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A CZAPAKNAK ES RAJAKNAK BELFERGEI.
Dr.

ÖRLEY

LÁszLó·tól Budapesten.
(IX. és X. tábla.)

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ill. k. mluiszterium az
1884·. évben ama feladattal kegyeskedett a nápolyi állattani állomásra
küldeni, hogy ott a tengeri állatokra vonatkozó és már ( 882-ben megkezdett tanulmÍLnyaimat folytassam és kiegészítsem .
••
Az Osbalak (Selachii) morfologiai viszonyainak vizsgálódása körül
csoportosulván a buvál'ok figyelm e, az intézet igazgatója DORRN taOrl.r
ajánlatára e kérdéseket is tanulmáuyoztam. E kutatásaim közben több
Czáp" és Ráj" akadt kezem ügyébe, melyeket mellesleg belférgeikl'e is
átkerestem . A gyüjtött fajoka! az ismert módszerek segélyével (Sublimat,
J odalkohol) későbbi kutatások számára sikeresen conserváltam és nemzeti
mnzeumunk gyüjteményébe kebeleztem. Midőn azoknak meghatározásáboz
és feldolgozásához akartam fogni, nagy nehézségekbe ütköztem. Daczára a
létező jobb helminthologiai munkáknak, csakhamar beláltam, hogy a
meghatározást megkönnyíteni s ígyabelférgek tanulmányozását előmoz
dítani csak úgy lehet, ha egyrészt az id e vonatkozó szélszórt és gyalu'an
"
pontatlanul idézett irodalmat összeállítom, másrészt pedig az Oshalaknak
mondhatnám egészen különálló léreglaunáját rendszeresen, az analytikus
módszer segélyével tárgyalom. A talált új fajoknak leírása és az életviszo·
nyokra vonatkozó jegyzeteim beiktatása által a hiányzó összeállítás mellé
eredetít is adok, mely nemcsak fajoknak új összevonása, de a nápolyi
öhölre vonatkozó eddig egészen hiányzó fannistikai enumeratio által is
nagyobbodik.
A Halakból leirt helférgek száma nebány százra tehelő. Az édesvízi
és tengeri Halakban egyenlő mértékben akadni reájuk. Egyesek, pl. az Ortagorisc1ls molo, a belférgeknek valóságos raktárul szolgálnak. A Galandoknak nemcsak kifejlett alakjait, de hólyagos álczáit is ezrévellebet azokban
feltalálni, gyakran mint sűrü fonadékot a májban. Egy íz ben azt a gaIandok hólyagos álczáival annyira átszőve találtam, hogy eredeti állományá-

nak csakis nyomait lehetett megtalálni. Valószinü, hogy az általam meg·
figyelt Ortagoriscns is ennek folytán pusztult el.
A Halak között néha jelentkező járványos természetü betegségeket
még nem tanulmányozták annyira, hogy azokat Entozoákra lehetne
vouatkoztatlli. De vannak egyes adatok, m elyek szerint a Belférgek vol·
nának a « balvészlJ okozói. DUCHAMpl La Bresse-llek haltartóiban a
Czigányhal (Tinea vulgaris) nagyobbmérvü pusztulását észlelte a Ligula
si'lltl'lici"sú"" folytán. I3ri.rya(k Snrgeon Bid ie pedig a Madras körüli
Csontos·Halakban talált s általam meghatározott' h61yagférgpket bizonyos
nal betegségekre hajlandó vonatkoztatni. Az emberben is élősködő Both"iocephalus latus nev ü galandféreg álczái, BRAUN' dorpati taIlár kutatásai
szerint az édesvízi Halak husában tartózkodnak. Ujabban pedig, egy
Amoyban elhalt egyén hasüregében a Ligula-félékhez való Entozoát észleltek, egy belfél'get, m elynek alakjait kizárólag Illint a Halak és a VíziIlladarak tulajdonát tekintették. 4 Különben ismeretes, hogya Ligulákat a
tengerparti városokban kisütve megeszik. Az olaszok" Maeeheroll:i piat/ú>
néven árusítják. Az erdei szalonka bélsarát a galandférgek gOIllolyai teszik jóizüvé.
A halban élősködők pontos ism erete tehát Bem a halevőre, sem
pedig a halkereskedőre és haltenyésztőre nézve nem lehet közömbös; az
állatbuvár pedig sok kérdés megoldásánál a fajok pontos iSIlleretére és elő·
fordulásál'a szorul. Mivel pedig a Belférgek fejlőd ésük különböző szakában eledül nem szolgáló halakban is tanyázhatnak, a Helminthologiának
minden része praktikus becsesel is bír. Különben a szegényebb emberek a
kisebb Czápák husát szintén Illegeszik ; a Rájaféléknek széles uszóit pedig
magam is nem egy iz ben költöttem el jobbmódú nápolyi lakosok társaságában. .,
Az Oshalakban cSflk ritkábban akadunk nagyobbszámú Belféregre.
A Czápákban aránylag többet találunk, mint a Rájákban s ez utóbbiak
közől az elektromos 'fOl'pedok a legszegényebbek Belférgekben. Rendszerint a bélcsőben találhatók és fölötte ritkán a hasúregben vagy a test
szerveiben. Úgy a fajok, mint az egyének száma csekély; ritkán szembe·
túnő számúak és soha sincsenek oly mennyiségben, hogy a belekben hemzsegnének. Nematodákat ritkán, Cestodákat rendese n, de Trematodákat
alig találtam a gyakori bonczolásoknál. Ezen adatokat mintegy 40 példányom bonczolása után közölhetem, melyek fl következő fajokhoz tartoztak:
G. eRecherches anat. et physiol. sur les Ligules», Paris 1876.
2 BELL. N üte on
some Parasites of Físhes from Madras detennined by
dr. ÜRLEY - Annals and Magaziu6 of Natural-History for March, 1884.
:s Sitzungsberichte Naturf. Ges. Dorpat, 6. Bd. 3. Heft. 1884.
4. Cobbold Sp. Description
of LignIa Mansoni, a new human Cestode. Linnau Society':'! Jourual-Zoologie. Vol. XVII. London, 1882. p. 79.
l DUCHAMP

•

Acanthias wlgm·;s; Scyllimn calulus és canicnla; Muslelus wlgaTis és
letevis; FristiuT"s ",elanostomUln: Hexancl!us griseus; T01pedo ocellata és
mm'morata; S!/,uatina angelus.
Vizsgálatom eredményével telj esen összevágnak eddigi adataink is,
m elyekből kitünik, hogy az eddig átvizsgált 50 Selaehiusból mintegy ~O
Nematoda., 15 Trematoda és 50 Cestoda ismeretes. Entozoáknak nagyobb
számban való megjelenése felemlítve sehol sincs.
Rövidség és könnyeb b áttekintés kedveért, a Selaehi nsok BeHérgeiről szóló irodalmat együttesen közlöm és a szövegben arra kövérebb
számok jelzése által utalok. Oly müveket, melyek tisztán morfologiai szempontból irattak, e helyen tekintetbe nem vehettem, kivéve, ha azokban
mellesleg a fajok rendszerére és életére is akadtam adatokra.
Megj egyzem még, hogya Nemotadákat, T,·ematoclólcat és Cesladáka.t
külön fejezetekben tárgyalom.
,
A SELACmUSOK BELFERGEIRE VONATKOZO IRODALOM.
,

1.

W. Catalogue of the Entozoa in
don 1853.
(( Descriptions of some New Species
British Museum ~ - Proceedings of
XXI. pag. 18- 25. 1853.
~ De sol'iption s of some New Species

BAIRD

2. -

3. -

the British Museum Collection. Lon.

of Entozoa from the collection of th e
the zoological Society of London Part
of Entozoa» -

The Annals and Maga-

zine of natural History. Vol. XV. Second series. London 1855.
4. BELLINGHAM DR. O'BRYEN. ~CataJoglle of Irish Entozoa with obsel'vations~ 
Charlesworth's Magazine of Natural History, vol. IV. p. 351. continued in :
The Annals and Magazine of natural History. Vol. XIII. p. 101., 167.,254.,

335.,422. Vol. XIV. p. 162.,25 1. és 317.
5. BENED~N VAN P. J. «Mémoir sur les vers inten stin au x.~ - Acadél11ie des sciences (Su pplement aux Compt. rend. II. ) Paris 1861.
6. - ~Les poissons des cotes de Belgique. leur parasites et leur commensaux.~ Mém. de J'Acad. du Belgique 1870. T. XXXVIII.
7. -

Recherches sur la faune litteraJe de Belgique. Memoire Acad. Belgique T.

XXV. 1850.
8. -

Les Helminthes cestoides, leurs classific. anatomie et developpment. Bule-

tine T. XVI. II. p. 279. 1849.
9. BLANC HARD E. «Sur l' organisation des vers.» - Annales des sciences naturelles.
Troisiéme Série. T. VIII. Paris 1847.
10. - _Recherches SUI' l'organisation des vers.» - Ibidem. T. XI. Paris 1849.
11. Bosc. «Histoirs n aturelIs des vers.» in: Buffon. Cours compIet d'histoire natu-

relle. Paris 1799-1 802.
12. BREMsER J. G. «Icones Hellllinthulll systelllaRudolphü entozoologicumillustrantes. III. fasc. Vienn", 1824.
13. COBBOLD SP. Obser\'ations on Entozoa, with notices of se\'eral n ew spéci es,
•

lon
inclllding an Mconnt of two ex pel'iments in r ega,rd to th e bl'eeding of
Taeni a SOlTa.t:t :tud T. IJucumera. - Trll.n snctions of L inn. 80C. XXII.

1'.161. -

1859.

14.. CBEP LlN F. C. H. ~ U o b cr dio Ga.ttung Distom um* - Allg. Eneycl. d. \V. ll. l": .
YOU E rRcl! und Gl'llbel' I. SccJ-iou, Bd. 2!'),
15. - I,Endozoologi sche Beit l'iigo» __ Archi" fül' Naturgeschiclt te X. Jalll·gnn g.
r. Del. Berlin 18.2.
IG. - ~Nachtl' iige zu GlIl'lts Verzeichniss der r hiere bei welchen Entozoen gefun·
den wardon sind ,! - Ibid. XlI. Jalil'g. I. Bd. 184(;.
17. - U. a . Dritter NaclItrag. XV. Jtthrg. L Bd.
18. Cm'IE R G. L. «Le r égn e animai etc." - Nouv. 3. éélit.. Paris P;::36- 4ö. Zoophytes (par Milne Edwards).
19. DIE 3ING IC M. «Systema HelmillthulU ~ - Vol. I. et II. VindoboIlfo 185 1.
20. - «R e\'ision del' ~e mato d enu - Sitznngsberichte mattl. nfttll1'w. Classe del' k.
Akad. der \Vissen schflften .1·2 Bd. 2R. H eft. Wi en 1861.
21. - «Revision del' lVl y:d181miuthen. Abtheilnng: Trematoden.» Ibid. Bd. XXXII.
Wi en 1858.
22. - d 1e\i sion del' Cephalocotyleen: Pílmmeco co tyleen.~ Ibid. XLVIII. Bd. 1864.
23. - ~ Vebel' eine nn.tllrgenüi.6se Vel'tll eilllng de l' Cepha]oco ty le o n ~ - Ibid.
Bd. XIII. 18M.
24. - «Zwanzig Arten V Oll Cepho)ocotyleen!! - Denkschrif!-en der matIl. naturw .
Classe der k. Akad. del' Wissen sclwJten xn. Bel Wien 1856.
2:). - DnuMoND - Charl esworth 's lHagm:ine of müural hi stOl'y. II. p. 65f).
26. - DUJAlIDlN M. F. «Histoire nuturel1 e des H elminthes Oli vel'S inte s1i n anx.~
P aris 1845.
27. GERVAIS ET VAN BENEDE N «Zoologie roédical.» Paris 1859.
28. Gi\IELJN J. F. Edit. XIII. aucta, reformatn. ex Systema llatunn sive regna tria,
natnm~ . T. L pal'S VI. Lipsire 1788.
29. LEYDIG VR. F. I( Veber P soro spel'mien und Grega,l'inen» - Archiv fül' Anatomie und Physiol. .Jahrg. 1851.
30. LElDY J. ,Proceeding' Ac.d . Philadelphia. VII. et VIII. Vol. 1855-56.
3 1. - «Contribntions to Helminthologie)) Ibidem. 1858. p. 111.
32. LINSTOV O. Compendium del' Helminthologie. Hannover 1878.
33. LEUCKART F. S. Zoologische Bruchstücke (Entozoen. ) H elmsthdt 1820.
34. MOLIN R. flProspectlls b elll1inthmll, qui in prodromo fa,unm helminthologicro
Venetire continentur» - Stzb. del' lUftth. natul'\v. Chsse del' Wi ss. Bd. XXX.
Heft 14. Wien 1858.
35. - «Prospectus Helmi nthu m , qure in palte secunda prodromi fanme helminthologicro Venetm continentur. ' Ibid. XXXIII. et XXXIV. Wien 1859-60.
36. - Prodl'omus faunre helminthologicre Venetre. - Denkschriften del' math.
naturw. Classe lUX. Bd. 2. Abth. Wien 186 L
37. - Monogr afia del genere Histiocephalus. - Sitzb. d. k. Akad. XXXIX.
38. M ÜLLER O. Fl'. (,Zoologire Daniere prodroIllus; seu animali nm Danire et Norvegire." Haflliae 1776.
3Q. - NITZS CH. El'sch ll. Gl'ubel' Encyclopedie Bd. XII.
o
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40.

P. (Nova genera llantsih1,lltia Ca,pepodorum et Plathyelminthnm.» Luncl's Univ. Al'8 ~ krift. T. VI. 1süa.
41. - «Entozoa ütkttagna hos Slmnc1inavü;]m llafsfislmr,lI Ibid. T. III. et IV.
1867- 68.
42. P AGENSTECHER - Beitrag ~nr Kenntlli::;s der Geschlechtsol'gan8 del' Tünien. OLSSON

Zeitsclu·ift für wiss. Zoologie. IX. Bd. 4.. Heft.
43. RED!

1 8~8 .

De animaleulis vivis, que in cOl'p01'ibns animaliafi Vi VOl'Ulll l'epel'iuntUl', observationes; Amsteloilami 1708.
4,4., RI SSO A. Ichthyologie de Nice ou histoil'e natnrelle des Poissons du départeIllent des Alpes Martillles. Avec 11 Pl. Paris 1810.
45. RUDOLPHI C. A. «Entozoorum sive Vel'lUiUlll intest·inaliulll historia naturalis.»
FR.

Amstelod.mi 1809.
40. 47.

•

Entozoorum Synopsis. Berolini 1819.

TH. Veber den Genel'ationswechRel der Cestoden nebst einer Revi·
sion del' Gattung Tet.ra,rhynchus. Zeitschl'. f. wiss. Zoologie II. Bd. 1850.
Entozofl.Archiv f. Naturg. m. Jaln·g. II. Bd.
VALENCIENNES Gazette med. ele Paris 20. ann. 3. Sél'. V.
'VAGENEH G. R. ~Beitriige 7.ur Enhvickelungsgeschichte der Eingeweielewür·
mer» - Na,tul'lnllldige Vel'handelingen. Harlem XUT. 1857.
- ~Di e Entwickehmg elOl' Cest.oden.» - Novorulll ActomITI Academim cmsa·
rem Leopolc1ino·Cal'olinm naturru cnriosornm. Vol. XXIV. Supplemen hun.
Vratif'lavim et Bonnm 1854-.
VVEDL DH. IL uHelminthologiscl1e Notizen.~ Sitzllngsb81·. d. k. Aknd. del'
SIEBOLD V.

4-8. 4·9.
50.
51.

52.

Wi.s. XVI. Bd. 2. Heft 1855.
53.

F. (,The Anatomy of two Parasitic form of the Family rretl'al'hynchi·
doo.* - rfhe JOlll'na.1 of t he Iánnea,n Society. VoJ. XII. 1·376 .
54-. WILLEMOES , SUHlU. ((Ueber einige rrrematoden und Kemathalminthen .» - Zeit·
schJift f. wiss. Zoologie XXI. Bd. Leipzig 1~70 .
WELCll

•

L NEMATODÁK -

NEMA'l'ODES.

A Nematoelák közől kúlönösen a Fila1"iák , és az Askarisek látogatják
meg "Z éelesvizi és a tengeri Csontos halakat. Alczaállapotukat azok hashál'tyájr1ban vagy szerveik szöveteiben rendszerint betokozva töltik és ivarérettségre majdnem kivétel nélkül a bélcsatomában fejlődnek.
A betokozott álczák nagy részét, tekintet nélkül rendszertani helyökre,
a régi buvárok az Agamonema nevü nembe soroz ták, mely mai nap csakis
különféle álczák gyüjtőnevének tekinthető. Mások Fila,.ia piscium névvel
jelölik ezen spirálisan begöuygyölített álczálmt, a nélkül, hogy azzal határo7.ott fa:ll'a. ntaln:í.uak. }{emalodltlll vagy Nl'lJIoloúll' u/lt szintén olyncmll nevek,
melyeket csakis a meghatározásra még nem allmlmas álcza·alalwkual..:. adtak.
Főleg DlESING és BUDOLPHI voltak azok, kik uéhány őshalból ereelő ~'onal
férget ily uemi nevek alatt irtak le.
Megjegyzem még, hogy !:tUDOLPHl és mások több kifej lődött Nemato·

lű:?

dát Askaris név alatt oly felül etesen írtak le, hogy azokat újolag felismerni
nem lehet. Kifogásolható továbbá VAN BENEDEN-nek eljárása is, a ki több
új fajánál a leirást teljesen ignol'álva egyszel'llen sokszor ld nem elégítő rajM
zail'a utal.
A felületesen bélyegzett alakokat kénytelen valék tehát egy időre a jó
fajo k sorából kitörölni s a nyomozamdó és kétes fa.iok rovatába beil<latni. Az
öshah.kban eddig talált s kifogástalanul bélyegzett fajok száma tehát az
általam újnak felismert fajokkal egy iitt tizenkettőben állapítható meg, míg
eddig összesen 29 faj t írtak le.
A 12 faj közől hat (Acanthoeheilus quadriclcntatus, A. bicuspis, A.
'inlmnedius; Aswr·is rotundala; A. a/finis; Spiroptcrina elega.ns) faj a
nápolyi öböl faunájára nézve j ell emző ad ..t.
Oly fajokat, melyek Bosc, O. FR. MÜLJ,ER és más mult századbeli
buvárok (11. 28-38- 43.) által mint Askarisek említtetnek, de tényleg a
Nemertinák vagy más férgek osztályába valók, tekintetbe egyáltalában
nem vehettern. DLESrN G és DUJARDrN (19. 26.) müveiben a régi nomenklatlll'át és irodalmat tökéletesen megtalálhatjuk s így én a fajok leírásánál
csupán az ujabbra szorítkoztam.
A faj okat leirások előtt r endszertani helyöknek megfelelőleg sorolom
fel és így az ill ető csoportok r övid bélyegzésén kívül kulcsot kivánol< szolgáltatni az őshalak be!férgeinck tanulmányozásához.
A létező rendszerek közöl DlESJNG -nek (20.) beosztását követem én is,
mivel a többit, főleg SCHNEIDER-nek az izomzatra történt beosztását a legtöbb
búvár mint czélszerütlent mollözte. DmSrNG a (1 Sp-lrw/'idac» család OSZM
MJyozásánál szintén hibásan járt el, mint ezt v. DRASCHE * újabban kimu M
tatta, de azért jobb hiányában mégis azzal l,ell megbarátlwznunk.
Az őshalak fonalférgeinek tunulmányozásánál különösen feltünő, hogy
az "Accmthocephalák» rendje teljesen hiányzik és hogya Nemaloda. rend
alakjaiból csak meglepöleg csekély faj- és individuum ismeretes. Az általam
átvizsgált őshalak közől csakis a JJlllslelns laevis, Scyllium Gal1icllla és Heptancl!ns cineTeus nevü fajokban találtam csekély számban fona!férgeke\.
A Mnstelusban rendesen, a másik kettöben csak kivételesen akadni Nematodákra. A British muzeumnak gazdag gyiijteményében csakis az Aswris
rotundata volt egy Raja-féle bélcsövéből található. ** A fonalférgeknek ily
csekély számban való megjelenését csupán az illető Nematodák pontos
fejlődés i viszonyainak s a megfelelő Czápák és Ráják életmódjának kellő
t:1utlim,inyozása után lehet megvilágosítani.

*

R. V. DRASCllE. «Revision dor Exeulplare D IESING 'S und MO Ll N'S ». Vedumdlungen des k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1883. Band
XXXIII. pag. 193.
** ÖRLEY DR. L. Raport on the Nematocles etc. Annals and Magazine of natural History for Aprill882.
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CONSPECTUS DISPOSITIONIS SELACHIORUM ENTOZOORUM.

ORDO: NEMATOIDEA l:\ud.
1808. Entozoomm (45.) Vol. L p. 198.
SUBORDO : NEMATENTOZOA Örl.
188~ .

Nematodes Annals and Magaz. Vol. IX. )lag. :307.

Seotio,' I. HypophaUi Dies.

1851. Systema (19.) Vol. II. pag. 78.
FAMILIA ; OrflIOSTOl\fIDEA Dies.

1861. Rev. d. Nem. (20.) p. 64S.

C01'pllS incmw v. anl/atwll. Caput bi/abiatwllI. ExtTemitas caudalis
sl<bl'ecta allt spimlilel' lorta.
r.

GENUS: DACNITIS Duj.

1845. Histoire (26.) p. 267.

COlpllS subcylindl"iwm, ·i71el'1lle. Labillm s"pcm", aut inJCru", abb1'c,
•

V'lat.l//lJL

*1. D. Squa1i DUJ. (Spec. inquir. Dies.)
FAMILIA : ASCARIDEA Dies.

186 1. Hcvision (20.) pag. 653.

CI/put cmpo1'c contin",,,,n v. disc1'cl""n, trilabiatwn, labiis aequaliblls
in Iriallg"l."", convel'gentiblls.
Subfu7nilia: A scuridea Dies.

1861. Hevision (20.) pag. 653.

Labi'is r/!ldis v. extlls nodulo SC" papilla alldis, aut pagilla interna
papillosa v. fim brial.a, nunc úzenn-ibus, 11WZC vel'o del/I·ib".;, ?Zodula cell/mli
insidc11tiblls aTIllatis.
II. GENUS: ACANTHOCREILUS MoHo.

1858. Prosp. Heim. (34.) pag. 154.

Labimll singalum utrinq"c dentat",,".
•

*2. A. quadridentalus MOLIN.
*3. A. inlermedia n. sp .
*4. A. bicuspis WEDL.

•

III. GENUS: ASCARIS Linné.

1735. Systema natnr",.

Labiig COJlver'!Jentibns, nndis v. noduli.< anctis.
•
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a)

Gymnoas,,;u /' idc. UicislO: Euwicarúlae. /Subdiv'iljiu: Apteroccphalac.
rt.)

*5. A. incrassala

COl'p1.úS ctntrorSUl11"

altenualum,.

MOI, IN.

~) C 01'jJlI;S UJ l' i l U l lW (t-U/ll!(1;Uter (úUenu,a tl úl11;.

*6. A. rotundala RUD.
*7. A. affinis ll. sp.
Specie/ms inquirendis "dde:
~.

A. Succisa RUD. (45.)
a. A. squali GM. (28.)
10. ~. Squali R UD. (45.)
ll. A. Torpedinis RUD. (45.)
Vide Diesing (19. 20.)
1 ~. A. Rajae BELLGH. (4 .)
1 ~. A. capsularia BEr, wH. (4.)
14. A. Pastinaceae RUD. (45.) J
FAMILIA; SPIRUUlDEA Di!:!s.

1861. Hevision (20.) pag. 675.

Caput hwallabia/wlI! out uni· vel bi/abiatwn, nnne epiden"úle adnata
lll/dum, /lun c 'i11jiata, glob lllwn, ·velmn. fw1icalos torlnosos, aut cltcltlllb1n 'V.
coronllla1n farI/Ui ntc lwl'icatnm,.
Su,b f CMnili a.' , :lcheilo sfJi1'l.lJl'id ae Di es .

18GJ. Diesing. He\·isioll (20.) pag. 617.

Caput h",,,Zlabiotw/!. Os /Gr/ninale.

Phalanx 1. Cap nt epideT"úde adnata tnnieatwn.
IV. GENUS ; I'nüLEPTUS Duj.

1S4-5. Hi stoire (26.) p. 1U~.

Corpus capü/a rc, aJlI1'orsnlll sltbito
* l D. Pr. gordioides v. BEN.

OIlCIl'llaluln.

Caput e.xolatmn.

Spccicblls inquiTcndis adde :
*IG. Pr. obtusus DUJ. (26.)
*17. Pr. acutus DUJ. (26.)

Phalanx II. Caput cpidennidf distantc, 'Gelnm, fl!lliculos /o,.Iuosos,
aut cI/ru/um s. ,'oronulmnfo'/'lI/CInf(' I wnit:alom.
V. GENUS : SPIHOPl'ELUNA v. Ben .

J 861. Mémoire (5.) p.

Caput 'I/lcmbl'ana

~70.

cOfVllulam

lornuwle tnnicatwn.

* 18. Sp. coronala v. BEN.
* H). Sp. dacnodes Dms.
*20. Sp. elegans n. sp.

Species inqlbú·.
21. Sp. Rajarum Dms. (19. 20.)
Subfan z,ilia : Gheilospi7'ul'idae Dies.

186 1. Revision (20.) p. 618.

Caput ""'i-vcl bilabiat"",.
VI. GENUS: ECHINOCEPHALUS Molin.

1858. Prospectus (34.) pag. 154.

,

Caput "nilabiat"", a corpore discretwn, adánatnln.
*22. E. uncinatus

MOLIN.

Genem speciesque d"biosa.
•

VII. GENUS: EUSTOMA

v,

Ben.

1870. Les poisso ns (6.) pag. 19.
23. Eu. Iruneaium v. BEN.
vm.

GENUS: NEMATOIDEU l\! B.ud .

1810. Entoworum (45.) pag. 262.
24. N. Squalorum L"YDY.
25. N. Squali caluli RUD.
26. N. Scymni glacialis v. BEN.
~7. N. Rajae balis RUD.
28. N. Rajae fullonice RUD.
I X. GENUS: AGAMONEl\:IA Dies.

185 J. System (19.) pag. 11 6.
~9. A. capsularia DIES.
X. GENUS: COB.ONILLA v. Ben.

1870. Les poissonB (6.) pag. 3.
30. C. sciIIicola v. BBN.
31. C. robusla v. BEN.
32. C. minula v. BEN.
A .JÓL .JELLEMZETT ÉS ÚJ FAJOK LEÍRÁSA.

1. Dacnitis squali Dujarclin.

1845. Historil'e (26.) pag. 272.
1851. CllCllnanUS Squ.li, DIE SI NG (19.) pag. 243.
1861. Dacnitis Squ.li. D IES. (20. ) pag. 65 1. (Spec. inqu. )
Te nne~zctra)ú

Fi;zelel,. IX . kötet.

8

106

Eredetileg fl bécsi udvari mu zeum birtokában volt s később 18 16-ban
a pál'isi llJuzeum gyüjteményébe került. D UJ.I\ RD1N, korának legjelesebb
H elminthologusa a gyüjtemények rendezése alkalmával azt uj ólag átvizsgálta
ós 1845-ben, mint új f"jt leirta.

A bá,-zsingnak hossza (2-3 mm.) és bnzogányszera ahl~ja, ·valamint a sü,-ü nínvzokba szedett közlaka,-ó jlirészes kiils~je állal könnyen fe/iSllZerhetö_
Nem megfelelő tehát DIESING eljárása, ki ezt a kétes vagy nyomozandó
fajok soráb" iktatta. Valószinüleg a ritka faj ok közé tartozik, mivel újolag
mai napig sem tal,uták fel.
(H"bitaculum.) A Galelts von';, (Squalus galeus) nev ü czápa beleiből
ismeretes.
~.

Acanthocheilus quadridentatus Molin.
(IX. táula I :1. alJra. I

1858. Prospectus heIm . (34_) pag. 155.
1861. Diesing. Hov. (20.) pag. 654.
Az orsóidom ci test előre és hátm egyaránt vékonyodó; elől lekerekített,
h/ítul hegyes kúpidom ú. A kissé megvastagorlott fej rósz a testtől eláll. A közhtkaró, a fej- és farkvég kivételével harántcsikolt. A fejen, az oldali és húti

rona/ok nun Iében cg/;-cgy papillaszerii ny"hány lalálhaló. A szájal 3 dltZZ(,,1t ajak alko(ja, melynek ",inc/egyikén kél pá,- hegycsfü,-ésifog can_ A fog pá'-ok közölti kimel,zésbcn e.gy középsö dudo!" lalálhaló. Az oldalt álló fogak
közötti kimelszés hegyl's, a középsöké ped';g lompa_
A bárzsing elől és hátul kiszólesodett; duzzadt/Ul v égződik. A bélcső
néhány kanyarulat után a hasi vonalon, közel a fark végéhe..,. nyilik. A fal'li:
kurta igen hegyes, elkülönült, gömbös csúcsesal. A'I. aHcl körül a szemcseréteg megvastagodása folytán félgömb-idomú vastagodáBOk képződnek,
melyek olykor tetemesen kidagadnak.
A párzási vesszők (spicula) igen rövidek és hígyak ; csak ritkán szembetiinők. A farki részen a hasi vonal két oldalán mintegy 16 papill"párt
találtam. A farkban nagyoob mirigysejtek és két-sarkú idegsejtek vannak.
A test hossza 20-40 mm. között
ingadozik. MOLTN méretei szerint a
,
hímek nagyobbak a nőstényekn ól. .En ellenkezőleg a bímeket épen rö vidségük és begöngyölí tett farkuk által tudtam felismerni. A 4·Ü mm. bosszú alakoknál a test szélességét l, a bárzsi ngot 2·77 , a farkat p edig ü·25 mm. hoszsúmu.k talrdtaw. Hímekl'c igen Szól'vi.í.nyosan a,kadui.
(H abitaeulum). A Muslelus eulga!"·is (M. plebejus) és a llL lacci, nevü
czápák hélesövébon.
A gyomor pylorikus részének ebymus állományában elrejtve gyakran
találhatók ; a vókonybélben ritkán , a vastagbélben pedig sohasem találtam
azokat.
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A MusteIus lalvis belében, melyből még ismeretlen volt, majdnem minden bonczolás alkalmával csekély számban rá akadtam. Az ajkakon elhelyezett nagy fogaik daczára a ból átlikasztását nem észleltem. A hasüregben a legszorgosabb kutatás után sem akadtam azokra.
3. Acanthocheilus intermedius

ll.

sp.

(IX. ta\.JlfI, 4. ábra. )

Az orsóalakú test

előre

jobban vékonyodik, mint hátra. A köztakaTó

síma, harántreclőknek csak nyomaival. A f~i kiszélesedett, papillaszerü
nyul'ványok néllenl. Az «(Íkak m-indegyikén leét pár erős fürésifog és két
pár apró fogd1!dor van, melyek az előbbiek között foglalnak helyet. A fog·
párok közötti kimetszés hegyes és igen mély. A fark rövid, kúpidomú h egyben
végződik.

Csakis nőstényeket ismerek.
(Habitaculum). A Musteius taeás nevü czápa vékonybelében, a nyákh ártya hosszredői között él.
. A Mustelus- félékben előforduló AcanthochC'il1!s fajok között két oly
•
példányra akadtam, melyek az ismert'fajok fogazatától eltérőleg it nagy fogak
között apró fogdudorokkal is birtak. Ezek pontosabb egybehasonlítás után
egyébben is eltérvén, a föunebbiekben új faj gyanánt leírattak. A példányok nagyságra és fogazatra nézve az ismert két faj között állanak; erre
utal fajnevök is.
4. Acanthocheilus bicuspis Wed!.
1855. Ascaris bicllSpis Wed!. Heim. not. (52.) p. 388. T. III. fig. 29-32.
186 1. Acanthocheilns bicllSpis Dies. Revis. (20.) pag. 654.

A test hengeres,

előre

és hátra egyaránt vékonyodó; a fejrész három-

élü. Az ájkak csornósak, kétfogpárml. Afogak közötti kimetszések öblösek.
Eddig csak nősténye ismeretes. A test hOBsza 9"'-2" között ingadozó.
(Habitaculum). Wedl a Scylliwn catul1!s belében, én pedig a Pristú"'IlS
rnelanosto1n!tm tojásában találtam.
Az 1884-iki év tavaszán, midőn a nápolyi Stazione Zoologicán a czápák
fej lőclését tanulmányoztam, DR. RÜCKERT barátom egy czápa tojással örvendeztetett meg, melynek belsejében élőBdi fonalféreg lakott. A góresői vizBgálatból nemcsak a szóban forgó faj derült ki, hanem az is, hogy az it tojásfehérnyéjén kívül annak sárgáját is fogyasztja. Tápcsöve telve volt az ismert
sziktestecBekkel (Dotterplattchen).
Nematodákat a madarak tojásaiban már többen észleltek, sőt az Asca1'is
injlcxa nevű faj a tyuktojásban közönséges; czápatojásokban azonban Entozoákat tudtommal még senkisem talált. Kár hogy nem ismertük azon példányt,
melyböl e tojás származott, mer t így eldönthettük volna, vajjoIl az élősködő
8:':
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a kloakán vagy a bél falán át került-e a pete vezeték tölcsérébe. Az eset mégis
érdekes, mivel sejteni engedi, hogy az Acanthocheilus félék erős fogaikkal a
czápák igen erős belizomzatát is átfumi képesek.
5. Ascaris incrasata Molin.

t85S. Molin, Pl'ospectus (34.) pag. 14·6.
f~j

cs"pa,z, 3 nagy (!lakkal, egy-egy /cúpid01nü l'apilláwl.
(Habitaculum). A '1'1'ygoll BTllCCO nevü rája gyOllll'ában él.
A

•

6. Asearis l'otundata Hud.

181U.
184·4.
1845.
1851.

Budolphi, Synopsis (46.) p. 270.
Bellingham, On Irish Ent. (4.) p. 169.
Dujal'din, Histoi1'8 (26. ) p. 192.
Diesing, Sysl. (19.) p. 171.

Az orsó-idom u test előre és hátra egyaránt vékonyodó. A köztakal'ó
síma, hossz· és haránlredők nélkül. A f'qj lekl1'ekíle/./, cl nem álló, háTom

f'élkörid01nú húsos ajakkal. Az ajkak belső maTgója icalakban megws/ago·
dott, fogak és papillák nélknl. A fark igen rövid, kevéssé begörbiilt, igen
hegyes véggel. A bárzsing nagy duzzadással végződik. Az ivarcsövek csak
néhányszor kanyarodnak ; a női ivarnyihís a test közepéhen van. A test hossza
25-30 mm.; a hím még ismeretlen .
(Habitaculum). A Galclls canis gyomra (HU DOLPHI) ;
Ra;ja
batis
gyomra? (BELLINGHAM) ;
•
Gadas Mon'hua? (BEI,LINGHAM) ;
JJifnstel1ls laevis vékony bele (ÖULEY).
HUDOLPHI, ki e fajt jellegezte, a faj felismerésére lényegesebbnek tartá
az élősködőt tápláló állat megállapítását, mint a pontos leírást. A HUDOLPHI
által közlött jellegek az Ascaris fajok nagy részére ráillenek s csakis így történhetett, h ogy BELLINGHAM minden további indokolás nélkül a Hájában és
Gadóczban talált példányokat ezen fajjal azonosította.
A Musteius l",vis bonczolásakor annak vékonybelében két Aslmrisra
találtam, melyek HU DOLPHI leírásának leginkább m egfelelni látszottak. Ezeknek leírása által az A. ro/unda/át megállapítani szándékoztam.
7. Ascaris affinis n. sp.
(IX. tábl a, 5- 6. ábra. }

A háromélű fejrész kissé megvastagodott, három ~l'Ö8en kiemelkedő
szemölcscsel. A három (!jak (I háti és oldali vonalak mentében van elhelyezve.

Az ajkak /elkörido1núalc, megduzzadt margóval ; belső f'clülcwkön 4-4 gom·
bas szemölcscsel. A fark kúpidomú, lekerekített, alig vékonyodó. A test hossza
15- 20 mIU. között ingadozik. A hím ismeretlen.

(Habitaculum). A Mus/eius laevis beleiben. főleg a gyomor pylorikus
részében tanyáz. '
Az előbbeni fajhoz közel rokon, de kisebb alakja s ajkai szerkezete által
attól azonnal megkülönbözteth ető.
S. Proleptus gordioides v. Ben.
1859. Zoologie med. (27.) p. 152.
186 1. Mémoir s. l. vers. (5.) p. 269.
1870. Les Poissons (6.) p. 6. Pl. III. fi. 10.

•

•

Teste hátra fe!tünően vékonyodik. Feie kissé megvaslagodott, /cHlönös
bélyegek nél/ciii. Hossza 150-200 mm.
(Habitaculum. ) A Galms canis nevü czápa petevezetél<ében él.
9. Spiropterina coronata v. Ben.
1861. Mémoire (5.) p. 270.

A test begöngyölített; a hím előre és hátra, a nőstény csak előre
vékonyodó. A köztakal'ó harántcsikolt. A száj csupasz, papillák nélkül.
Af~i átlátszó, fínom 9allérTal (capuchon). A him fal'ka pá1'zás'i 1'edővel;
6-7 b01'dasze1'ű papillával. A nőstény testhossza 60, a hímé 25 mm.
(Habitaculum.) A Scyllium can'ic.tla májában és a Raia Tadúws gyomorredői között él.
10. Spiropterina daenodes Crp!.
185 1. Spiroptm'a daenodes Crpl. Naehtriige (16.) pag. 308.
1860. Histiocephalus daenodes Molin. Monog-rafia (37.) p. 512.
1860. Spiropt81'ina daenodes Dies. Revis. (20.) p. 680.

A test hátra vastagodó. A szád néhány papillával.
(Habitaculum.) A Raja clavatc. bárzsingjában és a Musieius vulgm'is
gyomrában tartózkodik.
11. Spiropterina elegans n. sp.
(IX. tábla, 7-9. ábra.)

A test előre kevésbé vékonyodó, mint hátra. A j'cj lekCTekített, j'átyol·
szerű

gallérral és leét félgömbidomú, ajaksze,'ű duzzadással. A dnzzadások
közepén l - l hosszú, kiemelkedő fogszelllölcs foglal helyei. A gallér a j'cj·
től elálló, hátul szúkebb mint elől, tehát tölcsérszc,.ii; mellső 'visszahajtott
"észének szegélye hullámos. A bárzsing meglehetős hosszú, kig.l'ószerüen
lefutó, végduzzadás nélkül, de igen erős izoillzattal. Az oldali vonalak mell
felé igen szélesek, nagy magjaik szembeötlők. A kőzta.karó szabályosan
harántcsikolt.
A nőstény farka kevéssé vékonyodó, hosszú, visszavonható; vége leke·
rekített.
A hírnek ritkák, farkuk a nőstényéhez hasonló; tojásdad alakú párzási
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redöveI, mely a fark végétöl jó,-al az alfel fölé nyúlik; szegélye hullámos.
Az alfel előtt 5 pál' bordaszorü papillával. A párzási vesszők közől az egyik
igen hosszÍ1, i valakú, a másik rövid és kevéssé chitinizált.
A test hossza mindkét nemnél 15-- ~O mm.
E faj az előbbenihez igen hasonló; több papilla helyett azonban
cBakis egy fogalakú található az ajbk közepén. ercplin és Molin a fejet
ékesítö gaJlért, a hím farkának párzási redöit és papilláinak számát pontosan le nem írják s így az esetleges összevonást nagyon is megnehezítették.
Fajom egy ritka czápának a I:lexanchus griseusnak beleiblíl való, mi.
szintén új volta mellett bizonyít.
12. Echinocephalus uncinatus Molin .

•

1858. Prosp. heIm. (34.) p. 154.
1861. Prodromus (36.) p. 311. T. XIII. fig. 5- 8.
A fej túskékkel körített; a száj tágas, kerekded, csupasz.
(Habitaculum.) A T"ygon B,."cho nevü Haja vastagbelében találtatott.

II. MÉ'l'EL YFÉLÉK -

THEMATODES.

Az öshalakban talált Trematodák igen kevésBé ismeretesek; sem boneztani, sem fejlődési viszonyaik kikutatva nincsenek. Általában igen ritkák; a
Mustelusfélékben csak két ízben találtam azokra. A májban nem találhatók,
csakis a gyomorban és a vékony bél kezdetében. '['öbb fajt nem vizsgálhatván,
azok osztályozása helyett csakis az eddig ismert alakokat, a legújabb r endszer
szerint CSOpol'tositottam.
1. FAM. TRISTOMIDEA.
Genus: Tristonz,a.

1. Tr. Blanchardii,
2. Tr. Squali,

1850. Syst. (19.) p. 4·30.
1847. Sur. lorg. (9.) 1'.327.

DIESING,

BLANCHAllD,

Genus: Microbothriu]Jz,.

:1. M. apiculaium,
4. M. fragile,

1869. Nova gen. (40.) p. 4.
1870. Will. Sllhm. (54.) p. 3.
1869. Nova gen. (40.) p. 4.

OLSSON,

OLSSON,

Genus: CaUicoty le.

5. C. Kröyeri,

DIESING,

1858. Hev. (21.) p.

36~.

•

III

II. FAM. POLYSTOMIDEA.
Genus: Onchocoty le.

6. O. appendiculata, DIESJNG, Rev. (21.) p. 370.
Syn. O. borcal-is, VAN BENEDEN, Mémoire (5.) p. 54.
III. FAM. DISTOMIDEA.
Genus:

Distonla.

7. D. veliporum, CREPLIN, Über Dist. (14.) p. 38.
Risso (44.) p. 38.
8. D. socus, MOLIN, 1858. Pl'OSp. (34.) p. B9.
9. D. Iuleum, VAN BENEDEN, 1870. Les poiss. (6.) p. 3.
10. D. ringens, VAN BENEDEN, 18 70. Les poi8s. (6.) p. 12.
ll. D. microcephalum, BAIRD, 1853. Cat. (1.) p. 58.; (2.) p. 22.; (3. ) p. 73.
12. D. rufoviride, RUDOLPHI vide: DIESING (21.) p. 342.
OLSSON, 1868. (41.) p. 49-51.
13. D. Insigne, DIESJNG, 1850. Syst. (19.) p. 347.
14. D. cesloides, VAN BENEDEN, 18 70. Les poiss. (6.) p. 17.
15. Distomum megastomum Rnd.
(IX. tábla, tO. ábra. )

1819.
1824.
1829.
1845.
1850.
1855.
1858.
1870.
1871.

Rudolphi, Syn. (46.) p. 102. et 387.
BremBer, Icone, (12.) T. IX. p. 7. 8.
Kubn, Ann. sc. d'obs. t. II. p. 463. pl. XI. f.4- 5.
Dujardin, H eIm. (26. ) p. 471. .
Diesing, Syst. (19.) p. 357.
Wedl, Heim. not. (52. ) p. 383. T. IIa" 16.
Diesing, Rev. (21.) p. 339.
van Beneden, Les poi". (6. ) p. 6.
Willemoes-Sulun, Deber Tr. (54.) p. 179. T. IX. p. 4-7.
(Habitaculnm.) Carcharias glaucus ('VILL. SUUM).
SqualuB galeus (RUDOLPHI).
SquaJus catulus (WEDL, KUHN.)
MusteIus vulgaris (VAN BENEDEN ) .
Ml1stelns loovis (ÖRLEY).

A középtengeri czápák gyomrában és belében igen gyakran találhatók;
a nápolyi öbölben főleg a Mllstelusfélékben tartózkodik. A legközönségesebb Distoma. A többiek (D. rufoviride; D. BOCCUS) csak elvétve talál-

hatók. Csakis a gyomorban találtam azokat, szájszivójukkal a nyákhártya dús redői közé tapadva. A májban vagy epehólyagban azokra Boha
sem akadta.Dl.

Már

RUDOLPHI

ismerte ezen kiváló szépségfi fajt, de úgy leírásában,
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mint BREl\tSER által készített rajzában csalds a test külső alakjára szorítkozott. DUJ ARDIN es DIESJNG csakis nevezett buvárok leü'ása után ismerték.
KUHN és WEDJ, a szivók és az ivarnyilás fekvését állapították meg. VAN BENEDEN, anélkül hogy leírást közölne, néhány l'ajzot készített ival'ilag nem érett
alakokból. Wn,LEMoES-SUHM volt az első, ki a szerkezet után pontosabb leírást
közölt. Nevét RUDOLPHI a nagy szájszivó után igen találóan adta; általa e faj
azonnal felismerhető_
A test hosszukás, elől és hátul lekerekített. A test hossza 15-20 mm.
között ingadozik. A ből' síma, néha ránczos külsejű. A sz(tjsúvó gömbháTom-

szög alakú, harántút álló ovális szájnyilással. Az acetabulwl! ki.<ebb az
előbbinél, körkörös. A száj egy rövid, de izmos bárzsingba vezet, mely a villa
alakúlag osztott, kétszárú, vakon végzödö bélbe folytatódik. A bárzsing és az
acetabllZ,t1n közölt a tányériclomútag besúppedt ivaröböl, (Geschlechtssinus,
Sommer) van elhelyezve. A kivezető ivarcsövek nem egyesülnek, kiilön
nyilással bírnak. A hím ivarnyilás kisebb, köratakú, a nőstényé nagyobb,
ltarántul ovális.
A fürtös szik mirigy (Dotterstock v. Siebold) a test két oldalán fekszik;
a test végétöl az acetabulumig terjed. Az anyaméh széles gomolyokba szedödött s közvetlenül az eWbbeni szerv mellett terül el. A pete vezeték tágas,
hengeres, nem kanyarodó. A petefészek (Keimstock) a herék fölött van. A két
here a test közepében a petefészek alatt található és hólyagos külseje által
azonnal felismerhető. Az ondóvezeték sokszorosan csavarodott, hengeres.

III. GALANDFÉLÉK -

CESTODES.

Az Öshalakban talált Galandfélék bizar alal<juk és érdel,es fej lődésük
nél fogya már több buvárnak figyeImét magukra vonták. Különösen v. S IEBOLD (47.) és P. J. VAN BENEDEN (5. 7.) voltak azok, kik a .,Csontoshalakban
talált hólyagos álczák (borsókák - Blastocystis) alakjait az Oshalakban talált
ivarérett Galandfélékkel azonosítani iparkodtak. Kimutatták, hogy a j elenleg
tárgyalandó alakok fiatal korukat mint hólyagszerü álczák a Cestodák ismert
mintája szerint töltik el. Kutatásaik folytatása fölötte kivánatos, mivel eredményeik a felmerülö kétségek eloszlatására még nem elegendök. Azok folytathatására azonban első sorban az addig leírt fajok pontos összeállítása és
revideálása szükséges. Ez alkalommal tehát ilynemű munkálatok számára
előkészíteni óhajtom az anyagot.
E rendet is analytikus táblák segélyével fogom tárgyalni; a rosz leírás
következtében többé fel nem ismerhetö alakokat a fajok sorából kirekesztém
és az álczaállapot után lei.J.1 fajokat rendszertani helyöknek megfelelöleg külön
csoportosítom.
Az Öshalak galandférge. kivétel nélkül a Tetmphyllidea, Phyllorhynchit1ca és Diphyltidea nevti családokba tartoznak. Oly nemti név alatt leírt
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fajok, melyek e családokba nem tartoznak, csak tévedésből vagy felületes
vizsg,\latból kerülhettek ide. Ilyenek It Botl!1',:ocephal'Us, Liqula és ~'aenia
néven leíd alakok.
A BOlhrioccphalus punctatus RUDOLPTlI nevü fajt, mely leginkább a
Rhombus -féle csontoshalak bélcBövében tartózkodik, Dínstov (32.) a Torpedo
oculala nevű Rájából sorolja fel. Hasztalanul keresgéltem azonban az irodalomban ez után és végül is azt kell állítanom, hogy Lillstov, ki e fajt maga
nem észlelte, csakis tévedésből sorolhatta fel.
A Bothrioccphalus Squali glauGi RUDOLPHI nevü galandfélét a szerző
maga a "Species dubiae" nevU rovatba osztja. (46. p. 143.)
A Bothrioccphalus sp! WAGENER nevU hólyagos álcza, melyet W.WENER
Dibothriurn (Belolles?,1 DUJ. nevU fajjal vél azonosíthatni, valamely Phyllorynchus félének álcza-állapota lehet . (51. p. 44.)
A Dig"la Progiattis WAGENER nevü belfél'get egy ismeretlen fajnak
tagjai után írták le. Nem valószinütlen, hogya WAGENER által vizsgált proglottisek egy Cylindriphorusnak levált tagjai voltak, ruivel csakis ezen nem
fajai bírnak tüskés képletekkel ellátott bőrkével. (51. p. ~3.)
A Taenia gibbosa LEYDY, mely egy Lamna-féle bélcsövében találtatott,
legközelebb áll VAN BENEDEN . nek DiscobotJn-iwn neméhez és semmi esetre sem
sorolható a Taenia-félék közé. (30.)
Nem kis zavart okoznak a nomenklaturában azon fajok is, m elyeket
hólyagos álczák után neveztek el. Ezeket az egyes nemeknek megfelelőleg
követl.ezőképen csoportosítom:
a) Az Anthobothriurn nembe sorozható hólyagos álczák :
l. Steganobothri!t1n insigne DIESING, (23.) p. 577.
b) A Tetrabotl",iwn nembe sorozható hólyagos álczák és scolicesek:
2. Seolex 'li-ygon-is Pastúwceae WAGENER, (51.) pag. 49.; a 'l'rygon
•
PaBtinacea beleiből.
3. Seulrx SClJllú Canicnlae VAN BENEDEN, (7.) p. 74. et 187. Tab. L
fig. 1a. 20.; a Scyllium canicula beleiből.
4. Seolex Rajae sp. VAN BENEDEN, (7 .) p.74. 'l'. L 23.; a Raja sp .
gyonn·ából.
5. Seolex Hajae batis VAN BENEDEN, (7.) p. 74. T. L 21. 22.; a Raja
batis belei ből.
c) Az Acanthobothriurn nembe osztható álczaalakok:
6. Seolex polyrn01phus HUDOLPHI, Synopis (46. ) p. 128. 441.; lásd
DIESING, Revision (22.) p. 7~.
cl) A Rhynchobothriwn nembe 03ztható álczaalakok :
7. TetrarhY"Chlls Ci,rchariae Rondeletii WAGENER, (51.) pag. 80.
T. XVI. fig. 207.
8. Diboth"iol'hynchus scolecin"s DIESING, (19.) L p. 566.; a Raja Salvini és Scyllium Catulus izomzatából.

•
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D. T<t,."rhYllclw s SClf","i rostmli WAGBNER, (5 1.) p. fl1. Tao. XVIII.
222--224-_
10. Tetrarhynchus Rajae elavatae WAGBNER, (5 1.) p. 75. T. XII. 154.
pag. 80. '1'. XVI. 211.
11. Tetrarhynchus R,(j,w asperae WAGENER, (51.) p. 81. T. XVIII. 221.
12. Tetr"rhynchus attC1watus RUD. l. DIESING, (22.) p. 307.
13. Tetu/1'hyn ch"s megacephalus VAN BEN. ibid.
14. Tetrarhynchus Squali RUD. ibid. p. 308.
A teljesen kifej lődött alakokat vagy galandféléket VAN BENEDEN rendszere (7.) után csoportosítom, mivel DIESING (22.) beosztása mesterkéltebb
és nehezebb áttekintést nyújt. Az ismert nemeket és f",jokat VAN BENEDEN
rendszere szerint még senkisem CSOpOl'tosította 8 így az összevonás munkáját
nekem kellett teljesitenem.
Cestodák majdnem mÜlden Selachiusban találhatók; nagyobb ~zámban
csakis az Acanthobothrimn nemhez tartozó fajokra akadni .
•
E n a következő öshalakból figyeltem meg azokat: Carcharias gloucus;

JVlustelus laev is; Scyllútm caniGltla; Seyllinm eatnlus; Hcp/and,,,s eine,-eus; 'ro1pedo marmorata és Torpedo oallata.
Cestodák jellemzők:
Cylindr'iphonls Carchariae Ronc/cZetii WAGEN.
Orygm.atobothrimn Dohmii ÖRLEY.
Callíobothrium vertidll"t",n VAN BEN.
Rhynchobothriurn crinaceus VAN BEN.

A nápolyi

öből

faunájára a

következő

•

Acanthobothrimn coronatum RUD.
/ln/hobothrium au,..iCltlaturn RUD.
Az őshalak galandféTgeinelc legsajátszcry'iíbb tulajdonságának találom,
hogy fölötte kicsinyek. JJ1ég a leghatalmasabb czápákban, a Ca1'Charias és a
Heptanchlbs-félékben sem találtam 10 crn. ·nél hosszabb galandférgeket. Sőt
azt találolIt, hogy a f(~jok annál nagyobbak minél kisebb a vendégszC'rető
gazclájll.k. Egy másik nevezetes tünemény, hogy az őshalakban sohasem
találtam a galandférgeknek betokozott hólyagos álczáit, melyek ügy látszik kivétel nélkül csakis csontoshalakball fejlődnek. Tekintetbe véve még,
hogyagalandok csak igen "ítkán találhatók nagy számban, nagy valószínű
séggel állítható, hogyagalandok az őshalakm nézve egyáltalában nem veszélyesek. De veszélyesek a csontoshalakra nézve az által, hogy oly golondoknak
(Phyllorhynehíd,'o) adnak lakóhelyet, melyeknek peté'iből a esontoshalakban
o legveszedelrnesebb blastocysták jejlődnek.
OONSPEOTUS DISPOSITIONIS SELAO H I OEUM ENTOZOORUM.

ORDO: CESTOIDEA Rud.
1810. Entozool'um (45.) Vol. II. P. ll. p. 3 .

•
•
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SUBORDO : PARAMECUCOTYLEA Diesing.

1850. Hevision (22.) p. 11.
FAM. TETRAPHYLLIDEA

VIUI

B ű n e d e n.

1850. Recherches (7.) p. 112.

Caput bothriis quatu01' SltmlllC versatilibus illstrl/cto.
L Botlu'ia inermia
".
II. Bothria uncinulis armatis ...

".

Phylloboth1"idea.
Phyllacanthina.

TIl. Bothl'ia pl'oboscidibus tel'ebratol'iis al'll1atis, in

collum retractilibus instructum

".

Phyl101·hynchidea.

I. Subf. Phyllobothridea van Eeneden.

1850. Recherches (7.) p. 113.
A. Corpus dense aculeatum.

1. Genus. Cylind1"Ophorus DJESJNG.
E. Corpus nudum .

Bothriis quatuor pedicello cOlltrac/ili affix·is.
2. Genus. Anthobothrium VAN BENEDEN. Bothiis indiúsis.
3. Genus. EcheneibothrÍltm VAN BEN. Bothriis tTansverse cost.a/o·plicatis.
4. Genus. Orygrnatobothrinrn DIESJNG. Botl"'iis qua/uor, singltlo acc/abulis
a)

aux-ilia1'is t'n stTuctO .
b) Bothj'ja capit; adna/a (Bothria sessilia).
5. Genus. TetTabothrútrn HUD. BotM';';s 'ind ivisis; acet auxil. nulla.
6. Geuus. Monorygma DIESJNG. Bothriis indivisis; acet. aux. instrltctis.
7. Genus. Phyllobothrinrn VAN BEN. Bothús quatnor, 1na?'ginibns laciniato·

crispatis, singnlo aeet. aux. instructo.
8. Genus. Triloeularia OLSSON. Botlwiis q,,,,t1l0r, singnia bothria loculis
ternis in tj'ianguln", (/;ispositis.
II. Subfam. Phyllocanthina van Ben.

1850. Hecherch. (7.) p. 127.
A. Bothriis quatuor, singulo uncinulis 2, magis curvatis, bifurcatis armato.

9. Genus. Acanthobo/hriwn VAN BEN.
B. Bothriis quatuor, singulo uncinalis 4, simplicibus, parum curvatis armato.

10. Genus. Onchobo/hri!l1n HUD.
11. Genus. Calliobothrin11! VAN BEN.
III. Suhfam. PhyUorhynchidea van Ben.

1850. Hecherches (7.) p. 144.
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A. Bothria. nulla.
1 ~.

Genus. Abolhros

WELCH.

B. Caput bothriis instru ctis.

13. Genus. Rh'l"chobothTiwn

CapIIt volh";'is duobu s oPl'ositis pautllelis
aut apice conve'·genlibus.
14. Genus. Telmrhyn chns RUD. Caput bothiis qaatuo/', binis opposi/is, capit i
l'{/mUelis.
nUD.

PAMILI A : DIPJ-IYLLIDEA

\'HU

Ben.

1850 . .Recherh cs (7.) p. 158.

Caput cersatile bo/hriis duobas lll/era libus ct inlra margincIn anliClt'"
utrinqlle ros/ello horizontali pro/rac/ili, apicc orma/o rl!ltwitmn.
15. Genus. Echillobothinm. VAN B EN.
A JÓL JELLEMZETT FAJOK FELSOROL ÁSA ÉS LEIRÁSA.
l. GENU S:

CY J~ l N DHOP H OR US

Di ofl.

1864. Diesing, Hev. (22.) pag. 26.t.
C. Carcharire rondeletii \Vag.
\lX. tJ.hlll, II

I r:;. l,brll. )

18M. 'f etrabothrinm Carch. Hond. WAGENER. (51.) ]1.4., 84.,85. T. XXI.
f. 266~2 7 3 .
1864. Cylindro]lhorus typiCllS DlESI NG (22.) ]lag. 264.
1878. Tetrarhynclls Carch. Hond. L I NSTOV (32. ) pag. 277.

xxn.

Ezen igen r itka fajt csakis WAGENER figyelte meg, ki azt ugyan nem
hja le, de raj zai segélyével eléggé megálhtpítja. DIESI NG és LINSTOV WAGENER rajzai után különböző nemekbe osztották. DIESI NG egy kiilön nem képviselőj ének tekinti, mig LINSTOV a Tetrarhynchusok közé sorolja. Ez utóbbi
nembe a tüskés ormányok h iányánál fogva nem tartozhatik. A bothriumok
számánál és alakjánál fogva a Phyllobothrideák alcsaJádjába és tüskékkel ellátott bőre folytán egy hliön nombe a DIESI NG által ajánlott Uyli,ulropho,./ts
genusba osztható. Megjegyzem azonban, hogy a WAGEN lm ált,,1 leírt horgokat
én a vizsgált 3 példányegyikénél sem találtam fel s így valószinü, hogy
WAGENER két különböző alakot vetett egybe. Egyelőre azo nbau a horgok
jelenlétét It nemi és faji bélyegek son(ból lá kell z!Írnom.
A test megnyult, tagolt, hátra fokozatosan szélesedő. A f~jet a tagoktól
egy i.ryen hosszú nyak különít·i cl, ",ely a test egész hosszának 1Ilajdnc1Ilfelé-

vel egyenlő hosszü. A fej korongidolllú, felső és al,ó domború l elülettel.
A felső Idüle/en f ekszik a négyegymástúl elkülönített hengeres bothTin1l!,
mr/yek, mint a csiga lapogatói, bevonha.tók. A nyak hengeres, lef"tásáb,t?!
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vastagodó; kezdele cs"pasz, de 'lnár 2 nw,. tá'colban slírüen liískézell. A tüs·
kék innét kezd~e nemcsak a "yak'i részre, dc a lagokra is átlnjednek. A let'ált
tagokon csak lcecés szarnü, de erős tüskék vannak. A tagok n égyszög ű ek, lassankint hosszabbodók; az elvált tagok kerekded alakúak. Az anyaméh erősen
elágazó; az i val'llyilások hiímyozllak.
E faj csak kevés példányban találhn,tó a Carcharias Bondelct ii nevü
czápa vékonyhelében. Két példány bonczolása alkalmával csak 3 darabnak
juthattam birtokába.
E galandféreg hossza átlag 6 cm.
'11. GENUS: AKTHOllO'l'HIUUM

Vfl.ll

llen .

1850. Recherches, (7.) pag. 124,.
•

A. Auriculatum Ruc1olphi.
181n. Bothl'iocephallls auricllhLtus RUD. (46. ) p. 14.\. ÓS 4.70.
1820, Bothriocophalus Flos, L"UCKAR'f, (33.) p. 34. T. I. 8- 1 I.
1824. Bolhrioc. auric. BUEMSER, (12.) T. XIII. f. 14-19.

1833.
184,6.

•
• DR UMOND, (25.) p. 65G.
•
• CREPLIN, (16.) p. 14·9.
1850. Tetl'abotlu'iulll aUl'iculatnm, DIE!:!ING, (19. ) p. G02. és (
1864.. Allthobothl'illm fLlll'icula.tmu DIESING, (22.) p. 260.

.) p. 583.

(H,tbita.clllulll.) Torpedo 11ll1.l'IllOl'ata (B.UDOLPBI ).
Galeus OlUlis (RUDOLPHI).
Hexanchus griseus (OTTO).
Prionodon glaucus

Haja cla.vata
Sqllatina angelus (CHAUSSAT et

ÖRLEY ) .

Acanlhobolilriwn coronat"m után a legközönségesebb galandféreg"
nápolyi öbölnek Czápa és Bája·féléiben. A tulipán hoz hasonló feje, rövid
nyaka és tagjai által azonnal szembeötlö. A telep hossza ritkán nagyobb
6 em. -nél.
A bolhrillllwk merítő alakúak (cyathiformes), siirüen t",Uámzott Rzegély·

lyel. A lagok négyszöglelesek, fokozatosan hosszabodók.
A. Cornucopire van Ben.
I ~50. A. COl'llllcopim VAN BE:>l"EI>EN (7.) p. 124.. rI'. VI.
Jt-!54. Tetrabothrium cornllC. DIESI NG (23. ) p. r,~3.
l ~G l. A. cOrllucopiw VAN BENE))EN (5.) p. 12.,. ol 3GO. 'l'. XVli. f. l - 3.
1864-. A. eOrllucopi,e DIESING (22.) p. 261.

H"bitaculum. Galeus can'Ís, Squalina anf/ell/s .

•
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A. Giganteum van Benec1en.
1861. Mémoire (5. ) p. 125. et 367. T. XVII. f. 5- 10.

I-Iabitacnlum. Gn.leus canis.
3. GENUS: ECHENEJBOTHIUUl\1 van

B űned en .

•

1850. Recherches (7. ) p. 113.

E. Minimum v.an Ben.

1::;50. E. minimum VAN Bl<;N. (7.) p. J H., rr. II.
1854. r etrabothrium min. Dm SI NG (23. ) p. 58l.
I SG I. E. minilllum VAN BEN. (5. ) p. 122. T. XV. I- 4.
1864. E.
,
DIESING (22. ) p. 268.
1867. E.
"
OLSSON (41.) p. 37.
Habitaculnm. Raja bal is vékonybele.
E. Variabile van Ben,
1850.
1854..
1854-.
I 86/L
1867.

Rech. (7.) p. I 17. T. III. f. I- 4·.; 6- 15.
E. v~l'iabile, WAG"NER (51. ) p. 83. T. XXII. f. 280- 282.
Tetmbothrium val'. DIESIM (23. ) p. ÖSI.
Echeneihot·hrium var. DmRI KG, (22. ) p. 267.
"
"
"OLSSON (41. ) p. 38.

Synon. Both1'iocephalus sph"'1'ophalu8 Dcslongchamps, Encylcl. math.

II. 150.
'1'ctraboth1'ium splHEl'oceph alulli DIESING (19.) p. 602.
Habitaculum. Raja d{wata vékonybeJe.
E. Affine Olsson.
1867. Olsson, Entozoa (40. ) p. 40.

Habitaculum.

Raja mdiata

és

B. bat'is vékonybele.

E. Tumidulum Rud.
18 19.
1820.
1824·.
1850.
1864..

Both1'io ceph~lu8

tum. (46. ) p. 141. et 480.
Bo/hr. Eellenmis LEUCI" (33.) p. 32. T. I. 4·.
Bothr. tUlll. BREMSER (12.) T. XIII. 20-21.
Tetrabothrillm tum. DIESING (19.) p. 601.
Echen. tum. DIESING (22. ) p. 67.
E. Dubium van Ben.

186 1. Mémoi1'e (5. ) p. 122. et 366. '1'. XV. 9- 12.

.

Species inq"ircnda.
E. Myliobatis aquil", Wed!.
1855. Heim. not. (52.) p. :J97. és • .07. T. Ib. 3.
4. GENUS; OHYGMATHOBOTHll:I UM Diesing.

1864. Revision (22. ) p. 276.
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O. Versatile Diesing.

Both?'ioceplwl,lts a:uriczdut'ltS SIEI:lOLD (47.) p. 218. T. XV. 12.
184·9. Anthobothrium Must_Ii VAN BEN. (8.) p. 126., 190. T. VII. 1- 8.
""
" VAN BEN. (5.) p. J25. 'r. XVII. 4..
1861.
J850.

1854. Tetrabothrium

Yers. DIESING

(23.) p. 582.

J864·. Orygm. vers. DlESING (22.) p. 276.

Habitaculum. Mustelusvnlga1"is et Scylliwn can.
O. Crispum Molin.
J858. T_trabot.ln·iuill crisp. MOLIN (34.) p. 135.
1861.
"
,
(36.) p. 288. T. VI. 1- 2.
1864. OJ'ygm. cr_sp. DIESING (22.) p. 2-n.

-

Habitaculum. Musteius pleb~jlls.
Orygmatobothrium Dohrnii n. sp.
(X. tábla, lG- tO. ábra.)

A test lapult, hátra egyenletesen

szélesedő.

Afqj rövid, hengeres, négy nyeles bothl"iwn'l1l.al. A buthrútmok levél'ido1llüak, hll11ámkás sze.?élylyel; néhány hosszirányban rendetleniii lefutó
bm'dás megrasta,Qodással; egy-e.1Y oldalt elhelyezett szivókóval. A nyaki rész
hiányzik; a tagok azonnal a fej után következnek. A három első egyenlő
hosszú és széles, a következők kétszer oly hosszuak, mint szélesek. A 35. tag
és a következők az elsőkhöz hasonlók. A levált tagok négyszögű.k. A tagok

kit,étel nélkulnégy oldalt álló h:vájt hegyes nyulványnyal bímak, rne/lfek a
láncznak [iirészes külsőt kölcsönöznek. Az ival'llyilások oldalt állók, váltakozók. A telep hossza H- 1O Clll .
Ezen igen szép fajt 3 p eldányban találtam, a Heptandtlts ánerezts nevii
czápa belei ben.
A fej az Anthobothrút'/l! corollatwnhoz, a tagok pedig a Calliobothriwn
veJ'ticillatnm nevű fajhoz hasonlók.
A galandférgeknek ezen legszebb faj át, a nápolyi Stazione zoologica
igazgatója Prof. DR. DORRN ANTAL után nevezem el, a kihez a tisztelet és
a hála egyaránt füz.
5. GENUS : TETRABOTHRJUl\[ Di esing.

l ~50. Diesing, Syst. (19.) p. 599.

T. Longicolle Molin.
l R58 . Entetrabothriuml ongicoll e

MOI~IN

(34.) p. 13·'1.. és 18G1. p.

Habitaculum. Scyllinrn stellare.
T. Norvegicum OlaBon .

1868. Entozoa (41.) p. 3. f. 55- 61.

Habitaclllum. Spillax ni.?c1'.

~36.
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T. Maculatum

01SS011.

1807. Entozoa (41. ) p. 33. fig. 5- 13.

Habitac111um. Lamna cOl'llubica.
T. Barbatum Leidy.
1858. Contribntions (31.) p. lll.

Habitaculum. Odontopsis punctata.
T. Fallax van Ben.
1870. Discobothrinm f~l11ax , Les poissons (6.) T. V. f. 13,
Habitaculurn. Haja clavata.
6. GENUS: MONORYGMA Diesing.

1864·. Revision (22.) p. 275.

M. Perfectum Diesing.
1854.. Tetl'obotlll'ium perf. DIESING (23.) p. 583 . .
1864-. Monorygma perf. DIESING (22.) p. 275.

Habitaculum. Lrnmargns bOl'ealis.
7. GENUS: !lHYLL0130THRIUl\I van Bell,

1850. Recherches (7. ) p. 120.

Ph. Brassica van Ben.
•

18 70 . Les poissons (6. ) p. 10.

Habitaculum. Acanthias vulgal'is.
Ph. Fallax van Ben.
1870. Les poissons (6. ) p. 17.

Hahitacululll. Haja ruhu s.
Ph. Lactua van Ben.
•

1850. Recherches (7 .) p. 120. T. IV.
1861. Mémoire (5.) p. 123. T. XVI. p. 2.

Habitaculum. Trygon paetinacea et MusteIus l",vis.

Ph. Thridax van Ben.
1850. Rech. (7. ) p. 122, et 189. T. V.
1861. Mérooire (5.) p. 124.. et 189. T. XVII. 14·-17 .

Hab itaculllm. Squatina angelus.
Ph. Gracile Wed!.
1 8~5 .

Heim. noL (52.) p. 397. et W7. T. I. 2b.

Habitaculum. Torpedo marmoratus.

12 ,

Ph. Auricula vau Ben.

1861. Mémoire (5.) p. 124.. T. XVLf. 6- 12.

Habitaculum. Trygon pastinacea.
8. GENUS: TRILOCULARIA Olsson.

1869. Nova genem (40.) p. 5.
Tr. Gracilis Olssoll.

1868. Phyllobothrium Acanthim vulgaris (4. 1. ) p. 42. T. II. f. 26- 27 .
1869. Tr. gmcilis. nova gen. (40.) p. 5.
9. GENUS: ACANTHOBOTHRIUM van Beu.

1850. Recherches (7.) p. 129.

A. Coronatum Rudolphi.
1810. Trenia Raj", batis RUD. (45. ) p. 213. T. X. f. 7- 10.
18 19. Bothriocephalus cor onatus RUD. (46.) p. HI. et 48 1.
1824·.
,
•
•
BREMSER (12.) T. XlV. f. 3.
1820. Bothrioc. birurcatus LEuesAR'r (33.) T. I. f. 3.
J 84.4. Bothrioc. corOll. BELLJNGHA1\I (4 .) p. 255.
1845. Bothr. cour onné. DUJARDlN (26.) p. 621. Pl. 12. fig. 1.
1849. Acanthobothr. bifur catum VAN BEN. (8.) I. p. 11.
1849. Acanthob. coronatum VAN BEN. (8.) II. p. 278.
1850. Onchobothrium coronatulU DIESING (7.) p. 605.
1850. Tetrarhynchus corollatus v. SIEB. (47. ) p. 216.
1850. Acanthob. coron. VAN BEN. (7. ) p. 129. T. IX.
1850. Scolex A. coron VAN BEN. (7. ) p. 129 .• 191. T. IX. f. 8. és T. VIII.
184 7. A. couroIlllée BLANCHARD Voyage (9. ) p. 122.
1854. Scolex Tetmbothl'. coron. W AGEN. (51.) p. 84·. T . XXl. f. 255-259.
1854. Onchoboth1'. coron. DIESING (23.) p. 580.
1854. Scolex (Gymnoscolex) Rajm Clav. DIESING (23.) p. 277.
1859. Bothrioc. coron. Cobbold (13. ) p. 161.

Habitaculum. Spina x niger; Scyllinm catulus; Sqnatina angelus;

Acanthias v1l1gar;s; Raj" Ba/is; Raja cl"vat,, ; Tor·
?Jedo marmomia ; Torpedo oceUata; 'H'ygon Pastinacea;
Myliobalis noctnia ; Trygon Bnle/w; Scyllill1n steUa1'C.
A nápolyi öböltől a következő fajokból ismerem: Scyllin1n catldns és
cctnicllla; Acanthias valgaTis, Sqaa.tina a.ngellls és TOTpeclo ocellata.
A fej négyszögü; a bothTiwnok oválisak, igen nyuithaták, hm'ánt bor·
dák ált"l 3 rgy"". lőtlell kc",,,,rára. oszlottak; egy pár villaszeTiien osztott
hOToggal. A f'~iletőll " bothriulnoknak megf'elelőleg 1-1 változó alakú,
((qJadó acctabulu111,mal. A uyak hossl'.iúkás, hengeres, hátrafelé vastagadó.
A tagok négyszögiiek, fokozatosan hoss7.abbodók; a végsök peteaJakúak, oly
kol' gömbölydede]" Az ival'l1yilások oldalt {,Uók. A telep hossza '10- 15 cm.
Tarn Jszell"lIjú Fi/zelek. IX. kötet.
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Az eddig ismert galandokn ak legközönségesebb alal,ja. A bélben, kúlönösen pedig ft gyomor pylorikus részében olykor nagy s:6ámba.n szoktak
megjelellni; horgftik segélyével erőse n tapadnak a nyál\hártya laza állományába. A hely, lJlelyhez rftgadtak . sokáig szelJlbetünő egy gombostLt alakú
bemélyedés által. A bélben nem egyenkint, hanem csoportosan j elennek
meg és néha tagjaikkaJ egymásbflr kapaszkodvft valóságos torlaszt képeznek. Végtagjaik nem. egyenkint, h anem csoportokban válnak el a teleptöl.
Ily apró elvált láncwk m ég igen sokáig megmaradnak a belekben, hol önálló
életet fol ytatnak, eleintén a lánczok tagjai igen soványak, de késöbb nagyobbodnak és erösen felfuvóduak A tagok megtermékcnyítése szintén a teleptöl
való elválás után történik. A kölcsönösen IDcgtermékenyített láncznak tagjaiban az anyaméh csakh amar megtelik fejlödö petékkel, melyek azntán a
belekbe kiüríttetnek. A peterakás után még súntén eIéInek egy ideig a lánczok, de végre felpufl'adnak s kiüríttetllek. ny felduzzadt tagok nagy számban
találhatók a galandtelepek között, de ezeknek holyagos parenchimájában a
szervelmek nyomait sem lehet többé feltalálni.
A. Dujardinii van Beneden.

1845. Bothriocephalu" comn,tlls DUJ. (26. ) T. XlI. f. Ic
1850. A. DujMdinii VAN BEN. HECH. (7.) p. 133. 'l'. X.
1864. ProsthecobothrÍum Dujardinii DIESING (22. ) p. 265.
Habitaclllllm. H,(j" cl"vat".
A. Crassieolle Wed!.

185". H eIm . not. (52.) p. 372. 392. T. la. f. 2.
18G4.. Polyonch. crassieolle DIES. (22.) p. 263.
Habitaculmu. 'l'J'ygon Pastinacea.
10. GENUS: ONCHOllOTHRIUM (Bud.) Diesing.

1850. Diesing, Syst. (19.) p. G05.
O. Uncinatum Bnd.
•

1 ~ IV .

Bothriocephttlus nnein. HUD. (46.) p. 142., 1.83.
185U. Onchobothr. Ulle. VAN BEN. (7.) p. 135. T. XI.
l S64. O. lme. DIESING (22.) p. 270.

O. Heteracanthum Diesing.
1850. Acunthobothr. Lenek"rtii VAN BEN. (7.) p. ~79.
1854. Onchob. (Calliobothr. ) het,,·re. DIESING (23.) p. 58!,.
1861. Calliobothr. Leuekattii VAN BEN. (22.) p. 14·1. T. XIII.
ll. GENUS: CALLIOBO'fHHIUM van Ben.

1850. Hecherche5 (7.) p. 137.
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Calliobothrium verticilIatum Rud.
1819 . Bothl'ioceplwJus vel't icil1atns HUD. Syllopsis (46. ) p. 484.
1820. B. vertic. LEucKAlrr Zoo!. Bmelist. (33.) p. 56. T. II. f. 41.

1820. B. ,·ertie. NITZSCH (39.) p. 99.
1845. Bothr. velficillé DUJARDIN. Hist. (26.) p. 621.
1850. Onehobothril1m vert. DIESING (19.) p. 606.
1849. Bothr. veI·tic. CREPLIN Nachtr. (17.) p. 73.
1849 . AcanthobothriuJU vedic. VAN B EN. (8.) p', 279.
1850. Calliobot.luilllll vert·jc. VAN BEN. (7. ) p. 138., 192. T. XlI,
18.)4., Onchobothri1ll11 (Calliobothr. ) vert. DIESING (23. ) p. 585.

1858. Onehobothr. (Calliob.) ver t. MOLIN (34.,35., 36.) p. 135.,292. és 239. T. VI. 3.
1854. Tetrabotlu'il1lll vert. WAGENER (51. ) p. 85. T. Xli. f. 274- 275.
1864. CaHiobothl'iulll vert. DJESING (22.) p. 281.
1878. Calliobothr. vert. L I NSTOV (32.) p. 278.
H abitaculum. Mustellls vulgm'is

WAGEN.

Mllstelus plebejus lHoLlN (int. cl'fl:sso).
Mn stel us equestris MOLlN (int. Cl'ass) .

Haja hatis

MOLIN

(int. emss).

l

Galens c:mis
"
1
VAN BENEDl!:N et
qua
t
lIla
ange
us
S
Squalis griseus CREPLlN.

Mustelns Irevis

E UDOLPHI.

ORLEY .

Ezen, több búvár által gyüjtött fajnak pontos ismerete egyedül VAN BENEDEN-nek köszönhető, ki azt úgy pontos leirás, mint lel'ajzolás által megállapította. Utána úgy MOLIN mint WAGENER újolag lerajwlták, de korántsem
oly kimerítően és szépen m int elődjük.
Igen ritka ; csak egy ízben találtam kevés példányokat. A gyüjtőnek
igen óvatosan kell ezen hajszálYélwny mellsö testl'észszel biró alalwkat
szednie, mivel a nagy horgokkal ellátott fejrész a testtől rendesen elszakad és a nyákhártyában marad. Innét van, hogy régibb búvárok csakis
tagjait ismerték. Az utóhbiaknak fogas nyulványai által is könnyen felismerhetők.

Az 5-G mm. hosszú levált tagok, egyideíg önálló életet folytatnak,
gyakran háromszorosan is megnagyobbodnak. A végtagok fürészes külsejöket
ugyan elvesztik, de ezek helyett alapjukon 4 élénken mozgatható nyulványt
kapnak, melyek segélyével a legbizarmbb alakokat ölthetik fel. A mennyire
megfigyelnem lehetett, e faj nál iLZ egyes elvált tagok lépnek coitusb" ; hasonlóan az A. COl'onatl1m nevü fajhoz, tojásaikat csak jóval a különválás
után Ül'ítik, de azon különbséggel, hogy itt nem lánczok, hanem egyes tagok
v"lnak el a teleptől. A tagoknak egyéni önállósága sehol sem észlelhető oly
szépen, mint e fajnál.
A fej hosszú kás, n égyszögü, nyaki rész nelkül. A bothl'imnok hosszúak,
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t~iásdad alakúale, szegélyule erősenfelhajtott. Az üreges bothri",nok 3 egyen,
lőtlen kamaráTa osztottak, A két alsó egyenlően SZiik, a felső háromszor
tágabb oz előbbe niekn él, Minden bothriwn 2 pár, -igen hosszú, kwnpós hOTog,

• " al bír, A fejtetőn a bothTiwJnoknak meglelelőleg egy,egy háromosztatú szívó
f oglal helyet. A test elől igen vékony, hátra szembetünően szélesedő. A mellső
tagok hosszúak, egyenletesen széleseclök; ft. végtagok tojássJljel'üek. A mellső
tagok 8, a hátsóbbak csak 4· oldali nyulványn yttl bírnak. Az ival'11yilások
oldalt állók, változók. A telep hossza 6 - 10 cm.
C. Eschrichtii vfln Ben.

1850. Rech ereh. (7.) p. 14-2., 193. T. XIV.
J~.

GENUS: ABOTHROS Welch.

Ig76. Welch. The anot. (53.) ]'.329.
A. Carcharias Welch.

1876. The anat. (53.) p. 337. f. 15- 21.
la. GENUS; RHYNCHOBO'fHRIUM Rud.

Vide DIEse'w, l\evisiol1 (22.) p. 89.

Az iele tartozó fajok
tos munkájára lltalhatok.
•

synonimái~

és irodalmára nézve

DJES TNG

igen pon-

Rh. Erinaceus van Ben .
•

•

1861. Seol ex Tetrarbynehi Erinaemi VAN BEN. (5.) T. XVIII. f. 1- 5.
1861. Telrarhynehlls el'inaCells VAN BEN . (5.) p. 128- 131. T. XVIII. f. 6- Il.

A telep hátra felé alig vékonyodó. A fej négyszögletes, hosszaságban és
szélességben egyenlő átmér6jü. A bothriumolc párosak, oldalt állók, alul
•

mély, lelül sekély kimetszéssel. Az olT'/Jtányok "öv-idek, vaskosak, visszavon,
hatók, kétféle hm'oggal fegycerzettek . A nagy kampók négy hosszsorban ,;an,
nak elhelyezve, a kicsinyek ezek közölt elszórva fordlÍlnak elő, knZönösen
síiriln uz orrrnányok vigán. A nyak ötször oly hosszú, mint fL fej, hengeres,
alúl orsóidomúlag kitágult. Az orrmányok Ízmai hosszúak, orsó ttlakúak.
A tagok négyzetesek, a mellsők szélesek, hosszban egyenletesen gyarapadók.
A végtagok ötszőr oly hosszúak, mint szélesek, Imrimás szegélylye!. Az ivar,
nyilások oldalt állók, változók. A telep hossza 5- 6 cm.
(Habitaeulum.) Hólyagos álczái a Lop/tius piscatorills és a Gad"s
nwrrhua nevű csonloshalak hashártyájában élnok; kifejlett alakjait VAN BE'
NEOEN a Raia '/'libus nevü öshalban, én pedig fL Torpedo occllata-ban és
Heptanchus
9"ise"s,ban találtam,
,
Ugy látszik közőnséges, de talán más fajokkal téveszteték őssze.
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Rit..
Bh.
Rit.
Rit..
Rh.
Rh.
Rit.
Rh.
Rh.
Rh.

Jól jellemzett fadok .

crassiccps DIEs.
c01"ollatwn RUD.
st'riatu'ln W AG.
heteromerum DIES.
rubromaculatul1t DIES.
comntutat'wn DIEs.
ambig-uu11"/; DIES.
r"jicoll. E,SENR.
tenue W EDL.
minutwn VAN BEN.
hj Rosszul és felületesen jellem.zett faiok .

Rh.
Rh.
Rh.
Bh.
Rh.
Rh.
Rh.

lomentaceum DIEs.
caJ'yophyllU1n DIES.
brevicolle DIEs.
viride WAGN.
paleaceurn RUD.
temticolle DIEs.
crassicolle DIES.
14. GENUS: TETRARHYNCHUS Und.

Vide

D'ES'NO,

Revision (22.) p. 314.

Ide sOl'olom mindazon fajokat, melyeket DIESING idézett muukájában
,
a Tetrm·hynchobot.hri1!rn és Syndesrnobot hri"rn nemekbe osztott. En e nemből egy fajt sem találtam.
aj

Jól jellemzett f(ljuk ..

T.
T.
T.
T.

tenuicolle DIES.
affine DIES.
infnlat'wn DIES . .
1"ltgosurn LEueK.
T. bieolor BART.
T. fragile DIES.
hj ROSSZId jellemzett fajok.'

T. Torpedinis 'ntannoratae WAGN.
T. Torpedinis ocellatae W AON.
15. GENUS; ECHINOBOTHRIUM van Ben .

1849. Bulletin (8.) p. 182.
E. Affine Diesing.
1864. Revision (22.) p. 245.

,

•
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A IX. ÉS X. TÁBLA MAGYARAZA'fA.

1-3. Acan /hocheilns qnadTidmtat!fs MOL~N.
1. A test m ell ső része.
2. Az ajak fogakImi, 360 szorosan nagyítva.
3. A l1ímnek fn,rkrésze.

4. Acontlwchedus ú1fer'lJlccl1'us n. sp. Az aja,k tetcmesell nagyít\'t1.
5-6. AscctJ'is {1finis n. sp.
5. A fej 80 S!7,Ol'OSaJl nagyítva.
6. A n ősté ny farka.

7-9. SP'iToptcr'ina elegans n. sp.
7. A hím mellső testl'észe .
8. A fej vég 360 szorosan nagyítva .
9. A

nősté ny

hrkvége.

10. Dislomwn ",egas/omUlI! RUD.
11 - 15. Cylindrophorus Canharicte Bondeletii

WAGN .

11. Az egész állat tenuészetes nagyságban.
12. A mellső testrész nagyítva.
13. A me ll ső tagok.
14·. Egy elvált tag, az anyaméhvel.
15. Egy kutiklllál'is tüske, tetemesen nagyítva.
16- 19. Orygma/obothriwn Dohmii n . sp.
16. Az egész állattelep természetes nagyságban .
17 . A fej a botln·iulIlokkaJ.
18. A l egelső tagok egy részlete.
19. A hátsóbb tagok egy részlete.
20-~2.

Bhynchobothr'iwn erinaceus

VAN BENE DE N.

20. A mellső testrész a tüskés orrmányoklml és a m egfelelő izmokkal.
2 1. Az orrmány 360 szorosan nagyítva.
22. A tüskének alakja tetemes nagy ításnál.

•

•

•
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DE JANKA .

DIE ENTOZOEN DER HAIEN UND ROCIiEN .
.,

Von Dr. LADISLAUS ORLEY in Budapest.
(TafeJ IX und X. )

Als ich im Jahre 1884 dureh die Güte des hohen kön. ung. MinistBl'iums fül' Cultus und Unterricht Gelegenheit hatte abermals an del' zoologischen Station zu Neapel zu arbeiten, entwickelte sich dort ein lebhaftes
Interesse fiir die morphologischen Studien der Selachier, zu welchen auch
ich herangezogen wllrde.
B ei di esen Unte1'suchungen bot sich öfte1's Gelegenheit die Entozoen
der SelachicT zu sammeln. Di e gewonnenen Exemplm'e habe ich fúr wei tere
Zwecke mit Sublimat und J odalkohol conservirt und in die Sammlung des
ung. N ationalmuseums einverleibt.
B ei dem nachherigen Bestimmen eler Arten stiess ich abel' auf Schwie·
rigkeiten, welche mich bewogen die isolirtc Entozoc'n-Fauna [ler Selachier
in einer analytischen Weise darzustellen.
Obzwa1' dureh Dnchwnp, Brigadc S""goon Bidie, Bra"" und. Cobbol,l
einige Erkranlnlllgen, verursacht dm'ch Fisch·Entozoen bekannt sind oder
supponirt werden, Hinel unsere diesbezúglichen Kenntnisse doch noch sehr
unsicher und arrn.
Die Selachier sind im Allgemeín en arm an Eingeweidewürmern; die
Haien werden mehr bevorzugt als die Rochen, und unter diesen sind die
Zitterrochen die ~il'm sten an Entozoon. Sie leben beinahe ausschliesslich im
Dal'mkanal ; anelere Organe wel'den nul' all SSel'st selten besucht. Iru Dal'me
]wmmen sie gewöhnlich ein zeJn VOl', selten in grossel' Menge, niemals abel'
in so grosser Zalll class sie darin wimmeln wLLl'den.
Nach clen bisherigen Kenntnissen und meinen etwa 40 Sectionen kann
ich behallpten, da ss die Seln.clIier in weit geringerem Grade von Nernato-

'i
- l"
i

den als ,"on· Cestoden, am aJlerseltensten abel' yon rrrematoden beli-idigt
w€l'clen.
Auf Sejte 99 des ungarischen rl'extes \Vird die yollstanclige Literatlll'
numel'isch aufgezahlt und dal'auf dureh fettel'€ Ziffern yerwicsen.

1. Nemataden. Alle Arten, welch e ungenügend charaJ,terisirl ader gm·
nicht hesclu'ieben wunIen, sind aus del' Beihe del' guten iliten ftllsgeschieden
und einfach enumerirt. In der Uebersichtstabclle (pag. 103-105) habe ich
wegen i\Iangel eines Bessel'en, DifSil1g'S Eintheilung benützt.
Es ist bemerkens\yerth, class die Acon llwcephalen die Selachier nie
besnchen und dass selbst die bekannten Kemn.tode n-Al'ten nm' in \Yenigen

Exemplaren e1'8c11einen.
Auf pag. 103 beginnt die Beschl'eibllng der guten Arten.
J. Dacn'itis 8quali Du.J. Eine 8ehr seltcne doch genügelHl úh arakteri~
sirte Art, ,yelche dureh DlESING unbegl'ündeter ,Yeise zu den zweifelhaften
Arten gereclmet wird.
2. AcantllOchcilus qlladl'idclltatlls MOLlN ('1'. IX. Fig. 1- 3.) In <lem
Darm des lll1stelus liB,is lwnntc ich diese Art ueinahe immer auffinden.
Trotz der grossen Zft.lme ll abe ich die PcrfOl·ation des Darllles nic beobacbtet.
Spiculen knrz, weich ; mit IG Papillenpaamn &n der BmlChseite.
3. A cC/uthochcillls ill/enllalills n. sp. ('1'. IX. Fig. 4·.) Körper nach vom
mehr Yeljüngt als nach el em Schwanze zu. Integument glatt, nm· Init Spuren
,on Querringen. I(opf ln·eit, ohne papillenrrrtige Anhange. Lippen mit
,ier spit zen Zhhnen uud ebensovielen Zahntuoerl\eln. Die mittlel'e Aushuch~
tung der Lippen ist ti ef und spitzwinkelig. Schwnnz km·z, spitz. Kul' 'Yeib·
chen bebmnt.
Lebt in den SchJcimhautfalten des DünncJarmes von Mus/dus loe'/" is.
4. Acall/1wcheilllS bicllspis WEDL. Der mittlere Ausschnitt der Lippen
ist buchtig.
Diesen "·urlll fand ich in der Eiweisschicht eines Ries ,on Pristim·us
melanostomum. Sein Dal'm war voll mit den bekannten Dottel'pIattchen.
6. A scm·is To/mllla/a BUD. Diese Art möcbte icb durch folgel1de Be·
schrcibung fixiren :
Körp er nach yorn und hinten gleic1müissig Y81jüngt. Integument glatt,
ohne Quer~ und Ltingsfalten. Kopt" abgenmdet, nicht abgeset.\'Jt, mit drei
haJblil'eisförmigen fleiscbigen Lippen. Der Innenrand del' Lippen bogenfÖl'lllig Y8rclickt. Schwanz lmrz, wenig gekrümmt, seb r spi tr.. Oesophagealbujbus gut entwickelt. YUIYff in der Mitte des Körpers; Genitruscblauch
wenig gewunden. Körperlange 25-30 mm. ~Hinnchen unhe},annt.
Lebt in elem U nge n yon MusteIus Jre,is.
7. Ascm·;s afftnis n. sp. (T. IX. Fig. 5- 6.)
Kopf dreilmntig, etwas verdickt, mit droi hel'YOlTA genden Pf\.pillen .
Lippen balbkreisförmig, mit yenEcktem Inn enrande und "ier lmopfförmigell
Term (r;:rlroj::i Füzetek. IX. köt.
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PapiUen. Scl1\\"anz kanisch, abgernndet, wenig veljüngt. KörperHinge 15:W mm. J\Iü,nnchen unbekal1ut.
Lebt in dem Magen des Muslclus laevis.
l j. Spiropteril1a elef/ans n. sp. (T. IX. Fig. 7-9.)
Körper nach vor11 w811iger vmj llngt als Dach hinten. Kopf abgerunclet,
mit einem durchsichtigen Kl'agcl1 und zwei halbkllgelföl'migen Lippen mit
je einem bel"'i'ol'spl'ingenden spitZCll Zahn. Kragen wenig angewacbsen, tricb·
terförmig mit einem zUl'ii.ckgeschlagencll Theil, welcher einen wellenföl'mi·
gen Hand zcigt. Oesophagus ziemlich lang, schlangenförmig verlaufencl,
ohne Enclanschwellung, abel' mit seh1' starker J\1uskulatm'. Die Seitelllil1ien
nach yorn 8ell1' bl'cit, mit besonc1cl's grosscll Km'nen. Integument l'cgelmassig quergestreift. Schwanz des vVeibchens ein wenig verdünnt, lang, zurückziebbar, abgerundet. 1tHinnchen selten, sein Schwanz dem des vVeibehens
ahnlieh, mit eiförmiger Bursa, welche vom Sehwanzende über den Anus
sich erstreckt. Mit 5 rippenförmigen Papilleupaaren VOl' dem Anus. Von den
Spieulen ist die eine sehr lang, bogenförmig, die andere kurz und wenig
chitinisirt. Körperlange bei beiden Geschlechtem 15-20 mm.
Diese Art ist der bevorgehenden (Nr. 10) sehr iihnlich, anstatt mehreren Papillen abel' findet man hiel' nm eine zahnartige PapiUe in der Mitte
del' Lippen. CREPLIN und1\foLIN besehrieben den den Kopf zierenden Kragen,
die Bursa und deren Papillen nngenau und erschwerten dadureh die etwaige
Zusammenziehung. Diese Art ist aus dem Darme des seltenen Hexancltus
flT'Íseus, was eben faUs fiir die Neuheit der Art spricht.•
II. Trematoden. Dieselben werden in dem Darmkanal der Selachier
nm sejten vorgefun den. Die bekannten Arten werden auf Seite 110 aufgezahlt.
15. Distom"'/l megastOl/l"'" RUD. (T. X. Fig. 10.)
Sehr gemein bei den im Golfe von Neapel vorkommellden Haiell,
besonder$ im Dal'mc der 1\fusteliden, wo sie mit ihrem grossen Munclnapf
auf den Schleimhautfalten haften.
Körper HingJich-oval, vom und hin\en abgerundet. Körperliinge 1510 mm. Integument glatt, oft mit unl'cgelmassigen Faltell. Mundnapf ch'eieckig, mit quel'stehendel' ovalel' 1\fündung. AcetabuIum klein, kreisförmig.
Del' 1\1uncl fü}u-t in einen km'zen Oesophagus, del' sieh in dem zweiscbenkeligen, blinden Darmkanal fortsetzt. Zwischen dem Oesophagus und dem
Acetabulurn liegt der vertiefte Geschlechtssinus. Die mannliche Geschlechts.öffnung ist klein, kl:eisföl'lllig, die weibliche grösser und queroval. Dotter~tock an den Sei ten des Körpers; Uterus nebenan, in breiten Klumpen.
gefaltet. Eileiter cylindrisch, wenig gewunden. Keimstock oberhalb der beiden blasigen Hoden. SamenIeiter vielfach gewunden, cylinc1risch.
III. Cestodes. Die Bandwiirmer der SeJachier gehören ohne Ausnahme
in die Familien der 'l'elral'hylúleen, Phyllorllvnchideen lwd Diphyllideel! .
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Arten, welebe als Cestoden aufgeführt wm'den, abel' nicht zu diesen Grup.
pen gehören, geriethen nur durch Zufall oelel' ungenilgencle Kenntniss
hicher.
Dieselben sin,l auf Seito 113 aufgezahlt,
Arten, welche nur als Blastocysten bekannt sind, fülu'e ich auf dersel·
ben Seite nach den zugehörenden Gattungen all. Dieselben habe ich nacb
VAN BENED'S System geOl'dllet und illl'e Arten demgemass veliheilt,
Charakteristisch fül' die Fauna des Golfes von Neapel sind die folgen·
den Arten: Cilin,zriphorns Ca"chariae Rondeletii WAGN,; Orygmathoboth·
riml! Doh1'lli ÖRLEY; Ca/HobotMi",,, verticillatlt1n v, B,; Rhynchobothrilt1n
erinacells v. B.; Acanthobothriwn coronatwn nUD., und Anthoboth"ú,rn auri·

eulatwn l{UD.
Eine aufl'allen,ze E 'igenthürnlichkeit ,zC!' Selachier·Cesto,zen ist ihre
Kleinheit, Soga!' in den gl'össeren Haien, wic Careharias und Heptc<1!ehus
t,'ifli man nie übel' 10 Centimeter lan!]e Arten. Irn Allgemeinen steht iMe
Liinge im ulIlgekeMten Verhiiltnisse Zll dcr (hösse ih,'C!' Wú,the. Den Bia·
senznstand del' BandwürmC!' in den JJi[llskeln oder anderen Organen komlte
ich nie beobachten. Da man a nch die a!lsgcwachsenen Bandwiir!nCI' nur sel·
ten Úl grossel' Menge vOl/indet, können sie fű" die Haien !Ind Rochen
kaum als gejiihl'liche Schmarotzer betmehtet werden. Ihr Vorhandensein ist
abel' indil'cct seM sehádhch, da a!lS den Eie,'n dicsel' Fonnen in den Kno·
chenfischen die gejü,'chteten Blastocysten del' Phyllorhynehideen sieh ent·
wickeln.
Nach der anaJytisch dmchgeführten lateinischen Uebersioht det, Gat·
tungen folgl die Aufzahlung der Arten,
Cilindrophol'!ls C"rchariae Rondeletii WAGN. (Tafel X, Fig. 11-15.)
LINSTOV zahlt diese Art zu den Tetrarchynchiden. Der Mangel der
Haken an den dehnbaren Bothrien widerspricbt abel' ganzlieb diesel' Ein·
theilung,
W AGENER hat ohne Zweifel zwei Formen zusammengeworfen, denu icb
ffl,ud die beschriebenen Haken an keinem meiner Exemplare, obgleich del'
ganze Habitus seinen Zeichnungen entsprach,
Orygmatobothrútln Dohrni n. sp, (TaL X, Fig. 16-19),
Körper /lach n ach hinten zu verbreitert, Kopf kurz, cylin,h-isch, mit
vier gestielten Bothrien, Botbrien blattförmig, mit wellenförmigen Langs·
falten; mit je ein em seitlichen AcetabuIum. HaJs fehlt; Glieder unmittelbal'
auf den Kopf folgend, Die drei ersten gleich lang und breit, die folgenden
doppelt so lang aJs breit; das 35·ste Glied und die folgendeu den drei ersten
1ihnlich, Die abgelösten Glieder viereckig. Alle Glieder ohne Ausnahme mit
vier seitlichen concaven FOl'tsatzen vm'seben, welche der Kette ein zackiges
Aussehen vBl'leihen,
Lebt in dem Darm von Heptanchus eir/ereus. Sein Kopf iilmelt dem
15':1
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des Alllhobotll1'iu1n cOTol/atmll, die Gliederkette deill ' , on Calliobolhrilllll
r ' TI icilIaI U1II·.
Diese scbönste Art del' Banclwünner eda.ube ich nÜi· Herrn Prt'. A.
D OHRN, elem Director der zoologischen Sta.tioD zu Neflpel zu widmen, dem
ich innigsten Dank und Verehrnng zolle.

Acalllhobolhrimn coronatum

HUl).

Diese Art habe ich aus folgenden Selachim']] beobacbtet: Sc,!Uilt111
ca illllls und cauicula; Acanlhias ntlqaris, Squalina an"ellls uud T01]Jcdo

oeel/ala.
Diese ist die gerneillste eler bekannten Arten. Sie liebt besonclers den
pylorischen rnl ej] des 1\Iagens, wo lllan clieselben ort in Hunel erten von
Exempla,ren yorJi nclen kann. Die AnLaftungsstelle bleibt lallge erkenntlich, ellu·ch einen Stich, der mitte1st den Haken bervorgernfen wird. DWé
Glieder gehen nie ein zeln, sonelel' l1 in kl einen Ketten ab, wolche langel'é
Zeit im Dm·me vel'ble iben, dort sich gegenseitig befruchtcn und oft auf das
Zweifacbe anwachsen. Kach eler Eiablage werelen sie blasig und verlieren

alle Spureu der Geschlechtsorgane. Solehe ahgestorbenen Ketten fiudet illan
öfters zwiscben den Bn.ndwürmercolonien.

Call-iobolhiulI! "Ucrticillatw"

H UD.

Die ein zeln rtbgehonden Glieder dieser Cestoden- Art sind dmeh ihre
zipfelförmigen Anha.nge sehr bemerkenswerth. Es scheint, class auch hier
die abgegangenen Glieder in Coitus tl·eten, da die Eier gewöhnlich erst Hingere Zeit nacb eler r:rl'enllung abgelegt werden.
Die TafelerkHinll1g befindet sieh auf Seite 126.
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