 1881. 

Orv.-term.-tud. Ért. II. 1 4 
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szintien limonit által sárgásra íestett, anisotroti természetű, igen ki
csiny, gyöngysorszerűen elhelyezkedett gömbölyüdött szemcsék, me
lyek optikailag a quartzhoz nagy hasonlatosságot mutatnak; nagyon 
valószínű, hogy ezek mikroskopieus achát gömböcskék, 

IT. A biotit-granitok vagy granitítok-

Üdén sötétszürke, közép szemcsés, ritkán földpáttól porphyros 
szövetű kőzetek. Elegyrészeik közül a földpát és a biotit majdnem 
egyenlő mennyiségben, de a quartz apró szemekben csak nagyon 
alárendelten lép fel. A földpát üde példányokban üvegesbe hajló 
tejfehér, a mállásnak indult példányokban szürkés-fehér. Néha na
gyocska táblás kristályokban van kiválva, mint a Muntyele maré 
gránitjánál. A biotit fekete csillogó lemezeket képez s egészen üdé
nek látszik. 

Mikroskop alatt is orthoklas, plagioklas, quartz és biotit kris
tályos keverékének mutatkoznak. Uralkodó elegyrésze 1. az or
t h o k l a s vagy egészen üde vagy zavaros, a kőzet megtartási állapota 
szerint. Sok quartz szemcsét és folyadék buborékot zár magába. 2. 
A p l ag iok l a s mindig üdébb, mintáz orthoklas s rendesen apróbb 
szemeket képez. Néha bőven lép fel. 3. A b i o t i t többnyire egé
szen üde, de sok chloritos vagy opacit-dus limonítos anyagba mu
tat átváltozást. 4. A q u a r t z , apró szemcséi elég gyakoriak. 5. A 
m a g n e t í t , alárendelten sok példányban látható. 

III. A muscovít-granitok. 

A muscovit-granitok galambszürke, szürkés fehér vagy test-
színűek. Szövetök az öregszemcsóstől egészen az aplitszerű finom-
szemcsésig változik. Néha ugyanazon kézidarabon is kétféle szövet 
látható. — Szöveti változatosságnak egyik szélsősége az, midőn a 
gránit ökölnyi sőt fejnyi nagy "ásványdarabok halmazából áll. A 
Kis-Szamos görkövei közt s Kolozsvár régi kövezetében, gyakran 
most is láthatni ökölnél nagyobb földpát görólyeket, melyek egy ily 
gránit széteséséből kerültek. Közönségesen a muscovit-granitok ural
kodó földpát, lemezes muscovit ós alárendelten föllépő quartz keve
rékéből állanak. Ezen lényeges elegyrészeken kivül sokszor esetékesen 
föllépnek e gránitok különböző szöveti módosulataiban a t u r m a l i n 
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uij'nyi vastag vagy hajszál vékony kristályokban, vagy gyérebben a 
g r á n á t borsnyi vagy kölesnyi nagy szemekben. E két járulékos 
elegyrész föllépése által a muscovit-granitok átmenetet képeznek 
egyfelől a pegmatit, másfelől a granulit változatokba. A csillám el
tűnése és a quartz bő fellépése által irás-gránitok keletkeznek. Ne
vezetes azon körülmény, hogy mindezen változatok gyakran egy és 
ugyanazon telór gránitjában is föltalálhatók. 

Megtartási állapot szerint a muscovit-granitok közt általában 
normál és protogines állapot különböztethető meg. Ez utóbbiakhoz 
a csillám egészen zöldes talkká ós a földpát félig kaolinná van át
változva. 

A muscovit-granitok különböző szöveti és ásványtársulási vál
tozataiban, kevés kivétellel, mikroskop alatt is ugyanazon ásványok 
láthatók, melyek már makroskoposan kivehetők: t. i. földpát, mus-
covit, quartz, néha turmalin ós gránát. 1. A fö ldpát uralkodóan 
o r t h o k 1 a s ; többnyire szürke szinű, legtöbbször az átváltozás első 
állapotában van és csak ritkán egészen üde. Az orthoklas szürkés 
szinét a beléje zárt nagy menynyisógu opacit- és graphitszerű pa
rányi szemcsék okozzák. Jókora quartz szemcséket és néha bőven, 
folyadék buborékokat is zár magába. Vörhenyes- és testszine, mik
roskop alatt határozottan láthatni, hogy hasadékaiba és repedéseibe 
utólagosan beszivárgott s ott leülepedett limonitszerű anyagoktól van. 
Optikailag legtöbb egyszerű egyénnek és csak ritkán mikroperthitnek 
vagy karlsbadi törvény szerint öszszenőtt ikreknek mutatkozik. 
Orthoklas mellett változó menynyisegben ós apróbb szemekben majd
nem minden példányban 2. a p l a g i o k l a s isiátható; ez utóbbi ren
desen üdébb. Néhány példányban a kétféle földpát majdnem egyenlő 
menynyisegben lép fel. 3. A q u a r t z kisebb nagyobb szemein a 
kristály külalakjának még nyoma sem látható. Töredezett s majdnem 
mindig telve van folyadék ós néha egyéb parányi ásványos szem
csókkel. Sok példányban a quartz oly benyomást gyakorol, mintha 
utólagosan achat- vagy chalcedonszerűen válott volna ki. Ilyenkor 
rendesen repedés nélküli ós keresztezett nikolok közt különböző 
szinü sugarasan elhelyezett foltokban polarizál 4. A museovi t 
legtöbbször egészen üde, ritkán talkos vagy egészen talkká van át
változva, mint a magurai protogines gránitokban. 

A pegmatitos ós aplitos változatokban ezen lényeges elegyre-
14* 
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széken kivűl előjön még 5. a t'ur malin és pedig.vagy ujjnyi vas
tag vagy hájszálvékony fekete kristyályokban. Az aplitban a fekete 
turmalin mellett, gyéren ibolyaszínű vagy vörhenyes, szintén hajszál
nyi vékony turmalin oszlopkák is.láthatók mikroskop alatt. Némely 
nagyszemű muscovit-granit válási lapjainak felületén, valószínűen, utó
lagosan képződött, borsnyi nagy vörösszinfi gránát szemcsék is elő
jönnek. Ezek azonban, úgy látszik, a kőzet ásványos öszszetéte-
léhez szorosan nem tartoznak. 

IV. A granulitok v. gránát-gránitok. 
Aprószemű vagy egészen tömör kőzetek; ez utóbbiakon gyenge 

palásság látható. Az apró szemcsések szürkés szinüek, a tömörek 
rozsdasárgára vagy vörhenyesre vannak festve. Makroskoposan föld-
pát szemcsók, muscovit pikkelyek, alárendelten kölesnyi gránátszemek 
és az apró szemű változatokban turmalin oszlopkák ismerhetők fel. 
A. quartz szabad szemmel alig kivehető. 

Mikroskop alatt a földpátok közt kétfélék különböztethetők 
meg: o r.t h o k iások és p 1 a g i o k 1 a s o k minden példányban majd
nem egyenlő menynyiségben. E földpátok jókora quartz szemek, tű-
alakú földpát részletek, gömbölyüdött színtelen ásvány szemcsék és 
ritkán turmalin oszlopkák jönnek elé mint zárványok. A q u a r t z 
víztiszta egyes szemcsékben vagy csoportokban. A muscovit még 
meglehetősen üde pikkelyekben, tömegekben vagy párnátokban. A 
g r á n á t kölesnyi vagy mákszemnyi nagy szemcséi igen jól kivan
nak képződve, a ©o -0 és a 202 alakok még tisztán fölismerhetők, 
Legtöbbször üdék és testszinűek, ritkán limonítba képeznek átmene
teket. A t u r m a l i n fekete rövid oszlopos, mindkét végén jól ki
képződött kristályokat képez. 

* 
- A mi e négy granitfajnak a Kis-Szamos forrásvidéki hegysé

gében való viszonyos föllépését illeti, azokról a következő mondható: 
A közönséges- vagy a muscovit-biotit gránit, a Kis-Szamos 

forrásvidéki hegység kristályos palakőzeteinek a- központi tömegét 
képezi. E gránitnak különböző szöveti változatai közül, aránytalanul 
túlnyomóan, a porphyros gránitok uralkodnak. Ezek legszembetű
nőbben a Muntyele maré gerinczón vannak kiképződve. De találko
zunk velők az egész granitvonulat hoszszában, a központi tömeg kö-
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zepén, mint Magurán, Mariselen, Gy.-Monostortól délnyugotra és 
Keleezel felett. Az apró és középszemcsés változatok csak a porphy
ros központi mag szegélyein lépnek fel egyes alárendelt tömegekben. 
— A muscovit-biotit-granit határozottan eruptív eredetű. A Muntyele 
maré gerincéének Neteda csúcsa déli oldalán a porphyros gránitban 
fejnagyságú, apró szemcsés muscovit-pala darabokat találtam bezárva 
oly módon, hogy azok a gránittal teljesen össze voltak forrva. E 
pala-zárványok a felületen föllépő palák szövetétől ós ásványos ösz-
szetótelétől szembetűnően különböznek, mi szintén arra mutat, hogy 
azok a gránit kitörése alkalmával a még hevenfolyó tömegbe ós 
nem valami véletlen következtében későbben, jutottak bele. — E 
gránit- eruptiv eredetéről szöveti kikópződése is némi útbaigazítást 
nyújt. — Kiváló figyelmet érdemel azon tény, hogy a hcgycsopor-
tozatunkban a telexekben föllépő fiatal eruptiv kőzetek, mint a biotit 
andesitek, úgy szövetben mint ásványos öszszetételben nagy hason
latosságot mutatnak a porhyros gránithoz ; mindkettőben kristályos 
szemcsés keverékből álló alapanyag, porphyrosan kiválótt nagy föld-
pátok ós biotit ásványok játszák a főszerepet. 

A tisztán biotit csillámot tartalmazó gránitok vagy g r án i t i 
tok egyes tömeges kiválásokat képeznek a központi tömeg gránit
jainak szegélyén, mint ez Eiska patak táján, H.-Szamos völgyében 
és Mariséi keleti oldalán látható. 

A muscovit-granitok különböző változatai, melyek hegycsopor-
tozatunkban kizárólag csak telórekben lépnek fel, több a valószínű
nél, hogy a központi tömeggel nem állanak szoros összefüggésben; 
az is valószínű, hogy ezek kiképződésének föltótelei is egészen mások 
voltak. Museovit-granit telérek nem tarthatók eruptiv telóreknek, 
részint a kőzet nagyon változó szövete, részint azon sajátságánál 
fogva, hogy a legkisebb hasadékokat és repedéseket is kitöltik. Ezek 
hihetőleg fiatalabbak a központi tömeg gránitjánál és úgy jöhettek 
létre, hogy a gránit kitörése alkalmával a kristályos palákban kelet
kezett repedések csak későbben, hihetőleg az oldatokból történt 
anyag lerakódása által töltettek ki. Ezen föltevés mellett a gránit 
apophyseken kivül azon körülmény is szól, hogy egy és ugyanazon 
gránit telér nemcsak különböző szövetű, de különböző ásványos ösz-
szetótelű gránitokból is állhat. így az irásgramt, melyből a muscovit 
majdnem egészen hiányzik, nem tekinthető egyébnek, mint a peg-
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matit szöveti módosulatának. És tényleg, mint ez a H.-Szamos völ
gyében többször észlelhető, fészkes kiválásokat képez az előbbeniben. 
A teléres muscovit-granit és turmalin-tartalmu pegmatit közt gene
tikailag semmi különbség sincs. Ugyanazon granittelér egyes helye
ken tisztán musoovit, földpát és quartz keverékéből áll, más helyen 
meg bőven turmalint vagy néha gránátot is tartalmaz, mig ismét 
más helyen csupán földpát és quartzkeverókóből áll. 

A granulit a központi tömeg északnyugoti szegélyén lép fel 
egyes övszerű tömegek alakjában, melyek részint a kristályos pa
lákkal, részint a tertiár rétegekkel érintkeznek, mint ez K.-ljjfalu 
és Keleczel közt, valamint a keleczeli erdő felső részében észlelhető. 

Hátra van még, hogy a gránit ós a kristályos palák egy igen 
érdekes contact képződményéről, a turmalin szikla- vagy turmalin-
paláról emlékezzem meg. Ez kivétel nélkül ott jön elő keskeny 
szallagok alakjában, hol a gránit a kristályos palákkal érintkezik; 
nevezetesen: a V.-Somului és Jára patakok közti hegygerinczen több 
helyen, a H.-Szamos forrásvidékén és a Bedees patakában. E tur
malin kőzetek közt általában két változat különböztethető meg, u. m. 
1. olyan, melynél a turmalin fekete fénylő, öszszekúszált oszlopai 
taikos musoovit tömegben — és 2. olyan, a hol ezek, kevés talkos 
museovittal keverve, majdnem víztiszta quartzban vannak beágyazva. 
Az első változat gyakoribb. 
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EGY ÚJ VILLÁMHÁRÍTÓ TÁVIRDAI VAGY TELEPHON
VEZETÉKHEZ. 

(Két táblával. X. és XI. T.) 

Süss Nándortól, 

A multóvi párizsi villamos eongressus technikai osztálya ki
mondta, hogy a földfeletti táviró vezetékeknél alkalmazott különböző 
szerkezetű villámhárítók nem felelnek meg eléggé a czélnak, a meny
nyiben nem gátoljak meg biztosan, hogy a vezetékbe beütő villám 
a készülékekot szét ne rombolja. Ezenkívül az a hátrányok is meg 
van, hogy zivataros időben a táviratozásnak szünetelnie kell. Ezért 
a nevezett szakosztály ezen a bajon való mielőbbi segítést igen kí
vánatosnak vélte. 

Magam is foglalkoztam ezzel a tárgygyal s egy villámhárítót 
szerkesztettem, mely physicai elveken alapszik ós ennél fogva hiszem, 
hogy a kivánt czélnak meg fog felelni. 

Ezt a villámhárítót és hatását van szerencsém a tisztelt szak
osztálynak bemutatni. 

Előbb azonban legyen szabad egy pár szóval az eddig haszná
latban levő villámhárítókról megemlékezni. 

Minden eddig használatban levő villámhárító a hivatali szobá
ban van alkalmazva, úgy, hogy a vezetékbe került villám az állo
mási szobában a készülékekhez közel jön, innen a villámhárítóba 
körül, melyen keresztül haladva a falon keresztül a földbe jut, hol 
azután elterjed. A sokféleképen szerkesztett villámhárítók valameny-
nyien hasonlítanak egymáshoz abban, hogy a vezeték két vége vagy 
csúcsosan vagy egy barázdás táblával végződik, melyhez közel egy 
második hegyes csúcs vagy tábla van alkalmazva, úgy, hogy a villám 
a nélkül, hogy a mellette álló készülékekbe menne, átszikrázhatik 
az egyik csúcsból vagy táblából a másikba. 

Ezenkívül több más villámhárítót is szerkesztettek, de a me
lyek czélszerütlensógök miatt nem nyertek alkalmazást. 
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Emez új villámhárító szerkesztésénél abból a szempontból in
dultam ki. hogy olyan készüléket állítsak elő, mely a villamosság 
törvényein alapszik és a czólnak megfelel. Hogy ezt elértem, bizo
nyítják a kísérleti tények. 

Ismeretes, hogy a villamosság mindig a testek felületén terjed 
szót, ós ott 'bizonyos feszültséggel helyezkedik el. Ez a feszültség 
pedig azonnal megszűnik, a mint egy fómszövetből készített borító
val letakarjuk azt a testet, melylyel előbb villamosság közöltetett. 
Oka ennek abban rejlik, hogy az illető testről, mely elszigetelt fém
lapon áll, a fémlap közvetítése által a villamosság legnagyobb része 
átterjed a nála sokkal nagyobb felületű fémborítóra. Ezt a kísérletet 
a következőkben mutatom be. Az itt látható kis rézhenger oldalán 
íinom alumínium szálra akasztott bodzabél inga csüng, mely azonnal 
ellöketik s a henger oldalához képest ferde állást vesz fel, a mint 
a hengerrel villamosságot közlök. Ha ezt a borítót ráteszem, az inga 
megint előbbi helyzetébe jut, jeléül, hogy a hengeren levő villamos
ságnak nincsen feszültsége. 

Egy másik ismert tény az, hogy a villamosság mindig a leg
rövidebb utat keresi fel, és ezen legrövidebb utak közül is ama 
utakat követi, melyeknek legkisebb a vezetési ellenállása. 

Tudva van továbbá, hogy a csúcsokon végtelen nagy a villa
mosság feszültsége, úgy, hogy ily csúcscsal biró testekben a villa
mosság meg nem tartható, mert az azokba vezetett villamosság 
azonnal kiáramlik. Ha a villamgép conductorára hegyes szöget ve-
zetőileg oda erősítünk, a gépből egyetlen szikra sem lesz csalható. 
Hogy pedig a villamosság annál könynyebben kiáramlik, minél több 
csúcs vau az illető testen, az magától értetődik. 

Az említett tényekre van alapítva az általam szerkesztett vil
lámhárító, melynek egyszerű szerkezete a következőkben van adva. 

A villámhárító két főrészből áll, az egyik a belső rész, mely 
a villamosságot a vezetékből felveszi, a másik a külső rész, mely az 
a földbe elvezeti. A belső számos íémcsúcsokkal ellátott fémtest el
szigetelten van beillesztve egy fémhengerbe úgy, hogy a csúcsok a 
henger oldalához igen közel állanak. E csúcsos testtel van öszsze-
forrasztva egy rézdrót kötél, mely a vezetékkel köttetik össze. 

A hatása abban áll, hogy a szabadon fejlődő és influentia hatás 
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által a vezetékbe kerülő villamosságot a csúcsos fémtest' felveszi és 
a fémhenger a földbe elvezeti. 

Hogy ez igy van, azt az előttem álló mintával végrehajtott 
kísérletek igazolják. Ezeket most újra bemutatom a tisztelt szak
osztálynak. 

A minta egy hoszszú vasdrótból áll, melynek egyik végére oly 
rézhenger van erősítve, melynek oldalán- egy bodzabél inga csüng. 
Ha most a drót másik végét egy vülamgéppel öszszekötüm és a 
gépet forgatom, az inga ellökődik, miből következik, hogy a réz-
hengeren levő villamosságnak feszültsége van. Ha pedig a villám
hárítót a vezetékkel öszszekaposolom, az inga leesik. A v i l l a m o s 
s á g t e h á t a v i 11 á m h á r í t ó. á l t a l a v e z e t é k b ő 1 e 1 v e z e t-
t e t e i t . Ha, mig a villámhárítóval öszszo van kötve a vezeték, 
bármeddig is hajtom a villamgépet, nem fogok anynyi villamossá
got bevezethetni, illetve a fémhengeren folgyííjthetni, hogy az inga 
bármi kevéssé is megmozduljon. 

Ha egy nagy Leydeni palaczk töltetét kisütöm a vezetékbe a 
villámhárítón keresztül, az előbbi tünemény ismétlődik. Az inga most 
se mozdul meg. A kísérlet mutatja, hogy a megtöltött palaczk egé
szen kisült ós hogy a vezetékben villamosság nem maradt. 

A bemutatott kísérletekből következik, hogy a villamosság, 
mely zivataros időben lassanként fejlődik és gyakran óra hoszszakig 
zavarja a távirást, ezen villámhárító bekapcsolása által hatástalanná 
válik, mivel általa folyton elvezettetik. Az egyik kísérlet azt is ki
mutatta, hogy erősebb szikrák is könynyüséggel mehetnek a villám
hárítón keresztül a földbe. 

Kernelem, ha a vezetéken ily villámhárítók kellő számmal lesz
nek alkalmazva, pl. minden kilométterre ogy, hogy az influentia 
hatás által keltett villamosság nem lesz észrevehető hatással a ké
szülékekre és hogy erősebb villámszikrák is hatástalanok maradnak, 
mert már az állomás előtt a szabadban elvezettetnek a földbe. 

Az egész villámhárító csak fém és porezellánból áll, úgy, hogy 
bátran lehet a szabadban alkalmazni a nélkül, hogy elromlanék. A 
belső részek, valamint a csúcsok platinnal vannak behúzva, úgy, 
hogy sok éven át megtartanak. Bomlás esetén pedig könynyíí a 
megújítás vagy kijavítás. 
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Megomlítendonek tartom még, hogy azon esetben, ha több 
drót van egy oszlophoz erősítve, minden oszlophoz csak egy vasrúd 
és egy drótkötél kell. A. vasrúd a drótokkal párhuzamosan halad és 
olyan hoszszúnak veendő, hogy lehessen reá anynyi villámhárítót 
alkalmazni, mint a hány drót van. 

Egyes vezetéknek egyszerű vastartó szolgál, a hogy a X. és XI. 
tábla mutatja. 

Ezen villámhárítót kétféle nagyságban készítettem, a nagyobbat 
nagyobb vezetékek §zámára, a kisebbet kisebb és egyszersmind te
lephon vezetékek számára. 
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KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM 
ÁLLAT- ÉS ÖSZSZEHASONLÍTÓBONCZTANI INTÉZETÉBŐL. 

II. 

ADATOK KOLOZSVÁR ÉS KÖRNYÉKE CRÜSTACEA-FAüNÁ-
JANAK ISMERETÉHEZ. 

Dr. Dadát/ Jenő 
m. k. egyet, állat- és öszszehasonlítóboncztani tanársegéd. 

Az erdélyi Múzeum-egylet Igazgató-választmánya 1881. évi 
május 7-én tartott ülésében 74. jegyzőkönyvi tételszám alatt kéré
sem, folytán anyagi támogatás mellett megbízott, hogy Erdély fau
nájának rákjait és rákféléit (Héjasok-Orustaoea)) öszszegyűjtsem. E 
megbízatást folyó évben szerencsém volt újjólag megnyernem s így 
a megkezdett gyűjtést tovább folytatnom és csaknem befejeznem. 
A megbízatás értelmében nagyon természetesen lehetőleg egész Er
dély területére kiterjesztettem figyelmemet, s múlt évi gyűjtésem 
eredményéről az Igazgató-választmányhoz jelentést is tettem, mely 
a kolozsvári orvos-természettudományi értesítő 1881. évi kötetében 
megjelent. Folyó évben első sorban néhány közel fekvő vidéket lá
togattam meg; de figyelmemet mindenek előtt Kolozsvár ós környéké
nek részletesebb, behatóbb ismeretére fordítottam, czélom lóvén 
faunája Crustaceumait lehető pontosan öszszogyűjteni. 

A két óv alatt elért eredményt azért tartom szükségesnek ez; 
alkalommal külön közölni, mert szolgálatot vélek ezzel tenni azok
nak, kik vagy mostan, vagy későbben Kolozsvár faunáját öszszeállí-
tani szándékoznak. Teszem pedig ezt főleg azért, mert Kolozsvár 
faunájából ez ideig egyetlen Crustaeea-íéle sem volt hitelesen, ala
posan megfigyelve. Megjegyezni kívánom azonban, hogy én ez alka
lommal csupán az édes vizekben szabadon élőkről fogok megemlé
kezni, miután a száraz vagy nedves földben élőket és élősködőket 
még nem tettem kellő tanulmány tárgyává az idő korlátoltsága miatt, 
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A megfigyelt fajokat illetőleg előzetes tájékoztatás végett meg
jegyzem, hogy azok a Orustacea-osztály alább következő rendjeibe 
tartoznak : 

Gopepoda = Evezölábúak. 
Ostracoda = Kagylósrákok. 
Phyllopoda — Levéllábúak. 
Arthróstraca = Gyűrűsrákok. 
Podophthalmata = Kocsányos sgemüek. 

A nemeket és különösen a fajokat eritieailag tárgyalom' s mi
után mondhatom, hogy az idevonatkozó teljes irodalommal rendel
kezem, fősúlyt a synonymáknak és az irodalomban megtalálható 
adatoknak pontos feljegyzésére fektettem, nem különben a lelhelyek 
pontos megjelölésére is, hogy így azon búvár, ki adataimat után-
vizsgálni szándékoznék, lehetőleg akadály nélkül és könynyű szerrel 
tehesse. Ezt főleg azért tartom szükségesnek, mert ilyszerű közle
mény, eltekintve Dr. T ó t h S á n d o r n a k , I)r. O h y z e r 0 ó m é i 
n a k ós S i l l V i c t o r n a k pár e tárgyát érdeklő korábban (1858 — 
1866) megjelent értekezésétől, irodalmunkban egyátalán nem található. 

Helyén valónak tartom e helyen megjegyezni még azt, hogy 
az itten felsorolt nemek ós fajok az erdélyi múzeum-egylet tulajdo
nát képező s a megbizás folytán öszszeállított gyűjteményben mind
nyájan megtekinthetők, még pedig úgy borszeszbe eonserválva, va
lamint mikroskopiai készítményekben is. Hogy azonban e gyűjtemény 
annál teljesebb s annál czélszerübben használható legyen, miután a 
gyűjtött fajok legnagyobb része mikroskopikus kicsinységű, rajzok
ban is mellékeltom, nagyon természetesen ügyelve az illető fajt jel
lemző bélyegek feltüntetésére. 

Az adatok felsorolásánál a G l a u s által követett systematicai 
beosztást vettem irányadónak s az alsóbb rendűtől megyek fel a 
magasabb rendűig. Hogy közleményem ne esupán száraz adathalmaz 
legyen, adom egyúttal az egyes rendek, nemek és fajok jellemzését 
is, nemkülönben az új fajok részletes leírását. 

* • * 
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I. Eend. Copepoda == HSvezőlábuak.*) 

Nyúlánk, hengeres testalkatú ollóttan Entomostrakák kétlemez ű 
héj nélkül o többékevésbbé elkülönült testízekkel. Van két pár tapo
gatójuk, melyek közül a második pár n'iha megragadó szervvé válik; 
van továbbá rágásra, szívásra és szúrásra módosult három pár száj
végtagjuk és öt pár evező lábuk, melyeknek egyidejű ecezőcsapásszerű 
mozgása következtében ugrándozva úsznak tova. A nőstények sper-
matophorák által termékenyíttetnek s a termékenyített petéket pete
zacskókban magukkal czepelik a fiatal állatkák kiftjlődéseig, melyek 
mint három pár lábbal ellátott álczák hagyják el a peteburkot}) 

Az Evezőlábuak legfőbb jelleme azonban a lábak különös szer
kezetén alapszik, miután evezőlábaik kétáguak s szerkezetök a test 
szerkezetével, a mozgás és táplálkozás módjával, szóval az egész 
életmóddal anynyira összhangzó, hogy eme testrészeket méltán le
het tekinteni a typus összkinyomatának és sajátlagos voltukat a rend 
megállapításánál alapnak venni. 

Meg kell azonban itten, jegyeznem, hogy az Evezőlábuak rend
jéből e helyen esak is a szabadon élőkre leszek tekintettel s az élő-
dieket teljesen mellőzöm, egy részt miután figyelmemet ezekre nem 
terjesztettem ki, más részt pedig épen, mert élődlek a fauna tekin
tetéből számításba nem jöhetnek s jellemző alakoknak nem te
kinthetők. 

A. talált fajok különös előszeretettel az álló vagy legfennebb 
csendesen folyó vizekben élnek s különösen ott, hol a növényzet 
igen dús. Leginkább a vizek felületén tartózkodnak, mint ezt alkal
mam volt a Diaptomus graeilisen észlelni, melynek egyes példányait 
a muzeumkerti nagy tó mélyebb rétegeiből is halásztam egy e ezól-
ra készített fenókmerő segélyével. Az alakok száma a partok köze
lében vagy nem, vagy csak igen kevéssel nagyobb, mint a nyilt 
víztükrön élőké. 

Az ugyanazon fajhoz tartozó alakok száma az évszakok szerint 
meglehetősen eltérő, egyes évszakokban számuk oly nagyra emelke-

*) Hazai irodalmunkban eddig „Sertelábuak" nevezet alatt voltak isme
retesek. 

>) Die freílebendó Copepoden ect. Leipzig. 1863. p. 5. 
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dik, hogy a vizet egészen megszínezik, más évszakokban ellenben 
anynyira csökkenhet,' hogy csak elvétve lehet egyeseket találni. 

Mellőzve a szabadon élő Evezőlábuak részletes beosztásának 
ismertetését, e helyen csak anynyit tartok szükségesnek megjegyez
ni, hogy azokat O l a u s rendszertani beosztása szerint és meghatá
rozása nyomán fogom tárgyalni, mely szerint azok a következőleg 
csoportosíthatók: 

I. Család. Cyclopidae. 
1. Genus. Cyclops. 

II. Család. Harpactidae. 
1. Genus. Chantocamptus. 

IIÍ. Caalád. Oalanidae. 
1. Genus. Diaptomus. 

I, Család. Cyclopidae. 

A test állandó számú ízekből öszszetett. A mellső tapogatók 
középnagyságúnk s a hímeknél mindkét oldalon ölelő szervekké mó
dosultak. A hátsó tapogatók négy ízesek mellékág nélkül. A felső-
ős alsó állkapcsok faldosói erősen megrövidültek, az elsők rendesen 
két hoszszú sörte által képviseltetnek. Az ötödik lábpár hengeres, 
clvtrványos és mindkét ivaregyénnél' egyenlő szerkezetű. A szemek 
egyszerűek, középvonalban öszszenöttek, két, oldalfekvósű fénytörő 
testtel. A szív hiányzik. A him- és női ivarszervek párosak, két 
petezacskójuk van. 

1. Genus. Cyc lops . Müller 0. Fr. 

A test mellső részlete kissé elszélesedett, a hátsó kihegyesedő; 
a hímeknél tiz, a nőstényeknél kilencz gyűrüzeíböl áll. A fej az első . 
torgyűrűzettel egybeolvadt. A felső állkapcd faldosók két sörtével el
látott dudorkát képeznek. Az alsó állkapcsi faldosók durványosok. 
Az ötödik lábpár a megelőzőktől különbözik, duiványos. Szem csak 
egy van; petezacskó ellenben kettő. 

A fajok megkülönböztetésénél fő súly a mellső tapogatók ízei
nek számára s az ötödik lábpár szerkezetére van fektetve, ezen ki-
víil azonban a szájszervek szerkezete is tekintetbe vehető. 
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A.55 eddig megfigyelt fajok 18. 17, 12, 11, 10 és 8 tapo 
gatóízüek. 

a) Tlzennyolcz tapogatótzüek. 

1. Cyolops elongatiis. Claus. 
Oyclops elongatus. GLAUS, Die freilcbenden Copepoden etc. p. 97. 

Taf. XI. fig. 1. 2. 
„ „ HELLER, Crustaceen Tirols, pag. 4. 
„ „ KEHBÉKG, Beitrag zur Kenntniss d. freil. Stt ss-

wass. Copep. etc. p. 538. 
Mellső tapogatói tizennyolczízüek, a három utolsó íz a leghosz-

szabh. A test hoszszúdad, kissé öszszenyomott, vége felé arányosan 
vékonyodó. A villa, végsörtéi aránylag rövidek, a belsők és külsők 
egyenlő hoszszúak. 

Nőst. testhossz. 2-5 mm. 
Ezen faj Európából igen kevés helyről ismeretes ez ideig; 

Claus Gassél környékén. Heller Tirolban és Behbérg Bremen mellett 
észlelte. Kolozsvár határán a „Városi tavak"-ban találtam 1881 évi 
június 20-án állandó, algadús vizekben más Oyelopsok társaságában 
s itt meglehetős gyakori, bár csekély számú. 

b) Tizenkét tapogatótzüek. 

1. Cyolops signalus, Koch. 
Monoculus quadricornis fuscus. JDKINE, Histoire des Monocles, pag. 

47. Pl. 3. fig. 2. 1820. 
„ obesicornis. TEMPLETON, Transact. Ent. Soc. London. 

Fol. I. p. 196. fig. 12. 1836. 
G.yclops signatus. KOCH, Deutschlands Crustaceen. Heft. XXI. Taf. 

8. 1838. 
„ quadricornis var. c. BAIKD, Britisch Entomostraca; pag. 203. 

Taf. 24. fig. 5. 1850. 
„ coronatus. CLAUS, Das Genus Cyclops ect. pag. 29. Taf. II. 

fig. 1 — 11. 1857. 
„ signatus. SARS G. 0., Indenlandske Ferkswands-copepoder, 

pag. 242. 1862. 
„ , coronatus. CLAUS, Die freilebenden Copepoden ect. p. 97.1863. 
„ „ LDBBOCK, Freshwatter Entomostraca, p. 199.1863. 
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Cyclops coronatus. HELLER, Crustaceen Tirols, pag. 5. 
„ „ FRIC, Krustenthiere Bölimens, pag. 218. fig. 

11. 1872. 
„ „ HOCK, Zoetwater-Copepoden; pag. 12. 1875. 
„ signatus. ULJANIN*, Reise in Turkestan, pag. 29. Taf. IX. 

fig. 6—11. Taf. XI. Fig. 8. 1875. 
„ „ BRADY, Monograph of britisch Copepoda, pag. 100. 

Pl. XVIII. fig. 4 - 1 2 . 1878. 
„ coronatus. MARGÓ T., Budapest és környéke állattani te

kintetben, p. 414. 1879. 
„ signatus. REGBERG, Beitrag zur Kenntnisse cet. p. 439.1880. 

A mellső tapogatók tizenhétízüek; ezek utolsóján egy erősen fo
gazott hossz-taraj van; a tapogatók a fejtornál kevéssel hoszszabbak; 
a nyolczadik-, kilenczedik-, tizedik-, tizenkettő'dik-, tizenhármad ik
es tizennegyedik íz mellső végén rövid sörtékkel koszorúzott. A má
sodik tapogató pár második íze rövid; alsó szegélyén iveit és sorté-
zett- Villája rövid, b-lsö szegélyén sörtézett. 

Nőst. testhossz. 3.5—4 mm. 
Európának eddig átvizsgált fauna-területein mindenütt előfor

dul, így Angolországban, Csehországban, Hollandiában, Németor
szágban, Tirolban, Schweiczban és Svédországban. Kolozsvár hatá
rán több helyen észleltem, különösen Lemna-dus állandó álló vizek
ben. Nevezetesebb lelhelyei közül kiemelem a múzeum kerti kis ta
vat; a pokoltót, városi tavakat, kardosfalvi tavakat, a vasúti állomás 
közelében fekvő meglehetős terjedelmű kerek tavat, mély helyeken, 
úgy szintén a Borjumál alján fekvő számos tavakban is 1881 és 
1882. években tavasztól késő őszig nagy számban gyűjtöttem. 

2. Cyclops tenuiconűs. Claus. 

Monoculus quadricornis albidus. JüRiNE, Id. m. p. 44. Pl. II. fig. 
10. 11. 1820. 

Cyclops quadricornis var. b. BAIRD, Id. m. p. 202. Taf. XXIV. 
fig. 4. 1850. 

„ tenuicornis. CLAUS, Das Genus Cyclops etc. pag. 31. Taf. 
III. fig. 1—11. 1857. 

„ CLAUS, Die freilebenden Copepoden ect. p. 99. 
Taf. I. fig. 3. II. fig 17. Taf. IV. fig. 
5. 1863. 
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Cyclops teiruicornis. SARS G. 0., Id. m. p. 242. 1862. 
„ „ LuBBOCK, Id. m. pag. 202. 1863. 
„ „ HELLER, Id. m. pag. 5. 1871. 
„ „ FJRIC, Id. m. pag. 219. fig. 12. 1872. 
„ Olausi. POGGENPOL, Cat. Cop. Clad. et Ostracoden, 

pag. 70. Tab. XV. fig. 4—11. 1874. 
„ tenuicornis. UUANIN, Id. m. p. 30. Taf. IX. fig. 12. 13. 1875. 

„ HOCK, Id. m. pag. 12. Taf. I. fig. 1—4. 1875. 

„ „ t BEADY, Id. m. pag. 102. Taf. XVIII. fig. 
1 - 1 0 . 1878. 

„ „ REHBERG, Id. m. pag. 539. 1880. 
A mellső tapogatók meynyúltak, tizenhét ízűek, három utolsó 

ízük legvékonyabb s hoszszában egy egyszerű kiemelkedő taraj van, 
A tapogatók alapi ízén félkörben rövid egyszerű sörték emelkednek. 
A hatodik-, hetedik-, nyolczadik-, kilenczedik-, tizedik íz belső felén 
sörtesorral borított. 

Nőst. testhossz. 3.2 — 4 mm. 
Az eddig átkutatott európai területeken mindenütt előfordul, 

Kolozsvárt a múzeum kerti tavakban, a .kardosfalvi tóban igen gya
kori más Oyelops-fajok társaságában. 

3. Cyclops viridis. Fischer." 

Monoculus quadricornis viridis. JURINE. Id. m. pag. 46. Taf. III. 
fig. 1. 1820. 

Cyclops vulgáris. Kocn, Id. m. Heft. 21. 4. fig. 4. 
„ viridis. FISCHER, Id. m. pag. 412. Taf. IX. fig. 

1 - 1 1 . 1851. 
„ brevicornis. CLAUS, Das Genus Cyclops etc. pag. 32. Tab. 

III. fig. 1 2 - 1 7 , 1857. 
„ viridis. SARS G. 0. Id. m. pag. 244. 1862. 
„ brevicornis. CLAUS, Die freilebenden Copepoden etc. p. 99. 

. Taf. IV. fig. 11. 1863. 
„ vulgáris. SILL V. Beitrag zur Kenntniss der Crusta-

ceen etc. 1862. 
„ brevicornis. LUBBOCK. Id. m. pag. 200. 1863. 
„ „ HELLER, Id. m. pag. 5. 1871. . 
„ „ FRIC, Id. m. pag. 220. Fig. 13. 1872. 

Oi'T.-term.-tud, Értesítő, II. l ő 
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Cyelóps brevicomis. HOCK, Id. m. pag. 13. Taf. I. fig. 5. 6. 1875. 
„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 414. 1879. 
„ viridis EBIÍBERG, Id. m. pag. 540. 1880. 

A mellső tapogatók tizenhét ízűek, rövidek, a fejtor első gyű-
rüzeténél csak kevéssel hoszszabbak. A potroh gyűrüzeteinek hátsó 
szegélye kis fogacskákkal ékített. 

Az előbb említettekéhez hasonló európai elterjedéssel bír. 
1881 és 1882. években Kolozsvár határán több pontról gyűjtöttem, 
így a múzeum kerti tavakból, a Borjumál alján fekvő álló vizekből, 
a pokol tóból ós városi tavakból, melyekben tavasz és nyár folytán, 
gyakori ós tekintélyes számú. 

4. Cyclops strenuus. Fischer. 

Monoculus quadricornis rubens. JUEINE, Id. m. pag. 1. Taf. I—II. 
fig. 1—9. 1820. 

Cyclops pictus. KOCH, Id. m. Heft. 21. 1. 1838. 
strenuus. FISCHER, Id. m. p. 419. Taf. IX. fig. 12 — 21.1851. 

.„ quadricornis. LILLJEBORG, De Crustaceis ex ordinibus etc. 
pag. 150. Taf. XIV. fig. 5. 6. Taf. XV. 
fig. 1—12. Taf. XXVI. fig. 19. 1853. 

„ brevicaudatus. CLAUS, Das Genus Cyolops etc. pag. 34. 
Taf. II. fig. 12. 1857. 

„ strenuus. SARS G. 0.,. Id. m. pag. 236. 1862. 
„ brevicaudatus. OLATJS, Die freilebenden Copepoden etc. pag. 

100. 1863. 
„ „ LÜBBOCK, Id. m. pag. 200. 1863, 

„ „ HELLER, Id. m. pag. 5. 1871. 
„ „ FRIC, Id. m. pag. 221. fig. 15. 1872. 
„ „ HOCK, Id. m. pag. 15. Taf. II. fig. 1 — 9.1875. 

„ BRADYjd.m.p. 104.Pl.XIX.fig. 1—7.1873. 
„ strenuus. KEHBERG, Id. m. pag. 540. 

Az első tapogató pár tizenhét izű, hoszsza valamivel túlhaladja 
a fejtor második ízét. Az ötödik lábpár második ízén két sörte van. 
A villa végsörtéi rövid tüskécskékkel tollazottak s a villánál valami
vel hoszszabbak. 

Nőst. testhossz. 2.4—3 mm. 
Nem oly gyakori, mint az előbbeniek. Csupán a múzeum kerti 

http://104.Pl.XIX.fig


— 219 -

kis tóban, a Borjumál alján, fekvő tavacskákban és K.-Monostoron 
egy ideiglenes tócsában találtara néhányat más rokonfajok tár
saságában. 

5. Cyclops pulchellus. Kocli. 

Cyclops pulchellus. KOCH, Id. m. Heft. 21. Nr. 2. Tab.. 2. 1838. 
„ bicuspidatus. CLAUS, Weitere Mittheilungen etc. pag. 209. 

fig, 6. 7. 1857. 
„ pulchellus. Silib V. Beitrage z'ur Kenntniss etc. 1862. 
„ „ SAKS G. 0., Id. m. pag. 246. 1862. 

„ bicuspidatus. OLAXJS, Die freilebenden Copepodeii etc. pag. 
101. 1863. 

„ „ HOCK, Id. m. pag. 17. Taf. I. fig. 7—11. 1875. 
„ pulchellus. REHBERG, Id. ni. pag. 540. 1880. 

A mellső tapogatók tizenhét ízűek, aránylag rövidek és karcsuk. 
Az ötödik lábpár második íze keskeny, hoszszúra nyúlt. A hoszszú 
villa belső felén fekvő sörte csaknem legrövidebb. 

Nőst. testhossz. 2 mm. 
A városi tavakban és a szamosfalvi pocsolyákban észleltem 

csupán 1881. év június és július hónapjaiban, de nem nagyon gya
kori s alig néhány példányát gyűjthettem ; észleltem még Kolozs
várnak Felek község felé eső határrészében Lemna-dús állandó tó
csákban s itt gyakoribb. 

6. Cyclops hungaricus. n. sp. 

Antennáé primi paris septem decim-articulatae, Unues, prímunt 
et secundum corporis segmentum longitudine parum superantes. Pe-
dis rudimentarii cylindrici internus annulus apice processu parvo, 
annulus externus apice intet setos parvas selam magnam simpliceni 
gerens, margine interna cttm séta parva. 

Longit. corp. íern. 2 mm. 
A mellső tapogatók tizenhét ízűek, vékonyak, a fejtor első és 

második gyűrüzeténél valamivel hoszszabbak. Az ötödik lábpár hen
geres, alsó ízének végén egy kis ngúhányka van; a felső íznek csú
csán egy finom sörtekoszorúval övedzett erős, egyszerű sörte emelke
dik, míg belső szegélyén egy rövidebb. 

Nőst. testhossz. 2 mm. 
15* 
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Ezen új faj némileg a Oyolops Leuokartira és Oyclops bicus-
pidatusra emlékeztet, de ötödik lábpárjának ós villájának sajátságos 
szerkezete folytán azoktól könynyen megkülönböztethető; jellemző 
továbbá, hogy csupán félsós vizekben fordul elő, így a Szamosfalva 
mellett fekvő nagyszámú ideiglenes, könynyen kiszáradható félsós 
pocsolyákban, mélyekben Daphniák társaságában meglehetős gyakori. 

7. Oyclcps Entzii. n. sp. 

Antennáé primi paris septemdecim-articulatae, elongatae, tenues. 
Pedes rudimentarii breves, eorum annulus secundus cylindricus apice 
setis duabus. Furca tenuis, longa, hasin setis parvis circumcincta; 
séta apicalis interna eae brevissima. 

Longit. corp. feni. 1. mm. 
Az első tapogatópár tizenhét ízű, lioszszúra nyúlt, keskeny. Az 

ötödik lábpár rövid, második íze hengeres, végén két sörtével. Villája 
keskeny, hoszszú, alapján sörtekoszorúval övedzett, a végsörték közül 
a belső legrövidebb. 

Nőst. testhossz. 1 mm. 
Eme igen csinos kis, színtelen fajt még eddig csupán egy le-

lethelyről ismerem, nevezetesen a .szamosfalvi félsós pocsolyákból, 
melyekben 1881. évi július elején a Cyclops hungaricussal együtt 
nagy számmal fogtam s kolozsvári egyetemi tanár dr. E n t z G é z a 
tiszteletére nevéről neveztem el. 

8. Qyclops olaudiopolitairas. n. sp. 

Antennáé primi paris septemdecim arliculatae, elongatae ; earum 
trés annuli ultimi longissimi ac tenuissimi. Segmentum thoracis ulti-
mum latere utringue processu den1iformi armaium. Pedes rudimen
tarii biarticulati • articulus eorum primus latere externo séta b>eve 
praeditus; articulus secundus apice setam longam, verum in parte 
interna prope ad apicem, processum parvum ac tennem gerens. íur-
ca longa, tenuis, hasin sdis parvis circumcincta, setae apicales ex-
terna et interna longitudine fere aequales. 

Longit. corp. fem. 1.5—2 mm. 
A mellső tapogatók tizenhét ízűek, megnyúltak, három utolsó 

ízük leghoszszahb és legvékonyabb. A- ior utolsó gyürűzeténtk mind
kél oldalán egy-egy erős fog alakú nyúlvány emelkedik. Az ötödik 



221 

lábpár két ízű, első Izök'külső oldalcsúcsán egy rövid sörte, inig a má
sodik iz csúcsán egy hoszszú sörte, ellenben baloldalán a csúcshoz közel 
kis hegyes nyúlvány emelke lik. A villa hoszszú, keskeny, alapján rö
vid sörtékkel övedzett, a vcgsörték között a két szélső csaknem egyen
lő hoszszú. 

Nőst. testhossz. 1.5—2 mm. 
B faj némileg a Gyelops aurantius- és Gyclops simplex-fajokra 

emlékeztet, különösen ötödik lábpárjának tagozottságát tekintve, de 
általános alakját, torának utolsó gyűrűzetét, villáját ós szájszerveit 
tekintve azoktól könynyen megkülönböztethető. 1881. évi június ha
vában a Borjumál alatt fekvő tócsákban gyűjtöttem először néhány 
példányban, melyekből azonban csupán kettőt sikerült jól con-
serválnom. 

9. Gyclops aurantius. Fisclicr. 

Gyclops aurantius. FISCHER, Beitriige zur Kenntniss der Entomo-
straceen, p. 7. Taf. I. fig. 17. 18. 

A mellső tapogatók tizenhét izüek, vékonyak, megnyúltak. A 
durványos lábak két izüek, hengeresek; első izükön tgy, második 
izükön három sörte van. A villa a potroh három utolsó ízével egyenlő 
hoszszú vagy valamicskével hoszszabb; a középső végsörték csaknem 
egyenlő hoszszúak. 

Nőst. testhossz. 2.5—3 mm. 
F i s c h e r e fajt Palermo határán észlelte ós narancsszíneért 

nevezte el. Kolozsvár környékén csupán egy alkalommal ós egy he
lyen találtam, nevezetesen 1881. évi június havában a szamosfalvi 
kőhicl mellett fekvő útszéli pocsolyában más Gyclopsokkal és Daph-
niákkal együtt. 

10. Gyclops simplex. Poggenpol. 

Gyclops simplex. POGGENPOL, Cat Cop. Clad. et Ostr. pag. 70. 
Taf. XV. fig. 1 — 3. 

Az első tapogató pár tizenhét ízű, vékony, a fejtor harmadik 
ízénél kevéssel hoszszabb. Az első tapogató pár negyedik és hetedik 
ize több söitéjü. A tizenhetedik íz végén kis fogacskával fegyverzett. 
Az ötödik lábpár két ízű, hengeres; ehő íze egy sörtéjü, a második 
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kon ellenben két, egyenlő hoszszú sörte emelkedik. A villa alapján 
sörte koszorúval övedzett s a potroh két utolsó ízével egyenlő hoszszú. 

Nőst. testhossz. 1.8 — 2 mm. 
E fajt még eddig csupán első leírója P o g g e n p o l észlelte 

Moszkva környékén, hol állítása szerint igen gyakori. Én a Szamos 
fölött elvonuló vasúti hid mellett fekvő pocsolyákban találtam 1881. 
év június 21-én Daphniákkal együtt néhány példányban. 

11. Cyclops Farádyi. n. sp. 

Antennáé primi paris septemdecim articulatae, modo Ireves ac 
tenues; annuli earum omnes latere interno dentihus parvis longítu-
dine ornati. Annulus quatordecimus et quindecimus inter alios mi-
ninii. Pedes quinti paris biarticulati; articulus. eorum pnmus apice 
externa setis parvis ornatus ; articulus secundus bisetosus et apice 
setosus. Furca modo tenuis, longítudine sequenta dua ahdominis su-
perans, hasin setis parvis circumcincta, latere internet setona. 

Longit corp. fem. 1.5 — 2 mm. 
A mellső tapogatók tizenhét ízüe.t, aránylag rövidek és véko

nyak; minden gyürüzetük lelsö oldalán hosszában kis /ágacskákkal 
ékített. A tizennegyedik és tizenötödik gyürüzei a többinél sokkal ki
sebb. Az ötölik lábpár két ízű; az első íz külső csúcsa apró sör
tékkel ékített, a második két sörtével bir és csúcsán sörtézitt. A vil
la aránylag vékony, hoszszúságra nézve a potroh két ízét túlhaladja, 
alapján apró sörtékkel körözött, belső oldalán sörtézett. 

Nőst. testhossz. 1.5—2 mm. 
E fajt, melyet P a r á d y K á l m á n kolozsvári ref. collegiumi 

tanár tiszteletére nevéről neveztem el, először 1882. márczius 9-én 
találtam a múzeum kerti kis tóban, márczius 10-én a kolozsvári 
vasúti állomás környékén fekvő vizekben, míg ugyanezen év már
czius 19-én a kolozsmonostori papirosmalom mellett levő ideiglenes 
tócsából gyűjtöttem. 

12. Cyolops roseus. n. p. 

Antennáé primi paris septemdecim articulatae, elongatae, ce-
phalothoracis segmenta tria superantes; Annuli earum quinque ba
sales dentihus parvis ornati et detecti. t'egmentum ahdominis Urtium 
margine posteriori dentihus coronaium; segmentum verő postremum 
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dentilus parvis detectum. Furca lenuis, longitudine segmentorum ab 
dominis duorum postremorum aequalis, hasin et fere medio setis par
vis circumcincta cum dentilus ubique detecta. Fedés quintiparis bi-
articulati; articulus primus minor quam secundus et séta una ar-
matus; articulus secundus apice setis duabus longitudine inaequali-
bus omatus, cylindricus. Colore rosea. 

Longit. oorp. fem. 2 mm. 
A tapogatók tizenhét ízűek, hoszszúra nyúltak, a fejtor három 

ízénél hoszszabbak, öt első gyürüzetük apró fogacskakkal ékített és 
borított. A potroh harmadik ízének hátulsó szegélye fogacskakkal ko
szorúzott, míg az utolsó gyürüzet apró fogacskakkal fedett. A villa 
keskeny, a potroh két utolsó ízével egyenlő hoszszú, alapján és kö
zepe táján apró sörtékkel övedzett, felültte fogacskakkal borított. Az 
ötödik lábpár két ízű, az első íz kisebb a másodiknál és egy sörté
vel fegyverzett; a második íz végén két egyenlőtlen hoszszúságií sör-
tével díszített, hengeres. Színe rózsaszínű. 

Nőst. testhossz. 2 mm. 
Kolozsvár környékén o szép új fajt először 1882. évi márczius 

20-án találtam Kolozs-Monostoron a csíkoskerti pocsolyában, már
czius 25-én Kardosí'alvánál a vasút melletti tavakban és a bácsi to
rokban a vasút közelében fekvő' tócsákban, április 1-én a békási ta
vakban is találtam. Elénk rózsaszínű színéről neveztem el. 

c) Tizenkét lapogatóízüek. 

1. Cyclops agilis. Koch. 

Cyclops agilis. KOCH, Id. m. Heft. 21. Nr. 3. Taf. II. 1838. 
„ serrulatus. FiSCHÉR, Id., m, p. 423. Taf. X. fig. 22. 23. 

2 6 - 3 1 . 1851. 
„ „ LILLJEBORG, Id. m. p. 158. Taf. XV. fig. 12. 
„ „ CLAÜS, Das Genus Cyclops ect. pag. 36. Taf. 

I. fig. 1 — 3. 1857. 
„ „ SARS G. 0., Id. m. pag. 254. 1862. 
„ „ OLAUS, Die freilebenden Copepoden etc. pag. 

101. Taf. I. fig. 1. 2. Taf. IV. fig. 12. 
Taf. XI. fig. 3. 1863. 

„ _ IAJBBOCK, Id. m. pag. 107. 1863, 
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Cyclops serrulatus. PIELLER, Id. m. pag. 6. 1871. 
„ „ Erié, Id. m. pag. 222. fig. 18. 1872. 
„ „ HOCK, Id. m. pag. 22. 1875. 
„ „ ULLJANIN, Id. m. pag. 34. Taf. VIII.'fig. 1—8. 
„ „ POGGENPOL, Id. m. pag. 71. Taf. XV. fig. 15. 
„ „ BRADY, Id. m. pag. 109. Taf. XXII. fig.. 1—14. 
„ agilis REHBERG, Id. m. pag. 542. 

A mellső tapogatók tizenkét ízűek, hoszszúra nyúltak. Az ötö
dik lábpár első ize két tollas sortéval, második ize hengeres, rövid, 
egy tollas sörtével. A törzs megnyúlt a potroh kihegyesedő és hosz-
szú villában végződik. A villa külső szegélye fogazott. 

Nőst. testhossz. 2 mm. 
A leggyakoribb faj a Oyclopsok között, Kolozsvár határán 

csaknem minden átvizsgált helyen megtaláltam, minden időben; 
nagy számban, más Oyclops fajok társaságában. 

d) Tizenegy tapogatóízüek. 

1. Cyclops diaphanus. Fischer. 

Oyclops diaphanus. FISDHER, Id. m. pag. 93. Taf. III. fig. 6—12. 
1853. 

„ bicolor. SARS G. 0., Id. m. pag. 253, 1862. 
„ minutus. CLAÜS, Die freilebenden Copepoden etc. pag. 

102. Taf. X. fig. 6—8! 1863. 
„ „ HELLER, Id. m. pag. 6. 1871. 
„ . diaphanus. REHBERG. Id. m. pag. 547. 1880. 

A mellső tapogatók tizenegy ízűek, rövidek, végükön vékonyak. 
Az ötödik lábpár alapi íze szerfelett széles, második íze hengeres és 
aránylag vékony. A villa megnyúlt. 

Nőst. testiiossz. 1.2—1.5 mm. 
Kolozsvár határán e fajt a békási tócsákban és a pokoltóban 

találtam. Az első lelethelyen 1882. évi április 1-én, míg az utóbbi
ban ugyanezen év május 3-án. Ezen időtájban igen gyakori volt. 

2. Oyclops omatus. Poggenpol. 

Cyclops Clausii. HELLER, Id. m. pag. 7. Taf. I. fig. 1. 2. 1871. 
„ ornatus. POGGENPOL, Id. m. pag. 71. Taf. XV..fig. 18. 

Taf. XVI. fig. 2 - 4. 1874. 
„ „ REHBERG, Id. m. pag. 546. 1880. 
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A mellső tapogató pár tizenegy ízű, vékony. A tor és potroh 
gyűrüzetei kis fogócskákkal szegélyezett. A durványos lábpár a Cyc-
lops brevicorniséhoz hasonló, két ízű. A villa vékony, megnyúlt, a 
potroh két utolsó izénél ho&zszabb és belső oldalán sörtézett. 

: Nőst. testhossz. 2.4—-3 mm. 
1881. évi június havában a borjúinál alatt fekvő tócsákban 

találtam meg legelőször, 1882. évi május hó 3-án a pokoltóból is 
gyűjtöttem kevés példányban. Még eddig csupán Moskau környéké
ről ismeretes ; de megtaláltatott Tirolban és Bremen környékén is. 

3. Cyclops pygmaeus. Eehberg. 

Cyclops pygmaeus. REHBERG, Id. m. pag. 546—547. Taf. VI. 
fig, 3 -G . 1880. 

A mellső tapogatók tizenegy ízűek, végükön vékonyak; ötödik 
izüknek belső csúcsán egy kis sörteszerű nyúlványnyal. Villája rö
vid, hátoldalon sörtékkel díszített, alapján kis sörtékkel övedzett. 
Az ötödik lábpár egy ízű, három sörtéjű. 

Nőst. testhossz, 0.5—1 mm. 
E fajt E e h b e r g Bremen környékéről irja le; ón Kolozsvár 

határán egyetlenegyszer találtam, nevezetesen 1.882. évi április 10-ón 
a múzeum kerti nagy tóban s ekkor is egyetlen példányát tudtam 
jól conserválni. Ugy látszik a ritkább fajok közé tartozik. 

e) Tiz tapogatótzüeJc. 

1. Cyclops phaleratus. Koch. 

Cyclops phaleratus. .. KoCH, Id. m. Heft. 21. Nr. 9. 1838. 
„ canthocarpoides. FiséHER, Beitr&ge zur Kenntniss etc. pag. 

426. Taf. X. fig. 24. 25. 36 -- 38. 1851. 
„ „ CLAUS, Das Genus Cyclops etc. pag. 37. 

Tab. I. fig. 6—10. 1857. 
„ phaleratus. SAKS G. 0., Id. m. pag. 255. 1862. 
„ canthocarpoides. CÍ>AUS, Die freilebenden Copepoden etc. 

p. 102. Taf. IV. fig. 1—4. 1863. 
„ „ LUBBOCK, Id. m. pag. 202. 1863. 
„ „ Fmf, H. m. pag. 223. fig. 19. 1872. 
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„ phaleratus ULJANIN. Id. m. pag. 38. Taf. IX. fig. 
l -~5. 1875. 

„ „ BRADY, Id. m. pag. 116. Pl. XII. fig. 

7 — 13. 1878. ^ 
„ canthocarpoides. MAKGÓ T., Id. m.,pag. 411. 1879. 
„ „ POGGENPOL, Id. m. pag. 72. 1874. 
„ phaleratus. REHBKRG, Id. m. pag. 548. 1880. 

A mellső tapogatók tíz ízűek, a fejtornál valamicskével hosz-
szabbak. Az ötödik lábpár helyén egy dudorkán három sörte van, 
melyek közül kettő tollas. A potroh némileg kihegyezett, a törzsnél va
lamivel keskenyebb. 

Nőst. testhossz. 2 mm. 
Ezen igen elterjedt fajt Kolozsvár határán csaknem minden, 

időbon és minden átkutatott helyen megtaláltam, különösen gyako ri 
a Lemna-dús pocsolyákban. Mozgásáról könynyen fel lehet ismerni, 
miután a szilárd alapzaton jól tud tova szaladni. 

2. Cyclops ignaeus Poggenpol. 

Cyclops ignaeus. POGGENPOL, Id. m. pag. 73. Tab. XV. fig. 25 — 
27. Tab. XVI. fig. 9. 11. 1874. 

Az első tapogató pár tíz ízű, három utolsó íze legrövidebb és 
legvékonyabb. A durványos lábak egy ízűek és egy sörtéjüek A vil
la a potroh két utolsó ízénél liosztzabb, alapján kis sörtékkel övedzett. 

Nőst. testhossz. 0.8 — 1 mm. 
1881. évi június hóban találtam Szamosfalva határán köny

nyen kiszáradó pocsolyákban, néhány példányban. Ez ideig még 
csak Moskau környékéről volt ismeretes. 

f) Nyolcz tapogntóízüek. 

1. Cyclops Margói, n. sp. 

Antínnae primiparis octo-articulalae,' breves, termes, segtnenlum 
cephalothoracis dimidium aequantes. Segmeuta ihoracis trió, aequale 
denticulata; eorum ultimum mar giné latéval e setis simplicibus orna-
tum. Pedes rudimentarii simplices, uniarticulatí, tresetosi. Furca 
elongata, bis longior, quam segméntum abdominis ultimum, hasin 
setis parvis circumcincta; in parte ultima tertia setis ornaia. Anten-
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narum maris primiparis articulus primus setis semicireulopositis or-
t natus. f-'egmenta abdominis maris setis circulopositis armata. 

Longit. corp. feni. 1.2 — 1.5 mm. 
A mellső tapogatók nyolcz ízűek, rövidek, vékonyak; a fejtor 

hoszszának felével egyenlők. A tor'három gyürüzete egyenlően foga
zott; az utolsó gyűrűsét szélein egyszerű sörték vannak. Az ötödik 
lábpár egy ízből áll három sörtével. A villa megnyúlt, kétszer oly 
hoszszú, mint az utolsó potroh gyürüzet, alapján rövid sörtékkel 
szegélyezett; utolsó harmadában sörtékkel díszített. A hím mellső 
tapogatópárjának első íze félkörben elhelyezett söitéket visel. A hint 
po'.rohjának ízei körben elhelyezett sörtékkel fegy vérzettek. 

Nőst. testhossz'. 1.2 — 1.5 mm. 
Ezen igen érdekes fajt legelőször 1881. év nyarán észleltem, 

de ekkor oly lelethelyről, mely a szó valódi értelmében ideiglenes, 
azaz a Szamosnak egyik ideiglenesen kiszáradt ágában. 1882. óv 
május 3-án a pokoltóban is megtaláltam még pedig úgy nőstényeit, 
valamint himeit is tekintélyes számban. E fajt tiszteletem jeléül 
budapesti egyetemi ny. rend. tanár ür . M a r g ó T i v a d a r úr be
cses engedelmével, nevéről neveztem el. 

2. Cyclops transylvanicus. n. sp. 

Antennáé primiparis octo-artieiilatae, breves; annuli earum fe-
re omnes aeauale longi; annnlus quintus medio setis duabus parvis. 
Pedes quintiparis uni articulati, fere quadrati; apice externa et in-
Urna séta una praediti; séta eorum simpliees ac longitudine inae-
quales. Furca modo tenuis, tant longa, quam segmenta duo ultima. 

Longit. corp. -fem. 1 mm. 
Az első tapogatópár nyolcz ízű, rövid; ízei csaknem egyenlő 

hoszszúak, az ötödik íz közepén két kis sörte. Az ötödik lábpár egy 
ízű, csaknem négyszegletű; külső és belső csúcsán egy sörtével van 
ellátva; a sörték egyszerűek és egyenlőtlen hoszszúak. A villa arány
lag vékony, oly hoszszú, mint a, potroh két utolsó gyürüzete. 

Nőst. testhossz. 1 mm. 
1881. évi június hóban találtam Szamosfalván fél sós, köny-

uyen kiszáradó pocsolyákban; itt azonban nem mondható gyakori
nak, miután csak pár példányát gyűjthett emtöbbszöri kutatá
som daczára, 



— 228 

II. Család. Harpactidae. Claus. 

A test általános alakja hoszszúrá nyúlt, vonalszerű, hengeres 
és kevéssé öszszenyomott. A test gyűrüzotei állandó számúak. A fej 
ós tor öszszenőttek. A himek mellső tapogatói ölelő szervekké ala
kultak. A második tapogató párnak mellékága van s ez térdalakú-
lag hajlott sörtékkel fedett. A felső- és alsó állkapcsok faldosói rö
videk s leggyakrabban kétágúak. A belső állkapesi láb aláfelé haj
lik s egy sarló alakú ölelő sörtóben végződik. Az első evezőlábpár 
többó-kevésbbé módosult s hasonlít az állkapesi lábakhoz. Az ötödik 
lábpár leggyakrabban levélalakú s mindkét ivaregyénnól csaknem 
hasonló szerkezetű. Szív nincs. A szemek egyszerűek, középvonalban 
öszszenőttek. A him ivarszerv leggyakrabban páratlan. A női ivar-
nyilások a középvonalhoz közelednek. Kendesen csupán egy nagy 
petezacskójuk van. 

1. Genus. C a n t h o e a m p t u s . Wostwood. 

A mellső tapogatók 7—8 ízűek, a hátsóknak mellékága igen 
rövid, két isii. A felső állkapesi faldosók egy ágúak, két ízűek. Az 
alsó állkapesi lábak kicsinyek, végükön egy karommal. Az első láb -
pái' mindkét ága három tagú, a belsőnek tagjai hosszabbak s a 
közép iveit. A negyedik lábpár belső ága két ízű. 

1. Canthoeamptus staphylinus. Jurine. 

Cyclops minutus. MÜLLER 0. Fr., Zool. Dan. Prodr. Entumostr. 
pag. 101. Pl. XVII. fig. l-r-7; 1785. 

Mouoculus staphylinus. JURINE, Id. m. p. 74. Pl. VII. fig. 1 - 19. 
1820. 

Cyclops staphylinus. Besmarest. Consid, pag. 363. Pl. 53. fig. (>. 
1825. 

Cyclopsina alpestris. VoGT, Schweizerische Crustaceen, p. 17. Taf. II. 
Canthoeamptus minutus. BAIÜD, British Entamostraca, pag. 204. 

Taf. XV. 4 — 8. 3. fig. 3. 
Canthocarpus „ FÍSCHEK, Mittheilungen 1851. pag. 429. 

Taf. X. fig. 39 42. 
Canthoeamptus staphylinus. SAKS G. 0., Id. m. pag. 220. 1862. 
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Canthoeamptus staphylinus. GLAÜS, Dio freilebenden Copepoden etc. 
pag. 121. Taf. XII. fig. 4 - 4 4 . Taf. 
XIII. fig. 1. 3. 4. ^863. 

„ minutus. HELLER, Id. m. pag. 9. 1871. 
„ staphylinus. HOCK, Id. m. pag. 22. Taf. III. fig. 

13. 1875. 
„ „ MARGÓ T., Id. m. p. 414. 
,, minutus. REIIBERG, Id. m. p. 551. 
„ staphylinus. FRIC, Id. m. p. 224. fig. 21. 

A mellső tapogatók nyolcz ízűek. Az alsó állkapcsi faldosók 
két ágnak, egy ízűek. Az első evezőlábpár két ágú, három ízű; a 
belső íz hoszszúra nyúlt, hengeres. A villa aránylag megnyúlt, egyen
lő széles. 

Nőst. testhossz. 1 mm. 
E családnak legelterjedtebb faja, én azonban csupán egy le-

. lethelyről ismerem, nevezetesen a múzeum kerti nagy tóból, honnan 
J 882. évi april hó 14-én gyűjtöttem pár példányban. 

s, 2. Canthoeamptus dentatus. Poggenpol. 

Canthoeamptus dentatus. POGGENPOL, Id. m. pag. 73. Tab. XVI. 
fig. 1 6 - 2 1 . Tab. XVII. fig. 1—3. 

Az első tapogatók nyolcz ízűek, alapi ízük külső oldala apró 
sörtékkel díszített, hátoldala félkörben elhelyezett sörtékkel fedett. A 
fejtor homlokán négy sörteszerű függelékkel fegyverzett. Az első láb
pár három ízű, a negyediknek belső ága két ízű. A villa rövid, 
alapján apró sörtékkel koszorúzott, végén sörtézett. 

Hőst. testhossz. 0.6 mm. 
E fajt eddig még csupán Oroszországból ismerték. Kolozsvár 

határán 1882. évi mározius 10-én gyűjtöttem a vasúti hid melletti 
Lemna-tóból, hol igen gyakori. 

3. Canthoeamptus horridus. Fischer. 

Canthoeamptus horridus. FISCHER, Beitrage zur Kenntniss der En-
tomostraceen, p. 26. Tab. II. fig. 57 — 
59. a. 

A mellső tapogatók nyolcz ízűek, A test gyürűzeteinek hátsó 
szegélye, nemkülönben a potroh gyürűzeteinek felső szegélye fogazott, 
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Az ötödik lábpár két ízű, a külső íz kisebb, kissé kerekített. A vil
la rövid, alapján fogacskákkal övedzett; végén kihegyesedő. 

Nőst. testhossz. 0.5 — 1 mm. 
.A. múzeum kerti nagy tóból gyűjtöttem 1882. évi april hó 

19-én; de meglehetős ritkán jő elő s alig pár példányát észleltem. 

III. Család. Calanidae. Olaus. 

A test hoszszúra nyúlt. A mellső tapogatók igen hoszszúak, 
rendesen huszonnégy ízből állanak; a himéknél leginkább a jobb, 
ritkábban a bal, de mindig csak egy tapogató van ölelő szervvé 
módosulva. A hátsó tapogatók nagyok, két ágúak s a mellék ág 
erős. A felső állkapesi í'aldosó két ágú s a hátsó tapogatókhoz ha
sonló. Az állkapesi lábak jól kifejlettek. Az ötödik lábpár durvá-
nyos, míg néha mindkét ivaregyónnél egyenlő s a többihez hasonló, 
leggyakrabban azonban a hímeknél ölelő szervvé módosult. xV vér
keringés középpontját szív képezi. A szemek a középvonalban fek
szenek, mozgathatók, néha több fénytörő lencsével. A him. ivarszerv 
páratlan, a női ivarszerv páros. Petezacskó egy van. 

* * * 

1. Genus. D i a p t o m u S . Westwood. 

A fej a tortól el van különülve. A mellső tapogatók 25 izilek. 
a him jobb tapogatója ölelő kart k-'pez. A második tapogató pár 
két ágú, az ágak csaknem egyenlőéit. Az alsó alsóállkapcsi lábak 
megnyúltak, a felsők sokkal nagyobbak. A tor ötödik íze jól elkülö~ 
nült. Az első lábpár belső ága két ízű, a neggediknek második ága 
három ízű. Az ötödik lábpár két ágú, a nőstényeknél függesziők, 
belső águk vagy durványos tagy hiányzik; a hímeknél egymástól el
térők, a hímnél a jobb függesztő erős karommal. A him potrohja öt, 
á nőstényé három vagy négy gyűrűzetböl áll. A szem középfekvésű, 
mozgatható. Egyetlen petezacskó. 

1. Faj. Diaptomus Castor. Juriue. 

Cyclops caeruleus, rubens, lacinulatus, claviger. MÜLLEE 0. Fr., 
Id. m. pag. 102—105. Taf. XV. XVI. 
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Cyclops Mülleri. FÉRUSSAC, Mémoire seu deux nouvellos espéces 
d'Entomostracés, p, 213. 

Monoculus Castor. JURINE, Id. m. pag. 50. Tab, IV. fig. 1—6. 
Diaptpmu's Castor. WESTWQOD. 
Cyclopsina Gastor. MILNE EDWARD'S, Hist. nat. d'anim sansvert, 

pag. 427. 
„ caerulea. FISCHER, Id. m. pag. 75. Tab. II. fig. 1 - 3 . 

1 8 - 3 3 . 
Diaptomus Gastor, LILLJEBORG, De Crustaceis ex ord. etc. pag. 

134. Tab. XIII. íig. 1—10. 
„ „ SAKS G. 0., Id. m. pag. 217. 
„ Westwoodi. LUBBOCK, Id. m. pag. 203. Tab. 31. fig. 1 6. 
„ Castor. CLAUS, Die freilebenden Copepoden etc. pag. 

200. Taf. XXXV. fig. 15. 16. 
„ - „ HELLER, Id. m. pag. 10. 

„ „ FRIC, Id- m- pag. .225. fig. 22. a. b. 
„ eaeruleus. POGGENPOL, Id. m. pag. 74. Tab. XV. fig. 29. 

XVI. fig. 22—27. XVII. fig. 4—7. 
„ „ ULJANIN, Id. m. pag. 80. 
„ Castor. BRADY, Id. m. pag. 59. Pl. VI. fig. 6—13. 
„ „ MARGÓ T.. Id. m. pag. 414. 
„ eaeruleus. REHBERG, Id. m. pag 552. 

A mellső tapogatók 25 ízűek, a himeknél a jobb tapogató öle
lő szervvé alakult. A felső állkapcsok felső foga a többinél jóval 
nagyobb és távolabb áll. A közép és alsó fogak két csucsúak. Az 
ötödik lábpár két ágú, függesztő; a himeknél egymástól eltérők, a 
jobb láb kapaszkodó egy erős karommal. Petezacskó egy van. 

Nö.st. testhossz. 3 — 3.5 mm. 
Igen elterjedt faj; az eddig átkutatott európai területek min

denikén megtaláltatott. Kolozsvár határán minden nagyobb, állandó 
vizben előfordul; mint legközönségesebb lelethelyét kiemelhetem 
a múzeum kerti nagy tót, hol az óv minden szakában nagy meny-
nyiségben gyűjthető. 

2. Diaptomus gracilis. Sars G. 0. 

Diaptomus gracilis. SARS G. 0., Id. m. pag. 218. 
„ amblyodon. v. MARENZELLEK, Ueber Diapt. amblyodon, 

Taf. VI. fig. 1—7. 
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Diaptomus gracilis. GRÜSER, Ueber zwei Süsswasser-Calaniden. pag. 
11. Taf. I. fig. 1 —13. 

a „ REHIUÍEG, Id. m. p.. 553. 

A mellső tapogatók. 25 ízűek, vékonyak, a kim jobb tapogatója 
ölelő szervvé módosult. A felső állkapcsok két felső foga a többinél 
nagyobb, mindenik fog egy csúcsú, a felső állkapcsok belső felén 
sörteszerü nyúlvány van. Az alsó állkapcsi lábak két ízűek, alapi 
részük belső felületén három sörtés nyúlványnyal. 

Nőst. testhossz. 1—1.5 mm. 
Igen gyakran találtam a múzeum kerti nagy tóban és a kar

dosfalvi tavakban az év mindenik szakában. 

II. Eend. Ostracoda — Kagylósrákok . 

Többé kevésbbé öszszenyomott testű Entomostraceumok. Egész 
testüket kagylóhéjra emlékezhető két héj takarja. A fej nincs elkülö
nülve. Szemük vagy kettő külön, vagy egygyé nőve a héj alatt. Ta
pogatójuk két pár van, a felső, vékonyabb, végén hoszszú sörtékkel; 
az alsó erősebb, lábalakú, végén egy- vagy két karommal s néha 
még egy mellékes, függelékszerű ággal. A felső állkapcsok faldosók-
hal birnak. Az alsó állkapcsok két, ritkán három páronként, egyi
ken, vagy néha kettőn kopoltyúszerű függelék. A lábpárak száma 
kettő vagy három. A potroh két egyenlő villaszerű ágban végződik. 
Petéi a héján belül hordatnak. 

Legfőbb jellemtik azonban a két lemezű, kagylóalakú hójjon 
alapszik, melyben ezen állatkák épen úgy megvonulnak, mint a 
kagylók és elnevezésük is innen ered. Végtagjaik az életmódhoz al
kalmazkodtak s mindanynyian horogra emlékeztetnek, főleg, miután 
helyváltoztatásuk nem anynyira evezésen, mint inkább kaparáson 
alapszik. 

Mindnyájan szabadon élnek; nagy részök a víz fenekén, az 
iszapban, vagy annak felületén mászkálnak; kevesen tartózkodnak a 
víz tükörén vagy annak közelében. Eendesen társaságban jönnek elő 
és számuk nyáron éri el a tetőpontot. 

Az észlelt fajok csupán egy családhoz tartóznak, de több nemhez. 
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1. Család. Cypridae. Claris. 

A váz vékony, kemény. A mellső tapogatók leggyakrabban két-
ízűek, hoszszú sör/ékkel; a hátsók lábalalúak, négy ízűek, végükön 
karomszerű sörtékkel. Szemeik rendesen öszszenöttek. A rágok erős 
fogakkal és néyy ízű faldosókkal; az alsó állkapcsok három ujjala-
kii lemezzel, egy két ízű faldosóval. Az állkapcsi láb kis tapogató
val, mely a kimnél lábalakú és ölelőhorogban végződik- A két láb
pár közül a hátsó gyengébb, előre irányult. A villaiz hoszszúra 
nyúlt, lábalakú, végén karomseitékhel. Hirn- és női ivarszerv a héj-
jak JíÖZÖtt. 

] . Genus. C y p r i s . Müller 0. Fr. 

Egy szemmel, két lencsével. A felső tapogatók hét-, az alsók öt 
ízűek; amazok vékonyabbak, v> egükön ' hoszszií tollas sertékkel; em
ezek vastagabbak, lábalakúak, végükön karmokkal, harmadik ízük
nek alsó oldalán hoszszabb vagy rövidebb tollas sörtékkel. A szíj-
harántfekvésű. A felső ajak osztatlan, sörtés; az alsó oszlott, foga
zott. A felső cdikapcsok nagyok, fogazattak, kopoltyufüggelékszerű 
faldosóval. A két pár alsó állkapocs közül az első nagyobb, nagy 
kopoltyúfüggelékkel; négy ujjú, egyik ujj két ízű; a második pár 
kisebb, vegén osztatlan, sörtézett; nagy, húsos faldosóval s e felett 
kis kopoltyúfüggelékkd. A két lábpár közül egyik nagyobb, mellfelé 
irányúit, öt ízű nagy végkarommal; a második, pár kisebb, a potroh 
fülé hajlott, négy ízű. A potroh ágai vékonyak, vonalszerüek. 

A fajok megkülönböztetésénél irányadó a kagylók alakja, szí
nezete, sculptnrája; a zárízmok tapadási pontja s az öszszes vég
tagok szerkezete. 

1. Cypris pubera-. Müller 0. Fr. 

Cypris pubera. MÜLLEU 0. Fr., Entomostraca sexx insecta etc. 
pag. 56. Tab. 5. fig. 1—5. 

Monoculus ovatns. JURIÜE, Id. m. pag. 170. Tab. XVII. fig. 5. 6. 
Cypris pubera. ZADDACII. Synöpsis crustaceorum etc. pag. 34. 

„ Westwoodi. BAIHD, British Entomostraca, pag. 156. Taf 
XIX. fig. 8. 

1 fi 
OrY.-teím-tud, Erteeito. II. a " 
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Cypris pubera. FISCÍIER, Abhandl. über das Genus Cypris, pag, 
154. Taf. VIII. fig. 1 - 8. 

„ „ LILLJEBOKG, De Crustaceis etc. pag, 108. Tab. 
X. ffg. 1 — 5. 

„ „ ZENKEB, Monograpliie der Ostraeoden, pag. 70. 
„ strigata. BAIRD, Id. m. p. 157. 
„ reticulata. ZADDACH, Id. m. pag. 34. 
„ pubera. TÓTH és CIIYZER, A budapest vidékén eddig ta

lált hijanczokról, pag. 80. 
„ „ CHYZEK C , Ueber die Crustaceen-Fauna Un-

garns, pag. 510. 
„ i, HELLER C, Crustaceen Tirols, pag. 17. 
„ „ FRIC A.; Krustenthiere Böhmens, p. 22.6. fig. 23. 
„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 121. 

Az egész Mjj sörtézett, mellső és hátsó szegélyén fogazott; ol
dalról nézve legmagasabb közepe táján s a mellső szegély magasabb
nak látszik, mint a hátsó; felső szegélyén erősen iveit, idősebb pél
dányoknál kiszögellő; fölülről nézve a melhő és hátsó részlet egyen' 
lő, legnagyobb szélessége csaknem egyenlő magasságával. Színe zöld 
vagy szürkészöld. 

Testhossz. 2—2.5 mm. 
A legnagyobb fajok egyike. Legszebb példányait a Borjúinál 

alatti tócsákban találtam 1881 május hóban, nem különben a vas
úti hid mellett fekvő tócsákban is. Az előbbi helyen talált példá
nyok szép zöld színűek voltak, míg az utóbbi helyről gyűjtöttek 
erősen szürkék. 

2. Cypris ornata. Müller 0. Fr. 

Cypris ornata. MÜLLER 0. Fr., Id. m. pag. 51. Tab. III. fig. 4—6. 
„ clavata. BAIRD, Id. m. pag. 157. Tab. XVIII. fig. 4. 

Candona reptans. BAIRD, Id. ín. pag. 160. Tab. XIX. fig. 3. 3 a. 
Cypris ornata. ZADDACH, Id. in. pag. 33. 
Monoculus virens. JURIXE, Id. m. p. 174. Tab. XVIII. fig. 15. 16. 
Cypris ornata. FISCHER- Id. m. pag. 157. Tab. IX. fig. 7—10. 

„ „ LILLJEBORG, Id, m. pag. 110. Tab. X. fig. 19 — 
22. Tab. XII. fig. 4. 

„ „ ZENKEB, Id. m. pag. 72. Tab. I. fig. 11—17. 



— 235 — 

Cypris ornata. TÓTH és GHYZEK, Id. m. pag. 80. 
„ „ CHYZER 0., Id. m. pag. 510. 
„ „ HELLER C, Id. m. pag. 26. 
„ „ FRIC A., Id. m. pag. 226. fig. 24. 
„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 121. 

„ ',, MAITLAND, Naamlijst van vederlendsche schaalendie-
ren, pag. 28. Nr. 115. 

A kagyló mellső- és hátsó szegélye gyéren sörtézett; oldalról 
nézve fölül iveit, mellső fele magasabb, alul kerekített; fölülről néz
ve mellfelén keskenyebb, legnagyobb szélessége magasságánál csaknem 
nagyobb és szinte közepén fekszik; alsó szegélye egyenes, a kagylók 
szegélye kissé iveit; sárgás-fehér, mellső és hátsó felén a felső sze
gélyen vagy esúcsosan iveit, eMpticus, kékeszöld színű. 

Testhossz. 1.2 — 1.5 mm. 
Kolozsvár környékén egy lelethelyről gyűjtöttem, nevezetesen 

a szamosfalvi tócsákból, melyekben igen nagy számú és igen gya
kori. Különösen tavaszszal ós nyáron. 

3. Cypris virens. Jurine. 

Monoculus virens. JORINE, Id. ni. pag. 174. Tab. XVIII. fig, 15. 16. 
Cypris tristriata. BAIRD, Id. m. pag. 152. Tab. XVIII. fig. 1. 

1 a. 2. 3. 
„ virens. LIU.JEBOKG, Id. m. pag. 117. Tab. VIII. fig. 

16. Tab. IX. fig. 4. 5. Tab. X. fig. 
23—25. Tab. XII. fig. 5. Tab. XIX. 
fig. 8. Tab. XXVI. fig. 8. 

„ „ BEADY, Monograph of recent britiss Ostraeoda, 
pag. 364. Tab. XXIII. fig. 23—32. 
Tab. XXXVI. fig. 1. 

„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 122. 

A héjj sörtézett; oldalról nézve a mellső- és hátsó csúcs eayen-
lő magas, felső szegélye ívelt, legnagyobb magassága középvonalában 
van, alsó szegélye bemélyedt; felülről nézve tojásdad, mellső felén 
keskenyebb, kihegyzett, hátsó fele kerekített, legnagyobb szélessége ma
gasságával csaknem egyenlő; alatt ívelt; zöldes vagy zöldesfehér, fe
lül élénkebb zöld vagy zöldesszürke s a színváltozás teljes lehet, né
ha azonban halványabb színű s élénksége változó. Az alsó tapoga-

16* 
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tők harmadik -kének alsó oldalún hoszszú sörték, végkarmok A pot-
roh ágai közepesen iveitek. 

Testhossz, 2 mm. 
A vasúti hid melletti, tócsákból gyűjtöttem 1882. év tavaszán. 

Itt meglehetős gyakori és nagy számú. 

4. Cypris incongruens. Ramdohr. 

Cypris incongruens. RAMDOHR, Ueber die G-attung Cypris ect. pag. 
86. Tab. III. fig. 1—12. 15. 16. 
18—20. 

„ pellucens. RAMDOHR, Id. m. pag. 92. Tab. III. fig. 21. 
„ elongata. BAIKD, Id. m. pag. 156. Tab. XIX. fig. 6. 
„ fusca. FISCHER, Id. in. pag 156. Tab. VIII. fig. 9 — 

15. Tab. IX. fig. 1 - 6 . 
„ aurantia. ZADDACH. Id. m. pag. 37. 
„ „ BAIKD, Id. m. pag. 159. Tab. XIX. fig. 13. 

Monoculus aurantius. JDKÍNE, Id. m. pag. 173. Tab. XYIII. fig. 
5 — 12. 

„ rubcr. JÜRINE, Id. m. pag. 172. Tab. XVIII. fig. 
3. 4. 

Cypris incongruens. LiLLJEBOKG, Id. m. pag. 119. Tab. IX. fig. 
6. 7. Tab. XI. fig. 1—4. Tab. XII. 
fig. 6. 

„ „ BKADY, Id. m. pag. 362. Tab. XXIII. fig. 
16—22. 

„ fuscata. HEIILEB, Id. m. pag. 19. 
B „ TO.TH és CHYJSER, Id. m. pag. 82. 

A héjj gyéren szőrözött; oldalról nézve mellűiről lejtősebb, felső 
szegélye ívelt, legnagyobb magassága csaknem közepén van, alsó sze
gélye öblös; felülről nézve hossz-tojásdad, mellűiről keskenyebb, ki
hegyezett, hátulról (zárt héjjakkal) kerekített; legnagyobb szélessége 
magasságával csaknem egyenlő, a héjjak szélei hátúi meghajlottak, 
alatt domborúak; sárgásfehér, néha [időseknél) halvány vagy vörö
ses-szürke, a szem mellett nagy folttal, mdy oldalra húzódik s itt 
két nagy sötétebb folttal, A jobb héj mellűiről a balnál rövidebb 
szegélyéhez közel kis dudorkasorral díszített. Az alsó tapogatók har-
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madik ízének alsó oldalán hoszszú sörték, melyek a végkarmokat túl
haladják. A -potroh ágai hoszszúak, hegyesek. 

Testhossz. 1.3 — 1.8 mm. 
Kolozsvár határán gyakori faj. Szamosfalván és K.-Monostoron 

találtam állandó pocsolyákban az év minden szakában. 

5. Cypris Ovum Jurine. 

Monoculus ovum. JUHINE, Id. m. pag. 179. Tab. 9. íig. 18. 19. 
Cypris vulgáris. ZADDACH, Id. m. pag. 35. 

„ ' minuta, BAIRD, Id. m. pag. 155. Tab. XVIII. íig. 7. 8. 
„ pantherina. FISCHER, Id. m. pag. 163. Tab. XI. íig. 6—8. 
,, ovum. LILLJEBORG, Id. nt". pag. 112. Tab. X. íig. 

13 — 15. 
„ „ TOTII és CIIYZER, Id. m. pag. 85. 
„ „ CHYZEB C, Id. m. pag. 22. 
„ „ ZENKEK, Id. m. pag. 77. Tab. III. B. 

„ BRADY, Id. m. pag. 373. Tab. XXIV. fig. 31 
34. 43 - 45. Tab. XXXVI. fig. 8. 

„ „ HELLER, Id. m. pag. 23. 

FRIC A., Id. m. pag. 228. fig. 28. 
„ „ MAITLAND, Id. m. pag. 29. 
„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 121. 

A héjj duzzadt, hoszszú sörtékkel; oldalról nézve mellső felén 
léjtősebb; felső szegélyén kissé ívelt, legnagyobb magassága körülbelől 
közepe táján, alsó szegélyén egyenes; fölülről nézve tojásdad, mel
lűiről keskenyebb, hátúi kerekített, legnagyobb szélessége magasságá
val csaknem egyenlő; alatt ívelt, szegélye közepén meghajtott, szürke, 
néha világos színnel tarkázva. A potroh ágai vékonyak, a karmok 
közel feküsznek. 

Testhossz. 0.5—0.8 mm. 
A leggyakoribb fáj, csaknem minden időben és minden átku

tatott helyen találtam, néha felette nagy menynyiségben; így pél
dául a vasúti hid mellett fekvő öszszes tócsákban; a kardosfalvi ta
vakban ; szamosfalvi pocsolyákban stb. 

6. Cypris reptans. Baird. 
Candona reptans. BAIRD, Id. m. pag. 160. Tab. XIX. fig. 3. 3a. 
Cypris reptans. Ln.UEBORG, Id. m. pag. 123. Tab. XI. fig. 21 — 

23. Tab. XII. fig. 1—9. 
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Candona virescens. BKADY, Ami. et Mag. Nat. Hist. vol. XIII. p. 
61. Tab. IV. fig. 1—5. 

Cypris reptans. BIÍADY, Id. m. pag. 370/ Tab. XXV. fig. 10 — 14. 
Tab. XXXVI. flg. 4. 

A héjj hoszszúra nyúlt, tömötten sörtézett, elszórtan reczézett; 
oldalról nézve mellső' és hátsó fele csaknem egyenlő magas, legmaga
sabb közepén s üt kissé iveit, alsó része elől öblözött; felülről nézve 
hoszszúkó-tojásdad, mell felöl hegyesebb, legnagyobb szélessége ma
gasságánál nagyobb, a jobb héjj kisebb; alul ívelt; zöldesfehér; a 
zárizmok körül szürkés-sárga, nagyobb foltokkal keverve, oldalán 
két egyenlő párhuzamos sötétzöld folttal A szem oldaH felezik s fö
lül alig látható. Az alsó tapogatók harmadik ízének alsó oldalán 
fekvő söríék száma hat, s ezek közül a hoszszabbak a negyedik ízt 
kevéssel túlhaladják. A potroh ágai hoszszúak, vékonyak, kissé ivei
tek, csaknem egyenlők, hátsó szélükön sörtézettek; az utolsó három 
leghoszszabb. Mindéneknél leghoszszabb. 

Testhossz. 3 — 3.2 mm. 
E szép fajt 1882. óv májas 2-án találtam meg először a po

kololdali tóban; ugyanezen óv september havában a Kajántó völgyé
nek apróbb tócsáiból is gyűjtöttem. 

7. Cypris oompressa. Baird. 

Cypris comprcssa. BAIRD, R m. pag. 154. Tab. XIX. fig. 14. 
14. a—c. 

» „ LILLJEBOEG, Id. m. pag. 112. Tab. X. fig. 
1 6 - 18. 

„ „ BIÍADY, Id. m. pag. 372. Tab. XDIV. fig. 1—5. 
Tab. XXXVI. fig. 6. 

„ punctata. ZBNKEK, Id. m. p. 77. Tab. III. A. 
K ,, HELLER, Id. ni. pag. 22. 

MARGÓ T., Id. ni. pag. 121. 
» „ CHYZER, Id. m. pag. 512. 

A héjj vékony, öszszenyomott, gyéren sörtézett; oldalról nézve 
mellső és hátsó csúcsa csaknem egyenlő magas, vayy a hátsó kevés
sel magasabb, felső szegélye erősen ívelt, legmagasabb közepén, alsó 
szegélye kissé ívelt; fölülről nézve megnyúlt, mellső felén kissé he
gyes, alsó felén ívelt; sárgás-fihér, szürkésen pontozott vagy befut-
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tátott. A potroh ágai rövidek és szélesek, a körmök némileg íveltek 
s a hátsó oldal sörtéjétől távol állanak, mely az ág utolsó harma
dában fekszik. 

Testhossz. 0.5 — 0.8 mm. 
1882. évi május hó 1-én tett kirándulásom alkalmával talál

tam a pokololdali tóban, hol igén gyakori. 

2. Genus. C y p r i d o p s i s . Brady. 

Cypris alakú, a potroh ágai durványosak, két vékony sörte-
szerü nyúlványból állanak, egy közös alapról indulnak, mellső végük 
megvastagodott. A második lábpár rövid, horgos körömben végződik 
két Mzéphoszszúságil sörtével. 

E genus alakjai a korábbi búvárok által Oyprisek gyanánt 
Írattak le, B r a d y különítette el őket először. 

1. Cypridopsis aculeata. Liltjeborg. 

Cypris aculeata. LILLJEBORG, Id. m. pag. 117. Tab. XI. fig. 
15. 16. 

„ „ CHYZEK, Id. m. pag. 512. 
Cypridopsis aculeata. BRADY, Id. m. pag. 376. Tab. XXIV. fig. 

16—20. Tab. XXXVI. fig. 10. 
A héjj kissé pelyhes, felül tüskés, ívelt tüskékkel; oldalról néz

ve rövid és magas, mellső és hátsó szegélye egyenlő, felső oldala erő
sen ívelt, közepe táján legmagasabb; alsó oldala gyengén öblözött; 
felülről nézve hoszszúkó tojásdad, elöl hegyesebb, tüskés, legnagyobb 
szélessége magasságánál sokkal kisebb; alól ívelt, zöld, felül és sze
gélyén élénkebb szinü. 

Testhossz. 0.5—0.8 mm. 
Kolozsvár környékén Szamosfalva és K.-Monostor határán gyűj

töttem állandó álló vizekben, de nem nagyon gyakori. 

2. Cypridopsis vidua. Müller 0. Fr. 

Cypris vidua. MÜLLER, Id. m. pag. 55. Tab. IV. fig. 7-—8. 
„ „ ZADÜACH, Id. m. pag. 35. 

„ BAIRD, Id. m. pag. 152. Tab. XIX. fig. 10. 11. 
„ „ FISCHEÍÍ, Id, m. pag. 194. Tab. X. fig. 6. 7. 

Monoculus vidua. JOIÍINE, Id. ni.""pag. 175. Tab. XIX. fig. 5. 6. 
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Cypria vidua. ZIÍNKEK, Id. m. pag; 77. 
Cypris „ TOTii és CíiYZEK, Id. m. p. 85. 

,, „ HŰLLEK, Id. m. pag. 24. 

„ „ FRIC A., Id. m. pag. 227. fig. 27. 
„• „ MARGÓ T., Id. m. pag. 121. 

„ „ MAITLAND, Id. m. pag. 29. 
Cypridopsis vidua. BRADY, lel. m. pag. 375. Tab. XXIV. fig. 27 

30. 46. 
A héjj 'hoszszú, végükön pamatolt sörtékkel fedett; oldalról 

nézve mellső és háts'j része egyenlő magas, közepén legmagasabb és 
legnagyobb magassága szélességénél kisebb; alsó oldala egyenes; fö
lülről nézve duzzadt, tojásdad, hátúi szélesebb, legszélesebb közepe 
táján; alul kissé ívelt, a héj jak szélei közepén duzzadtak; zöldes fe
hér, mellső és hátsó részén két szaggatott, szürke vagy zöldesszürke 
sávval, néha egészen zöld. 

Tésthossz. 0.5—0.8 mm. 
1882. évi september hó 25-én észleltem a vasúti liid mellett 

fekvő pocsolyában, melyben a Daphnia pulex, Gyclops oantbooarpoi-
des stb. Volvox minor társaságában meglehetős gyakori. 

3. Genus. M o t o d r o m a s . Lilljeborg. 

Cyprois. ZlSNKEK. 
Notodromas. BRADY. 

Két szemmel. Tapogatói a Cypris neméhez hasonlók, a felsők 
hét, az alsók hat ízűek. Az alsó tapogatók harmadik ízének alsó ol
dalán hoszs.ú s a végső íz körmeit túlhaladó sörték vannak. A má
sodik pár alsó állkapocs kopoltyúfüggelék nélkül, a hímnél lábala
kú. A. két lábpár közül az utolsó vékony és ívelt. A potroh ágai 
vékonyak, vonalszerűéit. 

E nemet L i l l j e b o r g állította fel, azonban az utánna követ
kező búvárok közül sokan ezt elejtették és az egyedüli ide tartozó 
fajt Oyprisnek tekintették. Legújabban B r a d y L i l l j e b o r g néze
tét feleleveníti ós mint helyeset tünteti fel. 

1. Notodromas monaclras. Müller 0. Fr. 

Cypris monacba. MÜI.LÜR 0. Fr., Id. in. pag. 60. Tab. V. fig. 
' ' 6—8. 
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Cypris monacha. ZADDACH. Id. m. pag. 31. 
„ „ BAIRD, Id. m. pag. 153. Tab. XVIII. fig. 6. 
„ „ Fis-CHKR, Id. m. pag. 146. Tab. IV. fig. 1 — 11. 

Monocul.us monaehus. JÜRINE, Id. in. pag. 173. Tab. XVIII. fig. 
13. 14. 

Cyprois monacha. ZENKER, Id. m. pag. 80. Tab. III. 0. 
Cypris ., MAITLAND. Id. m. pag. 28. 

„ ,, FRIC A., Id. m. pag. 228. fig. 29. 

Notodromas monaehus. HELLER, Id. m. pag. 12. 
„ „. BRAÜY, Id. m. pag. 379. Tab. XXIII. fig. 

1 - 9 . Tab. XXXVI. fig. 3. 
E fajra ugyanaz jellemző, mi a nemre, miután e nemben 

eddig az egyedüli faj. Kolozsvár határán igen gyakori és közönsé
ges. ;Legjobb lelethelyei Szamosfalván az útszéli tócsák, a kardos
falvi tó s a vasúti hid melletti tócsák. Minden időben gyűjtöttem 
meglehetős szám mai. 

4. Genus. Candona. Baird. 

A második alsó állkapcsi pár kopoltyúfüggelék nélkül. Az al
só tapogatók harmadik íze alatt? közel alsó csúcsához sörtepamai 
nélkül. Egyebekben a Cypris nemhez hasonló. 

E nemet B a i r d különbözteti meg legelőször, utánna csak 
L i l l j e b o r g , H e l l e r és B r a d y tartja még meg, míg a többi 
búvárok Z o n k e r után mellőzik és Cypris nem gyanánt irják le. 

1. Candona candida. Müllcr 0. Fr. 

Cypris candida. MÜLLER 0. Fr., Id. m. pag. 62. Tab. VI. fig. 
7 - 9 . 

„ „ ZADDACH, Id. m. pag. 38. 
.Monoculus candidus. JUIÍISE, Id. m. pag. 176. Tab. XIX. fig. 7. 8. 
Candona luceus. BAIRD, Id. m. pag. 160. Tab. XIX. fig. 1. 

„ similis. BAIRD, Id. m. pag. 162. Tab. XIX. fig. 2. 2 a. 
Cypris pellucida. FÍSCRER, Id. m. pag. 148. Tab. V. fig. 1—4, 

., fabaeformis. Fis CHER, Id. m. pag. 146. Tab. III. fig. 6—16. 
Candona candida. LILLJEBORG. Id. m. pag. 127. Tab. XI. fig. 19. 

20. Tab. XXV. fig. 13 - 15. 
Cypris candida. ZENKER, Id. m. pag. 76. 
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Cypris candida. TÓTH és CHYZER, Id. m. pag. 81. 
„ „ CHYZER, Id. m. pag. 511. 

„ FRIC, A., Id. m. pag. 227. fig. 25. 25 a. 
„ „ MAITLAND, Id. m. pag. 29. 
'„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 121. 

Candona candida. HELLEK, Id. m. pag. 28. 
„ „ BRADY, Id. m. pag. 383. Tab. XXV. fig. 1—9. 

Tab. XXXVI. fig. 13. Tab. XXXVII. 
fig. 1. 

A héjj hoszszúdad, vese alakú, kissé szőrözött, fehéres, fénylő; 
oldalról nézve mellső fele kissé lejtősehh, hátsó fele emelkedett, felső 
szegélye csaknem egyenes, alsó szegélye erősen ívelt; fölülről nézve 
hoszszúkó-tojásdad, mellűiről hegyesebb, legnagyobb szélessége magas
ságával csaknem egyenlő; a jobb héjj kisebb; alatt ívelt. Oldalán a 
szalag hátsó részéhez közű egyenes, fényes emelkedéssel. A nőstény 
második tapogató párja rövid, vastag, öt ízű; a hímnél hoszszúkás, 
hat ízű. A potroh ágak rövidek, szélesek és erősen íveltek, a kör
mök felett a hátsó szegélyen sörtével, vagy körmökkel. 

Testhossz. 1.5 — 1.8 mm. 
Kolozsvár környékén csakis Szamosfalván találtam 1881. má

jus hóban, könynyen kiszáradó pocsolyákban. Nem nagyon gyakori. 

2. Candona compressa. Koch. 

Oypris compressa. KOCH, Id. m. Hcft. 21. Tab. 17. 
„ „ FISCHER, Id. m. pag. 144. Tab. II. fig. 7 — 1.2. 

Tab. III. fig. 1—5. 
Candona „ LILLJEBORG, Id. m. pag. 129. Tab. XXVI. fig. 

1—3. 
„ „ BRADY, Id. m. pag. 382. Tab. XXVI. fig. 

22—27. 
A héjj borzas, szürkésfehér, fénylő; oldalról nézve mellső fe

lén Ujtősébb, az alig látható szem előtt kis öböllel, felső szegélye kö
zepén egyenes, alig emelkedett, hátul egyenesen alá szálló, alsó sze
gélye kissé iveit; fölülről nézve hoszszúkó-tojásdad, elől hegyesebb, 
tüskés, hátúi kerekített, legnagyobb szélessége magasságánál kisebb, 
alatt ívelt. Az alsó tapogatók harmadik íze belül még csak durva-
nyos sörte pamatot sem visel. Az első lábpár körme leghoszszabb, 
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vékony; a második lábpár végén még hoszszú sörték is vannak. A 
potroh ágai az előbbi fajéval egyezők, de kissé vékonyabbak. 

Testhossz. 1. mm. 
A szamosfalvi tócsákból gyűjtöttem legelőször 1881. évi június 

hóban. 1882. évi április havában a pokololdali tóban is megtalál
tam ; de sem az előbbi, sem az utóbbi helyen nem gyakori. 

III. Bond. Fhy l lopoda = L e v é l l á b u a k . 

Lapított, gyakran szembetűnően ízeit testüek, sokszor kagyló 
alakú, köpenyszerű vagy Icétl&mezű héjj kettőzettel, lapított,, lecélala-
kú négy pár lábbal. 

Két alrendre osztatnak a tapogatók és lábak szerkezetének te
kintetbe vételével. 

1. Air. Cladocera = A g a s c s a p u a k . 

A test gyakran átlátszó, fölül boltozott héjj által körített. Egy 
nagy öszszetdt s a test burka által borított szemmel és kis mellék
szemmel. Négy tapogató közül kettő rendesen kisebb a fej alsó ré
szén, két nagyobb a fej oldalán s két vagy három ízű, sörtés, eve
zésre szolgáló. A. rágok faldosók nélkül. Egy pár alsó állkapocs. 
Négy-, öt- vagy hat pár levélalakú lábbal, melyek különböző részek
ből vannak öszszdéve. A poiroh rendesen öszszenyomott, hátsó ré
szén kél sör'eszerü függelékkel, a végbélnyílás hoszszúdad, tüskék
kel vagy sörtékkel környezett, végén két karommal. 

Az- ujabb búvárok ezen alrendet több családra ós alcsaládra 
osztják. . 

1. Család. Baphnidae . Müller P. E. 

A lábak mozgékonyak, lemezesek, homályosan ízeitek, héjj ál
tal fedettek. 

E családba több ajcsalád tartozik, nagy részt oly alakokkal, 
melyokot a korábbi búvárok egy családba és nembe osztottak be. 
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1. Alcsal. Daptminae. Müller P. E. 
Daphninae, BAIRD. 
Daphuidac, SCHOEDLER. 
Daphnidac ct Bosmiaidae, DANA. 
Daplmidae, Lyncodaphnidae, Bosimnidae, SARS. 

A lábak különböző alakúak, részben levélszerűek. Az evező ta
pogatók ágai közül egyik három-, másik négy ízű. 

1. Genus. D a p l i n i a . Schoedler. 

A fej nincs a tortól befűződés által elválasztva, ívelt, a csőr a 
nősténynél többé kevésbbé hegyes, a hímnél kerekített. A. test váza 
csaknem tojásdad, rhomlos terecskék által reczézett, hátsó sz gély'n 
fogazott, fölül fogazott nyúlványban végződik. Idegdúcz megvan. A 
nőstény mellső tapogatói rövidek, mozdulatlanok, a fej váza által 
részben fedettek; a hímeké ellenben hoszszúak, mozgathatók, végükön 
ölelő tüskével fegyverzettel-:. Az evező tapogatók sortéi tollasok; az 
ágak három ízűek, négy, gyakrabban öt sörtécel. A potroh felül há
rom- vagy négy nyúlványnyal. A fark középhoszszú, vége felé he-
ggeserlö. Az ephippium két petével. Mozgásuk ugrándozó. 

1. Daphnia pulex. De Geer.1) 

Daphnia pulcx. LEYDIG. Naturg. d. Daphn. p. 117. Tab. I. fig. 
1 - 7 . 

„ „ SCHOEDLER, Die Branch. d. Umg. v. Berlin, p. 13. 
fig. 2. 4. 

„ „ MÜLLER P. E., Danmarks Cladocera, pag. 110. 
Tab. I. fig. 4. 

„ „ Lurz ADOLF, Beob. ü. d. Cladoceren d. Umg. v. 
Leipzig. Sitzber. d. naturf. Gesellseh. 
zu Leipzig, p. 36. 

„ „ LUTZ A., Unters. ü. d. Cladoe. d. Umg. v. Bern. 
Mitth. d. naturf. Gesellseh. in Bern. 
1878. p. 41. 

J) A L e y d i g nagy Monographiájának megjelenése előtti -irodalmat és 
synonimákat nem sorolom fel, miután az abban megtalálható s fő súlyt csak a 
L e y d i g művének megjelenése után kiadott irodalmi termékekre fektettem, külö
nösen ezeket igyekeztem lehető pontosan öszszegyűjteni, 



- 245 -

Daphnia pulex. KÜRZ W.', Dodekas neuer Cladocercn etc. p. 22. 
„ „ HULÍJIOH B., Die Cladoceren Böhmens, p. 26. 
„, „ FRIC B., Crustaceen Böhmens, pag. 231. fig. 33. a. h. 
„ „ CHYZEB C, TJeber die Crustacecnfauna Ungarus, 

p. 506. 
„ „ TÓTH S., Die Kotatoricn und Daphn. d. Urag. v. 

Pest-Ofen. pag. 184. 
s „ ULJANIN, Reise in Turkestan, pag. 46. 
„ „ MAKUÓ T., Budapest és környéke állattani tekint. 

pag. 120. 
„ „ MAITLAND, Síeaculijst v. nederl. Schaalend, p. 26. 

A fej hegyes ormánynyal. A héjj tojásdad, hiöblösödött, rövid 
nyúlványnyal. Jdegdúczczal, A farkkörmök alapjukon fogsorral fegy-
verzettek. A lám tapogatója hoszszú kapaszkodó sörtével, végén két
ágú, ívelt. A potroh nyúlványa, mely más hímeknél hiányzik, hosz
szú, sörtés. 

Testhossz. 1.5 — 2.5 mm. * 
A leggyakoribb fajok egyike. Az óv minden szakában előfor

dul s különösen az ideiglenes álló vizeket kedveli. A. múzeum kert
ben egy' aquarium vizében találtam nagy menynyisógben 1881. év
ben ; de ugyanezen évben a városi tavakban, a kardosfalvi tóban ós a 
k.-monostori pocsolyákban gyűjtöttem. 1882. évben a vasúti állomás 
környékén fekvő tócsákban is megtaláltam. 

2. Daphnia longispina. Müller 0. Fr. 

Daphnia longispina. LEYDIG, Id. m. pag. 140. Tab. II. fig. 13—20. 
„ „ SAKS G. 0., Crust. Clad. i Omgn. of Chris-

tiania, pag. 145. 
„ „ MÜLLEK P. E., Id. m. pag. 112. Tab. I. fig. 

1 - 2 . 
n „ MAITLAND, Id. m. pag. 26. 
„ ••'. .„ MARGÓ T., Id. m. pag. 120. 
„ „ • TÓTH S., Id. m. pag. 184. 
„ „ CHÍTZER C, Id. m. pag. 506. 

„ FiilC, Id. m. pag. 233. fig. 36. 
•„ „ HELLICH, Id. m. pag. 32. 
„ „ KUKZ W-., Id. m. pag. 21. 
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Daphnia longispina. LÜTZ A., Die Cladoc. d. Umg. v. Bern. p. 41. 
„ „ LUTZ A., Cladoceren d. Umg. v. Leipzig. 

pag. 36. 
„ „ SCHOEpLER, Brauchiopoden d. Umg. v. Ber

lin, pag. 14. fig. 13. 14. 
„ „ TOTII S., A budapesti kandicsfélék, pag. 136. 

%• 7. 
A fej ormánya kissé hegyes. A héjj tojásdad vagy kidomboro

dott. A fark körmei nem fogazottak, hanem hoszszában finom sörte-
sorral díszítettek. A him tapogatói vékonyak, egyszerűek, ölelösörté-
vel, mely a többinél valamivel feltűnőbb. A. hát közepén egy—há~ 
rom kis tüske. 

Testhossz. 1.5—2 mm. 
Nem oly gyakori mint az előbbi faj. 1881. évben a szamos

falvi tócsákban gyűjtöttem ; 1882. évben megtaláltam a vasúti álló-, 
más környékén fekvő pocsolyákban is. 

2, Genus. S i m o c e p l i a l u s . Schoedler. 

A fej fölül egy bemélyedés által van a tortól elválasztva, bol
tozatos, ormánynyal. A test héjjá rhombalakú szögben metszett, sza
bálytalan, harántirányú sávokkal ékített. Agydúczok vannak. A ta-
pjogatók kicsinyek, szabadok s mindkét ivarnál csaknem egyenlőéit, 
a himnél két kis tapogató, oldal sörtével, Az ágas tapogatók ágai 
négy ízűek egy végsörtévei, mely belső oldalán rövid sörtékkel, külső 
oldalán gyengén fogazott; a többiek kettősen ízeitek, szőrösek. A 
potrohon felül két nyúlvány van. A fark nagyocska, végén csonkított. 
A him első lábpárján ostor nincs. Az ephippiumban egy pete van. 
Mozgása majd ugrándozó, hasoldalával gyakran fölfelé, majd forgó. 

1. Siaocephalus retulus. Műller 0. Fr. 

Daphnia sima. LEYDIG, Id. m. pag. 153. Tab. I. fig. 11—12. 
Tab. III. fig. 24—29. 

Simoceplialus vetulus. Schoedler, Branch. d. Umg. v. Berlin, p. 18. 
„ „ MÜLLER E. P. Id. m. pag. 122. Tab. I. 

fig. 26 - 27. 
Daphnia sima. TÓTH S., A budapesti kandicsfélék. ,p. 138. fig. 8. 

„ „ TÓTH S., Die Botatorien u. Daplinien etc. p. 184. 

• 
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Daphnia sima, OiiYZ-ER, íd. m. pag. 506. 
Siraocephalus vetulus. LUTZ, Cladoceren d. Umg. v. Leipzig. p. 38. 

); „ ÜLJAXIX, Keise in Turkestan, pag. 47. 
)5 LUTZ A., Cladoceren d. Umg. v. Bem. p. 41. 
„ „ KÜKZ W., Id. m. pag. 29. 

n . „ HELLICH B., Id. m. pag. 41. fig.. 42. 
Daphnia sima. Fmc, Id. m. pag. 234. fig. 37. 
Siraocephalus vetulus. MARGÓ T., Id. m. pag. 120. 
Daphnia sirna. MAITLAXD, Id. m. pag.27. 
A fej a szem előtt kerekített, az ormány előtt egyenletesen öb-

lözött. Az agydúcz erősen megnyúlt, vagy csaknem fonálalakú A 
test héjjá fölül nyúlvány nélkül; az állat legnagyobb magassága a 
hátsó szabad szegély hoszszával szinte egyenlő. A fark körmeinek 
fogacskái kicsinyek, rövidek és mindkét sorban csaknem egyenlők. A 
fark tüskéi egyenlően iveitek. 

Testhossz. 2 — 2.5 mm. 
A gyakori fajok közé tartozik. 1881. évben a városi tavakból, 

kardosfalvi tóból, Borjúinál alatt fekvő tócsákból gyűjtöttem; 1882. 
évben a vasúti állomás környékén elszórt pocsolyákból, a szamos
falvi tócsákból hoztam, melyekben különösen július és augustus hó
napokban igen gyakori ós nagy számú. 

3. Genus. Scaph.olet>eris. Schoedler. 

A fej a tortól bemélyedés által mindig el van választva, bol
tozatos, az oirmány kissé hegyes. A test héjjá csaknem négyszögű, 
éles szögletekkel; hat szögletű terecskékkel hálózott, hátoldala befelé 
ívelt, sörtés. Az agydúczok megvannak. A tapogatók kicsinyek, moz
dulatlanok, a test héjjá által csaknem elfedettek s mindkét ivarnál 
egyenlőéit, Az ágas tapogatók sortéi mind tollasak; az ágak három 
ízűek öt sörtével A potrohon két kis nyúlvány. A fark közepes kere
kített csúcscsal. A hím első Mbpárán nincs ostor. Az ephippium egy 
petét zár. Mozgása egyenletes, haso1'dalával fölfelé tekint. 

1. Scapholeberis mucronata. Müller 0. Fr. 

Daphina mucronata. LEYDIG, Id. m. pag. 187. Tab. IV. fig. 
3 5 - 3 7 . 
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Scapholeberis mucronata. SCIIOEDI.ER, Branch. d. Umg. v. Berlin 
pag. 24. 

• cornuta. ScHOEDLER, Id. m. pag. 24. 
„ „ SCHOKDLKK, Cladoceren dec frisch. 

pag. 7. 
MÜLEER P. E., Id. m. pag. 124. 
HELLICH B., Id. m. pag. 45. fig. 
PLATEAU, Rechercli. sur les Crust. 

douce. 
LUND, Bidrg. til Cladocer. Morph. og. 

Syst. p. 157. Tab. V. fig. 11 — 16. 
Fiiig, Id, m. pag. 237. fig. 41. 
MAITLAND, Id. m. pag. 26. 
CÍIYZEIÍ C, Id, m. pag. 506. 
TÓTH S., A budapesti kandicsfélék, pag. 

148. fig. 13. 
Scapholeberis mucronata. ULJANIN, Eeise in Turkestan, pag. 48. 

Umg. v. Bern. 

Cladoc. d, Umg. v. Leipzig. 

Id. m. pag. 28. 

„ „ LUTZ A., Cladocet. d. 
pag. 42. 

LUTZ A., 
pag. 38. 

„ „ KüRZ W., 
„ „ MARGÓ T., Id. m. pag. 120. 

A fej a tortól bemélyedés által fi van választva. A test héjjá-
nak hátsó szegélyén alatt hoszsm, erős tövissel. Az agydúcz pont 
alakú. Színezete szürke. 

Testhossz. 0.8—1 mm. 
E fajnak két varietasa fordul elő, nevezetesen egyiknél a hom

lokon semmi nyúlvány nines, míg a másiknál egy fölfelé ívelt erős 
tüske áll ki mellfelé. Mint a synonimákból kitűnik, S c h o e d l e r e 
Írét varietást külön faj gyanánt tekintette és irta le s csak a ké
sőbbi búvárok egyesítették. En mind a két alakot megtaláltam. Azt 
az alakot, melynek homlokán a tövis ki volt fejlődve osnpán két 
alkalommal észleltem, nevezetesen 1881. év május és június havá
ban a Szamos egyik kiapadt ágában, 1882. év május 1-ón pedig a 
pokololdali tóban. E helyeken nagy menynyisegben volt. A másik 
alakot 1881. évi június és július hónapokban a városi tavakból, a 
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kardosfalvi tóból, a szamosfalvi tócsákból és september hóban a vaá* 
úti lúd melletti pocsolyákból gyűjtöttem. Feltűnő azon körülmény, 
hogy a két alakot egymás társaságában egyszer sem láttam s azon 
körülményből, hogy az egyiket kora tavaSzszal, másikat nyár dere
kától őszig észleltem, következtetem, miszerint saison dimorphis-
mussal van dolgunk. <, 

4. Genus. Ceriodaplmia. Dana. 

A fej a tortól fölül mély bemélyedés által van elválasztva, 
töbíé-kevésbbé boltozatos, orrmány nélkül.- A test héjjá tojásdad vagy 
kerekded, hatszögletű terecskékkel díszített; fölül keskeny szögletben 
végződik tövis nyúlvány nélkül. Az agydúcz meg van. A tapogatók 
szabadok, mozgathatók, a nőstényeknél kisebbek, a hímeknél hosz-
szahbak s végükön ölelő sörtével fegyzerzettek. Az ágas tapogatók 
sortéi mindnyájan tollasok; ágai három izüek öt sörtével. A potroh 
fölül egy rövid nyúlványnyal. A fark nagyocska és változó alakú. 
A him első lábpárja hoszszú ostorral. Az ephippium egy petével. 
Helyváltoztatása ugrándozó. 

1. Ceriodaphnia reticulata, Jurine. 

Monoculus reticulatus. JURINE, Id. m. pag. 139. Tab. XIV. fig. 
3—4. 

Daphnia reticulata. BAIRD. Id. m. pag. 97. Tab. VII. fig. 5. 
„ quadrangula. LILLJEBORG, Id. m. p. 35. Tab. III. fig. 1. 

Ceriodaphnia reticulata. SCHOEDLER, Brachiop. d. Umg. v. Berlin. 
pag. 26. 

Daphnia „ LEYDIG, Id. m. pag. 182. Tab. IV. fig. 
34—3.6. 

Ceriodaplmia „ SARS G. 0., Om. u. Clirist. Omequ. foret. 
Cladoc. pag. 275. 

,, „ MÜLLER P. E., Id. m. pag. 127. Tab. I. 
fig. 11 — 12. 

„ „ LUND, Id. m. p. 159. Tab. VI. fig. 7—8. 

„ „ KURZ, Id. m. pag. 20. 
Daphnia „ TÓTH, Kotatorien und Daplinien. pag. 184. 

„ „ CHTZER, Id. ni. pag. 506. 

Orv.-term.-tud, Értesítő. II. 17 
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Ceriodaphni% reticulata. LUTZ A., Cladoceren d. Umgg. T. Bern. 
pag, 42. 

„ „ LUTZ A., Cladoceren d. Umg. v. Leipzig, 
pag. 37. 

Daphnia „ TÓTH S., A budapesti kandicsfélék. pag. 
147. fig. 12. 

Ceriodophnia „ MAEGÓ T., Id. m. pag. 120. 
A fej fölfelé emelkedett, a tapogatók alapja előtt homályosan 

szögelt, szerfelett nagy és kiálló boltozatokkal. A test héjjá tojásdad, 
mellfelé keskenyebb, fölül erősen tüskézett, sűrűn reczézett. A tapo
gatók kicsinyek. A fark középnagyságú, végén kerekített, kissé elmet
szett, a középső sorban mindkét oldalon nyolez vagy tiz hoszszú tüs
kével, semmi tüskés nyúlványnyal; a körmök alapjukon négy-hat 
fogból álló sorral. A him tapogatói végükön hoszszú horgnélkűli 
sörtével. 

Testhossz. 1.8—1.1 mm. 
A gyakoribb alakok közé tartozik. 1881. évben, a szamosfalvi 

ós kardosfalvi tavakban találtam, nem különben a múzeum kerti 
nagy tóban is. 1882. évben a vasúti állomás környékén fekvő tó
csákból gyűjtöttem. 

2. CeriodapMa pulchella. Sars G. 0. 

Ceriodaphnia pulchella. SAUS Gr. 0., Om d. i. Christ. Omegn. iagtt. 
Cladoc. pag. 276. 

„ „ MÜLLEB P. E.. Id. m. pag. 128. Tab. 1-
fig. 13—14. 

„ „ KÜKZ W. Id. m, pag. 21. 

„ „ LüTZ A., Cladoc. d. Umg. v. Leipzig. p. 38. 
„ „ LUTZ A., Cladoc. d. Umg. v. Bern. p. 42. 

. . . „ „ ULJANIN, Reise in Turkestan. pag. 49. 
A fej fölfelé emelkedett, vagy a tapogatók alapján domború, erő-

sen szögletes, csaknem derékszögű, a boltozatok alig kiemelkedők. A 
héjj tojásdad, fölül majdnem derékszögű szélesen reczézett. A tapo
gatók nagyocskák. A fark középnagyságú, vége felé keskenyedő, kis
sé elmetszett; tüskéi szinte egyenlő hoszssúak s mindkét oldalon ki-
lencz-tizenegy; tüskés kiemelkedés nélkül; a körmök egyszerűek. A 
him tapogatói végükön hoszszú, horog nélküli sörtével, 

Testbossz. 0.5—0.6 mm. 
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1882. év május bávában észleltem legelőször a múzeum kerti 
nagy tóban, melynek felületén ezen időtájban nagy menynyiségben 
fordult elő Diaptomusok társaságában. 

3. Ceriodaphnia quadrangula. Müller 0. F. 

Baphnia quadrangula. MÜLLER 0. Fr., Entom. seu Insect. testac. 
pag. 90. Tab. XIII. fig. 3 - 4 . 

„ reticulata. BAIRD, Id. m. pag. 97. Tab. XII. fig. 1—2. 
„ quadrangula. LEYDIG, Id. m. p. 178. Tab. IV. fig. 30—33 

Ceriodaphnia „ MÜLLER P. E., Id. m. pag. 130. Tab. I 
fig, 16 — 18. 

Daphnia ;, TÓTH S., Kotatorien u. Daphnien etc. p. 184. 
»'.'•'„' „ TÓTH S., A budapesti kandicsfélék, p. 146. 

fig. 11. 
Ceriodaphnia „ MARGÓ T., Id. m. pag. 120. 
A fej erősen aláhajlott, végén kerekített, a tapogatók alapja 

előtt nem erősen szögletes; kiálló boltozatokkal. A héjj kerek, vagy 
majdnem négyszögű elmetszett szögekkel, fölül mm emelkedik ki, 
csaknem derékszögű, szélesen reczézett. A tapogatók nagyok. A fark 
keskeny, végső felében egyenlő széles, végén kissé elmetszett; nyolcz, 
csaknem egyenlő hoszszú tüskével, tüskés dudor nélkül, egyszerű 
körmökkel. 

Testhossz. 0 . 6 - 0 . 8 . 
Az előbbeni társaságában találtam nyár folytán, de nem oly 

gyakori mint amaz. Legnagyobb menynyiségben 1881. év júniusj 
havában gyűjtöttem a Borjumál alján fekvő tócsákból és a vasút 
állomás környékén fekvő pocsolyákból. 

5. Genus. M o i n a . Baird. 

A fej fölül a tortól bemélyedés által van elválasztva, gyenge 
boltozatokkal, semmi orrmánynyal. A test héjjá csaknem négyszögű, 
elmetszett szögletekkel, reczézett. Agydúcz hiányzik. A tapogatók na
gyok, mozgathatók, közepükön ostor alakú sörtével; a hímek tapoga
tói igen nagyok, végükön vékony. sörtékkel. Az ágas tapogatók sortéi 
tollasak, ágaik három ízűek öt sörtével. A potroh fölül kis nyúl
ványnyál, mely hiányozhatik is. A fark sörték alakja az előbbenie-
kétöl eltérő, hoszszúak. A fark kötép nagyságú, vége felé keskenye-

17* 
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dő, a végbél nyílás nem mint az elöbbenieknél a fai k körmök kö
zelében, hanem azoktól meglehetős távolságban A him első lábpárja 
erős karommal és, rövid ostorral. Az ephippium egy petével. Hely
változtatása ugrándozó. 

1. Moina kracMata. Jurine. 

Daphnia brachiata. LEYDIG, Id. m. pag. 166. Tab. IV. fig. 39. 
Tab. V. fig. 40—43. 

„ „ TÓTH S., A budapesti kandicsfélék, pag. 142. 
fig. 9. 

„ . „ CHYZER C, Id. m. pag. 506. 
„ „ TÓTH S., Botatorien und Daphnien, pag. 184. 

Moina „ Mür.LER P. E., Id. m. pag. 133. Tab. II. 
fig. 33. 

„ „ LUND, Id. m. pag. 162. Tab. VII. fig. 1 — 4. 
Daphnia „ FBIC. A., Id. m. pag. 235. fig-. 38. . 
Moina „ HELUCH, Id. m. pag. 53. fig. 20. 

„ „ ULJANIN, Reise in Turkestan, pag. 49. 
„ „ MAKGÓ T., Id. m. pag. 120. 

A potrohon felül semmi nyúlvány nincs. A tapogatók sortéi 
ostorszerűek, a tapogatók harmadával csaknem egyenlő hoszszáak. 

Testhossz, 1.2—1.5 mm. 
Nyár folytán igen gyakori alak, különösen könynyen kiszárad

ható pocsolyákban találtam számlálhatlan menynyiségben; így 1881 
óv június és július havában a Szamos kiöntése után hátramaradt 
tócsákban, a szamosíalvi pocsolyákban, a városi tavak környezeté
ben fekvő pocsolyákban. 

Subfam. Lynceinae. Müller P. E. 

Mindkét oldalon öt-hat egyenlőtlen szerkezetű lábbal, melyek 
részben levélalakúak. Az ágas tapogatók mindkét ága három ízű. 

1. Genus. A l o n a . Baird. 

A fej mozdulatlan, semmi barázda által nincs a tortól elvá
lasztva, a héjj széles, eléggé egyenletes és nem vájt szem van. A test 
héjjá széles; a farktáj szegélyének magassága az állat legnagyobb 
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hoszszánál kevéssel kisebb. A fark öszszeny omolt, széles különböző 
alakú, mindkét oldalon (oldali és szegély) két sörte sorral, melyek 
közül egyik tüskeszerű. A fark körmei nagyok, csupaszok, vagy pe
dig alapjakon egy fogacskával fegyverzeltek. A him fark körmei a 

fark hasoldaíi szegélyétől távol állanak. Az ondóvezeték' nyílása a 
körmök előtt fekszik. 

1. Alona tenuicaudis. Sars G. ö. 

Alona tenuicaudis. SAKS Gr. 0.. Crust. Clad. i Omgn. af Christia-
nia. p. 258. 

Lynceus quadrangularis. BAIRD, Id. m. pag. 92. Tab. III. ffg. 9—ti . 
Camphoeercus alonoides, SCHOEDLER, Branchiop. d. Umg. v. Berlin. 

pag. 27. 
Alona camphocercoides. SCHOEDLER, Neue Beitr. z. Naturg. d. 

Cladoc. pag. 24. Tab. I. fig. 8—10. 
Lynceus tenuicaudis. NORMAN and BRADY, Monog. of the brit. 

Entom. pag. 25. Tab. XIX. fig. 3. 
Alona tenuicaudis. MÜLLEK P. E., Id. m. pag. 179. Tab. II. fig. 

20. Tab. III. fig. 24. 
„ „ KÜRZ W., Id. m. pag. 52. 
„ „ LÜTZ A., Gladoceren d. Umg. v. Leipzig. p. 39. 
„ „ LUTZ A., Cladoceren d. Umg. v. Bern. p. 44. 

Az orrmány rövid. Az agydúcz kicsiny, szemmel. Az ajak s*-
ma közép nyúlványnyal. A test héjjá széles, hosszirányban sávolyo-
zott, csaknem derékszögű, hasoldalán gyengén kerekített, hoszszú sör
téket visel, hátúi sima, elmetszett szögletet képez. A fark egész hosz-
szobán egyenlő széles, végén csonkított, bemetszéssel ékített, kis sör
tékből álló oldal sorral és szegélyén tüske sorral, melyek utolsói 
hoszszuak, erősebbek, a felsők igen kicsinyek. A fark körmök nagy 
foggal. 

Testhossz. 0.4—0.5 mm. 
1881. évben a múzeum kerti tóban találtam pár példányát; 

1882. év április 1-én a Békásból hozott vizekből nagyobb számmal 
gyűjtöttem. Aránylag ritka. 

2. Genus. A lone l l a . Sars. 

A héjj eyészen sávolyozott, részben reczézett. A hát erősen ívelt, 
a hátsó szegéig szembetűnően rövidebb a héjj legnagyobb magosságá-
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nál; alsó szöglete í—4 foggál ékített. Az ágas tapogatók hét evező 
sörtével. A felső ajak félhold alakú, hegyben végződik. A fark kör-' 
mei egy alapi tüskével, ritkábban kettővel. Az alfél barázda hét ol
dalán egy sor fogaeska. A him tapogatója nagyobb, egy hosszú ős-
torral. Az ondóvezeték vagy közvetlen a fark körmök előtt vagy után, 
vagy néha közöttük nyúlik. 

Átmeneti alakok a Grapholeberis, Alona és Pleuroxus genusok 
ajaihoz. 

1. Alonella pygmaea, Sars. 

Pleuroxus transversus, SCHOEDLER, Neue Beitr. etc. pag; 50. Tab. 
III. fig.. 52—53. 

Alona pygmaea, SARS G. 0. Crust. Clad. i Qmegn. af Chris-
tiania. pag. 162. 

„ transversa, MÜLLER P. E. Id, m. pag. 181. Tab. IV. 
fig. 10. 11. 

Acroperus nanus, BAIRD, An. and Mag. of nat. Hist. pag. 92. 
Tab. III. fig. 8. 

„ „ BAIRD, British Butomostr. pag. 130. Tab. 
XVI. fig. 6. 

Lynceus nanus, LILLJEBONG, Id. m. pag. 206. 
„ „ LEYDIG, Id. m. pag. 228. 

Alonella pygmaea, SARS G. 0. Crust. Clad. 2 det. Bidra g. p. 288. 
Pleuroxus transversus, SCHOEDLER, Lynceid, und Polyphem. pag. 26. 

ScHOEDüEK, Neue Beitr. etc. pag. 33 
NORMANAND BRADY, Id. m. pag. 45. 

XVIII. fig. 8. Tab. XXI. fig. 8. 
FKIC A. Id. m. pag. 246. fig. 59. 
KüRZ W, Id. m. pag. 67. Tab. III. fig 
HELLICH B. Id. m. pag. 100. 
LüTZ A. Cladoc. d. Ung. v. Leipírig. pag. 39. 
LüTü A. Cladoc. d. Ung. v. Bern. pag. 44. 

Az orrmány középnagyságú,. Az agyducz kicsiny, szemmel. Az 
ajak sima közép nyúlványnyal. A test héjjá rövid, egyenesen, harán-
tosan csikóit, hátúi keskenyebb mint más fajoknál, hátoldali vonala 
kerekített, hasoldalán kis tüskékkel, hátul kerékszögü egy fogban 
végződő. A fark rövid, végén kerekített, szegély tüskékkel ékített. 
A fark körmei kis foggal. 

Acroperus nanus, 
Lynceus nanus, 

Lynceus nanus, 
Alonella pygmaea, 
Pleuroxus nanus, 
Alona pygmaea, 

., transversa, 

Tab. 

7. 
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Testhossz. 0.3 mm. 
Kolozsvár határán csupán egyszer észleltem a feleki határszél

ről hozott vizekben, de itt is igen gyéren fordul elő, miután né
hányszori kirándulás után is alig pár példánynak juthattam birtokába. 
Ugy látszik, hogy a magasabb fekvésű helyek vizeinek alakja. 

3. Gen. P l e u r o x u s . Baird. 

A fej hissé mozgékony, bemélyedés által nincs elválasztva a 
fejtortól, a héjj tág, szélesre lapított. A szem megvan. A test héjjá 
széles, hátúi elmetszett; a farktáj szegélyének hossza az állat legna
gyobb magasságánál sokkal kisebb. A fark összenyomott, közép nagy
ságú, mindkét oldal szegélyén tüskékkel díszitett. A fark körmei alap
jukon két taggal. A him fark körmei a hasoldalon, az ondóvezeték 
a farok körmei után. 

1. Heuroxus^exiguus. Lilljeborg. 

Lynceus aculeatus, FISCHER, Branch. d. Umg. v. Petersburg. p. 
192. Tab. X. fig. 1 — 2. 

„ exiguus, LILLJEBORG, Id. m. pag. 79. Tab. VII. fig. 9—10. 
LEYDIG, Id. m. pag. 228. 

Pleuroxus „ SCHOEDLEK, Neue Beitr. etc. p. 51. 
Lynceus „ NORMANAND BKADY, Id. m. pag. 33. Tab. 

XVIII. fig. 3. Tab. XXI. fig. 3. 
Pleuroxus aculeatus, SCHOEDLER, Neue Beitr. etc. pag. 51. 
Alonella exigua, SARS Gr. 0. Crust. Cladoc. etc. pag. 288. 
Pleuroxus exiguus, MÜLLEU P. E. Id. m. pag. 187. Tab. IV. 

'fig. 16. 17. 
Alonella exigua, KüRZ W. Id. m. pag. 58. Tab. III. fig. 6. 
Pleuroxus exiguus, HELLICH, Id. m. pag. 99. fig. 57. 

„ „ LUTZ A. Cladoc. d. Umg. v. Leipzig. pag. 39. 
„ „ LUTZ A. Cladoc. d. Umg. v. Bem. pag. 45. 

Lynceus „ FRIC A. Id. m. pag. 247. fig. 60. 
Az ormány rövid. A test héjjá alul és hátúi sima vagy hosszú 

irányban homályosan sávolyozott, a mellett nagy hatszögletű terecs-
kékkel diszitett, a farkszegély alatt több fogszerü lemetszessel; a 
hasoldali szegély gyengén kerekített s hátrafelé növekedő sörtékkel 
ékített. A fark rövid, végén kerekített vagy kissé csonki'ott, a körmök 
iveitek, vékonyak, A him farka összenyomott, keskeny, köröm nélkül. 
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Testhossz, 0.3 mm. 
•1882. év september 25-én találtam a vasúti hid mellett fekvő 

poesolyákb-an igen nagy számmal. 

2. Pleuroxus truncatus. Mtiller 0. tr. 

Lynceus truncatus, LEYDIG, Id. m. pag. 224. 
Peracantha truncata, SCHOEDLER, Neue Beitr. etc. pag. 40. Tab. 

II. fig, 29—30. 
Lynceus truncatus, NORMANAND BRADY, Id. m. pag. 36. Tab. * 

XXI. fig. 9. 
Pleuroxus „ MÜLLER P. E. Id. m. pag. 188. 
Lynceus „ Füle A. Id. ni. pag. 244. fig. 53. 
Peracantha truncata, KVJRZ W. Id. m. pag. 62. 
Pleuroxus truncatus, HELLICH, Id. in. pag. 106. 
Lynceus „ MAITLAND, Id. ni. pag. 28. 
Pleuroxus „ LUTZ A. Cladoc. d. Umg. v. Leipzig. pag. 39. 

„ „ 'LUTZ A. Cladoc. d. Umg. v. Bern. pag. 45. 
Az ormány meglehetős hosszú, hátúi hajlott. A test héjjá iveit, 

hullámos sávokkal, melyek a mellső és közép részhői indulnak ki és 
szabad végükön nyúltak; a fark szegély fogacskákkal szegélyzett; a, 
hasoldal kissé kerekített, rövid sörtékkel, a fej szegély fölül erős fo
gakkal. A fark közép nagyságú, végen csonkított, kissé fordítva he
gyesedő, vékony körmökkel. A him ormány a rövid; a fark gyengéb
ben fogazott, mint a nőstényé. 

Testhossz. 0.5 mm. 
A múzeumkert! tavakban, különösen a kis tóban, igen gyakori 

alak s az óv minden szakában nagy mennyiségben található. Gyűj
töttem ezenkívül a kardosfalvi tavakból is, de itt nem oly gyakori 
és nem oly nagy számú. 

3. Pleuroxus trigonellus. Müller 0. tr. 

Lynceus trigonellus, LEYDIG, Id. in. pag. 223. 
Pleuroxus ornatus, SCIIOEDLER, Neue Beitr. etc. pag. 47. Tab. 

II. fig. 32. 
„ trigonellus, SCIIOEDLER, Id. in. pag. 44. Tab. IJ, fig. 33—36. 
„ „ MŰLLER P. E. Id. m. pag. 189. 

Lynceus „ Fiiic A. Id. ni. pag. 243. fig. 52. 
„ „ TÓTH S. Rotatorien und Daphuien. pag. 184. 
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Lynceus trigonellus, TÓTH S. A budapesti kaiidicsfélék. pag. 154. fig. 17 
Pleuroxus „ KURZ W. Id. m. pag. 67. Tab. III. fig. 55. 

„ „ HELLICH, Id. m. pag. 103. fig."60. 
„ „ U.LJANIN1, Reisenin Jurkestan. pag. 52. 

Lynceus „ MARGÓ T. Id. m.. pag. 119. 
„ „ MAITLAND, Id. m. pag. 27. 

Az ormány hosszukó, kissé hátra hajlott. A test héjjá halvá
nyan reczézétt; a fark szegély alatt két erős foggal, a hasszegély 
egyenes hosszú sörtékkel; a fej szegély alatt gyengén fogazott. A fej 
és test hátoldala több hosszirányú keskeny, fénylő barázdával. A fark 
középnagyságú, közepétől kezdve legszélesebb, végén csonkított, a kör
mök vékonyak, íveltek. 

Testhossz. 0.5 mm. 
.1882. évi april 20-án találtam pár példányát a múzeum kerti 

nagy tó habos felületén; úgy látszik a ritkább fajok közé tartozik. 
4. Gen. Chy&orus . Leaeh. 

A fej nincs bemélyedés által a tortól elválasztva, mozgékony, 
a héjj széles. A szem meg van. A test héjjá gömbded, széles, hátúi 
nem csonkított. A fark középszerű, összenyomott, mindkét oldalon 
szegély fogacskákkal. A fark körmei nagyocskak, alapjukon egy vagy 
két fogacskával fegyverzettek. A Kim fark körmei a fark hasoldali 
szegélyéhez közel feküsznek, az ondóo<jseték nyílása a körmök előtt. 

1. Chydoras sphaerieus. Mttller 0. tr. 
Lynceus sphaerieus, LEYDIG, Id. m. pag. 225. 
Chydorus „ SCHOBDLEG, Neue Beitr. etc. pag. 12. Tab. 

I. fig. 5—7. 
Lynceus „ NORMANAND BRADY, Id. m. pag. 48. Tab, 

XXI. fig. 22. 
Chydorus „ MÜLLBR P. E. Id. m. pag. 194. Tab. IV. fig. 24. 

. Lynceus „ FKIC A. Id. m. pag. 246. fig. 58. 
„ „ OHYZER 0. Ueber Crust. Fauna Ungarns. pag.506. 
„ „ TÓTH S. Kotatorien u. Daphiiien. pag. 184. 
„ „ TÓTH S. A budapesti kandicsfélék. pag. 155. 

fig. 18. 
„ „ MAITLAND, Id. ni. pag. 27. 

„ MARGÓ T. Id. m. pag. 120. 
Chydorus sphaerieus, KURZ W. Id.. in. pag. 71. Tab. III, fig. 9. 10. 

„ „ HELLICH, Id. ni. pag. 111. fig. 67. 68. 
„ „ LÜTZ A. Clacloc. d. Umg. v. Bern. pag. 45. 
„ s LUTZ; A. Cladoc. d. Umg. v. Leipzig. pag. 39. 
„ „ ULJANIN, Reise in Turkestan. pag. 53. 

Az orrmány meglehetős hosszú, bemetszés által a test többi ré
szétől nincs elválasztva A test héjjá halványan reczézett. A fark 
rövid s csaknem egész hosszában egyenlő széles, a végbél nyílás felett 
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egy hegyes nyúlványnyal, végén kerekített. A fark körmei alapjukon 
egy-vagy két rövid fogacskával, ezenkivül gyengén fogazottak. A him 
orrmánya rövid, tapogatói erősek; a fark hátsó felétől kezdve erősen 
keskeny, a végbélnyüástól vége feléig hegyesedő, körmei fogazatlanok. 

Testhossz. 0.5 mm. 
A leggyakoribb alakok közé tartozik; különösen nagy mennyi

ségben fordul elő a múzeum kerti nagy tóban; de ezenkívül csak
nem minden átkutatott helyen megtaláltam. 

2, Chydorus. globosus. Baird. 
Lynceus globosus, LEYDIG, Id. m. pag. 230. 
Chydorus „ SCHOEDLER, Neue Beitr. etc. pag. 13. 
Lynceus „ TÓTH S. Pest-Budán 1881-ben talált Daphnidák, 

pag. 22. fig. 27. 
„ „ NOEMANAND BRADY, Id. m. pag, 47.Tab.XX. fig.5. 

Chydorus „ MÜLLER P. E. Id. m. pag. 195. Tab. IV. fig. 25. 
Lynceus „ FEIC A. Id. m. pag. 245. fig. 57. 

„ „ MARGÓ T. Id, m. pag. 120. 
Chydorus „ KURZ W. Id. m. pag. 74. Tab. III. fig. 8. 

„ „ HELLlCHj Id. m. pag. 108. fig. 62. 63. 
„ „ LUTZ A. Cladoc. d. Umg. v. Bern. pag. 45. 

Az ormány hosszú, iveit, a testtől bemetszés által nincs elvá
lasztva. A test héjjá elől és fölül iveit sávokkal, e mellett reczézett. A 
fark hosszú, hátsó része szélesebb, mint a mellső; a végbél nyílás 
fölött nincs nyúlvány, végén csonkított. A fark körmei alapjukon 
egy hosszú fogacskával s több apró foggal. 

Testhossz. 0,7—0.8 mm. 
Az átkutatott helyek közül különösen a kardosfalvi tavakban, 

a muzeumkerti nagy tóban,, a vasúti állomás környékén fekvő tócsák
ban, nem különben a városi és pokololdali tavakban igen gyakran 
találtam. 

* * * 
Eöviden összegezve az előadottakat, kitűnik, hogy Kolozsvár ós 

környékének Crustacea-faunája meglehetős gazdag ós változatos, mert 
az Evezőlábuak rendjéből, három család és nemből összesen 26, a 
kagylós rákokébői négy nemből 1.2, a Levóllábuak rendjének Ágas-
csapuak alrendjéből kilenez nemből 15 faj ismeretes ez ideig: azaz 
összesen 53 faj. Ehhez hozzá számítva a fel nem sorolt Astacus 
fluviatilis, Asellus aquaticus ós Gammarus pulex fajokat, melyek 
mindenikéből több lelethelyről nagyobb számú példánnyal rendelke
zem Kolozsvár faunájából, 56 Crustacea faj ismeretes. 

Hogy a felsorolt adatokkal Kolozsvár Crustacea-faunájáfc teljesen 
ismertettem volna, egy szóval sem merem állítani, valószínű, sőt bi
zonyos, hogy pár évi beható kutatás után az emiitett fajok száma 
megkótszerezhetődik. 

http://47.Tab.XX
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HAEMATIT A HARGITÁBÓL. 

Schmidt Sándor nemz. múzeumi őrsegedtől. 

(XII. Tábla.) 

E folyóirat VI. évfolyamában (1881) a 30:1. lapon d r. Her-
bi<jb Perenez urtól egy érdekes előleges közlemény jelent meg a 
H a r g i t a hegységben előforduló szép h a e m a t i t kristályokról. Ez 
előfordulás a szakirodalomban majdnem minden közelebbi adat nél
kül a Magyar Hermány neve alatt már ismeretes ugyan,1) de. dr. 
Herb ich soraiból megtudjuk, hogy a helyesen megnevezett előfor
dulás tulajdonkópen a Kakukhegy déli lejtőjének P a p h o m l o 
ka nevű helye, mely B i b a r o z f a l y a község határához tartozik. 

Ez esetből is látjuk, hogy az ásványok előfordulási belyei a 
szakirodalomban nincsenek mindig helyesen fölvevő. Pedig nyilván
való, hogy a minden kétséget kizáró, habár hosszadalmas de pontos 
megnevezés úgy gyakorlati, mint tudományos szempontból is fontos. 
Nem lesz tehát egészen fölösleges, ha legalább a hazai ásványtan 
szakirodalmában az e tekintetben is szükséges purifikáeziót mindin
kább hangsúlyozzuk. 

A hargitai Haematit kristályok dr. H e r b i c h úr szavai sze
rint egy íöldpátban gazdag, igen mállott amphibol-an d e s i t b e n 
fordulnak elő, melynek számtalan repedéseit szívós vörös nyirok tölti 
ki. A köröskörül kiképződött táblácskák ezen vörös nyirokban van
nak egészen szabadon, de a Haematitot az andesit falain is lehet 
találni részint vaskosan, részint mint kicsiny kristályokat. 

Nekem dr. Koch A n t a l egyetemi tanár.úr lekötelező szí
vességéből jutott a szerencse, hogy az ezen előfordulás gyönyörű 

1) Z e p h a r ovi oh, Min. Lex. I. p. 205: Pap Homloka Berg bei Magyar 
Hermány. Mil ler , Phillips' s M'neralogv, p. 238: Reps and Magyar Hermány in 
Transylvania etc. G. vom Rath „Das Syenitgebirge von í)itro und das Trachytge-
birge Hargitta. . . ." czimü művében (Sitz. ber. d. nat. hjst. Ver. f. Rheinland u. 
Westfalen.. . 1875) Herbich F. közlése nyomán futólag megemlíti ezen előfordulást. 



260 — 

kristályait közelebbi vizsgálat tárgyává tehettem.. Így dr. Koch úr
nak meleg köszönetemet ez úton is kifejezni legkellemesebb köte
lességem. 

A hargitai, egészben véve- a bázis szerint többé-kevósbbé táb
lás haematitok kristálytanilag új alakokkal nem birnak ugyan, de 
szépségüknél fogva a híres elbai kristályok mellett is bízvást érde
ket költhetnek. A rendelkezésemre bocsátott kristályoktól a legna
gyobb a bázison keresztben 2 e.m. t mórt, mig a táblák átlagos 
vastagsága 2—0 m.m.-re tehető.1) E haematitok azonban nem rela
tív nagyságuk, hanem egészben véve arányos szép kifejlődésük ós 
lapjaiknak kifogástalan tükrözése folytán a gyönyörű jelzőt bízvást 
megérdemelik. 

A rajtok általam észlelt alakok — melyeknek egymáshoz való 
viszonyát a XII. tábla 7. ábráján közölt Neamann-Miller féle gömb-
projekezió is előtünteti — öszszesen a következők : 

c . (0001) . oJR 
a . (1120) . <xP 2 
n . (2243) 

g r • (1011) 
s . (0221) 
e . (0112) 
x . (1232) 

Tájékozásul szabadjon megjegyeznem, hogy ezen sorozatban a 
mutatók (indiees) által adott jelek az u. n. (habár helytelenül) Mil-
ler-Bravais íólók. Áz egyes• kristályokon leggyakrabban a c, r, a és 
n alakok fordulnak elő; ritkábban észleltem az & és x lapjait, az s 
pedig csak néhány kristályon mutatkozott. A bázis minden egyes 
kristálynál sajátságos, olykor csak igen finom rostozást tüntet elő, 
mely -az orientálást igen elősegíti, mivel e vonalozás a oiTi: oooi 
övben fordul elő (—R: oR); a bázis síkfelülete egyébként kifogás
talanul tükrözik. A íorhomboóder lapjai mindig kitűnően reflektálják 

V .P2 
R 
-2R 

- 7 2 £ 
— i R 3 . 

') A Dr. Herbicli úr által gyűjtött kristálylapok közt a legnagyobbak 4, 5, 
6 centm. átmérőt is elérnek, de ezek különben kristálylapok által roszul határol-
vák, mérésre nem alkalmasak. Dr. Koch. 
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a fénysugarakat, felületük teljesen ép, de több kristálynál kisebb-
nagyobb üregeket mutatnak, melyek inkább befelé terjednek el. A 
~-l/2 R (e) lapjai rendszerint alárendelten fordulnak elő, de jól fény
lenek; az s ( —21ü) pedig felületes vizsgálat mellett egészen kike
rülheti a figyelmet azon néhány kristálynál is, melyeknél észleltem. 
A */s P % (n) lapjai rendszerint arányos kifejlődésben szegélyezik' a 
szép táblácskákat, sok kristálynál középéleikén az átalában véve kes
kenyebb, de fényesen tükröző a (coP2) által letompítva. A c&P2 az 
egyszerűbb kristályoknál mint keskeny szalag mutatkozik ós olykor 
az B-ei való metszésével párhuzamos irányban finoman rostozva is 
van. Az egyetlen skalenoeder —-\B 3 {x) közönségesen jól kifejlődve 
észlelhető, de lapjai gyakran vájt felületűek, mely sajátságot az n, 
sőt az a lapjain is lehet olykor tapasztalni.. Ezek szerint a hargitai 
haematit kristályok a szögmérésre kitűnően alkalmasak; az általam 
egy Fuess-féle két távcsöves goniométerrel meghatározott ólszögek, 
több kristályon észlelt egybehangzó adatok középértékei szerint (nor
mál-szögekben) a következők; 

c 
c: 
c 
c: 
a: 
a : 
r: 
n: 
r: 

r= 
n= 
s= 
e= 
n-
r= 
n= 
x= 
e'= 

=0001: 
=0001: 
=0001: 
=0001: 
=1120: 
=1120: 
=10Tl: 
=2243: 
=l0ll: 

10fl= 
2243= 
0221= 
0Ü2= 
2243= 
ioTi= 
2243= 
1232= 
1012= 

obs. 
=57°39'-". 
=61°13'30". 
=72°20'15". 
=38°12'—". 
=28°49'—". 
=43° 1'-". 
=26° 2'-". 
=10°14'50". 
=84° 9'—". 

calc. 
— 

61°15'13" 
72925'38" 
38°17'15" 
28°44'47" 
42°58'41" 
25°-' 2" 
10° 9'23" 
84° 3'45" 

A tengelyek viszonya : 
a: c = l : 1.3673. 

A XI. tábla 1—6. ábráin perspektiv képekben iparkodtam vísz-
szaadni e kristályoknak ideálisan kiegészített képeit. Az 1. ábra a 
legegyszerűbb combinácziót (c, r, a) mutatja, mely mint ilyen más 
helyekről sem valami gyakran van említve. A 2. ábra % leginkább 
található kifejlődés képét tünteti elő a c, r, e, n ós x alakokkal; a 
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3. ábrán az összes alakok megjelennek, a mint azok eloszlása egy 
aránylag nagyobb egyénen mutatkozott. A 4, 5 és 6. ábrák ezen 
kristályok további érdekes sajátságainak illusztrálására szolgálnak. 

A legtöbb kristálynál ugyanis az e ós c (—-jB: oB) alakok 
között a kombinaczió él lépcsőzetesen legömbölyítve van, valószínűen 
vicinális alakok megjelenése által, melyeknek közelebbi meghatáro
zását adnom ezúttal nem lehet, a menynyiben azok csak mint finom 
rostok mutatkoztak; a valószínűség szerint a legtöbb esetben inkább 
rhomboódereknek látszanak lenni, a 3. ábra eredeti kristályánál pe
dig inkább skalenoédereknek felelnek meg. A 4. ábrán lehetőleg hí
ven viszaadott kristálynál kétségtelen, hogy vicinális rhomboóderek-
kel van dolgunk, a bázisnak már említett jellemző rostozottsága te
hát ezeknek oscillatorikus öszszealakulására vezethető viszsza. A 4. 
ábra példánya ezenkívül még igen szépen mutatja, hogy ez rész
ben a bázis szerint alkotott iker. Ismeretesen a rhomboedrikus he-
miedriánál az ezen ikerképződós megfejtésére még azon mód is kí
nálkozik, hogy a ooP egy lapját veszszük ikerlapnak. A mi esetünk
ben azonban igen jól észlelhető, úgy az említett rostozás által jól 
szembeszökővé vált ikerhatár megfigyelése, valamint az egyes bázis 
lemezkéknek mintegy egymásba tolódó megjelenése által, hogy it ta 
bázist kell ikerlapnak tekintenünk; a haematitnak ezen iker kristá
lyai ismeretesen elég gyakoriak. 

Az 4. ábrán vázlatosan rajzolt kristálynál azonnal feltűnik, 
hogy a bázis rostozottsága az említett öv irányától olyan szabályos
sággal tér el, mikóp önkénytelenül is vicinális —- skalenoéderek fel
lépésére kell gondolnunk. Egyes kristályoknál e föltevés egész ha
tározott alakba foglalható, hol a bázis háromszögű vonalozási alak
jának oldalai kétségen kívül két-két, egymással irányra nézve majd
nem megegyező, egyenesekre oszlanak, melyek azonban egészben vé
ve nincsenek elkülönülve, de az említett oldalak szembeszökő kike-
rekitóse áltel jelenlétőket elárulják. A 6. ábrán inkább sematikusan 
viszszaadott kristály végre igen szépen igazolja, hogy a bázison vi
cinális skalenoéderek is megjelennek. A könynyebb tájékozás vé
gett berajzolt n ós r alakok helyzetéből látható, hogy a bázis ros
tozottsága anynyival is inkább a vicinális skalenoéderekre vezet
hető viszsza, mert azok tényleg igen sajátságos módon elő is for
dulnak. Az ábrán két ilyen kis skalenoéder kúp van előtüntetve, 
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melyek a vicinális alakoknak a bázissal való oscillatorikus váltako
zásából keletkeztek, üe a legérdekesebb a dologban az, hogy mind
egyik skalenoéder kúpocska egy-egy apró haematit kristálykát tar
talmaz, melyek a főegyénnel a baematiton ismeretes második iker
törvény (ikerlap az R egy lapja) szerint vannak úgy öszszekapcsol-
va, hogy a OTIT lap közös. Ez olykor csak parányi kristályok kö
zelebbi méréseket nem engedtek ugyan, de orientálásukat megálla
pítani biztosan lehetett. Hogy a skalenoéder kúpok és ezen ikerál
lásban levő kicsiny kristályok együttes megjelenése okozatos öszsze-
függósben áll, az már abból is kitűnik, hogy minden, még a leg
parányibb" ikerkristályka körül is, a síkhelyein tündöklő bázison a 
skalenoóderekre utaló görbéket, helyesebben minimális lemezkéket 
igen jól lehet észlelni. A dolog természetében rejlő magyarázat sze
rint egy-egy ilyen ikerkristályka a íőegyón bázisának illető helyén, 
a • megszakításokkal váltakozó képződési folyamat alatt a bázis többi 
sík helyeinél, tehát a kezdetleges túlnővósnek alapja volt, mely a 
képződés további fokaiban természetesen mind inkább nagyobbodott. 

A legnagyobb kúpocskán a mikroskóp alatt az ezen skalenoé
der sorhoz tartozó tizenkét oldalú prizma élszögeit a bázison körös
körül gondosan megmérve, két szomszédos lap hajlását, mely a ska
lenoéder tompább ólszögének felel meg, közelítőleg 7°—-14°-nak ta
láltam (normál szögben) ; a hegyesebb élszög ugyancsak a bázison 
100° —104°-ot adott. Ez .értékekből a legközelebbi egyszerű alakot 
viszszakeresve, egy tizenkét oldalú prizmát kapunk (<x>R u /9), mely
nek a bázissal való övében, azaz a 0001: i.io.xr.o övben egy ska
lenoéder már ismeretes is. Ez t. i.'a S'trüver által közölt (1.10.11.3) 
—3i?n/9 alak.1) A hargitai haematit kristályokon fellépő vicinális 
skalenoéderek öve ezek szerint valószínűen az imént levezetett, jó
lehet az ennek igazolására szolgáló számított értékek meglehetős te
temesen eltérnek az igaz, hogy csak közelítőleg meghatározott ada
toktól; az elébb közölt két szögérték u. is az ezen föltételezett öv̂  
nek megfelelően viszszaszámitva sorban 9°25'48" ós 1Í0°34/12// haj-
lásokat tételez föl. 

>) L. H. Bücking, Groth's Zeitschr. etc. I. 1877. p. 581. 
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A hargitai kristályok az ezekben felsorolt sajátságokon kivül 
még a hypoparallel öszszenövéseket is mutatják; több kristálynál a 
bázison az u. n. vasrózsaszerű kifejlődés kicsiben előfordul. 

Ezen kristályok legközelebbi analogonjait a Lasau lx által 
tüzetesen ismertetett1) biancavillai (Etna) haematitok képezik. A 
kristálytani analógia a táblás habituson kivül az előbbeniekben kö
zölt érdekes tektonikai sajátságokban szembeszökő; az etnai kristá
lyok különben öszszeson 11 alakkal birnak, melyekből a mi kristá
lyainkéval öszszesen 6 azonos. A főrhomboóder lapjai az etnai kris
tályoknál is legtöbbnyire hézagosak, a bázis a leírt irányú rostokat 
mutatja, sőt az általunk említett oscillatorikus kifejlődés által legöm
bölyített él is a — \B és oi? alakok között előfordul; ez utóbbit La-
saulxnak sikerűit a szélesebb csíkokon lehetővé vált mérés által a 
— \R (o'ife) és —\li (01T2) kombinácziójára viszszavezetni. Az 
ikerkepződés is teljesen hasonló, az etnai vékony táblácskák ikrek a 
bázis szerint, mig az inkább vastagabb kristályok oR lapján szabá
lyosan elrendezkedve jelennek meg az R szerint iker állásban levő 
kristálykák. Az előfordulás körülményei még inkább érvényre eme
lik az analógiát; a biancavillai kristályok egy mállásban levő au-
git andesittal váltakozó tufás rétegekben és magának az andesitnek 
repedéseiben fordulnak elő, úgy hogy a hargitai haematitot is sub-
limátiói terméknek kell tekintenünk.2) 

(Strassburg, Elzász, az egyetem ásványtani intézetében. 1882.) 

' ) Groth's Zeitschrift etc III. 1879. p. 288, 294. 
2; Legújabban megjelent a „Vegytani Lapok." (Szerkeszti és kiadja Fabinyí 

Rudolf) 2. számában Jahn Károly és Hassák Mór-tói, a szóban forgott haematit 
kristályok vegyielemzése is. Több meghatározás középértéke gyanánt kijött 70'2T>/IÍ 
Fe és 29'43»/0 0, a mi a Fe*Os számolt öszszetételébez (70°/0 Fe i 30% 0) igen 
közel áll. Miután semmi más alkatrész liem voit kimutatható, kitűnik ebbó'l a har
gitai haematit kristályok nagy tisztasága is. A Szerk. 
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JELENTÉS A MEZŐSÉGEN TETT FÖLDTANI KIRÁNDULÁSOKRÓL, 

Dr. Mártonfi Lajos gymn. tanártól. 

Van a kolozsvári kir. ásvány-földtani intézetben egy fölötte 
becses s a maga nemében páratlanul álló térkép, a melyen nagy 
gonddal ós fáradsággal s mondhatni minimalis részletekben szem-
lélti Dr. Kocli az erdélyi medencze földtani viszonyait az eddig 
megjelent adatok s különösen saját pontos megfigyelései nyomán. 
Megtekintve e térképet azonnal föltűnik, hogy míg a medencze szé
lei és délre eső öblei tarkállnak a különböző képleteket jelölő szí
nek sokféleségétől, addig a Maros, Kis- és N.-Szamos között fekvő 
rí. n. Mezőséget, egész terjedelmében egy nagy zöld folt takarja, 
melynek csak a magasabb, partokon itt-ott kibukkanó tuffa rétegek 
ábrázolása nyújt némi látszólagos változatosságot. E térképen tehát 
a Mezőség földtani viszonyait, ép ugy mint tájképi characteristicu-
mát, az egyhangúság bélyegzi. 

Kórdós volt azonban, hogy vajon nem épen a vidék configu-
ratiója volt oka annak, a miért a Mezőséget eddig nem tették szor-
gosabb földtani megfigyelések tárgyává s így aztán, positiv adatok 
hiányában, vajon nem a tájképi characteristicumon alapuló hypo-
thesis az a nagy zöld folt, melylyel a neogen rétegek egyhangú 
föllépése van jelölve? 

Ezen kórdós eldöntése, ama zöld foltnak úgyszólva eshetőle-
ges kitarkítása, lett volna ozólom, midőn a f. óv nyarán a nagyte
kintetű erdélyi múzeum egylet által, a Mezőség északi része föld
tani viszonyainak tanulmányozásával lettem megbízva. 

Szamosujvár közelebb s távolabbi vidékén már két óv óta foly
tatott, kisebb-nagyobb kirándulásaim nyomán, a legkevésbbó sem 
biztatott a remény e czól elérésében s így kevés lelki gyönyörűség
gel jártam be körülbelől azon négyszögű területet, melynek oldalait 
az Apahida-, Deós-, Bethlen- ós Nagy-Czóget öszszekötő vonalok 
képezik. 

OrY.-term.-tud. Értesítő, II, •'•ö 
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A kis Szamos Apahida és üeós közötti völgyének földtani 
viszonyait Szamosujvár városa legközelebbi vidékén is megismerhet
jük. Ugyanazon viszonyokat találjak a völgy egész hoszszában. A 
két oldalon különösen Hesdát, Vízszilvás, Szamosujvár-Németi, kérői 
fürdő és a Lunka körüli természetes föltárások, szakadások, min
denütt a neogen homokköveit, márgásrétegeit, sovány homokos 
agyagját tüntetik elő, melyek együtt, néhol tetemes vastagságú tnffa-
rétegekkel váltakoznak. Szamosujvár felső részénél ezen tuffa rétegek 
képezik a Szamos folyó ágyát s őszi alacsony vízállásnál szépen lát
hatók a helyenként kibukkanó rótegfejek, melyek DKD-i dőlést 
mutatnak. 

A K. Szamos völgyi ifjabb harmadkori rétegekben — kivéve 
a deés-aknai sótelep fedőjót — a kövületeknek még csak nyomát 
sem találhatni. 3-ik éve már, a mióta számtalan iszapolási próbát 
tettem különböző helyekről hozott anyagokkal, minden eredmény 
nélkül.' 

A deósaknai Lajos tárna sótelepónek fedőjét mint kivételt kell itt 
megemlítenem. Ezen elég könynyen iszapolható agyag jókora meny-
nyiségben tartalmaz szögletes, néha ökölnyi tuffa darabokat, meszes 
coneretiókat, gypsz forgácsokat, homokkő töredékeket ós vas vesé
ket. Ezek társaságában, de igen alárendelten, találhatni kis gaste-
ropoda kőbeleket s néhány foraminiferát t. i. Orbul ina univer-
sa, d'Orb., G lob ige r ina bu l lo ides , d'Orb., Gl. t r i l o b a t a . 
Ess., Gl. quac l r i loba ta , d'Orb. 

Kövület gyűjtés czéljából ellátogattam Tötör és Esztény vidé
kére is, mivel innen egy csinos hal lenyomat került volt régebben 
az erd. múzeum egylet gyűjteményébe. Meglehetős szorgalommal 
kutattam át az ott föltáruló igen finom szemű tuffa rétegeket, azon
ban minden eredmény nélkül. 

A neogen rétegekre a Szamos két oldalán dilluvialis kavics 
rétegek települtek, melyeket a vasúti munkálatok csaknem az egész 
völgy hoszszában föltártak. A szamosujvári Szt. Antal réti kavics
bányában nem ritkán fordulnak elő Equus primigenius fogak, sőt 
két alsó állkapocs is jutott innen a szamosujvári örm. kath. gymna-
sium gyűjteményébe. Szilágytő vidékén a Szamos folyó jelenkori 
kavicsában egy Cervus elaphus fossilis (?) agancs töredéket is ta
láltam. Érdekesnek tartom még megjegyezni, hogy a Szt. Antal réti 
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kavicsbányában a gyalui havasok krystályos kőzetei ós a. kolozsvári 
szénafflvek finom szemíí tuffáinak gerelyein kivűl, ott találjuk az 
i n t e rme dia-márga nummulitjeit is. Azt hiszem é körülményt 
föllehetne használni a Szamos folyó erosionalis hatásának viszony
lagos kormeghatározására; föl kell tennünk ugyanis, hogy e kavics 
réteg települése öszszeesik azon idővel, a midőn a Szamos folyó a 
Kolozsvár vidéki intermedia márgába véste magát és viszont. 

A Nagy-Szamos Deés ós Bethlen közötti völgyének baloldala 
egészben véve megegyezik az előbb vázolt vidékkel. Jobb oldalon, 
Bethlennél tárulnak föl azon tetemes vastagságú homokkő padok, 
melyek ha nem csalódom, távolabb is több helyen föllépnek a Sza
mos jobb oldalán s képezik azon meredek, odvas, szakadékos par
tokat, melyeket különösen Földra ós Kis-Ilva között láthat az utazó.. 

Bethlenen alul Csicsó-Keresztur, Alsó-Ilosva és OsiesóHagymás 
vidékéről kell megemlékeznem. 

Csicsó-Kéreszturnál a Szamos völgyéhez csatlakozik északról 
az a lapály, melyet az ilosvai patak legalsó folyása képez. Keresz
túr községéből egyenesen északnak tartva e mocsáros lapályon ke
resztül egy dilluvialis kavics terrasse mellett haladtam Alsó-Ilosvába. 
Ilosva alján a legelső északkeletnek húzódó völgy joöboldalán a kö
vetkező rétegsorozat tárul föl: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Törmellékes humus . . . 
Tuffa réteg . . . . . . 
Conglomerat pad . . . . 
Tuffa . . . . . . . .". 
Conglomerat pad . . . . 
Fekete csillámos homokkő . 
Sovány agyagos márgás rétegei 
Fekete csillámos homokkő . 
Sovány, csillámos agyag 

1 — 2 m. vasta 
2-2.50 m. 
1.— m.! 
1.50 m. 
3 . - m. 
1.— m. 

cO.50 m. 
0.15-0.20 m. 
? 

A S-ik és 4-ik számú conglomerat pad külső felületén mállott 
8 így inkább kavics telepnek látszik, melynek görólyeit piszkos szür
ke szinű, igen rínom szemű krystályos mészkő és igen tömör, apró 
szemű homokkő képezik. Hogy azonban conglomerátokkal van dol
gunk, azt a települési viszonyokon kivűl kétségen kivűl helyezi a 

• ' - - ' ' " 18* 
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kérdéses rétegeknek a völgy felsőbb részén 
typicusan eonglomerátos föllépése. 

E völgy az n. n. „Padure mare"-ba 

és Lábfalva községénél 

párhú-vezet s csaknem 
zamosan halad a esicsóhagymási patakocska ágával; így annak fel
ső részéből keletre fordulva csak a vízválasztót kell áthágni, hogy 
a Pávay1) s ennek nyomán Hauer3) által leirt hagymási kövület
hordó rétegekhez jussak. Az idézett munkák pontos leírása nyomán 
könynyű volt feltalálnom e helyet. A meszes, agyagos, nehezen isza-
polható homokban kiválóan gyakoriak a néha. 2 ökölnyi l i tho-
thamnium gumók. Az iszapolási maradékban otolithok, rákolló 
töredékek, ostracodák, echinus tüskék és táblák, bryozoák elég gyak
ran fordulnak elő. A fossil faunát a következőkben állithatom ösz-
sze saját gyűjtésem után: 

Quinqueloculina sp? . . . 
.Dendritina? sp? . . 
Amphistegina Hauerina, d'Orb. 
Eotalina sp ? . . . . . . 
Nonionina communis . . , 
Globigerina triloba, Ess. . . 
Orbulina universa, d'Orb. . . 
Guttulina communis, d'Orb. . 
Nummulina radita, d'Orb. . . 
Urigerina pygmea, d'Orb. . . 
Plecanium sp? .' . . . . . 
Alveolina Haueri, d'Orb. . . 
Textillaria carinata, d'Orb. 
Polystomeila crispa, d'Orb.'. . 
Heterostegina costata, d'Orb. . 
Terebratula sp? 
Cancellaria? sp? . •. . . . 
Turbo? sp? . . . . . .-
Gerithium sp? * 
Turritella turris, Bast. . . . 
Venus multilamella, Lam. 

1 példány. 
J. „ 

x ,j 

i „ 
ritkán. 

gyakran. 

1 példány. 
1 
1 
elég gyakori. 

*) Pávai E. Jahrbuch d. k. k. geol. Relchsanstalt. XII. Verh S. 194. 
2) Háuer u. Stache. Geologie Siebeiibürgens. 1863. S. 384—385. 
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Pectuneulus pilosus, Lin. . . . elég gyakori. 
Pecten sp? . „ 
Ostrea cochlear, Poli '. „ 

Egy következő nagyobb kirándulásom a gyekéi tó sorozat vi
dékére esik, magában foglalva: Ördöngös-Füzes, Mikola, Boncznyi-
res, Szekulaj, Vasas-Szt.-Ivány, Császári, Czege, Szt.-Cfotth.ard, Gye-
ke, Katona, Kamarás, Kis- és Nagy-Ozég vidékét. E kirándulásaim 
mind negatív eredmónyüek voltak s csak az eddig is ismert egy
hangú földtani viszonyok eonstatálására szorítkoztam. 

Körülbelől ezt mondhatom Mikeháza, Szász-JSTyires, Bálványos-
Váralja, Báton, Csabaujfalú vidékéről is. A Mikeháza és Benedek 
között szájadzó Bandó patak völgyének némi változatosságot kölcsö
nöznek azonban az itt-ott fellépő sós források ós a néhol kibukka
nó kősó sziklák, mint a minőt lát csillogni az ember Szász-Nyirest 
elhagyva az út jobb oldalán az u. n. Lapos hegy lábánál. Bálvá
nyos-Váraljánál a vidék egyszerre festőibb eonfiguratiot ölt, a me
zőségi unalmas dombok merészebb alkotású erdős szakadékos he
gyekké alakúinak. Okát ennek azon homokkő padokban leljük, me
lyeket Bethlennél láttunk. Bálványos-Váraljától Kis-Bátonig az út 
baloldalán mindenütt láthatni e hatalmas homokkő rétegeköt, me
lyekből szilárdabb concretionalis gumók, tömzsök, szeszélyes alakok
ban nyúlnak ki a meredek, csaknem függélyes partokból. így ta
láljuk ezt Osaba-Ujfalú határán is. Gsaba-üjfalúból a „Bitu Padu-
rei"-t megkerülve Kis-Bátonba tértem viszsza, ismét Nagy-Bátonon 
keresztül Gzoptelke felé tartottam keresztül az „Intre Gsetátye" 
(a térképen Halmágyiu) nevű vízválasztón. E helyen a hatalmas 
csúszamlások a hegy főcsúesához sorakozó számos mellék kúpocskák 
által annak sajátságos alakulását hozták létre. 

A fennebbiekbea számot adva a Mezőségen tett kirándulásaim
ról, sajnálattal kell még megjegyeznem, hogy Alsó- ós Felső-Oroszfalú, 
továbbá Apa-Nagyfalú vidékének dilluvialis képződményeit e nyár 
íolyamán megtekinteni körülményeim nem engedték. Tekintve azon
ban a nagybecsű fosziliákat, melyek innen az erd. múzeum egylet 

http://Szt.-Cfotth.ard
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birtokába jutottak, alkalmilag szorgosan át fogom kutatni e vidé
ket; a hol különben, mint Br. Bánffy Dezső úr ő méltóságától ér
tesültem s a mint analóg esetekből is gyaníthatni, nem valamely 
— bármikor és bárki által kizsákmányolható — esontteléppel van 
dolgunk, hanem egyedül a patak esetleges kimosása útján kerül
nek elő — ós pedig ritkán — a Oervus megaeeros maradványok. 

Végűi kedves kötelességem megköszönni főispán Báró Bánffy 
Dezső úr ő méltósága készséges jó indulatát, továbbá Tkts. Mar-
kovits István úr hazafias szívességét, melylyel kirándulásaimon meg
ajándékoztak. 



- 271 -

AZ INTRACELLÜLARIS EMÉSZTÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
AZ ÖRVÉNYFÉRGEKRE. 

Parádi Kálmántól. 

Az intraeell.ularis. emésztésről akarván értekezni, a legegysze
rűbb szervezetek életjelenségeinek a méltatásával kell kezdenem és 
mikroskóppal szemléltetnem fejtegetéseim tárgyát. 

íme, mikroskópom látóhatárán feltűnik egy Monera, egy egy
szerű protoplasmarög, mely szervek nélkül mászik, eszik, emészt, 
oszlás által szaporodik; emitt egy falánk Vampyrella, az alkalmaz
kodás e primitív példánya, már élősdi életet folytat; ott fennebb 
az Amoebák egész sora az elemi szervkülönülós némi nyomait mu
tatja: a sejtmagot és a szolgálatában álló plasmát; még fennebb 
szemkápráztató gyorsasággal küzdenek ostoros és esillószőrös Ázala-
gok önfentartásukórt; köztük Rhizopodok, e bámulatos építészek, 
meresztik ki állábaikat tápszerzés végett. 

E kép legottan mutatja a parányi Véglények egyszerű ólet-
nyilvánulásait. Látni való, hogy helyváltoztatásuk a osilloszőrök 
gyors mozgása és a protoplasma öszszehúzódása által eszközöltetik. 
Idegeik ós érzékszerveik nincsenek, de azért érzik- a hő ós fény be
hatását, valamint a külső megérintést is. Táplálkoznak ós lógzenek, 
pedig belük ós különös légzőszerveik nincsenek. Nálok a protoplas
ma az öszszes életjelenségek létalapja és eszközlője. Es a menynyi
ben minden óletjelensóg, mint eleven erőnyilatkozat, lappangó erő
forrást feltételez, ők is, mint minden állati szervezet, táplálkozva 
jutnak lappangó erőkhöz, melyek ólőállományukban, az emésztő és 
légző plasmában, felszabadulnak elevenekké. — Minthogy e nagyjelen
tőségű biológiai folyamat két mozzanata, jelesen az emésztés, az 
elősejtállomanyban, tisztán ennek hatása alatt megy végbe, azért 
nevezik intracellularis emésztésnek. E meghatározással azonban az 
intraeellularis emésztés teljes fogalma nem adva, csak érintve van. 
Megkísértem a teljes meghatározáshoz találó adatokat szolgáltatni. 
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Az élőállomány eredeti vagy primaria contractilitását és emész
tő képességót észlelni lehet oly sejteken is, melyek mintegy meg
válva korai függetlenségöktől, kiemelkedtek különbözetien állapotuk
ból ós valami bensőbb, sooiologiai szövetségbe léptek egymással. 
Ilyen sejtszövetkezést bizonyos felhám-fölületek képviselnek, p. o. a 
Spongia-álezák eeto- ós az Örvényférgek entodermája; mind a kettő 
amoeboid-termószetű felhám.1) Amoeboid jellemöket nem oilio- és 
ílagellogen természetük ós szerkezetük teszi, hanem az, hogy a fel-
hámsejteknek egyen-egyen sajátos önmozgásaik vannak. 

Már idők óta ismeretes az a ténykörülmény, hogy némely al
sórangú Metazoonok, azaz szövettestű állatok, képesek kicsiny táp-
törmelékeket felvenni bélsejtjeik belsejébe, de megfelelő figyelem 
nem lóvén a búvárok részéről a tápbekeblezés e módjára fordítva, 
jelentősége az intracellularis emésztés kérdése érdekében csak a kö
zelmúlt években lőn rendszeresen ós általános szempontokból mél
tatva és megvitatva. A móltatás ós búvárlat derekas része Met-
schn ikof f orosz zoológustól származik. 

Miután Metschnikoff 2 ) embryologiai tények során arra a 
meggyőződésre jött, hogy az emósztőszervek ősi typusa igen való
színűleg egy intracellulariter emésztő solid parenchyma volt, azóta 
ő fáradhatatlanul búvárkodik az alsórangú szervezetek emésztésének 
mibenléte után és mondhatom oly fényes sikerrel, hogy búvárlatai 
alapján az intracellularis emésztés az öszszes Ooelenterátokra nczve 
általános szabálynak tekinthető ós tekintendő. Kiinduló pontját ké
pezték a Véglényeken, nevezetesen az Azalagokon végzett vizsgálatai 
eredménye, mert neki valószínűnek látszók, hogy ezen egysejtórtókű 
lények emésztési módja fenmaradt számos alsórangú Metazoonnál is. 
Egyébiránt, a Coelentorátok intracellularis emésztésére őt Claus és 
Gegenbaur tanárok figyelmeztették, kik szóval értesítek őt arról, 
hogy a Siphonophorák entoderma-sejtjeiben bekebelezett táprószecs-
kéket találtak. Csaknem egyidejűleg jelenté Jeffery Parker , 3 ) 
hogy ő a Hydra fusca édesvízi polypnál észlelt intracellularis emész
tési folyamatot. 

<-) Graber V. Über Amoeboid-epithelium, Zool. Anz. 1879. Nro. 29. p. 278., 
2) Metschnikoff: Zur Lehre über die intracelluláre Verdauung niederer 

Thiere. Zool. Anz. 1882. Nro. 113 pag. 310. 
8) Jeffery Parker: On the histology of Hydra fusca, in Quart. Journ. of 

Microsc. Science. April 1880. pag. 2á3. 
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M e t s c h n i k o f f 1 ) főórdeme abban áll, hogy kimutatta és 
eárminnal való etetés folytán megállapította az intraeellularis emész
tést a Hydropolypoknál (Plumularia, Tubularia), a Bydromedusáknál 
(Eueope, Óceánia, Tiara), a Siphonophoráknál (Prayar Torskalia, 
Hippopodius), továbbá némely Ctenophora- ós Actineánál. A részle
tekből kiemelem, hogy egyes coeleuterat-fajoknál az egész entoder-
ma képes felvenni egyes táprószecskéket, így a Hydropolypok- ós 
Oeeanidáknál, de legtöbbnyire mégis csak egyes részei az entoder-
mának, nevezetesen annak zsinorképű vastagodásai birnak e képes
séggel. Aetineáknál az elnyelt cármin tetemes része a mesenterialis 
fonalak sejtjeibe kerül, ezek tehát annálfogva igazi emésztő szervek 
gyanánt tekintendők. A Ctenophorák- ós Spongiáknál a felvett táp
lálék a mesoderma vándorsejtjeibe szállíttatik, a mely körülmény 
anynyival érdekesebb ós jelentősebb, hogy az Örvényférgeknél is 
előfordul. 

M e t s c h n i k o f f búvárlati eredményei alapján a Coelenterátok 
entoderma-sejtjeit az amoeboid-felhámok közé kell soroznunk, mint
hogy önmozgásaik folytán, állábaknak nevezhető nyúlványok által, 
veszik fel a szilárd táplálékot, miként a Ehizopodok. Ha ez áll, 
miben kételkedni okunk nincsen, önként kínálkozik a kérdés : nem 
léteznek-e hasonló viszonyok a fejlettség legalsó fokán álló férgek
nél is, melyek közt oly jellemző átmeneti alakok találtatnak a Ooe-
lenterátokhoz? Nincs különben. 

A legalsó fokon álló lapfórgek: a Turbella-félék, vagyis az Ör
vényférgek, kezdetleges emésztő szerveire ós kezdetleges emésztésé
re legelsőbben Claparéde (1863) lön figyelmessé, ki az általa leirt 
Oonvoluta minutára ós általában a Ehabdocoelok fiatal álczáira néz
ve a bél hiányát vitatni kezdé. Nyomban utána M e t s c h n i k o f f 2 ) 
valamivel bővebben ós behatóbban megállapítá e tényt a Nápolyban 
talált öszszes Convoluta-fajokról (0. paradoxa. Schultzii, sordida 
n. sp.). Tapasztalata szerint nem. lehet szó e Turbella-fajoknál el
különült emésztő szervekről, mert nálok a táplálék a szájon át köz
vetlenül a test központi parenchymájába vitetik, a hol anynyira át-

') E. Metschnikoff: Über die intracellulare Verdauung bei Coelenteraten. 
Zool. Anz. 1880 Nro. 56, p.ag. 261. 

a) Über die Verdauungsorgane einiger Süsswasserturbellarien. Zool. Anz" 
1878. Nro. 17. pag. 387. 
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változik és elenyészik, hogy csupán szilárd oliitinrészek maradnak 
meg belőle. Ugyané viszonyokat majd Uljanin,1) majd S a-
lensky1*) saját tapasztalataik által támogatták; legújabban Graff3) 
tett kutatásokat e dolog érdemében és úgy találta, hogy a Oonvo-
luta-'és a Schizoprora-fajoknál valóban hiányzik a bélcsatorna. Az 
ilyenek — Uljanin-féle Acoelok — a táplálékot egy kis bőrrésen 
veszik fel és az aztán a vacuoladús, zsircseppektől áthatott puha 
parenchymában kereng ide-oda, mint a Infusoriumoknál. Ilyen paren-
chyma-állományban talált ő a Sehizoprora venonosánál, az imént 
említett tápkeringés észlelése alkalmával, az állati test szótnyomása 
után, egyes amoebaszerűen mozgó sejteket. Graff e beletlen Ör
vényférgek emésztését „parenchymaticus emésztésnek" nevezi, de 
felfogásom szerint az miben sem különbözik az intraoellularis 
emésztéstől. 

Az Ul jan in szerint „Aooel," Graff szerint „Parenchymaticus" 
Örvényférgeknél talált viszonyok semmi esetre sem páratlanok, egye
dül állók ós nem közvetíthetők a többi Örvényférgek szerkezetével 
szemben. Sőt ellenkezőleg, egy csaknem egészen hiánytalan morpho-
logiai sorba foghatók az ellentéteseknek látszó búvárlati eredmények. 
A legalsó fokon állanak a Schizostomumok s illetve az „Acoelok" 
vagyis „Parenchymaticusok." Ok egész életükön keresztül azt a fej
lődési fokot képviselik, mely a többieknek csak ébrónyi korát jel
lemzi.') E lehetőség alapját a bél fejlődési viszonyaiban kell keres
nünk, a menynyiben az Örvényférgek bele nem fejlik ki azonnal 
mint űr, nem betüremlés által, hanem nagy entoderma-sejtek cent
ralis halmazából képződik az ki lassanként: azokból a nagy sejtek
ből, melyeket barázdalás alatt a kicsiny ectoderma-sejtek körülnő
nek. Ezen ébrényi entoderma-sejthalmaz, mint olyan, megmarad ál
landóan az „ Acoelok"-nál; de már közeli rokonaiknál u. m. a Mac-
rostomumoknál üreget lehet találni, de nem az egész bél hoszszá-

'}. Die Stradelwürmer des Sebastopolischen Hafens. Moskau. 1870. 
2; Aus den Berichten der Kasaner Naturíbrscherversammlung f. d. Jalu* 

1872. 
3) Kurze Berichte über fortgesetzte Turbellarienstudien. Zeitschrift f. w. 

Zool. XXX. Bd. Suppl. 3 Heft. 1878. pag. 463. 
4) Ihering: Graffilla muricicola, eine parasitische Rkabdocoele. Zeitschrift 

f. w. Zool. XXXIV Bd. 1. Heft. 1880. pag 167. 
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ban, mert a bél hátsó része a nélkül szűkölködik, így a Graffillá-
nál. Csak a kiölthető garattal s illetve orrmánynyal bíró Örvényfér
geknél van a bél ürkörót határoló, egy rétegű bélhám kifejlődve. 

Értekezésem lényegére tartozó anatómiai viszonyok kellő fel
derítése végett nyomatókkal kell kiemelnem, hogy az Örvényfórgek 
túlnyomó számát, melyeket a most ismertetett Aeoelokkal szemben 
egyszerűen „többiek"-nek neveztem, jellemzi egy jól elkülönült, sa
ját fallal biró bél; az ilyeneknél egy eoelomát vagyis a bél és bőr
izomtömlő közt kifejlett üreget is meg lehet különböztetni. Ezt va
lami likacsos kötőszövet, a reticulum, vagy Geddes szerint a „meso-t 
derma" tölti ki, melynek ágas, reczeszerűen anastomizáló gerende-
zete majd vékonyszálú ós ritkás, majd testes, szóles s öszszefüggő 
lemezeket képez. A reticulum likaiban gömbölyüded, ritkán csillag
alakú, magvas sejteket lehet látni, melyek száma és nagysága kü
lönböző s általában a reticulomot tömöttítik, majd a perientericus 
folyadékban úszkálnak, majd a gerendezeten tapadnak meg, szóval 
helyüket változtathatják, a miért ón vándorsejteknek nevezem. E 
vándorsejtjei a retioularis kötőszövetnek szoros kapcsolatban vannak 
a perientericus folyadékkal és igen fontos szerepkörre hivatvák, a 
melyről azonban tüzetesen csak akkor szólhatok, miutáu az intra-
cellularis emésztést bizonyító adatokat és biológiai mozzanatokat 
előadtam vak. Következzenek tehát előbb a magam és mások meg
figyelései az Örvényférgek intracellularis emésztése tárgyában. , 

Graff1) a Geonemertes chalicophorán észlelte, hogy e féreg 
bólsejtjei, a mint a bélbe jutott táplálók azokat izgatja, hoszszában 
megnyúlnak s miután amoeboid nyúlványaikkal körülfogták a táp-
részeket, öszszefolynak az ellenoldali hasonló bélsejtekkel. Ennek kö
vetkeztében a bél ürköre egészen elenyészik és az egészet kitölti 
egy vacuoladús protoplasrnahálózat, melybe a táplálók kebelezve van. 

Metschniko íP) a Mesostomum Ehrenbergii-n észlelte, hogy 
nála a bél jókora ürköre hengeres, magvas amoeboid sejtek által 
van kibélelve. Ezen Mesostomum-faj köztudomás szerint más férgek
kel,-nevezetesen Na'is proboscideákkal, táplálkozik. Valahányszor 
M.ets chnikoff egy olyan Mesostomumot jóllakás után, egy óra 

': Morphol. Jahrb. V. B. 1879 pag. 489. 
'') Über die Verdauungsorgane einiger Süsswasserturbellarien. Zool. Anz. 

1878. XVII. pag. 389. 
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múlva, vizsgálat alá vont, azt találta, hogy a bél ürköre nagyon 
megszűkült s benne már esak cuticula-czafatok és serték, ellenben a 
Naís öszszes lágy részei a bélsejtek belsejében valának. Megtörtónt 
néha, hogy a Na'ís kampós sertéi, valamint más szilárd részeeskói 
is bevonattak az emésztő sejtek belsejébe. 

Saját megfigyeléseim eredményét adandó, mindenekelőtt egész 
általánosságban meg kívánom jegyezni, hogy az elkülönült belíí édes
vízi Örvényférgek közt találtam már évekkel ezelőtt olyanokat, me
lyek mint az úgynevezett igazi „Parenehymatikusok" veszik fel ós 
emésztik meg táplálókukat. Ilyenek: a Typhloplana sulphurea ós vi-
ridata, a Mesostomum falláx ós pusillum, a Stenostomum leucops és 
unieolor, a Derostomum Sohmidtianum ós anophthalmum, a Den-
droeoelum laeteurn még 1875-ben megfigyelve; tavaly dr. ü a d a y 
Jenő barátom hozott nekem Deésről a Bólahegyi pocsolyákból ós 
a Csúcsa ós Bucsa közti vasút mentében átkutatott vizekből egy 
Mesostomum-fajt, mely e nemű vizsgálataimra a legalkalmasabbnak 
bizonyult.1) Ennél a fajnál egy csomó szabálytalan szövetű, emésztő 
parenehymasejtet találtam, melyek vagy mint compakt tömeg, vagy 
mint valami kéreg fedtek be egyes belső üregecskéket. A sejtekben 
aránylag nagymenynyiségű concrementumokat ós sok más testecse-
ket észleltem, melyeket táptörmelékeknek kellett tartanom, miután 
Diatomeákkal való etetés folytán meggyőződtem róla, hogy a Dia-
tomeapánczélocskák is azokban a sejtekben halmozódnak fel. Lát
tam a sejtek önmozgásait is; olyanforma amoeboid nyúlványokat 
bocsátanak a beadott táplálók izgatásaira, a milyeneket Graff a 
Vortex Lemani, általa „májsejtek"-nek nevezett képződményein ész
lelt. Színanyagok közvetetlen beadása nem sikerülvén, Tubifexekkel 
etettem cármintestecseket s az ilyen cármintartalmú, felvagdalt Tu
bifexekkel tápláltam aztán a Mesostomumokat; minek következtében 
piros színt váltottak a különben szürkésszínű emésztő sejtcsoportok. 
E Mesostomum-faj emésztő szervei primitív volta miatt közel áll az 
Acoelokhoz. 

A cosmopolita Stenostomum leueops-val szintén néhány fel
jegyzésre méltó ténynek jöttem a nyomába. Tudva van ós pedig 
S o h n e i d e r vizsgálatai alapján, hogy a Stenostomum ból-felhámja 

0 Új faj lévén, részletes leírását és rajzát külön közleményre szántam. 
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csillószőrös, a mi a bél aborális végében az élő állaton is igen szé
pen látszik. Graff1) e csillószőrös bélsejteket Gymnocytodáknak 
nevezi és azt állítja róluk, hogy képesek felületük egyes helyein 
lassan és hullámszerűen lengő, hoszszú cihákat kibocsátani. Belse
jükben láthatni egyes zsircseppeket, több vacuolát és ezek körfii 
számosabb boszszúkás, szerkezet nélküli testecseket. Én a Graff-féle 
Gymnocytodákat vagyis azon plasmaticus, részben cilliákkal biró 
képződményeket, a milyenek a Stenostomum beléből a fedőlemezre 
gyakorolt nyomás következtében előgurulnak, nem tartom egyebek
nek, mint a tulajdonképpeni tömlőalakú bélsejtek lefűződött amoe-
boid végdarabjainak. Tapasztalatom szerint az amoeboid bélhámsej
tek tömlőalakúak, magvasak és 0-O57 — 0'085 mm. hoszszúak. A 
csillószőrzetet illetőleg, csak azok birnak állandó csillószorökkel, 
jobban mondva, csillóostorokkal, melyek a bél hoszszában futó ba
rázdákban látszanak elhelyezve lenni; a többieknek csillószőreik 
nincsenek, de képesek a Ehizopodok módjára plasma-nyúlványokat 
kimereszteni és ezeknél fogva a táplálókot megragadni ós magukba 
kebelezni. Csaknem ugyanezt állítja Hallez") is, midőn azt mond
ja a Stenostomumok belére vonatkozólag, hogy a bélfelhám jól ki
vehető magvas (nagy magvú) sejtekből áll, melyek emésztés alatt 
felpuffadnak és a magvak eltűnése közben nehezen folyó gömbökké 
lesznek, a melyek egyen-egyen erősen fénylő concretiókat tartalmaz
nak, lefüződnek és a bél ürköróbe esnek. Hall ez állítása utolsó 
részét is csak igazolhatom, oly megjegyzéssel, hogy a bolhámról 
lefüződő és a bél ürkörébe hulló plasmagolyók nem egyebek, mint 
vékony plasmarétegtől körülfogott vacuolák. Műtermények-e ezek, 
melyek a vizsgálás kónyszerhatása alatt állanak elé, avagy termé
szetes képződmények, melyek tán a felszívásra alkalmassá teszik a 
táplálókot, megfelelő mirigyváladék szerepét viszik-e, a felett ez út
tal véleményt nem nyilváníthatok. 

A Stenostomum leueops valóságos mindenevő. A múlt 1881 
év július havában fogott példányok (a kolozsvári múzeumkert kis 
tavából) telve valának Pandorina morum-val, fóleg megemésztett 
Tortexekkel és igen sok Diatomeával; némelyek egészen paprikaszí-

1) Neue Mittheilungen über Turbellarien. Zeitschrift f. wiss. Zool. XXV*. 
Bd. pag 414. Taf. XXVII. Fig. 10. 

2) Contributions á l'historie naturelle des Turbellaries. Lille 1879. p. 18, 
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n'űek valának; ezek, a mint kinyomoznom sikerűit, az e tájt ter
mésben állott Chara foetida termőgömbjeivel táplálkoztak vala. El
nyelik ós megemésztik a csalánszervekkel ellátott Microstómum li-
nearét is, sőt ezekkel etetni 'is lehet őket és nyomon kisérni a csa
lánszerveknek az emésztő bélsejtekbe kebelezósót. 

A falánk és könynyen etethető Planariák közül az átlátszó 
Dendrocoelum laeteum képezte kísérleteim tárgyát. Etettem vérrel, 
cármin- és indigó-testecsekkel, Naisokkal, Tubifexek- és Chaetogas-
terekkel és alig hihető könynyűsóggel falták be a nevezett férgeket. 
Jóllakással belük tirköre egészen eltűnt, mert bélsejtjeik erősen fel
duzzadtak. A jóllakástól számított 2—í óra múlva protoplasma-
gömbökbe burkolt nagy menynyiségű táptörmelékeket észleltem a 
bél közepén, a milyeneket M ets chnikoff1) a Geodesmus bilinea-
tusról irt értekezésében emlit s rajzzal is illustrál. 

Most már helyén valónak tartom felvenni a fennebb elejtett 
szót a reticulum vándorsejtjeire vonatkozólag. E. vándorsejtek több 
tekintetben érdekesek. A bőr közelében fekvők zsircseppektől duz
zadnak s alakjukra nézve semmiben sem különböznek a Gerinczesek 
zsírsejtjeitől. Tartalmazhatnak sárgás vagy vereses, ritkán zöldes 
folyadékot ós ebben gyakran még másszíníí kicsiny testeosek is 
lebegnek. E testecsek ós ama folyadék anynyira azonosak a perien
terikus folyadékot alkotó elemekkel, hogy kétségtelennek látszik, 
miként a perienterikus folyadék a reticulum sejtjeiből származik. E 
nézetet igen valószínűvé teszi az a tapasztalati tény, hogy e ván
dorsejtek közt megtalálhatni, miként a zsirsejtek közt, mindenféle 
átmenetet az egy-két csepp intracellularis folyadékkal telt normális 
sejtalakoktól kezdve az olyan sejtekig, melyek már csak egy igen 
vékony plasmarótegtől körülfogott nagy folyadóktömeget képviselnek, 
miután 4—5-szerte nagyobbra nőttek normális terjedelmüknél; az 
ilyen sejteken a félretolt ós a plasma feleslege által körülvett mag 
már csak mint egyszerű függelék jelenik meg; alakjukat szüntelen 
változtatják ós végűi felrepedvén, tartalmukat a coelomába öntik 
vagyis perienterikus folyadékká oszlanak fel. 

Geddes2) is megemlékezik a zöld Planariák ehlorophyllja 

') Mélanges biologiques. 1865. 
2) Sur la fonetion de la chlorophylle chez les Planaires vertes. In Compt 

rend. Ac. Se. Paris. Tom. 87. pag. 1095. 
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működéséről irott értekezésében a réticulum, szerinte mesoderma, 
mozgékony sejtjeiről (vándorsejtjeiről szerintem), de vitásnak tartja: 
nem élősdi Véglények-e azok? 

A perienterikus folyadék színe befoly a féreg külső szinezett-
ségóre, sőt tisztán tőle függ az olyan Örvényférgek színe, melyek
nek saját pigmentsejtjeik (kromatophoráik) nincsenek. E tudattal 
bátran értelmezhetjük a M. Schultze által emlegetett (Beitrage, pag. 
16.) „egyforma színezést", mely akkor keletkezik, ha a színtelen re-
ticulum-sejtek, elegendő helyet engednek a szines perientericuí? 
folyadék akadálytalan eloszlásához. (Typhloplana sulphurea, viridata ; 
Mesostomum cyathus eto.). Ellenben, ha a sejtek oly számosak, 
hogy a retioulumot egészen vagy nagy részben kitöltik, előáll a 
szabálytalan, helyesebben, a foltos vagyis márványos szinezettsóg. 
Legtöbbnyire azonban a reticulumba települt pigment okozza a szi-
nezettséget; különösen a reticularis vagyis hálózatos pigmentozás-
nál; így a honi Örvényférgek közt a Derostomum claudiopolitanum-on 
szépen láthatni, hogy a chlorophylltestecsek a réticulum gerende-
zeteiben soros renddel fekszenek és csupán a gerendezet kereszte
zéseinél találtatnak nagyobb csomókban.1) 

E rövid kitérés után az utolsó és igen nyomós adatot hozom 
fel az alsórangú férgek intracellularis emésztése érdekében. 

A szivóférgek közé tartozó májmétely: Distoma hepaticum L. 
képezi vizsgálatunk tárgyát. Sommer Fe rd inánd ' ) kitűnő mun
kát irt ezen állat anatómiai viszonyairól s ebben, noha nevén nem 
nevezi, úgy morphologiai, mint physiologiai bizonyítókokat szolgál
tatott a Distoma intracellularis emésztéséről. 

A májmótely bélsejtjei hengeresek (gömbölyű magvakkal), 
mindkét végükön laposak és finom-szemcsés plasmatestüket egy va
lamivel tömöttebb, szemcse nélküli keregplasma köríti, melynél fog
va az egyes sejtek szöveti öszszeköttetésben állanak egymással. A 
keregplasma hiányzik e hengerhámsejtek két végéről; ezeken tehát 
a finomszemcsés, félfolyékony plasma egészen fedetlen s így ön
mozgásaiban nincs akadályozva. A mint a belet megfelelő tápanyag 

V Az Örvényférgek pigmentuma mindig és kizárólagosan a reticulumban 
van és keresendő; a bőr s illetve felhám mindig színtelen. P. K. 

2) Die Anatomie des Leberegels, Distoma hepaticum L. Zeitschrift für 
wiss. Zool. XXXIV. Bd. 4. Heft. 1880. pag. 578. 
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duzzasztja, e sejtek nemcsak hogy Irijebb emelkednek, de a bélür-
be tekintő végeiken számtalan finom plasmanyúlványí bocsátanak, 
sőt maga a plasmatest is kidomborodik s úgy mereszt finom nyúl
ványokat. Nyomon lehet követni mint érintik és emésztik fel e 
nyúlványok a vórtekecseket. 

Még más idomú 'sejtek is, szerepelnek ezen érdekes folyamatban. 
Ezek hoszszabbak az imént jellemzetteknél, magvaik oválisak, plas-
majuk mozgása is más. Működésük akkor látható, ha a meglehető
sen ellentálló vórtekecsek eltűntek a bél ürköréből s ha benne már 
csak világosszinfi cbyluscseppek találtatnak. Ilyenkor ezen más ido
mú sejtek plasmája határozatlan alakú, gyakran nyeles és csúcsos 
lebenykékben nyúlik ki, melyek mint valami meresztett ujjú kezek 
nyúlnak a chylus-eseppek után és azokat körülfogják. E sejtek plas
mája majd vonalos osikoltságot, majd élesen kiváló pontsorokat is 
mutat ós eme tünemény akkor a legjellemzőbb, mikor a sejtek plas-
malebenykéiket behúzva nyugalomra térnek. 

Kétségtelenül igaz, hogy a Distoma bélhámsejtjei a táplálók 
megemésztésében ós felszívásában fontos szerepet játszanak. Itt oly 
sejtekkel van dolgunk, melyek állományuk minőségére nézve, külö
nösen biológiai tekintetben, a Ehizopodokra határozottan emlékez
tetnek. E sejtek élőállománya képes különféleképpen alkalmazkodni; 
képes a nyugvó sejttestek határain túl benyúlni a bél ürkörébe; 
képes részint sugaras nyúlványokat, részint lebenykóket kibocsátani, 
melyek a sejt területén kivűl Karélyokká öszszeolvadhatnak, de is
mét behúzódhatnak. Azt fel nem tehetjük, hogy a bélsejtek életje
lenségei czóltalanok volnának és hogy minden meghatározható ot 
nélkül történnének. Sőt ellenkezőleg, mi azokat csupán a béltarta
lomhoz való viszonyban állóknak gondolhatjuk, mert ezen szempont: 
ból fogván fel a dolgot, megérthetjük és megmagyarázhatjuk ma
gunknak a Ehizopodok ós a bélsejtek plasmája közötti hasonlóságo
kat. Nem csupán csillószőrös, hanem valóságos amoeboid-felhámmal 
van itt -dolgunk, melynek sejtjeit csak a bélbe vitt táplálék birja 
tevékenységre, csak annak izgató hatásaira bocsátják ki állábszerű 
nyúlványaikat. 

De mire való a kétféle sejt? s ezek kétféle működése? Az el
sők plasmája képes, mint a Ehizopodokó, az általa érintett szerves 
állományt megemészteni, feloldani és" felszíhatóvá tenni; tehát ez 
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esetben képes a bélsejtek plasmája mindazt végezni, a mit általán 
véve az emésztési proeessus fogalma alatt értünk; ellenben a többi 
sejtek, melyek lebenyes nyúlványaikkal a cbyluseseppeket ragadják 
meg, végzik a felszívást vagyis a resorpsiót. E szempontból olybá 
tekinthetjük a bélsejteket, mint egy Hydroid-telep tápláló egyéneit; 
részökbe jutott a szerzett táplálékot az egész szervezet javára érté
kesíteni. Igen. a Diastoma entodermalis amoeboid-sejtjei az emész
tésben mozgással járó tevékeny részt vesznek, de már némi mun-
megosztás korlátai közt, a táp minőségének megfelelőleg, két moz
zanatban teljesítik egyfelől azt, a mit egy fejlettebb szervezettségű 
bél mirigyváladékai végeznek, másfelől azt, a mire ugyancsak egy 
fejlettebb szervezettségű bél bolyba! hivatva vannak. És ezzel — a 
felszívódást értve — analóg működést találunk a Gerinczeseknél is. 
T h a n h o f f e r Lajos 1) hazánkfia határozottan állítja és bizonyítja 
„Adatok a zsírfelszívódáshoz és a vókonybél-bolyhok szöveti szerke
zetéhez" ezímű talpraesett munkájában, hogy Gerinczeseknél a fel
szívódási folyamatokban a bélsejtek aetiv részt vesznek. Oly béká
kon, melyeknél a gerinczagyból a hát közepe táján kijövő gyököket 
metszettem át, tapasztaltam a nyombél felhámsejtjein — mondja 
Thanhoffer — hogy azokból egymásután váltogatva csillószőrszerfi 
nyúlványok szöktek ki s húzódtak viszsza. Ily nyúlványok a köze
lükbe jutott vérsejteket vagy levált felhámsejteket élénk mozgásaik 
közben tovahajtották; azt is tapasztaltam, hogy o nyúlványok apró 
szemcséket, mint zsirszemcséket, melyek közéjük jutottak, bevittek 
a sejt belsejébe, s azok ott, a sejt protoplasmájában, kis ideig 
mozgásban maradtak. 

A bolyhok felhámsejtjeít az egyes búvárok különféleképpen ír
ták le; abban mindnyájan egyetértenek, hogy a H e n l e - G r u b y és 
D e l a f o n d .által felfedezett fénylő szegély meg van a sejten, de e 
szegély szerkezetót s létrejöttét a legkülönfélébb módon igyekeznek 
magyarázni. T h a n h o f f e r szerint a boholy-felhámsejtek nyíltak s 
gyűrűszerű sz-egélylyel vannak bekerítve, mely nem egyéb, mint a 
sejthártya szilárdultabb- s erősebb fénytöréssel bíró része. 

„Ezen úgynevezett valódi vagy állandó sejtszególy alatt a sejt 
protoplasmájábói kiálló, B r e t í a u e r ós S t e i n n a c h által először 
leirt nyúlványok a békánál élénk mozgással bírnak s mozgásaik 
közben a közéjök jutott zsirszemcséket a sejt belsejébe viszik s leg
nagyobb valószínűséggel így történik a melegvérű állatoknál s az 
embernél is a zsírfelszívódás." ' 

A felszívódást illető ezen analógia mellett még más analóg 
viszonyra is reá lehet és kell mutatnom. 

») M. Tud. Akad. Termtud. Értekezések. II. köt. X. szám, 1873. 
Orv.-íerra.-tud. Értesítő. II. 19 
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Thanlioffer búvárlati eredménye szerint a béka boholy fel-
hámsejtjeinek más nyúlványaik is vannak, melyek által a boholy 
kötőszöveti sejtjeivel állanak öszszefüggésben — e nyúlványok a 
sejtburok folytatásai, (id. értekezés 44-ik lapján). 

A felhámsejtek ezen nyúlványai a boholy alapszövetét képező, 
esillagalakú kötőszövet-sejtekkel s ezek nyúlványai a központi chylus-
"üreggel közvetlen öszszeköttetésben állván, a zsir a folhám-sojtnyúl-
ványon át a központi boholyedénybe jut s így a folhámsejtek ós kö
tőszöveti sejtek nyúlványai alkotta zárt csatornarendszer képezi az 
első chylusútat. 

Az analógia szembetűnő. Az Örvényférgeknél is—mint fennebb ki-
mutatám — a tápnedv a bélfelhám sejteken keresztül a retieulumba 
vagyis kötőszövetbe s illetve a vándorsejtekbe jut s ezek által a pe-
rienterious folyadékba. A resorptiót tehát ezeknél is kétnemű szövet: 
egy felhám- és egy kötőszövet végezi és a működést illetőleg egy-
íbrmásítható egy Turbella-bél egy geriuczesállati bólboholyíyal ós 
esak abban kereshető a képességbeli különbség, hogy a Turbella-bél 
az emésztés physico-chemiai processusát is végzi, holott egy bélbo-
holy tisztán felszívó készülék, lévén a gerinezesállati bclhuzamnak 
tömérdek mirigye, melyek a szűkebb értelemben vett emésztéshez 
váladékokat szolgáltatnak. 

És ha ezek után kérdésbe tétetnék, hogy tehát miben áll az 
intracellularis emésztés? nem habozom feleletül kimondani, hogy az 
intracellularis emésztés egyszerű ténye abban áll, hogy a táplálék 
érintkezésbe hozatik a sejt élőállományával, minden különös mirigy-
váladék hozzájárulása nélkül. Az amoeboid plasma emésztése nem 
különbözik az egy sejtértékű Véglényekétől; e folyamatnál is sze
replő tényezők: a pla&ma minősége, a sejtnedv változó állapota, en
nek a vacuolák általi elosztása és a contractilis részek munkája. A 
mi ezek hatása alatt assimiláltatik, az felvétetik, a többi pedig ki
üríttetik a bomlásterményekkel együtt. 

Ily egyszerű s ily kezdetleges folyamatból fejlett ki a tökéle
tesebb s illetve bonyodalmasabb emésztési folyamat a magasabb ran
gú állatoknál. S miután az entodermasejtek tápfelvevő ós emésztő 
képessége a Coelenteratok majdnem öszszes osztályainak képviselői
nél, valamint több féregnél constatálva van, igen természetesnek 
látszhatik a belőle vont következmény, mely szerint az intracellularis 
emésztés a Coelenteratok ós a Férgek typusainak s illetve egyes 
osztályaik egyedeinek primitív tulajdonságát teszi, mintegy tanúbi
zonyságul arra nézve, hogy az intracellularis emésztés valaha eredeti 
ós közös tulajdonság vala a jelenlegi Metazoonok öszszes őseinél. 
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K ÖH Y YISMERTETÉS. 

SZATHMÁBI ÁKOS, nagy^becskereki lőgymnasiumi tanár „Spectra
lanalysis és alkalmazásai" czimü müvének ismertetése-

Dr. Fodor Ferencz, természettani tanársegédtől. 

A folyó év nyarán S za t h m ár i Ákos , nagy-becskereki főgym-
nasiumi tanártól egy 349 oldalra terjedő szakmunka jelent meg „A 
Spectralanalysis és alkalmazásai' czimmel. .Figyelemmel végig olvasván e 
könyvet, örömmel mondhatom, hogy általa a magyar természettani iro
dalomnak egy igen érezhető' hiánya lett elcnyésztetve. Tudtommal ez az 
első terjedelmesebb dolgozat a színkép elemzés és alkalmazásaira vonat
kozólag a magyar irodalom terén, s ezért is méltán illeti a dicséret, 
mint úttörőt. Csupán Ábe l K á r o l y t ó l olvastam e munka megjelenése 
előtt magyarul egy rövidke, 22 oldalra terjedő ismertetést a színkép
elemzés és alkalmazhatóságairól, mindenesetre bele nem értve azt, a mi 
e tárgyra vonatkozólag a magyar gymnasiumi tankönyvekben található 
vagy a mi tudományos folyó-iratokban, szórványosan megjelent, a „Ter
mészettudományi Közlöny" 1870. évi folyama, II. köteténak 16-ik fü
zetében, a melynek czélja láthatólag csak az, hogy a színkép-elemzés ál
tal elért eredményeket minél szélesebb körben terjessze és nem szakem
berek előtt is érthetővé tegye. Legalább erre vall népszerű nyelvezete. 

Az alábbiakban röviden ismertetni akarom a nevezett szakmunkát. 
Szerző munkáját három főrészre osztja: 
Az első „ B e v e z e t é s " czímfí főrészben 6 al-fejezetet találhatunk, 

ezek oly dolgok és fogalmak megismertetésével foglalkoznak, melyeknek 
tudása elkerülhetetlenül szükséges a következő (Spectralanalysis) főrész 
megértésére. 

Az első főrész első fejezetében a fény törésének törvényeit tárgyalja 
a szerző kellő részletességgel. E tárgyalásokra megjegyzem, hogy sokkal 
jobban szerettem volna, ha az ott előforduló számítások az alsó mennyi
ség-tan körébe tartozók lennének. Különösen annak a bebizonyítása, hogy 

19* 
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a minimum eltérítés akkor következik be, ha a belépő és kilépő suga-
.rak egyenlő-szöget zárnak be a prizma lapjaival, igen érthetően s talán 
legérthetőbben bizonyítható be az először S t o l l által használt levezetés
sel (megjelent a bensheimi gymuasium 1873. évi értesítőjében), hol tisz
tán csak az alsó mennyiségtan szerepel Igaz, hogy a S z a t h m á r i úr 
által használt felső mennyiségtani bizonyítás rövidebb, de nem érthetőbb, 
meggyőzőbb. 

Véleményem szerint mindenütt kerüljük a természettanban, a hol 
csak lehet, a felső mennyiségtani bizonyításokat, melynek csupán elméleti 
következtetéseknél (pl. a felsőbb elméleti phyeicában) van helye. 

Az első főrészhez tartozó második részben szerző a spectrumról 
általában, nevezetesen annak előállításáról, színeiről, láthatlan részéről s 
ez utóbbinak kimutatásáról clispersióról, továbbá az ízó, szilárd ós csepp
folyó testek .spectrumáról, ezután pedig a nap sugarainak spectrumairól, 
az ebben előforduló s a nap spectrumát az izzó, szilárd testek spectru-
mától megkülönböztető F r a u n h o f e r-féle vonalokról, ezeknek egyenlő 
körülmények közt relatíve változatlan helyzetéről beszél szintén kellő 
részletességgel. 

A még mindig az első főrészhez (Bevezetés) tartozó harmadik rész
ben a spectrumok észlelésére szükséges eszközök (spetroscop) és az ezek
kel való bánásmód leírásával foglalkozik a szerző. A hol az egyes esz
közökről kezelhetési könnyűseg, pontossági és használhatósági szempontból 
véleményt mond a szerző, meglátszik gyakorlati jártassága és kitűnik, 
hogy az illető eszközök legnagyobb részét nem csak leirás után, hanem 
tényleg is ismeri és azokkal foglalkozott. 

Ezután a bevezetés után következik a második főrész „S p e c t r a l 
án a lys i s " czimmel, mely négy részt s ezekben 20 fejezetet foglal 
magában. 

Az első fejezetben „A spectralanalysis alapja", azok az észlelések 
és kísérleti , eredmények vannak leirva, melyek lassanként rávezették a 
tudósokat arra, hogy bármely anyag felismerhető a spectrumában talál
ható jellemző s ugyanannál az anyagnál mindig előforduló ás .egyonlff kö
rülmények közt soha sem változó fényes csíkok által. Szerző itt igen 
helyesen jegyzi meg, hogy e tétel megállapitói nem az érdemedben gaz
dag Bunsen és Ki rchhof , hanem, hogy e tétel első felismerője és 
közlője Dr. A l t é r Dávid, freeporti orvos. 

A második fejezet azokról a hőforrásokról szól, melyek ezélsze-
rüen alkalmazhatók a különböző vizsgálandó anyagok gőzzé változtatására. 
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A második részben levő 9 fejezet, nevezetesen „Az alkaliák Bun-
sen-féle lánggal előállított spectrumai", „Az alkaliák villámszikrával 
eléállitott spectrmnai", „A földfémek Bunsen-féle lánggal eléállitott spec-
trumai", „A földfémek villám-szikrával eléállitott spectrumai", „A súlyos 
fémek spectrumairól", „A fémek vegyületeinek spectrumairól és a disso-
tiatióról", „A metalloidok spectrumairól", „Gáz- és gőzkeverékek spec
trumairól", „A spectrumokbau előforduló vonatok és csíkok eloszlottsá-
gáról" alatt részletesen le van írva, hogy néz ki az egyes elemek szín
képe. Mindezeknek a spectrumoknak leírása a jelesebb észlelők, mint 
Bunse.D, K i r chhof f , Cappel , F r i s w e l l , L o c k y e r , Tha lén , 
Kei eh, Ricftter, M i t s c h e r l ich , C iamic ian , "Wüllner, Ángs-
s t röm, D i b b i t s , L e n g y e l adatai alapján van összeállítva, 

A következő harmadik rész „A fény-sugarak elnyeletése" czímet 
visel, s itt tárgyalva van a benne levő 8 fe ezét elsője alatt, mi okozza 
a fesfék színeit, mit értünk fény-elnyelés (absorbtio). alatt, miféle körül
ményektől függ az absorbtio nagysága, mit értünk absorbtio spectrumok 
alatt stb. 

A második fejezet az elnyelés által keletkezett spectrumok mikénti 
észlelését írja le, s igen sok fogást említ fel, melyeknek alkalmazása igen 
megkönnyíti az észlelés módját s előmozdítja pontosságát. 

A következő (3-ik) fejezet az elnyelés által keletkező spectrumok 
mikénti följegyzését mondja el, az ezutánni (4 ik) pedig a másodrendű 
absorbtio spectrumok felosztását. 

Az ötödik fejezetben 35 szilárd és folyékony test másodrendű el
nyelés által keletkezett spectrumát közli szerző, különböző észlelők ered
ményei után, hosszasabban időzve a természetben nevezetes szerepet játszó 
chlorophyllnál," továbbá a most gyakran, borfestésre használt fuchsinnál, 
vérnél, hol e két utóbbinak valamely oldatban való spectroskopicus kimu
tatásáról is megemlékezik. 

A hatodik fejezet egy pár folyadék-keverék elnyelési szín-képéről, 
a hetedik pedig néhány gáz és gőz másodrendű elnyelési spectrumáról, a 
nyolezadik pedig az első rendű elnyelés által keletkező spectrumok-' 
rol szól. 

A negyedik rész azt az összefüggést tárgyalja, mely a spectrumok 
milyensége és a fénysugárzó testek vastagsága, sűrűsége, mérséklete közt 
fennáll, mind elméleti, mind kísérleti úton. Az elméleti nézetek helyes 
bírálata és méltatása szerző éles itélő tehetségéről tesznek tanúságot. 
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Az utolsó, legterjedelmesebb harmadik főrészben a spectralaoalysis-
nek az astrophysicában való alkalmazásai által eddig elért eredmények 
vannak tárgyalva. 

Az első rész első tejezete szól a napról, a napfoltokról, ezek ke
letkezéséről, nap-fáklyákról, a napfogyatkozásoknál — de Jan i i son 
franezía physikus felfedezése óta bármikor is észlelhető protuberan-
tiákról, koronáról. Az ezekre vonatkozó főbb elméletek mind elé vannak 
sorolva, mindeniknek valószínűsége vagy valoszinűtlensege physicai okok 
alapján szerző által bírálva, 

A következő (2-ik) fejezetben a nap, a napfoltok, protuberanciák 
és korona spectruma van leirva 

Az ezután jövő adatokban igen gazdag két (8. ós 4-ik) fejezet 
azokat az eredményeket foglalja magában, melyeket a nap physicai szer
kezetéről; a nap mérsékletéről a spectroskop segélyével megtudhattunk. 

A második részben néhány planéta és holdak, nevezetesen a Mer-
cur, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, a föld holdja, 
és a Jupiter holdjai- által visszavert sugarak spectrumjaiiiak leírásával 
foglalkozik. 

A harmadik rész 5 első az álló csillagok spectrumainak mikénti 
észleléséről, az álló csillagok physikai alkatáról, az azokban foglalt anya
gokról, az álló csillagok színéről, a változó és ideiglenes csillagok spek
trumairól szól. 

A következő fejezetbon a spectroscopnak egy új alkalmazását ta» 
nulliatjuk [meg, t. i. a mely az álló csillagok mozgási gyorsaságának 
meghatározására vonatkozik. 

A 4., 5., 6., 7. és 8-ik rész megfelelően a csillag halmazok és 
ködfoítok, az üstökösök és hulló csillagok, zodiakalis fény, északi fény 
es a villámok spectrumait tárgyalja. 

.Mindezek után tekintve akár a bő tartalmat,' akár a.gazdag adat
halmazt, akár a szigorú rendszerességet, akár a világos érthetőséget és a 
folyékony, magyaros nyelvezetet, bátran mondhatom, hogy e könyv szer
zőjének e téren való alapos elméleti és gyakorlati ismereteiről tesz tanú
ságot és hogy e könyv a mai tudományosság színvonalán áll. Méltán kö
szönettel tartozunk szerzőnek, ki nem kímélve a fárasztó munkát és az 
anyagi áldozatot, azt nekünk öss.eeállitotta. Teljes meggyőződéssel ajánlom 
tehát e könyvet szak- és nem szakembereknek, iskolák könyvtárainak stb, 
nem csak azért, mert maga a könyv is megérdemli, hanem azért is, 
hogy azokat a keveseket, kik közülünk — magyarok közül — a tudo
mányos téren irodalmilag is működni próbálnak, él ne riasszuk közö-. 
nyösségünk által a munkától. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

9. A Rhodeus amarus Bl. másodlagos ivarjeliemeíről. (Elő
adatott f. évi ápr. 14-én tartott természettudományi szaküléseii). A mit 
e legkisebb hazai pontyfajról tudunk, az alaposan meg van irva Siebold-
nak1) az édesvízi halakról irt munkájában, mely a reá vonatkozó syno-
nymák feló'l is kimerítő tájékozást nyújt. E műre kellé hivatkoznom, hogy 
az ismétléseket a lehetó'ségig kikerüljem, de meg, hogy a diagnostieus 
leírása alól is felmentsom magamat, lévén elégséges számú hazai és kül
földi iró, kik e halacskát természetrajzilag méltatták. Adandó adataim, 
különösen a lelcthelyekre és a másodlagos ivarjellemekre vonatkozólag, 
a róla ismeretes természetrajzot kiegészíteni kívánják, 

A Ehodeus amarus magyar honosságát tanúsítják magyar nevei és 
lelethelyei. Grossinger1) hazánkfia „ K a r t s ó pon ty" -nak , „ V á g ó h a l " -
nak nevezi, és részletes leírását adván,, két eredeti megjegyzést tesz: az 
egyik az, hogy „foecundus ovulis adeo turgescit, ut in coquendo rumpa-
tur, praesertim mense majo;" a másik az, hogy „cum Alni semine ves-
catur." Mind a két biológiai feljegyzés becses, mert mig az első az ivás 
idejét jelöli, a másik, a táplálékára vall, mely az égerfa magvaiból áll, 
a miről magam is meggyőződtem, s annálfogva igen valószínűnek tartom, 
hogy a némely helyt dívó népies neve „Egri" kedvencz táplálékára vo
natkozik. Már Földi János3) „Egri"-nek, „ k a r t s ú p o n t y " n a k mondja 
(Cyprinus Phoxinus) és szintén megjegyzi, hogy „szereti az égerfás ví
zeket ós annak magvait. Nem is a mélységen, hanem a víz szinén jár." 

Dr. Margó Tivadar4) „ k e s e r ű d í s z p o n ty"-nak nevezi és azt 
állítja róla, hogy a „Rákospatakban, az ördögmalmi árokban, kivált a 

») Siebold: Dia Süsswasseriiscke von Mitteleuropa. Leipzig, 1863. pag. 
116. Taf. I. 

''•) Joann. Bapt. Grossinger: Universa História pliysica Eegni Hungáriáé 
secundum tria regna naturae diserta. Tom. III. 1794. pag. 209. [Phoxinus (Ökle, 
Egri, Elritze)]. 

s) Földi János: Természeti História. Pozsony, 1801. pag. 267. 
4) Margó Tiv.: Budapest, és környéke állattani tekintetben (Budapest és 

környéke természetrajzi, orvosi és közművelődési leifása czimű munka I. részé
ben) Budapest. 1879. 
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csendes és növényekkel .benőtt helyeken- nagy számmal fordul elő, úgy szintén 
a krapinai meleg forrásokban is Horváthországban. 0 ápr.—májusban az 
Auadonta cygnea kopoltyú-lemezeiben gyakran találta a kifejlődésben lévő 
ébrényeit, melyeket a vérkeringés bemutatására felette alkalmasaknak ta
lált. Kriesch szerint a Vágban, Zsolna környékén, nagyobb mennyiségben, 
dr. Horváth Géza szerint a Bodvában is előfordul. Ks ha az előadottak
hoz még Bielz, Ilermann Ottó és a magam tapasztalatát, a lelethelyeket, 
illetve, csatolom, azt hiszem, hogy hazánkban való honossága ós elterjedt
sége eléggé be lesz bizonyítva. 

Bielz1) Nagy-Szeben környékén álló és folyó vizekben észlelte; Her
máim Ottó a Mezőségen (az erd. Múzeumban az illető példányok): Mező-
Záhon a márna társa és roppant sokasága által feltűnő. Magam Kolozs
vár környékén a kardosfalvi és bácsi réti vizekben (1875) a vasút s il
letve Nádas mentében fogtam ; később a Kis-Szamos mentében Kolozsvár
tól Válaszúiig s illetve Bonczidáig a Kis-Szamos álló ós folyó mellék vi
zeiben, nevezetesen a kajántói patakban, a borsai patakban és a bonczi-
dai park tavában, és a vele összeköttetésben lévő szamosi árokban elég 
bőven találtam. A kolozsvári halászok „fűzfa-hal"uak nevezik és igen 
jól tudják, hogy a húsának kesernyés íze van, 

Miután abban a helyzetben vagyok, hogy a t. szakosztálynak az itt 
álló aquariumomban egy ívarérett élő párt mutathatok be, melyet f. évi 
április 7-ái fogtam a kajáutói patakból (a téglavető gyár közelében), a 
szemlélhetés közvetlenségét, e ritka alkalmat, fel akarom használni, hogy 
demonstráljam egyfelől e halacskák másodlagos ívarjellemeit, nevezetesen 
a hím gyönyörűen pompázó nászmezét és a nő provisoricus szervét: a 
tojócsővét; másfelől előadjam az e jellemek fejlésére és eltűnésére vonat
kozó észleleteimet. 

Mind a két ívaf közönségesen egyforma színezetű. Hátuk szürkés
zöld, oldalai ezüstösök. Igen jellemző az a zöldes, fényes sáv, mely a test 
mind a két oldalán, ennek közepétől a farkpara tövéig végig vonul. Pá
ráik halvány rózsaszínűek; a hát- meg a fark-párán fekete pigmentfoltok. 
Ivás idején, mely április — május havakra esik, a hímek egyszerű színeze
te oly gyönyörű színjátékot mutat, a milyen csak a veresvágási becses 

') Bielz: Fauna der Wirbth. Siebenbürgens. Hermarmstafl-. 1859. pag. 172 
2) Hermáim Ottó: A Mezőség. Az erd. Múzeum-egylet Evkönyvei. VI. kö

tet. I. füzet. 60-ik lapon. 
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opálnak sajátja. Ilyenkór mintegy a felből- belsejéből rubinpiros, smaragd
zöld és topázsárga színek sugárzanak ki és az egész fölüléte szivárvány
színeket játszik, a melyek közül az aczélkék és az ibolyaszín tűnik ki 
legjobban. Az oldalsáv smaragdzöld, a mell és a has pedig szép narancs
sárga szinben pompázik. A hát- és az alpara pirosszinüek, feketén sze
gélyezve. E gyönyörű színek kiválásakor még egy másik ivari különbség 
is mutatkozik a felső állkapcson. Az állkapocs bőre köröskörül felpuffad 
és az eként keletkezett patkószerű vastagodáson 8 —13 krétaszinű sze
mölcs támad. Hasonló szemölcsök (3—3) keletkeznek a szemek tájain is, 
közvetlenül a szemgödrök felett. E szemölcsök a bó'r felhámsejtjeinek bur
jánzása s illetve egymásfölé torlódása és tömörülése folytán állanak elé. 
Ivás után elvesztik e szemölcsöket és helyöket gödröcskék jelölik, me
lyekből a következő évi ivás idején ismét szemölcsök sarjadzanak ki. 

A nők színé változatlan marad az ivás ideje alatt is, de mégis fel
tűnőkké lesznek az által, hogy tojócsővük nő. E tojócső giliszta-alaku s 
teljesen kinőve oly hoszszú, mint maga az egész halacska (7'9 — 9'2 cm.) 
Alaprészében, az ívarnyilás közelében, melynek tulajdonképpen folytatását 
teszi, jól kivehető véredények és idegek vannak. Sicbold urogenitalis csa
tornának nevezi, a mennyiben alapi részébe a húgyhólyag nyílik. Egész-, 
ben ideiglenes szerv, rnely a peték lerakására szolgál. Ennek segítségével 
képes c halacska a petéit az Anadonta cygnea és az Unió pictorum nevű 
kagylókba rakni. E működése után a tojócső lassanként kisebbedik és el
satnyul anynyira, hogy alig 1 mm. ráneznak látszik. Es ha eként a faj
fenntartás szerepében a Khodeushím a nászmez szinpompájára nézve fe
lülmúlja az aranyhalakat, úgy a nő az ivadékáról való gondoskodásban 
méltó vetélytársa a fészeképitő durbancsoknak. 

A niult és a f. évi április 1- és 7-én a kajántói patakból fogott s 
aquariumban tartott ívarérett párokkal tett kísérletek folytán meggyőződ
tem róla, hogy másodlagos ívarjellemeiket csaknem hirtelenül elveszítik 
(5 — 6 nap alatt), ha elkülönittetnek (a nők a hímektől). Ellenben páro
san soká megtartják ívarjellemeiket a fogságban is, a- hoj szüntelen egy
más közelében maradnak ; a hím szintúgy őrzeni látszik a nőt, minden 
mozgását nyomon követi, de a nő nem rak petéket ; az ivari termények 
a másodlagos ívarjellemekkel együtt lassanként viszszafejlődnek. 

Szerzett tapasztalatok alapján azt is állíthatom, hogy a nő provi-
soricus tojócsőve, valamint a hím szépszinű meze igen hoszszú időn át 
fejlődik ki. Ugyanis a bácsi rét, valamint a Nádas vizeiben (Kardosfal-
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vánál) november elején fogtam a víz alá merült Charák és Mohák közt 
félig kifejlett tojócsővel biró példányokat és az e részben tett megfigye
lésem eredménye az, hogy a másodlagos ívarjoUemek már október köze
pén mutatkoznak, s folyvást fejlődve, a következő óv április havában a 
legtökéletesebbek s illetve a legszebbek, a mikor petéiket lerakják. Ez
után lassú enyészetnek indulnak a másodlagos ívarjellemck s május vé
gén már végképen viszszafejlődtek, úgy, hogy június—szeptember havak 
alatt a Rhodeusok'—legalább nálunk — jnár azok nélkül szűkölködnek, a 
mikor egyenként s villámgyorsan kalandoznak a réti vizek és patakok 
felszintes területein. Parádi Kálmán. 

10 A phylloxera vastatrix Kolozsvári. (Előadatott a f. évi 
okt. 13-án tartott szakülésen). 

A kolozsvárhatósági phylloxera-bizottság komoly feladatának tuda
tában szükségesnek látta, hogy mielőtt a nmlt. földmivelési, ipar- s ke
reskedelemügyi minisztériumtól f. évi október 15 re megkívánt jelentését 
megírná, rondkivüleg átvizsgáltassa mind azon szőlőültetéseket, melyek 
közt idegen határról, nevezetesen fertőzött helyekről származott tőkék ta
láltatnak. E végből három tagot küldött ki kebel éből: dr. Daday Jenő , 
Szen tgyö rgy i Lajos és P a r á.di Kálm án Személyeikben, kik októb. 
]0-én egy belfarkasútczai kertben a phylloxera jelenlétét felfedeztek és 
constatálták tömérdek gyökéralak és ezek petéi Ital. A fertőzött szőlő
tőkéket a kert ez idei birtokosa, D e b r e c z e n i J ó z s e f ref. collegiu-
mi tanár, Kassá ró 1 M a t h i á s t ó l hozatta s részint mint sima, részint 
mint gyökeres Veszszőket ültette ki az 1878 évtavaszán. Öszszesen 16.darabot 
hozatott: 13 simát és 3 gyökerest. A vész egy gyökeres veszszőből ne
velt tőkéről terjedt át a többiekre, az eddigi kutatások eredménye szerint, 
öszszesen 12 tőkére, melyeken külsőleg a támadásnak legkisebb nyoma 
sem látszik. 

Miután a baj mértékének meghatározása végett a magas kormány 
részéről kiküldött biztos dr. S z a n i s z l ó A l b e r t úr szívessége folytán 
alkalmam volt a fertőzött területen behatóbb megfigyeléseket ós kutatá
sokat tenni: e szomorúan érdekes tény .tú'zetesb megismerése és ismerte
tése végett közlöm .alábbirt tapasztalataimat. 

Hogy a phylloxera-vész a nevezett helyen ós időben előhaladó stá
diumban volt és van, azt tanúsítani kívánom a fertőzött tőkék gyökerei
ről szedett nagy számú peték, a sok fejletlen, vagy csak részben kifejlett 
álezák és petékkel telt tojók bemutatása által. Nymphákat nem észleltem, 
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de megtaláltam, szólőlevelekről szedett pókhálófonadékban, a szárnyas ala
kok egyes testrészeit, a miből következtetem, hogy a vész e fertőzött te
rületen annak idején szárnyasok által is terjesztve volt. Valószínűnek tar
tom, hogy a phylloxera mint gyökéralak került Kolozsvárra és hogy 
a már négy év óta itt pusztító rovart fel nem fedezték a korábban vizs
gáló biztosok, kik 1879 őszén és aztán 1880. év nyarán e kertben a 
szabályos vizsgálatot megejtették, abból más következményt nem vonhatok 
— ismervén az illetők szakértelmét és e dologban való jártasságukat —i 
mint azt, hogy a veszszőszállítmányban csak egyetlen veszsző vala fertőz
ve, melyen feltünőleg lassan szaporodott fel anynyira e veszélyes rovar, 
hogy róla a szomszédos tőkékre is átvárdoromi kényszerült. -Anynyi bizo
nyos, hogy egy gyökeres veszszó'ből nevelt tőke képezi az inficziálás kö
zéppontját és hogy éppen ezt a tőkét sem az első-, sem a masodizben 
vizsgáló biztosok nem bolygatták. Egyébiránt kétségbevonhatatlan tény az, 
hogy a nevezett kertben már négy év óta tenyészik a phylloxera vasta-
trix ós chez képest itteni elterjedése és pusztítása arányait igen csekély
nek kell mondanom és azon némileg vigasztaló meggyőződésemet kifejez
nem, hogy nálunk egyfelől a tél hoszszabb és szigorú volta, az évi csa
padék átlagos nagyobb menynyisege, másfelől a karikás művelés gátolják 
e rovart oly fokú elterjedésében, a minőt Francziaországban észleltek. 

Igen nyomósaknak tartom dr. H o r v á t h Géza 1 ) országos phyllox. 
kísérleti állomásfőnöknek e tárgyra vonatkozó tapasztalatait és nézeteit, 
melyek szerint a phylloxera-vősznek aránylag lassú haladása hazánkban 
az ember közreműködésétől teljesen független okoknak, tisztán és kizáró
lag természeti erőknek tulajdonítható. Ilyen természetes gátló okot látok 
én a tőkék ellentálló erejében is, melyet a karikára művelés mellett kc-
vésbbé törünk meg, mint a tőkére művelésnél. Az erdélyi részek borvi
dékein folytatott phylloxeravizsgálataim közben volt alkalom meggyőződni 
róla, hogy a karikára művelt tőkék terjedelmes földfeletti részének álta
lában erőteljesebb és terjedelmesebb gyökérzet felelt meg. Es fel lehet 
tennünk, hogy az ilyen terjedelmesebb vegetatív szervek sokkal jobban 
ellensúlyozzák a támadást s illetve huzamosabb ideig bírnak daczolni a 
phylloxerabántalmak ellen, anélkül, hogy a külső részeken, nevezetesen : 
a leveleken és venyigéken kórjelek mutatkoznának, mint a tőkére művelt • 

') Jelentés az országos phylloxera-kisérleti állomás 1881 évi működéséről. 
Budapest, 1882. Lap 22-25. 
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s ennélfogva nagyon is korlátolt vegetatív szervekkel biró szőlőültetések, 
íme, a belfarkasútczai kertben fertőzött tőkék külsején a bántalsm leg
kisebb nyoma sem látszik: mindegyik tő erős magfát és kielégítő termést 
hozott. Ugyanezt észleltem 1880-ban Tasnád közelében, S z á n t ó b a n és 
P e léu , hol a bőségesen inficziált terjedelmes területeken az inficziált tő
kék külsején a vész nyomai nem látszottak. 

Végre, meg kell még jegyeznem, hogy a kolozsvári belfarkasútczai 
kertben fertőzött szőló'fajok közt egy Izabella-fajon találtam meglepő bő
ségben a phylloxerát, holott arra, mint a kert eredeti neveltjére, csak 
másodlagos fertőzés útján terjedhetett át a vész. Parádi Kálmán. 

II. Tyleiichus tritici: Roffr. (gömbölyű üszög.1) (Előadatott a f. 
évi nov. 24-én tartott szakülésen). Bemutatok itt sajátságos búza szeme
ket részint kicsépelve szabadon, részint még a kalászon állva a pelyvák 
között. Az egész bemutatást röviden teszem, nehogy sok ismétlésbe essem, 
mivel ez ügyről a „Magyar Földben" is közöltem ismertetést, a honnan 
azt több erdélyi lap is átvette. E közlemény óta némely újabb adatokat 
is szereztem, a melyeket az előbbiekkel együtt öszszefoglalva itt közzé 
teszek. A közéletben gömbölyű üszög, golyó üszög a neve, bár ezen ala
kulásnak semmi köze az üszög gombákkal. így nevezik még is a kőüszög-
höz való hasonlóság miatt, mert a szemek itt is fekete színűek, gömbö
lyűnek pedig azért mondják, mert ezen búza szemek alakja gömbölyű. 

Hogy mi okozza ezen rendellenességet, arra megkapjuk a, feleletet, 
ha átmetszett szemeket vizsgálunk. Átmetszésnél tapasztaljuk, hogy a búza 
szem legnagyobb része kemény héjat képez, a melynek kis üregét sárgás
fehér lágy képlet tölti ki, liszt nincs benne. Ha ezen sárgás-fehér képle
tet mikroskop alá teszszük, azt fogjuk látni, hogy az temérdek apró kis 
fonalból áll, mely fonalakban a Tylenchus (Anquilula) tritici nevű fonal
férget ismerjük fel. Ily apró férgek százával, sőt ezrével vannak egy-egy 
szemben, legalább én mindenik szemnél így találtam. Ha ily búza szeme
ket előbb nedves földbe teszünk s aztán inetszük ketté ós vizsgáljuk tar
talmát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kis fonalak mozognak, különféle 
kígyózó, gyűrűző és más alakú mozgást tesznek, tehát a nedvesség életre 
élesztette az előbb nyugalomba levő lényeket. 

') E tárgynak itt közlött leírása körül-belől felerészben szó szerint azonos 
a Magyar Földben tőlem megjelent ismertetés egyik részével. (Magyar Föld mel
léklete Gazdasági lapok 1882, 29 sz.) 
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A búza ezen betegsége már rég óta ismeretes, A németek Gicht-
korn, Eadekorn, Kaulbrand, Kugelbrand névvel nevezik azt. Előidéző oka, 
mint láttuk a Tylenchus-tritici nevű féreg, mely az Angvilulák csoport
jába tartozik. E féreg csoportban elég sok olyan van, mely egyik másik 
culturnövenyünkön előfordul , csakhogy kicsiny voltuk miatt elkerülik 
azok figyelmünket. Legismeretesebb ezen féreg csoportból azon faj, mely 
a boreczetben él, (Anguillula aoetij;— ezt mindenki ismeri, mert bár ezek 
is ilyen apró férgek, de roppant számmal élnek és nyüzsöngnek az eczet-
ben (masinaecetben nincs). 

Nevezetes jelenség náluk a megelevenedés, melyet ugyanazon példá
nyokon ismételten lehet észlelni. Ugyanis ezen férgek éveken keresztül 
mozdulatlanok; álomban, hogy úgy szoljak, élettelenül ülnek a búza sze
mekben, és ha hozzájuk nedvesség járul, mint ezt már fentebb is röviden 
említem, újra felébrednek és mozognak. E tulajdonság egyébként nemcsak 
ezen féreg fajmii, hanem az Angvillulák csoportjában nagyon sok féreg
nél előfordul. Mint említve volt, én nedves földbe tettem a búza szeme
ket, s mihelyt a szem meglágyult, a férgek mind elevenek voltak; de 
megelevenednek azok nemcsak nedves földben, hanem vízbe áztatva, vagy 
nedves légkörbe téve, szóval bármiként, ha hozzájuk egyátalában víz ju
tott. Ha a nedvesség elvonatik tőllük, ismét mozdulatlanok lesznek, de 
annak újból alkalmazására ismét mozognak, s így e tüneményt egymás 
után többször Is előidézhetjük. A megelevenedés a könyvek szerint már 
egy, vagy egy ós fél óra letelte után beáll, én azonbnn úgy tapasztaltam, 
hogy a kiszáradt férgeknél erre több idő kell; ha azonban őket már egy
szer felelevenítettük és ismét kiszáradni hagyjuk, akkor a második, har
madik stb. felelevenítés valóban kevés időt igényel. E tulajdonságot a fér
gek éveken keresztül megtartják, mely tekintetben néhol 3 — 4, máshol 
5—6 évet olvasunk, sőt az irodalomban említve van egy eset, a midőn 
a megelevenedés 27 év után is megtörtént volna. Menynyiben igaz vagy 
nem igaz ezen utóbbi adat, nem tudom, anynyit azonban az irodalmi ada-
tok alapján bizonyosnak kell vermünk, hogy e férgek több év után is 
megtartják ezen. tulajdonságukat, ha szinte korlátoltabb mérvben is. Az 
ezen bajjal ismerős földmivelőknek azon nyilatkozata, hogy ha tavalyi bú
zát vetnek, akkor nem. mutatkozik, vagy legalább kevésbbé mutatkozik 
ezen jelenség, azt látszik igazolni, hogy ezen tulajdonság már a második 
évben tetemesen csökken, s valószínűleg a férgek egy része elveszti élet
képességót, mire nézve egyébként különféle tényezők működhetnek közre, 
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A roegelevenedést illetőleg még azt említem fel, hogy e tulajdonnal csak 
is a fiatal egyének bírnak, mert az ivaréi ott egyének, mihelyt az életfel
tételeiket képező külső körülmények hiányoznak, azonnal tönkre jutnak s 
különben is ezek — mint olyanok — nem élnek sokáig. 

Elet históriájukat röviden a következőkben foglalhatom öszsze. Az 
ép búza szemekkel elvettetnek olyanok is, melyek tele vannak ilyen szuny-
nyadé) fiatal férgekkel. Ezek a föld nedvessége folytán megelevenednek, s 
a meglágyult s szétmállott búza szemekből előbújnak (ily férgek, a búza 
gyökerén szabadon is találhatók), innen természetesen a. fejlődő kalász 
maghonába kell a száron keresztül valamiként jutniok, mely felhatolásnak 
részleteit itt előadni nem szándékozom. 

A továbbiakat megmagyarázza egy vizsgálat, ritelyet július derekán 
ily búza szemekkel telt kalászon hajtunk végre. En Háromszékmegyéből 
július 22-én kaptam néhány ily beteges búza kalászt. Mellőzöm itt a kül
ső deformitásokát, s így nem említem e búza levelek ránezosságát zsu
gorodását stb. A kalászon a beteges búza szemek más külső megtekin
tésnél könynyen megkülönböztethetők az ép szemektől. A búza szemek 
még leginkább zöldek voltak. Ha felmetszettem a beteges szemet, abban 
nagy számmal kaptam az előbb már említett férgeket, melyek minthogy 
élő növényben vannak, mely kellő nedvességgel bir, állandóan mozgás
ban vannak (a Tylenchus triticinek fiatal alakjai); ezek mellett nagy rit
kán egy két ivarérett s eldöglött hímet is kaptam, továbbá egy-egy nős
ténynek testdarabjait tojásokkal megrakva. S végre az anyatesten kivül 
szabadon számos tojást, melyeken az embryonalis fejlődós többféle fokát 
vala alkalmam észlelni. Legtöbb közülök már egészen olyan volt, mint a 
kiszabadult férgek úgy, hogy ezeknél csakis az volt már hátra, hogy a 
petehártyából előbújjanak. Az ilyenek leginkább oly helyzetet foglaltak el, 
hogy a pete hoszsziraayában többszörösen (mert a féreg hoszsza többször 
meghaladja a pete hoszszát) végig fektetve helyezkednek. A tojások alak
ja leginkább azon selyem gubó alakjához hasonlít, a mely középen befü-
ződve van. A kalász fel nem vágott búza szemei később megszáradtak, a 
mivel együtt a férgek mozgása is megszűnt; s az mint fentebb említem 
nedvesség hozzájárulása mellett ismét viszszatért. Megjegyzem itt még azt, 
hogy utóbb az érett és hozzám kicsépelve került búza szemekben is kap
tam embryokot, s egy-egy döglöttet is. Ott voltak azok előbb is, de én 
csak akkor ismerhettem fel őket, miután már előbb az említett friss sze
meknél velők megismerkedtem. 
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Ebből látható, hogy a maghonba jutott fiatal példányok ivaréretté 
lesznek (a legtöbb iró véleménye az, hogy benn a maghonban) s ott a 
nőstények tojásokat' raknak, melyek ott kifejlődve s a tojás hártyából-
kibújva, mint fiatal egyének, a betakarított búza szemekben feltalálhatók. 
Hogy az ily búzaszemek rendellenes képződésüek lesznek, az a férgek 
nagy száma mellett másként nem is gondolható. 

Arra nézve, hogy mi történik a még pete hártyájában ülő férgek-
gel vagy azokkal, melyek még az embryonalis fejlődés alsóbb fokán van
nak : én azt gondolom, hogy az ilyenek egy része az elvetés után a 
földben elvész, más része azonban, a - fejlődésben • előrehaladottak, ott az 
embrionális életen áthaladva, kiszabadul hártyájából s tehát épen ugy 
inficiál, mint azok, melyek a mag elvetésekor abban, mint szabad férgek 
voltak jelen. 

A mi a test hosszát illeti, az ivar-érett nősténynél 4 mm,, a hímek
nél 2 mm., a búza-szemekben nagy számmal bennt élők még fiatalok lé
vén, ezek sokkal kisebbek is, nevezetesen legfeljebb egy mm. hossz. 

Az itt eléadott jelenségek, mint már említem, nem ujak s rég
óta ismeretesek: hogy azt mégis ismertetésre méltónak találtam, az on
nan van, mert honi irodalmunkban csak egy feljegyzésről van tudomá
som, annak előfordulását illetőleg (Dr. Margó Budapest és környéke stb. 
180 lap) s én ily beteges búzát 10 év óta keresek már Kolozsvárt és 
környékén és csak most tudtam ahoz véletlenül hozzá jutni. Az én 
búzám részint lé81-ki termés, részint 1882-ki termésből, mint kalászok 
Háromszékmegyéből jutottak hozzám, hol a mint hallom, ezen baj nagy 
terjedelemben előfordul. Ujabban Hodgyáról, Udvarhelymegyéből ismét 
kaptam 1882-ben termett szép ilyen kalász-példányokat azon értesítés
sel, hogy az van ott a megyében mindenütt, van az egész Székelyföl
dön bővön. Dr. Szaniszló. 

12. Caioptenus italicus (olasz sáska) egy varietása. (Bemu
tatva a f. év nov. 24-én tartott szakúlésen.) Kolozsvárt a nagyobb ter
metű sáskák közül leggyakoribb az olasz sáska (Caioptenus italicus), 
megjelenik minden évben elég bőven. Távol áll tőlem, hogy ezen min
denki által ismert rovar leírásába bocsátkozzam, én csak előfordulási 
idejéről és egy varietásáról kívánok röviden szólói. Előfordulási ideje 
az ivar-érettekre nézve Frivaldszky ismeretes „Egyenes röpüek" czimű 
műve szerint július—augusztus. Éhez legalább Kolozsvárt illetőleg azt 
kívánom hozzátenni, hogy itt rendesen még október hóban is kaphatók, 
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Ezen rövid felemlités után rátérek egy válfajra. —- 'Dr. Tascken-
berg „Die Ungeziefer der landwirthsehaft. Kultur pfl. Berlin 1874." 
czimű munkája 147. lapján a C italieusról értekezve, többek közt azt 
irja: „Wie es scheint, sind die südliclier lebenden lebhafter gefarbt, und 
clann zeichnen sie sich besonders durch gélbe Rückenstreifen aus, welche an 
dem obern Augenrande beginnen, die Seitenkanten des Halsschildesbegleiten, 
von ihnen aus sich auf den Flügeldecken fortsetzen, und vor derén Spitzen 
veréinigen." De Kolozsvárt gyűjtött példányok közt, mint azt az itt be
mutatott példányok igazolják, igen sok van olyan, melyekre ezen jelzés 
reá illik, a melyek csakugyan a többi példányoktól szembetünőleg eltér
nek ; mit annyiban is tartok felemlitendőnek, mivel Kolozsvár fekvése a 
Caloptenus italicus elterjedési területében éppen nem igen tartozik a 
délibbek közé. Ha ezen válfaj után Fischer Orthoptera Europaea czimű 
művében keresünk, az ott felsorolt válfajok közül ha nem is teljesen, de 
még is leginkább azon válfaj leírása illik ezen példányokra, a mely ott 
Caloptenus marginellus Sérv. (Aeridium fasciatum Hahn) néven van fel
említve, melyet Fischer is nem fajnak, hanem válfajnak tekint. 

Érdemesnek tartottam felemlíteni ezen, bár kisebb jelentőségű ada
tokat azért, mivel ezek épen azon sáskafajra vonatkoznak, mely a na
gyobb sáskafajok közül hazánkban leggyakoribb, Dr. Szaniszló. 

13. Pachyiskss Stridulus (kerepe'ő sáska, pergő sáska) torz-
fejíődésíí felső 8zá!*nynyal. (Bemutatva a f. év november 24-én tar
tott szaktílesen.) 1882. augusztus végén a tusnádi fürdő tájékán az Olt 
völgyében egyebek között kerepelő sáska szedegetésével foglalkozván, egy 
torz fejlődésű nőstény individiumot találtam, a melyet bemutatni érde
mesnek tartok. A torzulás az első vagy felső szárnyra vonatkozik. A 
pergő sáskánál a szárnyak fejlettsége olyan szokott lenni, mint általában 
a legtöbb sáskánál, kogy t. i. nagyjában szólva, a potrohot körülbelól 
fedik vagy azon, nevezetesen a hímnél, túl is érnek. A jelen nőstény 
példánynál az alsó szárnyak ilyen fejlődésüek, a felsők azonban igen cse
kély terjedelműek, t, i. az alsók hosszának mintegy egy harmadáig ér
nek, szélességük sem tesz többet körülbelül a rendes szélesség egy har
madánál, e mellett körülbelól a hosszúság belső egy harmadában csava
rodottak, majd nem szög alatt törtek, s így az egész röptyű igen kicsiny, 
zsugorodott s nyomorék kinézésű, minélfogva az első szárnyak, melyek
nek színe ezen fajnál legnagyobb részt piros, hogy ágy mondjam, egészen 
fedetlenek és szabadon látszok-. Dr. Ssanisdó. 
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14. A fátyolkák áttételeséhez. (Bemutatva a f. évi november 
24-én tartott szakúlésen.) Azon rovarok, melyek mint kifejlett alakok 
szoktak áttelelni, mint az általánosan tudva van, a legkülönbözőbb búvó
helyeket szokták télire választani. Én teljesen véletlenül a fátyolkáknál 
egy sajátságos áttelelésí helyre akadtam, a melyről eddig tudomásom nem 
lévén, s az irodalomban is nem olvasván, érdemesnek tartom itt följe
gyezni. — Egyik télen bizonyos más rovar-alakok után járván a kolozs-
monostori erdő szélén, a kemény, fagyos és hóval vastagon fedett földet 
csákánynyal egy méternyire ásatva, az itt levő' földrepedésekben néhány 
fátyolkát találtam. Váljon ez áttelelésí hely a fátyolkákra nézve rendes 
vagy pedig csak kivételes, azt természetesen ezen egy esetből el nem 
dönthetem. Dr. Szaniszló. 

15. Két érdekes állatfaj Arad város faunájából. (Előadatott a 
f. év november 24-én tartott szakülésen.) Folyó évi október havában al
kalmam volt Arad városát meglátogatni. Ezen kedvező' alkalmat igyekez
tem crustaceologiai gyűjtések szempontjából lehetőleg felhasználni s egyéb, 
hivatalos teendőim végzése után fennmaradt időmet arra fordítot
tam, hogy felkerestem Arad város környékén a közelebb fekvő tavakat, 
tócsákat és pocsolyákat. A milyen nagy remények között indultam neki 
e vizsgálódásoknak, épen oly szomorúan kellett meggyőződnöm arról, 
hogy crustaceologiai szempontból az Arad városi pocsolyák bizony nagyon 
szegények. Ezt kutatásaim eredményéből Ítélve bátran elmondhatom. A 
város mellett elfolyó, jobban mondva álló, holt Maros nevű bűzhödő, 
piszkos levfí árokban reménylettem a legdúsabb zsákmányra találni, de 
fájdalom, ezen ároknak vize a belefolyó különböző excrementumoktól any-
nyira saturált, hogy nincs az a szerves lény a Bacteriumok kivételével, 
mely benne élni képes lenne. Tudakozódásom folytán megtudtam, hogy 
Arad környékén olyan állandóbb tócsák, a minőket én kerestem s a mi
nőkre szükségem volt, nem léteznek. Van ugyan a város külvárosaiba*! 
elég, de csak akkor, ha egy-két napig esik az eső; ezek azonban 4 — 5 
nap alatt fel szoktak száradni. Véletlenül ottan tartózkodásom ideje alatt 
nem volt olyan eső, hogy e pocsolyák, melyek bizonyára nem is bő, de 
legalább közepes aratást adtak volna, csak kis mértékben is megteltek 
volna. . így hát nem maradt egyéb hátra, mint felkeresni azon egyetlen 
állandó tavat, mely a város-ligetben fekszik és „Korcsolyázó-egyleti tó" 
néven van Arad város térképén jelölve. E tavat, mely egy közeli szesz
gyárnak kifolyó, elhasznált vizéből nyeri éltető elemét, október 2 2-ón 

Orv.-tevm.-tud, Értesítő I. 20 
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kerestem fel, de reményem itt is megcsalt, mert bár a tó külsője ered
ménydús rákászatra jogosított fel, mindemellett legszorgosabb és legfigyel • 
mesebb kutatásom daczára sem tudtam csak egy rákot is látni s annál 
kevésbbé fogni. E feltűnő körülménynek magyarázatát épen a tó vizének 
különös forrásból való származásából vélem kapni. Ugyanis a gyárból 
folyton kiömlő, elhasznált víz oly hőfokon ömlik a tóba, hogy abban a 
máskülönben is meglehetős friss vizet kedvelő rákok nem élhetnek meg. 

Kutatásom azonban még sem volt egészen eredménytelen, miután 
két oly állatfajt találtam itten, melyek Arad város faunájából eddig egé
szen ismeretlenek voltak, sőt Magyarország más pontjai közül is csak 
igen kevés, alig egy párról van felemlítve. Ezen két érdekes állatfaj 
egyike az egyetlen édes vízi szivacs-nemnek, a Spongillá nak egy faja, a 
S p o n g i l l a l a c u s t r i s , Lieberkühn, a másik pedig szintén oly spe-
scialis édes vízi alak, a moh-állatok (Bryozoa) osztályába tartozó A1-
c y o n e l l a f u n g o s a , Pallas., melyeket van szerencsém ez alkalommal 
bemutatni, e mellett azonban szükségesnek látom még pár észrevételt is csatolni. 

Az édes vízi szivacs — Spongilla, Lamarck —- a szivacsok osztá
lyának azon csoportjába tartozik, melyeknél a vázban finom kovatűcskék 
fejlődnek ki, azaz a „Halichondriae"-k csoportjába. A búvárolt előtt már 
igen régen ismeretes volt egyik-másik képviselőja, igy például már L a-
marck ismerte, ki először alkalmazta a „Spongilla" genus nevet. A 
külföldi búvárok igen sok lelet-helyről ismerik, ezek neveinek felsorolá
sát azonban itten mellőzve, csak annyit cmlilfk meg, hogy L i e b e r 
k ü h n pontos és beható tanulmányok után azon eredményre jutott, hogy 
az előtte élt búvárok által egy fajnak tartott édes-vízi szivacs két fajra 
különítendő a gemmulák héjjá ós a kovatfík szerkezetében mutatkozó el
térések folytán s felállítja a Spongi l la l acus t r i s és Spong i l l a 
f l u v i a t i l i s fajokat. 

Hazánkban a rendelkezésemre állott irodalmi adatokra támaszkodva 
mondhatom, hogy még nagyon kevés helyről ismerik, igy például 187 Sí
ben Dr. Margó T i v a d a r „Budapest és környéke állattani tekintetben" 
czimű faunustikus enumeratiójában emliti, hogy 1878-ban találta nagy 
mennyiségben; 1880-ban pedig Mada rász Gyula emliti ugyancsak 
Budapest faunájából a „Természettudományi Közlöny11 XII. kötetében 
megjelent „Édes vízi szivacsok, polypok és medusák" czimű közleményé
ben. Más előfordulási helyéről feljegyzett adat nincs kezeim között. Ezek 
szerint Arad város környéke lenne a második feljegyzett lelethely. 
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E faj, melyet itten van szerencsém bemutatni, a Spong i l l a flu-
v i a t i l i s Lieb., melyre jellemző, hogy kova-tűcskéi simák és zöldes 
színű. E példánynál érdekes az, hogy az Alcyonella fungosa-val egy 
polymorph-állat telepet képez. 

Meg kell jegyeznem e helyen, hogy a Spongilláknak egy képvise
lőjét Kolozsvár határáról már régebben ismerem s ez a S p o n g i l l a 
l a c u s t r i ' s , Lieb. melynek egy, a múzeum kerti nagy tóból kézre került 
gyönyörű példányát itt van szerencsém bemutatni. 

A bemutatott moh-állat (Bryozoa) a Lophopoda rendbe tartozik, 
melyre különösen jellemző' az, hogy a tapogató fonalak a kétkarú, pat
kó-alakú szájperemen vannak elhelyezve. Ez is már régen ismeretes a 
búvárok előtt, igy például már L a m a r c k ismerte s ő állította fel az 
Alcyonella genust s az általa ismert fajt Alcyonella stagnarumnak nevezte, 
miután azonban P a l i a s korábban részletesen ismertette fungosa néven, 
igy mai nap Alcyone l l a fungosa, Pallas, néven fordul elő az iro
dalomban. 

Európa más fauna területeiről közönségesen ismert e faj; hazánk
ból legelőször Dezső Bé la említi, „a kolozsvári orv.-term.-tud. társulat 
Értesítő "-jenek 1877. évi füzetében Kolozsvár határáról, nevezetesen a 
sétatéri tóból. 1879-ben Dr, Margó T ivadar is említi Budapest fau
nájából s azt mondja, hogy már 1852-ben megtalálta itten, legújabban 
pedig 1862-ben más helyen. Hazánkból egyébbünnen említve nincsen ez 
ideig s igy Arad város „korcsolyázó egyleti tava" volna a harmadik le
lethely. 

Érdekes mindkét emiitett állatnak előjöveteli módja, különösen azon 
körülmény, hogy egy és ugyanazon vízben élnek, holott más hazai lelet
helyeken együttesen még eddig nem találtattak.. Érdekes azonban azon 
körülmény is, hogy míg Kolozsvárt septemberben már az Alcyonellák el
halnak és statoblastjaik jelennek meg, addig Aradon a nevezett tóból 
még október 22-érí is élő példányokat gyűjtöttem. Ezen körülménynek 
különben egyszerű magyarázatát nyújtja a fentebb jelzett okok folytán 
előálló aránylag magas fokú víz-hőmérsék. Egy szép példa az alkalmaz
kodásra. 

E két állatfajt nem azért tartottam érdemesnek a t. szakosztály 
előtt bemutatni, mintha bizony valami nagy ritkaságok volnának, mert 
azt hiszem, hogy előjönnek azok hazánk más helyein is, csakhogy min 
dig kikerülik a figyelmet, hanem azért, mert egyfelől érdekes előjöveteli 

20* 
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morfjuk, másfelől pedig Arad város területének faunájából csakugyan 
újak s még eddig feljegyezve sehol sincsenek. Dr. Daday J. 

16. A vásárhelyi viírióíos tőzeg vegyi összetétele az „Érte
sítő múlt számában. hibásan közöltetvén, itt adom a helyesbített adato
kat. I. A'bécsi bir. földt. intézetben végzett vegyelemzes szerint a) a 
víz által kivonható részben van: 

Vas-oxydul . . . . 17-92%, 
Kénsav . . . . . 20'50%> 

a mi 37'88"/0 kénsavas vas-oxydulnak, vagy 69'28°/0 vas-vitriólnak (Fe 
£0'-|-7.ff^0 , megfelel, 0'54% kénsav maradékkal, mely mészhez van 
kötve gypsz alakjában. 

b) A víz által oldhatlan maradékban van ínég : 
Kén . . . . . 5-63%, 
Vas . . . . . 7'30%. 

Ez megfelel 9'87°/0 még föl nem bomolt vaskénegnek s még 3 -06% 
vasnak, mely víz-tartalmú vas«oxyd alakjában van jelen. 

II. A Budapesten Dr. Wartha V. felügyelete alatt Fauser Ernő 
által véghezvitt vegyi vizsgálat eredménye. 100 gramm anyagnak víz-ki
vonatában találtatott: 

Kénsavas vasoxydul (vasgáücz) . . 24,44°/„, 
Kénsav . ,"' . . . Í3 ! 3°/0. 

A talált vasgáücz mennyiségének megfelelő kénsav csak 7'04°/0 ot tévén, 
a 6'2ö°/0 líénsav-többlet a jelenlevő timföldhez mint timsó, a mészhez 
mint gypsz, és a nátriumhoz mint glaubersó van lekötve. 

III. A Kolozsvárt Dr. Fabinyi R. felügyelete alatt Gáspár János 
által véghezvitt vegyi vizsgálat. 

A 120° C.-nál kiszárított anyagból közvetlenül kilúgozott rasgá-
li'cz mennyisége . . . . 44'980/0, 

a gyps mennyisége . . • . 1 • 61 °/0, 
az anyalúgban visszamaradt vasgálicznak 

mennyisége végre . . . 32'79%-
Ezen vegyelemzési eredmények természetesen nem elég részletesek 

arra, hogy a franzensbadi és marienbadi u. n. Moorerde pontosan meg
határozott vegyi összetételével összevessük; de a vásártelki tőzegnek 
gyógyalkalmazása a jegenyei fürdőbon nemcsak kívánatossá, de okvetle
nül szükségessé teszi, hogy ezen anyagnak lehetőlég pontos vegyelemzése 
minél előbb eszközöltessék. Dr. Koch. 
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17. A líseudübrookiinak egy újabbi ieleihelye. (Előadatott a f. 
év október 13-án tartott szakűlésen.) Erdélynek ezen érdekes ásványfaját, 
melyet 4 év eló'tt az aranyi hegyről leírtam volt (Akad. math. és term, 
tud. Közi. XV. k. 1878. II. szám), azóta csupán csak Francziaország-
ban (Auvergne, Mont-Dore, Riveau Grand) sikerült fölfedezni, miről tet
tem is annak idejében jelentést c helyen (Orv.-term.-tud. Értesitő 1878. 
IV. évf., II. Term. tud. szak III. íüz. 158 I.). Legújabban W. J. Lewis 
cambridgei tanár annak egy új előfordulását ismerteti. (Zeitschr. für 
Krystallographie. 1882. VI. Bd., II. II. p. 181). Lcwisnek egyik tanít
ványa, ki a Brooke-féle gyűjtemény apatitjairól egy jegyzéket készített, 
a J u m i l l a i (Murciában, Spanyolország) úgynevezett spargakövön 
észrevett néhány apró, fekete, látszólag rliombos kristályt, melyek ezen 
apatit anyakőzetén levő hainatit-táblácskáktól első tekintetre elütnek. 
Szögeiknek méréséből kitűnt, hogy ezek az általam felfedezett pseudobroo-
kittal megegyeznek. 

A kristálykák egy oszlopnak ( « = c» P), a nagy átló véglapjá
nak (a=üo> 'cz i ) , és a nagy dómának (e = pao) egyszerű összalaklatai. 
A két előbbi alak lapjai az élek hosszában rovatosak és többé kevésbbé 
párhuzamos növekedést mutatnak ; különösen az oszlop-lapok nem ponto
san párhuzamosak. A kristálykák ridegek s úgy látszik, nem bírnak vi
lágos hasadási iránnyal. 

Az ásványnak csekély mennyisége teljes vegyelemzésrc nem volt 
elég, de a Fe,fi.A és a 7«02-nek kimutatása által sikerült megállapítani, 
hogy ásványunk vegyi tekintetben is egyezik a pseudobrookittal. 

W. J. Lewis szives volt nekem is beküldeni egy darabkát s néhány 
kristálykát ezen új előfordulásból. Külemre nézve az a különbség van 
ezeri és az aranyhegyi kristálykák közt, hogy azok apróbbak ugyan, de 
jóval vastagabbak, mint az aranyhegyiek s e miatt inkább oszloposak is, 
mint táblásak. 

Ennélfogva ezen újabbi előfordulás már a harmadik s vau okunk 
reményleni, hogy idővel sikerülni fog ezen ásványt még szélesebb elter
jedésben is kimutatni; kristályának parányi volta a főoka, hogy eddig 
észre nem vették a búvárok. JDr. Koch. 

18. Enstaiii-kristályka a mocsi meteor-kőben. (Előadatott a f. 
év október 13-án tartott szakűlésen.) Egy Gyulatelkén talált 27 gramm
nyi töredék közepén egy 2 mm. széles, ugyanily hosszá és 1 mm. ma
gas koczkás alakú, fénylő lapú, két irányban kitűnően hasadó, sárgás-
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fehér ásvány azonnal feltűnt, mert ilyen nagy és határozott kristályos 
kiválás — úgy látszik — nagy ritkaság a mocsi meteorkőben, legalább 
én a kezemen átment több száz darabok egyikén sem láttam éhez fog
ható kiválást. Egy belőle kihasított darabkát behatóbb vizsgálatnak alá
vetve, következőket észleitem rajta. A hasadási lapokon kiváló gyöngy-
fény mutatkozik. A gázlángban nem olvadt, csak megbarnult hosszabb 
hevítés után, s csupán kevés, JVa-ra utaló lángfestést mutatott egy da
rabkája. Vékony csiszolata sárgás, átlátszó, észrevehető fény-elnyelést mu
tat az alsó nikol forgatásánál. Tele van hasadási irányokkal, melyek a 
négyzetes lemez oldalaival párhuzamosan haladnak. Elsötétülós keresztbe 
állított uikolok közt akkor áll be, ha a négyzet oldalai a nikolmetszetek-
kel összeesnek ; egyéb állásokban élénk interferenzszínek mutatkoznak. 
Ezeknél fogva enstatitnál egyébre nem lehet következtetni, annál kevésbé, 
miután a meteorkőnek ez egyik fő elegyrésze. 

A kristályalak a oo Poo és oo Par> lapoktól eredő, a milyen ép-
szögű oszlopos, harántul eltöredezett kristályokban a földi kőzetekben is 
szokott előfordulni. Dr. Koch. 

19. A papfalvi oidalból való s Dsetrich gyárában használt 
iüzáíló anyagról. Az anyag szűrkés fehér, igen porhanyó, csaknem laza, 
agyagos, csillámos homokkő, melynek apró darabkája hosszabb hevítés 
után összcszikkad kissé, de nem olvad meg .legkevésbé s nem is áll össze. 

Iszapolás után adott: 
180 grammé durva, csillámdús porondot . = 80-36%, 
51 '5 grammé szürkés fehér, finom csillámos agyagot «== 19-64%. 

A porond sűrűn tele van fehér csillám apró pikkelyeivel. Górcső alatt 
látható, hogy uralkodó keverék-részei quartznak szögletes szálkái és fe
hér csillám pikkelyek. Alárendelten néhány barnássárga vagy fekete 
turmalin-szálka és néhány magnetít szemcse is észrevehető. Az egész 
anyag ennélfogva gránitnak vagy gneisznek a legfinomabb törmeléke, 
melyben a földpát mind kaolinná mállott. 

A kiiszapolt finom, fehér agyag jól összeálló tömeget alkot, szárí
tás után nem repedezik meg, hanem összefüggő darabot képezett az edény 
fenekén, melyben az iszap gyűjtetett. A legerősebb gazlángban sem olvad, 
csak fehér, zománezos cseréppé ég, mint a kaolin ; de még sem egészen 
tiszta kaol-'ir, mert a parányi csillámpikkelyoktől nem igen volt megsza
badítható. 

Az anyag ezeknél fogva kaol inos c s i l l ámdús h o m o k n a k 
nevezhető s tűzálló természete ásványos összetételéből kétségtelen. 

Dr. Koch 4. 
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"Veg-iyesels:-
Jeg»yzökö»yvi kivonatok a megtartott szakülésekröl. 

e) Az 1882. október 13-án Koch A n t a l elnöklete alatt tartott szakülé
sen: 1. Koch F e r e n c z vegytani tanársegéd olvassa jelentését a mocsi meteorkő 
quantitativ vegyelemzéséről. A talált alkatrészek százalékos összetételét feltüntető 
táblázata szerint tartalmaz a meteorkő: vasat, mangánt, niekelt, chromvasat és 
és cobáltot (nyomok) fémállapotban; aztán vaséiecset, manganélecset, magnesium-
éleget, calciumélegct, kaliuméleget, natriuméleget, továbbá nyomokban cbroméleget, 
aluminiuméleget és lithiumot; végre kovasavat, ként, phosphort. 2. P r i m i e s 
György a Kis-Szamos forrásvidéki hegység granitos kőzeteiről értekezik. Fel
osztja az e vidéken fellépő összes gránitokat: tömzs- és telérgránitokra. Petro-
graphiai tekintetben megkülönböztet I. muscovit-biotit-, II. biotit-, III. muscovit-
és IV. gránát-gránitokat. Különösen kiemeli a Müntyele-Mare gránitját, melynek 
keverékéből kiesett ujjnyi nagyságú ikerkristályokat mutat be. A muscovit-biotit -
gránitokat eruptív eredetücknek bizonyítja és öszszes állításait megfelelő kőzeteit 
bemutatása által igazolja. 3. Daday J e n ő részleteket olvas „Adatok Kolozsvár 
és környéke Crustacea-fannájának ismeretéhez" czimü dolgozatából, melyben ösz-
szesen 56 rákfaj s ezek között hat új faj létéről tesz bizonyságot. Bemutatja a 
róluk felvett s csinosan összeállított rajzgyűjteményt; úgyszintén a mikroskopiumi 
készítményeket, valamint az ez ideig gyűjtött s borgzeszben őrzött összes anyagot. 
Felolvasó szerző az erd. múzeum választmánya által lévén megbízva és anyagilag 
támogatva, a bemutatott gyüjteménycsoportokban a; erd. múzeum állattárának 
czólirányos és örvendetes gyarapodását látta a szakülés. 4. Koch A n t a l a 
pseudobrookit ásványfaj harmadik lelethelyét tudatja, melyek dr. W. J. Lewis 
cambridgei tanár a jumillasi spárgakövön (Murciában) fedezett fel; bemutat en-
statit-kristálykát a mocsi meteorkőből, továbbá l<ét érdekes obsidián-nucleust. 
A kisebbiket Biró József úr találta A.-Füld határán és a kolozsv. m. kir. tudo
mányegyetem ásványgyüjteményének ajándékozta; a nagyobbik darabot pedig, 
mely Csiky József ur tulajdonát képezi, a Hideg-Szamos völgyében találták. 5. 
P a r á d i Ká lmán előadja a phylloxera vastatrixnak (szőlőtetü) Kolozsvárt' tör
tént felfedezése történetét. E veszélyes rovar az 1878-ik óv tavaszán Kassáról 
hozatott sima vesszőkön, valószínűleg téli pete alakjában, került Kolozsvárra. 
Jelenléte tömérdek gyökéralak s ezek petéi által constatálva van. Áttelelő alakot 
csak keveset, nymphákat pedig éppen nem észlelt; de megtalálta a szőló'levelek 
pókhálófonadékában a szárnyas alakok egyes testrészeit, a miből következteti, 
hogy a vész a fertőzött területen annak idején szárnyasok által is terjesztve vala-
A fertőzött területen szedett anyagból bemutat mikroskopiumi készítményeket, 
fertőzött gyökérdarabokat részint borszeszben, részint glycerinben eltartva. 
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f) Az 1882. november hó 24-én tartott természettudományi szakülésen. 
Koch Anta l elnöklete alatt: 1. P a r á d i Kálmán egy biológiai tanulmányt. 
olvasott fel az „intracellularis emésztésről", a melyben felolvasó saját és mások 
észleletei alapján kimutatja, hogy léteznek az alsíbbfoku állatoknál oly felhám
felületek — amoeboid epitheliumok, — melyéknek kiváló sajátsága abban áll, 
hogy egyes sejtjeik a Rhizopodák módjára képesek a táplálékot megragadni, ma
gukba kebelezni és megemészteni. 2. Szan i sz ló A l b e r t buzakalászokon be
mutatta a Tylenchus tritiei kártételeit, a földmives nép által „gömbölyű üszög
nek" v „golyó-üszögnek" nevezett betegséget. A Tylenchus tritiei által fertőzött 
buzakalászokat a Székelyföldről kapta előadó, a hol e féregbántalmak annyira 
közönségesek, hogy mindenki ismeri. Bemutatott még egy pergő sáskát — Acri-
dium striiiulum — torzult szárnyakkal, továbbá az olasz sáska — Oaloptenus ita-
licus — egy változatát és egy sajátságos áttelelési esetet a fátyolkáknak nevezett 
rovarok családjából. 3. Koch A n t a l előterjesztette M á r t o n f i L a j o s jelen
tését az erd. inuzeum segélyével tett földtani kirándulásairól. M á r t o n f i átku
tatta a Mezőséget Szamosujvártól Beszterczéig, Tikéig és innét vissza Szamos • 
Újvárig; úgy szintén Deésakna vidékét. 4. Ugyancsak Koch A n t a l bemutatta 
S c h m i d t Sándor budapesti múzeumi őrseged krystallographiai meghatározásait 
és pontos rajzát a Bibarczfalva határán talált haematitokról. 5. Daday J e n ő 
bemutatott Aradvái os vizeiből általa gyűjtött Spongilla fiuvJatilis-t és Alcyonella 
fungosá-t, melyek Arad támlájában eddig ismeretlenek valának. 6. F o d o r Fe-
rencz ajánlólag ismertette S z a t h m á r y Ákos középiskolai tanár „Speetral-
Analysis" czimü munkáját. 

g) A f. évi utolsó természettudományi szakülés megtartatott deczember 15-én 
Koch Anta l elnökLte alatt a következő tárgyakkal: 1. elnöklő Koch. An ta l 
ismerteti Kür thy Sándor értekezés t „Az erd. Érczhegység trachytos kőzetei
ről. Értekező átvizsgálta az erd. múzeum gyűjteményében található összes oda
való kőzeteket (5—600 drbot , melyekből 200-nál több mikroskópi csiszolatot is 
készített. A három csoportra osztott trachytok közül uralkodó az amphibo'andesit 
GÖ, lelethelylyel; ezután teszi az amphibol-augit-dacitot 43 lelethelylyel. Jóval 
csekélyebb számban van képviselve a biotit-andesit és quarcz-orthoklas trachyt, 
amaz 18, ez 15 lelethelylyel. 2. P a r á d i Kálmán ismerteti: „Monographie 
der Turb e l l a r ien . I. Rhabdocoe l idea . B e a r b e i t e t von dr. L. von 
Graff. Leipzig , 1882." czimü nagyszabású s gyönyörű rajzokkal illusztrált 
munkát. Graff kiváló érdeme gyanánt azt hozza föl, hogy ő az Örvényférgeknek 
az ez ideig ingadozó rendszerét egységessé tette és szilárd anatómiai alapokra 
helyezte; s ezen eljárás természetes következménye vala, hogy neki a Turbella-
fajok és nemek chaoticus halmainak rendezése közben sok új nemet, sőt új csa
ládokat is fel kellett állítani, de szintúgy egyes nemeket és fajokat össze is kellett 
vonnia s illetőleg különlétüket a systematikából törölnie. 3. Koch Fer.en.cz 
bemutatja a rakováczi dolerites phonolith teljes vegyelemzését. Elemzései által 
elért eredmény gyanánt kimutatja, hogy a kérdéses kőzet épen a phonolithok és 
a doleritek középösszetétele között áll, hogy tehát semmi esetre sem sanidin-
vagy orthoklas-trachyt. 4. Abt Anta l előterjeszti két tanítványa: gr. Csáky 
J ó z s e f és J á h n Ká ro ly által elért eredményeket az electrolytek vezetési el
lentállására vonatkozólag. Az illető kísérletezők a Kohlrauchféle módszerét követ
ték, de galvanométer v. electroelynometer helyett telephont alkalmaztak. 5. Da
day J e n ő folytatólagos jelentést tesz az erd. muzeumegylet megbízása folytán 
Erdély különböző pontjain eszközölt crustaceologiai gyűjtése eredményéről. 6. 
Felolvastatik Már ton f f i La jo snak E n t z Géza tanárhoz intézett levele, 
melyben a Spalax typhlus (földi kutya) új lelethelyéül Szamos-Ujvár környéke 
említtetik. 

http://Fer.en.cz
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