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E P H Y D A T IA  FO SSILIS. A F O SSZIL  É D E S V Í Z I  SZIVACSOK
E G Y  ÚJ EA-JA.

Dr. T raxler L ászló-tó i*  ** ***

(Ehhez a IY-ik tábla).

Igen csekély lévén mindaz, a mit eddig a fosszil édesvízi szivacsokról 
tudunk, nagyon meg voltam lepetve, midőn pár hó előtt Clark József úr 
(Street, Sommerset) figyelmeztetett az édesvízi diatomeákon kívül szivacsspi- 
kulákat is tartalmazó dubroviczai' (Zólyom m.) ragadó palára. Kérésemre 
dr. P antocsek .József tír (Tavarnok) szíveskedett ebből elegendő mennyi
ségű anyaggal ellátni, sőt küldött próbát az ugyanilyen kovaspikulákat tar
talmazó boryi Hont m.) brakvízi diatomeápelitből is. Nem mulaszthatom 
el, hogy ezen lekötelező szívességért hálás köszönetemet itt e helyen is ne 
ismételjem.

Úgy a dubroviczai ragadópala, mint a boryi diatomeapelit geológiai 
koráról és előfordulási körülményeiről dr. Pantocsek József úr emlékezik 
meg a magyarhoni fosszil baccilariaceákat tárgyaló munkája Il-ik és III-ik 
kötetében,ezt tehát elmellőzhetem és csupán a szivacsspikulákkal fogok 
foglalkozni. Ezek úgy a dubroviczai, mint a boryi anyagokban teljesen azo
nos kethegyű tűk~~* és amfidiskusok; mennyiségre nézve a boryiban sokkal 
számosabbak, különösen amfidiskusok találhatók ebben sokkal könnyeb
ben, mint a dubroviczaiban.

Az amfidiskusok vaskosabbak mint az eddig ismert édesvízi szivacs 
fajoknál. Hosszúságuk 41— 69 a, a korong átmérője 16— 26 [t, a tengely 
vastagsága 6— 8 u. közt ingadozik, általában ki lehet fejezni, hogy a tengely 
2Va-szer hosszabb a korong átmérőjénél, vastagsága pedig egyenlő hosszá
nak Vr részével. Méréseim a következők:

D ubrovicza B ory

A  tengely hossza :

47 50 65 65 44 53 53 45 65 61 57
-  - - . . . .  . .

61 41 69

00 48

* Bemutattatott az 1894 jauuárius 3-áu tartott szakülésben.
** J. Pantocek : Beiträge zur Kenntniss der fossilen  B acilanaceen Ungarns. II. 

(1889) und III. Theil. Tavarnok (1893).
*** aceratae, Bowerbank.
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A  tengely vastagsága:

8 8 6 8 8 8 8 Í  8 8
.... J_ J . 1 1

8 8 8 8 8 8 6

A  korong átmérője :

16 24 20 24 20 | 20 20 20 20 20 20 20 ! 20 20 20 18

Alakra nézve a tengely hengeres, egyenletesen vastag, és egész felüle
tén erős, nagy tüskékkel van borítva. A korong közepén a tengely olykor 
hegyes tüskében folytatódik; általában azonban csak lapos, félgömb alakú 
emelkedés van e helyen. A korong széle csipkés, a csipkék száma, a mennyire 
ezt oldalról tekintve megitélni lehet, 9—-14. A csipkék közti bevágások jó 
mélyek lehetnek; nem sikerülvén azonban egyetlen korongot sem felülről 
tekintve megfigyelnem, határozottan sem erről, sem a csipkék alakjáról szá
mot nem adhatok.

A kéthegyü tűk nagyságra nézve jelentékenyen különbözők, 163—  
350 [i hosszúak, 5— 20 ja vastagok:

Dubrovicza liory

A  kéthegyü tűk hossza :

228 167 269204 265 326 261 318 305 244163172179 286 220,187:334 228 334 285 338196 220 310I
A  kéthegyü tűk vastagsága: 8

8 5 10 10 10, 12 10 16: 12 8; 8 81 8 12 12 4!
1 1 °l 10 12 10 16; 8 8; 10

Alakra nézve túlnyomó számban vannak az egyenesek vagy kissé gör
bék, hengeresek, lassan hegyesedők, a melyeknek felülete egészen sima, vagy 
pedig apró tüskés; a tüskék igen kicsinyek, kúposak, hegyesek, sűrűn, vagy 
csak egyesével vannak elszórva. Találkoznak kicsiny, vékony, orsóalakú, 
egyenes vagy görbe tűk is, a melyek esetleg a középen golyóformán vannak 
megvastagodva.

Az úgy alakra, mint nagyságra nézve különböző tűk azon benyomást 
kelthetik, mintha ezek talán nem is egy szivacsfaj vázát képezték volna. Ezen 
feltevésnek azonban határozottan ellentmondanak az amfidiskusok, és azon 
körülmény, hogy e változékony jelleg mindkét lényegesen különböző (édes
víz —  elegyes-víz) lelethelyen a legkisebb részletben is teljesen egyező. Az 
ilyen esetek az éiő édesvízi szivacsoknál sem nagyon ritkák. B etzer * pél
dául megemlékezik az Ephydatia fluviatilis egy példányáról, a melynél a váz

* D ie deutschen Susmasserschwämme. Tübingen 1S86. Nr. 23.
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tűi kétféle nagyságúak. Noll 1 ugyanezen fajnál golyóalakú, továbbá tüskés 
tűket is talált. Ennek lehetőségét W ierrejski 2 kétségbe vonja ugyan, de 
birtokomban is van egy példány Ephydatia fluviatilis (Lbkn.) Vejd. 
a Dneper folyóból .Jekaterinoszlav közeléből, a melynél nem csak igen kü
lönböző nagyságú és golyóalakú, de sima és apró tüskés váztük is vegyesen 
fordulnak elő. Nyugodtan vehetjük tehát a kovaképleteket egy és ugyanazon 
szivacsfajhoz tartozóknak. A -kéthegyű tűk alkották a vázat, az amfidisku- 
sok pedig a gemmulákat borították.

Az eddig ismert amfidiskusos szivacsfajok (M eyenia  Crtr.) közül 
egynek sincsenek ezen kovarészekkel azonosítható spikulái. A Spongilla  
M eyeni Crtr. ( =  M eyenia subdivisa Potts.) aműdiskusai Carter,8 
Bowerbank 1 és Potts1 2 3 4 5 leírásai és rajzai után ítélve hasonlónak látszanak 
ugyan, de két lelethelyről bírván e fajt, közvetlen összehasonlítás utján 
tanúskodhatom a hasonlóságnak csupán látszólagos voltáról. A Spongilla 
M eyeni Crtr. amfidiskusainál a tengely két oly hosszú (átlag 40 jj.) mint 
a korong átmérője, vastagsága pedig a hosszúság Ve-odával egyenlő. Tüskék 
a tengelyen ritkán, csak csekély számban vannak, és egészen más jellegűek. 
A korong csipkézése sem hasonló. A boryi és dubroviczai települések sziva
csát tehát új fajnak tekintem, és bátorkodom erre az Ephydatia fossilis 
elnevezést javaslatba hozni.

Táblam agyarázat.

L E p hydatia  fossilis n. sp. (Bory).
a )  Amfidiskusok.
b j Kicsiny, sima kéthegyű tűk.
c )  Nagy « « «
d )  Apró tüskés kéthegyű tűk.

II. Ephydatia  fossilis, ». sp. (Dubrovicza). 
a j  amfidiskusok.
b ) Nyomorék amfidiskus.
c)  Kéthegyű tű, a küzepén golyóalakúlag megvastagodva.
d )  Sima kéthegyű tűk.

A kéthegyű tűk mintegy 200-szoros. az amfidiskusok mintegy 800-szoros. 
nagyítással vannak rajzolva.

1 Spongilla glomerata. N. Zool. Anzeiger Nr. 238, S. 6S3.
2 Bem erkungen über Siisswassersch-wämme. Zool. Anzeiger Nr. 245, S. 122.
3 A  descriptive Account o f  the Freshwater Spenges in  tlie Island o f  B om bay. 

Annals und Magazine of Nat. Hist. 1849. Ser. H, Vol. 4, p. 84, Plate III, Fig. 1.
4 A  M onograph o f  the Spongillidae. Proceedings of the zoological Society of 

London. Nov. 24, 1863. p. 10, Pl. XXXVIH. Fig. 4.
5 Freshwater Sponyes. Philadelphia 1887. p. 226, Pl. IX, Fig. 6.

(126)


