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ADALÉK AZ EDESYIZI SZIVACSOK ISMERETÉHEZ.

Dr. Traxler LÁszLÓ-tól.*

A bilini (Csehország) csiszolópalát alkotó szervezeteket már Ehren
berg beható tanulmányozása tárgyává tette és a többi közt 1854-ben * *  
15 szép rajzban tüntette fel a benne található szivacstűket is. 0  a szivacs
tűket és ezeknek nyomorék alakjait változatos nevek alatt szokta volt

itt 5-féle « spongolithis »-t  és 2-féle «amphidiscus»
t és 1 «lithosphaeridium»-ot sorol fel, név szerint a

Amphidiscus antedüuviarms 35 a, b, c ábra.
A. clavatus 35 d «
Spongolithis Furca 36 a, b, c «
Sp. acicularis ß inflexa 37 «
Sp. acicularis a 38 a, b «
Sp. aspera 39 «
Sp. mesogongyla 40 a, b «
Sp. philippensis 41 «
Lithastericus tubercidatus cl

co

Lithosph aeridium irregulare 43 b, c «

Mindezek között azonban mostani ismereteink alapján csupán 3 alakot 
különböztethetünk meg, nevezetesen :

1. skelett tűket, 36. a, b, c, 37., 38 a, b, 40. a, b, 41. ábrák;
2. parenehym-tüket, 39. a, b, 42. ábrák ;
3. gemmula-tüket, 35. a, b, c, d, 43. a, b, c ábrák,

melyek valamennyien csakis egy fajnak és pedig a Spongilla fluviatilis 
TüRPiN-nek ( Euspongilla lacustris [Lbkd.] Vejn.) képezhették vázát. Nyil
vánvaló ez már a rajzok megtekintéséből is, de a kérdéses kőzetet magam 
is vizsgálat alá vevén, a belőle készített számos praeparatum átvizsgálása 
meggyőzött a meghatározás helyessége felől, mert a szivacstűket Ehrenberg 
rajzaival teljesen egyezőknek találtam és a jelzett három alakon kívül 
egyebet nem voltam képes benne felfedezni. Kétségtelen tehát, hogy ezen 
faj nem csak Kanada és Szibéria hideg tavaiban, India trópusi éghajlata 
alatt és talán az egész föld kerekségén megtalálja jelenleg életföltételeit, 
hanem az időben is hasonló nagy elterjedtséggel bír.

Ez alkalommal meg kell említenem, hogy az általánosan elfogadott

* Bemutattatott az 1895 márczius 6-án tartott szakülésen.
Atlas zur Mikrogeologie. Leipzig, 1854. Tat. XI.

(129)



182 TRAXLER LASZLO :

lacustris Lbkn. név helyett Wf.ltner * okain kivin azért használom a talán 
zavart is okozható fluviatilis Turpin nevet, mert Meyen már jóval Lieber- 
khün előtt, 1839-fcen irt le ** egy egészen más fajt Spongilla lacustris név 
alatt. Ezen leírás azonban mindezideig ismeretlen maradt, és midőn Potts 
1880-ban ugyané fajt Észak-Amerikából újból leírta, ezt Spongilla repens- 
nek, később Heteromeyenia repens-nek nevezte el,*** a mely nevet Wie- 
szejski is, midőn e fajt Európában másodszor gyűjtötte,! minden aggoda
lom nélkül elfogadott; pedig ha Meyen és Potts leírásait egybevetjük, 
kétségtelenül szembetűnik a Spongilla lacustris Meyen és a Heteromeyenia
repens Potts azonossága :

Spongilla lacustris Meyen.
«Ich fischte . . . eine Menge der 

Spongia lacustris, deren grüne und 
gallertartige Substanz schon gröss- 
tentheils zerstört war, so dass das 
Kieselskelett aus den bekannten 
Spongillen-Nadeln bestehend, überall 
sehr gut zu übersehen war.»

«In den einzelnen Maschen, 
welche die Nadeln dieses Skeletts 
bei ihrer Zusammenfügung bilden, 
lagen die weisgelblichen runden 
Körperchen, welche man für die 
Sporangien dieser Spongien gehal
ten hat, sie waren so gross, wie die 
kleinsten Mohnsamen . . .  Sie beste
hen aus einer festen und lederarti
gen Haut, welche bis auf eine kleine 
runde Stelle auf ihrer ganzen Ober
fläche mit einer dicken Kruste über
zogen ist, die aus sehr niedlich 
gebildeten Kieselkörpern, und aus

Heteromeyenia repens Potts.
«Sponge bright green, encrusting, 

thin. Texture loose and incoherent; 
the projecting lines of skeleton spi
cules giving it a peculiarly rough 
appearance. »

«Gemmulae not very abundant, 
sphaerical; with granular crust im
bedding two classes of birotulate 
spicules as described.»

* Ueber die Autorenbezeichnung yon Spongilla erinaceus. —  Sitzungsberichte 
der Ges. naturforschender Freunde. Berlin. 1893, Nr. 1, pag. 7.

** Beiträge zur näheren Kenntniss unseres Süsswasserschwammes. (Spongilla 
acustris.)—  Müllers Archiv für Anatomie. 1839, pag. 83.

*** Contributions towards a Synopsis of the American Forms of Freshwater- 
Sponges. — Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1887, pag. 237.

f  Ueber das Vorkommen yon Carterius Stepanowii F e t r  und Heteromeyenia 
repens P o t t s  in Galizien. —  Biolog. Centralblatt. 1892, Nr. 5, pag. 142.
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kohlensaurem Kalke besteht, welcher 
zwischen den regelmässig gestellten 
Kieselkörpern mit einem zellenarti
gen Ansehen abgelagert ist. »

«In der weichen Substanz der 
Spongilla kommen . . . gewöhnliche 
Kieselnadeln . . .  tor . .  . Die grossen 
Kieselnadeln der Spongillen sind an 
vielen Stellen durch eine gleich- 
massige, ebenfalls harte Kieselmasse 
umschlossen, oder wenigstens mit
einander verbunden.»

«In der weichen Substanz der 
Spongia lacustris kommen ausser 
den gewöhnlichen Kieselnadeln noch 
andere zierlich geformte Kieselhil- 
dungen vor, welche ich von Vi6 bis 
Vio mm Länge beobachtet habe ; es 
sind ebenfalls Nadeln von besonderer 
Feinheit, welche auf ihrer Oberfläche 
mit einer grossen Menge von kleinen, 
spitzen Auswüchsen bekleidet sind, 
die mit zunehmendem Alter immer 
länger werden.»

«Diese Scheiben .... wenn (sie) .... 
längere Zeit hindurch freiliegen, so 
verlängern sich einzelne Zacken aus 
dem Rande dieser Scheiben in län
gere Spitzen, deren (sich) 4, 5, mei
stens aber 7 bis 8 ausbilden . . . .  sich 
zuletzt nach den Stäbchen zu ziem
lich regelmässig hackenförmig krüm
men. »

«Skeleton spicules rather slender, 
subfusiform, sparsely microspined;
gradually pointed . . . .  Meas..........
Skeleton spicules 0,0111 by 0,00045 
inches.»

«Dermal spicules fusiform, nearly 
straight, entirely spined ; spines 
cylindrical, rounded ; those near the 
middle perpendicular, much longer 
than the others . . . Meas . . . Der
mal spicules 0,0025 by 0,0001 
inches. »

« Gemmule birotulates of the lon
ger class comparatively few, sten- 
ding amongst the others ; shafts 
smooth or microspined, nearly cy
lindrical, often irregularly bent. Ro
tulae dome-shaped, the ends of the 
recurved rays still further incurved 
like fish-hooks ; terminations roun
ded . . . Meas . . . Saft of long biro
tulates 0,0029 by 0,00015 inches; 
diameter of rotules 0,0009 inches. »

«Diese Kieselkörper haben einige «Birotuares of the shorter class 
Aehnlichkeit mit denjenigen, welche very numerous and symmetrical, 
auf den Polypen-Eiern Vorkommen ; about 2/s the lenght of the others ;
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sie sind etwa 3/so mm lang und be
stehen aus einem Stäbchen von 
Vaso bis Vsoo mm Breite, an dessen 
Enden sehr niedlich geformte Scheib
chen von Vso mm Durchmesser 
aufsitzen. Diese Scheibchen sind am 
Bande mehr oder weniger stark und 
im Allgemeinen nur wenig regel
mässig ausgezackt ; .  . . Mit diesen 
eben beschriebenen Kieselkörpern 
ist die Oberfläche jener Eier der 
Spongilla bekleidet, und zwar sitzen 
sie mit der äusseren Fläche der einen 
Scheibe auf der Membran des Eies 
fest, während die Scheibe am an
deren Ende des Stäbchens mehr 
oder weniger über die Oberfläche 
der dicken Kruste herausragt . . . 
Die Scheibe, womit die Stäbchen auf 
der Oberfläche der Eihaut angehaftet 
sind, ist ganz platt, die Stäbchen 
stehen aber so dicht neben einander, 
dass sie fast immer mit den zacki
gen Bändern der Scheiben in einan
der greifen, und auf einer Fläche 
von einem mm'2 Umfang kommen 
2000 bis 2500 dergleichen Kiesel
körper vor . . . Zuweilen sind ähn
liche Auswüchse (t. i. mint a paren- 
chym-tűknél) auch auf den Stäbchen 
zu finden, welche auf der Oberfläche 
der Eier befestigt sind.»

shafts generally largest near the 
middle, or least near the rotules ; 
often with one or more conspicuous 
spines. Curvature of the rotules like 
that of a mushroom, or rather flat 
umbrella ; rays not deeply notched ; 
rounded or slightly incurved.»

Meyen leírása oly pontos, részletes és félreérthetetlen, hogy ennek 
alapján teljes bizonyossággal lehet a S pon gilla  lacustris Meyen és a H ete- 
rom eyen ia  repens Potts azonosságát megállapítani; a «lex prioritatis» 
alapján tehát a lacustris elnevezés egyedül az utóbbi fajt illetheti meg. 
Csodálkoznom kell azonban azokon, a kik bizonytalanságban vannak, 
vájjon Liebeekhün, Bowerbank vagy Carter különböztette-e meg először 
az édesvízi szivacsok fajait pontosan a tűk és amphidiscusok szerint, 
holott már Meyen világosan kimondja : «Alle diese angezeichneten Formen 
der Kieselbildungen werden sicherlich ein leichtes Mittel in die Hand

(132)



STAUB MÓRICZ: A BORSZÉKI MÉSZTUFALERAKÓDÁS. 185

geben, um künftig die Spongillen unserer Gewässer specifisch zu unter
scheiden. » * Minden esetre arra vall ez is, hogy Meyen idézett dolgozata 

% a kívánatosnál kevésbbé ismeretes és ez teszi megokolttá a leírás szük
séges részeinek szószerinti idézését.

A BORSZÉKI MÉSZTUFALERAKÓDÁS.

Dr. Staub MÓBicz-tól.**

Társulatunk 1893 május 3-án tartott szakülésén volt szerencsém 
«A gánóczi mésztufalerakodás flórája» *** czímü előadásomban mindazt 
összefoglalni, a mit eddig a hazai mésztufalerakódásokról megtudtunk ; de 
tekintettel a külföldön szerzett ismeretekre, kifejtettem azt is, hogy milyen 
jelentőség tulajdonítható ezen kőzetnek és szerves zárványainak a negyedkor 
történetére nézve.

Ez alkalommal csak nagyon keveset mondhattam azon nagyszerű 
mésztufalerakodásról, mely hazánk keleti határán Borszék mellett talál
ható ; éppen csak annyit említhettem, mint a mennyit Herbich Ferencz és 
dr. Koch A ntal idézett értekezéseiben találtam (i. h. 182. 1.). Rendkívül 
örültem tehát annak, midőn a tinovai völgy barnaszénlerakodásaiban elő
forduló növények gyűjtése czéljából 1893-ban a híres borszéki mésztufa
lerakodást is bejárhattam.

A kis térképvázlat, a melyet itt közlök, talán jobban fog tájékoztatni, 
mint leirásom. A forrásairól híres Borszék Csikmegye északi csúcsában 
fekszik, a t. f. 882 m-nyi középmagasságban. Magas csúcsok veszik e völgyet 
körül és kölcsönzik neki nemcsak híres kiességét, de egyszersmind az üdítő 
levegőt is, mely Borszéket klimatikus gyógyhelylyé is teszi. A legmagasabb 
az északon emelkedő Bükkhavas (1347 m); a nyugaton álló Árkoza 
(1240 m); az északkeleten emelkedő Verőfény (1076 m) és végre keleten 
és délen a 926 m magas Kerekszék, a borszéki híres mésztufalerakodás 
legnevezetesebb pontja.

A völgy bővelkedik vízben. A Yerőfény forrásait a Bükkhavas aljában 
fakadó Fokhagymáspatak szállítja délnyugot felé, hol Felső- és Alsó- 
Borszék között a Bükkhavas nyugoti lejtőiből jövő Havaspatakkal egyesül ; 
melynek vize az Árkozáról jövő Hanszkerpatakéval megszaporodván, végre 
a völgy déli kijárójánál a Nagy Borpatakba ömlik, mely azt a Kis Besz- 
tercze felé viszi.

*  M e y e n , az idézett helyen 86 1.
** Előadta az 1895 április hó 3-án tartott szakülésen.

*** Földtani Közlöny XXIII. köt. 162. 1.
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