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— III. táblával. — 

Az erdélyi sósvizekben élő állatok közül az 5—20%-os só
tartalmú tordai ós vízaknai tavakat — valamint. Szenkovich Már
ton, tagtársunk szíves közlése szerint, a széki sósfürdőt is — bené
pesítő Artemia salina, töménytelen mennyiségben való állandó elő
fordulása, feltűnő és idegenszerű termete miatt okvetetlenül magára 
vonja a nem szakértőnek figyelmét is s népünk — ha táplálékul nem 
is használja, mint a fezzaniak az Artemia Oudneyit*J — bizonyára 
nagyon régen ismeri „Sóféreg" (Salzthierchen. verme de sare) el
nevezés alatt. 

Az első, ki irodalmunkban a sóféregről említést tesz, Gros-
s inger János , kinek munkájában1) állatkánkról a következő
ket találjuk feljegyezve: „ Sóféreg apud Transylvanos a sale nomen 

*) A fezzani berberek finom hálókkal összefogdossák az ottani sóstóban 
(Bahar-ed-dud, azaz féregtó) élő Artemiákat s belőlük datolyával, a sóban élő 
moszattal (valószínűleg Enteromorpha salinával) is különféle fűszerszámmal ösz-
szevagdasztva rendes élelmiszerül szolgáló pogácsákat készítenek. V. ö. A.iGer-
s t a c k e r , Bronn's Clarsen und Ordnungen des Thierreichs. V. Bd. I. Abth. 
Crastacea. Leipzig, 1866—79, p. 1060. Továbbá: 0. W. T h o m é , Thier- und 
PflanzengeograpMe. Stuttgart, p. 298. 

'•) J o a n n e s Bapt . G r o s s inger , Universa história physica Regni Hun
gáriáé. Tomus IV. Regni animalis pars IV, Entomologia, sive história insectorum. 
Posonii et Comaromii. 1794. p. 402. 

í 
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obtinet inseetum, quod in salsissimis aquis vietitat, hoc mihi ver-
mium genus ignotura est —• — —. Salicidis, sive salis fossoribus 
notissimi sünt." 

Gross inge r idéztem feljegyzése után ötven évvel ür. Han
kó József emlékezik meg újból a tordai tavakban élő sóférgekről, 
melyekről megjegyzi, hogy: „Okén Artemia salinájához hasonlók 
ugyan, de fejőknek idomzatával különböznek1)." Tekintetbe véve 
Oken-nek az Artemia salináról adott igen tökéletlen leírását2) és 
rajzát, csak helyeselnünk kell, hogy Hankó az Okén Artemiájával 
a tordaiakat nem merte azonosaknak tartani, 

Ugyanezen időben foglalkoztak, Sü l szerint3), a vízaknai sós
tavakban élő Artemiáknak tanulmányozásával Bie lz Mihá ly és dr. 
Kayser , kik közül az utóbbi vizsgálatai alapján feljegyzéseket is 
tett, melyek azonban csak Sí 11-nek 1861-ben megjelent közleményé
ben láttak napvilágot. Sil l szerint dr. Kayser gyanította ugyan, 
hogy a vizaknai tavakban élő kopoltyulábú héjasok az A r t e m i a 
sa l ina L e a c h fajhoz tartoznak, ezt azonban a rendelkezésre állott 
irodalom alapján nem volt képes véglegesen eldönteni s Si l l mon
dotta ki először határozottan, hogy a kérdéses erdélyi sófóreg csak
ugyan Artemia salina. Ujabban alkalmilag én4), valamint dr. Daday 
Jenő5) tettünk említést az erdélyi sóstavakban élő Artemia saliná
ról, legújabban pedig F r i e d e n f e l s szánt nekik két terjedelmesebb 
értekezést6), melyeknek egyes adataira alkalmam leend még hivatkozni. 

') Torda városának helyirata, melyei a magyar orvosok és természetvizs
gálók ötödik nagy gyűlésére irt L e m h é n y í Doc to r H a n k ó József . Ko
lozsvárit, 1844. 

a) Allgemeine Naturgeschiehte. V. Bd. II. Abth. Stuttgart, 1835. p. 608. 
a) V i c t o r Sil l , Über die in den Salzsoolteichen Siebenbürgens vorkom-

mende Artemia. Verhandl. und Mittbeil. d. siebenb. Vereins f. Naturwiss. zu Her-
mannstadt. XII. Jahrg. 1861. 

4) A tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. A magy. orv. és tertn. 
vizsg. XVIII. nagy gyűl. műnk. 1875. 

s) Névjegyzéke az erd. orsz. múzeum gyűjteményében levő erdélyi héja
soknak. Orv. t. t. Ért. 1884. Továbbá, Ujabb adatok Kolozsvár és Erdély Crus-
tacea-faunájának ismeretéhez. Orv. t. t. Ért. 1885. 

6) E. v. F r i e d e n f e l s , Über Artemia salina und andere Bewohner der 
Soolteiche in Salzburg. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürg. Vereins f. Natur-
wiss. in Hermannstadt. XXX. Jahrg. 1880. — Továbbá. Weitere Beobachtungen 
über Artemia salina und die Salzburger Soolteiche. U. o. XXXV. Jahrg, 1885. 
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Sieb óidnak az Ízeltlábúak szűzszaporodásához irt adalékai
ban foglalt két megjegyzése, melyeknek egyikében arra irányítja a 
búvárok figyelmét, bogy az Artemia salina alatt valószínűleg két 
különböző alak, faj, vagy fajta (Species oder Rasse) lappang'), má
sikában pedig azt állítja, hogy S ü l n e k a dr. Krayse r régi, hiá
nyos följegyzéseit reproducáló közleménye alapján az erdélyi Artemia 
faját pontosan megállapítani lehetetlen2), továbbá S c h m a n k e -
w i t s c b n e k az Artemia salina variálására vonatkozó alább tárgyalandó 
érdekes észleletei arra indítottak, hogy a vizaknai ós tordai sósta
vak Artemiáit a fajkórdós eldönthetése végett pontosan megvizsgáljam. 

Hogy ezen kérdést eldönthessük, először is az Európában elő
forduló négy Artemia-faj ismertetőjegyeivel kell tisztába jönnünk. 

Tekintetbe-véve a Grube által megállapított diagnosisokat3) 
úgy találjuk, bogy az Artemia-fajok legfőbb ismertetőjegye az utó-
potroh, vagy fark vogízének szerkezetében áll; ezen végíz ugyanis 
a, csonkított farkú Art. Koeppeniana kivételével, valamennyi többi 
fajnál két rövidebb vagy hosszabb karólylyal vagy villaszerű függe
lékkel végződik, mely majd sertótlen, majd pedig kisebb-nagyobb 
számú, hosszú, czimpás sertóket visel. A fark végízónek szerkezetét 
véve tekintetbe, a négy európai faj, Grube szerint, röviden követ
kezőleg jellemezhető: 

a) Processibus caudalibus setigeris. * 
1. Ar temia sa l ina Le a eh. Processibus caudalibus stylifor-

mibus, setas 5—8 gerentibus. Longitudo corporis 4—5 lin.' 
2. Ar t emia a r i e t i n a F i s ch . Processibus caudalibus bre-

vissimis, conicis, setas 3 gerentibus. Long. eorp. 4—6 lin. 
b) Processibus caudalibus minimis aut nullis. 
3. Ar temia Mi lhausen i i Fi seb. Processibus caudalibus 

míuimis, nudis. Long. corp. 3—4 lin. 
4. Ar t emia K o e p p e n i a n a Fisch . Processibus caudalibus 

nullis, apice caudae truncato. Long. corp. 2, 5—3 lin. 
Ezen négy faj földrajzi elterjedésére nézve megjegyzem, hogy 
() C. Th.- E. v. Biebold, Beitrage zur Parthenogenesis der Arthropoden, 

Leipzig, 1871. p. 205. 
2) ü. o. p. 208. 
s) A. E. Grubfi, Bemerkungen über die Phyllopoden, nebst einer Úber-

sicht ihrer Gattungen und Arten. Arch. f. Natui'gesch. 19. Jahrg. 1853. 
8* 
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az Artemia salina Limingfconból (Hampshire, Anglia), Villeneuve, 
Bérre, Montpellier, Cetté, Marseille (déli Franoziaország), Cágliari 
(Sardinia), Pirano, Triest (Istria) és Greifswald (Pomeránia) környé
kéről, továbbá déli Oroszországból, valamint a Cyprus-szigeti Lanarka 
és a syriai Adana mellől, mig a többi három faj kizárólag csak a 
déli oroszországi sóstavakból (limanokból) ismeretes. A lybiai siva
tag nátrontavaiban élő Artemia, Sohmarda szerint1), azonosa 
Jo ly által leirt írancziaországi Artemia salinával; ugyanez áll Lió-
v in szerint2) a fezzani Artemia Ondeyről Baird, mig a sardíniai 
Artemiát ugyanezen búvár az Artemia arietinával véli azonosnak. 
Hogy a Pa Has által a kirgiz puszták sóstavaiban már a múlt száz
ban felfedezett Oancar salinus az Artemia melyik fajának felel meg, 
ezt újabb adatok hiányában egyelőre lehetetlen eldönteni; valószínű
nek tarthatjuk azonban, hogy az oroszországi alakok Siberiában is 
előfordulnak, melyekhez az észak-siberiai tundrát vizeiben a Mid-
dendor f által felfedezett Polyartemia forcipata Fisch. járul. — A 
palaeareticus regio fajait Észak-Amerikában az Art. graeilis Vérül 
és Art. monica Verill.3) .Nyugat-Indiában az Art. Guildingii, Ausfcra-
liában végre egy közelebbről meg nem jelölt fajs), a capföldi sós
tavakban végre az Artemia-nemet a kopoltyúlábúak egy más neme, 
az Estheria (E. Maegillivi ayi Baird) helyettesíti.5) v 

Lássuk ezen kitérés után az erdélyi Artemiákat. l)r. K a y s e r 
szerint Yizaknán a Tökolyi nevű tóban élő Artemiák farka „két ke
rekded levélkével végződik, melyek csupán egy czimpátlan sertével van
nak ellátva"-\ Kayser szerint ezek mindnyájan nőstények s pete-
zacskójokban 4—10 pete található. Az Asszony- vagy Zöldtóban élő 
Artemiák farkvége ellenben „két hosszúkás levélkére hasad, melyek 
czimpás sertékkel vannak megrakva"; ez utóbbiakat Kayser min
den alapos ok nélkül, hímeknek tartotta.6) 

') L. K. Sshmarda , Zur Naturgeschichte von Aegypten. Denkschr. d. 
Kais. Akad. VII. Bd. Wien, 1854. p. 9. 

a) Dr. L i é v i n , BrancMopus Oudneyi, der Fezzan-Wurm oder DuJ, Baird's 
Artemia Oudneyi. Neueste Sohriften der naturforsch. Gesellsch. zu Danzig. V. Bd. 
4 Hft. 1856. V. ö. G e r s t a c k e r , Bericht etc. Arch. f. Naturgescn. XXIII. Jahrg. 
II. Bd. 1857. p. 477. 

3) V. ö. G e rs ta ck e r, Bronn's Class. u. Ord. etc. V. Bd. II. Abth. p. 1039. 
4) L. S h m a r d a , Zoologie. Wien, 1872. II. Bd. p. 32. 
s) V. ö. Gers tacker , id. m. id. h. 
») V. 6. S ü l id. ért. p. 119. 
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F r i e d e n s vizsgálataiból annyit tudtunk meg, hogy az Arte-
míák Vízaknán úgy a tömör sótartalmú (20° Beauinó) Tökölyiben, 
mint a hígabb (6-75° B.) Yörös-és Asszony-vagy Zöldtóban, Tordán 
pedig a tömör sótartalmú felső vagy Aknafürdőben, valamint a hí
gabb sótartalmú alsó, vagy Bányafürdőben előfordulnak s hogy a 
nyár közepén vizsgált Artemiák kivétel nélkül szűzen szaporodó nős
tények. Az erdélyi Artemiák farkny ulványának jellemző szerkezetéről 
ellenben semmit sem tudtunk meg. miután F r i e d e n f e l s nem er
délyi példányok után, hanem Jo lynak délfrancziaországi Artemiáira 
vonatkozó leírása után mondja, hogy az utópotrohuk végízének „fark-
szerit nyúlványai csaknem hengeresek s oldalaik és hegyük 5, 6, 7 
néha 8 tollszerü szőrrel van megrakva.'1 *) 

En az Artemiát erdélyi lelőhelyeinek mind tömör, mind hígabb 
sótartalmú tavaiból (a vizaaknai Tökölyiből és Asszonytóból, valamint 
a tordai Akna- és Bányatóból) ismerem. Az előttem fekvő igen nagy 
számú példányok, melyeket a fajkérdós eldönthetése végett pontos 
tanulmány tárgyaivá tettem, különböző években április végétől au-
gustus végéig gyűjtettek s valamennyien szűzen szaporodó nőstények ; 
hímek, melyek oly könnyen felismerhetők s melyek eddigelé csak 
Limingtonból, Cagliariból, Greifswaldból, Odessa környékéről s Fez-
zanból (ha ugyan az Art. Oudneyi csakugyan azonos az Art. saliná-
val) ismeretesek, eddigelé nem sikerült az erdélyi sóstavakból szár
mazó példányok között találnom. 

Vizsgálataim szerint az erdélyi Artemiák az Art. salinának két 
különböző fajtájához, vagy fajváltozatához tartoznak, melyeknek végső 
alakjai (1, 4 ábra) oly lényegesen különböznek egymástól, hogy, ha 
a köztialakokat és S chmankewi t schnek a déli oroszországi 
Artemiákon tett s alább ismertetendő vizsgálatait tekintetbe nem 
vennők, méltán tarthatnék külön fajoknak. E két íajtát tulajdonképen 
már Kayser is ismerte, csakhogy tévesen az egyiket nősténynek, 
a másikat hímnek tartotta. 

A két fajta bélyegei a következők: 
1. Ar t emia salina Leach, var. bi loba (1, 2, 5, 8 ábra.) 
Utópotrobának végíze két rövid — mintegy 0-3—05 mm.—, 

kúpos karélyba folytatódik, melyeknek csúcsa egy-egy 0-9—VO 

') Über Artemia etc. p. 181, 
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mm.-nyi hosszúságú sertét visel. fi. ábra.) Ezen sértenek alapi rész
lete, mely a többitől le van izélve, czimpátlan, mig többi része két 
oldalon íinom szőrökkel czinipázott. Kopoltyúleveleinek (5. ábra) a 
közepe táján vett haránt átmérője mintegy kétszer foglaltatik a hoszsz-
átmérőben. Az utópotrohízek hátsó részének jobb és baloldalából ki
álló tapintósertók (8. ábra) kevés ós csak igen kicsiny, kúpos cuti-
culadudorok által vannak körülvéve. Egész testének hossza 10—14 mm. 

Ezen fajta a tömör sótartalmú tavakat, Vizaknán a 2'0%-os 
Tökölyit, Tordán a 10%-os Álmafürdőt lakja. 

2. A r t e m i a sáli na Leach, var. f u r ca t a (4, 6, 7 ábra.) 
ütópotrohának végíze két hosszú —1 — 1 , 2 mm.— lándsa-

alakú függelékbe folytatódik, melyek csúcsukon, valamint belső és 
külső szélükön 15—16, mintegy 1—1, 4 mm.-nyi hosszúságú czim-
pázott sertét viselnek (4. ábra). Kopoltyúleveleinek (6. ábra) közepe 
táján vett haránt átmérője mintegy 21j^-síeí: foglaltatik hosszátmé-
rőjóben. Az utópotrohízek tapintósertói (7. ábra) nagyszámú, erősen 
kiemelkedő, tüskeszerü cuticuladudorok által környezettek. Egész 
testének hossza 15—17 mm. 

Ezen fajta a hígabb sótartalmú tavakat, Vizaknán a 7-65%-os 
Vörös- ós Asszonytavat, Tordán a Bányafürdő 4%-os tavait lakja. 

Ha ezen két alakot, melyek egymástól nem annyira minő-, mint 
inkább mennyileges jellemek által térnek el, Grube közöltem diag-
nosisainak a) csoportjába tartozó két fajjal — mely egyedül jöhet te
kintetbe — összehasonlítjuk, legott kitűnik, hogy mindkét fajtól kü
lönböznek s hogy a Grube csoportjainak határait két ellenkoző 
irányban lépik át: a varietas furcata fokozott mértékben mutatja a 
nyugat-európai Art. salina faji jellemét, a sorozatban tehát még ez 
előtt kellene helyet foglalnia s közel jut a Branehipus nemhez, — 
mig a var. bilobán fokozva látjuk az Art. arietina jellemét s ala
kunk ez utóbbinál egy lépéssel közelebb jut a Art. Milhauseniihez. 

A var. biloba, mint emlitém, csak igen tömör sótartalmú ta
vakban fordul elő s legfeljebb annyiban variál, hogy rövid farkka-
rélyainak egyetlen sertójéhez az egyik oldalon (2. ábra), ritkábban 
mind a kettőn, még egy rövidebb mellókserte járul. Másképen áll a 
dolog a higabb sótartalmú tavakban élő var. fureatával, melynek túl
nyomó számban levő egyénei hosszú, lándsaalaku fafkfüggelókeiken 
35 —16 sertét viselnek ugyan, ezek között azonban mindig lehet ta-
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látni kisebb számmal oly petéket czipelő, tehát teljesen kifejlődött 
egyéneket, melyek farkfüggelékeik szerkezetót tekintve, szakadatlan 
sorozatban kapcsolják egymáshoz a két szélső alakot. Ily közvetítő 
alakot mutat a 3-dik ábra. 

Hogy a tordai és vízaknai sóstavakban élő Artemiák alakjainak 
szakadatlan lánczolata, mely a sokszor emlegetett Valvata multifor-
misnak, vagy az Amazon folyam területén élő Helieoniusoknak alak
sorozatával versenyez, egyazon fajhoz tartozik, nem szenvedhet sem
mi kétséget. Ha ez azonban áll, úgy önkénytelenül is felvetődik azon 
kérdés, hogy mely okra, vagy okokra vezethető vissza az Art. salina 
faj változatainak létrejötte? 

A faji bélyegek állandó megmaradásának, vagy változékonysá
gának oka első sorban természetesen magában a fajban keresendő. 
Vannak fajok, melyek bélyegeiket a legkülönbözőbb külső körülmé
nyek között is a legsubtilisabb részletekig állandóan és változatlanul 
megőrzik, mig mások tágabb, vagy szűkebb korlátok között hullám
zó változákonysági hajlam által tűnnek ki. Hogy a merev eonser-
vativismus egyfelől, másfelől pedig a változékonyságra való belső, 
hajlam, mely szerkezeti tulajdonságokon alapszik, ez, ismereteink je
lenlegi állásán, megoldhatatlan rejtélynek látszik s a külső okok pu
hatolásával kell beérnünk. 

Ezen külső okokat a déli oroszországi Artemiákra nézve nagy 
szorgalommal tanulmányozta S c h m a n k e v i t s e h W l a d i m i r s 
ilyenekül a viz sótartalmának fokozatában való változásokat ismerte 
fel '). Nevezett búvárt érdekes felfedezésére, részint a szabadban 
tett megfigyelések, részint hosszas tenyésztési kísérletek vezették, 
melyeket szükségesnek tartok röviden ismertetni. 

A szabadban tett megfigyelések az Odessa melletti kujalniki 
ós tóban (Andreewsky-liman) tenyésző Artemiákra vonatkoznak, me-

') W. J. Schmankewi t sch , Einfluss der pkysikalisch-chemisehen Be-
dingungen auf die Organisation von Branchipus. V. ö. Sitzungsber. d. Zoolog. 
Abtheil. der III. Versammlung russischer Naturforscher in IÓew. mitgetheilt von 
Prof. Kowalewsky. Zeitschr. í. wissenschaftl. Zool. XX. Bd. 1872: p. 293. — 
Továbbá, Úber das Yerhálntniss der Artemina salina Miln. Edw. zur Artemia 
M ühlhausenii Miln. Edw. und dem Genus Branchipus. Zeitschr. f. wiss. Zool. 
XXV. Bd. Supplementband. 1875. — Végre, Zur Kanntniss des Einflusses der 
üusseren Lebensbedingungen auf die Organisation der Thiere. Zeitschr. f. wiss. 
Zool. XXIX. Bd. 1877. 
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lyeknek nemzedékei a tó vizének fokozatos tömörülésével négy év 
alatt (1871—1874) az Art. salina bélyegeit lassankint és fokozato
san az Art. Milhauseniiéivel cserélték fel. Az 1871-diki négy tava
szi áradás ugyanis átszakította azon gátat, mely a kujalniki liman 
hig sótartalmú felső tavát a telitett sóoldatot tartalmazó alsó tótól 
elrekeszti, minek következtében az utóbbinak vize '8° B.-ig hígult. 
Egyidejűleg nagy mennyiségű Art. salina népesitó bo az alsó ta
vat, mely Artemiákat az ár ragadott magával a felső tóból s a kö
rülötte levő sóspocsolyákból. A gát helyreállítása után a tó vize
meglehetős gyorsan tömörült, úgy, hogy 1872-nek nyarán már 14", 
1873-ban 18°, az 1874-dik évnek Augusztus havában 23,5°, Szep-
tamber havában pedig már ismét 25° sűrűséget ért el a Beanmé-
féle areométerrel mérve. 

A 8°-os vizben élő 1871-diki Artemiáknak hosszú farkfügge
lékeik voltak 8 — 12, ritkábban 15 sertével. A következő nyár kez
detén vizsgált nemzedék farkfüggelékei szembetűnően megkisebbed
tek s gyakoriak lettek közöttük oly példányok, melyek csak 3—5, 
ezen év nyarának vége felé pedig, midőn a viz tömörsége már 14°-
ot ért el, olyanok, melyek csak 3—1 farksertét viseltek. 1873-ban 
(18° B.) már az 1—2, ritkábban 3 farksertévei biró alakok lettek 
az uralkodók. A következő év nyarán végre, midőn a víz sűrűsége 
25°-ot ért el, még számos egyén kisded kúpos farkfüggelóke viselt 
ugyan még egy-egy sertét, a példányok legnagyobb része azonban 
a farksertéket s a farklebenyt is egészen nélkülözte s ezen jellemét, 
valamint csekélyebb nagyságát is tekintve, teljesen megegyezett az 
Art. Milhauseniivel, mely a 20°-on felüli tömör sósvizek lakója. 

Hogy itt tényleg egy faj variálásával van dolgunk, nem pedig 
különböző együtt élő fajokkal, melyek közül majd az egyik, majd a 
másik emelkedik túlsúlyra s nyomja el a többit, ezt a leghatározot
tabban bizonyítják S c h m a n k e w i t s c h tenyésztési kísérletei, me
lyek által sikerült a sóoldat fokozatos tömörítése útján az Art. sa-
linából az Art. Milhauseniinek, ez utóbbiból pedig a sóoldat fokoza
tos hígítása útján azt Artemia salina jellemeivel biró nemzedéket 
nevelni. 

Ezen rendkívül érdekes vizsgálatok míg egyfelől a leghatáro
zottabban rámutatnak azon külső tényezőre, mely az Artemiánál a 
fokozatos változásokat maga után vonja, másfelől ismét a leghatá-
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rozottabban erősitik meg azon felfogásunk helyességét, hogy a só s-
tavainkban élő s fentebb jelmeztem alakok valamennyiét egyazon faj 
varietásainak kell tekintenünk. 

Ha már most a tordai ós vízaknai sóstavakban élő Artemia 
salina varietásait a kujalniki liman különböző tömörségű vizében te-
nyószőkkel össehasonlitjuk, ágy arra az eredményre jutunk, hogy 
alakjaink a legpontosabban egyeznek meg azon alakokkal, melyek 
Schmankewi t sch szerint a sóstartalom adott tömörségi fokával 
együttjárnak. Hígabb (4 0—6-75° B.) sóstartalmú tavainkban a 
hosszú farkfüggelékkel s ezeken 15—16 sertóvel biró nagyobb ter
meti) var. furcata az uralkodó s ennek példányai között esak kis 
számmal fordul elő a rövidebb farkfüggelékekkel s azokon kevesebb 
sertóvel biró kisebb termetű alak; ez pedig teljes összhangzásban áll 
azzal, hogy S e h m a n k e w i t s c h szerint a kujalniki liman 8° B. 
tömörségű vizében az Artemiák farkfüggelékei 8—15 seriét visel
nek. Tömörebb sótartalmú tavainkat ellenben, melyeknek nyári tö
mörsége 10—20°B., a rövid farkfüggelókekkelsezeken egy-egy, ritkáb
ban a fősertén kivül még egy mellóksertével biró, kistermetű var. 
biloba népesíti, a mi ismét egészen megegyezik avval, hogy a ku
jalniki liman 18° B. tömörségű vizében a rövid farkfüggelékekkel s 
ezeken 1—2, ritkábban 3 sertóvel biró alakok az uralkodók. Miután 
Erdélyben az Artemiák legfeljebb 20° B. sűrűségű sósvizbol ismere
tesek, igen természetes, hogy az Art. Milhansenii, mely 20 foknál 
tömörebb sósvizben lép fel, legalább ez idő szerint, ismeretlen. 

Mindazok után, a miket előadtam, semmi kétség sem férhet 
ahhoz, hogy az Art. salina varietásai a víz sótartalmának különböző 
fokozatai szerint fejlődnek ki: ezen tényállás azonban azon további 
kérdést vonja maga után, hogy mily módon hozza létre a sótarta
lom tömörülése vagy hígulása az Artemiák fokozatos variálását? 

Hogy ezen kérdésre feleletet adhassunk, mindenekelőtt avval 
kell tisztába jönnünk, hogy a sok alak közül melyik tekinthető alap
alaknak, melyből a sósvíz tömörültével vagy hígultával a többi fej
lődik? — Felfogásom szerint ilyennek esakis a hígabb sótartalmú 
vizben élő valamelyik alak tekinthető; mert hiszen akár édes vizből, 
akár tengerből — melynek maximalis sűrűsége 4-30° B. — szár
mazzanak eredetileg sósvizeink ezen érdekes lakói, mindenesetre las
sanként kellett a tömör sótartalmú vizben való megélhetéshez alkal-
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mazkodniok. Ezt tartva szem előtt, alapalaknak csakis a híg sótar
talmú tavak uralkodó alakját, a furcata varietast lehet tekintenünk, 
mely a nagyszámú más szervezetek által népesített, hígabb sótartalmú 
vizekben táplálkozására bőven talál állati és növényi eredetű szerves 
foszlányokat, üullarészeket s ázalókállatkákat stb., minek következté
ben jól táplálkozván, aránylag nagyra nőhet. A víz sótartalmának 
tömörültóvel egyre kevesbednek a szervezetek, fogy a táplálék meny-
riyisóge; ehhez hozzájárul még, hogy a sóoldat sűrűsége tetemesen 
megnehezíti az úszást s az amúgy is gyéren kínálkozó táplálók meg-
yzerezhetósét, minek következtében az Artemiák a sóoldat tömörülé
sével lépést tartva eltörpülnek, növekedésűkben a hígabb sótartalmú 
vizek kedvezőbb megélhetési viszonyai között élő fajbeli társaik mö
gött maradnak. Alig hiszem, hogy csalódom,, ha az Artemiáknak 
eltörpülését a megélhetésnek a sótartalom tömörülésével együtt járó 
megnehezedésóvel hozom közvetetlen kapcsolatba s ha a biloba varie-
etást, valamint a még inkább eltörpült Art. Milhauseniit ós Koeppe-
níanát mostoha táplálkozás miatt elsatnyult, degenerált nemzedék
nek tekintem, mely csak azért képes magát a tömör sóoldatban fenn
tartani, mert a sanyarú megélhetési viszonyok között versenytársa 
nem akad. 

A test megkisebbedósónól más magyarázatot kíván a farkíűg-
gelókeknek a sótartalom fokozódásával lépést tartó elkisebbedése és 
seriéinek megíogyása, végül pedig teljes elenyószése. 

Ezen változásokat felfogásom szerint nem közvetve, hanem köz-
vetetlenül a közeg tömörsége vonja maga után. Én a farkfüggeléke
ket, legalább részben, lebegőszerveknek vagyok hajlandó tartani, 
melyeknek az elálló, hatalmas serték által nagyított felülete arra szol
gál, hogy a híg közegben élő, nagytermetű Artemiáknak specificus 
súlyát kisebbítse s az úszás közben kormányrúd gyanánt szolgáló 
farkat lebegő helyzetben tartsa. Könnyen belátható, hogy a tömör 
sóoldatban élő, különben is kisebb és karcsúbb termetű Artemiák
nak ezen szervre nem csak hogy nincs semmi szükségük, sőt ellen
kezőleg, ennek jelenléte mozgásaikat csak megakadályozná, minek 
következtében, mint fölöslegesek, lassankint elcsökevényesednek s 
végre egészen elenyésznek. A farknak lebegő helyzetben való tartá
sán kivül azonban még más szerepe is van a híg sóoldatban élő 
Artemiák jól kifejlődött farkfüggelékeinek. Az Artemiák úszás közben 
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rendesen hanyatt fekszenek; ébböl a helyzetből azonban időnként, 
látszólag minden külső ok nélkül, hasoldalnkra fordulnak, hogy rö
vid idő múlva ismét hanyatt helyzetbe vessék magukat. Ezen hasra, 
illetőleg hanyatt helyzetbe való gyors fordulásnál farkuk végének 
neki támaszkodnak s e körül mintegy csavarodva vetik át magukat 
az ellenkező oldalra, Hogy ezen fordulásnál a híg sóoldatban élő Ar-
temiáknak merev sertékkel szególyzett farkfilggelékei nagy segítsé
gökre vannak, ez ép oly kevéssé szenvedhet kétséget, mint az, hogy 
a tömör sóoldatban élő Artemiáknál ezen széles támasz a fordulás
nál csak akadályt képezne s a farkvégnek ez a szereplése is befo
lyással lehet a farkfüggelókeknek a tömör sóoldatban való elenyószé-
sóre, híg oldatban pedig minél erőteljesebb kifejlődésére. 



— 112 

A I I I . tábla ábráinak magyarázata: 
1—2. ábra . Art. saliua var. biloba utolsó farkízének hátsó fele. 
3. á b r a . A var. biloba és furcata között álló alak utolsó farkízének 

hátsó fele. 
4. áb ra . A var. furcata utolsó farkízének hátsó fele; csak az egyik fark-

ffiggelék sertéi vaunak kirajzolva. 
5. á b r a . A var. biloba kopoltyúlevele. 
6. ábra, A var. furcata kopoltyúlevele. 
7. ábra. A var. furcata tapintósertéje. 
8. ábra. A var, bifida tapintósertéje. 
N a g y í t á s . 1—6. ábra. Hartnack-féle mikroskop, ocul. 2., object. 4., 

mintegy 80-szoros nagyítás. 
7—8. ábra. ocul. 4. object. 7., mintegy 480-szoros nagyítás. 



Orv Termi.Értesítő 1886. H.Term. tud. szak 
Ili. Tábla. 




