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BKANCHIPUS PALUDOSUS Müll. 0. Fe. A MAGYAR
FAUNÁBAN.

Dr. Daday TEN-töl, Budapesten.

(H rajzzal).

A magyar tud. Akadémia kiadványaiban megjelent «Conspectus spe-

cierum Brancliiopodorum Faunte Hungaricíe» czim dolgozatomban*

ismertettem mindazokat a Brancbipus-fajokat, a melyeket liazánk faunájá-

ból egy kis részben a korábbi irodalmi adatok, legnag^^obb részben azonlian

saját kutatásaim alapján megtaláltam.

A múlt 1 889 év deczember havában Dr. Chyzer Kornél zemplén-

megyei forvos barátom, meglátogatván öt, a tátrai «hernyós tavak »-ból

gyjtött egy BrancJiipas-íait bocsátott rendelkezésemre, a melyben a

Branchipus paludosus Müll. 0. Fr. fajra ismertem. Miután ezen érde-

kes faj hazánk faunájából még ez ideig ismeretlen volt, fentebb említett

közleményemnek mintegy kiegészítéséül, helyen valónak látom annak

általánosságban való ismertetését.

Mindenekeltt elre kell bocsátanom azt, hogy a Brauchtfjus-íiijok-

nak genusokba való elosztása fell a fentebb említett dolgozatomban kifej-

tett álláspontomtól most sem térek el. Ez az oka annak, hogy a Branchi-

necta-genutí mellzésével a PACKARD-tól és Öimon E.-tól Branchinecta palu-

dosa név alatt említett és ismertetett e fajt én egyszeren Branchipus-

fajnak tekintem és nevezem. E felfogásomat különben legjobban fogja

illusztrálni a synonymek alábl) következ sorozata :

BRANCHIPUÖ PALUDÜláUS, Müll. 0. Fk.

Cancer stagnalis Fabricius, Fauna Grœnlandica. 17SÜ. p. ''IM.

Branchipus paludosus MüLLEK 0. Fk. Zoológia Danica. 1788

—

180(). II. p. 10.

Tab. 48. Fig. 1—8.

Cancer paludosus Heebst, Naturgeschichte der Krabben. IL p. 113. Tab. 35.

Fig. 3—5.
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Branchipus Middendorfianus Fischer, Middendorfs Reise in den äussersten Nor-

den und Osten Sibiriens. Zool. II. 1851. p. 153. Tab. 7. Fig. 17—23.

Branchipus Middendorfianus Gbube, Bemerkungen über die Pliyllopoden. Archiv

für Naturgeschichte. 1853. p. 136.

Branchipus pakidosus Dybowski, Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umgegend

Berlins. Archiv für Naturgeschichte. 1860. p. 200. Tab. X. Fig. 7 -8.

Branchipus paludosus Eeinhardt, Bidrag til en Beskrivelse of Groenland 1857. —
Päckaed, G-lacial Phenomena of Maine and Labrador etc. Memoirs Boston Soc.

Nat. Hist. I. 205. 1867.

Branchipus (Branchinecta) grœnlandicus Vekeill, American Journ. Sc. 2 d. Ser.

1869. p. 253.

Branchinecta groenlandica Yeeeill, Proceed. Amer. Assoc. Adv. Sc. July 1870.

Branchinecta paludosa Packaed, A monograph of the Phyllopod Crustacae of

North America. With Remarks on the Order Phyllocardia. Geological Survey

of the Territories. 1884 (?). p. 295. Tab. 89.

Branchinecta paludosa Simon E., Étude sur les Crustacés du sous-ordre des

Phyllopodes. Annales de la Société entomologique de France. 1886. p. 393.

Tab. 5—6.

Branchipus Grubei Gekstäckee, Bronn, Classen und Ordnungen des Thierreichs.

V. 1879. Tab. 29. Fig. 2., 4.

Frons in ntroque sexu inermis, simplex, rotundata. Cornua maris

simplicia, articulo secundo introrsum et parum deorsum eurvato, apicem

versus sensim attenuato, inclinato ; articulo basali in margine interiore

tuberculis 18—31 sensim crescentibus setiferis armato, tuberculis 1 usque

ad 7 uniseriatis, 8-usque ad ultimum maximum biseriatis. Cornua feminse

brevia, lobos depressos formantia, in parte ultima valde attenuata velut

biarticulata, in marginibus exterioribus tuberculis parvis setigeris armata

in ceteris tuberculis similibus sparsim vestita. Superficies cornuum utrique

sexu rugulosa. Pedes in utroque sexu pedibus Branchipi ferocis similibus.

Segmenta corporis omnia glabra abdominalia longiora quam lata, segmen-

tum penultimum ultimo multo longius. Appendices caudales brevissimse,

foliiformes, setis 30—21 ubique vestitœ. Penis pene Branchipi ferocis

similis.

Specimina in spiritu vini rectificati conservata colore indistincta,

albida.

A homlok mindkét ivaregyénnél sima, egyszer, kerekitett. A hím
ölelöi egyszerek, második ízük be és kissé alá felé hajlott : vége felé foko-

zatosan vékonyodik, ívelt, az alapíz bels szegélyén 18—21 fokozatosan

nagyobbodó sortes kiemelkedéssel fegyverzett. A kiemelkedések közül az

els hét egy sorban, a többi két sorban emelkedik s az utolsó a legnagyobb.

A nstény öleli rövidek, lapított lemezhez hasonhtanak, hátsó harmaduk-
ban igen keskenyedettek, mintegy kétízek ; küls szegélyökön kis, sortes

kiemelkedésekkel fegyverzettek s ugyanilyenekkel fedettek egyebütt is, de



gyéren. Mindkét ivaregyén ölelöinek fölülete érdes. A lábak mindkét ivar-

egyénnél a Branchipus feroxélioz hasonlítanak. Valamennyi testszelvény

sima; a potrohszelvények hosszabbak, mint a mily szélesek, az utolsó

szelvény feltnen rövidebb az eltte valónál. A villa függelékek feltn
rövidek, levélformák és 20—21 sörtével fegyverzettek. A penis a Branchipus
feroxélioz hasonló.

A borszeszben tartott példányok szinet nem határozhattam meg. Ezek
mindannyian fehéresek.

k rendelkezésemre állott hazai példányok ug;\'an kétségtelenül magu-
kon hordják a Branchipus paludosn.s fajbélyegeit, eg^' s más tekintetben

mindazáltal elütnek az irodalomban eddig leírtaktól, st azt is mondhatom,
hogy az egyen büvárok leírásai is többé-kevesebbé eltérk.

Mellzve itt a Müllkk 0. Fr., Faiíricius és Herbst úgy is meglehets
hézagos leírásait, lássuk mit mond Fischer a Müller ü, í^'R.-féle Branchi-

pus paludosus-nzííl synonym Branchipus Middendorfianus homlokáról.

Fischer szerint a hím homlokáról igen gyala-an egy háromszöglet, vékonv

brlemez áll ki s ezt a következképen írja le : «an der Stirne bemerkt man
häutig, besonders beim Männchen, eine vorspringende, dreieckige dünne
Hautfalte oder einen 8tirnlappen als Andeutung der tentakelförmigen

Organe ; l)ei einigen Exemplaren stellte er sich beim leichten Drucke eines

Glasplättchens als eine dünne, nach vorn gerade abgeschnittene Membran
dar, die seitwärts mit je einem Basaltheile der Hörner, nach Hinten mit

den Seitentheilen des Kopfes und der Stirne zusammenhing.»' Grube, ki

a Branchipus Middcndorßanust csupán a Fischer leírása után ismerte s

mindamellett, hogy önálló faj gyanánt n-ta le, de megjegyzi, hogy való-

szinüleg azonos a Branchipus paliulosus M. Ü. Fr. fajjal, a Fischer adatai

alapján a hím homlokáról a következket mondja: «Processu frontis mem-
branaceo tríangulo vei truncato.»'-^ E kérdést Dybowski tisztázta elször

grönlandi példányokon végzett vizsgálatai alapján es eredményképeu ezeket

mondja: «Fischer beschreibt einen membranartigen Fortsatz an der vor-

deren Seite des Kopfes, er sagt aber nur, dass er häutig, also nicht constant,

vorkomme ; wenn ich nun seine Figur 18, welche den Kopf eines Weibchens

darstellt, ansehe, so scheint es mir, dass diese Membran nur durch Ab-

heben des Chitinüberzuges, verursacht durch Spiritus-Maceration, entstan-

den ist. Diese Vermuthung gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit, da

uns kein Fall bekannt ist, in welchem die tentakelförmigen Anhänge bei

Männchen und Weibchen in gleichem Masse ausgebildet wären und auch

kein solcher, wo sie beim Männchen nicht constant vorkämen.»'^ Es hog^-

* Middeuilüifö Heise etc. p. 153.

'^* Bemerkungen über tlie Phyllopocleu. Loc. cit. p. liiá.

* Beitrag zur Phyllopocleu-Fanna der Umgegend Berlins. L c. p. J((J.

1*



DYBowsKi-nak csakugyan igaza volt, megersítik PACKAED-nak és Verrill-

nek idevonatkozó vizsgálatai, de megersítik a rendelkezésemre állott pél-

dányokon ez irányban tett tanulmányaim is.

A hím ölelit valamennyi elbb említett búvár egyformán írja le s

csak a részletekben mutatkozik némi eltérés. Az ölelk alapizének fogszerü

kiemelkedései fell ugyanis Fischer így nyilatkozik : «Was vorzüglich diese

Art auszeichnet, ist, dass gegen den inneren Eand des Basaltheiles zu, und

zwar an den zwei letzten Dritteln desselben, viele (10— 18) spitze oder auch

doppelt gezähnelte Dornen bemerklich sind, obwohl sie auch häufig durch

eine vorspringende Leiste oder Wulst verdeckt werden, und deshalb zu ihrer

Entdeckung einige Aufmerksamkeit erfordern. » * Dybowski ugyan megersíti

a Fischer észleleteit, de a fogszer kiemelkedések elhelyezésére és számára

vonatkozólag a következt jegyzi meg : «auf der unteren Fläche gegen den

inneren Eand findet sich eine Reihe von dornartigen Spitzen, welche schon

in dem ersten Viertel des Basaltheiles anfangen und allmählich grösser

werdend sich bis zum Zangengliede fortsetzen. Ihre Zahl beträgt 21 ; die

ersten 17 stehen in eine Reihe geordnet,

/ die 4 letzten, welche die längsten sind, ste-

hen in zwei Reihen neben einander.»**

A mennyire a rendelkezésemre állott példá-

nyok vizsgálatának eredménye után kö-

vetkeztetnem lehet, a két búvár közül Dy-

BowsKi-nak van igaza. Az én hímpéldá-

nyaimnál ugyanis a fogszerü kiemelkedések

száma 21 és nem az alapiz második har-

madában kezdd egy, hanem els harma-

dában egy, második harmadában pedig két sorban vannak elhelyezve.

A tátrai példányok tehát e tekintetben eltérnek a Dybowski grönlandi pél-

dányaitól, mert mint fentebb láttuk, a grönlandi példányoknál a 17 els
fogszerü nyúlvány egy sorban, a 4 utolsó pedig két sorban áll, a tátrai pél-

dányoknál ellenben csupán a 7 els áll egy sorban míg a többi 14 két sor-

ban emelkedik. Fischer és Dybowski továbbá a fogszerü kiemelkedéseket

egyszereknek vagy legfentebb fogazottaknak mondják, míg a tátrai pél-

dányokénak csúcsán egy-egy sörte emelkedik.

A nstény ölelinek leírásában a búvárok egyértelmüleg jártak el.

Fischer azonban ezeknek bels szegélyét fogazottaknak rajzolja (L. c. Tab.

VII. Fig. 18), míg Dybowski hátsó végükön csupán sörtézetteknek mondja.
Ugyanily viszonyokat tüntet fel némileg a Packard rajza is (Loc. cit. Tab.
IV. Fig, 2). A tátrai példányok a két extrémnek átmenetei, a mennyiben

* Micldendorf's Eeise etc. p. 151.

** Beitrag zur Pliyllopoclen-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. 202—203.



ezeknél az ölelök ef^ész fölülete ritkán elszórva, küls szegélj'e pedig vala-

mivel tömöttebben efçy sorba sorakozva fogszcrü, sörtéscsúcsú kiemelkedé-

sekkel fegyverzettek.

A lábak szerkezetére vonatkozólag csupán Fischer és Packard rajzai-

ban találunk adatokat s ezek meglehetsen egybevágók, különösen nag^^on

hasonlítnak a Fischer rajza s a PACKARD-féle rajzok közül a Br. pahidosu.s

(arctica) lábaira vonatkozók. (V. ö. Fischer Loc. cit. Tab. VIL Fig. 23. és

Packard, Loc. cit. Tab. X. Fig. 1—5). A tátrai példányok lábai egészen

azonos szerkezetek az említettekkel.

A villa függelékek hosszát Fischer, Dybowski és Packard nem hatá-

rozza meg, de mindhárman meglehets hosszúnak és lándzsaí'ormának

ábrázolják (Y. ö. Fischer, Loc. cit. Tab. Vu. Fig. 22 ; Dybowski, Loc. cit.

Tab. X. Fig. 8 ; Packard Loc. cit. Tab. IX. Fig. G), míg Grube szerint :

«appendicibus caudalibus brevibus, ferme quater longioribus quam latis».

Valamennyi rajzban aztán többé-kevésbbé kerekített csúcsúaknak vannak

rajzolva. A villafüggelékek sörtéinek számát Fischer nem határozza meg,

de rajzáról 19

—

20-at olvashatunk le, mint azt Grube is tévé, míg Dybowski

36-ot számlált meg. A tátrai példányok villafüggeléke úg;^^ foi-májára nézve

is, valamint hosszaságára és sörtéinek számára nézve is eltér némileg a

megelzkben ismertettektl. Ugyanis levélformák, csúcsukon igen kihegy-

zettek, legfentebb 2

—

3-szor hosszabbak, mint a mily szélesek és 20—21

sörtével fegyverzettek.

A mi a Branchipus paludosus M. 0. Fr. fajt hazánk faunájára nézve

kiválóan érdekessé teszi, az földrajzi elterjedése. Müller 0. Fr. Norvégiu

északi részébl, Fabricius Grönlandhói ismerteti. Fischer több helyiségét

említi, névszerint Szibériában a Taimyr folyót, Bofianidút és Lapponiában

Tri Obstrowát, a hol jVIiddendorf g^úijtötte. Dybowski szintén Grönlandból

való példányokat tanulmányozott. Packard és Verrill Lahrador-hol és

Grönlandból jegyzik fel. Ezen adatok szerint, tehát a Branchipus paludosus

M. 0. Fr. még ez ideig csupán Európa, Ázsia és Amerika legészakibb részei-

bl volt ismeretes, geographiai tekintetben jóformán a sarkövbl, míg a

mérsékelt övben még egyetlen eg^-szer sem találták meg és hazánk az els,



eddig egyedüli mérsékelt övi lakóhelye. Itt azonban nem szabad elfeled-

nünk, hogy hazánkban a Magas Tátra tavaiban «a hernyós tavakban»

tanyázik, tehát már nem távol a hó határához.

A hazánk faunájából eddig ismert fajok száma a Branchipus poJudo-

síís-szal 8-ra növekedett.

Itt még csak néhány kiegészít észrevételt közlök a «Conspectus spe-

cierum Branchiopodorum Faunse Hungaricae») czim közleményemhez.

Ebben ugyanis a 278. és 281. oldalon ama nézetemet fejeztem ki, hog^-

nem lehetetlen, miként a Branchijms ferox Miln. Edw. és Branchipus

(Branchinecta) paludosus M. 0. Fk., valamint a PACKAED-féle Branchinecta-

fajok is synonymek s illetve a Branchipus ferox-ni\k helyi varietásai. Most,

hogy a Branchipus paludosus-i saját vizsgálataim után ismerem, a feltéte-

lezett átmeneti formák hiányában, kénytelen vagyok mindkettt önálló

fajnak nyilvánítani. Erre elegend alapot nyújt a hímek ölelinek részletei-

ben s a villafark leveleinek küls habitusában mutatkozó eltérés.

Ugyancsak a fentebb idézett dolgozatomban a Branchipus diaphanus

Prev. hazai helyéül csupán a Eetyezátot említettem. Ezen egyedüli helyhez

ezen alkalommal még egy másodikat is csatolhatok. A múlt 1889, év nya-

rán a BucsEcsEN tett kirándulásom alkalmával ugyanis egy kis havasi tócsá-

ban sikerült meg találnom a Branchipus diaphanus-i, még pedig hímeket

és nstényeket több példányban. Ezen leletem még inkább megersít enge-

met ama korábban nyilvánított feltevésemben, hogj^ a Branchipus diapha-

nus kizárólag havas vidéki állatfaj, s ha néha el is fordul alantabb vidéke-

ken, mindig csak kora tavaszszal, a hó és jégolvadás idején történhetik az,

mikor még a pocsolyák vizének hmérséke meglehets csekély fokú. A víz

hmérsékének emelkedésével aztán elpusztulnak.


