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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

1. A szamosujvári sétatéri tó' faunájáról. Az 1883. évi május 
hó közepe táján huzamos esőzésekre szép derült, napfényes idő követ
kezett, a midőn a szamosujvári sétatéri tó vize egyszerre „vérré válto
zott", illetőleg téglavörös színe által vonta magára figyelmemet. 

A járó-kelő laikusok nem igen látszottak reflectálni e szembetűnő 
jelenségre s kérdezősködéseimre közömbösen jegyezték meg, hogy a viz 
meg van romolva, rozsdásodva s hogy ez épen nem az első eset a sza
mosujvári sétatéri tó tükrén. Magam fölötte érdeklődtem a szembetűnő s 
egészen szokatlan jelenség iránt s a nyár folyamári szorgos figyelem tár
gyává tettem a tavat. A megfigyelésnek néhány érdekes faunisticai adat 
lett eredménye, ezekről kívánok itt röviden megemlékezni. 

A vizek színesítése tudvalevőleg különböző okokban leli magyará
zatát : a medernek, a partoknak a színe, nagyobb vízi növények s külö
nösen apróbb górcsői szerzvezeteknek tömeges megjelenése, szerepelhetnek 
mint tényezők. A „Természettudományi Közlöny" 1883. évi Június havi 
füzetében Demetzky Gyula előadja a véres eső, véres hó, vérré változott 
vizek vázlatos történetét s egyszersmind megemlékezik egy kis parányi 
szervezetről a Chlamidococcus pluvialisról, melynek roppant mennyisége 
vörösre festette a czink-vázákban levő vizet. Ilyenformán fölöslegesnek 
látom „a véres eső" részletesebb históriájának előadásába bocsátkozni s 
egyszerűen reátérek a mi sétatéri tavunkon észlelt jelenségre. • 

A szamosujvári sétatéri — újabban népkerti — tó 3 év előtt volt 
jól kitakarítva, vizét a Szamos folyó Malom-árkából nyeri. A befolyással 
szemben, a tó másik partján, egy lebocsátott zsilip fölött ömlik ki a víz 
fölöslege, s így, ha nem is igen háborgatják a csolnakázók lapátjaikkal 
a tó tükrét, még sincs a víz tökéletes 'nyugalomban, a mennyiben a be-
és kifolyás, legalább a felületen, partialis áramlásban tartja. A Myriophyl-
lum és Potamogetonnak dúsan tenyésző indái között imitt amott egy-egy 
csuka is megbúvik. 
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Ennyit a tóról, a melynek felszíne Május hó közepén egyszerre tég
lavörös színe által lett feltűnővé. A téglavörös szín napról-napra élénkeb
bé vált s mind nagyobb .és nagyobb területet vont be a tó tükréből. — 
Kíváncsi voltam tudni a színesítés okát s bemártottam egy falevelet a 
vízbe s mikor azt kiemeltem: a parányi szervezetek egész tömege tapadt 
a levél lapjaira, bársonyszerű nagy vörös foltokat képezve azon. Az igy 
kimerített anyagot — nem lévén górcsó rendelkezésem alatt — bekül-
döttem Dr. Scharséhmidt Gyula barátomnak a kolozsvári növénytani inté
zetbe s Schaarsmidt barátom közbenjárása folytán Dr. Entz Géza tanár 
úr szíves volt egy hozzám intézett levelében reámutatni a kérdéses szer
vezetekben, az E u g l e n a s a n g v i n e á r a s egyszersmind felhívta figyel
memet az ily tömeges megjelenés érdekes voltára, mely az ó' — kétsé
gen kivül legjobb — tudomása szerént Magyarországról még nincs följe
gyezve. 

Azóta naponként figyelemmel kisértem volt az Euglenákat. 
Május hó közepén jelentek meg először és Augusztus 10-én tűn

tek el utoljára. Ezen időn belül kisebb-nagyobb időközökben állandóan 
díszesítették a tó tükrét s néha 10—14 napig is hemzsegtek a felszí
nen. Borongós, hűvös, esős napokon a víz fenekére szálltak le, hon
nét az eső után csak 2—3. derült, meleg nap csalta fel őket ismét. 

Különösen érzékeny viselkedést mutattattak még a világosság kü
lönböző foka iránt. A reactio ilyenkor nem annyira a helyzet, mint in
kább a színváltoztatásban nyilvánult. A kora reggeli órákban, napfeljötte 
előtt mindenütt szép, bársonyzöld szinű leplet képeztek a tavon s a mint 
a nap feljött, 1—2 perez alatt elsárgultak, később megvörösödtek azok, 
melyekre a tó partjain álló fák lombjai között átszűrődtek a nap sugarai. 
így mind sűrűbb és nagyobb vörös foltok képződtek az Euglena szőnyeg 
bársonyzöld alapján, a nap állása szerint, s mikor ez utóbbi az egész tó 
tükrére vetette sugarait, delelő pontjáról egészen téglavörös szinű lett a 
tavat borító Flagellata szőnyeg is. Ha most hirtelen egy felhő takarta el 
napot, 1—2 perez alatt ismét elsárgultak s esetleg meg is zöldültek az 
Euglenák, a szerént, a mint rövidebb vagy hosszabb ideig takarta felhő 
a nap tányérját. 

Az aquariumba helyezett Euglenák, a kimerítéstől számított első na
pot rendesen az edény fenekén töltik el, aludt vérhez hasonló és össze-
állású, kocsonyás lepényt képezve azon. Másnap már jókora számmal je
lennek meg a víz felületén, különösen az üveg fala mellett. Górcső alá 
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helyezve ez utóbbiakat, egyelőre betokozva, nyugalomban ülnek ott, 1—2 
perez múlva azonban kinyújtózkodnak, felveszik általános orsó vagy cíff* 
rom alakjukat, szívesen úszkálnak jobbra-balra, közbe-közbe elég gyors 
fordulatokat is téve a test hossztengelye körül. Az ilyen egyénék színe a 
test körvonalain sárgászöld, szépen kivehető vörös szemfolttal; középen 
sötét rozsda-vörösek. Az üveg-edény fenekén lévők rendesen gömb vagy 
czitrom alakúak, egészen sötétek, alig a szélükön mutatnak néha egy kis
sé áttünő sárgás világot. 

Ennyit az Euglenákról, melyeknek ily tömeges megjelenése épen 
nem gyakori tünemény. Magyarországról, a mennyire utána nézhettem, ez 
az első följegyzés. Dr. Entz Géza ugyan már 10 óv óta ismeri a kolozs
vári muzeumkerti nagy tóból és a szebeni sétatér tavában is megtalálta, 
de sohasem észlelte oly nagy mennyiségben, hogy a vizeknek színesítése 
által magukra vonták volna a figyelmet. 

Másod sorban egy más, szintén alsóbbrendű szervezet tömeges meg
jelenéséről kívánok itt megemlékezni, t. i a Vo r t i c e l l á k r ó l . 

A Peritrich ázalagok ezen csinos képviselői, ugyancsak az elmúlt nyár 
folyamán, ha nem is mint az Euglenák, de azért szintén tömegesen for
dultak elő- a sétatéri tóban. Földi Jánosnál ugyan olvastam („Természeti 
história. Az állatok országa. Pozsony 1801." 426. 1.) hogy: Az örvény
kék társaságban élnek, úgy, hogy gyakran ezerén összegyűlve vágynak, és 
akkor penész tekintetek vagyon", mégis meglepett, mikor a sétatéri tó 
tükréről kimerített ilyen valósággal penészszerű foltokban egy-egy hatal
mas Vorticella coloniát ismertem fel. 5 —10, néha 15 mm. átmérőjű ke
rekded foltokat képeznek a tó tükrén s ha egy ilyen foltocskát górcső' 
alá helyeztem, valóban elragadó szép látvány tárult elém az ezeffejü ál
lattelepben.*) 

Harmadik sorban az A l c i o n e l l a fungosa, Pallas. tömeges meg
jelenését kell följegyeznem. 

Ez édesvízi Bryozoák roppant mennyiségben népesítették be tavun
kat és a tónak kifolyási árkát. A vízbe levert czölöpök, a Myriophyllum 
és Potamogetonnak különböző fajai, a vizbe hullott faágak, az Anodon-
ták és Uniók héjai, úgyszólva kivétel nélkül Alcyonellák telepei által vol
tak incrustálva. Május végén már nemcsak a vízi növények nehezítették 
meg a csolnakázók munkáját, hanem kiválólag a tömérdek Alcyonella te-

*) A szóban forgó Vorticellaféle valószínűleg Carchesium polypinum 
Ehrbg. volt. E. G. 
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lepek, melyeknek a vízi növények indáira tapadt gumóit, czölönkjeit, min
den evezőcsapásra ki-kimerítette a sportsmah. Ilyenformán a tavat ki 
kellett takarítani s midőn Június 2-án leeresztették a vizet s ki tépász-
ták a vízi növényeket, véka számra, lehetett gyűjteni a néha gyermekfej 
nagyságú telepekből. Gyűjtöttem is belőlük fölös számmal, de nemcsak 
magam, hanem a tavat tisztító oláh és czigány napszámosok is. Kérdé
semre, hogy minek tartják és minek gyűjtik ők is az Alcyonella telepe
peket ? azt felelték, hogy ez nem egyéb, mint a „vízi gyöngy" vagy „ví
zi zab", oláhul „vész gye apé", melyet ők megszárítanak, porrá törnek, 
avaszsirral összekeverik s orvosszerül használják szakgato fájdalmak meg 
köszvény ellen; sőt azt is hozzátették, hogy a hol bekenik az így ké
szült kenőcscsel a testet, egyelőre szúrós fájdalmat okoz, ós a bőr meg
veresedik alatta, gyógyhatása pedig kifogástalanul biztos. 

íme, ugyan azt mondták nekem az Alcyonelláról Szamosujvárt, a mit 
mondottak Paszlavszkynak Deregnyőn, Felső-Magyarozszágban a Spongil-
láról. (Term. tud. Közlöny. 1881. I. f. 28 — 30 1.) Melyik most az iga
zi „Vízi gyöngy"? Az Alcyonella vagy a Spongilla? A Spongilla gömbö
lyű gemmulái bizonyára hasonlítanak a gyöngyszemekhez, tehát jellemző 
lehet reá a vízi gyöngy elnevezés; ámde az Alcyonella telepek is, ha 
annak egyes egyénei visszahúzzák magukat hüvelyükbe — s pedig ezt 
megteszik puszta érintésre is, nemcsak a vízből való kimerítés alkalmá
val — valósággal gyöngygyei hímzett zacskókhoz, lapdákhoz hasonlítanak, 
a mezőségiek is méltán nevezik tehát vízi gyöngynek az Alcyonellát. — 
Ha azonban a vízi gyöngyből készült orvosszer szúrós hatását tekintjük, 
akkor talán mégis a deregnyőieknek adunk igazat, helyesen jegyezvén 
meg Paszlavszky, hogy a Spongilla temérdek kovatűi hegyének tulajdoní
tani azt a szúrós fájdalmat, a mit a vízi gyöngygyei készült kenőcs a 
bőrön okoz. — Hogy a mi oláhaink miért nevezik vízi zabnak az Alcyo
nellát? nem tudom magyarázatát adni. 

Annjá ez adatokból is kitűnik, hogy bizony a köznép nomenclatu-
rája sokszor igen általános habitusokra reflectalván, fölötte elasticus te
reken mozog. — Találtam ón Spongillát is az elmúlt nyáron és felmu
tattam az Alcyonellákat gyűjtő emberek előtt: íme, ez a vízi gyöngy 
,.Lehet, hogy az is az" — volt reá a felelet, hanem orvosságul azért 
kötény számra vitték az Alcyonella telepeit. 

Végül negyedikfaunisticai adatul a most említett Spong i l l a flu-
v i a t i l i s t sorolom fel. — Magyarországról az édesvízi szivacsok lelő-
lehyeül eddig föl vannak jegyezve: 6* 
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B u d a p e s t (Margó Tivadar), Bala ton , R á k o s p a t a k (Kriesch 
János), Ó-Buda (Klein Gyula), Duna folyó (Borbás Vincze), Ko
loz svá r (Dezső Béla), Arad (Dadái Jenő), D e r e g n y ő (Paszlavszky 
József), Olt és F e k e t e ü g y folyók (Szász István és Schaarschmídt Gyu
la), a „Rélyi nyir" tavai (Szász István). - - Legújabb lelőhelyül 
constatalhatom Szamosu jvá r t . Szamosujvárt a sétatéri tó vize egy kis 
árokban folydogál alá a Szamosba. Ebben az árokban csendes háborítat
lan, árnyas helyen találtam az elmúlt nyáron több kisebb-nagyobb tele
pet rothadó ágakon, faleveleken odatapadva. A telepek jobbára ágas-bo-
gas alakúak voltak, vagy telefonott orsó módjára vették körül a vízben* 
levő ágakat A Június havában kiszedett példányok mind színtelenek, il
letőleg sárgásba hajló szennyes fehérek voltak, Augusztus havában talál
tam zöldesbe hajló példányokat* is. 

Ki kell emelnem, a mi feltűnt nekem e Spongillák kihalászása al
kalmával, t. i. azt a sajátságos s igen intensiv szagot, melyet a telepek 
árasztottak. A Spongilla ilynemű tulajdonságáról nem emlékeznek meg,' 
legalább a magyarországi lelőhelyek publikálói nem. E sajátságos, nehéz, 
átható szagot nem tudom mihez hasonlítani, de annyi minden kétséget 
kizárólag bizonyosnak látszik előttem, hogy az a Spongilla speciális tu
lajdonsága és nem a víz, iszap vagy ezekben bomlásnak indult egyéb 
anyagoktól származik, mint a hogy a«t egyelőre magam is gondoltam. 

Dr. Mártonfi Lajos. 

2. Erdéiy a!só-tertíár echinidfaunájáról (e!ő!eges közlemény.) 
Erdély alsó-tertiar képződményeinek beható tanulmányozásával már több 
mint tiz éve foglalkozván, jelenleg, miután a rétegzeti viszonyokkal már 
egészen tisztába jutottunk, az egyes rétegekbe zárt kövült faunák beható 
tanulmányozására kerül a sor. Ezen irányban két szorgalmas tanítványom 
Dr. Mártonfi Lajos1) és Dr. Vutskits György5) a foraminiferákkal álta
lában és a nummulitekkcl különösen, ösztönzésemre és útmutatásom mel
lett már megkezdették a működést; ezúttal magam folytattam azt az I 
echinidek osztálya igen érdekes és változatos alakjainak vizsgálásával. 
Erdély, illetőleg Kolozsvár vidéke, alsó-tertiar echinidjeivel először Dr. 

*) A Kolozsvár vidéki harmadkori rétegek foraminiferáí. Orv. term. tud. 
Értesítő. V. évf. 1880. Terin. tud. szak. 1. fűz. 5. 1. 

2) Erdély nummulitjeiró'l (2 táblával). Orv. t. t Értesitő. VIII. évf. 1883.1 
Term. tud. szak. 2. füz. 89. 1. 




