
HAROM ELOSDI AZALEKALLATKAROL. 
(VIII. täbla.) 

Dr. Entz Giza egget, tanärtöl. 

Cat taneo G. ez elött rövid idovel egy szajjal ellätott elösdi 
äzalekallatkät (Änophrys Maggü Catt.) frt le a Carcinus Maenas-
nak — egy tengeri raknak — a vereböl1). Ezen erdekes felfedezes 
alkalmat nyüjt härom mäs szinten gerinctelenekben elosködo, szajjal 
ellätott csillöszörös äzalekallatkät ismertetnem. 

1. Hyctotherus haematobius n. sp. 
(VIII. täbla, 1—4 äbra.) 

Azok között az Apus cancriformisok es Lepidurus produdusok 
között, melyeket Dr. Mar tonf i Lajos Szamos-Ujvär környeken 
gyüjtött, s melyek akkor, a mikor azokat megvizsgalhattam, mär 
több hönapig äztak eros borszeszben, szämos peldäny felületes meg-
tekintesre is kitünt avval, hogy kopoltyüinak ügynevezett zacskö-
alakü függelekei, valamint itt-ott maguk a kopolytyülevelei is erösen 
meg voltak duzzadva, mintha valamely megtömörült anyaggal lettek 
volna belövelve. Mikroskopiai vizsgälatra kitünt, hogy a rendellenes 
duzzadast tömenytelen mennyisegü aprö elösdi okozza, melyek reszint 
csak a verlacunäkban voltak talälhatök, reszint pedig a nevezett 
szerveket, jelesül a zacsköalakü függelekeket, a zsufoläsig kitöltöttek. 
Az elösdieknek ezerekre menö peldänyai között, melyeket pikrokar-
miimal megfestetve higitott glyeerinben vizsgältam, az eltorzülva 
zsugorodottak között akadtak türhetöen conservältak is, melyeken a 
szervezet tanulmänyozäsa lehetseges volt; ezeknek potos vizsgälata 
arra az eredmenyre vezetett, hogy a heterotrich äzalekällatkäknak 

') Su di un infusorio ciliato, parassito del sangue del Carduus Maenas. 
Zoolag. Anzeiger. 1888, No. 286. 
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Leidy felällitotta Nyctotherus nemebe tartoznak, az eddig ismert 
fajoktöl azonban különböznek s ezert Nyctotherus haematobius üj 
faji nevvel akarom jelölni. 

A JV. haematobius häthasi iränyban lapitott testenek körvonala 
majd tojäsdad (1, 3 dbra), majd megnyült ländzsaalakü (4 dbra), 
elül többe-kevesbbe elhegyesedö, hatul tompän kerekitett, ritkäbban 
itt is kisse elhegyesedö. A test bal szele erösen, a jobb gyengen 
domborü s az utöbbi közepe täjän, vagy ez elött kisebb-nagyobb 
mertekben es területen veseszerüleg väjt. 

A test savjai a Mtoldal mellso reszeben a bal testszellel pär-
huzamosan futnak, hätul delkörök mödjära az alfelnyilastöl megsza-
kitott közeppont feie hajlanak (1 dbra); a hasoldal mellso feieben 
ellenben mind a ket testszellel pärhuzamosak s a közepvonalban hegyes 
szögletben talälkoznak (3 dbra). Ugyanily modon talälkoznak a has
oldal mellso reszenek savjai a Nyctotherus eordiformis var Hylaenel1), 
toväbbä a Chilodon Cuculhtlusndl, a Lionotus grandisndl, az Ony-
chodactylus AcrobatesneV), valamint Schub er g üjabb vizsg'älatai 
szerint3), a Dasytricha ruminantiumndl. 

A test csillöszörözetet a borszeszben valo azäs csaknem ege-
szen tönkre tette; nem szenvedhet azonban semmi ketseget, hogy az 
elo äzalekallatka finom csillöszörei a hossziränyü sävok lefutasät 
követik. A finom esillöszöröknel jobban conservälödtak a peristoma 
csillöször-kepletei. Az egesz peristoma teljesen megegyezik a Nycto
therus nem egyeb fajai-, nevezetesen a N. cordiformiseval. Az adoralis 
öv membranelläit, vagy helyenkint legaläbb ezeknek leczszeriileg meg-
vastagodott alapi reszet egyes peldänyokon (1—4 dbra) vilägosan 
megkülönböztethettem; nem különben gyakran megkiilönböztethettem 
egy a szäjnyiläs hätsö szeleböl kiällö sertenek lätszö kepletet (1, 2, 
3 dbra), mely nyilvän hullämzö härtya ätmetszeti kepenek felel 
meg. Az adoralis öv a test mellso vege mögött kezdödik s a jobb-
oldali testszel öblebe nyi'lö szäjig, söt neha melyen a garat belsejebe 
követhetö (3, 4 dbra). A kürtalakü garat iv alakban jobbröl balra 

l) Stein, Dir Organismus der InfuäionstMere. II. Abth. 1867, p. 340. 
2, Entz , Über Infusorien des Golfes von Neapel. Mittheil, aus d. Zoolog. 

Station zu Neapel. 1884, IV. Heft. p. 324, 351. 
3) Die Protozoen des Wiederkäuermagens. Zoolog. Jahrbücher. III. Abth. 

1888. p. 396. 
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es lefele hüzödik. Az alfal a test hätsö vegen nyilik s a .Vyrtotherus 
nemre annyira jellemzö alfeli csö balröl jobbra hüzödik (1—4 dbra). 
Ennek a sajätsägos csönek a falät a betiiremlett ektoplasma kepezi. 

Az epen elöadott reszletek annyira megegyeznek a bekäink 
beleben elÖ Nyctotherus cordiformis szervezetevel, hogy nem haboz-
näm a ket äzalekallatkät azonosnak tartani, ha a magnak alakja 
es helyzete nem mutatna a ket faj között lenyeges különbsegeket. 
A N. cordiformis magja Ste in szerint1) a test mellso reszeben 
fekszik, alakja pedig megnyült szalagszerü, vagy vesehez hasonlö, 
väjulatäban foglalt mellekmaggal. A N. haematobius magja ellenke-
zöleg a test hätsö feieben foglal helyet s kisse lapitott gömbölyded 
(/, 4), vagy" tojäsdad, oldalt fekvö mellekmaggal. U.gy a fö, mint a 
mellekmagot a borszesz hatäsa következteben rendesen leemelodött 
burok zärja körül (1, 4 dbra), mely mindig szoros összefüggesben 
marad a környekezö test plasmäval, s ügy mint a legtöbb (talän 
valamennyi) csillöszörös äzalekällatka maghärtyäja, voltakepen nem 
a maghoz tartozik, hanem a magat környezo plasmähoz, melynek 
hatärreteget kepezi. A mag chromatkus ällomänya meglehetösen 
egyenlö nagysägü, de szabälytalan alakü testecskeket kepez, melyek 
az aehromaticus ällomänyban egyenlö közökben vannak szetszörva. 

A lüktetö üröcskek szämät illetöleg szinten különbseg lätszik 
lenni a N. haematobius meg a nemnek eddig ismert többi fajai kö
zött. Ez utöbbiaknäl ugyanis ällandöan egy lüktetö üröcske van az 
alfel közeleben; a JV. haematobiu?ndl ellenben rendesen ket viztiszta 
nedvvel telt üröcsket kiilönböztethettem meg, melyek közül az egyik 
a test a hätsö, a mäsik annak mellso feiere esik (3, 4 dbra); egy 
nagy szeles peldänyban pedig negy üröcsket lättam: kettöt a test 
mellso, kettöt annak hätsö feieben (1 dbra). Vajon ezek az üröcskek 
valamennyien lüktetö üröcskeknek felelnek-e meg, ennek eldöntese 
termeszetesen csakis elö peldänyok vizsgälata utän lehetseges. 

A test nagysäga, ügy mint mäs Nydotherusokndl, tag korlätok 
között vältozik. Közepes nagysägü peldänyok mintegy 0,07 mm. 
hosszük es 0,04 mm. szelesek; akadnak azonban köztiik Pygmaeusok 
is, a melyeknek hosszasäga csak 0,03 mm., valamint oriasok is egesz 
0,12 mm. hosszü s megfelelö szelessegn testtel. 

l) Id mtt, p. 341. 
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Igen sok peldänyt talältam az oszläs különbözo phasisän (2 
tibra); betokozottakra ellenben nem akadtam. 

Ügy lätszik, hogy a N. haematobius gazdäjänak versejtjeiböl 
täplälkozik; legaläbb több peldänyban talältam maggal ellätott sej-
teket, melyek a versavöban lebego sejtekkel teljesen megegyeztek. 

Nem hagyhatom emlites nelkül, hogy Sehäffer J a k a b Ke-
re sz t e ly mär ez elött 132 evvel emlftest tett az Apusokröl frt 
remek monographiäjäban1) arröl, hogy a läbak zacsköalakü függelekei 
neha egeszen üresek, mäskor ellenben felfüjtak s vfztiszta vagy vö-
röses nedvvel vannak megtelve. Talän nem tevedek, ha azt gyamtom, 
hogy azok a felfüjt zacskök, melyek mär a mült szazbeli büvarnak 
feltüntek, Nyctotherusokkal lehettek megtelve. Vegül megjegyzem 
meg, hogy szämos evvel ez elött több oly folyami rdk került a ke-
zem alä, a melyeknek kopoltyülemezkei epen oly mödon voltak zacs-
köszerüleg felduzzadva, mint az Apusok kopoltyüi s ezeknek füg
gelekei; a mikroskopiai vizsgälatot akkor, fäjdalom, elmülasztottam 
s most, midön ezekre a sajätsägosan duzzadt kopoltyükra visszaem-
lekezcm, csak gyanitanom lehet, hogy ezeket a rendellenes duzzadä-
sokat is elödö äzalekällatkäk okozhattäk. 

2. Nyctotherus Comatulae n. sp. 
(VIII. täbla, 5—8 äbra.) 

Midön ez elött nehäny evvel a TintinnusfeUk tokjainak tanül-
mänyozäsa vegett különbözo tengeri ällatok beltartalmät pontos mikros
kopiai vizsgälat tärgyävä tettem, a Comatula mediurranea Lam. ( = An 
tedon rosacea Norm.) nevü Crinoid tägas gyomräban es testüreben 
majd egyenkint, majd tömegesesi talältam a fentebbi nevvel jelölt üj 
Nyctotherus-fajt. Megjegyzom, hogy a Comatulak, melyeket nehai 
Dr. Orley Läszlö volt szives Näpolyböl küldeni, sublimätoldattal 
ölettek meg s azutän fokozatosan magasabb szäzalekü borszeszbe te-
tettek. Ezen modszer az aprö parasitakat igen jöl conservälta, ügy 
hogy azokat pikrokarminnal festve higftott glycerinben tüzetesen ta-
nülmänyoz hattam. 

A N. Comatulae häthasi tengely iränyäban lapitott teste, 
mely mintegy 0,10—0,11 mm. hosszüsägot s 0,04—0,05 mm. sze-

i) Der krebsartige Kiemenfusz mit der kurzen und langen Schwanzklappo. 
Nürnberg. 1756. p. 38. 
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lesseget er el, többnyire szeles (5, 6 dbra), ritkäbban keskeny länd-
zsaalakü (8 dbra), elül erÖsen, csaknem csörszeriileg, hätül gyengen 
elhegyesedö. A test bal szegelye, mely a jobbolclalinäl rendesen ke-
vesbbe domborti, közepe täjän, vagy ez elött kisse kiöblözött. 

A test sävjai hossziränyban futnak (5 dbra) s a hasoldal mellso 
täjänak közepvonalaban kisebb-nagyobb területen hegyes szögletbeii 
egyesülnek (6 dbra). Ezeknek a sävoknak a lefutasät követik a test 
finom csillöszörei. A peristoma adoralis övenek membranelläi, me-
lyeknek alapi reszei leczszerüleg raegvastagodottak (5 dbra), a test 
jobb szegelyenek lefutäsäban a szäjnyiläsig, söt ezen tül a garat bel-
sejebe követhetök. 

A szaj a jobboldali testszegely kiöblösödeseben nyilik s balra 
es lefele hajlö kürtalakü garatba vezet (5, 8 dbra); a szajnyfläs 
hätsö szeleböl kiallö serteszerü keplet (ß dbra) nyilvan hullämzö 
hartya ätmetszeti kepenek felel meg. Egyes peldanyok garatja zaes-
köszerüleg ki volt tägulva (6 dbra); ügy hiszem, nem tevedek, ha 
azt gyanitom, hogy ezek a peldanyok epen a nyeles pillanatäban 
ölettek meg. Az alfel a test hätsö sarkän nyilik s egeszen olyaii 
rövid alfelcsöbe vezet, mint a JV. Imematobius alfele (5, 6, 8 dbra). 
Az alfel elött van az egyetlen nagy s nyilvan az alfelbe nyilö lük-
tetö üröcske (5, 6, 8 dbra). 

A mag a garat mellett a test közepe täjän, vagy ez elött fek-
szik, mellette pedig a többnyire aränylag tekintelyes nagysägü mel-
lekmag. Mindket magkepletet egeszen olyan magbärtya burkolja, 
mint a N. haematobins magkepleteit. A mag a test lapultsägänak 
megfelelöleg szinten lapitott, körvonalaiban kerek keplet, melyben a 
ehormaticus ällomäny majd kevesebb szätnü nagyobb gömböket (5, 
6 dbra), majd nagyobb szämü, apröbb s szabälyos közökre esö tes-
tecskeket kepez (8 dbra). A mellekmag tojäsdad, vagy orsöalakü; 
ällomänyat több peldänynal hosszaban sävolyzottnak talältam, mintha 
oszläsra kesztilne, ämbär az azalekallatkan magän az oszläsnak 
semmi nyomät sem fedezhettem fei. 

A test ällomänyat kepozö protoplasma ekto- es entoplasmära 
elesen el van különülve. Az ektoplasma egynemünek lätszö meglehe-
tös vastag retegben burkolja köriil a szemcsezett entoplasmät. Az 
utöbbiban kettele rögök vonjäk magukra a figyelmet: u. m. nehäny 
nagyobb gömbölyded testecske, (ö dbra, a lüktetö üröcske elött), me-
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lyek a plasmänäl valamivel erosebben törik a fenyt s pikrokarmin 
hozzäadäsära csak hosszabb idö mulva szfnezödnek; toväbbä kisebb 
tojäsdad testecskek, melyek rendesen nagy szämmal fordulnak elö s 
az entoplasmät gyakran zsufoltsägig megtöltik, csaknem zsirfenyüek 
s epen nem szinezödnek. A nagyobb gömbök ritkän, a kisebb tojäs
dad testek, ügy lätszik, soha sem hiänyzanak. Hogy ezeknek a tes-
tecskeknek mi az eredete s mi az elettani jelentösege, erre nezve 
hatärozott feleletet nem adhatok; a nagyobb gömbök le etnek elnyelt 
täplälekrögök, mfg a kisebbek, melyek a betokozott egyenek plas-
mäjäban mindig igen nagy szämmal fordulnak elö' (7 dbra) minden 
valöszinüseg szerint äthasonftäsi termenyek, tartalekanyag-rögök. 
Ugyanilyen erösen fenytöro tojäsdad testecskekkel van Stein szerint 
megtelve a Periplaneta orientalis beleben elö' N. ovalis1). 

A Comatuläk gyomräban gyakran talältam belfergek peteihez 
nagyon hasonlö tokokat (7. dbra). Tekintetbe veve a tokokat kitöltö 
plasmäban foglalt erÖsen fenytöro testecskeket, melyek teljesen azo-
nosak a N. Comatule plasmäjäban foglalt epen leirt testecskekkel, 
tekintetbe veve toväbba azt, hogy a tokok egeszben veve nagyon 
megegyeznek a .V. ovalis tokjaival: legkevesbbe sem ketelkedem ab-
ban, hogy a -V. Camatulaehez tartoznak. Ezek a tojäsdad tokok sär-
gäs vagy barnäs szinü, sima, vastag, kemeny hejjal vannak köriil-
zärva, mely a tok hegyes vege feie lassankint elvekonyodik. A toko
kat kitöltö protoplasmäban csak az egynemünek lätszö magot külöu-
böztettem meg, a mellekmagot ellenben hiäba kerestem: lehetseges, 
hogy hiänyzik, de valöszinübb az, hogy a nagyszämü erÖsen fenytöro 
testecske között, melyek a tok belsejebe valö bepillantäst nagyon 
megnehezitik, nem voltam kepes felismerni. 

3. Balantidium Amphictenidis n. sp. 
(VIII. täbla, 9—13 äbra). 

A näpolyi öböl äzalekällatkäit tärgyalö dolgozatomban emlftest 
tettem röviden arröl, hogy Dr. Meyer Eduard , ki a zoologiai äl-
lomäson valö tartözkodäsom alatt az Amphictenisßlek tanulmänyo-
zäsäval volt elfoglalva, ezeknek a csöveket lakö serteläbü fergeknek, 
valamint a veliik közel rokon TerebellafiUknek testüri nedveben egy 

l) Id. mii, p. 346. 
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üj Balantidinm-iajt fedezett fei, melybol kesöbb nagyszamu kitünoeri 
conservält peldänyt volt szives küldeni.1) Az czen küldemenyen tett 
tanulmänyozäsom eredmenyet a következökben foglalhatom össze. 

A B. Amphictenidis hengeres teste mintegy 0, 12—0, 04 mm. 
hosszüsägot s 0,03 — 0,05 mm. szelesseget er el; körvonalaiban to-
jäsdad vagy többe-kevesbbe megnyült ländzsaalakü; jobboldali szege-
lye a peristoma hätsö szeletol kiindulölag többnyire ferden csonkitott 
(9. 10. dbra); a test mindket vege feie elkeskenyedik s igen gyak-
ran — különösen mellül — hegyesen vegzodik. 

A testsävok hossziränyü lefutäsuak s a test szegelyevel megle-
hetösen pärhuzamosak (9 dbrd). Ezeknek a sävoknak a hosszaban 
helyezvek el az egesz testet boritö finom csillöszörök. 

A peristoma ferde iranyban eliilrol es jobbröl balra es lefele 
huzödö rest kepez, melynek hatsö szöglete csak igen rövid, härtyäs 
garatba folytatödik. Az adoralis öv membranelläi a szajtöl kiindulö
lag a test mellsö vegeig követhetök s innet a test bal szelenek egy 
kis területere is ät lätszanak huzödni (9. 10. dbra); azt azonban, 
vajon ezek csakugyan az adoralis öv membranelläinak a folvtatäsai-e, 
vagy pedig - ügy, mint a közel rokon Metopus sigmoidesnü — a 
test többi reszet boritöknäl csupän hosszüsägukkal különbözö csillö
szörök, a keszitmenyeken nem lehetett eldöntenem. 

Az alfelnyiläs a test hätulsö vegen többnyire tisztän kivehetö; 
alfeksöbe — mint a Nyctotherusokndl — nem folytatödik, hanem, 
mikent a' opticai ätmetszetre valö. eles bealli'täsnal tisztan läthatö, 
a vastag ektoplasmareteget egyszeruen keresztültörö szük resbe vezet 
(11. dbra). 

A gömbölyded vagy tojasdad mag a test közepo täjän fekszik 
s mellette van a kis gömbölyü mellekmag. Egy peldänynak magja sajät-
sägos karelyos körvonalaival s tekervenyes feliiletu agyvelö kis resz-
letere emlekezteto felületevel vonta magära figyelmemet (14. dbra); 
pontosabb vizsgälatra, kitünt, hogy ezt a magot összehurkolt vastag 
kolbäszalakü zsineg kepezi. Regöta ismeretes'O, bogy bizonyos azalek-
allatkäknäl, nevezeteseii a Paramecinmoknäl a magnak a conjugatiora 
bekövetkezö szetesese avval veszi kezdetet, hogy a mag tekervenyes 

4) Id. ert, p. 297. 
2) V. ö. nevezetesen, Ba lb ian i , Rcckerches sur les phenomenes sexuels 

des In'usoires. Journ. de la Physiologie de l'hommo et des animaux. Pa'is, 1881. 
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felületüve välik, hogy kesöbb kolbäszalakü zsinegge bomoljek fei s 
vegre szetdarabolödjek. Nem lehetetlen, bogy ez a mag is a conju-
gatiöt követo szetdaxaboläsra keszült, ämbär az äzalekällatka egyeb 
szervezeten, nevezetesen a mellekmagon semmilele oly vältozäst sem 
sikerült felfedeznem, a mi ennek a feltevesnek a jogosultsägät tämo-
gatta volna. A mag chromaticus ällomänya szabälyos közökben ällö 
gömböeskeket kepez, melyeket — mikent erosebb nagyftäsnäl kitünik — 
vilägos, vlztiszta udvar yälaszt el egymästöl; az egesz mag olyan 
szerkezetö, mintha közetlen egymäs melle zsufolt aprö hölyagocska-
alakü magokböl lenne összeteve, melyeknek köi'vonalai a kölcsönösen 
gyakorolt nyomäs miatt sokszögletesek (10. 14 dbra).1) Neha 2 - 3 
ugyanilyen testecsket lättam a mellekmagban is (10. dbra), melynek 
ällomänya különben leggyakrabban egeszen egynemiinek lätszik. Egy 
peldäny magjänak felületen, a magburkon belül, egy igen erösen 
szinezödött gömböcsket különböztethettem meg (lt. dbra), melynek ' 
eredeteröl es feladatäröl semmi biztosat sem mondhatok. Ugy a fo, 
mint a mellekmag külön burokkal van köriilveve, mely mindig a 
környezo plasmäval marad összefiiggesben (10. 11 dbra) s nem egyeb, 
mint ennek a magot körülzärö tömöttebb hatärretege. Ezen a mag-
härtyän eros nagyftäs alatt szabälyosan vältakozö vilägosabb es söte-
tebb foltokat lehet megkülönböztetni (14. dbra), melyek azt a be-
nyomäst teszik, mintha a härtya likacscsatornäkkal lenne ättörve; 
pontos vizsgälatnäl kitünik, hogy a maghärtyän kivül fekvö plasma 
viztiszta alapällamänyäban is megkülönböztethetok a szabälyos közök
ben ällö tömöttebb, sötetebb gömböcskek, melyek nem egyebek,. mint 
a finom hälözatot kepezö protoplasmänak (spongioplasma Leydig) 
csomopontjai, s hogy lenyegeben veve a maghärtyänak is ugyanaz a 
szerkezete, csakhogy ebben a hatärretegben a csomöpontok tömöreb-
bek s ennek következteben elesebben kivälnak. 

A lüktetoüröcskek szäma kettö, melyek köziil az egyik a test 
mellsö felenek közepe täjän a bal, a mäsik a test hätsö felenek kö-
zepe täjän a jobb testszegely mellett foglal helyet. 

A test protoplasmäja ekto- es entoplasmära elesen el van kti-
lönülve. Az ektoplasma aränylag vastag keregreteget kepez (10. 11. 
dbra) s igen szabälyos sugaras sävolyzattal tünik ki (10. dbra). Ez 

') Mog kell jegyoznem, hogy czon testeeskek soksüöglotcs hatärvonalai a 
könyomaton tülsägosan elesen vannak feltüntetve. 
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a sugaras sävolyzat annak a mehek lepehez liasonlithatö szerkezetnek 
a kinyomata, melyet legeloször Bü t sch l i fedezett fei a Bursaria 
truncatella ektoplasmäjän1), s mely, mikent azöta a nevezett büvär-
nak, valamint Maupasnak,1) Leydignek,3) S c h u b e r g n e k ' ) es 
mäsoknak vizsgalataiböl ismeretes, az äzalekällatkäknäl nagyon el van 
terjedve. 

Az ektoplasmänak ez a sajätsägos lepszerü szerkezete, felfogä-
som szerint, csak abban kiilönbözik a többi protoplasmäetöl, hogy itt 
a fentebb emlitett csomöpontok nem gömbölydedek, hanem pälczika-
alaküan megnyultak. Az entoplasma rendesen tele van zsufolva kisebb-
nagyobb, a plasmänäl erösebb fenytöresü gömbökkel (11. 12. 13. dbra). 
Ezek a gömbök nyilvän felhalmozott äthasonitäsi termenyeknek, tar-
talekanyagoknak felelnek meg, melyek mäs äzalekällatkäknäl is isme-
retesek, s melyeket Fabre -Domergue ez elott rövid idovel tüze-
tesebben tanulmänyozva „Spheres paraplasmatiques" nev alatt irt le,s) 
s ügy hiszem, jogosan hasonlitott össze a petek szektesteeskeivel. 

A B. Amphictenidisnek igen szämos peldänyät talältam az osz-
läsnak különbözö städiumän (12. 13. dbra); megjegyzesre meltönak 
tartorn azt, hogy az entoplasma tartalekanyag-gömbjei az oszläst meg-
elozoleg nem tünnek el, hanem az osziäsi felek rajtuk testveriesen 
osztozkodnak, a mi persze nem jär mindig együtt az örökseg egyenlö 
felosztäsäval (13. dbra). < 

l, Studien über die ersten Entwickelungsvorgänge der Eizelle, die Zell-
thcilung und die Conjugation der Infusorien. Abhandl. d. Senekenbergischen na
turforschenden Gesellscbaft. X. Bd 1876. A XI. täbla 17. äbräjanak magyaräzata. 

V Contribution ä l'etude des Infusoires cilies. Arcb. de Zool. exper.-et gen. 
II. Ser. 1883. p. 522. 557. 589. 

s) Untersuchungen'zur Anatomie und Histologie der Thiere. 1883. p. 159 
4) Über den Bau der Bursaira truncatella etct. Morpholog. Jahrb. 12 Bd. 

Ib86. p. 350. 
f) Sur la nature de certaines substances de reserre continues daus lo pro-

toplasma des Infusoires. Annales de Micrographio I. Anne, Nro 1. 15 oct. 1888. p. 24, 
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A VIII. tabla magyaräzata. 
1 4. Nyctotherus haematobius n. sp. 

1. 4 Hatoldalröl 
2. Oszläs. 
3. Hasoldalröl. 

5—8. Nyctotherus Comalulae n. sp. 
5. Hatoldalröl. 
6. 8. Hasoldalröl. 
7. Betokozott egyen. 

9—13. Balantidiura Araphictenidis n. sp. 
9. Hatoldalröl. 

10-11 . Hasoldalröl. 
12—13. Oszläs. 
14. Mag. 

Nagyitäs: 1, 2, 3, 4 = '/,„»! 5, 6, 7, 8, 10, 14 = »/«,: %'II, 12, 13 = '/, 
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