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6szint6n sajnd,lom, hogy kordn elh6nyt koll6gdm 0rley

I'6szl6 e megjegyiEseimhez mdr nem sz6lhat hozz6; bizo-
nydta azivesen fiilvil6gositana, ha szavait netaldn egyben-

mdeban f6lre6rtettem volna. Fontosabb tlolgokban ugya,n

alig hiszem, mert bd alkalmunk volt 16, bogy n6zeteinket 6s

tapasztalatainkat erymdssal kiiziiljiik, mitldn az fillalam
gytijtiitt,6llit6lag uj fajokat 6s vr{Ifajokat r... dolgozula sz6'

mrflra, sajrf,t k6relm6re kiiziisen 6llapitottunk meg 6s irtunk le,).
Oriimmel bocsr6tottam akkori jegyzeteimet es vizsgdlati

anyagomat Orley rentlelkez6s6re, a ki sajd,t k6ziral6ba ve-

zetle, a mit n6ki az eryes fajok jellegei fel6l tolla akf mon-

dottam; vonatkozott ez petlig a m6g etldig nem 6szlolt ala-

kokon kivtil fdleg oly fontosabb r6szleteire a kiilsd alaktan-

nak, a melyek csupdn magd,n az 616 6,llaton fedezhetdk f<il.

Vizsgrf,latait ugyanis 0rley, a rendszertani ir6k hagyomr4nyos

szokdea szerint, borszeszben j6l-rosszfl d,lland6sitott p6ltl6-

nyokon vbgezle; s ez1rl kikeriilte figyelm6t, valamint az

iisszes el6tljei6t is, tiibb oly t6ny, a melyeknek alaktani 6s

fajfejl6rl6stani nagy jelentds6g6t magem is csak az6ta 16ft'

lam 6,t kelldleg, u mi6ta vizsgdlataimat aPi6cza!616k szer-

vezete kiirtll a lehetd legsz6lesebb alapokon, Ndpolyban
folytatom. Ilyen a tiibbi kiiziitt az, hog a Halpi6cza (Pisci-

cola) egy-egy szelv6ny6t (segmentum, metamera) 12 kiils6
gy{lrtt jelzi. (Illetdleg 14, a mennyiben az elsd kett6 sz6lesebb
6s egy'egy mr4sotllagos barr4ztla 6ltal k6t r6szre osztott')

x; Irta itr. Arky Ldszli. Mathematikai 6s Terrndszettutlom6nyi

K<izlem6nyek. Kiadja a IlI. Tud. A,kad. XXIL kitt. 9. sz6,m. 1886.
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1886 6sz6n, mid6n Orleyvel 6rtekeztiink, meg tdvol
dllottam att6l, hogy 6szleleteinret irodalmi kiizlesre 6rettek-
nek tarthattam volna; s az6ta nezeteim, miel6tt mai meg-
d,llapod6sukra jutottak, trjbb m6dosul6son mentek kereszt{il.
Mri,sr6szt akkor m6g egyr{,tal{,n nem is volt sz6nd6kom-
ban munkri,mat a Pi5czaiil6k rendszertandra kiterjeszteni,
s igy nary megel6g.,desemre szolgd,li tuclni, ho3y a m&gyar-
orszdgi Pi6cz6,kat rendszertanilag 0rley fogja frilrtolgozni :
az b mllvfben az enylmnek majdani kieg6szit6s6t l6ttam.

Dolgozata, mely csupr4n eldleges krizl6s ig6nyeivel bir-
hat, s melyet k6is6gkiviil 6 maga kieg6szitett 6s kijavitott .

volna id6vel: nA magyarorszdgi Pi6czd,k Fauurf,jau csak a
foly6 6v nyarrf,n jutott kezemhez; a ez az oka a kev6s id6vel
egyiitt, a mit hosszadalmas 6s f6,raszt6 birvrd,rlaiok folyama
kit6resekre hdgy, hogy e megjegyz6seim megirdsd,hoz csak
most jutok.

Kellemetlenitl 6rintett tapasztalnom, hogy Orley tribb
pontban f6lre6rtett, s hogy a tdlem nyert adatokat tevesen
haszndlta f<il, itt-oit a val6sd,gt6l akaratlanfl el is t6ritette.
Nem 6rezto 6t a Pi6czafel6knek m6r kiils6 alaktandban is
nyilv6ntil6 ama trjrv6nyszertiseget, a mely az cjsszes lend-
szertanukat alapjrf,t6l kezdve irjra 6piteni k6nyszerit, s a mely
nem engecli meg, hogy p6ldd,fl a Piscicola egy-egy szelv6ny6t
a k<izeptest6n majrl 6-10 (p. 95) majd pedig G-IZ (p. 107)
gyfirtibdl 6ll6nak, tr4g hatr{rok krjztiit vdltoz6nak nyilv6.
nitsuk.

Ma mdr, uzt hiszem, n6mi joggal tehetem az al6,bhi
helyreigazitd,sokat, a mennyiben 6vek j6formr4n kizfu6lag
erre forditott munkri,ja uf6,n, azon a ponton vannak a sajrit
birvdrlati eredmenyeim, hogy cisszefoglaldsukhoz kezdhetek
u Pi6czaf6l6k egy nagy magdnrajzl,ba, kiterjesztye ezt,a,na,-
gyobbr6szt ma,gam eszlelte tisszes ismert nemekre 6s min-
denre, a mi szeryezetiik, fejl6desiik, 6letm6djok es rokonsri,gi
viszonyaik fel6l tudomr{nyunk mai seg6deszktizeivel csak ki-
rlerithet6.

M6s r6szr6l kriteless6gemnek is tartom e megjegyz6seim
krizrebocsdtr{sdt, mert a tudomrflnyban, s fdk6p a klzzel fog-
hat6 t6nyek tudomd,nydban t6ved6st, a melyrdl tutljuk 6s

.J
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m6dunkban 6ll kimutatni, hogy ilyen, m6gis megharyni na-
gyobb hiba, mint ama t6vetl6st eredetileg leirni. Es 6pen
ennek a mi magyar tudomdnyunknak, els6 sorban a zoologi6-
nak, legf6bb sanyarfisr4gr4t abban L{tom, hogy, a ki mivel
foglalkozik, azt koll6gd,i az 6 monop6liumak6nt tisztelik, s a
ki mit megirt, annak - ha csak nem haragusznak rc6' -
j6akar6n b6k6t bagynak, viszonszolgdlat fejeben, 6s hivjd,k ez
eljr6,r6st a r,relrtiv j6r elv6nek. A tudomdny 6rtleke tal6u a
fiinforg6 esetben is iissze leaz egyeztethet6 mintlen mri,s tekin-
tettel, m6g egy elhfrnytnak tartoz6 kegyelettel is; hisz a mil
tdrgyilagos birdlata nem von le semmit az elismer6sbdl, a
melylyel az ir6 eml6k6nek ad6zunk,

A mit ra rentlszeresit6sn6l m6rvatl6 jellegekrblD sz6l6 fe-
jezet mond, azzal nem sziiks6ges e helytt bdvebben foglalkoz-
nom, j6llehet az eg6sz mtinek legfontosabb r6sze lehetne ; mert
a Whitman (I.) *) elm6let6t md,s helyen birri,lom, 6s szerzdnk
nem tesz md,st, mint hogy ez elm6let kivonatdt adja. A beldle
vonhat6 krivetkeztet6seket azonba,n nem kis6rti meg a Pi6cza-
f6l6k titbbi csal6rljain is alkalmazni, vagy a hol alkalmazza,
p6ldd,ril a Nephelisen, ott a helyes fttt6l igen messzire t6ved.
rA k6t mells6 6s h6,ts6 metamera 2-2 gynr$b61, a tiibbi
pertig iiibdl alkotott.r A Nephelisnek az I-V., s a XXV-
XXVII. szelv6nyei fogyatkoztak meg; teh6,t el6l iit, hd,tfl
pedig, a tapad6korong szelv6nyeitdl eltekintve, h6,rom. Ennek
meghutinozdsa azonban oly m6lyre hat6 6s tisszehasonlit6
alapon 6116 vizsgr4latot t6telez ftil, a mindre 0rleynek sem
ideje, sem m6tlja rem lehetett. r,Megriividitett metamerd,k
nincsenek.D Mondja a Clepsin6r6l. Ilogy nagyol is vannak,
6szrevehotte volna n:d,r a szemek 6ll{,s6,nak egyszertl meg-
tekint6s6n6l is. A szelv6nyek ktizelebbi viszonyait egyr6tal6-
ban csak ott tudja meghatdrozni, a hol m6,rWhitman is meg-
hrt6,tozta, t. i. a Tizszem{i Pi6cz6k csal6tlj6ban.

Nagyobb hiba azonban enn6l az, hogy a Moquin-Pan-
don s a Gratiolet sz6"mil6,ai m6dja ellen ugyan kikel, de 6

;;) Lz iddzeltr ir6 neve mellett z6rjelben 6,116 r6mai sze'm a miive

sorsz6,,m6,t jelzi az aldbbi jegyz6kben, a hol aziddzendl ndh6ny mrivet

6llitom 6ssze.
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ma,ga, e gyttr{iket epen nem szr4molia meg' banem a t6gi'

tevJs edatotat irja k1, a mennyiben helyettiikWhitman mdst

nem d,llitott fol. A Trocheta gytlrilinek sz6'm6l igen nagy-

nak, 190 6s 150 kiiziitt udLtakoz6-nak irja, Moquin-Tantlon

t ga6-ban (II.) kiiriilbeliil 140-nek, nehezen sz6molhat6knak'

Az ut6bbi csak egy val6ban fiinforg6 neh6zs6gr6-l tesz tanir-

s6got; az eldbbi eivi jelent6s6gti clolog, a mitdl Orleynek' ha

u frhit-uo elm6let6t elfogaclja, tart6zkorlnia kellett volna;

mert hisz a Whitman fejteget6seinek 6pen az a sarkpontja'

hogy a gyttrftk sz6ma minden fajn6l f<ilt6tlen{ll d'llanil6' azt

" 
fijt;"ti.gri; v6"ltakoz6 sohasem lehet' A Whitman m{iv6-

nehvan ug'yan sok hi6nya, a mint azt sikertilt kimutatnom;

tle ez 6pen, hogy a gy{lr{tknek sz6lm6'l faji, d'Iland6 jellegtll

kiiveteli, a legnagyobb, el6gg6 nem becs{ilheid 6rdeme' Ennek

tov6bbi kimutatd,s6t v6,rtam az flrley rtolgozatd,t6l els6 sor-

ban, 6s nem, hogy 6 is fiilmentse magr{t a gytir{tk megolva'

sds6,nak f6ratls6ga al6l. Egyszer{len kijelenteni, hogy a Ne-

phelisnek tmintery 100 j6l hatdrolt gyttrtlbdl 6116r a teste'
-s 

a Piscicol4,ndl ta test gytir{iinek szdma meghalatlja a

200-at; ezek azonbun oly kev6ss6 hatdroltak, hogy pontos

olvasf,sukon mintlenki haj6ttir6st szenved'u ' ez a'Pi6czaf6l6k

rendszertanriban uralkod6 zavatt nem sz{lntetheti meg'

tA nemek 6s fajok csalddositdsdnd'l Bourne 6s Claus

(I-rehrbuch rler Zoologie 1883.) nyomdokain halacltam' de a

csaldtlok jellegz6s6n6l azoknd,l tov6bb jutottam, a mennyi-

benatestnektagoltsdgd,t,mintfontost6nyez6tszint6ntekin-
tetbe vettem.tt F:zl ig6ri a renclszeree r6sz bevezet6s6ben; de

be nem vr6,ltja; mert a legtirbb faj neve utri'n csak a r6gi

Moquin-Tantlon- 6s Diesing-f6le iliagnosisokat irja rninden

bir6,lat n6lkiil oda.
Ha minden iindll6 bfvd,rlat n6lkiil, csak a tuclomd'ny

rijabb 6ll6spontj6ra helyezkeclik vala is, nem lett volna sza'

ULd u gt*oohiobtlelld,kat, ez elkorcsosilt, rle az6rt k6tsegte-

len{ll Sertel6,bir (Chretopotl) f6rgeket a Pilczaf 676k harmadik

csal6tljak6nt szerepeltetnie. Kev6s 6s egyenldtlen testgytlr{i-

vel, k6t ri,lkapocscsal, k6t p6r nephricliummal bir6 f6reg' a

meiyoek mlgbozzit, ki6ll6, morev sert6i is v&nna'k, nem lebet

Pi6iza. A Pi6czaf6lek, daczdta Bourne (III') ellenkezd kije-
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lent6s6nek, igen szigorfan hatr{,rolt, iinmag6ba z,6,rb rcnd., a
mely korl4tain beliil nom t{1r meg oly 6rir4si ktirdnbs6geket,
mirit a mindk egy Branchiobdell4t egy Hiruclot6l .lvr4lasz-
tanak.

Egy6birr4nt, hogy az egyes adatok birdlatr{ban min6l
riividebb lehessek, ide irom api6czaf6l6k rendi jellegei kriz6l
a kiilsd alaktanba tarroz6kat,mint a melyek benniinket rend-
szertani munkri,val szemben legink6,bb 6rdekelhetnek, fgy a
hogy monographir6m azokat megdllapitja

A H6czaf6l6knek tijbbnyire hosszan megnyrilt teste a
k6t v6ge (a korongok) fel6 rendszerint megv6konyodik; sima,
yagy rajta szab6lyszerfileg elhelyezett megvastagodr{sai,
szemiilcsei, illetdleg red6i_, vannak a b6rnek, mely minilig
hatdr ozottan oycir ti z6tt. Harr4ntmetszetiik kiirt, v agj vizszii -
tesen irdnyrilt keriil6ket mutat; nagyobb mertekben csup6n
mrdsodlagosan lapflhat eI. Hosszaedguk els6 sorban u, igy_
egy telsd szelv6nyre es6 kiils6 gyttrfik sz6m6\t6l ffigg;-Lz
ut6bbi egy-egy szelv6nyre B, 6; illetdleg le, vagy pr,fi! 

"r._iletileg l2-nek csoportosfirds6"b6r szfumazva iii. lBerso-szel.
veny alatt a belsd szervek 6s sztivetr6tegek risszes6 g6t 6rtem,
a melyek a metamerds testben k6t-k6t szelv6nyv6,la sz _ f.6-
septum -koz6 esnek; kiils6 szelv6ny alatt pedigazennek
megfeleld kiils6 jellegek, gyfir{lk, fiiggel6kek stb. risszeg6t:
k6t kifejez6s ugyan&nnak a fogalomnak k6t ird,nyban ial6
nyilvdnflatait jelezni a rrivids6g kedv66rt.)

A Pi6czffil6k kiu*tel nelkti,l ss j6l kivehetd, kiilsaleg is
meghatd,rozbat6 szelu6nyb6l dllanak,. mindenikre ugy_-"gy
hir{,nytalan idegdfcz jut, hat-hat dficzsejttokkat lcangU#
kapsel). Tribbnyire csup6,n a test k6t vOge fetO r<ivicliilnek 6s
fog_yatkoznak ugyan meg e szelv6nyek, de lehets6ge s ez, m6-
sodlagos alkalmazkod 6s 6tj6,n,egyebbtitt is.

A hidnytalan szelv6nyek szr{ma jell emzi anemet, a meg_
f.ogyatkoz6'a (reductio) foka, valamint a megrtivicliil6s (abbri_
viatio) m6dja, br{,r alkalmilag a nemet is meghatrf,rozza,tobb_
nyire csak a fajra n6zve irr6nyad6, 6s mint m6sodlagos alkal_
mazkodds, esetleg'lehet minden befolyris nerkiil a leszr{rma-
z6si rend meg6llapit6sr{ra. (A reductio, aszeltlny megfogyat-
koz6'ea, j6l megkiiliinbriztetendti a szelv6ny megrriviiliir6s6t6l :
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a,z pusztdn fajfejldcl6stani folyamat, 6e nem hagyott nyomot

az egr6nfejl6tl6sben; ennek eg6sz lefolydsa az egy6ni fejl6rl6s

keret6n beltil van. A megfogyatkozds abban 6ll, hogy mid6n

valamely szelv6ny az illetd testr6sz ig6nyei szerint, mitkiitl6st

v6ltoztat, bizonyos f<iliislegess6 vr6lt szervekkel egyiitt kima-

rarl a fejtdrles folyam6b6l annak a szelv6nyharmadnak a ftil-

l6p6se, a melyhez az a sz6han l6vd szerv, vegy Bzervcsoport

helyzetileg kiitve volt a kiiz6ptest hi6nytalan, typikus azelu6-

oy"ib.o; kimaratl egyszeraminit a gyttrttk sz6'm6'nuk e bels6

szelv6nyharmatlra es6 harmadr6sze is. E megfogyatkoz6s

csakis harmadonkint, h6,tirlr6l el6re halacl6 renilben tiirt6nik,

minclen kiizbees6 fokozal nelkiil, 6s legnagyobb fok6t akkor

6ri el, mittdn a typikus szelv6nynek csup6'n els6 harmada

riraratl hdtra. A megriividiil6s nincs tekintettel a megfogyat-

koz6sra; k6t m6dja Y^ni az egyes gy{lr{lk keskenyed6se 6s

a,z egy szelv6nyharmadba tartoz6 gytirtik iisszeolvad6'84' egy-

mr4ssal.)
Az eg6sz test hat, mtikiid6sitk szerint is kiiliinbiizd

tr6,j6kra oszlik, melyek a v6gb6lt6j6k, mint hd'rom szelv6-

oytt tioOt"tOvel, mintl hat-hat szelv6nyb6l r4llanak; ezek: a

fej, a nyereg, a kiiz6pt6,pcs6, az ut6t6pcs6, a v6gb6lnyil4s

s v6gfil a tapail6korong td,jeka. A szelv6nyeknek iisszes,

6gy bels6, mint kiilsb beosztr{sdban a hd,rmas sz6m az ural-

kod6.
A fejt6,j, - tiibb6-kev6sbb6 6l6salies 6letm6rl szolg6lat6-

ban -- kisebb-nagyobb fokban sziv6koronggrf' sz6lesedett ki,

a mely az eltiled testv6g megvastagotld,s6b6l keletkezik, s

a melyen egy hasi hosszbnti r6s van szr6jnyil6s6l 6s hf'z-

hat6 iz6t a sziv6korong keriilet6v6. A v6gb6lt6j6k a val6ezi-

ntileg mdsodlagos 6s egyszertl har6dtr6sb6l tdmatl6 v6gb6l-

nyitest a h6ti ftjliilet6n hordja. A hatodik testszakasznak

lOt-ndrom szelv6nye uz eg6az rencl mintlen nem6ben egy-

ar6nt tapail6korongg6 ti.'rremketlett be ; ennek narys6ga 6s

alakja elsd sorban att6l fiigg, hogy tapatl6sra vegy helyv6l-

toztatdsra haszndlja-e fbk6p uz illetd faj.

A voltak6pi nyeregg6 mindig u lO,17,12 szelv6ny ala-

kirlt 6t rentlszerint m6sodlagosan, sdt r6szint m6t az 6br6ny'

ut6ni korban, a,z egyes csal6dok szerint kiilijnbiizd iokban 6s
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form6ban, a him ivarnyilfusal azonban 6lland6an a ll-ik, a
n6ivel a 19-ih szelv6nyen. A kriz6ptest viszonylngos nagy-
s6ga alkalmazkodds a tdpanyagnak ahhoz a mennyis6g6hez,
melyet valamely fajnak egyszerre magdba kell vennie, hogy
6let6t frintnrthassa.

Mindig typikus, a nemet, illet6leg a fajt megh al6roz6
szelv6nyek a 14-23, vagyis a kdz6ptest 10 kriz6ps6 szelv6-
nye; 6s ha ezek egyes gytlr{linek vannak saj6t jellegeik, az
ut6bbiak az eg6,az test minden szelv6ny6n szabdlyszer{l sor-
rendben ism6tl6dnek, a hol csak az illetd gytirti a szelv6ny
megforyatko z6au f oly t6n ki nem kiiszdb d I 6 diitt.

Atal{nos elterjed6e{t minden Pi6czafel6n6l a nagy m6r-
t6kben kifejldikitt tapint66rz6k, a mely a tapint6kfpok
18 hosszanti sor6,hoz van kiitve, egy-egy hard,ntsort alkotva
igy minden Piscicola.gytirti kiiriilet6ben. (A piscicola lZ gyfi-
r{ij6t egy-egy belsd szelv6nyre mutatom ki ugyanis 6si d,lla-
potfl; minden egy6b gyiirtlzet e l}-nek csoporfonkint val6
iisszeforrad6sdb6l vezetbet6 le. Piscicola-gy{irfi b6rmely
Fi6czaf6le egy.egy gyiiriij6nek az a tlszlete, a mely az 6ii
Piscicola egy gytirttj6vel egyen6ri6kti.) Az emlitett 1g hosz-
szanti sorb6l a hd,ti 6s a hasi oldalra, a kiiz6pvonalt6l jobbra
6s balra 4-4 esik; ezenkivtil ery-egy a test jobb 6s balolda-
l6n a hasi 6s hr{,ti fiiliilet hat6rvonald,ba. lgy nevezem meg
6ket: belsd 6s kiils6 ktiz6pmelletti (parameclian), bels6 6s
kiils6 szeg6lymelletti (paramarginal) 6s szeg6lyvonalak (mar-
ginal-lateral vonalak a Capitelliddknd,l).

A tapint6kdpok a b6rnek kiemelkedd szemdlcseire ke-
rttlhettek; (e szemtilcs<iket, csupdn az els6 gyitr{ikiin 6szlel-
v6n, tartja Whitman segment6lis 6rz6kszerveknek, holott a
minden cz6lzatossr4g n6lkiil 6pen rajtok l6v6 tapint6kfpok a
tiibbin6l nem nagyobbak, s a szemtilcs tflnyom6 t6meg6t az
6rz6seel semmi dsszefiigg6sben nem l6v6 mirigyek, ktit6szii-
vet, izom 6s h6m teszik ki: Clepsine.) Lehet ezenkiv{il a
tapint6kfpoknak - hd,mszerti (epitheloicl) sajr4ilagos (speci-
ficus) sejtek csoportja, melyek ahd,mhfutyfit (cuticula) vissza
is hirzhat6 k6pocsk6ba emelik, s melyek minclenike, kiv6tel
n6lkiil, egy-egy tapint6sz6,lat, czili6"t vieel - e6rg6s,6t nem
tetsz6 sejtekb6l, vagy snj6tlagos pigmentsejtekbdl 16116 alap-
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zatuk. A szerint a rrtint ez yagy az az esel fordil, kiiliinbirzd
elrendez6sben el6, 6gy kiiltinbiiztethetdk meg az egyes gyil-
rtlk is, a melyeknek tovdbbi jellegeik m6g a fiiliiletes, siit6t
pigment tflnyom6sr{ga a t<ibbiek6 ftildtt, 6s a nephridiumnyi-
l6,s helyzete.

A szeg6lyvonal bizonyos nemekben, f6leg ut Allkupcso-
sok (Gnathobdellidm) csalddjd,ban a tiibbi6n6l nag.yobb ta-
pint6kfpok 6ltal t{lnik ki, s igy n6mi homologid,t hoz l6tre a
Capitellidr6k oklalvonald,val. Szemek; melyek fejletts6giik leg-
magasabb fok6n f6nyt,szint, s6t val6szinttleg alakot is k6pe-
sek meglriiltinbtiztetni, leginkd,bb az 6deavizi nemeken k6p-
zldtek ki, 6s pedig a feji6,j hd,ti ftilnlete elsd gytlrtli, illetdleg
elsd szelv6nyharmatlainak tapint6kfpj aib6l v6ve alkot6 ele-
meiket.

Mint saj6tlagos mirigyek a testfdliileten a legtiibb Pi6cza-
nemn6l chitinmirigyek sz6jailzanak, melyek a nagyobbik
ivarnyild,s kiirnyezet6ben fekiidve, jelenleg a k6konalkotd,sra
val6k, vagy pedig a k6kont nem h6szit6 Clepsinefnjoknd,l, ha
m6g nem fejldtliek tiik6letesen vissza, 6br6nyi fiiggeszt6-mi-
rigyekkent szerepelnek. (Cl. bioculata, CI. heteroclita.)

Nincs jelens6g a Pi6czafel6k renclje kiilsd alaktand,ban,
a'mely az,adott kulcs szerint elemezve konnyen meg6rthetd
ne volna. Alkalmazzuk m6g e kulcsot a ket csaldil jellem-

z6s6r e,s azt6,n t6rjiink r{t tr A o:agyarcrsz1,gi Pi6cz6,"kFaund,jar
egyes fejezeteire.

A Pi6czaf6l6k rendj6nek csupdn k6t csalddja 6llithat6
jogoshn fiil; a harmatlik, a mely mostanrf,ig m6g minilig igy
szerepel, a Branchiobdelld,k semmik6p se tartozhatnak ide.
Els6 csal6d, mert a mdsikat fajfejldd6stani szempontb6l is
megeldzi, az Orrm6nyos Pi6czdk (Bhynchobclellida) ; a mr{,Bo-
rlik az Ailkapcsor Pi6cz6,k (Gnathobdellirh). Ez ut6bbi ma-
gya,r neve ellen fiil lehetne hozni, hogy hisz a Nephelisnek,
a N y olcz si cmii Pi6 cz dnak n incsen dllkap csa. Kifej le tt, r d,g 6a d,
kent4nyerlett d,llkapcsa uz igaz nincs, de megvannak m6"r n6,la
is' azok a harr6ntreddk, illetdleg szemrilcsiik, a melyek a
rrf,g6knak is faj fej I 6cl 6stani (phylogenetikai) alakj a. r(ll k*po.t
pedig, m6g ha puha is, nem oly afd,b6l vaskarikan, mint az
Orleynel szerepld npuha fi,g6kn. A. 16,96, mint ilyen, nem
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lehet puha ; d,e uz rf,llkapcsot, mint ilyet, kem6nyny6 csak a
belsd v6z, s a kiils6 fogak, illetve chitinburkolat teszik: az
6,llkapocs, mint fogalom, ezek hir{,nyr{ban is megrf,llhat - egJr
riivitl 6s j6 maryar n6v kerlv66rt. A Nephelis 6s Trocheta
nemi jellegei k<iziitt pedig nem fog eszembe jutni, hogy a
r6,g6kat szerepeltessem.

I. Orrmd,nyos Pidczd,k (Bhynchobdellide).

A m ag db an a 6a e a elnny faWt, hdrty d s c sda 6, m6 ilo stlt b ar -

zsing l$6lthet6, izmos sziDdszuronynyal aan fdlfeguuerezue,
mely el6re ndtt hr{,romosztatf hard,ntreddb 6l szdrmazik az
6br6nyi br{rzsing, mint ektoclermr4lie el6tdpcs6 m6ly6ben.
E szitlszrronyt nevezik kiizrins6gesen orrm6nynak, s e ne-
vet a csal6,dn6vben megtartottam 6n is, mivel a giirirg Bhyn-
chobdellnban is benne van, s ez mdr minden nyelv irotlalmd-
ban meggyrikeredzett. Orrmdny alait azonban mintlen mds
esetben egy kinyrijthat6 vagy legald,bb megnyilt mellsd test-
v6get 6rtiink ; a Pi6cz6tk6t pedig csak az alaktani jelentds6-
giik t6ves ftilfogr4sa magyar{,zza ilyennek. Alapjr6ban elhib6-
zott ugyanis pl. a Bourne (III. p. &36 et sequ.) fcilv6tele, a ki
a Rhynchobd. orrmdnyrinak homologonjdt a Gnathobtl. mells6
testv6g6hen keresi: szerinte ez ut6bbinak csak be kelleue
tiiremkednie, hogy az orrm6,nynak megfeleldt alkosson. E fol-
v6telt 6gy a fejl6d6stan, mint a k6t csal4d testv6geinek
elemzl iisszehasonlitr{sa v6gk6p megcliinii : mind a k6t csaldd
fejtdja ugyanabb6l a hat szelv6nyb6l r4ll, egyetlen egy se
tiiremkedett be m6g a sziv6korongba se, nem hogy a,z otr-
m6,ny alkot6,ed,hoz a br4rzsingba. A sziv6szurony a b6,rzsing-
nak saj6t alkot6sa, melyhez izomzal4,nak legnagyobb r6sze
f<ilhaszndltatott, Ugyanezt a h6,romos ztat:6 izomllmeget tal6,l-
juk az Allkapcsosoknak izmos b6rzsingfal6,ban, csahbogy itt
egyenes, nem a recl6 k6t Iemez6v6 megt<irt lefut6,sban, a jel-
legz6 hr4rom hosszanti duilor vagy hasdb k6p6ben. A val6
dllapotot riividen tal6n igy lehetne legjobban kifejezni:
<,A Rhyn.chobd. bd,rzsingjdnak izomzata egy hossz(tra kiny{tlt
kdrredobe, a kitolhatd szta1szm'onyba szedddijtt, mig a Gna-
thobilelliddki az egyenes lefutast, bdrzsingban {tjra kisimiltltn.
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A kiiz6ptest szelv6nyeinek hatdrai m6,r kiilsdleg is csak-
nem mindig j6l kivehetdk; egy szelv6nyre 19, 6, illetdleg
3 gy{tr{i esik, a szerint a mint az eredeti 12 gylful| vagy ilye-
n{il megmararlt, vagy kettenkiut, illetdleg n6gyenkint iissze-
forradva fj gyttr{tket alkotott; az illetd nemben, tal6n meg
sem kell 6jra jegyeznem, mindenik eset szigorfan 6llantl6 6s
jellegzd. Ezenkiv{il csupdn egy kiv6tel n6lkiil jellemzd kiils6
tulajdonsdga van a csald,dnak; nevezetesen az, hogy a ne-
phricliumnyil6,sok mintlig a hrf,ton, az elsb Piscicola-gy{lrtln
vannak. Kicsinys6giik 6s neh6z f<ilismer6siik miatt azonban
a meghatdrozr4,snd,l m6g a legjobb m6dszerek mellett is nehe-
zen 6rt6kesiihettik; de nincs is r6,jok sziiksdg. A csaldd ezek
n6lkiil is biztosan f<ilismerhetd, ha e k6t pontot tartjuk, a
rendi jellegeken kivtll, szem el6tt:

1. A brdrzsingban kitilthetd sziv6szurony,
2. Lkozilptest egy-egy szelv6ny6ben 3,6, illetdleg 19*)

gyttrti; a hat gltr{tsek mind tengeri alakok.
A titbbi jellegek mrir mintl az alcsal6dokhoz, vagy a

nemekhez vezetnek. E kett6 f<ilt6tlen{il biztos; kiv6tel n6lkiil
megvan, 6s nincs al6,vetve semmi r4tmeneti m6tlosfilds-
nak; sz6val 6les hat6,rt von, a bels6 szervezet ktiliin tekin-
tetbe v6tele n6lkiil is, a k6t esaldd kiiz<itt. Igaz, hogy egyik
pont se szembesziik6; hamarjdbau nem mintiig d,llapithat6
meg biztosan: mindig j6 szemet, tiibbnvire mikrosk6pot 6s
6s j6 conservdld,st ig6nyel. De abba bele kell valah6ra uyu-
godni, hogy a ki als6bbrendti dllatokkal akar, ha esak rend-
szertanilag is foglalkozni, annak ma mdr nenr el6g ra spiri-
tuszos flask6 meg uk6zi nagyit6r; 6s hogy als6bbrenalii 6lla-
tokat j6l meghatr{.rozni nem mindig krinny{i clolog. }famaros
meghat{,r oz6ts okndl gyakorl ottabb vizsgr4l 6nak nem sziik s eges

>l<) IIa a, Piscicol6t 6,llancl6sitva kipesek vagyunk a test meg-
nyrijtd,srinak azt a fokift eltal6,lni, a melyen a gyririik hat6,rai meg
nem simrilnak el. cle a testf,tihileten renclellenes fiinczok eem maratl-
tak, rigy a Piscioola egy-egy kiiz6ptesti szelv6ny6t l6,tsz6lag l4 gyiitii-
b6l 6,ll6nak fogjuk tapasztalni. K<izelebbi vizsgd,lat azonban neggydz
r6la, hogy az els6 n6gy szelv6nygyrirti a kdvetkezd'knek csup:i,n kette-
j6vel egyenl6 drt6kri 6s az eredettleg 12 gyiirii els6 ketteje megszdle-
setlvdn, m6socllagos hafitnlbafiizda 6,ltal duph6rz6dott meg.



I

a MAGyaBoRSzAetptbczAr reux.4te. 315

ugyen egyes jellegek kiderit6se v6gett sok iil6t eltiiltenie; ha
szeme el6tt lebeg a fajmeghatdtoziisnfil baszn6,lhat6 jellegek
iisszes6ge, praktikus cz6lokra a kiz6"r6,si tliagn6zis bizonyos
nem6t alkalmazza, s ha az egyik jelleget nem is tudta, fiilta-
l6lni, a m6sik kisegili. Az ilyen elj6,r6s m6g'menthet6, sdt
n6ha igen hasznos is, frilt6ve, hogy csak ideiglenes akar
lenni, s magriban veve m6g nem l6p fiil a tirclomd,qyos biz-
tossdg ig6nyeivel.

U. .6.tttapcsos Pi6czrik (Gnathobtlellide).

Sziv6ezurony nincs ; uz el6t6'pcsdnek garatgyriril -
agy - miig<itti r6szlet6ben, a bdrzsingban, semmif6le harr4nt-
reil6 nincs; a hosszantiak, a kifejezetts6gnek bd,rmily fokr6,n
dlljanak s bdrmily sz6mban fordirljanah el6, mindig a brf,f-
zsingnak hr6rom f6, hosszanti izomkiiteg6re vezethetdk vissza,
melyek egy-egy hosezanti dudor alakjdban tiibb6-kev6ebb6 ki-
r{llanak,6s a bri,rzsing hardntmetszet6nek egy befel6 domborf
oldalti ivhrf,romsziig alakjr{,t kiilcs6nzik. A szerint, a mint ez
ivhriromszrignek oldalai tribb6-kev6sbb6 domborirak, vagy raj -
tok mr4sodlagoe ivezetek tdmadnak, dllnak el6 az Alkap"sou
Pi6cz6,k bdrzsingjdnak kiiliinf6le nemei, a melyek kiiztitt
azonban semmif6le eles hat6r nem vonhat6.

A garatgyttrtt el6tt val6 r6szeiben az el6t6,pcsdnek, a ga-
ratban ellenkezdleg ha,r6ntrecl6 jf,tazsza a fdszerepet : eredeti-
Ieg 6s fejldd6stanilag az iitiidik szelv6nyben fekv6 kiir.ed6, a
mely azonban a fajfejldrl6etanban 6e ezt ism6tl6 folyam6n az
egy6nfojl6d6snek ivhdromszbgg6 alakirl, befel6 rlomborf olda-
lakkal, melyeken maguk a fi'g6kazonban a test hossztengely6-
vel pr{,rhuzamoB&n d,llanak. A szerint, a mily magasak, illetdleg
domborriak ez ivek, a mily tiimegttv6 vdlik belsejiikb en az izom-
zut', amily mennyis6gben rak6clik le ktitdszdvetrikben t sz6n-
sava,s yagy md,s m6szs6, s v6g{il a mily fokban vastagszik 6s ke.
m6nyetlik meg, alkot egyszertlvagyfogazott 6lt kiilsd cuticuleris
chitinburkolatuk : ri,llanak el6nk aPi6aza 6llkapca6,nak sz6m-
talan m6dosflatai a Nephelis egynzerti h6rom har6nttludo-
r6t6l eg1szen a IIam adi psa b 6mf latos tiik 6lytt 16,l I k apocsf{tr6 -
szeiig, melyekkel a legvastagabb b6riin pillanat alatt m6ly
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bevdgdst ejt. E k6t v6glet kdziitt is 6p oly folytonos az 6tme_
net, mint a bdrzsing tekintet6ben; csakhogy e k6t sorozat
6pen ellenkezf fu(,nyban halad; a hol az 6llkapocsftfu6sz a
Iegfejlettebb, ott a bd,rzsing hosezanti retldzete a legjelent6k-
telenebb;6s viszont. S ez nagyon term6ezetes. Az izmoe hosz_
szanti reil6k a darabos tapl4l6k megfogr{,s6ra 6s legyfir6s6re
szolg6lnqk : a ki valah a ld,tta, mik6p nyel el a Nepheli, vag,y
az Aulastoma egy Tubifexef, illetdleg egy fOtai gitisztat, az
el6tt e berendez6s iisszes cz|lszerrhslge mindjr{rt kivil6glik.
Az Aulastoma r6llkapcsai minden fogailansdguk 6s tompas6_
guk mellett is elengetldk arra, hogy egy olyan f6regfonalat
tetsz6sszerinti helyen elvr{gianak, s6t elegonddk a Nephelis
izmos szemiilcsei is, hogy lecsipj6k; 6s m6sra nem is val6k.
A Hirurlo, Hremadipsa stb. azonban 6pen az6rt szerezte meg
a'z 6les, j6l metszd dllkapcsokat, mert a darabos t6prr6r6kr6l i
cseppfoly6sra, a gerinczesek v6r6re 16fi 6t, ezt peclig megsze-
reznie a bdrt 6tffuEszel6 r6ng6kra igen, de tenyelnie, Ue-
szivnia a bri,rzsing hosszanti reddire nem volt sziiks6ge, s6t
a reddk nagyfokf fejlett;6ge a szivdsban csakis akadrflrvoz-
hatn16,.

Az Ailkapcsosok f{lr6szei helyettesilik az Orrmd,nyosok
szuronyd,t: mindenik arra val6, hogy a kiiltakar6n kertszttll
hatoljon, gazddjd,t a v6r6ramhoz juttassa. 6s turljuk, hogy a
sziv6szurony nem csup6,n a puhaiestfiek b6r6vel tud elbd,nni,
ennek sem kell a halak kem6nyebb kiiltakar6jdn mindig a
legluhdbb, legkiinnyebben sebezhetd helyeket keresnie fll;
tudjuk, hogy a llamentaria a maga sziv6szuronyr4val 6p oly
j6l sebet iit az ember b6r6n is, mint a Hirudo. Az d,llkaiocs_
fiir6szek kifejl6d6se alkarmazkodd,s a csal6,d rreret6n tettit;
d,e -magd,t a csaldilot a mdsikkal szemben csupdn a bdrzsing-
nak egyenes lefutd,sa, a szlulszurony hidnya kutAntti ei e
tekintetben- (Nem haszndlom r6szemr6r a rrr{96r kifejezlst,
mert a Pi6cz6,k d,lkapcsa v6g, frlr6szel, mint a hogy u sziv6_
szurony szfr, cle r6gni: 6pen oly kev6es6 rr{g, mint emez.)

Olyan elkiikinit6 kiilsd jelleg, a mely ne engeiljen
semmi d,tmenetet 6s m6gis egya,r6nt r4llion a csalC,dnak min_
ilen k6pvisel6j6re, kett6 van m6g. frs mr4sokat irle nem aka_
rok ftilvenni; mert jogosan szembed,lrithat6 csal6dok ceak azok.
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a melyek k<iziitt nem l6teznek ma m6r 6tmeneti alakok;

6pen az az l7r, a honn6t ezek kivesztek, a hatdr &z egyes csa,'

l6dok, clo nem csupC,n ezek, hanem a nemek 6s a fajok kii-

ziitt is. A hol az 6tmenot megvan, ott egy m6sikt6l kiiliin

n6wel elkiiliihiteni se fajt, se nemet, se csaldalot nem volna

szabad. Mag6t6l 6rthet6leg folyik ebbdl, a mit a rentlszertieni
ir6k m6g sem akarnak szem el6tt tartani, s a minek folyto-

nos elhanyagold,sa k6pezi az Orley tlolgozat6nak is legsarka-
latosabb hibdjdt. Egyszer6en az ez,hogy a ki el6 l6nyek egy

csoportj6t, pl, A-t B-tdl el akar kiiliiniteni, az jellegz6siik

folyamd,n ne hozzon fiil egyihre n6zve sem olyan jelleget,

a mi a m6eikn6l is megvan. fla ezek kiizttl fiilemlit n6me'
lyeket A-n61, de nem sz6l r6lok B-n61, azt lehet m6g hinni,
hogy l6tez6siikrdl nincs tudomdsa, 6s a figyelm6t egy Yagy

mr4s mintlenkinek kikerttlheti. Sokkal nagyobb hiba, logika

hi6nyd,ra vagy megbocsdthatatlan elhamarkodd sra vall, oda is

irni elkiiliinitd jellegiil mincl a kettdre agyanazl. Sajnos, ezzel

is oly gyakran taldlkozunk ! Legfirlebb tah{,n a kifejez6st v6l-

toztuljdk meg, jeliilni ugyanazt a t6nyt: ez hosszti, &z nem

rtiviil; ez kiss6 lapflt, az kev6sbb6 hengeres; ennel a gy{ir{ik

elmoe6dottak, anndl nem j6l hatr{,roltak. Hallgatok az Orley
dolgozata fel6l; cle vegye kez6be br6,rki a leghiresebb rentl-

szertani munk6,kat, mintlenik hemzseg az ily kifejez6sektdl.
Jobb ktjz{tliik csak az, a melyik kev6sbb6 rossz - e szem-
pontb6l t. i.

Az trJlkapcsosok csal6tli6nak mdsodik fdjellege, hogy egy-

egy bels6 szelv6ny6re a k<izeptestnek iit gytirti esik. Ez iit gy{l-

riirdl mdsutt kimutatom, hogy fajfejldtl6stani 6ton az eredeti
12 Piscicola-gyttritb6l ugy keletkezett, hogy az t,2,4 Gnath.
gytirttbe k6t-k6t, a 3 6s 5-be hr{rom-hdrom Piscicola-gytlr{i
csoportosflt, tle e melletl az ele6 mindig amegel6z6 szelv6ny

Gnath.-gytirlljlhez csatlakozott. E keletkez6si m6dot szdmos
jel bizonyitja; tle kiizbeesd l6pcsdfoka-e fajfejldd6stani folya-
matnak a Piscicola 19 gy{irtije, s az AUkap"sosok 5 gyttrtije
ktizt teljesen hidnyzik.

Ugyan e folyamat ktivetkezm6nye a, harmaclik f6jelleg,
hogy a nephritlium-nyild,sok minilig az l-ik gytirfi h6ts6 sz6-
I6n vannak. Llinthogy a nephridiumnyil{sok tiibbnyire el6g
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kiinnyen kivehetdk, ez is alkalmazhat6 gyatorlati ig6nyti
meghat6rozr4sokn6l is.

Az Allkapocs Pi6czdk csalddi jellege teh6t riividen e h6-
rom pontba foglalhat6, kiilalaktani szempontb6l :

1. A b6rzsing egyenes lefutri,sf, kitolhat6 sziv6szurony
n6lkffl.

2. Lkozfptest egy.egy szelv6ny6re iit gyitrit esik.
3. A ktilsd nephridiumnyild,s 8z ittitdik gy{trtt hdts6

sz6l6n egy kiv6tellel(Haemaclipsdn4,l az oldalvonalban) a hasi
oldalon van.

Az Orley 6,ltal nyrijtott jellegz6snek (p. 76.) minilen
egy6b pontja tiirlendd, mint olyan, mely vagy oldfordfl mincl
a ket csaldrlban, vagy nem kiv6teln6lk{11jellemzi a csald,dot.
V6gig megyek m6r most a renclszeres r6sz egyes fejezetein.
Eg6sz tudomdnyunk haladr4s6nak egyerlttli m6dja az,b.ogy
tovdbb 6pitiink az alapohon, melyeket az eldttink dolgoz6k
red,nk hagynak. Eletbov6g6 k6rd6s tehd,t tudni, lelkiismere-
tesen vannak-e azok az alapok megrakva ? Merjtik-e sajdt
f6ratlozrf,sunk eredm6nyet rodjok bizni? A jelen 6szrev6te-
leimmel szolg6latot v6lek teljesithetni mindenki irr{,nydban,
a ki nS,lunk valaha aPi6czaf6l6kkel ezdnd6kozik foglalkozni,
ha frilvildgositom sajdt kutatd,saim nyomdn, mennyiben hasz-
nrilhaija az 0rley 6ltal nyirjtott adatokat, az els6 rendszores
ma,gyer dolgozatot a Pi6cz6ok fel6l.

I. osaltid. A[kapcsos Piriozrlk. @.77-78.)

aA Gnathobilelliil6khoz osztott nemeket a kiivetkezd
kulcs seg6ly6vel ktinnyen meg lehet hat6rozni.r E kulcsot
nem szerzlnk k6szit€tte ugyan, de uz6rl tudomr{,nyos biztos-
s6gf meghatdroz6sokra nem vezethet. T6ves mintljd,rt a f6-
beosztds:

aI. Ifdrom chitines fig6val a garatbanr, ezzel ezemben
6ll rII. R6g6k helyett 3 hfisos szemiilescsel a garatban; el6g
j6l hatdrolt testgy{trtlkkeb. Hogy na testgytirtlk el6g j6l ha-
tdroltakr, nem kiiliinbriztethet meg egy Nephelist egy oly
csoportt6l, melyben az Aulastoma gyttriii al{,bb ncsak kev6sg6
hatr{,roltakr 6s a llirudo tgdiriibemetez6si szombettindkr.
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Minrl a hrfrom oly kifejez6s, mely csupdn a vizsg6l6 iink6-
ny6te bizza alkalmaztrati{sr4t. Ea tov6bb6, a chitines r6,g6k az
I. csoportra jellegzdk, nem tartozhatik bel6je sem a, Typhlo.
btlella, sem a, Trocheta; mert ezekrdl mindjdrt az albeosz-
tdsban az 6il, hogy r6,g6jok apuhar, illetdleg nl6gyr. Ldgy
rd,g6 petlig nem rdg6, f6leg ha nem is chitinesebb, mint a
Nephelis6, mert a Trochreta d,llkapcsdn a chitin 6p oly v6kony
hr{mhd,rtya, mint a Nephelis6n. Emlitettem tovdbb6 mdr,
hogy d,llkapcsok tekintet6ben nagyon sok az ritmenet: ial4l-
tam Aulastomd,kat r6g6k helyett 6p oly puha szemtilcstikkel,
mint a min6k kiiziins6gesen a Nephelis6i. Trochet6t a Nephe-
listdl kiiliinithetnek el csak, egy bizonyos alosztdlyon beltll,
rarosszfl hat6rolt testgy{lrtikr; de nem olyan aloszt6lyt6l,
melyben benne yarr o"zAulastoma is az 6 ncsak kev6ss6 hat6,-
roltr testgytlriiivel. V6gttl, hogy mint oszl6lyoz6,ai jelleg a sze-
mek szdma 6s nagysdga sem el6gg6 szil4rd, azt tapasztalhatta
mindenki,a ki gyitjtiitt Pi6czdkal; bizonyos szempr4rok arr{ny-
lag gyakran hidnyoznak, s a megl6vdk nagysdga 6s fejlett-
s6ge is igen vr{ltoz6; s6t egyes esetekben l6pnek fril szemek
oly szelv6nyen is, ahol a typikus fajon nem l6that6k. igy
van, hogy nem ritkr4n a Nephelis 4-ik szelv6ny6n is van egy,
ttibbnyire satnya szemp6r, vagy beldle legald,bb az egyik
oltlali szem : e negyedik szelv6ny t. i. az a agyiirtlr, mely az
edcligi renclszertanokban az elsb k6t szempr{r s a h6,ts6 kettd
gyttriije kiizt fekszik; val6j6ban perlig homologonja annak a
szelv6nynek, melyen Hiruclo 6s Aulasioma stb.-n6l a harma-
dik szemp6r keregencld, s mely Whitman szerint a 3-ik szel-
v6ny. Bizonyitja tovdbbd a szemek nagys6,g6nak vd,ltozekony-
sdg6t maga a Typhlobrlella Diesing is, a mely nem egy6b,
mint Aulastoma, melynek a barlangi 6lethez val6 mr4sodla-
gos alkalmazkorl4s folytdn igen satnyfltak, 6s az eg6sz 6,llut
siit6t olajzrild szine miatt m6g nehezon is vehet6k ki, tle ko-
rdntsem hir6nyoznak a szemei.

Eg5r6birdnt, hogy az 0rley 6ltal a tribbiekkel egyetem-
ben alkalmazott egy6b jellegekre t6rjek vissza, ideje volna
m6r kikiisztibrilni a rentlszertanb6l 6s L6leg az oszt6lyoz6,
meg a, diagnosist szolgd,ltal6 jellegek kiizdl mincl ama kifeje-
z6seket, a melyek nem 'absolut t6nyeket, hanem csup6n

M. T. M. xarE. s TEBuEgzETTUD. xiiztuu6Nyur. xrrr. r.4. sz. 22
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viszonylagos, a vizsgdl6 egy6nioeg6t6l ftiggd becsl6eeket fog_
lalnak magokbon. A ckisebb-nagyobbr, rtiibb-keveeebbr
mell6 azt is otla kellene irni, hogl hr{nyszor, vonatLoctotva

zavar6,ban, mint a tilbbieknek el6tte 6s utdna iigezeveve.
Diesing csak ingadoz6v6 tudta tenni aztia, a mit a Moquin-
Tandon'iiriik eml6kti m{lve m6r megr{,llapitott, mert f6leg a
jellegek 6rt6ke irr{nt senkinek sem volt oly fejleflen uz it6lit,,,
mint 6pen a, (na,gy b6csi helminthologusnakl.

Whitman volt az els6, a ki a ktilalak elemz6s6nek 6ez-
szerti m6dj6t kis6rtette ineg, legal6bb egy alcsalti,don, a
TizszemlT Pi6cz6,kon, j6llehet m6g ebben is nagyon sok
tennival6t hagyott h{fira, a mennyiben a ktilalaktani viszo-
nyokat a bels6 szervezellibdl levezetni, v&SX ezekkel ceak
iissze is egyeztetni meg sem kis6rlette. IIa ezt teszi vala,
mrf,r neki magdnak sok tekintetben m6clositani kellett volna
elm6let6t, a melynek 6rt6keb6l az is von le, hogy a tribbi
csaldtl_okra nem terjesztette ki, hanem elsietve eg5ne Bzo-
ritotta.

Az Allkapcsosok csalf,djr4t, jelenleg csak a nr6lunk is
el6fordul6 alakokat, igy v6lem k6t csoportra oszthatni:

I. A test h,idnytalan szehsinyeinek szdma lg. Az ivar-
nyil{,sok egymdst6l k6t gyiiriikiiz trfvolsr{gban vannak. A ha_
todik szelv6nyen soba sincsenek szemek. A v6gb6lnyild,s a
vegb6ljdt6k els6 6s mdeodik szelv6nye, (az eg6sz leelhez
viszonyitva, szdmitdson szerint a 2b. 6e 26. szolvilng ktiziitt
van. A szijnyilfis eldlrdl hd,trafel6 a mdsodik szelv6nyt6l a
negyedikig terjed, hoszasrflga a B-clik fejtd,ji szelv6ny6vel
egyenl6. A testsz6lek egymr4ssal az eg6szkiiz6ptest ment6ben
pdrhuzamosak.

Ide csupdn egy nem tartozik: a Nepheh,s, a mel.vbe,
mint kiiliin fajt osztom a Trochetdt, al4bb el6ailand6 olol-
ndl fogva.

Ll. A test hid,nytalan szela1nyeinek saima /6- Ar ir.
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nyil6eok egym6st6l iit gyitriikriz tdvolsdgban vannak. A ha-
toilik szelv6nyen csak rondellenesen hidnyozhatnak a sze-
mek, j6llehet nem ritkdn igen satnyd,k, a t<ibbin6l kisebbek.
A v6gb6lnyild,s minrlig a v6gb6lt6"j6k mr4sodik szelv6nye mii-
giitt, a sz6,jnyil4s a mdsodik 6s ittitdik szelv6ny kiiz<itt van,
a 3. 6s 4. szelv6ny hosszasdgrf,ban. A testsz6lek nem az eg6sz
kiiz6ptest menteben pd,rhuzamosak.

Iile k6t nr4lunk is 616 nem, a lliruclo, s az Aulastoma
tartocik: az el6bbi a Eamopist, az ut6bbi a Typhlobclelldt
is magr6,ba fogaclja.

Egym6st6l a Hiruclo, s az Aulastoma igy kiiliinbiiznek:
Hiruilo. Az ivarnyil6eok a nyereg m6sodik, illetve harmadik
szelv6nyenek m6sodik 6s harmadik gyitriije ktizt vannak.
A v6gb6lnyil6s a v6gb6lt6j6k harmadik szelv6nye s a korong
kiiziitt van; igen kicsi, alig L/zmm. 6,tm6r6jl| 6s ha nem
mtiktirlih szoroson z6,rt. A tapad6korong a kiiz6ptest h6ts6
v6g6n6l nagyobb, tiibbnyire k6tszer olyan 6tm6r6jil 6s a
kiiz6ptest legnagyobb sz6less6g6nek legaldbb z/e ftsze. A.ko-
z6ptest'ez1lei figy a nyereg, mint a v6gb6ltrf,j fel6 ivelten
risszehajlanak, m6g petlig a kriz6ptest hosspr{,nak h6,ts6 har-
matl6t6l kiinilul6lag.

Aulastoma. Az ivainyill,sok az illetd szelv6nyek har_
mailik gyttrtij6n. A v6gb6lnyilds a v6gb6lt6,j6k md,soilik 6s
harmadik szelv6nye kozt; 6lm6tdje legal{,bb f6l millim6ter,
t<ibbnyire pihen6skor is nyitott. A tapad6korong a ktiz6ptest
h6,ts6 t6ge6n6l kisebb 6tm(tt6jtt s a kiiz6ptest legnagyobb
sz6less6g6nek ttibbnyire fele. A kiiz6ptest sz6lei egymdssal a
nyeregt6l a negyedik negyerl6ig pdrhuzamosak, inn6t h6tra_
fel6 a kiiz6ptest kfposan v6konyodik.

Teljesen biztosak, szd,mbavehetd v6ltoz6eoknak al6o
nem vetve, csupdn a frjlsorolt jellegek. Az egyes nemek
felismer6s6t m6g ttibb mrf,s is megkiinnyitheti; ha ezekel
mind el6 akarndm sorolni, n6kem kellene megirnom a <rMa-
gyarorszr{,gi Pi6cz6k Faundj 6t r .

Az elveket melyek a jellegek ilyet6n fril6llitr6s6ra vezet-
tek, b6ven kifejt6m monographidmon kivttl a M. T. Akad6-
mia el6 terjesztett egyik 6rtekez6semben; de minthogy nyom-
tatr{sban meg egyik sem jelent meg, I az el6bbeni m6g

22,1,
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csek '6vek 
mulva jelenhot meg, n6mi maglardzatot csato-

lok icle.
Eldszdr is az iva^rnyildsok helyzet6t ns6rt nem az eg6sz

test iisezes gytirfiiher viszonftva hat6rozom meg, mert akkor
p6ld6ul Nephelisre nlzve m6t eldzeteeen tz egesz eldtestet ele-
meznem kellett volna, hogy kimutassam b6ny gilrfi esih a fej-
t6j megrtividtllt szelv6nyeire; s csupdn ezekhez adv& e nJrereg-
tr4j hir4nytalan szelv6nyeire es6 gyfir{iket, mutathatnr[m ki pon-
tosan a test hr{nyailik gytir{ii kiizt vannak az ivarnyil{sok. F<il-
6llitottam azonban m6r megel6z6leg, hogy a Clitellum rendi
jelleg gyanr{,nt mintlig a 10., I I. 6n IZ. szelv|ny, s hogy a him
ivarnyil6s mindig a 1 1., a n6i mindig u 12. ezelv|nyen van.
Nem ffirad tehdt a meghrtrirozr4sokndl m6s h6tra, mint
uz illetl szelv6ny iit gyiiritje krizdl keresni ki, hol az ivs"r_
nyil6s. S a Clitellumot f6leg Nephelisnel tiibbnyire igen
ktinny{i kivenni, a mennyiben a tostet megvaatagit6 Jvet
alkot,. s6t ha a taldlt p6ld6ny nem is ivar6rett, csak azt
taldljuk meg, hog-y az ivarnyil{usokat k6t gytirti v6lasztja
el; lbiztosan rdmondhatjuk az illet6 Allkapcsos pibczlJu,
hogy Nephelis, illetve Trocheta; mert a tiibbi nemek min_

ugyanis a him ivarnyilils az illetd szelv6ny 4. 6s b., u n6i az
l. 6s 9. gytirttje krizt fekszik. A Nephelis br{ts6 ivarnyil6s6t6l
n6gy gyttr{it kell hrf,trafel6 ez6ml6lnunk, hory megkapjuk a
nyereg h6ts6 hatdrdt; a voltak6pi nyeregtrf,j pedig minden

i6cz6n6l 3 szelveny; az Ailkapcsosokn6l e szelv6nyek
hi6nytalanok, s igy 15 gy{irtit kell a megtaldlt hd,ts6 hat6rt6l
el6re ezfimitanunk, hogy a nyereg melled hat6r6t is megkap-
juk. Ea ellenben iit gyttritktiz tr4volarfgban taldljuk az ivar-
nyildsokat, akkor csak k6t eshet6s6g foroghat frinn; ha a
hr4ts6 ivarnyil4s k6t gyiir{i kiiziitt van, minden k6ts6g n6lkiil,
akkor a miigritte levd gytiril a harmailik nyeregszelv6ny harma-
dik gy{trilje, s igy a nyer€g hdts6 hatdrdig a br4ts6 ivarnyildst6l
3 gy{ir{it kell sz6mkf,lnunk : az ilyen rfllat Hiludo. Lett l6gyen
a n6i iva,nryilds hatdrozottan mag6n a gyfirtin, ez u gyIir| a,
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harmadik, s Bz illet6 6llat Aula,stoma. De vegyiik fel azt az
esetet, a mi eldfordulhat, hory a n6i iva,rnyilfs oly kiizel esik
a gyiirti melle6 sz6l6hez, hogy nem tutljuk ekkinteni a gy{ir{in
vagy m6r a gy{iriik<izben va,n-e ? Ekkor biztosan kisegit a
mdsik; el6re gz6ml6lvdn itt gyfir{it meg kell bogy tald,ljuk a
him ivarnyil6st: ez Aulastomdn6l minilig a szelv6ny harma-
dik gytirttj6n6k kiizep6n van; ktinnyen kivehet6 s igy nem
h6gy fiinn semmi tovrf,bbi k6ts6get.

De az d,ltal, hogy kimutattam a nyereg helyzet6nek fitlt6t-
len r{,lland6s 6,96,t a 1 0., | 1., 12. teatszelv6nyen az iisszes P i6 cza-
f6l6kn6l, akri,r Allkrp"sosak, akdr Or-mfnyosak legyenek; hogy
tovr4bb6 a him ivarnyil6e mintlig a ll., a n6i minrlig a 19.
szelv6nyen van: egyszersminil biztos tdmaszt is nydjtottam
a testgy{irtik megszdmoldsdra. Tekintetbe kell ceak venniink
azokat a tenyeket, melyeket u Pi6czaf.6l6k rendi jellegz6se
folyam6n fiilhoztam, 6s eg6szen m6s biztoss4gi szilmokal
6llitbatunk fiil az eryes fajok gytlrtlzet6re n6zve, mint a
mindket eddig lehets6ges volt. Nem kell tiibb6 60-100,
100-150 stb. kiizt ingadoz6, mit sem mond6 szdmokkal
eldr6llanunk; megmondhatjuk teljes biztoss6ggal, hogy hr{,ny a
gytlrtl, egygyel sem tiibb, sem kevesebb. S6t a moghat6roz6,s,
az 6llal cz6lazerlT conserv6ldga mellett, nem is neh6z dolog;
elt6r6sek a csal6al keret6n beltil fdleg csupr4n a fejtdj gytir{l-
inek szdmdban lehetnek. De ott is kisegit mindig az a tudat,
hogy a fejtdj 6,llantl6an hat szelv6nybdl d,ll; egy szelv6ny
legaldbb minclig az elsd szempdr el6tt keresentld, s a fejtr6j
hdts6 hatd,ra 6s a voltakr.ipi nyereg (Clitellum) melled hatr{ra
kiizt hr{,rom szelv6ny van, a, melyek iisszes eur6pai nemeink
kiiziil csupdn kett6n6l nem hidnytalanok, a Hirudondl s az
Aulastomumn6l: ezekn6l hdrom szelvtlny, az eldnyereg (Pre-
clitellum, amint nevezem) szelv6nyei, kdzfil az elsd 6t helyett
b6rom gytlr{1b61 rf,ll. A tiibbin6l mintleniknel csak a k<iz6ptest
szelv6nyeire n6zve jellegzd ry{lr{isz6mot kell hdromezor
venniink, ennyit szdmolnunk el6re a meg6,llapitott mels6
nyereghat6rt6l 6s megkaptuk a fejfif,j hd,ts6 hatdrdt; n6mi
neh6zs6get csup6n a Ealpi6zcdknr{,1 okozhatnak a szelv6ny
megriivid{il6s6nek mdr el6bb emlitett, de a megriivid{i-
l6s egyszer{l szab6lyainak ismeret6vel ktinnyen kitlerithetd

f u . - 4 ' - '
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esetei. Tekintetbe kell mdr most venniink, hogy a szemek
csupdn a szelv6ny elsd gytirflj6n vannak, 6s a tiibbi ceal6al
jellegz6s6n6l sl.monilantl6kkal egytitt nyertiink annyi t6-
maszpontot, hogy csakis a vizsg6l,6 egy6ni hibdja ezentfl, ha
nem tud a gy{trtik megazdmolfis6ban bolalogflni. Az eryes
gytirttk megkiiliinbiiztet6s6rdl csakis a tapad6korongban, a
test hatoilik t6j6k6ban nem lehet mintlig sz6. De kimutatom,
hogy a korong minden esetben hat megfogyatkozott gzel-

v6nybdl keletkezik, hogy ezek kiiz{ll ketjt6t, illetdleg hd.rmat
a korong homorulatr{n kell keresniink, hogy v6gre a szelv6-
nyek megfogyalkozdsa mindig l/s-ra tiirt6nik, s igy a gy{lr{lk
kiiztil is tiibbnyire csak az els6k jellegei kiivethetdk a korong
rlomborulatdra is, j6llehet a gyiirtlket ott mdr kivehetd bafiiz-
il6k csak ritkd,n vr{lasztjr{,k el egym6st6l: azok a szinfoltok,
melyeket a fajok jellegz6s6n6l tekintetbe szoktak n6ha venni,
a korongon csoportosflt jellegei az elsd gytirtiknek, 6s csak-
ug'y&n, a mennyiben a szelveny elsd gyiirtti gyakran jellegzdk

a fajra n6zve, kell6en ftilismerve a korong szinezete is 6rt6-
kesithetd alkalmilag. De a nemek meghatr{,rozds6nd,l el6g a
korong viszonylagos nagysr{g6t bizonyos hatd,rok ktizt, mint
gyakran az eg6sz nem egSrforma alkalmazkod6srinak fiigg-
v6ny6t tekintetbe venniink. A Eirutlo nagy tapad6korongja
p6ldr{,ul elsd sorban a tapadr{,shoz, az Lrdlaatoma kis korongja
peilig a helyv6,ltoztat6,shoz, a kisz6,ahoz alkalmazkodott s
igy 6letbev6,g6 fontossd,gfi, jellemzd a nemre n6zve. Nem
kev6sbb6 jellemzd, s6t fajfejldtl6stani irr4nyjel is a Nephelis
korongja, mely a v6gig egyforma sz6less6gil kiiz6ptestnek kii-
rtllbel{tl k6t harmad6t m6ri r{,t: hogy nagyobb mint az Aula-
stom66, azt mutatja, hogy a nagykorongt Eulpi6cz6,hoz m6g
kiizelebb 16,ll; hogy kisebb mint a Hirudoi6, bizonyitja a kfsz6e-
hoz val6 alkalmazkoddst, a mi Aulastomd,ndl m6g nagyobb
fokot 6rt el, Hirutlondl azonban abba maradt, sdt ellenkezd
irdnyba csapott d,t, a tapacld,s ig6nyeinek megfelel6leg.

A fejt6jnrf,l kiinnyebben elemezhetd, bdr csupa megfo-

Satkozott szelv6nyb6l 6ll a v6gb6ltdj6k; a megfogyatkozd,s
foka az egyes szelv6nyeken azonban a csaldalon belttl 6,llantl6,
6s csupd,n a megriividtll6s m6dja vdltozik a, nem alkalmazko-
d6,sa folytd,n. A v6gb6lnyil6,s helyzete ezint6n fejlddestani
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irdnyjel. A Nephelis6 ott van m6g, a hol e Halpi6cz6k6, uz
Aulastomd,6 egy szelv6nynyel, a llirutlo6 kettdvel Mtr6bb:
hd,rom l6pcsdfok, a melyek kiiziitt eur6pai Allkapcsos Pi6cz6,,-
ink sordban ninceen kiizbeesd. Ez6rt fiilt6tleniil jellegzd a
v6gb6lnyil4s helyzete, csak biztosan meg kell hatdrozni tudni.

A ktiz6ptestnek, a nyereg 6s a v6gb6ltdj6k kriztitti tizen-
k6t szelv6nynek elemz6se semmi neh6zs6ggel sem j6r, mert
6desvizeinkben csup6,n a Piscicola az, melyn6l az els6 kiiz6p-
testi szelv6ny megfogyatkozott, 6s csupdn a Nephelis, a mely-
n6l az utols6 ktiz6ptesti szelv6ny is hir4nytalan; a tiibbiek-
n6l, az iisszes Clepsin6kn6l s az Allkapcsosok mindeuik6n6l,
az emlitett kiv6tellel, csupd,n a 12-ik kiiz6ptesti szelv6ny
fogyatkozott meg k6t harmadra, azolz ̂ z Alkapcsosoknd,l
hd,rom (1.,2.,3.) gyilrilbdl s az Orrmdnyosoknd,l kettdbdl,
illetdleg 8-b6l (Clepsine: 9, Piscicola: 8) 6ll. A kiiz6p-
test szelv6nyeinek hatd,rait Ailkapcsosoknd,l kiinnyen noeg-
mutatj6k a nephridiumnyil4sok, mint minden egyes szel-
v6nynek hdts6 hatd,ra; Hirudon6l ezenkiviil gyakran jel-
zik az elsd gytlrtiket vilfigosabb kerek foltok egy-egy ha-
r6,ntsorban. Ezek a Withman f6le szelv6nyr 6rz6kazewek: a
Hirud6 h6,tdn r4lland6an nyolcz, a hasdn hat vehet6 j6l ki.
Bdvebben mdsutt sz6lok r6lok. A Clepsin6k els6 gy{trttj6t
petlig vagy ki6ll6 szemiilcsiik, vagy ugyancsak s6,rg6s foltok,
ugyanoly term6szettlek mint a Eirudo6i, jelzik; ha azonban
ezekkilzlll egyik sem tal6,lhat6 fol, az 6llat maga rendesen
oly 6',tl6,tez6, hogy nem neh6z conservd,ldsa kiizben a hasi
dfczsord,t f<iltiintetni; s ekkor mintlen dfcz egy-egy els6
gy{trttnek felel meg. Clepsin6krdl m6g al6bb kell egy6bir6nt
sz6lnom. - A kiiz6ptest 6llanal6 alakja. eltekintve a tdpcsd
telts6g6nek kiviilrdl is kivehetd ktiliinbiiz6 fokait6l, ha a
csal6dra n6zve sz6,mba nem is vehet6, de mdr & nemre
mint fontoe alkalmazkod6s igen jellemzd; mert elsd sorban
att6l ftigg, milyen tlrtartalma van a t6pcs6 ktiz6ptesti r6sz6-
nek, ez petlig egyenes ardnyban 6ll azzal a neh6zs6ggel,
a mibe az illetd nemnek ker{il tr6,pl6,l6kr4t megszereznie, illet6-
leg a mennyi t6,pld,l6 6rt6ket k6pvisel az egyszerxe megevett
mennyis6g. Minket itt inkdbb az eldbbeni 6rdekel. Az orvosi
Pi6cna nem minduntalan juthat hozz6,, hogy kifejlett ko-
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rdban melegv6rtt 6llat v6ret szivhassa; ha azonban egy-
szer kin{,lkozik oly kedvez6 alkalom, rigy kell fiilhaszn6lnia,
hogy l6tez6s6t a magdba vett t6pld,l6k nagy mennyis6ge 6ltal
lehetdleg hosszir id6re biztositsa; s e mennyiri6gnek m6g an-
n6l. is nagyobbnak kell lenni, mivel a trf,pl6l6k igen hig.
A mig a fiatal Pi6cza 6gy 61, mint pld. az Aulaetomo yegy

a Nephelis, tdpcsiive is 6p oly egyazerll, kisebb terjedelmtl
kiiz6ptestben is 6p fgy megf6r, mint ezek6.

Nem akarok ezitlal ilyen taglal6sokba jobban bel6-
ereszkedni; csupd,n n6mileg ok6"t sz6,nd6koztam adni az im6ut
fiildllitott nemi jellegeknek, 6s rrimutatni az irdnyra, a mely-
ben ilyenek keresenddk. Kiil<inben is csak 6szrev6teleket
irok az 0rley munkr{,j6ra.

oI. Nem: Hiruilo Ray et Linni., (p. 78-80.)
E fejezetrdl csak annyit mondhatok, hogy Orley itt a

kifejez6s meg e sorrend megvdltoztatr4s6val 6s neh6,ny,6sitl6k
6ta haszndlt, t6tel hozz6'ad6s6"val kiirja Withmanb6l (II. p.
48-52) a forrds megnevez6se n6lkiil, a mit ez a Hirudo
kiilsd jellegeibdl kimutat,6s a mely okokn6l fogva a Eemopist
a llirudo nembe'kebelezi. A forr6st azonban csak az6rt nem
nevezi meg, mert ald,bb igy sz6l : nSajnos, & rendszertani mun-
kdk ennek duczfira sem voltak hajland6k a synonym6l{sra.

' Most &zonb&n, mid6n a testnek tagoltsdg6ban ugranazon jel-
legeket tal6lom, mint a Hirud6kn6,l, az oeszevonds kivitel6ben
tiibb6 akatldlyt nem taldlok.r Ez a synonim6l6s uryan na-
gyon k<innyfi fiiladat volt,6s csak azt lehet csuddlni, hogy m6r
r6gen meg nem tiirt6nt; de a rendszertani munkdlatok eddigi
ird,nya inkdbb a nevek szaporit6,sa, mint iisszevond,sa fel6
hajlott. Jiinnie kell v6gre egy mr4sik ir6nynak, a mely kisii-
ptirje a rendezertanb6l azt a tiim6rdek lomot, a mit6l m6r-
m6,r alig mozoghatunk. Csakhogy ezl az ir6nyt, fdjtlalom,
Orley nem kezdette meg. rK6rd6ses azonban, hogy ar6,g6k
fogaiban 6szlelt szdmktiliinbs6g jogosultt6 teszi.e a Hrmopis-
nem l6tez6s6t?r - mondja Withman szavaival; al6bb az
Aulastoma nemi jellegei k<iziitt is felhozza, hogy fogainak
sz6me,, a mint r6gen ismeretes, 6-16 kiizt v6ltakozik. De
mintl ez nem volt sz6m6ra el6g tanulsdg, hogy visszata,rtsa egy
6j varietasnak az aAulastoma paucidons sibir-nek csup6n a
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fogak sz6m6ra val6 alapit6s6t6l. aDe n fogak ez6,mu kordntsem
6,llantl6 a varietr{sok szerint; esupdn egy alakot talfltam, mely
irry szinben, mint a fogak sz6mr4ban 6llantl6nak mutatkozott.
Ez az fijonnan feld,llitott a arietas paacid,ens, melynel mintlen-
kor h6t fogat olvashattam. Mdr ebbdl is l6that6, hory mily
kev6ss6 lehet a fogak szdmr{,t a nemek 6s fajok feld,llit6s6ra
6rt6kesiteni. r (p. 85.) Orley tal6,lt bizonydra nehd,ny sz6,z ln;Ja-
stomdt, a melyek 'rlintlenik6nr6l a szin bizonyos 6lland6 v6l'
lozutajd,rt a h6t fo$gal, s igy dllitotta fel a var. paucidenst?
Mr4nt nem vrf,rhatunk. Val6di meglepet6ssel olvashatjuk a
88-ik lapon: rA l6pi6cz6,knak ezen kiiliiniis sz6p vr6,lfaj6,t h6-
rom p6lddny ut6n ismerem, melyek 6,llit6lag a Popr6,tl viz6ben
fsztatott lovakra tapadva voltak.r Tehr4t mintlen val6szin{l-
s6g szerint csak borszeszben l6tta 6ket, a mitldn a szint mdr
meg sem lehet j6l it6lni. Megjegyzendd kiiliinben, hogy m6g
a legfejlettebb d,llkapcsu L6pi6cz6k (Aulastom6k) sem birji,k
a melegv6rilek bdr6t r{,tharapni, v6rt sohasem szivnak; mit

kereshetett tehr4t 6pen a satnya 6llkapcs6 var. paucidens a

vastagbdr{l lovakon, ha Aulastoma volt ? Nyelviink csok t6-

veil6sb6l jelzi az Aulastomdt lJ6pi6czd,nak. A l-.,6pi6cza nevet a

r6gi Heemopis vorax 6rdemli tulajilonk6pen meg; mint a hogy

Moquin-Tantlon igen helyesen haszndlja (IV.p.318.). A lovak

kiilbdr6t ez.sem tutlja ugyan r4tharapni, hanem bemdszik orr-
lyukaikon kereszttil a garatjokba s ott szivja a v6rt. Ez r6gen

ismeretes, 6s a n6pnyelv az ilyen esetek utrf,n alkalmazla a
<Lt6pi6czat elnevez6st. Csak term6szetes, hogy tn6p uz Aulas-

tomr{t is ilyennek nevezi, mivel megkiiliinbiizfut6siikre egy-

szer{l tekintet nem elegentld; ile a tudomr{,nyos magyar neve-

z6ktannak nem kellett volna e t6vetl6st m6g ftilt{indbb6
tenni az 6,ltal, hogy u tTL6pi6czar nevet az Aulastomdra
korl6tozta. Ha az 0rley-f6le lr6pi6czd,k lovakra tapatlva vol-

tak, akkor val6szintlleg nem is Aulastomr{,k, hanem lfemo-
pisok, jobban montlva ma m6r Hirudok voltak.

T6rjtink viseza a Hiruclora ! 0rley tiirli a Diesing-f6le iit

Ilirudofajt, mint nagyon is ingadoz6 jellegeken alapfl6kat.
ufn a Eirutlo-nembe jellegeikn6l fogva csupr4n k6t kiinnyen
felismerhet6 fajt sorolok.r Ezek a Hirudo medicinalis Ray et

Ir. 6e a Eirutlo sangtrisuga Bergm. Orley nem monclja, hogy a
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Hnmopis yoraxot ez ut6bbi n6yen kebolezi a Hirudo nembe.
Ha Hirudo sEnguisuga, Bergm. alatt a llnmopis vorax Moq.-t
6rti (1826-b6l), helyesen synonym6,lt, a mennyiben kikereste
a Hemopis vorax legr6gibb nev6t a Moquin-Tandon mono-
graphi6jdban. Ann6l aa el6zm6nyn6l fogva, hogy a Diesing
6t fajd,t tiirli, azt vdrhatn6k, hogy a megtartott kettdt biztos
jelf egekre alapitja. oHiruil,o meilici,nalis Bay et Linn6:
Teste lapos, gyilr{ibemetsz6sei szembetttndk; h6rom hatal-
mas f6lkiiralakir r6g6j6n 60-70 igen hosszri, hegyes 6s 6les
foggal.r Ezzel szemben : nllirudo sanguisuga Bergm.:
Az eldbbeni fajt6l a kiivetkezdkben t6r el: Teste kev6sbb6
lapirlt, gytlrtlbemetsz6sei kev6sbb6 6lesek, r6g6i j6val apr6b-
bak, s a rajtok levd fogaknak az6,ma csak fel6nyi (k. b. 30.);
garatjdnak a fala eg6azen sima, alfeli nyildea igen sz{lk.r
Mik mr{,r most itt az elllrljellegek ? A fogak szdmdra, Orley
maga montljr, nem lehet fajt alapitani. A garatfal simas6ga
a Eiruilo medicinalis6val szemben, a hol na red6knek csak
nyomai ld,tszanaku, nem megkiiliinbiiztet6s. Az alfeli nyil6s,
bdr Orley amott nem emliti, mind a k6t fajnd,l egyarr{,nt sztik.
Ismerje hdt m6r most valaki a m6g h6,tralev6, jellegekb6l
nkev6sbb6 lapflt, kev6sbb6 6lesD sz6t: Ilirualo medicina-
lissal vagy Hirudo sanguisugd,val van-e dolga? A mai
rendszertan tiik6letesen tetss6s6re bizza, melyiket minek
tartsa ?

Ne dtalljunk egy l6p6ssel tov6bb menni a siipr6s 6lcl6-
sos munkrf,j6,ban. Ne csak a Hrmopist kebelezziih a Hiru-
tloba, hanem az tisszes ktiz6peur6pai Eirudo-alakokat is
egy fajba, a Hirudo merlicinrd,lisba. fir jegyezziik meg egy-
szer s mindenkorra: a hol annyi a lehetd v6ltoz6sok sz6ma,
s a vdltozd,sok kiizt rigy megvan minden k6pzelbetd 6tmenet,
mint a mi Eiruiloinkndl, ott nem lehet tiibb fajt fiilf,llitani;
ott 6rjiik be a nevezetesebb v6ltozatok ftilsorold,sdvef. Ez a
k6ril6s megoltl6sdnak egyedttli m6clja. A l6tezd zavart csak
akkor nem fogjuk m6g niivelni, ha a fajok f<ildllil6s6,val, a
keresztel6ssel nem sietiink; keresni 6s vdrni kell: akadhat
az fjnak gyanitott faj s a r6gi kiiztitt el6bb-ut6bb eg6sz sora
az 6,tmeneteknek, s ekkor tiszta haszon, ha hallgattunk, s
nincg:mit elhallgatnunk. Csak ez ut6bbira ne k6sstetne sen-
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kit a hi6srf,g ne ri,tallanr{, senki kimondani, hogy t6vetlett.
Is fi6na jiivdknek m6,r sokkal nehezebb es kellemetlenebb
dolog ezt kimutatni. S nem is minalenki tuclja, vagy meri
megtenni ezt. A rendszertan pectig nyiig tovdbb a friliisleges
teher alatt.

nII. Nem: Aulastoma, Mogu. Tand,.n
A mi az itt ftilhozott jellegekbdl j 6,an azinl1nWhitman-

b6l (II. p. 56.) van kiiwa; a tiibbiek ilyenek: nA szemek 6s
a metamerd,s 6tz6kszewek 6pen oly elhelyez6ssel birnak, mint
a Eirutlo-f6l6kn6l ecseteltem, csultdn az ut6bbiah roppant ki-
csinys*ge 6s satnyasd,ga a, szembetiinh. E roppant kicsinys6g
6s satnyasdg gyakran val6ban olyannyira szembettlnd, hogy
eg6szen az illetri k6pletek teljes hidnydig megy, a middn szem-
bot{tndv6 6pen az v6lik, hogy semmif6le meta,ner6,s 6rz6kazerv
nem t{lnik szembe, anndl az egyszerti o\n6l fogva, hogy meta-
merds hzEltszeruek a szemeken kiv{il egyd,tald,n nincsenek is.
rAz Aulastomd,k teste csak kev6ss6 lapos, gytlriii csak kev6se6
hatdroltak. u A mondat elsd fel6re n6zve azl iegyzem meg, hogy
az eg6szen hengeres testii Aulastomd,k 6pen oly gyakoriak, mint
a csaknem szalagszertlen ellapfltak; ez ut6bbi azonban okd,t
a test l6gy voltdban 6s igen fejlett h6t'hasi (dorsoventralis),

ellapit6 izomkritegeiben tal6lja, mig uz el6bbi a pihen6s 6lla-
pota. A conservd,It dllatok alakja rendkivtll v6lloz6 a szettnl', a
mint td,pcsiiviiknek kiiliinbiizd teles6ge 6s ellapit6 izmaiknak
kiiiiinbiizd m{ikiid6se mellett haltak el, * hogyan 6s a milyen

hirtelens6ggel iilt a conserv6l6 folyacl6k. A gyttrtik hatdrai

peilig 6p oly feltiindek, uz 6ket elv6,Iaszt6 bafind{,'k r4tal6ban

nem sek6lyebbek, mint a Eiruclondl. Egy6bir6nt itt is kieme-

lem, hogy j6l hatd,rolt, rcgz(tl hatd,rolt gytirtikrdl sz6lni

eg6szen hib6,s kilojez6s; melrt uPi6czdk kiiz6ptest6nek min'

den gytir{tje egyarr4nt 6les hatdrvonalak kiiziitt van, 6s

csupdn a gytiritket elv6,laszt6 bardzddk m6lys6ge 6s sz6les'

s6ge, a gy{trtik domborirlata, kiemelked6se vriltozik, 6s e sze-
firrlluz a syiirfizet tbbb6 uauy keutsbbt fdltlind a szabail szem'
nek. Fogy mindig egyardnt fiilt{tnd legyen, csak a szemne}
kell6 fiilfegyverz6le sziiks6ges.

Az Aulastoma nemi jollegei kiiz6 sorolja Orley igen he-

lyesen Whitmannal, hogy s nyereg ugyanazokat a szelv6'

329
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nyeket foglalja el, mint Hirudonr4l: Whitman szerint a 9.,
10., 1 1-iket, az 6n sz6\mil6som szerint a 70.,lI., I2_iket, azaz a
t24-39t gytir{iket. 6s m6gis minden neh6zs6g n6lk{il Aula_
stomd,_kk6nt szerepelteti az Aulastoma Schmidl] Diesing s az
Aul. Wedli Diesing fajokat, holott amannak a Diesing le-
irdsa szerint a npenise a e0. 6s 21.; a n6i ivarnyil{sa p.lig u30. 6s 31. gyiirit krjzt fekszikr l emennek pedig upenise a 6:.
6s 24'-, n6i ivarnyil4sa pedig a 2g. 6s 29. gyilrti kijzottr.Ez az
Aulastoma nemi ielleg6vel semmik6p ,.J egyeztethetd rissze.
Vagy elhiszi vala Orley, hogy az iileto pioczaknak ivarnyi-
ld,sai a Diesing 6,ltal jelzett helyzetben voltak, s akkor nem
szabad, rinmagrival ellenmondr{,sban, Aulastomr{,knak irni
6ket; vagy pedig nem hiszi el, s akkor tiirrilnie kell egysze_
rtlen mind a k6t fajt, mert egy6b megkiilcinbriztet6 jeilegek
nem forognak frjnn. A nevezett k6t pi6cza ivarnyil{,sai tekin_
tet6ben annyira elt6rne az osszespi6cz6kt6l, az Lul.schmidli
ivarnyilflsai pelddirl 10 gy{ir{inyi ktizben volndnak, hogy eleirri,si csakis t6ved6snek t;rthatjuk Diesing N:sz6r6l.annr4l is

tekintet6ben semmi nevezetes
edig, hogy ily m6lyre hat6 kii_
1gv6ny n6lktil fordilhassanak

senki, a kinek az alaktan ,.,]"uli; ?#"',ti:';.Xn1,#ii
fogalma is van. Diesing egyeilen piaczfi,nak a gy{iriiit semtudta megszrimolni; az Aulastoma \yedli eset6ben rosszflszdmolt, az A. Schmidlin ugyancsak, de m6g hozz6, a n6iivarnyildst eln6zte,es valami ,ttfd hr{tr6bb es6 lvukat, val6_sziniileg m{itcru6ket gordolt ilyennek. Ez a k6t hazai Aulastoma-faj tehr{t minden lerki furaarris n6rkt' trirrilhetd.

tr'rilrisleges e szcrint az A ulastoma_fajok meghat6roz6,s6,_
hoz Orley d,ltal aclott kulcs ie, mivel nei marad megktikin_
briztetni val6 csak az Aulastoma gulo Braun s az Aulastoma
ornatum Filippi, ezek ivarnyitr4sai pedig a tvpikus helyzetben
va.nna^k, Meg frikislegesebb e k6t mondatotl nI. Az ivarnyil6_
sok a 30. 6s 3b. gyttr{ikrjn nyilnak rr 6s n a him ivarnyil4s a B 1 .gytlr{lnek a krizep6n, a n6i ivarnyil{,s peclig a 3b. 6s :;6. gytir{t
k<iz<jtt nyilikr, egy 6s ugyanazon (g6.) lapon irni ugyanarr6l
az 6"llatr6l,az Aulastoma guro-r61. Az Au;,stoma ormatum-ot
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Kriesch is igen helyesen, 6p fgy mint Moquin Tandon az Aul.
gulo szinvdltozatdnak ttutja. K6t vil{,gosabb hosezsd,v, melyek
a mecli6nteret hat6,rolj6k, az dsszes Allkapcsos Pi6cz6knak
bly gyakori jellege, hogy faji megkiiltinbiiztet6s alapjr6,6l
sehol sem szolg6lhat. 0rleynek semmi oka sem volt amaz
eryetlen mfzeumi p6ldd,ny alapj6n, nmelynek leldhelye ieme-
retlen, e jellemzd hr4ti sr4v rajta nem L{,tbat6r mint jellemzd
magyarorszdgi fajt fiilemliteni.
. Aulastoma 6pen irgy, mint llirudo, csak egy faj l6tezik
Eur6prf,ban.

Az Aulastoma gulo var. paucidens.r6l mdr megmondot-
tam v6lem6nyemet. A var. tatricumot illet6leg, noha 6 maga
r4,llitja fiil, Orley igy nyilatkozik: nFelttinden acz6lk6k teste,
karcsfbb testalakja, szttkebb br6rzsingja 6s a rendesndl apr6bb
r6g6i r4ltal t6r eI a ttirzsfajt6lr. S aztdn r ofn augusztus h6-
ban .hi6ban kerestem. Sajnos, gytijtem6nyiinkben csak egy,
Hmay Gyul6t6l szdrmaz6 p6ldr{,ny van, I igy annak tiizete-
sebb vizsg6l6ddle6,,t(!), mely tald,n irj faj fel6llitdsdta vezet-
hetne, nem eszkiizrilhettem. Egyeldre a vdlfajok sor6,ba oez-
tomr. Hogy ez a vfilfaj a var. paucidensn6l is kevesebbet 6r,
azt hiszem nem kell m6g bdvebben kifejtenem. Legegysze-
r{tbb mint epen nem jellemzdt tiir<ilni.

qlII. Nem: Typhlobdnlla D'iesing 7850., Diesing irta
le. Csakis az aggteleki barlangban 61, a bol a ktiztins6ges
L6pi6cz6k a legktiziins6gesebbek. A maga Kov6te 6ltal megha-
l6rozoll p6lddnyok szint6n csak kiiziins6ges L6pi6cz6k vol-
tak. (0rtey p.87) Nemi jellegei: tA testgy{ir{lk szdma 81-93
kiiziitt vdltakozik. A f6lkiiralakri ndg6knak szeg6lye nem foga-
zott, hanem csipk6zett. A ezemek valamennyien hi6nyoznak,r.
Csak egy faja ismeretes, de Diesing 6ta senki sem l6tta, ha
ugyan maga Diesing l6tta ; mert nem egy fdrget irt 6 le pusz-
trin mdsok r{br6i, s6t laikus kiizl6sei utfn is. Mr6s jellegeket a
Diesing eretleti leirr4sa sem sorol fiil; (V. p.458) ezeknek
az 6rt6k6l pedig m6r el6gg6 f<ilt{intettem. Mi ktjvetkezik
mind ebb6l ? A legeryszerttbb logika ftjrin csak egy : A Typh-
lobdella Diesing, mint ltiiliin nenr, nen?, l4tezik. A Typhlobilella
Koad,tsi Dicsing legfi)lebb az Aulastoma gulonah egy barlangi
Alethcz idomult ad,lfaja lelwt.
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tIT. Nem: Trochnta DutraclW 7877., A Moquin-Tan-
don eredeti jellegz6s6ben, - 6s m6st Orley sem tett, minf-
hory ezt irta ki, mefi az6ta mds iind,ll6 leir6ea nem jelent
meg, I Orley maga, minden jel tanfsrf,ga szerint, Trochet6f
alig L6,tott - a Trocheta nemi jellegei hr{rom pont kiv6tel6-
vel ugyanazok, mint a Nephelis6i. E hr4rom pont: Nephelis
n96-99 &nneaux, 6gaux, trds-peu distincts, portant entre le
trente-unidme et le trente-tleuxibme, et entre le trente-
quatridme et lo trente-cinquidme, les orifices Bexuels .. .
Machoires nulles . . . Yeux-tr6s.distincts. r Trocheta ncomposri
tle 140 anneaux fort 6troits, in6gaux, tr6s-pen ilietincts, portant
entre le trente.deuxibme et Ie trente-troisibme, et entre le
trente-septidme et le trente-huitidme, les orifices sexuels. -
Machoires, 3, 6gales, trds-petites, demi-ovalee, trbs-compri-
m6es, sans donticules, tranchantes. -Yeur peu apparentsu.
Ezekhez jd,rfil m6g, mint nagyobb kiiliinbs6g, hogy a Nephe-
lis hosezdt 3-5 cm., sz6loss6g6t 4-6 mm,-nek, a Troche-
t6,6t 8-19 cm.-nek, illet6leg 8-10 mm.-nek mondja.

Csatolok ehhez nehd,ny t6nyt a ma,gam 6szleleteibdl.
A Sarnoba sietd kis mezei patakokban, Ndpoly vid6k6n
tal{,ltam vizi niiv6nyek gyiikerei kiiziitt 6s kiivek alatt el6g
nagy szrdmba,n a,z d,llit6lagos Trocheta nembe tafinz6 Pi6-
cz6,kat, melyekre a Trocheta subviridis faji jellegei tiik6le-
tesen rdillettek, s a Nephelistdl fdk6p narysr{guk rf,Ital t6rtek
el. A szemek nagys6gr4t, az 6llkapcsok fejletts6g6t magdn6,l e
Trochetr{knfl is igen vr4toz6knak tapaszta,ltam. Taldltam
azonban a Sarn6ban, de f6leg a Sebet6ban Nepheliseket is,
melyek szinre a Moquin-Tandon OlaszorszC,gb6l kiizliitt ato-
maria vdlfaj{:koz {ila;nuk legkiizelebb, s melyeknek hossza
uryancsak meghaladta a 8 cm., sz6less6ge pedig a 7-8 mm.t.
E Nephelisek szem 6s dllkapocs tekintet6ben kiiz6piitt rdllot-
tak a Trocheta s a Nephelis octosulata v6gletei kriziitt. Ilogy
e Nephelist szint6n Trochetdnak ne tartsam, att6l sz6les-ebb,
telj esen egyenl6, fiiltiind bat 6nzd,6rk 6ltal elvdlasztott gy{lrtli,
ivarnyildsainak egymdshoz val6 kiizels6ge ta,rtottek viseza:
az ivarnyilisok kiiziitti t6r 6pen rigy k6t gytirii, mint minclen
Nephelisn6l. A Nephelis ivarnyildsait egym6st6l 3 gy{irttnyi
tr6volba helyezni: egyike ama kev6s jelent6kenyebb hibd,k-
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nak, melyeket Moquin:Tantlon md,r a maga-kor6ban is elke-
riilhetett volna. E nagy Nephelisek ry{irtiinek goniloe r{,tvizs-
g6,l6sa, legaldbb az6z, r6dzben eleven, r6szben kiil<inf6lek6p
kezelt p6ldd,nynak iisszehasonlit6,sa ut6n arr6l gytizdcltem
meg, hogy a sz6les gytirttk mindenike egy.egy sek6lyebb
ha;ldmlbwflzda rf,ltal k6t r6szre van'v6,lasztva, s hogy ez elv6-
laszt6 r6rok az 7., 2.6s 4. gyttr{tktin a gy{trtl kiizep6n halad,
3. 6s 5-iin pedig a h6ts6 harmadot vd,lasztja el a mellsd
kettdtdl. A sajd,tsdgos szinezetel a tapint6kfpok 6tl6tszatlan,
sdrg6s sejtil alapzata okozz*, apr6 pontsorok alakjrf,ban, me-
lyek a harmadik, de f6leg az ijtritlik gytirtln i6I kivehetdleg
kettds sort alkotnak. Nem akarom leirni az egr6sz bizonyit6si
6s gonilolatmenetemet; el6g legyen annyit emliteni, hory e
mrflsodlagos gytir{lzetben a Piscicola 6si 12 gytirtlj6t iemer-
tem fiil egy-egy szelv6nyen. Mr4r most kittint, hogy e nagy
Nephelisek 6s a Trocheta gy{lriizete kriziitt csak az a ktil<inbs6g,
hogy a Trochetdn a Gnatholtl-bardzdf,k m6g nem sokkal m6-
lyebbek, mint a fiinmaradt Piscicola-batdzd6,k. Inn6t van,
hogy a Trocheta gytir{linek szdma annyival nagyobbnak
l6tszik, mint a kiiziins6ges Nephelis6, a melyen a mell6k-
bur6,zd6,k alig L4that6k; inn6t van, hogy a gytir{ik oly kes-
kenyek, oly egyenldtlenek 6s oly nehezen vehetdk j6l ki.
Inn6t van vbgIll, hogy Moquin-Tandon a Trocheta ivarnyi-
lr{,sai kiizdtt kllszer annyi gyiir{it tal6,lt mint a Nephelisei
kdzt; hisz k6t Trocheta-gy{irti felel meg egy Nephelis-
gytirtlnek.

A Trochetdt eredetileg Moquin-Tandon is Nephelisnek
irta; 6s miutdn a krizvetit6 alakot a, nagy sebet6i Nephelisben
megtal{,ltam, nincs semmi akaddly, hogy visszat6ritstik a
Nephelis nem keret6be, a hol mint Nephelis Trocheta Dutro-
chet szerepelhet. Fajnak ugyanis igen j6; s6t etklig az egyet-
len j6 Nephelis-faj: a tiibbi mind a Nephelis octoculata vr{l-
tozaba. Az dltalam tal{,lt alakot meghagyom egyel6re elke-
reszteletlentil na nagy sebet6i Nephelisneko. iW is meg6rt-
hetni, mit akarok vele mondani.

A mit Orley oa trencs6nteplitzi uszoaL{,nak a viz6benr
tal6it, a,z mdr csak az6tt sem lehetett Trocheta, mert ez
igen is bfijk6l az iszapban, sdt a nedves fiildben is, de uszo-
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it6k viz6ben nem 6szkd,l. Hogy petl.ig 0rley mily kev6ss6

tudja vala, mindnek kellene lenni egy Trochet6nak, azl bizo'

nyitja <A magyarorcz1,gS, Pi6cz6k Faun6,jr4nakr egyik legfiil-

tttniibb t6vetl6se, a Trocheta cylindrica n. 8p. oz a thazd,nk

faun6jd,ra legjellemzdbb fj fajr.
Orley a Troohetd,t, mirll nemet jellegzi a kev6ss6 henge-

res testtel, az elmos6dott gXttr{ik szdmdval I2O 6a l5O kozt,

a garat hosszreddi fdldtt 3 haedbos szemiilcscsel s ezeken

egy-egy puha, csupasz $,g6val. A Trocbeta cylindrica n. 8p.-

16l perlig a kiivetkezd lopon ezt irja: rA felt{lnden hengeres

test, a gyiiriiziitts6gnek s a garatszemiilcsiiknek a hi6nya,

6lesen megkiiliinbiiztelik az eldbbeni fajt6l. E kiriv6 jellegek

birtak 16, hogy al6tezb egy p6ltld,ny utd,n, mint fjat ismer-

tessem. A gytijtomenyiinkben l6vd p6ltl6nyt Petricsk6 Jen6

bardtom gyttjtiitte a Beszlercze foly6b6l, a partok mellett

fekvd kiivek alatt. Mint velem kozli, az 616 r6,llat testszinii
voltr. E jellegok azonban csak a Trocheta foldllitott nemi
jellegeivel d,llanak tiik6letes ellent6tben ; nem peilig a Nephe'
lis egyik legkiiziins6gesebb, testszinti vr{,ltozat6ral, melynek

rendeB hossza ugyancsak 45, sz6less6ge 3-4 mm., mint az

rf,llit6lagos Trocheta cylindricd,6. Hr4t tartozbatik egy faj annak
a nemnek a keret6be, a melynek dsszes ftilhozott jellegeivel

homlokegyenest ellenkezdket mutat ?
A Trocheta cylindrica kim6letlentil tiirlend6; de t<irlend6

egyszersmind, legah6,bb egyel6re, Magyarorszr{g Faun6j6b6l a

Trocheta subviridis, n Nephelis trocheta is.
uV. Nem: Neph,elis Saaigny.,
nMintegy 100, i6t hatdrolt Srfirfibdl 6116 lapos testdk

mellfel6 fokozatodan keskenyedd, h6tra fel6 petlig kisz6le-

sed6.D A Nephelis gytirttinek sz6mu, hogy v6gre pontosan

megmontlja valaki, a fejtdj kinyijthat6, szemeldtti eled szel-
v6ny6vel egyiitt egilszen a hits6 korong, a taparl6korong tdj6-
kr4ig kiz6r6lag, melyen egyes gyilrtlk l6lez6s6tbl mrflr sz6
nem lehet: azilztizenbr{rom. E gytirtik a szelv6nyeken igy
oszolnak el : I-IV. szelv6ny l/a-ra megfogyatkozva k6t gy{tr{t-
vel, melyek kiiz6l a h6,ts6 fele oly sz6les, mint az els6, 6s
ezzel, f6leg a kis Nephelis-alakn6l, m6sodlagos megriividiil6se
fitjd,n a szelv6nynek, rrint ugyanabba a szelv6nyharmatlba
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!,a*a26, gyakran iissze ig olvatl ri5r, hogy az els6 n6gy szel-

v6ny egyiitt v6ve csa,k n6gy'gytlrttt mutat fiil. A sebet6i nagy

Nepheliseken 6s a Nephelis hochetdn kivehetd mind a nyolu

gytir{tje az els6 n6ry szelv6n5mek. Ez az egyeiltili lehets6ges

ingadozds a Nephelis gyttr{iinek szd,m6ban; fiigg a testv6gi

szelv6nyek megr6vitl{tl6s6nek m6sotllagos alkalmazkodd,ssal

v6lloz6 fokr4t6l, mely biztosan m6g a fajt sem jellegzi minilig.

A 113 gX{lrti a Nephelisnek, mint ilyennek eredeti dllapota;

tiibb sohasem lehet, fogyhat azonban a gyttrtik sz6ma to9'ig.

Egy6b v6ltozatokat a gy{tr{lk ez6m6ban Nephelisn6l nem

vettem 6szre. Lz V. szelv6ny i,ll hdrom gy{irttbdl, mint z/s-ra

megfogyatkozott. A YI-XXW. rizelv6nyek iit-iit gyttriib6l

alkotvdk; a XXV. h6romb6l mint s/e'ra, a XXVL 6s XXVII.

kettdbdl, mint az els6 fejtriji szelv6nyekk6nt t/s-ra megforyat-

kozottak. - Ilogy a Nephelis testalakj6t hdtra fe16 kisz6le-

seddnek nem lehet jellemezni, azt m6t tutljuk abb6l, hogy a

ktiz6ptest6nek sz6lei erym6ssal mintlv6gig pdrhuzamosak;

az ut6test petlig a ktiz6ptestn6l j6val keskenyebb, te}6t m6g

a korongtr{,jban sem mondhat6 kisz6lesealdnek- Orleyt ez

adatra, ha saj 6t tapasztalata, legfiilebb ldndzsaalakban tissze-

htz6dott 6s esetleg eryes conservdlt p6ltl6,nyok megtekint6se,

I nem a rentles 6llapot vezethette.
e A testnek nietamerrf,i az eldbbi nemeh6hez hasonlita-

nak, de metamerd,s 6rz6,kszewerk nem szembettindkrr - mert

ery6tal6ban nincsenek, az el6gg6 szembet{ind szemeken ki-

vtil. rA k6t mellsd 6s hrf,t86 metamera 2-2 gfrrfrbdl, a tiibbi

petlig <itbdl alkotott. r E mondat mdsoalik r6sze ily alakban

fiiltisleges, mert md,r benne van & csal6di jellegz6sben, els6

rr6sze meg nem 6Jl, a mint a szelv6nyek gy{lr{iinek fiintebbi

eleorol6sr4b6l kivildglik. E rrf,rnonildsra, hogy 6 is jrf,rirljon

valamivel <a test' tagoltsdgr{nak tekintetbe'v6tel6hezr, ne

csak Whiiman, a ktivetkezf mag6'ban is t6ves atlat vezette:
rA szemek az els6 6s a harmailik gyitr{in n6ryes6vel, amell-

sdk a medid,n 6s a lateral, a h6ts6k peilig a tratera,l 6s margi-

nal metamerds 6rzt4kezerveknek megfeleldleg fekszenekr.

A szemek v6lt k6t har6ntsora ktiziitt Orley egy gy{irtit tutlott

szd,molni ; az els6 szemsor ryfir{tj6hez ezlhozzfvetle 6s ki'

mondotta, hogy az elsd 6zelv6ny ket g5r{lrtib6l 6ll; a m6sodi-
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kat mily alapou monilja ilybnnek, nem sejtem: elsd gytlrti-
j6iil a mdsodik szemsort tekinti, s hogy ebbe a szelv6nybe
csak egy'gy{ir{i tartozik m6g, azt legfiilebb aa els6 szelv6ny
v6lt 6llapot6,b6l kiivetkeztethette. A szemek 6ll6sa5 pontosan
meghatd,rozva a kiivetkez6: Az els6 srompr4i a md,sodik szel-
v6ny elsti gy{tr{ij6nek - ^ azemek mintlig elsd gytir{ikiin
fekiisznek - belsd kiiz6pmelletti vonaldba esik; a mdsodik
szempd,r a harmadik szelv6nyre, a, kiilsd kiiz6pmelletti
vonalba. Mint emlit6m, nem ritkdn a negyedik szelv6nyen is
van egy tiibb6-kev6sbb6 fejlett szempd,r,6s pedig a bels6 sze-
g6lymelletti vonalban. A rendes harmadik szempdr az <itiitlik
szelv6ny bels6, a negyedik ,szemp6r ugya,n e szelv6ny ktils6
szeg6lymelletti vonaldban keresendd. Atal6nos szabilly u
Pi6czaf6l6k szemp6rainak 6lld,edba,n az, hogy a hol tiibb a
szomp6,r, ott a szem optikai tengelye aitest hossztengely6vel
annC,l nagyobb sztiget k6,pez, min6l hd,trd,bb esd szelvenyen
van. lgy tiirt6nik, hogy a Nephelisn6l a pigmentsajka homo-
rflaia az ele6 k6t szempdron el6re 6s kifel6, a h6ts6 k6t
szemp6ron h6tra 6s kifel6 tekint, ktiliinbiizd ferdiil6ssel.
A Tizszemii Pi6cz6k 4-ik szempr6rdnak ugyancsak a Nephelis
4-ik szempr{,ra a homologonja; a harmailik szempdrt val6-
sziniileg egy m6g Ichthyobdellida 6siikt6l nyert, ma mdr
veszendd iiriiks6gnek Lell tekinteniink. A 4-ik szempd,r ellen-
ben fj szerzemilny, mely Nephelisn6l m6g nem dllanrl6srilt
eg(nzen. fgy van, hogy hidnyozhatik ugr a harmadik, mint
negyetlik szempd,r; uz els6 kettd azonban m6r minclig 6llantl6;
tehrdtval6szin{ileg nem a Nephelisen, mint Nephelisen, hanem
valamely ma m6r kiveszett d[kapcsos Pi6cza-6siin l6pett fiil
eldsziir, mr4,r azon dllantl6efilt 6s mint tiibbe el nem vitr{zhat6
iiriikseg maraclt meg a l6t6rt val6 kiizdelemben 6s ment 6t a
Tizszemtlekre is, a melyek szdmi,'ta a 4-ik szelv6ny szempd.
rdt, a harmatlikat megszerezni, mrfi,r Nephelis is megkis6rti.
L Tizezemll Pi6az6k szemp6rai ugyanis nem eg6szen fgy
6llanak, mint a hogy Whitman 6s ut6,na Orley i1u,l. i. az
elsd pdr a Whitman-f6le mecli6n, a ttibbi petlig a bels6 late-
16l vonalban. E t6tel figy m6rlositand6, - a vonalakut az
6ltalam adott noveken nevezye 0. 8. l.) - hogy az elsd szem-
p6r a belsd kciz6pmelletti, a mdsodik a kiiled kiiz6pmelletti,
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a harmatlik a belsd szeg6lymelletti, a negyeilik az iitiidikkel
egyiitt a kiilsd szeg6lymelletti vonalba eeik.

rA himivaniyil4s a 34. 6s 35., a n6i pedig a 37. 6e 38.
gy{irti ktiziitt nyilikr. Eogy a test egyes pontjait a gyttrtik
sz'6,ma szerint lehessen meghat6rozni, ahhoz 'els6 sorban a
gytirtiket meg kell szdmolni tuilni. Ez az adat szint6n t6ves.
A Nephelis ivarnyilfsainak helyzet6r6l mrf,r sz6lottunk.

A Hirutlot s az Aulastomd,t, mint nemet m6r jellegez-

tem; a Nephelist is, ile csak mint az Atlkipcsos Pi6czdk al-
csal4tljdt, melynek egyedttli k6pvisel6je. Il6tra vannak m6g
a Nephelis nemi jellegei. frt6krik sorronclj6ben, fogy6lag
csoportositom 6ket.

Nephelis. Az iva,rnyil4,sok az illetd szelv6nyek 4-5. 6s
l-2, gylhfii kiizt vannak. (A him igen fiilt{in6, kiemelketld,
halvriny kfp; a ndi mintlig igen kicsiny, csak kev6ss6 vagy
egydtaldban nem emelkedih ki.) Az egyarr6nt tlomborir hr4ti
6s hasi fiiltilet kisebb-nagyobb sziig alatt, de mintlig 6lben
ialdlkozik, kiv6ve a fejtd,jt, mely eg6szen hengerdetl. A gytl-
r{ik sohasem annyira tlomborriak, hogy a testsz6leknek f'til-
ttind csipk6zetts6get kiilcsiindzn6nek, (mint gyakran Eirudo-
n6,1.) A korong 6,tm6r6je a kiiz6ptest sz6less6g6uek k6t-har-
macla. A clitellum ivar6retts6g idej6ben szelesebb, mint a
kiiz6ptest 6s vastagabb is. A v6gb6lnyil6s kinyflt d,llaton
td,tong6; a p6ltl6,ny nagys6ga szerint han{,nt 6lm&6ie t/z-

lr/z mm. kozl, v6'ltozik. A garatban soha nincsenek kem6ny
dllkapcsok. A szemek sz6,ma rentleson nyolcz; n6gy uz olii-
tlik szelv6nyen.

A tovd,bbi jellegek md,r a nem leirrf,sd,hoz, illet6leg az
egyes fajokhoz vezetn6nek.

Csupr6n a Nephelis kfszd,si m6tlj4t akarom m6g kiemelni
s ennek kapcsdn neh6,ny 6szrev6telt tenni a Pi6czaf6l6k hely-
v6,ltoztatdsi rn6rljai fel6l. Ezekben ugyanis a fajfejldd6snok
fontos ird,nyjel6t l6tom. Mintlen egyes nemre n6zve oly jel-

legz6 a maga helyvr{,ltoztat6,si m6dja, hogy b6tran merem
dllitani,nincs az eur6pai Pi6czaf6l6knek neme, a melyet els6
tekintetre ftjl ne lehetne ismerni, ha l6tjuk, mik6nt kfszik 6s
ak6sz6n bizonyos m6tlja mellett tutl-e riszni, vagy nem? Ki-
v6tel e r6szben csakis az Aulastoma meg a Elirudo, melyeket
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a ttibbi n€mt6l ugya,n ktinnyfi, de egym6st6l csupr4n e jelleg
alapjr{,n alig lehet megkiikinbiiztetni.

ltz r6,ezdsl mag6t, a mennyiben ez mint a helyvdltozta-
t6s. m6dja szerepel, minden Pi6cza egyformr4n v6gzi. A test
a lehetd leghoeszabbra kinyflik, mellette trjbb6-kev6sbb6, m6g
a hengerded Ichthyobdelliddk-6, aHalpi6cz6k.6 is, de min-
dig a fajra n6zve lohetd legnagyobb m6rt6kbr,n, vizszintesen
ellapril 6s a vizet le s fcil, el6lr6l-h6tra kdgy6rlz6 mozgdssal,
fiigg6lyesen csapja. A Pi6czd,k fajaflya a iz6n6l minilig
j6val nagyobb; er6s izommunk6jokba ker{ll, hogy magokat
a vizben fiintarthassdk, 6s pihen6s v6gett mindig valamely
szil6,rd testen kell megtapadniok. A kis p6kldnyoknak vagy
kisebb, kev6sbb6 srilyos fajoknak el6g szild,rrl test azonban
p6ldr46l a valauely 6,116 viz fiilszin6n k6pz6d.6 v6kony hd,rl,ya
is; aldfele forclitott testtel gyakran m6szk6lnak igy. Mds ese_
tekben, kiikintisen a Halpi6czdk nagy tapad6korongiok ho-
morflatdba fognak egy l6gbubor6kot, s ezzel a fcilszinre
emeltetik magokat 6s kinyfjtva testriket, icle-oda l6b6l6dz-
nak. Az 6sz6,st mag6t legtribben csak alkalmilag veszik
ig6nybe ; s ez6rt testtik, br4r irszni tudnak, az iuszilehoz val6
csak igen csek6ly d,lland6 alkalmazkoddst mutat, m6g tr{,n
legtribbei a!:Hirudo6, melyn6l a lapriltabb testalak, mint al-
kalmazkodd,e az 6sz6shoz, m6g leginkr4bb 6lland6sirlt.

Sokkal jellemziJbb a kfsz6,s. Eszkoze, a k6t korong, ere-
detileg ugyan nem ennek, hanem egy fel6l6sdi riletm6dnak a
szolgr4latr4ban keletkezett: uz eliilsd a szivilsra, a hr6tirle6 a
szoros megtapad6sra, A. Pi6cza a korongjait eredetileg csak
fiilhaszndlta a kflezdsra is ; de e mellett, mert benne a korong
akadrflyozta is, elfeledte azt a mr{sik m6dot, mely minden
kapaezkod6 eszkoz n6lkiil sz{ikiilkiidd, hengerded f6rgeknek
az ftszt,eon kivitl m6g rendelkez6siikre 6,llhat : a kigy6dz(t
sikl6st, melyet, mr{r Gytlrtts F6reg, 6sei bizonyr{ra ig6nybe
vettek. A kfiezr{,s alapm{lvelete maga minden pi6cz6n6,l
egyenl6. Az 6llat hr{,ts6 kororgjd,val megtapad, test6t szaba-
(lon el6re kinyujtja,, s a meddig igy el6rhet, ott sziv6korong-
jilval, sz6j6,val megfog6dzik 6s eg6sz tcst6t ut{4,na b(rzzu, awa
tiirekedve, hogy adott k<irtilm6nyeihez k6pest, h6ts6 korong-
jr6,t az eliilsdhiiz min6l kiizelebb tehesse; mert ann6l nagyobb
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ftat tesz meg egyszerre. De kiil<inbtizik az egyes nemek sze-

rint a kfuezds abban, hogyan hizza el6te test6t az 6llat 6s

mily kiizel k6pes tenni u f.og6lz6 ponthoz a megtapatl6t.
E r6szben k6t fd typus l6tezik : azOwmS'nyos meg aTizszemlT
Pi6cz6k6 s aNephelisek6; ak6t v6glet a Piscicola s aNephe-
lis octoculata. Az Orrm6nyos Pi6cz6,k a szokd,sos kifejez6s

szerint a Mer6-Eerny6 m6dj6ra kfisznak, azaz l,agy, hogy

testiiket magas ivben meghajlitv,r,'iiszik el6re a hr{,ts6 koron-
got, melyet Piscicola ugyanarra a pontra !,elz, a hol az eltilsd

volt, ez ut6bbinak hdts6 fel6qe tdmasztva a m6sikat, h6ts6

ez6lt ktizvetetlentil hd,ts6 sz6lre t6ve, s ekkor a tapad6korong
al6l a sziv6korongot kihfizva. A Clepsine ett6l annyiban t6r

el, hogy tapad6korongjdt a sziv6korong miig6 helyezi csu-
p6,n, akr{,r kiizvetetlentll, akrir n6mi kiizzel. F6dolog, hagy az

Orrm6nyosok kfiszde6,n6l az els6 tdj6k,.s a hatodik, tehd,t a

k6t korongtdj kiv6tel6vel az eg6sz test oly ivben hajlik meg,

melynek a tetdpontja el6 esd r6sze 6p oly giirbiilet{i, mint a

h6,tuls6 s ennek folytd,n a tetdpontt6l az ulapzatra hfizott

merdleges a k6t korong kiiz6 esik.
A'Nephelis ez ivbe az ut6t6pcsd s a v6gb6l t6i6k6^t m6r

uem hajlitja bele ; ezek vilgy a,z alupztthoz simirlva, vagy

lejtdben kiivetik az ivhe hajlott eldtestet 6s a kiiz6ptest elsd

felet; a hr6tulso korongot a mells6t6l megtapad6sakor teh6t
az iv hirrja, s a, neg'yedik 6e ittittlik testtr4j ltossza v{'laezlia
el. Az ivnek magassdga ktiltinbiizik a szerint, a hogy az 6llat

siet, annd,l gyorsabban haladhat ugyanis, min6l kisebb az iv

hfrja, min6l magasabb az iv, melynek tetdpontja eldtti r6sze

mintlig nagyotrb giirbiilet{i, mint a miigiitti, s a tet6pdnt

maga rendesen a, nyereg el6 eeik.
Ha Aulastoma vizszintes alapon kfiszik 6s nem 6ll ftj6-

ban akatl6ly, eltilsd 6s hd,tuls6 testv6g6t olyan m6don giir-

biti kiss6 meg, hogy a 2., 3.6s 4. testt6j nem 6rinti ug'ya,n a

talajt, tle csak nag'yon lapos ivet vagy egy6tal4ban semmindt

sem alkot; a tapad6korong a sziv6hoz csak annyira kiizele-

dik, a mennyire a test osezeh 'z6d{tsa engedi. Ha azonban az

6llat, p6lcl6fl a tart6etl6ny fal6n, fiilfel6 halatl, az eg6az test

zsd,kalakilag h6irafel6 leesiingd ivbe giirbtil 6e a tapad6ko-

rong alkalmilag kiizvetetlentil a sziv6 mtig6 is helyezketlhetik'

b r * _ .
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F6k6nt ez ut6bbi m6ilon kfszik llirurlo is. Figyelemre m6lt6
kiirtllm6ny 6s megkiiliinbiiztetd jelleg azonban az, hogy
ivben maguk ut6n hfizott testtiket sohasem tartjdk, mint
Clepsine, frilemelve, az iv a talapzatra sohaeem merdleges,
hanem vagy lefel6, illet6leg h6trafel6 csiing, vagy oltlalt haj-
lik. Lefel6 se Aulastoma se Eirualo nem tud kfiszni. Ifa le
akarnak jutni, kinyfjt6znak 6s eliilsd v6gtikkel megtapatlnak
ugyan, cle testiiket a helyett, hogy ivben maguk utr{n hfiz-
nd,k, eg6szen esetleniil, egyszer{len le engedik hullani.

Ila a mondottakhoz m6ghozz6,leszem, hogy a Clepsine,
a Csigapi6cza, soha sem frszik, ha vizbe ejtjiik, tiibbnyire
giimbiisen iisszehfiz6dvtu, de a,z il,ezilsl soha meg sem kis6rtve
siilyetl a fen6kre; a Piscicola, a llalpi6cza, ellenben fiilzava,r.
tatva is leggyakrabban 6szva 6s nem kriszva igyekszik mene-
killni: azt hiszem, az 6desvizi Pi6cz6ink l6lez6 of nem6t mdr
e szempontb6l is megismerhetjiik. Ez is bizonyitja mily fon-
tos clolog, hogy egy leirand6, jellemzentld dllatot eleyenen
is ld,ttunk l6g;en, ne csak f6lig elpusztflva, elromlott bor-
szegzben. t4s a ki p6ltl66l a leirt Pi6czhit,f6leg egy 6llit6lagos
rij fajt, maga fogta, annak aftsz6r6l v6tkes mulasztds, csak
azt lrni le, milyen tz 6,llal borszeszben. K6ts6gkiv{11 sok ilolgot
k6nyelmesebben, biztosabban meg lehet dllapitani 6szszertlen
conservd,lt p6lcl6,nyokon; ilyen conservdlds bogarakra s m6s
hasonl6 term6szettl 6llatokra n6zve lehet ugyan tz egyszerlT
borszeszbe dobd,s is, f6rgek azonban m6,r eg6szen m6s, bonyo-
hiltabb eljdrr{,sokat ig6nyelnek. S m6g ekkor sem lehet rajtok
minclent megtartani. Ez6rt kiiteless6ge a vizsg6l6uak, a ki tudo-
mdnyos 6rt6ktt 6s megbizhat6 leir6st ahar adni, mindent, a mi
magdn az 616 6llaton csak kiderithetd, errdl hat6rozni meg.
Idd 6s alkalom hidnya nem ments6g; a ki a tudom6nynyal
nem csak m{lketlvel6sbdl akar foglalkozni, annak ideje 6s
alkalma mintlig kell; hogy legyen a szakdba vdg6'dolgokra,
mert legfolebb vr4r adrlig 6s hallgat, mig a kell6 idd 6s alka-
lom nem kind,lkozik. Vagy a mit mond, fiilt6telesen mondja
csak uz6rl, hogy mdsokat figyelmeztegsen 6s sz6litson fiil
annak a megt6tel6re, a, mire nekik esetleg kedvezdbb lehet
az alkalmuk.

A Nephelis fajainak t6bl6aat6,},an (92.1.) ism6t a m6r
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tiibbsziir emlitett hibd,t tal6ljuk. A Nephelis nemi jellegei

kiiziitt a nyolcz Bzem szerepel, s fajai kiiziitt m6gis fiilv6ve

l6tjuk a Nephelis sexoculata Schneidert.
t7. Nephnlis octoculata Bugml
rA gyttrttk sz6leiken csipk6sek s ezek egypeolvadva olykor

karimdsan felhajl6 szeg6lyt alkotnak.r E montlat sz6r6l az6ta

v6ve k6ptelensr6g, s a mi alatta 6rtelmtll rejlik, az nem 6ll'

A gyiiriik sz6lei teljesen 6pek; csipk6s gytirttk: k6t oklalt

csipk6sek vagy fogazottah n6mely Clepsine fajon, eltil-h6tirl,

hatdrvonalaikon csipk6sek a Branchellion tengeri pi6cz6n a

karim6san fiilhajolhatnak. A Nephelist azonban epen a test

sz6leinek igen csok6ly foktr csipk6zetts6ge jellegzi. A karim6-

san fiilhajl6 sz6l petlig azt jelenti, hogy a kiiz6ptest sz6leinek

amaz 6le, melyben a hdti 6e hasi fiil{ilet taldlkozik, hdtra fel6

k6spenge n6iljd,ra kisz6leeedik. Ez azonban a fajnak korr6'nt-

sem 6,lland6 jellege.
Ha Orley a Moquin'Tanilon 6,ltal hasznd,lt elnevez6seit

a flirutlo vr{ltozatainak elvetette, mi6rt tartotta meg aNep}re-

lis v6ltozataindl a 8e nem rosszabb, se nem jobb Moquin-

Tandon-f6le neveket?
02. Nephelis reticulata Malm.,
rHazdnkban ismeretlen.r Nem l6v6n egy6b, mint maga

a Nephelis octoculata Bergm. var. reticulata, melyet Orley

kiiziins6gesnek montl, a minthogy az i-s: a Nephelis reticu-

lata Malm. sem lehet ismeretlen n6lunk.

azonban, mi 6rtendd az nerdsen bibircsesD alatt az Orley

nyelvezet6n ? Mert gyakran 6szlelhetd tiinem6ny, hogy a

Nephelis tapint6kf pjai t<ibb6-kev6sbb6 kiemelkeclnek s a b6rt

finoman bibircsess6 teszik; s e bibircsek, ha uz dllatot egy-

szerre erds borsaeszbe tlobjuk, 6llantl6an negmaratlnak'



342 D, IF.I. API.TIIY ISTVI,N.



a MAclYARohszAcr pl'C,-LK F^uNLJA. 343

ban megkiiliinbiiztetni.r Tiik6letesbn igaz; de 0rkly itt is el-
hagyja a forrd,s megnevez6s6t.

A felhozott oszl6rlyoz6 jellegek kor6ntsem elegentl6k;
r6ezbei petlig t6vesek. A Clepsin6re mondja: .csak tlurv6-

nyos sz6jsziv6valr. A Clepsine marginatd,nak igen j6l kive'

het6, kor6nteem durYd,nyos a mells6, a sziv6korongia. Mint-

hogy a sziv6korong ma,ga a fej, durvd,nyos sz6'jaziv6 durv6.
nyos fejet jelentene, mr4r pedig a feje, a fejt6ja minden Pi6-
cz6,nak egyardnt hat szelv6nybdl rf,ll, teh6t egyik6 sem alur-

v6,nyosabb, mint a m6siL6. Kiil6nbiizd csak a fej alakja, a

fejtdji szelv6nyek megriivid{tl6se 6s a szemet viseldk azdma

lehet. A Piscicola s a Clepsine fejtdjai kiizt l6vd kiiliinbs6g ii;y

fejezendd ki: A Clepsine fejtdja vagy egyd,tal6ban nem, vagy

kevesebb szelv6ny6vel akikflt 6l srift6koron$gfi, mint a

Piecicol66.
A Piscicola gyttrtiinek szfmdl hat vagy tlznek d,Ilitani

egy-egy sielv6nyre, nagy' f6lredrt6s6t bizonyilla aa e fejezet

ele6 bekezd6s6ben sejtetett igazsr{gnak. A Piscicola minden

hid,nytalan szelv6ny6nek 12 a gy{trttj e ; x) sem tiibb, sem keve-

sebb, 6s liz egy szelv6nyen sem lehet a szelv6nyharmailok tiir-

v6ny6n6l fogva. Irehet igen is 8 a k6t harmadra, 6s 4 az egy

harmatlra fogyatkozott szelv6nyeken, I & megfogyatkozott

szelv6nyek grtiriii egymd,ssal iissze is olvadhatnak. Hogy

azonban Orleynek ezekr6l a lehet6s6gekr6l sejtelme sem volt,

hogy eleven Piscicoldt tal6n nem is l6tott, vagy ha l6tott,

nem n6zte meg, fiiltiidteti a Piscicola-nemr6l adott jellegz6se,

a tiibbi kiiziitt (p. 107), ofgy U,tszik csakis garatjoknok ki-

tolhat6 ottrndnya f{izi 6ket e csalddhozD. M6r pedig a Pisci-

cola s a Clepsine eg6sz belsd szetvdzel,e a legszorosabb, caa-

l6tli rokbnsr{,g ot k6zzelloghat6lag bizonyitja. S azt6n : n lfosz-

szfi, hengeres t€stiik ink6bb tdnczos, mint gytirfizolt' ' ' '

Mellsd testr6sze rendetlen{ll rd,nczos, csakis az iva,rnyildst

kiivet6 r6sz gy{trtli szembetilndbbek stb.r Ilyen rdnczos igen

is a borszeszbe csak rigy beledobott 6llat. Ezen a gy{iriik fel6l

m6r it6letet montlani nem lehet; mert a g5rftrtik, 6pen a

Piscicol6t jellegz6leg erym6st6l igen sek6ly 6rkok 6ltal van'

*1 f,. A 314. oltl. jegyzelnt.
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nak elvdlasztva, magok is igen keskenyek 6s nagyon,kev6ss€
domborodnak ki.

A Piscicola csa,k egy k6pvisel6ie au lcht$ryoMelliildk-
nok, a Halpi6oza-f6l6knek, a melyet uint alcmldil a Clepsi-
nidf,kkal, a Csigapi6ue-Iel6kbl sff'mte dllithat6k. E k6t
alesal6alot a kiivetkwdtep jellegzem.. Fajfejldd6stani szem-
pontb6l a legnagyobbr6szt "tengerben 6ld llalpi6cza-Iel6k
eokkal eltlbb 6,llanak, azaz kor6,bbi alakok, mint a Csigapi6-
cz6,k; tehdt mdsodik alcsal6dal6 ez ut6bbiakat teszem.

l. Halpi6cza-felLk. ( Subfamilia : Ichthy obilnllitlae. )
A test mindig hengerded; (csek6ly fokban ceupdn izom-

m{ikiid6s folytdn, vag'y szenveddlegesen lapdlhat el, puha-
s6ga miatt) ellazfilt izamzat mellett legal6bb: lo-szer oly
hosszfi, mint sz6les. A nydreg mindig megfogyatkozottezel-
v6nyekb6l 6,11 6s legald,bb o harmatlik a testen hatdrozott
befitzdil6st l,6pez. Mird a k6t ivarniilds az illetd szelv6ny els6
harmadiiba esik. A v6gb6lnyil6s mindig a v6gb6ltdj6k ele6 6s
mdsoalik szelv6nye kiizt van. A, sziv6szttony nem hosszabb
az el6nyeregn6l, melynek hatd,rain beltil fekszik, ha nincs
haezn6,latban.' - A tiibbi kiilalaktani jelleg mfr mintl a
Ilalpi6cza-f6l6k egyes nemeihez vezet, vagy a Csigapi6cza-
fel6ken is megvan.

I I. C sig api6cza- fdl6k. ( Subfamilia : Clep sinidae. )
A test sohsem hengerded; (vizszintes kertll6k vagy ors6-

alakf hardntmetszet, mely h6t-haei izomkiitegek mfikiid6se
folytrf,n tribbnyire ellapflt;) ellazrilt izomzul mellett (pihe-
n6skor vagy lassf elhalds utdn) legfiilebb 6.b-sziir oly hosszf,
mint sz6les. A nyereg minden kiiliiniis alak n6lk{ili d,tmenet
a kiiz6ptesttll az elfileslbe. A him ivarnyilil,s az illet6 ezel-
v6ny m6sodik 6s harmarlik harmada kdzt van; a n6i az els6
6s md,sodik kiiziittj A v6gb6lnyil6s a v6gb6lt6j6knak legaldbb
is harmailik szelv6ny6re esik; tiibbnyire e ktiziitt s a korong
ktiziittvan. L szrv6eznrony tiibbnyire hosszabb az eldnyereg-
n6l; ha nincs haszndlatban, az eldnyereg mellsd v6g6t6l leg-
al6,bb is a hyereg mdsodik harmaddig terjed bezdrolag.

rVI. Clepsine Saa.t
aA test ritkd,bban hengeres, ink6bb iisszenyomott, sz6les

6s lapos, tlomborf h6,ttal 6s homorf vagy lapos hassal.,)
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Sohasem hengeres; legal6bb a kifejlett 6llat nem : az embryo
bizonyos fejl6d6si fokozaton minden nemben az. De uz {f,lat
nem is lapos, legfiilebb lapflt, mert kiiliinben tlomborf a
hdta sem lehetne. A has homorflata csak annyira jellegzl,
mint 'ba a Eirudor6l azt mondan6k, hogy olajbogy6alakfi,
vagy hogy a Nephelis eldteste ivben meghajlott. A test ilyen
6llapota bizonyos mtvelet kiivetkezm6nye, bizonyos izom-
munka nyilvd,nfl4sa, 6s igy ideiglenes. dll az, hory legtiibb
Clepsine a has6t homordvd tudja tenni, 6s teszi fdleg akkor,
ha embry6it hortlja.

rTestiik mintegy 60 gytirtib6l alkotott g minden meta-
mera, a, v6gsdk 6gy, mint a kiiz6psdk hdrom gy{irttbdl 6,lla-
nak; megrtividitett metamer6k nincsenek.r A test gytlrtiinek
az6,mu az eg'yes fajokndl kiiliinbiizik a szerint, a h6ny szel-
v6ny fogyatkozott meg, s a mind e megfogyatkozr6s foka; de
a hol legkevesebb a gy{lr{i, a Cl. sexoculat6,n,'m6g ott is 69,
a hdts6 korongt6l eltekintve; s a hol legtiibb, a Cl. tessula-
tdn, ott 7&, E kiiliinb'iizetet a fejtd,j szelv6nyei okozzfrk; a
h6,ts6 testv6g, a szelv6nyek megfogyatkozd,ednak tekintet6-
ben, minden Clepsine-fajndl egyenl6, a nemet jellegzi;
A hdts6 testv6g6n ugyanis, a korong szelv6nyein kiv{il, min-
denkor n6gy fogyatkozott meg; ^z eliilsdn mindenkor leg-
al6bb kett6. S igy megfog5ratkozott szelv6nyek nemcsak hogy
vannak, de szr{,muk meglehetds nagy is, legal6bb hat. Ennek
meghalfuoz{,s6,ra azonban mr6r id6, mikrosk6p 6s kiiliin con-
servdlds kellett volna.

eA kiiilthetd garatnak izomr6tege igen vastag.> Ez a
Piscicol66ra 6pen 6gy 6ll, s igy nem ritkitott betiikkel irand6
nemi jelleg; ery6bir6nt nem is a gatut, hanem ubdrzsingaz,
a mi a kiiilthetd sziv6szuronyt alkotja. nA himivarnyilds a
25. 6a 26., a n6i petliglen a 27. 6s 98. gytirti kiiziitt fekszik.r
Hogy e meghatdrozr{s hibr6s, 6s ha valamely Clepsin: fajra
helyes volna ib, a tiibbire minrlre nem 6,llhatna: kivild,glik
az el6bbiekb6l. cTojd,saikat s a beldkik kifejlddd embryoikat
a hasuk alatt horclozzah. LllO vizekben 6lnek, ntiv6nyekbdl,
gerincztelen 6,llatok, f6leg csig6k neclveibdl tr{,pl6lkoznak.r
Toj6saikat kett6, a CI. bioculata 6s Cl. heteroclita kiv6tel6vel,
melyek mdr ezeket is hasukon honljdk, valamely sima ftilii-
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letre rakj6,k, s ott fiilitttiik id6znek, sz6les testiikkel takatva
ivad6kukat, mintladdig, migaz embry6k sz6,ji v6ge annyira ki
nem fejldtlilr, hogy szd,jmiigritti tapatl6mirigyeikkel anyjok
hasdn megtapnrlhatnak. A foly6vizeket n6mely faiaik 6p irgy
ketlvelik, mint m6sok az 6ll6t; fiiltaldlhatni a Clepsinet m6g
a legrohan6bb patakokban is a kiivek alatt stb. Niiv6nyekb6l
m{r csak az6rt sem tdpl6lkoz}ratna,k, mert a sziv6szuronyu-
kon kereszttll mdst, mint foly6kony yagy folyatl6kban lebeg6
t6ph6,l6kot be sem vehetnek.

Fajait az ad,olt tdbl6zalb6l nem lehet meghotd,rozni,
vagy csak nagyon k6tes biztossr4ggal. Haj6tiir6st szenved a
meghatrf,,rozC,s mindj6rt a f6beoszt6,son. r,4) Kiiltinv6lt, a
Piecicolf,khoz hasonlit6 melled kerek sz6j sziv6val.,r t B) Kerek
az6,jaziv6 n6lk{11'; a fej nem vd,lik eI a testt6l. r Eldsziir az
A) al6 folvett 4 faj egyik6nek' eem kerek a sziv6korongja,
hanem - ha van - tojdsdatl, el6re 6116 hegygyel; azonkivtll
kiiliinvdlt wz6,jaziv6jur, mely csak kiss6 is haeonlithat a
Piscicol6,6hoz a n6gy kiizfil csup6n Cl. marginatr4nak 6s Cl.
megacephald,nak van. A Cl. tessulatdnak, melyet ndlunk is
el6g kiizrins6gesnek tah4ltam, alig valamivel kiiliinvdltabb a
feje, mint a Cl. eexoculatd,nak, mely pedig a B) osntfilyba
van Borozva,. Md,sodszor a szd,jnyil6,s nsga - mert a sz6'jaziv6
6s fej nem kiiliin valami - a fajok legnagyobb finz6n6l
pihen6skor egyardnt kerek vagy keriil6kes; kiiltinbs6g csu-
p6,n a fejtdj mells6 k6t harmatldnak kisz6leseil6s6ben van, I
ez u Cl.marginat6n s a Cl.megacephaldn kiv{il, ha ez ut6bbi
csakugyan kiiltin fajnak bizonyfl, egyiknel sem sz6,mba-
vehet6, 6s a mennyiben m6gis l6tezik, oszt6lyoz6 6rt6k6t
szdmos r{,tmenet rontja le.

L B) oszt1'lyon beliil Orley k6t alosztd,lyt 6llit a ezerint,
a mint a gyomornak hat vagy ttibb pdr oltlaltiiml6je volna.
Ez nem d,llhat meg, abb6l az egyszertl okb6l, hogy a gyomor-
tiiml6k sz6,m6ban a Clepsine-fajok kiiziitt nincs kiiliinbs6g.
Grube, a kit 0rley itt kiivetni l6tszik, mint sok mdsban, 6gy
ebben is t6vedett. R6szemrdl ugyan nem l6ttsm egyik6t eem
ama, kiil<inben is nagyon k6tes hat fajnak, melyeket Orley
ide sorol; de azt nem egyszer tapasztaltam, hogy bd,rmely
Clepsine fajnak lehet hatn6l titbb p6r oltlalttimldje, ha t6p-

j

/:

,)
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ceiive igen megt€lik; kiiliinrisen gyakori dolog ez a Cl. mar-
ginat6n, de megesik a Cl. bioculatr4n is. A kiiz6pt6pce6nek
ugyanis mindentitt kiv6tel n6lk{11 hat p6,r az oldalzsdkja, egy
minden szelv6nynek megfeleldleg, a melyeket befut; van
azonban a, nyeregre esd entodermalis el6tdpcs6nek is min-
den szelv6nyben egy-egy pr4r olclali kitiiremked6se, melyek
az embry6ban td,pl6l6 szikkel C,lland6an kitiiltv6k fgy, hogy
az at6tdpcs66in kiviil iisgzesen 9 k6toldalil d,g l6that6. Ftil-
em6sztddv6n a szikanyag, az el6l6pcsd kitiiremked6sei lassan-
kint visszahiz6dnak, de csak az6rt,hogy alkalmilag, a sziik-
s6ghez kepest fijb6l el66lljanak.

A titbbi oazlfi,lyoz6jelleg, a szemek szdm6"n kiv{il, szin-
t6n hasznd,lhatatlan: r,kisebb testn - <rnagyobb testD nem
fajmegkiikinbiiztet6s. Sajr6ts6gos t6ved6sb6l a Cl. maculosa
Rathke a n6gyszemiiek kiiz6 kertilt itt is 6s alf,bb is.

Kulcsot a magyarorszr{gi Clepsine-fajok ftilismer6s6hez
r6szemriil az Orley 6ltal frilsorolt <isszes Pi6cza-fajok r{,ttekin-
t6se utdn kis6rtek meg atlni. Meg el6bb azonban jellegzem a
Clepsine nemet, kiildniisen a Piscicold,val r6llitva szembe.

Clepsinc. A hir6nytalan szelv6ny h6,rom, m6ly bardzdrf,k
6llal eL6id6zett gytirttbdl d,ll. A fejtdjnak csak k6t vagy hr6rom
szelv6nye fogyatkozott meg. A tapad6korong r4tm6r6je min-
dig hisebb a k<iz6ptest legnagyobb sz6less6g6n6l. Legna-
gyobb, leg6lland6bb 6s minden fajndl megvan a harmadik
szelv6ny szemprflrja ; szem csupd,n kiiz6pmelletti vonalban r{ll-
hat, es csak egy p6r egy szelv6nyen. (IIa ttibb p6r van, a m6-
sodik szelv6ny szemp6rja minilig a legkisebb.) A Clepsin6k
soha sem fsznak.

<, 7. Clepsine marginata. MuIl.,
Eldfordul bal6n az eg6sz vil6gon; mindeniitt gyakori.

A CI. bioculata 6s Cl. sexoculata mellett a legkiiziins6gesebb
Clepsine. Tal4lhat6 s6sokon 6s kiivek alatt egyar6nt. A lassil
foly6sii vagy 6,116, posvdnyos vizeket keilveli. S ilyen helye-
ken haz6nk mintlen r6sz6ben megtaldltam, n6mi keree6s utd,n.

Fejkorongjd,t a n6gy els6 szelv6ny alkotja 10 gyiirtlvel,
nem hattal. A ndlunk el6fordril6 Clepsin6k legjellemzdbb
tulajdonsd,gait az al6bbi td,bl4zathar rlssze fogom foglalni; itt
teh6t csak a f6bb t6ved6seket fogom helyreigazitani.
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02. Clepsine m,e(tacepha'la' ( Apdthy t: 9:ly) :' 
t!'," 

- ,
Oszinten bevallom, hogy mitldn e faj leir6'sr6't Urleyver

kijzijltem, ezl mlgmagam is csak ideiglenesnek tarthattam'

"--"ty 
nagyobb-sz6mir p6ltld'ny alapjil m6g kieg6szit6sre

vert. e.UUan az icl6ben eg6szen mds, r{tal{'nosabb 6rdektl k6r-

rl6sek megoldd,sd,val foglalkoztam aPi6czdtkon' 6s nem r6rtem

rerd, rendeiertani 6rdekti megfi gyel6sek lelkiismeretes kereez-

tillvitel6re. Ezt a kiivetk ez6 ny6"ton szllnd'lkozlam p6tolni;

* Orf"y elsieteit kijzl6s6t csak sajnrilattal vehettem tutlom6-

sfl. Az elmirlt nydron nem voltnm oly szerencs6s, hogy a

Cleps. megacephalkt irjra megtaldlhassam' Els6 megfigyel6-

,"ii 
"rop?o 

h,{,ro- pOta6"yoo tirri6ntek; egy a burlapesti

"gft"-i'd,llattani 
intezet birtokdban van' Hogy a Hazay

Aiirf Otf.y szerint (p. 99) a Kalugeri forrd'sban taldlt Clepsine

is ilyen oolt-., azt nem tutlhatom' igy iehd't j6 lelkiismeret'

tel csak azt javasolhatom, hogy a mig 6jra fol nem lelem 6s

pooto."o t* Lem irhatom az cleven pekld'nyok ut6n' a Cleps'
'megacephala 

fij faj maracljon fiigg6ben es egyel6re tiirirltes-

*"k u *ugyrtorszt{gi Pi6cz6'l< Faun6jr6'b6l'

n3. Cleytsine t)errucatct Fr' Mulll

Aligha 
-mds, 

mint a Cl' testulata, melynek hrituls6 szem-

p6,rja szint6n gyakran hidnyzik; legald'bb nincsen semmi oly

*4, i"tt"g, meiy eit6l 6lesen megkiiliinbciztethetn6'

,,4. ClEsine tessu'luta Mill''t

N6lunk is el6g gyakori' flarasztin a Dun6'ban nem egy-

szer tal6,ltam, sdt egy alkalomma'l az elmirlt augusztus havd''

ban n6hd,ny n6gysziig 6lnyi teritleten egy 6ra lefolyd'sa alatt

nyolcz petaanyt, t'titOnUOzO nagysd'gfakat' szedtem' Egyike a

legjellegzeterit, fu;t";tod6stani szempontb6l is leg6rrlekesebb

f*l"m"i. Test6nekioltrinri l6gys6'ga 6s rendkivtll 6l6nk moz-

gisa mincljd,rt f<ilismertetik' Nevezetes, hogy legink6bb kor-

tad6 r6szein tal6ltam a s6soknak, tirbbszor a firlszin sz6tsz6rt

level tiirerl6kein; mig a ttibbi Clepsine inkd'bb a friss levele

ken 6s m6lyebbben, ktizel a gyiik6rhez tart6zkodott' Ossze-

hangzik e tapasztalntom a Miiller Fr'-6vel' a ki Anoclonir{'k

iires"h6jaiban 6s korhatl6 d'gakon tal6'lta' Nen-r k6tlem' hogy

huz6,nk mrf,s r6szeiben is bdven eldfordirl'
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. 15. Clepsine senoculata Bergm.,
cHdrom szemp6rja *&.,5.6s 6. gy{tr{tn fekszik, erytitte-

sen h6romsziiget alkotva; a mells6 szempr4r olykor az egybe-
olvaddsig krizeledik. a A szemek az egy-egy Wtiriire fogyatkozott
mr{,sodik, harmadik 6s a hir4nytalan negyedik szelv6nyen van.
nak. dltand6 jellegiik, hogy kiljesen pdrhuzamos k6t sort
alkotnak, a belsd kiiz6pmelletti vonalban. Az els6 p6r vala-
mivel ktizelebb van ugyen a m6sodikhoz, mint ez a harma-
dikhoz, de cnupdn annyival, a mennyit a szelv6nyeknek a
testv6gek fel6 halad6 riivicl{il6se szabd,lyezerfrleg ig6nyel; az
tisszeolvaddsig csak akkor kiizelednek l6lsz6lag, ha az 6llal
erdsen osazehfiz6dik: ilyen erdsen tisszehuz6dott, kis'z6lese-
dett Cltipsine sexoculatdb6l lett a Cleps. sabarionsis n. sp. 6s
a Cl. carinata Diesing.

(Feh6res foltokkal a fekete szemiilcsiik kiiziitt.r A kid,ll6
szemrilcsiik sohaeem feket6k egyetlen Clepsine fajnr4l sem.
6peo au jellemzi 6ket, hogy pignent n6lktiliek, 6,ttntez6k.
A sdrgr{,sfeh6r foltok az elsb gytirtikiin a szemiilcsiik alatt
fekiisznek, a test m6lyebb r6tegeiben. A m6sodik gyttrilkiin
a szegllyvonalban ugyanilyen, csakhogy nagyobb, az els6
gytlr{ire is dtterjetld szabdlytalan alakf foltok vannak. A har-
mailik ryiirtik a fiiltiletee fekete, rcczds pigment s{irfibb elren-
dezdd6se r4ltal titnnek ki. A kiiz6ptesti szelv6ny egyes gyti-
rtlinek ilyen jellegei igen 6lland6ak 6s a fajt jellemzik. A ho-
m6,lyos feh6r foltok ugyanazon sejtekbdl r4llanak, a mindk a
Cl: marginata sr{,rg6s foltjait, a Eirudo els6 ryttr{tinek vil6-
gos pontjait stb. alkotj6k. Jelenl6tiiknok alaktani 6e fajfejl6-
destani fontoss6got tulajdonitok.

Epen a Cl. marginata, tessulata 6s sexoculalfuru n6zve
oly jellemz6 csoportjai a s6rgds, d,tl{,tszatlan, egysejttt fagy-
gy6mirigyhez hasonl6 sejteknek hidnyoznak toljesen annrfl
a Clepsine-alakrri,l, mely 0rleyn6l mint dltalam gy{ijt<itt
var. danubiensis szerepel. Irz6ta arr& & meggy6z6d6sre;utot-
tam, hogy ama v6lt v6lfajban rij ffial van tlolgunk, s hogy
neve nem mnratlhat var. dauubiensis. Ftiltald,ltam ugyanis
N6poly kiirny6k6n is, rigy a Sebetoban, mint a Sarnoban.
Earasztin is, Ndpoly vid6k6n is el6g kiiziins6ges, 6s noha a
Cl. ebxoculatdval egyiitt fordfil eld, semmif6le dtmeneti.ala-
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kot a kett6 kijziitt, a mi legald,bb a foltok bi6'ny6t vagy jeJe,n-

"ott,ntitt"tr,nemiucrtamt"ii""f lflJl,i?"T:#if"-JJJi,Ti
,*tt.- Iol az irj alaknak'

kiildnbtiz6se elsd tekintetre

rcsitbb, nemcsak keskenYebb'

tle vekonyabb is, es alapszine't se nagyobb fekete' se sd'rgds-

feh6r foltok nem tarki,,iz6,k. Ez egyszin{is6g6t v6ve tekintetbe

Cl. concoloro"k ot"t'em' ROvitILn igy irhatom Ie' csak a

kiiltinbs6geket emelve ki :

Cl, concolor n' sp' Teljes kinyrili'skor hatszor oly hosz-

szir, mint sz6les, es negyszer oly Y-tJ"t:,*int 
vastag (Cl' sexo-

.Jt7"ur e szdmok +,'i e" t',tJ;Tffi,T# ;::3i.:?,1;:i:"?
culat6,6 csak kev6ssel a hossz-

lakja legjobban szilvamaghoz'

e mantlol6hoz hasonlit') Il4ta

vilr6gos h6,v6barna, hasa halovr{'ny sziirk6sziild' az h6rom' ez

il;;t igen keskeny, siit6tbarna hosszanti s6'vval tarkitott;

az a belsd 6s kiilsd tOuOpm"tl"tti 6s a kilsd szeg6lymelletti'

ez a bels6 ktiz6pmelletti s a kiils6 szeg6lymelletti vonalban'

A legvastagabb, u nelib"ls6 kirz6pmelletti s6'v' az elsb gyttrtik-

nek megfelel6leg csak igen kis clarabolon van megszakitva'

itji ,..*"t,t6nii a t"lso" kozepmettetti sr4v csaknem fekete'

h6romszor oty suOft', *'gs'atit6sainak kijzei csaknem oly

hosszfak, mint a *"gt*#O sd,vdarabok') A gyttrtlk fele oly

domborirak, mint a 6t. sexoculata6i' A hi6nytalan szolv6ny

elstl gy{tniin I6v6 szemiilcsijk harmatlresz akkor6k mint a

bi".li".,'r',au'0;;;'!:;;X';,:ln!;li,|t,'.#o:'il;:#:!k
raUt Ttqm,eitezas, mely a seroculata

',;,'";;;;;;;;;;;::'!;::':'::,;'#""ffi ilffi 1$"'Tl
barna pigmentet t*iO p'*t"ot"j':ik:l stlrtin tele van hintve')

;l;;";;y"ub poldanvok ^-'i'ik:tt. kinvul6sn6l 30 mm'-t

6rnek el; ile m6'r 'otf"f kisebbek 6s ivar6rettek' A melyeket

Elarasztin tararta-, ?LrOrran nagyobbak, mint a nd'polyvitl6-

kiek. Ez ut6bbiak s2".. ig.o gyuuto" hi6nyos ; uz eIs6 p6r
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ipen apr6, tl hamarlik hi6nyos. Altal4ban 6l6nkebbek, mint
a Cl. sexoculata.

A Cl. concolor a Cl. sexoculatdhoz igen kiizel,6ll6, de
val6sziniileg r6gebbi fajfejldil6stani alak, mely az ut6bbit a
Cl. bioculata - heteroclita 6,ggal krjti iissze. IIa azonban
valaki teljes dtmeneti sorozattal kimutatja, a mi n6kem nem
siker{tlt, hogy m6g ma is megvan a,z 6,talakul{s kapcsa a ket
faj k<izritt, az enyimet szivesen visszadllitom a varietasok
vercny rangjfua. Mert egy korszeril rendszertarn f<iladatrf,irl
ma nem a fajok szaporitdsd,t, hanem lehet6 kevesbit6s6t, az
egyszertisit6st, a siipr6st tekintem. Mder6sst azonban irrdm'
mel l6tok minilen oly alakot, mely td,volabb 6U6k k<iz6t 6thi-
dalja, fajfejldd6stani ir6,nyt mutat,

16. Clepsine sabari,cnsis n. sp.D
nA negy szem6lcssor ktiz{il a medid,n vonal mellett fekv6

szemdlasiik alig szembettindk, mig a sz6leken fekvdk nagyok,
laposak 6s karimd,san felhajlottak. r Ez van a Cl. sabariensis
jellegz6s6ben ritkitott bettikkel szedve. Hogy a sz6leken fekv6
szemiilcsiik nagyobbak, mint a kiiz6pen l6vdk, a Cl. sexocu-
lat6n is igen k<iziins6ges dolog; annak meg, hogy laposak 6s
karimrf,san fehajlottak, nincsen 6rtelme. <Igen sz6les, n&gyon
lapos teste erdson porczog6s tapintatf. r Az 6,llat erdsen iisz-
szehiz6dott, e Diddn a mttkiicl6 izomzat a legpuhdbb Clepsi-
n6t is kem6nyebb6 teszi, s az fgyis porczszerii Cl. sexocula-
t6,t cerdsen porczog6s tapintatf r-v6"villtoztalhatja. Ez iisz-
szehfz6dottsr{,gnak krivetkezm6nye val6szintileg a ket szamp dr.
r. . . fekete szemtilcedkkel 6s nara,ncsszinil ktjzbils6 pontok-
kal., Feket6k igen a hosszanti sdv darabjai; de nem a
szemiilcsiik; & nsrancsszintl krizbiiled pontok a szemijlcsiik
jellegzb alapzata. A Clepsine sabari,ensis n. sp. egy 4lbnken
sztnezett, nagy Cl. seuoculata, mely a uizsgd,lat alkalmaaal
iqen erds bsszehttzoddsban aolt.

t7. Clepsine carinata Di,esing.,t
Eg6sz leirr4sa arr6l gybz meg, hogy ez is csak egy igen

er6sen iisszehfz6dott, nagyp6ld6nya a Clops. sexoculata vala-
mely vriltozatr{,nak.

t 8. Clepsine heteroclita L. 6s I . Cl,epsine striata ( Apathy
et Orleu ) n. sp.t'

u. T. rtr. [ars. s rnruftzmrun. xtizleuuyux. xxru. r. 4. sz. 24
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' trrz ut6bbi a m6lt nyr4ron szefiet+, tapasztalataim folytr4n
megsziinik faj lenni, s mint 6rrlekes 6j varietr6s az eldbbenibe
kebelezencl6. Az icl6n ugyanis tbbb sz6z p6lddny kozott az
r{tmeneteknek teljes sorozatd,t taldltam meg a, k6t alak kiiziitt.
6les hatd,rt a Clepsine heteroclia 6s a striata kriziitt csakis az
von, hogy az ut6bbi minclen harmarlik gytlriij6n 6s peilig a
szelv6ny harmadik gyttrtlin egy-€gy, a gyilrri eg6sz sz6less6-
g6t elfoglal6 koromfekote harr4nts6v l6tezik, mig uz eldbbinek
iivegszorilen 6,Ilelsz6, sr4rgr{,sfeh6r test6t semmi m6s, szabad
szemmel kivehetd szin nem tarkitja. Ez a kiirtilm6ny a k6t
v6gletnek nagyon elt6rd kiilsdt kiilcsiiniiz. De tal6,lhat6k p6l-
dr4nyok, 6s pedig mind ivar6rettek, melyeken a har6ntsr{v a
typikus hosszvonalaknak megfeleldleg meg ven szakitva; e
szakadd,s majtl igen lieskeny, majd' sz6lesebb, a fekete hr6,t-
t6rbe szorfrl, u szabfilylalan alakf d,gatlan pigmentsejteknek
kisebb-nagyobb csoportjaira szoritkozik, s v6gtil ceak a koz6p-
vonalban marad n6h6ny pont vagy elt{inuek ezek is. A sze-
mek 6ll6sa l6nyegileg megegyezik i a testsz6lek egyformri,k,
az erbsen domborf gytirttk 6ltal l6tesitett csipk6zeten kivtil
egyenldtlen fogazottsdgot is okoznak a cuticula 6jjas nytjt-
vrf,nyai 6s a ki6ll6 tapint6kfpok, 6p fgy, mint a Cl. serocu-
lata test6n.

oApd,thy ktizl6se szerint egbsz nyilron r6,t lehetett ivar-
6rett alakokat talf,lni; csak pet6iket, de fiataljaikat nem hor-
dozz6,k a hasuk alatt.,r Orley f6lre6fielt. A Cl. heteroclita-
striata, ualamint a Cl. bioculata, petiliket is hasuk alatt
h,oril,ozzdk. - A striata alakot m6g etklig csak Harasztin
tal6ltam.

A Clepsine striata tehdt csak mint Cl. heteroclita aar.
striata jogosfilt. Igen iirvendek, hogy a siipr6s r{,ldrisos mun-
krdj6t miniljdrt oly fajon keztlhetem, melyben magamnak is
jutott, b6,r nem eg6szen akarva, biiniirn; mert e n. sp. mell6
zri,rjelbe Orley n6lk{il aligha ker{iltem volna.

r75. Clepsine paluilnsa Carena.,
Az 0rley d,ltal 6szlelt alakok Cl. heteroclitr4k voltak,

melyek iissze l6v6n hlz6dva,mint minden borszeszbe dobott
Clepsino, h6tuls6 k6t, kiiltinben is nagyon kiizel rill6 6s nem
mintlig egyardnt fejlett szemp6ruk egy pdrnak lf,tszott.

D, IFJ. APATEY ISTVAN.
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nA gyiirffk sz6len:ken stiriien csipk6zettek,r - monfia Orley;
cbords sans cr6nelures ni ilentimlee apparents;r - mondja
Moquin-Tanclon (IV. p.371) a Carena nyomdn Ilyen elt6r6s
mellett mi bizonyitsa, hogy az Orley 6,ltul eszlelt alak palu-
dosa volt-e, mikor minclen m6s jelleg a val6tli paludosdn is
megegyezik a heteroclitd,6ival, ha ugyan egyrftal6ban m6s a
palutlosa, mint satnya szemtl heteroclita ?

t76. Clepsine maculosa Rathlte.,
Orley, a ki nem 6szlelte, eg6szen m6s dolgokat ir r6la,

mint Rathke, a ki fiilfedezle. Ez nyolcz szemr6l sz6l 6s stit6t
testr6l, 0rley n6gy szemr6l 6s fiiltttn6en 6,tl6,laz6 testr6l.

077. Clepsine lineata Mtiiller.t
0rley itt egy Cl. sexoculat6t vagy tal4n egy CI. concolort

ir le lineatdnak, mely kiiliinben is k6tes faj. Moquin'Tandon
a hdts6, Diesing a mellsd szemeket jelzi nagyobbaknak, 6s
minil a kett6 ugyanazon forr6sb,6l merit. Eogyan 6fihel6 ez?

Minilezek ut6,n a hazdnkban biztosan kimutathat6 Clepsi-
n6ket, azl hiszem igy sorolhatom el6 : Cleltsine marginata,
Cl. senoculata, Cl. concolor n. sp., Cl.tesswlata, Cl.heteroclita
cun't, I)a,r. striata, Cl.bioculata. Ezek kiiziitt ailn az az iit typi-
kus faj, melyekre mintlen m6g etldig az iroilalomban el6for-
dul6 Clepsine fajt vissza lehet vezetni, akr{r mint synonymr4t,
ak6,r mint va,rietdst, vagy rokon fajt.

o VlI. Nun : Piscicola Bluinaill,e,.,
rA gyomortiimldknek megfeldleg, a medidn v6retl6nybdl

oldalt v6konyfalir v6rt6ml6k hirz6tlnak, melyek a test olda-

Iain hurokszetien vagy peclig s a hdmr6teg 6ltal k6pezett

ijsszehfz6al6 h6lyagcsdkban (Kiemenblii,schen, Troschel) v6g-

zddnek.r E h6lyagok egyardnt jellegzik az Ichthyobtlellitldk
minden nem6t, csakhogy a Pontobdelkf,n6l kicsinyek s a ke'

m6ny, vastagbdrtnem k6pesek kiilomboritani. A mint el6sziir

fiatal Branchellionokon sikerfilt megd,llapitanom, megannyi
izmos falzatri giimbiilydetl sziv, mely a hr4mr6teg alatlilaza

kiitdsziivet r{,ltal csak kev6ss6 kitiiltiitt iiregbe belenyomirl, s ezt

t6,g'6l6"au alkalmd,val eg1szen kitiilti, magd,val emeli a h6m-

r6teget is. Arra val6k, hogy a v6rt, melyet a hdti etl6nyb6l

vagy sinusb6l kapnak, a hasi fel6 tovr4bbits6,k. Nephelisn6l is
j6l ki vannak m6g fejldtlve; de a test tengely6hez ktizelebb,

94*
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beljebb esnek s a kiiz6ptest kettde v6rdbleinek els6 fel6t
alkotjdk. (A h6ts6ban a nephritlium-tiilcs6rek fekiisznek. Az
ezeket 26,16 v6tl7r trz Ichthyobdelliild,knri,l is egyenes rissze-
kiittet6sben vail a,z, oldalszivekkel, a mint e k6pleteket, val6di
jelent6s6gtik kidertil ven, nevezem.) Ataldbao azonban fej leti-
s6giik az tisezehirz6kony oldaled6ny6vel forditott arrflnyban
r4U. (Hogy Troschel az osszehtz6d6 oldaldudorok term6szetet
mily kev6ss6 ismerte m6g fiil, mutatj6k r6la adott rajzai-is,
es hogy kopoltyfknak tartja 6ket. I-.l. al6bb iil6zend6 6rt.)

A Piscicola uemi jellegz6s6ben el6forihil6 fdbb t6ved6-
seket mdr kiemeltem, a kisebbekre nem terjeszkedem ki.
A helyett megkis6rtem a Piscicol6t a Clepsin6vel szemben,
mint nemet riividen jellegzeni. Megjegyzem, hogy 6desvizi
Halpi6cz6nkat, a Piscicol{,t mint nemet a tengeriekt6l (Pisoi-
cola ma^rina Johnst. Piscicola typica Malm. stb.) ktitiin v6nlasz-
tom e ez ut6bbiakat, az eddig egyar6nt haszndlt Ichthyobdella
n6vvel l6tom el. Piscicola alatt tehd,t mindrg 6tlesvizi Hal-
pi6czr6t 6rtek.

Piscicola. Tiik6letesen hengeres teste pihen6skor, a mi-
tl6n hdts6 korongjr{val tapad.va, szabadon, egyenesen, pdl-
czikaszerllleg kinyrilik, krir{ilbeliil hfszszor oly hosszir, mint
sz6les. (A lbghosszabb pihend Clepsin6n6l e szerint arri,nylag
hd,romszor hosszabb.) Ktiz6pteste v6gig egyenld vastag. El6tes-
t6t a nyereg befilz6d6se minf az eg6sz testhossznak elsri negye-
d6t kiiliiniti le. (Clepsiner6lez arriny 1 :5 ill.6.) Gyllrtli sza-
bad szemmel nem vehetdk ki, egy-egy hid,nytalan szelv6nyre
19 esik. Ild,te6 korongja k6tszer oly sz6les, mint a kiiz6ptest
6s a mellsd korong, melynek alkotd,sdban az cittidik szelv6ny
is r6sztvesz. Az oldalszivek a kiiz6ptest olclalait 11 prf,r, (ille-
l6leg 12, az elsd igen kicsiny,) rhytmikusan el-ellapirl6 du-
dorba emelik. Szemek a 4-ik ee 5-ik szelv6nyen vannak; az
el6bbin mindig nagyobbak, sz6lylyelebb 6ll6k. A Piscicola
j61 6s szivesen 6szik.

A Piscicola adott mereteit a nemre n6zve jellegz6knek
tartom; mert azokat szdmos, szinben 6s n6mely md,s r6szlet-
ben nagyon kiil<inb<izdknek ld,tsz6 Piscicoldn, melyek kiizt
megvolt minden ecldig ilyennek tartott faj, rillanil6knak tah{,I-
tam. A szerulk adataiban a m6retek kiiliinbiiz6s6g6t az
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okozza, hogy nem a pihen6, hanem a ttjbb6-kev6sbb6iiesze.
hfz6ilott 6,llah6l, naryobbdra borszeszben megiiltekr6l vet-
t(*. Ez ut6bbi esetben pedig a Piscicola tiibbnyire gtircsiisen
<isszezsugorodott dllapotban hal el; a Troschel 6,ltal adott
meglehetdsen kezdetleges 6bra is ilyenre vall. Troschel
egy6birdnt a Piscicola respiransr6l azt mondja: nist in der
Buhe etwa lrlz" lang und bis 2"' breit,wird aber viel ld,nger
und schmaler, wenn sich das Thier ausdehn$. p[s6[661a reryi-
rans n. sp. Archiv fiir Naturgeschichte. XVI. Jahrg. I. Bd.
p.17-96. Taf. II.) Troschel pihen6snek tart egy oeszehfiz6-
dott 6llapotot, 6s nem veszi yala 6szre, hogy a Piscicola,
mirldn pihen, kinyflt, egyenes testtel l6b6,ltatja magdt a viz
6rama 6ltal.

A szemek sz6m6mak nem akartam & nem jellegz6seben
prrejudicdlni, noha m6g eiklig nem ismeretes m6,s, mint n6gy-
szemtl Piscicola. A r6gebbi rendszertanok n6m elyik6ben, 0rley
fnjmegbat6,roz6 t6bl6"zatd,ban (p. 107) ma is, a Piscicola geo-
metrd,nak Blainv. (P. respirans Troschel, P. piscium Roesel)
tulajtlonitott nyolcz szem nyilvd,nval6 t6vetl6s, melyet csak n6-
mely rendszertani ir6k k6nyelmes conservativismusa lfizhe-
tett meg a v6gk6pi helyreigazittat{,elll; mert csak egy pillantr{s
arrd a,z alakra, mely tr4n inkdbb respira,ns, vag'y &ff&, a mely
ink6,bb piscium lehetne, el6g meggydzni benniinket arr6l,
hogy a mellsd nagyobb szempdr, a mint hogy kett6vel a hdts6-
b6l egyen6rt6ktl, ttinhetett ugyan ftil kettdsnek, az elsd sor-
ban l6thatott valaki n6gy szemet (Moqu.-Tand.), de a m6eo-
dikbau, a m6,sodik szemp6r hely6n j6 Ielkiismerettel soha.
aOcelli supremi lineares convergentes, postici sex punctifor-
mes. r Ily jellegz6sek a Diesing specialitr{sai (Y. p. AA0.)
Miiller O. F., Leo, Leydig 6s Troschel, a kik kiiliinbiizll gyu-
nitva mind ugyanazt a fajt irj6k le, kiv6tel nelk{il 4 szemrdl
sz6lnak. Diesing nem tudom, mif6le gzinfoltokat tarthatott
m6g a hd,ts6 sdv mellett szemeknek. Orley pedig vd,ltakozva,
az ellent6teket szdmba nem v6ve, majd Diesinget, majrt fe-
dig Troscheli 6s Moquin-Tanilont irja ki. fgy van, hogy k6t
lappal hd,trdbb a Piscicola piscium Roesel-nek, bdr 6pen
ennek adott nyolczat, mdr csak n6gy szemet enged.

Moquin-Tanrlon, a ki ez 6ltal kiinyv6nek egyik legke-
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v6sbbqmenthet6 hib6jr4t drulja el, azt montlja a Piscicol6r6l :
nCes Eirutlin6es ne nagent point; . . . Si on les abantlonne
ri ellesmOmes, elles se laissent tomber au fond tlu liquitle.r
Troschel azl a gyaniuj6l1fejezi ki, hogy Moquin-Tantlon leirr4sa

a Piscicola helyett eg4azen mr6,s 6llatr6l k6szttlt, s hory 6
Piscicold,t tal6,n soha sem is ld,tott (p. 18 itl. m.). E gyanfjd,-
ban 6n is osztozom; sdt, hogy' eleven Piscicol4t legaldbb
soha eem figyelt meg, azt biztosan dllithatom 6pen a sz6ban
l6v6 t6ved6se alapj6,n. Elsd kiad6s6ban a Clepsine marginata
Miill. mint Piscicola marginata Moq. szerepel; a mdsotlik
kiatld,sban m6r a Piscicola piscium Roes. k6pviseli a nemet;
de a"z6tt a nemi jellegek egy r6sze, p6ltl6fil ircompos6 tle 63
a,nneaux tr6s peu saillants, le tlix septibme et le vingtibme
portant les orifices sexuels etc,r (p. 993. IV.) egy hiduyosan
megfigyelt Cl. marginat6,r6l szfumazik, megtiriikitve a rend-
szertanban a tijbbi kozl azl is, hogy a szelv6ny 3 gytirtib6l
d,ll. Ugyanerr6l a Cl. marginatdrll kertlt a Piscicola nemi
jellegz6s6be, hogy ez ut6bbi nem tutl fiszni, j6llehet 6pen
'6szdsu egyik legj obb megkiil iinb<iztetd j ele.

Ezek elmonddsdt tartottam sziiks6gesnek, az eldrebocsril
tottakon kivill, a Piscicola-nem jellegz6se megokol6sdra. IL6us-
suk a fajok t6,hl6zatdt 0rleyn6l. Felosztja 6ket el6sziir a sze-
rint, hogy vannak-e szembetiin6 lfigzth6lyagocskd,ik, vagy
nincsenek; e m6,sodik osztd,lyon beltll a szerint, hogy n6gy
vagy k6t szempdruk va,n-e; a k6t szempffiakat a szerint,
hogy a mellsd szemek kisebbek-e a h6ts6kn6,l, n6{X megfor-
ditva, v6g{il pedig ez ut6bbi csoportba ogztott kettdt a szerint
kiiliinbiizteti meg, hogy a hr{ts6 szemek pont vagy vonalsze.
r{iek-e ? Hogy e jellegek a fajok kiiliin v6,laszt6'sdra mit 6rnek ?
konny{l bel6tni- Az oltlaltlutlorok - l6gzbhSlyagcsd,knak
nem nevezhet6k, mert mdsra val6k, e neviik t6vetl6s'szti-
liitte - fiiltttnds6ge csakis att6l fiigg, mily gyors, mily er6s
az 6llat v6rdrama, az az milyen, elsd sorb&n, uz eg6szs6gi
r4llapota. Ugyanazon 6,llaton vizsgrf,ltatdsa elej6n az oldal-
szivek jobban kitlomborodnak, mint k6s6bb, mitldn az 6llat
a vizsg6l6s 6,ltal mdr szenvedett. Conservdlt r{llaton peilig
csak a v6letlent6l fiigg, mttkiid6siik milyen fok6n maratltak

oLeg uz olilalszivek; hirtelen hal6lndl tele lehetnek, lassir
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hal6ln6l, elcliigl6sn6l, tiibbnyire kiiiriilnek, a dudorok elt{tn-
nek. Eogy nyolczszem{l pisciaola m6g edclig nem ismeretes,
azl m6r mondottam. A hr4ts6 szemek a melrs6kn6l piscicol6-

A szemek nagysiga 6s alakja, f6leg a minrlig fejleflen h6ts6
pr{r6, mint olyan szerv6, mely m(g nem d,lland,6sttlt, m6g a

kiiz6pvonal olclalszd,rnyai sz6lesek s a test fiilfiretes. tecz6s

Troschel a, maga, P. respirans n. sp..e 6s az eldtte leirot_
tak kiiziitt, a dlgzth6lyagoku nugysdgfin kiv{il csupa olyat
gyanit kiiliinbs6gttl, a mi vary eryBzer{ien t6ves leir6s, mint
pl. a kiilrinben is nagyon megbizhatailan l_reo ftsz&61 a h6t
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eg6ssen el is ker{ilhetik. Troschelnak nem volt elegendd oka
16, hory a Piscicola piscium Roesel mell6, bdrmily hir6nyo-
san irta is le ezt Moquin-Tandon, a Pieoicola respirans Tro-
schelt oda rf,llitsa; sokkal jobb munkd,t v6gez vala, ha a
Moquin-Tandon es mdsok t6ved6seit, forr6saikra vezetve
vissza, megmagyar{,zza 6s helyreignzitja. - A mi v6g{il m6g
a Piscicola Percp Templeton-t illeti, annyi rosez leird,sa da-
czdra is kivild,glik fel6le, hogy az sem lehet m6s, mint pisci-
cola piscium.

Bdtran kimondhatjuk tehdt, hogy az Orley d,ltal fiilsorolt
hat Piscicola-faj krizdl egy, a P. linearis Diesing nem pisci-
cola, hanem Cl. marginata Miiller; a t<ibbi rit pedig csupdn
jelent6ktelen nagys6gi 6s szinvdltozata a tiirzsalaknak, mely-
nek legr6gibb neve Piscicola piscium Roesel, az egyetlen
eddig ismert eur6pai Piscicola-faj.

aMegjegyzem,D - mondja Orley - rhogy a piecicola-
fajok kiiziitt l6lez6 nagy zavart nekem sem sikeriilt v6glege-
sen megoldan Tribbet is mondhat vala; azt, hogy e
megolddst meg sem kis6rti. Kiinnyen sikerillhet ez b6,rkinek,
a ki mag6,t bizonyos el6it6letekt6l f<ilszabaditja, s csak ne-
hr6,ny tuczat eleven Piscicoldt is megvizsgill, - kiikinbrizd
helyrdl val6kat, - s azt6,n az irodalmi adatok fiiliitt n6mi
kritikdt gyakorol.

.. A nagy p6lddnyai a P. respirans Troschel-nak, melyekei-
Orley (p. 108), mint Csongr6,dr6l szdtmaz6kat emlit, v6rrel
teleazilt, hatalmas Piscicola piscium voltak. Ennek nagysrf,ga
ugyanis 2-& cm. kiiziitt v6,ltakozik. A kisebb p6ld6nyokon
azt tapasztaltam, hogy tribbnyire mint him ivarfiak szerepel-
nek a nagyobbakkal szemben, melyek leggyakrabban n6i
ivarufiara 6rettek.

Es ezzel befejezem a nMagyarorsz1gjpi6cz6,k Faun6jar
6,ltal szolgd,ltasott adatok kritikai taglal6s6t. Szdmos apr6bb
t6ved6s fel6l hallgattam, 6s e megjegyz6sek ime m6gis na-
gyon is sok teret vettek tah4,n ig6nybe.

Ilasznos szolg6latot v6lek azonban tehetni mindenkinek,
a ki Pi6cz6kkal akar foglalkozni, hu hazai pi1cniink m,e,oha-

-G'
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tarozdsdra m6g v6gttl tal6n gyakorlatilag is ert6kesithet6
kulcsot dllitok iissze, a kifejtett elvek alapjr4n. A jellegeket,
csupdn kiilalaktaniakat, 6s csup6n egy6ni becsl6et6l fiigget-
len t6nyeket v6ve f<il, fgy csoportositom, 6,tal6nos alaktani
6s fajfejldd6stani 6rt6kiik sorrendj6ben, hogy ha valaki a
meghatd,rozr{,sn6l az egytiv6 dllitotiak ktiz6l csak egyet is
megtudoft tal6lni, biztosan megkiil<inbiiztethesse az illet6
csoportot a v6le szemben d,ll6 md,sikt6l. Z1,rjelbe itt-ott a gya-
korlati 6rt6kesit6snek szolgr6,l6 magyardzatokat teszek.

Izelt adgtagok 6s beladz ndlkiili khtuldeli r1szardmtos
dllatok, k6toldali csiives kivd,laszt6 szervekkel. (Az dllatkcir
meghatrf,rozr{aa : Ter nles, Fdrg ela. )

T'bbb, egymdsutdni szeladnubdl dll6 F|rgek, melyek szel-
adnyezetts4ge kulsd jellegelc sorozatos ism\tlhd1shben is nyilad,-
nill. (Cla,ssie ,Anruwlata, Gy{l,rrts Fdrgelc. Sem az
el6bbeni, sem ebbe a meghatdrozdeba nem vehetd fel tiibb,
szorosan kiilalaktani jelleg, a mi dllana az osszes ide tafioz6
alakokra egyar6,nt.)

Ord.o Eirudinea, Pi6czafeLek.
Csupasz testtl, v6gtagok 6s minden chitinftiggel6k (ser-

t6k, kamp6k stb.) n6lh{ili, tiibb6-kev6sbb6 l6gy, (a fiatal iiveg-
porcz kem6nys6g6t legf<ilebb, ha el6rd) megnyirlt, (legald,bb
2-3 szot oly hosszfi, mint sz6les) esetleg vizezintesen ella-
pflt, ile mindig felttinden domborf hdtir (sohasem lapos)
GyCirtis Fergek, melyek egy mellsd testv6gi korong, illetdleg
korongalakflag sz6tnyithat6 az6,j fel6 nagyobb m6rt6kben,
s egy mindig hatdrozott, ftilttind korong mint hd,ts6 testv6g
fel6 kev6sbb6, de hirtelenebben megv6konyodnak, (6gy, hogy
a test legnagyobb vastags6ga mindig abdls6 fel6be esik).

Sohaeem csfsznak, se vizszinteeen kigy6dzva nem sikla-
nak, hanem vagy ellapf ltan, ftigg6lyes hulldmzd,ssal 6sznak,
vagy legtiibbnyire - a mellsd sziv6koronggal, illetdleg sz6,jjaI
fog6dzva, s a hdts6, tapad6korongra tr{,maszkodva - kfsz-
nak, (mintlig csak el6re; hr4trafel6 nem tudnak haladni).

(Takar6h6,mjok soha sem csill6s.) Bdriik mindig szab6-
lyosan, hatdrozottan grtlttlzdl,l, titbb - de minden esetben



nr-/
I
l - .

360 D, IFJ. APATHY ISTVI,N.

szab6lyszer{lleg r4llantl6 szfimft - gy{lrtlvel egy-egy bels6

szelv6nyre; (tle a gyiiriik domborrilata, 6s elv6laezt6 bardz-

tl6,ik nem minclig el6g fiilt{indk a szabad szemnek; kell6

kezel6s 6s nagyitr{s mellett azonban kiv6tel n6lkttl 6lesen

megkiiliinbiiziethetdk). Az egyen6rt6kfi gyttrtlk a kiiz6ptesten

6tal6ban eg.yforma sz6lesek, (elvdlaszt6 bafizdfiik egyforma

m6lyek,) de a testv6gek fel6 fokozatosan keskenyeilnek, (a mi

kiikintisen el6re fel6 figyelhetd j6l meg).
A szd,jnyilds a mells6 testv6gtdl legfiilebb k6t szelv6ny-

nyi tr{,volsd,gban kezdddve, a hasi oldalon van; (illetdleg a

sziv6korong homorrilata term6szetes, rendes 6ll6sbrn ftzs:fl

lefel6 tekint; fiilfel6 sohasem.) A v6gb6lnyil6,s a h6ti kiiz6p-

vonalban, Iegfiilebb k6t szelv6nynyel, a tapatl6korong el6tt

van. Az ivarnyildsok a test mellsd harmatil{,ban a hasi kiiz6p-

vonalban; a him ivarnyild,s, (a mely mintlig nagyobb 6s fel-

tttndbb) a t1.ik, a ndi a 1Z'ik szelv6nyen.
A test 33 szelv6nybdl alakflt, kiizttliik el6l (a fejtt6,jban)

legald,bb kett6, h6,tirl mindig 9, illetve 10 fogyatkozolt meg,

mely ut6bbiakb6l a hr4ts6 hat a tapatl6korongba szorfilt iissze ;
a testnek legal{,bb 13 szelv6nye, ezeh kiizt a ktiz6ptestnek
(a test legvastagabb r6sz6nek) kiiz6psd tiz szelv|nye mintlig

hid,nytalan, az ut6bbiak kiilsdleg egyform& alkotr{sfak. (S egy'

egy hid,nytalan szelv6nyhosszat k6pvisel a kiiz6ptesti gytirtl-
' k6n sorozatos egymr4sutd,nban ism6tl6d6 bdrmely k6plet d,ltal

megszabott testszakasz. P6ld6fil a gy{tr{iknek az a mennyi-

s6ge, mely bizonyos renclben elhelyezett szemiilcsiik, szin-

foltok stb. egyik har6ntsor6t6l - inclusive - ugyanily rend'

ben elhelyezett sz6miilcstik, szinfoltok stb. legkiizelebbi ha'

rr{ntsorr{,ig - exclusive - szr{,ml6,lhat6.)
Megiegyzem, hogy e rendi jellegz6s elsd k6t bekeztl6se

frilt6tlenttl €legentld arra, hogy egy Gytlr{ls F6reg, rigysz6l'

v6,n egy tekintetre, ha eleven, mint Pi6cza fiil legyen ismer-

het6. A m6g enttdn kiivetkezd jellegek eldk6szitenek a

Pi6cz6"k meghat6rozrf,s 6ru az aldbbi td,bl6,zatb6l.
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I. csal6d.

A bd,rzsingban kirilthet6 (hajl6kony, nem p{,nczdlozott)
sziv6szurouy; a kiiz6ptest egy.egy szelv6nye 3, (6), illet6leg
19 gy{lrtibdl 6,11, (ut6btri esetben a gy{ir{tk szabad szemmel
alig vehetdk ki keskenys6giik, kis domborflatuk 6s sek6ly
elv6,laszt6 barr6zd6,ik folyt6,n. A hat gytlrtisek mind tengeri
alakok, a nr4lunk azonban nem tal6lhat6 Enmentaria kiv6-
tel6vel). __- ___ Rhynchodelliilae.

tr. csal{,cl.

A brf,rzsing egyenes lefut6sri, kitolhat6 sziv6szurony n6l-
kiil. A k<iz6ptest egy-egy szelv6ny6re iit gy{lr{i esik. A nephri-
dium nyild,sok (igen apr6, hard,ntkeriil6kee nyildsok, egy-6gy
mind a k6t oldalon) a szelv6ny iitiidik gyttr{1j6nek h6ts6 sz6-
l6n, a hasi fiiltileten vannak. Gnathobilelliilae.

I. Rhyncobdellitlp.

A) AlcsalS,ct.

A test mindig hengerded; (csek6ly fokban csupdn izom-
mttktirl6e folyt6,n vagy ldgysd,ga miatt lapflhat el,) ellazflt
izomzat mellett legald,bb lizszer oly hosszri, mint sz6les. A fej-
ti,j egy r6sze minilig r6llanrl6 koronggd, sz6lesedik ki. A nyereg
mindig megfogyatkozott szelv6nyekbdl 611 6s legald,bb harma-
dika .(az eg6sz testnek 12-ik szelv6nye; a megel6z6k k6zt7l
mege a fej hotot vett ig6nybe) a testen hatdrozott beffizdtl6st
k6pez. Mintl a k6tivarnyilds az illet6 szelv6ny elsd harmaddba
esik. A v6gb6lnyil4s minclig a v6gb6lt6,j6k els6 6s mdsodik
szelv6nye ktrzt van. A eziv6szurony nem hosszabb uzel6nye-
regn6l, melynek hat6,rain bel6l fekszik, ha nincs hasznillat-
ban. (E tdjtani viszonyt nem neh6z megdllapitani, mert az
ide tartoz6, ndlunk is el6fortlul6 egy nem el6g 6,ll6tsz6 arua,
hogy k6t iiveglemez k,iiz6 fogva, bu rd n6mi, vigydzatos,
lapit6 nyomdst gyakorlunk, a lenezek kitz6 viaszgoly6cskfkat

361



' )

/.

t

;
I

362 D' IFJ. AP{TEY I8TVI,N.

t6ve, 6tt{lntesse orrmdnya helyzetet. Az eldnyereg a hat szel-
v6nyti fejtr{,j ut6n, a nyereg el6tt, kdvetkezd h6rom szel-
v6ny) K6konokat raknak, s ezeket szil{,rd testek szabad fitltt-
let6re (sohsem a gazddjukra) erdsitik. Ilalak v6r6b6l tdpl6l-
koznak. --- --- Ichthuobilellid,ae.

B) AlcsalSd.

A test (legal{bb a kiiz6ptest) soha,sem hengerded; (viz-
szintes ker{il6k, vagy ors6alakri har6,ntm etszet, mely hdt-hasi
izomkiitegek mtlktidese folyt6,n ttibbnyire eltapflt ; a hd,t
domborubb, mint a pihen6skor mindig valamely fiilttlethez
simfl6 has;) ellazrilt izomzat mellett, (pihen6skor vagy lassu
elhal6,s utr6,n) legftilebb 6-7-szer oly hosszri, mint sz6les.
A nyereg minden kiiliiniis alakrilat n6lktili r4tmenet a k6z6p-
testtdl az eldtesthez (haszndlatos kifejez6ssel, nincs p6,rzdsi
nyergiik). A him ivaruyil6s az illet6 szelv6ny m6soilik 6s har-
medik harmada, a n6i az els6 6s mdsodik kiiziitt van. A v6g-
b6lnyil6s a v6gb6ltd,j6knak legaldbb is harmadik szelv6ny6re,
ha nem e mrig6, esik a, v6gb6lt6,j6k s a korong koz6. lt sziv6-
Bzurony egy kiv6tellel legaldbb oly hosszri. mint az eldnyereg.
K6kont nem k6szitenek; pet6iket sz6les testdkkel takarj6k 6s
embry6ikat hasuk alatt horrljdk. Kev6s kiv6tellel csakia ge-
rinczteleneknetlveib6lt6pld,lkoznak.--- ___Clepsiniilae.

A) Alcsal6,tt : Ichthyobctellid.e.

7. Nem:
Tiik6letesen hengeres teste pihen6skor, (a mirldn h6ts6

korongj6val tapadva, Bzabadon, egyenesen, pdlczikaszerfileg
kinyulik) kiirUlbeltll hirszszor oly hossz6, mint sz6les. (A con-
servflt, fl5leg uz egyszertlen borszeszbe dobott d,llatok er6sen
tissze vannak hriz6dva; de hosszasdguk ekkor is legal{,bb
8-10-szerese a sz6less6gnek.) Kiiz6pteste v6gig egyenld vas-
tag, (vagy h6trafel6, alig 6szrevehetdleg megvastagoitik.) El6-
testEf a nyereg halvdnyabb iivk6nt felt{tnd bef{lz6d6se, mint
az eg6az testhossznak els6 negyed6t kiiltiniti le. (N6i ivar-
uyil6sr{,t <iessehrii6d6skor a kiiz6pteetnek eldbdreserfi reildje
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n6ha eg6szen eltakuja.) Gy{irtti szabad szemmel nem vehe-
t6k ki; ery-egy hir4nytalan szelvenyre 12 (illetve 14) esih.
Hdts6 korongja k6tszer oly sz6les, mint az eliils6, itletdleg a
kiiz6ptest, melynek oldalai 11 (illetdleg 12)p6l rhyimikusan
ol-ellapdl6 tludorba emelkerlnek. (E b6lyagok 616 dllaton
halvr(nyak, d,ttetszdek; elhalf,skor teljesen ellapirlnak ; hirte-
Ien megiilt p6lddnyokon n6ha megmaratlnak.) A szemek a
4-ik 6s 5-ik szelv6nyen vannak; az eldbbin mintlig nagyob-
bak, tehr4t kijjebb is 6rnek. J6l 6s gyorsa,n uszik. Kirszdsakor
teste hosszvonala tinmag6ba visszaterd ivbe hajl-ik, (a meny-
nyiben hr{,1s6 korongjdt rendesen rdteszi az eliilsdre s ezt
al6la rigy hizza ki). A legkiiliinfel6bb csontos halak fsz6in
vagy kopoltyfiin 61. Pisc'i,cola Blainville.

B) Alcsaldd: Clepsinide.

2. Nem:
A hidnytalan szelv6ny h6rom, m6ly barr{,zrl6k 6ltal el6-

id1zett gytirttbdl 6ll. A fejtd,jnak csak k6t vagy hr{,rom szel-
v6nye fogyatkozott meg, (azaz 6lI brf,romn6l kevesebb gyttrtt-
b6l. Sz6mbavehetd 6s 6lland6 sziv6koronggd, a ndlunk 6l6k
kiiz{il csak egy fajnr{,I sz6lesedett ki a fej), A tapad6korong
6,tm&6je legf<ilebb a kriz6ptestlegnagyobb szeless6ge k6t har-
madr4val 6r f<it kinyrildskor. (A testsz6lek mintlig tiibl6 ke-
v6sbb6 domborfr ivet alkotnak.) Az eldtest riividebb akoz6p:
es ut6test negyed r6sz6n6l. (A n6i ivarnyil4s el6 esd leslr()ez
tiibbnyire rll.e a miigiitte l6v6nek. A teet eg6sz hossza ar6ny-
lag csak harmadr6eze a Piscicol66nak.) Legnagyobb, leg6llan-
d6bb 6e minden fajndl megvan a harmadik szelv6ny szem-
pr{,rja; szem csupd,n htiz6pmelietti vonalban (6s pedig egy faj
kiv6tel6vel a bels6 kiiz6pmelletti vonalban) 6llhat, 6e csak
egy pdr egy szelv6nyen. Ea tcil,b pr6r v&n, van mindig a m6,-
sodik szelv6nyen is, s ez (az els6 szemp6r) mintlig a legki-
sebb. - Soha sem 6sznak; k:6sz6an6I eg6az testhosszuk
ivben hajlik meg; rle a hdts6 korong a mellsdnek csak miig6je
tapad. Tiibbnyire kiivekhez, vagy viziniiv6nyekhez lapirlva
ta,l6,lhat6k. (Zaklatva 6s tapaddsukb6l kiemelve leggyakrab-
ban a mellett, hogy tisszehfiz6rlnak, h6,ti domborflattal
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giimbalekba giirbitik frestiiket. Pihen6skor tiibb6-kev6ebb6

.szilvamag- 
vagy mandola-alakriak.) ___ ___ Cltptine Sangny.

7. Nem: Piscicola Blaina.
A fa,j meohatarozasa. (M6g eddig csak egy ismeretes,

t<ibb v6ltozattal.)
2-& cm. hosszf alakok. Alapszin : piszkos-feh & vagy

halvr4ny-hrisszinti has, siit6tebb vagy vil6gosabb sziirke hr{t,
csek6ly z<ilcles vagy jelent6kenyebb sd,rg6s drnyalattal. A hr4-
ton sr4,rgri,sfeh6r, keskeny hosszanti kiiz6pvonal, melyb6l min.
den szelv6ny elsd harmaddban, Iegaldbb a kiiz6ptesten egy-
egy pd,r der6ksz<igtl oldal6g 6ll ki, figy hosszasr{gban, mint
sz6less6gben negyon v6ltoz6. (A test sziirk6s alapszin6t ritka
h6l6zat:6 friliiletes pigment artja.) Minden gyfiriire egy-egy
hardntsora esik a m6lyen fekvd, vaskosabb, tribbnyire j6l
hatr4rolt csillagalakfi fekete pigmentfoltoknak. K6l pfu, a
kiiz6pvonalt6l egyenld td,volban kezd,6d,6 szem : az ols6k a
h6ts6kndl legaldbb k6tszersz6lesebbek, (tehrdt kijjebb is 6rnek;
a korong legnagyobb 6tm6rdj6nek vonaldban fekiisznek,
el6refel6 iisszet6rdk; a hdts6k sz6tt6ybk s m6r ott fekiisznek,
a hol a korong a fejtd,jnak nyakszerli megv6konyod6srf,ba
megy d,t. A hr4ts6k nem ritkdn durvr{,nyosak, az eliilsdk
pigmentje k6t-k6t riigbe oszolhatik, de tiibbnyire keskeny
vonalszertl foltot alkot). Miuden szem egy-egy, a korong sz6-
leire trf,maszkod6 pigmentszeg6ny (teh6t feh6res) hd,romsziig
csfcster6be esik. (Inn6t van, hogy a korong hrf,tr{,t tribbnyire
egy sztirk6s maltai kereszt-formd,jfr folt foglalja el.) A h6ts6
korong tapaddskor nem ktir, hanem h6trafel6 hegyesebb
tojdstlatl alak; rajta lO-I& viirhenyes sugr{,r ve}retd j6l ki, a
sug6rkiiziikben, kiizelebb a korongszelhez, e gy-dg y, n6ha k6t,
kisebb-nagyobb, fekete csillagos pigmontpont. - Nem ritka
vizi nriv6nyek kiiz6tt, pI. sdslevoleLen sem, melyeket f6leg
pdrz6,sa idej6n szokott f<ilkeresni. Piscicola piscium. Roesel.

Ez a loruealak leir6sn. Ebbe illik bele vagy ebbdl vezet-
hetd le minden eddig ismert vdltozat. Az6rt irtam le r6szle-
tesebben, hogy ezzel ie hozziljt,rilhassak a Piscicola-k6rd6s
liszt6z6,s6boz.
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2. Nem: Clepsi,nn Saaiony.
A hat typikus faj elkiiltini\6se.
Csoportosit6,sukban arra tiirekeiltem, hogy fajfejl6distanuk me-

netit is fiilttintessem, a mint azl, tna - egyel6re m6g f<intart6,ssal -

kijeldlhetni v6lem. A Clepsine-fajok k6t prirhuzamos fajfejldddstani
sorban allanak: az egyik eg'yenes folytatS,sa a Piscicola 6,ta1akfl6s6,-
nak a Clbpsine alak fel6 ds dl6n a Cl. marginata Mflller 6ll; a mrl-
sik ez egyenes vonalb6l, rrdg j6val a Cl. marginata megjelen6se e16tt,
olilalt kitdrt, de tovibbi ritj6ban a Cl. rnarginata vonal6,va,l pfuhtza-
mosan halad, 6s dldn a Cl. bioculata 6,11. Atal6ban neh6z dolog k6t
fajfejl6tl6stani sort eglr-egy szerv vag"y jelleg kiemelisdvel ellent6tbe
5,llitani; jelen esetben azonban 6pen a csal6,clot legink6,bb jellemzri

szerv, a sziv6szurony szolgalhat 6les elktiliinitds alapjriirl. A Cl. mar-
ginata sor6ban ugyanis a sziv6szurony legftiljebb a nyeregtrij els<i Iel6-
nek hosszas6g6,t 6ri el, helyzetileg piheniskor a 7., 8., 9. szelv6nyek-
nek felel meg; a Cl. bioculata sor6,ban ellenben a sziv6szurony a
nyeregtdj e1s6 n6gy szelvdny6n6l mindig hosszabb, s dpen a Cl. biocu-
lat6n hosszabb a hat nyeregt6,ji szelvdnyn6l is risszev6ve 6s hitrafel6
eg4szen a kizdplf.,pcsbbe belenyrili.k B,z aW hrirts6 hat6r6t6l, teh6,t a
nyeregtrij els6 szelvdny6t6l kezdve bezhrilag. A sziv6szurony e nagy
kiil<inbsdginek megfeleldleg kiil<inbiizik az eg6sz fejtrirj a k6t sorban.
S a Cl. bioculata sor6,ban csak egymrisut6,n kell d,llitani a fajokat
sziv6szuronyok nagysriga szerint fogy6 rendben, hogy megkapjuk a
fajfejl6d6stani egym6,sut6,nt, melylyel minden mr6,s jelleg is tiikdletes
iisszehangzri,sban v&n. Ez ut6bbia,k csoportositd,s6,val krinnyen tenn6sze-
tes rendszerbe lehet a nevezett fajokat 6,llitani.

a) A, sziv6szurony nem hossza,bh a7 .,8., 9. szelv6nyn6l :
a) a sziv6szurony oly hosszir, mint a 7., 8., 9. szel-

v6ny --- --- Cl. marginata. Miller.
p) a sziv6szurony m6g riiviclebb, mint a7.,8.,9. szel-

v6ny --- Cl. tessulata. Miiller.
b) A sziv6szurony j6val hosszab a 7.,8., 9. szelv6nyn6l :

1) a sziv6snuony hosszabb az eg6Bz nyeregtd,jnd,l
Cl. bioculata. Bergm.

6) a sziv6szurony a nyeregtd,j hossz6nak felel meg
(6. szelv.) --- Cl. hnteroclita. Linn6.

e) asziv6szarony a nyeregt{4j elsd iit szelv6ny6tm6ri
fitl Cl. concolor. n. sp.

() a sziv6szurony a, nyeregtdj els6 n6gy szolv6ny6n6l
csak valamivel hosszabb --- Cl. senoculata, Bergm.

A kdt sor r6viilen el6arlantl6 jellegei arr6l fognak benniinket
meggylzni, hogy a fejl6d6s iritryzata mincl a k6t sorban egym6,st6l



r- k . - - - + . - * . . . * ' i : . 1

366 Dr rFJ. apArrry rsrvl,N.

fiiggetlenffl bizonyos hasonl6s6gokat .hoz ldtre, is petlig rdszben oly
jellegeket, melvek a Piscicola-6sben m6g nem lehettek meg, s6t nin-
csenek a mai Piscicol6ban sem; ilyenek a szemek nagyobb sziLrrrra 6s
fejletts6ge, ki6Jl6 szemijlcsdk fiilldpdse az els6 gyiirrikrin, ama, bizonyos
sr6,rg6s foltokkal sz6vetkezve stb.

a) L szlrtony a, Bz*jireg m6ly6b6l tolfl ki. A kinyflt
r4llat csaknem hengerded (harr4ntmetszete mintlig kertil6k, a
testsz6lek legfiilebb risszehfz6ddskor 6lezettek.) A tapa<t6-
koroug legaldbb fel ol,v sz6les, mint a kirz6ptest m6rsekelt
kinyfld,skor. L test alapszinLnek el6id6z6s6ben minclig m6-
lyen fekv6, szabdlytalanril eldgaz6, v uskosabb,,liizold pigment-
sejtek nagy Bzerepet j6tszanak. A hrf,ton, legaldbb a kiiz6p-
testen j6l kivehetd n6gy hosszanti sora a, czitroms6rge pon-
toknak, melyek ez, ell6 gytirtikre eBnek; a, Bzeg6lyvonelban
hasonl6 ezinll; szabfl,lytalan alak6 foltok minden mrf,soclik
szelv6nygytirhn, &z els6kre is 6tterjed6leg. A harmadik gytt-
riik<in az eg6sz testet fedd fiilitletes rozsdabarna, recz6spigment
s{lr{ibb, rdt vagy gesztenyebarna harrflntsr4vokat alkot, melyek-
nek szegelyi r6szlete legaldbb fiilt{tn6. A korongon rdtbarna
sugarak 6s a sugri,rktizcikben a sd,rga, foltoknak legal6bb k6t
kiire. A nagysr4g pihen6skor l-2 cm. hossz kiizdtt v6lta-
kozik.

a) A fej r4lland6 tojr{,silad sziv6koronggr{, sz6lesiilt. K6t
szempdr: az els6k fel6nyiek. A szemek mrigritt a korong h6-
tdn,6s a nyakbeftlzdd6s m<igiitt egy-egy szabdiytalan czitrom-
sr{,rga folt. Az r6llat 2r/z-szerce hosszfisri,gra ki tud nyflni, s
ilyenhor hd,ts6 korongjr{,val tapadva, a Piecicola m6dj6ra him-
bd,l6dzik. Szine s6rgr{s, barnds, &yegy haragos z<ild. Alkalmi-
lag kisebb Pontyf6l6k v6r6t is szivja Cl. marginafa. Miiller.

p) & pfu Ezem; az elab p6r k6i gytlriis, a ttibbi hidnyta-
lan ezelv6nyeken, (3 gytiriinyi kiiziikben). Szine feket6sziild
vagy stit6tsztirke, ki6hezett p6ld6,nyok6 vil{,gosabb, fiistsziirke,
(m6lyen fekv6, fekete csillagsejtek 4 hard,ntsor6val minden
gy{lrtlre). Teste igen h{,gy. Igen 6l6nk, gyorsan kfiszik. Kor-
had6 nriv6nyek kriziitt, pl. s6sokon, leggyakoribb; posvrf,nyos
vizekben --- __- Cl. tessulata. Miiller.m
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b) Lkoz|ptest hardntmetszete hosszabb, riivitlebb ors6t
mutat. A szdjpailon k6t hosszanti retl6 a kiiz6pvonal ment6-
ben, a A.ik szelv6nyt6l kezdve, szuronycsatornr4t alkot, mely
a szuronyt el6re ird,nyitja 6s tt4mogatja. A tapail6korong 6t-
m6rdje legfiilebb r/s-a a ktiz6ptest sz6less6g6nek.

aa) a, fejtd,j 16 gytirtibdl 6ll, (a megfogyalkozSus iisszege
csup6,n k6t szelv6nyharmad, k6t gy{irtt hi6,nya;) az elsd szem-
pr6,r el6tt m6g legaldbb hd,rom gytirii. A testen eemmi kirf,ll6
szemtilcs nincsen. A szuronycsatorna az elsb szelv6nyig ter-
jerl, (a sziv6szurony ktizel a test mellsd sz6l6hez s nem a szrf,j-
nyil{s kiizep6n tol6t ki). Ilosszasdguk 10-12 mm.

T) Nagy, egymr{,shoz kozel 6'116 k6t szem, eldttiik m6g
4 gyttrti. A testsz6lek csipk6sek, a csipk6k nem fogazottak.
Testiik ezabad szemnek egyazin{1, fiistsziirke, ziildes vagy
barnds drnyalattal. A 16. 6s 17. gylltll kozt, (u nyeregtdj
eliils6 hat6,rdn,) a hdti ktiz6pvonalban egy rozstlabarna, chi'
tinlemezhez haeonl6 folt. (Egy visszafejldd<itt 6br6nyi szerY'
nek, chitinfonalakat eIv 6,laazl6, fiiggesztdmirigynek marad-
vdnya) --- - Cl. bioculata. Bergm.

D) Il6,rom szempdr; uz els6 k6t szem a negyetlik gytlrttn

igen kiizel egy.m6shoz, kicsiny, satnya. A kiivetkezd szemp6r
a heterlik, a harmadik a nyolczadik gytiriin; legald,bb h6rom-
szor akkordk, mint az elsd pdr. (Ezek az egyetltlli Clepsine-
szemek, melyek nem a, bels6, hanem a kiilsd kriz6pmelletti
vonalban 6llanak.) A sz6lek csipk6i s{lr{ln, apr6n fogazottak.
A test iivegszer{len 6tl6ulsz6, halvd,ny viaszs6rga (sz6,mos 6,t-
menettel egy #tltozat6,hoz, melyet koromfekete, tiibb6-ke-
v6sbb6 szakgatott harr{,ntsd,vok jeleznek minden harmadik
gy{trttn.) Cl. heteroclita Tt. 6s Cl. heteroclita, striala noY. v&r.

bb) Afujf6"j 12 gytirtibdl 6'll; az elsd hr{,rom szelv6nye
egy-egy gyfir{tre fogyatkozott meg. H6,rom szem$r a m6,so-

clik, harmatlik 6s negyedik gytir{ln. A szuronycsatorna d'trr'
v6nyos, csak a harmaclik szelvenyig 6r. A testsz6lek a csip-

k6ken erdsen fogazottak. Az elsd gytirttketjelz6, ki6ll6 sze-

mtilcsdknek'hat hosszsord,val a h6,ton. Nagysd,guk pihen6skor
3 cm.-t 6rhet el.

M. T. AK. MATE. s rERMirszETTuD. KiizLEuirNYEK. xxur. f,. 4. sz. 2i
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e) A hdt vil{,gos kd,v6barna,, n6ha sdrgr4,sba vagy ztildesbe
6tmend alapszin6t - a has halvdny sriirk6sziild - csakis a

szemiilcssoroknak megfelel6, s a szemailcstjk 6ltal kiss6 meg-

megszakitott hat v6kony gesztenyebarna s6v tarkitja, melyek

kozlll a mintlig 6les kiiz6psir p6r legftiltttndbb, a sz6lsdk nem

ritk6,n elmoe6dottak. Az egyes gytlrttknek egyeb kiiliin jelle-

geik nincsenek. (fgy a szeg6lyvonalakb6l, valamint a ezemiil-

csiik al6l hidnyzik a tarkit6 s6rgdn,6s a harmadik gyiirtlkr6l

a fekete szin.) A szemtilcstik apr6k. A szemek nem minil s

nem mintlig j6l fejlettek i glakran vannak kiizttlk durvr{,nyo-

sak. A test ziilalesen 6trtetaz6, sokkal karcsfibb a kijvetkezd

3#kffi :TxTll-''Hil;fr f.l;1i1"?1":,:ffi ill:*W
r6je a test legnagyobb sz6less6g6nek harmada.

Cl. concolm n. sp.

E) A hdt rdtbarna vagy ftistsziirke alapszin6t hat elmo-

s6dottabb, az els6 gytirtlkiin fiiltttndleg megszakgatott gesz-

tenyebarna hosszsdv tarkitja, melyek kiizdl a kiiz6psd pdr

hdromszor oly sz6les, mint az elbbbi fai6; az elsd gy{irtiket

a ki6ll6bb, nagy szemtilcsiikiin kiv{lI az alattok l6v6 s6,tg6's
foltok jelzik, a mdsotlikat ugyanily nagyobb szeg6lyfoltok,
s a harmatlikat, f6leg a sz6leken s{irtibb siit6t pigmentezfis;
(uz eg6sz 6llat kifejlett kor6,ban fiiltttn6en tarka). M6rs6kelt
kinyfl6snril n6gyszer oly hosszfi, mint sz6les 6s hd,romszor
oly sz6les, mint vastag, porezkem6nys6gff, igen lusta 6llatok.

Cl. seroculafa Betgm.

II. Gnathobdellide.

A) Alcsalad.

A test hidnytalan szelv6nyeinek sz6'ma 19. (Az tisszeg
gyttrtik szi,ma a tapad6korongig t 13 (illet. 109) ; a hdts6 szem-
pdrt6l a v6gb6lnyil6sig esd 101 kiinnyen megszdmolhat6.)
Az ivarnyil{,sok k6t gyitrtikiiz tdvolsd,gban vannak. A hatotlik
szelv6nyen soha sincsenek szemek. A v6gb6lnyil6s a v6gb6l-
tdj6k elsd 6s md,sodik szelv6nye kiiziitt van. A szdjnyilds eldlr6l

tp



R

a MAGyaBonszLer pt6czAx r.LuN.{re.. 369

h6hafele a mri,sodik szelv6nytdl a negyedikig terjed. (A hdts6
aiak a barmarlik szemp6r el6tii gytlrtt.) --- --- Nepheliilae,

B) Alcsa,l6d-

A test hidnytalan szelv6nyeinek szdma 16. (Az utols6
szemp6,rt6l a v6gb6lnyil{sig 93, illetdleg 95 gyttrti az6nml6l-
hato.) Lz ivfunyilf,sok egymr{,st6l egy szelv6nynyi tdvols6g-
ban vanuak. A szemek sz6ma 10. A hatodik szelv6nyen
csak rendellenesen hid,nyozhatnak. A v6gb6lnyil6,s mintlig a
v6gb6ltrij6k mr6sodik szelv6nye miigiitt. A sz6jnyil6s a mdeo-
dik 6s az dtdalik szelv6ny krizritt van. (A negyedik szemp6r
gytirttje a h6ts6 ajak.) -- ___ Hiruili,nid,ae.

lg N eltheliilae.

3. Nem. Az ivarnyil4sok az illetd gzelv6nyek 4-5.6s
l-9. gyilrtti kiizt vannak. (A him igen fiiltiind, kiemelkeild,
halvrfny kfp; a n6i mindig igen kicsiny, csak kev6ss6 vagy
egry6tal4u nem emelkedik ki.) Az egyarr{,nt domborfi hdti 6s
hasi f6ltilet kisebb-nagyobb szrig alatt, de mindig 6lben tal6l-
kozik (ors6-alakri harrintmetszet), kiv6ve a fejt6jt, mely eg6-
szen hengerdecl. A kiizeptest mindv6gig egyenld vasteg.
A gytiritk soh&Bem annyira domborfak, hogy a testsz6leknek
fiiltttnd csipk6zeits6get kiilcstiniizn6nek. A korong 6tm6r6je
a k<iz6ptest sz6lesseg6nek k6t harmada. A testen a pd,rzr6,si
nyereg ivardretts6g iclej6n vastagorl6,st alkot. (15 gy{irti min-
den Allkapcsos Pi6czdn.) A v6gb6lnyil6s kinyflt 6llaton
tdtong6; a p6ldr{ny nagysdga szerint harr6,nt 6,tm&6je r/z-

lllz mm. kozt vfiltnzik. A szemek sz6ma rendesen nyolcz.
A garatban soha sincsenek kem6ny rflllkapcsok. Kfiszd,skor
csupdn a test elsd fel6t giirbitik ivbe; (a hdts6t giirbtil6s n6l-
kiil vonjr4k maguk utrf,n). K6konjaikat szildrd testek szabaal
fiil{ilet6re tapasztjdk --- --- Nephelis Savigny.

, A faj jellegzdse. HosszasS,ga 3 -5 cm.sz6less6ge 9-4 mm.
(Atal4ban 19-13-szor oly hosszir, mint sz6les.) A garatban
h6rom hirsos szemailcs. Igen gyakran tal6lhat6 vizi nov6-
nyeken. Szine 6p fgv, mint a t<ibbi Alkapcsos Pi6cz6,6
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mind6 a ba,ma, a sztirke s az olajziiltl minilen d,rnyalatdban
vdltozhatik, tarkitva kiiliinf6le pontok 6s csikokkal. Tiibbnyire
azonban a tarkitr4s jelent6ktelen: vag) rencletlen sziirke recze
vilfgosabb, testszinii alapon, vagy apr6 sd.rgr4s pontok ha,rd,nt,
illet6leg csihalarabok szabrilyos hosszsorai. A testsz6lek ren-
desen vild,gosabbak. A vild,gosabb sziniiek teste r6ttetsz6.
Kemenyebbek, mint az al6,bbi k6t nem ; de az iivegporcz ke-
m6nys6g6t ritkdn 6rik el --- --- Nephelis lctocula,ta' Bergm.

B) Hiruiliniilae.

4. Nem. Az ivarnyildsok az illetd szelv6ny harmadik
gy{tritj6n vannak. A v6gb6lnyil6,s a v6gb6ltr{,j6k mr4sotlik 6s
harmadik szelv6nye kozl; 6'lm6t6je legaldbb l/zmm., pihe-
neskor nyitott. A tapad6korong 6tm6rdje legftilebb a ktiz6p'
test hdts6 v6ge6nek felel meg. A teetszelek a nyeregt6l a kti-
z6ptest negyerlik negyed6ig p6rhuzamosak, inn6t hrf,tra a
ktiz6ptest kirposan v6konyotlik. A garatban tiibbnyire kem6ny,
de tompa togazull d,Ilkapcsok. - K6konjaikat 6p irgy, mint
a kiivetkez6 nem, nedves fiildbe rakjrf,k.

Aulastoma Moqu. Tand.

A fajt Aulastomd,nrf,l 6p irgy, mint Hirudond,l, csakis az
iisszes vdlfajok felsorol6sdval jellegezhetn6m kell6leg. Mint-
hogy azonban csak egy-egy fajjal van dolgunk 6s fiilismer6-
stik mr{,r & ncm jellegei 6ltal biztosan lehets6ges, csup6n a,
testarr4nyok fiilemlit6e6re szoritkozom.

Hosszasd,ga 8-t2 cm., d,tlag tizenk6tszer akkora, mint
a sz6less6ge. A teet 6,,tm&6je a negyedik szelv6ny magass6'
gr4ban mindig kisebb, mint a legnagyobb sz6less6g fele
(ennek ttibbnyire 1/s-a). A sziv6korong szelei, az ajkak, nin'
csenek megvaat'agoilva. --- --: -- Aulastoma Gulo, Braun.

5. Nem. Az ivarnyil4eok az illetd szelv6nyek mdsodik 6s
harmadik gyttrrije kiizt vannak. A v6gbelnyil4s a korong
ttiv6ben vA,n, igen kicsiny, 6s ha nem mttkiidik, szoroBan
z6,rt. A tapatl6korong a k<izeptest h6,ts6 v6g6n6l nagyobb
d,tm6rdjti ; a kiiz6ptest legnagyobb sz6less6g6nek legald,bb
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'/s r6eze. A kiiz6ptest szelei rigy a nyereg, mint a v6g-
b6ltr6,j fel6 ivelten iisszehajlanak, m6g pefig a kiizeptest hdts6
harmatl{,t61 kiinthil6lag. A garatban mindig kedr6ny 6s he-

ryesfdgri 6,llkapcsok. --- --- Hiruilo Bay et l-.rinn6.

Elosszasdga 10-15 cm., r6,tlag tizszor akkora, mint sz6-
less6ge. A test 6tm6rdje a negyetlik szelv6ny magassr{,grfban
a legnagyobb 6tm6r6nek tgy harmatil6ndl mintlig nagyobb.

Vastag ajkak. --- --- Hirudo meilicinalis Ray et Linn6.

Orley a Magyarorsz6gi Pi6cz6k Faundjdnak 6'tn6zet6t
adva, nyolcz nemben huszoniit magyarorszdgi Pi6czafajt sorol
ftil. Az eldbbeniekben igyekeztem kimutatni, hogy ezekkozlTl
mely nenlek 6s fajok birhatnak l6tjoggal, illetdleg szerepel'
hetnek, mint Pi6cz6k, 6s melyekrdl van etlclig biztosan kimu-

tatva, hogy n6lunk tal6lhat6k ? Az emlitelt sz6,m tit nemben
csupdn liz pi6czaf.aira olvad le, e fajok n6melyik6ben tiibb

varietdssal, melyek kiiziil azonban csup6,n e8!, e Cl. hetero-

clita var. ttriata 6j, valamint a fajok kiizt is, nlzetem szerint

csak egy, a Cl. concolor. MagyarorszdgPi6czafaunrf,jd,ra nezve

6j atlat a Cl. tessulata Miiller. Egy6bir6nt m6g nagyon td,vol

d,llunk att6l, hogy hazdnkat e tekintetben rf,tkutatottnak
monilhatn6k. Orleynek megvan azaz 6rdeme, hogy az elsd

l6p6st letle ez irr4nyban. A titbbit v6rjuk el valaki mr4s lelki

ismeretes munkd,jd,t6l 6g szakismeret6tdl. R6szemrdl clak tz

irr4nyelvekre s az ulhalmazantl6 elemz6si m6alszerre igyekez-

tem n6mi vilf,got vetni.

Nr{poly, 1887. okt6ber hav6ban.
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