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LUSSINGrRANDÉBEN 25 ÉV MÚLVA 
Irta: Dr. ENTZ GÉZA egy. tan. 

1898-ban voltam először Lussingrandeben. A húsvéti szünetet használtam 
fel üdülésre. Ragyogó napfényben érkeztem az előttem ismeretlen szigetre, 
mely bájával az egész utazó társaságot és engem is elbűvölt. A sziget szű-
ziesen szép volt. Az olajligetek aljában termelt Pyrethrum teljes virágzásában 
állott. Az apró házikertekben narancs- és citromfák, örökzöld bokrok, a fala-
kon itt-ott nyíló oroszlánszáj, Capricserje. A füge és a szőlő kihajtott. A szöget 
vad örökzöld bozót ja : mirtus, pisztacea között Cyclamen, Tazet ta , Ophyris és 
Anemone hortensis nyílott. Grandé legmagasabb hegyén (Monté San Giovanni) 
a magyar-horvát remete hajléka és a Szt. János-kápolnának romladozó fala 
fehérlett. Az apró házak közül ciprusok és egy magaslörzsű datolyapálma 
emelkedett ki. Az öböl mélyén lévő piaca olyan volt, mint a milyen a velencei 
uralom végén a XVIII. században lehetett. Az öbölben apró clhioggiai terra ros-
saval és terra giallaval festett vitorlások horgonyoztak. A tengeren is, a való-
sággal égető napfényben ott ragyogtak, mint tarka pillangószárnyak, e vi-
torlások. 

A szigeten patriárkális viszonyok uralkodtak. A piecoloi kikötőben ott 
várta az érkezőket a grandéi pensio tulajdonosa, Rudy bácsi, rozsnyói szüle-
tésű magyar gyógyszerész, grandéi hordárokkal1, kik a csomagokat a Val 
D'Arche-nek nevezett öbölig vállukon vitték. Itt az utasokkal együtt a csomag-
hordók is a bárkának nevezett, fehér ponyvával ( tenda) ellátott csónakba 'ültek 
és homerosi nyugalommal eveztek át Grandéba. Más közlekedési eszköz Pic-
colo és Grandé közt ekkor nem volt. Az egész szigeten egyetlen ló a posta-
kocsi kis lova, mely naponként egyszer tette meg az utat oda és vissza Grandé 
és Piceolo között. Az utat Napoleon építtette. Pompás, de keskeny út volt, 
mely a Lussino- és Cherso-szigetét összekötő •földszoros mentén lévő Ossero-
ból indult ki és jó állapotban Grandéig terjedt. Hajó hetenként háromszor köz-
lekedettLussino és Trieste-Pola, illetőleg Fiume között. 

A vendégek száma Gandeben ekkor még húsvétkor is alacsony volt. A 
teljes idegenlétszám alig ha meghaladta a 100-at. Többnyire osztrákok, de ma-
gyarok is. Pensio Rudyén kívül, Malvináé (Pensione San Giovanmi) és Simo-
nich nevű orvosé volt. 
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Az idegenek az olaszokkal és a környékbeli községekbe val óhorvát bár-
kásokkal is érintkeztek, mert a bárkázás, vitorlázás és a vásárlás összehozta 
őket. Üzlet csak néhány volt Grandeben. Egy pár olasz szatócs (in commesti-
bili), egy divatüzlet, a kávéház, több oszteria és a borbély; volt továbbá né-
hány varga, lakatos, kovács, asztalos, akik víg énekszóval dolgoztak a késő 
esti órákban is. 

A pensiúkban lakókon kívül volt még egy igen előkelő társaság Károly 
István főherceg villájában is. A barátságos Carlo Stefano nemcsak a szigeten 
dolgozó festőkkel, de sokszor a bárkásokkal is szóváltásba ereszkedett. Oít 
volt ez alkalommal Izabella főhercegasszony is, akinek magyaros, feketével ki-
varrt bőrmentéje ugyancsak nagy feltűnést keltett. 

A sziget fátlan, erősen délszaki állat- és növényvilága mediterrán jellegű 
volt, szőleit a filloxéra elpusztította. Szürke olaj kertek, az olajf ák közt Pyre-
thrum és itt-ott élénkzöld' saláta tarkította a vörös terra rossa foltokat a nagy 
szürke kőfalak (maziera) és sziklák között. A fű a kövek között valósággal el-
bújt , úgy, hogy az olajkertek fölött szürke fátlan kősor következett. Az öböl 
bejáratánál Agavék emelték magasra virágzatukat, közöttük Opuntia kaktusz 
és néhány alig embernyi magasságú aleppoi fenyő (P inus haleppensis és Pinus 
inaritimus) díszlett. Ilyeneket ültetett már akkor mindenüvé az osztrák kor-
mány, hogy a sziget egyik legnagyobb baján, a fahiányon segítsen. De a fő-
hercegi és a Rudy-kerten kívül a fásításnak úgyszólván nyomát se lehetett látni. 
Ami a növényzetből a falakon túlnőtt és a szük sikátorok között kilátszott, az 
a Budiniclvkert néhány 70—80 év körüli pineája (Pinus pinea) volt. A kis la-
pos kövekkel kirakott udvaroknak kertszerűen kialakított, falak melletti ré-
szén narancsok, citromok, kis pálmákon és oleanderbokrokon kívül egy-egy 
Acacia julibrisin és farsisiana illatozott. 

Grandénak büszkesége a városka határában álló kút (pozzo) mellett levő 
hatalmas fa, Celíis australis voit. Valóban gyönyörű, nyiiván évszázados fa le-
hetett, amely mellett néhány kisebb példány is díszlett. 

Volt Grandeben a babérok út ja (Pod jávori) mentén és a Jézus-Mária-
József nevű kolostor alatt egy kis térség, hol néhány örökzöld tölgy, inkább 
bokor, mint fa, díszlett. Egyiknek 2—3 m magas törzse lehetett úgy derékvas-
tgságú, amelyet teljesen befutotta a repkény (Hedera helix). 

A szigeten csend honolt. A kikötő öblén kívül embert alig lehetett látni, 
csak a kis horvát halászfalu — Rovensca — volt hangos, bóra alkalmával 
énektől, siroccóban pedig a nyűgös gyermekek sírásától és az asszonyok dor-
gáló hangjától. A szigeten a lakosság pusztulóban volt. A hajóépítés és vitor-
lás hajózás úgyszólván megszűnt, a szőlők kipusztultak. Lakóinak egyrésze ki-
vándorolt és elhagyott háza tetejét is leverte, hogy ne kelljen érette házadót 
fizetnie. Ha a mélabús hangulatú városka főutcáját elhagytuk, néhány perc 
alatt a természet ünnepélyes csendjét élvezhettük. Csak kora reggel és estefelé 
találkozott a sétáló a Cornunak nevezett sziget délicsúcsára vezető részén, az 
itt erősen elhanyagolt napoleoni úton, a lépcsőkön fel-, illetőleg lefelé botorkáló 
néhány aprótermetű tehénből, birkából és egy csacsiból álló nyájjal, amelyet 
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egy öreg horvát terelt ki a Cornun lévő legelőre, s hajtott este ismét vissza. A 
csendet az öblökben sirályok vijjogása, egy-egy Cormoran megjelenése és reg-
gel a délfelé, este pedig északra húzódó hollópár élénkítette. Ez utóbbiak az 
Ossero4iegyen fészkeltek, évekig láttuk napi vonulásukat. 

1898 után 1901-től 1913-ig — tizenegy nyarat töltöttem Lussingrande-
ben. Nemcsak a sziget minden fájá t ismertem, de állat- és növényéletét, sőt la-
kóját is. Sok kedves, egyszerű emberrel sikerült mondhatnám barátságot kötni. 

* 

A világháború végetvetett a lussini nyaralásnak. 1913-tól 1938 augusztu-
sáig, tehát éppen 25 évig nem voltam Lussinban. 1936-ban láttam körvonalait 
a Monté Maggiore—ről egy alkalommal, midőn Iccaból a Monté Maggorere 
tettem kirándulást. 

1938 augusztusában pár napot ismét Lussinban töltöttem. Reconvalescens 
voltam. A sziget megváltozott. Hatalmas új autóút köti össze Osserot Gran-
déval, melyen naponként kétszer száguldanak végig a modern technika ször-
nyei, az autóbuszok, port verve fel a vakítóan fehér meszes úton. Por van Lus-
sinban, amit a lakosság addig nem ismert. Privát autófuvarozás is van. Az út 
mellett új villák sorakoznak. Az utat kiszélesítették, átalakult az élet is, modern 
olasszá vált. Eltűntek a tendás bárkák. A chioggiai halászok visszaköltözttek 
Chioggiba, csak azok maradtak itt, akik a sírban nyugosznak. A halászat is 
más, mint volt. Késő este sötétben érkezett meg hajónk Fiume-Pólán át a Val 
D'Augustba. A tengeren mindenütt fénypontok tűntek fel: éjjeli halászat ace-
tilén lámpával, motoros hajókkal. A szép tarka vitorlákat hiába vártuk. Ha lát-
ható még egy-egy bárka, az többnyire szürkés vitorlájú, mely beolvad a kék-
párás levegőbe. 

Meglepetést hozott az első reggel. A Rudy-kert emlékezetemben apró 
tengeri fenyői hatalmas fákká nőttek. Ablakomból kinézve, a Giovan oldalán 
zöld fenyvesek idegenszerű képe tárult elém. A kertben hatalmas, 2—3 m ma-
gas törzsű datolyapálmák nőttek a 25 év előtt ültetett magvakból. A pozzoi 
nagy Celtis kipusztult. A templom melletti egyik nagy Ciprus is. De Ciprusok 
emelkednek a község kertjeiben mindenütt és sok helyen elég magas pálmák. A 
legnagyobb pálmát, mely a kikötőtől alig pár lépésre az Uszkok-torony tövén 
lévő „Osteria ala Pa lma" udvarát díszítette, a községi tanáccsal összezördült 
tulajdonos, „csak azért se parancsol nekem a tanács" elve alapján kivágatta. 
A sziget beerdősödött. A kikötői fenyvek hatalmas fákká nőttek, némely a pi-
neákkal is felveszi a versenyt. Megnő :ttek az eddig bokorszerű örökzöld töl-
gyek is, ;úgy, hogy a kolostor alattiak árnyékában le lehet pihenni. Sok szőlőt 
megújítottak. A hegy oldalában itt is ott is vizfelfogót, betonozott szabad cisz-
ternákat építettek és így a sziget kertijeit öntözve gondozhatják. Kipusztultak, 
elfagytak az öreg narancs- és citromfák, melyek helyett most ültetnek újakat. 
A szőlőket megúj í t ják; az olajfákkal nem érdemes foglalkozni; a fürdőélet, 
amely Lussinban a nyarat jellemezte, a háborúelőtt fellendült. Most ismét 
pang. A háború előtt épült számos pensió ma már üres. A sziget sokat szen-
vedett a háború alatt: olaszságáért küzdött. Elérte, hogy ismét az olasz Io-
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bogó lengjen piacán, ahol 1000 évig lobogtatta a szél Szent Márk oroszlánját. 
De nagy árat fizetett érette. Ma még olyan Lussin, mint a lábadozó beteg: ré-
vedez benne az élet, de ha idegenforgalma ismét fellendül, jólét és boldogság 
költözhet bele. Ennek érdekében sokat tesz az olasz kormány. Eddigelé a pom-
pás úton kívül a legfeltűnőbb az erdősítés és erdőfenntar tás ragyogó sikere. 
Pedig az erdőknek hatalmas ellensége támadt : egy a fenyőt pusztító lepke (Ly-
mantria dispar) oly nagy tömegben szaporodoott el, hogy helyenként valósággal 
lekoppasztotta az erdőt: itt favázak merednek az égnek. Az olasz erdészek meg-
küzdenek a veszéllyel. Az erdőben apró szekrények vannak meghatározott tá-
volságban mindenütt felállítva, bennük fenyőgallyak. Ezeket „legelik" a Ly-
mantria hernyói. A gallyakon parasitákkal fertőzött hernyók vannak. A fertő-
zött hernyókat bizonyos idő múlva kihelyezik a szabadba, amelyek ott szét-
mászva, terjesztik a ihernyóvészt s így fa j t á juk pusztulását: elősegítik. Az erdő-
törvényt szigorúan betar t ják és ezzel a fátlan Lussint zöld paradicsommá vál-
toztatják. Terveznek vízvezetéket a chersoi Vrana-tóból, tervbe van véve a 
Canale di Faresinan rendszeres kompközlekedés, szabad kikötő. Ha mindez 
megvalósul, ismét felvirágzik a szép szigetnek ma csak lappangó élete és mi 
örömmel üdvözölhetjük ott a megújult olasz életnek, az Italia irredentának dia-
dalmas térfoglalását. Ügy legyen! 



AZ ADRIA SALPÁI 
Irta : Dr. PELL MÁRIA 

A Magyar Adria Egyesület által 1913 őszén és 1914 tavaszán a „ N a -
jade"-n rendezett két Adria-expedíció Salpáit még 1918-ban meghatároztam, 
minthogy azonban a háborút követő évek hosszú során semmi reményünk nem 
volt arra, hogy az expedíciók eredményeit közzétehessük, a Salpák feldolgozá-
sának ismertetése sem látott napvilágot. Most, mikor több, mint két évtizedes 
pihenés után a Magyar Adria Egyesület módot talált arra, hogy a két expedí-
ció részben már régebben., részben most feldolgozott anyagáról szóló tanulmá-
nyokat sorban megjelentesse, revízió alá vettem a már akkor meghatározott 
Salpákat.*) 

A Salpák a Tunicaták törzsének második osztályába, az Acopákhoz v. 
Caducidhordatákhoz tartoznak. Ennek egy alosztálya van, a Thaliaceae, há-
rom renddel: Pyrosomida, Cyclomyaria, Desmomyaria. Régebben a Pyrosomá-
kat az Ascidiákhoz sorolták (Lesueur (1 ) , Savigny (2 ) , Uljanin (3 ) , Herd-
mann (4 ) , sőt újabban Ritter (5) , a tudomány mai állása szerint (Ihle ( 6 ) ) 
azonban a Pyros-omák a Doliolumokkal együtt a Thaliaceaekhez tartoznak. A 
Desmomyariáknak csak egy családja van, a Salpidae. A Salpa nemet Forskal 
alapította 1775-ben; eleinte minden Salpát ebbe az egy nembe foglaltak. Blain-
ville 1827-ben a Salpa nemet két subgenusba osztja, a Cyclosalpa és Salpa 
alnemekbe. 

Ihle (1912) ezt a két subgenust genusnak nevezi; a Cyclosalpa nembe 
6 speciest, a Salpa nembe pedig, ragaszkodva Streiff felfogásához — ki az 
izmok száma szerint Oligomyariákat és Poiymyariákat különböztet meg — 
17 speciest sorol. 

Metcalf (9) (1918) a Salpa genust 10 subgenusra osztja (ezek között 
van a Cyclosalpa is), de a régi fajneveket megtar t ja és 23 speciest sorol fel. 

Ihle (10) (1935) Metcalf subgenusait genusokká emeli és hozzájuk még 
egyet sorol, a Metcalfinát, 2 speciest viszont a másik kettővel azonosít, úgy, 
hogy jelenleg 11 genust és ezekben 21 speciest különböztet meg. 

A 21 species közüli 11 ismeretes a Földközi-tengerből és 5 az Adriából. 
(Sigl. 12., 13.) 

*) Ed'dig a 'következő dolgozatok jelenteik meg: Dr. Szüts A.: Plainiktoló-
giai megfigyeléseik az I. és II. Adria Expeditión. Acta Soc. Hunig. Mare 1915. 
— Szalániczy K.: Az Adria fenéiktalaja. Debrecen, 1929. —• Dr. Kolosváry G.: A 
Magyar Adlria Egyesület „Na'jade" expeditiója által az Adrián gyűjtött tüsikésbőrü álla-
tok. A Tenger 1936. — Dir. Pax F.: Die Krustenia'n.tiniO'nen der img. Tenmimfahrten'. A 
Tenger, 1937. — Dr. Pell M.: Az Adria Hyttromiedlusiái. A Tenger, 1938. 
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A Najade gyűjtésében 2 nembe tartozó 3 fajt és egy alfaj t határoztam 
meg: a Tlialia democraticát, Salpa maxiinát, Salpa fusiformist és Salpa fusi-
formis forma asperát. 

1918-ban az említetteken kiviül az izomzatnak és há tsó nyúlványoknak a 
Th. democraticától való eltérése alapján még egy speciest határoztam meg a 
gyűjtött anyagban, a Thalia longicaudát. A mostani revideáláskor azonban ki-
tűnt, ihogy a rögzítő folyadék kicserélése folytán a hosszú idő alatt ezek a 
rendkívül finom szervezetek olyan változáson mentek keresztül, hogy épen a fő 
systematikai bélyegeket, az izmokat, nem lehet látni, úgy hogy a ma rendelke-
zésemre álló néhány roncsolódott példány alapján nem tudom igazolni, vájjon 
ez — az Adriában edldig nem ismert — Salpa a gyűjtésben előfordult. A kon-
zerváló folyadék között ugyanis olyanok is voltak, melyeket a háborút követő 
szűk időkben a Magyar Nemzeti Múzeum — az Adria expedíciók anyaga t. i. 
a Múzeum tulajdona —- nem tudott ugyanolyanokkal pótolni, a feltöltésre hasz-
nált alkohol pedig sok elváltozást hozott létre. 

A Salpákat 1918-ban Ihle összefoglaló rendszerező munkája , a , ,Das 
Tierreich"-ben megjelenő Desmomyaria (32 Lieferung 1912) szerint határoz-
tam meg, a revíziót pedig Metcalf meghatározó könyve, The Salpidae: A ta-
xonomic Study, 1918, szerint végeztem. Metcalf a Salpákat a szerint, hogy a 
bél „nucleus"-sá tömörül vagy pedig szabad lefutású egyenes, illetve hur! • 
alkot, három csoportba oszt ja : Dolichodaea, Sphaerodaea és Circodaea. 

A Salpák elnevezésében Ihlet és Metcalfot követem, kik a régebbi kettős 
elnevezés helyett csak egy nevet használnak. 

Amint a mellékelt táblázatból kitűnik, a gyűjtött anyag az ivadéktrawl 
halászatból és a biológiai állomásokról származik. Szüts (11) összefoglaló 
planktológiai munkájához csatolt táblázat szerint a Salpák a szelvényállomáso-
kon is előfordultak, még pedig ősszel tömegesen északon, tavasszal ellenben 
csak a déli medencében; ez az anyag azonban nincs a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban és így nem is állott rendelkezésemre. Sziits szerint a tömegesen fellépő 
Salpa a Thalia democratica volt. Az ő adatai szerint roppant nagy mennyiség-
ben volt található a fiumei öbölben, a Morlák csatornában és a Quarneroloban 
egészen Gruizáig október közepe felé, de az úton visszafelé eltűnt az előbbi 
előfordulási helyéről. Ez a jelenség nagyon megegyezik Siglnek (12) avval a 
megfigyelésével, hogy a Salpák néha egész rajokban jelennek meg, máskor meg 
teljesen hiányoznak. Azonban Sigl (Apsteinnel együtt, 12) mégsem tekinti eze-
ket a tömegeket minden szabály nélkül megjelenő „ra jok"-nak, mert külön-
böző expedíciók tapasztalata szerint ( „Po la" , „Rudolf Virchow") , ugyanazon 
a helyen, ugyanabban az időben tűnnek fel. 

A Thalia democratica fő elterjedési területe az Adria. Ez az ivadéktrawl 
halászat adataiból is kitűnik. Mind a két expedíció alkalmából ezt gyűjtötték 
legnagyobb mennyiségben. A tavaszi út alatt kevesebb került hálóba, mint ősszel, 
mégpedig a proles solítaria 7 helyről 36 egyedszámmal, a proles gregata 9 
helyről 158 egyedszámban. Ősszel 9 helyről gyűjtöttek solitart (69 pld.) és 7 
helyről gregatát (20 pld.). Ehhez járul még a biológiai állomások anyagából 
származó 23 solitar és 79 gregata az őszi út alkalmával. A Thalia democratica 
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széles vertikális elterjedést mutat, mert 0 m-től 600 m-ig minden mélységben 
előfordult; eurytherm forma. 

A gyűjtött anyag legnagyobb Salpá ja az Adriára jellegzetes Salpa ma-
xima (45—55 mm). Siglextrem eurytihermnek nevezi, mert meleg,, mérsékelt és 
hidegebb tengerekben is előfordul. Itt a szélsőséges vertikális előfordulás mu-
tatja, 'hogy eurytherm, mert a mély vizek (900—1100 m) hidegebb és a felszín 
(0—20 m) melegebb rétegeiből halászták, bár a Földközi-tenger zárt meden-
céjében nincsenek oly nagy hőmérsékleti különbségek, mint az óceánokban. 
Csak a második expedíció, vagyis a tavaszi út alkalmával találták, még pedig 
csak a proles gregatát két helyről, 61 középnagy és három egészen fiatal pél-
dány alakjában. 

Alegkisebb számban van az anyagban a régen ismert Salpa fusiformis, 
összesen 3 helyről (19 példány), közülük 1 helyről 7 ősszel és 2 helyről 12 ta-
vasszal került hálóba. Hogy nem gyakori az Adriában, azt Sigl (13) is tapasz-
talta, a,,RudO'lph Virchow" expedíció gyűjtésében nem fordult elő. Graeffe (15) 
szerint Triestnél ritka, 18 év alatt csak egyszer volt található. Lo Bianco (16) 
viszont Nápoly mellett abyssalisan nagy tömegben találta (1500 ni) , ami bi-
zonyítja, hogy érzéktelen a nagyobb hőcsökkenés iránt is (Sigl, 1912.). Ezt 
mutatják az Adria adatai is; 800 és 1100 m-ből került a felszínre. 

A Salpák általában nem kedvelik a nagyon hideg tengereket; ott elpusz-
tulnak. Ezért kerülik — kevés kivétellel — a mélységeket is. Inkább a felszí-
nen tartózkodnak. Mint igazi pelagikus lények, a part közelébe is csak áram-
lásokkal sodródnak. 

Hidegvízi alak a Salpa fusiformis subspeciese, a Salpa fusiformis aspcra. 
Ezt eddig nem találták az Adriában. Itt 2 példánya van. Az eredeti meghatáro-
zás alkalmával nagyobbszámú gregatát és egy solitárt is találtam, de ezek ma 
oly rossz állapotban vannak, hogy meghatározásra nem használhatók. 

Általában nagyobb számban van a gyűjtött anyagban a forma gregata, 
mert csupán a Thalia democraticának szerepel a solitar alakja. Ez és a Salpa 
fusiformis mindkét út alkalmából hálóba került, de a Salpa niaxima és S. fusi-
formis aspera csak a másodikban, tehát tavasszal. 

Nagyon sok a fiatal állat a fejlődés különböző fokaiban. 
Az anyag konzerválása különböző folyadékokkal történt. Ezek közül na-

gyon jó eredményt adott a formol, de különösen a Pfeiffer-féle folyadék, 
ebben az izmok jól láthatóvá váltak és az izomrostokat is meg lehetett szá-
molni. Ellenben, iha az izmok és a folyadék törési egyiitthatjóa ugyanaz, az iz-
mok oly átlátszók, hogy szinte eltűnnek, lefutásukat követni nem lehet és rend-
szertani meghatározásra nem alkalmasak, jól konzerváltaknak tekinthetek, ha 
nem is láthatók a f inomabb részek, de a tunica megtartotta átlátszóságát és 
rajta keresztül jól kivehetők az izmok, bélrendszer és kopoltyúbéi. De ilyen ke-
vés van a gyűjtésben, legtöbbször homályos a tunica, a belsőiészek össze-
visszagyűrődöttek, az állat zsugorodott, sőt roncsolt. Vannyk olyanok, melyek 
hosszában vannak kettészakadva. Némelyiken hiányzik a belső szervezet, csak 
a testa van meg. Minthogy összehasonlításra szolgáló élő anyag nem állt rendel-
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kezésemre, lehetséges, hogy az erősen roncsolt példányok, különösen a kétes 
alakok esetében téves meghatározásokra vezettek. 

THALIACEAE. 
3. Ordo Desmomyaria.*) 

Pelagikus Thaliaceák, a hossztengely irányában megnyúlt hengeres vagy 
prismatikus testet átlátszó testa borít ja. Ingestió nyilas elől, egestió nyílás 
hátul dorsalisan vagy terminálisán. Törzsizmok gyűrűszerűek, az iiigestió nyí-
lásnak külön száj- , az egestió nyílásnak külön cloaka izmai vannak. A bélcsa-
torna két részből áll, pharynxből és tk. bélből. A pharynx és kloakaiireg közötti 
válaszfalat páros kopoltyürés szakít;a meg, úgy, hogy csak egy keskeny ko-
poltyúgerenda marad. A tulajdonképeni bélcsatorna az ösophagusból, gyomor-
ból és bélből áll. 

Páratlan jobboldali ovarium. Testis a bélcsatorna mellett. 
Kétféle nemzedék váltakozik egymással: az ivartalan oozoid (proles soli-

taria) és az ivaros blastozoid (proles gregata) . Az oozoid ventralis oldalán levő 
stolo proliferon keletkeznek a Iámcalakban leváló blastozoidok. A blastozoidok 
embryókat hoznak létre. Ezeknek a gerincesek chorda dorsalejével homo'log 
szervük van (elaeoblast) és placenta segítségével vannak a kloakafalra nőve. 

Genus Thalia.**) 
A kloaka nyílás úgy a solitár, mint gregat alakon résalakú. A solitár alak-

nak két jó! fejlett posterio-laterális nyúlványa van. 

Species Thalia democratica Forslcai 1775. 
= Salpa democratica 
= Salpa mucronata. 

A solitár alak nyúlványai a test félhosszánál rövidebbek. A törzsizmok 
teljes gyűrűket alkotnak, ventralis megszakítás nélkül. A gregát alak törzsizmait 
legalább 3—5 izomrost alkotja. 

Proles solitaria. 

Öt törzsizom két csoportban, I., II., III. és IV., V. izom dorsálisan ösz-
szeolvad. Ivizom (Metcalf szerint „intermediate") dorsálisan megszakad. 
Töírzsizmok ventralisan egymásitól függetlenek, csak III. és IV. találkozik. 

Kilenc állomáson gyűjtötték, hét állomáson ősszel és 2 állomáson ta-
vasszal, összesen 124-et. 

LELŐHELYEK: 

I. Expedíció (1913 október). 

It. I. 1. Pta Pelova-Pta Sottile. 0 m. — 3 db. 5—-9 mm. 
It. I. 3. Pta Pelova-Pta Sottile. 40 m mélység. Földrajzi pozíció nincs megadva. 

1913. X. 11. Ivadéktrawl. Sublimátban konzerválva.3) 6 drb. 3 fiatal, 

*) Leírás Ihle szerint. 
**) Meghatározás Metcailf szerint. 
3) Ha nincs megjelölve a .konzerváló folyadék, úgy az Pfeiífer-falyadék és fonmiol. 



AZ ADRIA SALPAI 
11 

3 kifejlett példány. Három kis példányon jól láthatók az izmok. 3 — 9 
milliméter nagyok.**) Azonkiviil8 hosszú nyulványu, 2—6 mm. 

It. IV. 1. Pomo medence. Földrajzi pozíció nincs megadva. 1913. X. 19—20. 
éjjel. Ivadéktrawl. 
1. — 30 m. — 2 db. 5—9 mm. Az egyik elég nagy, de izmok nem lát-

hatók tisztán. 
2. — 80 m. — 13 db. 3 — 8 min. Izmok nem láthatók jól. 
3. -— 140 m. — 13 db. Egy 11 mm, három 9 mm ; a többi 4—8 mm. 

Egészen fiatal és középnagy példányok Egyik szép hordóalakú, 
tisztán látszanak az izmok. 

4. — 200 m. — 17 db. Egy 8 mm, a többi 5—7 mm. Meglehetősen 
zsugorodottak, izmok nem jól láthatók. 

It. V. 2. Cattarói öböl előtti nyilt tenger. 600 m. Pozíció nincs megadva. 1913. 
X.. 22. Ivadéktrawl. 1 db. 7 mm. 

It. VI. 1. Bocche és Cattaró között. 50 un. ? = 42° 26.5'N X = 18° 1.5'E. 
Ivadéktrawl. 3 db. 7—9 mm. Kettő 9 mm, egy 7 mm. Izmok jól láthatók. 

It. VII. 1. Canale di Brazza 50 m. 1913. X. 25. 9 = 48° 21 .2 'N* = 16° 53.2 'E. 
Ivadéktrawl. 6 féldb. 4—5 mm. Egészen laposak, nagyon roncsoltak. 

B. 7. II. Biológiai állomás, Lussin W . part ja mellett. 20—40 m. Pozíció nincs 
megadva. 1913. X. 16. Beam trawl ivadékírawllal kombinálva. 2 db. 
3—4 mm. Egészen lapos, roncsolt. 

B. 10. I. Biológiai állomás. Morter W . oldalán. 20—40 m. 1913. X. 17. Pozí-
ció nincs megadva. Beam trawl ivadéktrawllal kombinálva. 2 db. 3 — 4 
milliméter. 

B. 10. II. Biológiai állomás. Morter W. oldalán. 20—40 m. 1913 X. 17. Pozí-
ció nincs megadva. 19 db. Legkisebb 4 mm, a többi 5 — 7 mm. Jól kon-
zervált fiatal példányok. Izomrostok száma 8—11. Vannak köztük na-
gyon gyűrődtek. 

II. expedíció (1914. április—május). 
It. I. 1. Pomo medence 50 m. 1914. IV. 21—22. éjjel. Positió nem adiható. A 

hajó este 20h45'-től hajnali 6hl5 ' - ig keringett a medencében. Ivadék-
trawl. 2 db. 9 mm. Egyiken stoloról levált nagy gregata alakok. 
1 d. 4 db. 6—14 mm. Kaliumbichromát-formol. Egyiknek izmai dorsá-

lisan nem találkoznak. A 14 mm-es a gyűjtemény legnagyobb Sal-
pája . 

2 A Pomo medence. 100 m. Kaliumbichromat formol, 1 db. 8 mm. 
2 c Pomo medence. 100 m. Formol. 2 db. 7 mm. 
2 D. Pomo medence. 100 m. Formol. 5 db. 5—12 mm. 
3 A Pomo medence 150 ni. Kaliumbichromat formol 7 db. 5—10 mm 
3 G Pomo medence, 150 m. Neutrális formol. 3 db. 7—11 mm. 
4 C Pomo medence. 200 m. kaliumbiahromát formol 3 db. 6—11 mm. 

Egyiken az izomzat szépen látható. Kettő erősen gyűrött. 
4 F Pomo medence. 200 m. Chromecet. l db . 11 mm. 

uy 
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4. 3. Lelőhely ismeretlen. 2 db. 6—12 mm. Egyik elég nagy, nem jól 
konzervált. 

It. IV. 2. Quarnerolo. 20 m. 1914. V. 7—8. éjijel. 1 db. 6 mm. Egészen roncsolt. 
3. — 40 m 2 db. 6 — 7 mm. 

5. — 80 m. — 3 db. 7—11 mm. Nagyon gyűröttek. 

A Thalia democratica solitár fo rmája nyúlványok nélkül eléri Ihle szerint 
a 16 mm-t. Minthogy ebben a gyűjteményben a legnagyobb is csak 14 mm, 
de a többiek még ennél is jóval kisebbek (4—8 mm) , jobbára fiatal példá-
nyok. Különösen a testvégi nyúlványok hosszában mutatnak nagy változatos-
ságot. Ezek vagy egészen rövidek (Metcalf (9) szerint a fél testhossznál rö-
videbb nyúlványok jellemzők a Thalia democraticára) vagy hosszabbak, min! 
a test hossza. (Sigl (12) szerint két testhosiszúságot is elérnek.) Raj tuk a fi -
nom fogazottság sok esetben jól látszik. Több nyúlvány vége fekete, mintha 
valamilyen fekete anyaggal volna megtöltve. 

A nagyobb példányokon a 3 izom dorsalisan nem érintkezik, csak közel 
van egymáshoz. Sok esetben a IV. és V. izom nem a hátvonal középpontjában, 
hanem kissé oldalt találkozik. Az izomrostok száma egyeseken jól kitűnik. 
(9—11. ) . Sok azonban, olyan roncsolt, hogy sem az izmokat megszámolni, sem 
a test hosszát megmérni nem lehet. Vannak olyanok is, melyeknek izmai hiány-
zanak, csak a testa van meg. 

A stolon rendesen csak két szakasz lánc-salpa látható. Hátoldalról nézve 
jól látszik, hogy a stolo az óramutató irányával ellenkező spirálisban veszi kö-
rül a nucleust. Több példány stolojáról leszakadt Salpák az ivadékiireg nyílásán 
kiszabadultak. 

Az eredeti (1918) meghatározás szerint több példányt Thalia longicauda-
nak kellett tartanom. A longicauda a democraticától az egymástól független 
izomgyűrűkben, továbbá a fél testhosszaságnál hosszabb nyúlványokban kü-
lönböznek. Metcalf (9) meghatározásában a fél testhossznál rövidebb nyúl-
ványú a democratica, a testhosszúságú a longicauda. Az izmokat — mint már 
említettem — ma már nem látni tisztán, a függelék hossza pedig sok esetben 
a testhosszúságot túl is ha lad ja (de Síigl (12) a „Pola ' ' anyagában olyan Tha-
lia democraticákat is ír le, melyek nyúlványai a két testhosszaságot is elérik), 
ezért ezeket a kétes példányokat szintén a Thalia democraticához soroltam. 

Proles gregata. 

Négy törzsizom. Ezek teljes gyűrűt alkotnak. Az I., II., III. dorsalisan a 
középvonalban találkoznak. A IV. szétválik egy vas tagabb mellső és egy vé-
konyabb hátsó ágra. 

A forma gregatábói elég nagy mennyiség került hálóba, még pedig 8 hely-
ről 236 egyén. Ezek közül az első expedícióra jut 6 állomáson 97, a másodikra 
2 állomáson 140. 

*) Metcalf szerint. 
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LELŐHELYEK. 
I. Expedíció (1913 október). 

It. I. 3. Pta-Pelova-Pta Sottile. Morter sziget mellett. 40 m .1913. X. 11. Po-
zíció nincs megjelölve. 2 db. 4—6 mm. Egyik roncsolt, másikon jók 
az izmok. Ivadéktrawl. 

It. IV. 1. Pomo medence. 30 m. 1913. X. 19—20. éjjeli. Pozíció nincs megjelölve. 
4 db. 5 mm. 
2. Pomo medence. 80 m. 1913. X. 19—20. éjjel. Pozíció nincs megje-
lölve. 3 db. 3—6 mm. Kettészakadt, roncsolt. 

It. V. 3. Cattarói öböl előtti nyílt tenger. 1913. X. 22. Pozíció nincs megje-
lölve. 3 db. 5—10 mm. Zavaros, izmokat alig látni. — 800 m. 

It. VI. 1. Bocc'he és Ragusa között 50 m. 1913. X. 24. ? ~ 42° 26.5'N X = 
18° 1.5'E. 5 db. 5—6 mm. Tiszták, átlátszók. 

It. VII. 1. Canaledi Brazza. 50 m. 1913. X. 25. <p — 48"21.2 'N A = 16" 53.2'E. 
6 féildarab erősen roncsolt. 

B. 10. II. Morteri biológiai pont. 1913. X. 17. Pozíció nincs megadva. 79 db. 
3—7 mm. Beam-trawl ivadéktrawllal kombinálva. Nagyon jól konzer-
vált, teljesen tiszták, átlátszók, némelyik zsugorodott. 

II. Expedíció (1914 április—május). 

It. I. 1. Pomo medence. 50 m. 1914. IV. 21—22. éjjel. Pozíció nem jelölhető 
meg. A hajó este 20h 45'-tő! hajnali 6h 15'-ig keringett a medencében. 
5 db. 6 mm. 

It. I. d. Pomo medence. 50 m. 8 db. 4—8 mm. Kaliumbichromát formol. 
It. I. 2. C. — Pomo medence. 100 m. — 1 db. 8 mm. 
It. I. 2. E. Pomo medence. 100 m. 1 db. 7 mm. Chromsublimát. Izmokat nem 

lehet jól látni. 
It. I. 2. D. Pomo medence. 100 m. 1 db. 6 mm. Formol. 
It. I. 3. A. — Pomo medence. 150 m. 11 db. 5—8 mm. 
It. I. 3. G. Pomo medence. 150 m. 3 db. 6—8 mm. Neutrális formol. Testa 

feltűnő nagy. 
It. I. 4. C. Pomo medence. 200 m. 50 db. 3—10 mm. Kaliumbiohromát-formol. 

Jól vannak konzerválva, izmok barnák. Kissé zsugorodott, de átlátszók. 
It. I. 4. D. Pomo medence. 200 m. 3 db. 6—7 mm. Sublimát rézsulfát. Erősen 

gyűrődött. 
It. I. 4. F. Pomo medence. 200 m. 3 db. 7—8 mm. Chromecet. 
It. I. 4. 3. Pomo medence. 200 m. 1 db. 3 mm. 
It. IV. 1. Quarnerolo. 5 ni. 1914. V. 7—8. éjjel. Földrajzi pozíció nincs, mert 

a hajó egész éjjel keringett. 23 ipéld. 5—11 mm. Kettő még erősen ösz-
szefiigg, jól látni az egyiknek jobb, másiknak bal oldalán a nyúlványo-
kat. Elég jói konzerváltak, de izom halvány. 

It. IV. 2. Quarnerolo. 20 m. 1 db. 9 mm. Nagyon gyűrődött. 
It. IV. 3. Quarnerolo. 40 ni. 12 db. 3—11 mm. Erősen gyűrődő,ttek, nincsenek 

jól konzerválva, izmok alig láthatók. 
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It. IV. 4. Quarnerolo. 60 m. 3 db. 2—3 mm. Nem jók. Izmokat nem látni. 
It IV. 5. Quarnerolo. 78—80 m. 32 db. 6 — 8 mm. 

A Thalia democratica proles gregata kisebb, mint a solitár, nagysága 15 
mm-ig terjed, az ittlévők át lag 6—8 mm nagyok, de van 11 mm-es is, tehát 
nagyobbrészt igen fiatal példányok vannak a gyűjteményben, sőt nagyobb, egy-
mással összefüggő egyének is. 

Ezeken jól látni, hogy a láncba kapcsolódó nyúlványok vagy a jobb, vagy 
a bal oldalon vannak (enantiomorphismus) , hogy az egyének diagonálisan ál-
lanak egymás mellett, sőt a tapadó felületek is tisztán láthatók. Ez a Salpa a 
meleg tengereket kedveli; ezt mutat ja az itteni tömeges előfordulása is, az egész 
anyagban ez van legnagyobb számban. Nagyon mélyre sem húzódik ( legna-
gyobb mélység 200 m' ) . 

Genus Salpa. 
A solitár alak törzsizmai nem alkotnak teljes gyűrűket, a ventralis olda-

lon nem érnek össze. A gregá t alak assymmetrikusan elől-hátul kihegyesedő 
Species Salpa fusiformis. Cuvier 1804. 

A soli'tar alak törzsizmai közül az I., II., III. dorsalisan egyesül, a többi 
parallel. A gregat alak I., II., III. izmai dorsalisan egyesül, a IV. cs V. late-
rálisán is. 

Proles solitaria. 
A Najade gyűjtésében nincsen. 

Proles gregdta. 

Hat törzsizom. I., II., III., IV., továbbá V., VI. egyesülnek. A IV. és V. 
lateralisan közeledik egymáshoz, vagy érintik egymást. 

Mindkét expedíció alkalmával halászták, de csak 3 helyről 19 példányt. 

LELŐHELYEK. 
I. Expedíció (1913 október) . 

It. V. 3. A Cattarói öböl be jára ta előtti nyílt tenger. 800 m. 1913. X. 22. Kö-
zelebbi pozíció nincs megadva. Ivadéktrawl. 7 igen jól konzervált pél-
dány. Izmok tisztán láthatók. 10—12 mm nagyok. Fiatal példányok. 

II. Expedíció. 
It. I. 4. Pomo medence. 200 m. 1914. 21—22. éjjel. A ha jó este 20h 45'-től 

keringett a medencében, hajnali 6h 15'-ig. Nincs pozíció. 9 igen jól kon-
zervált példány, jól látható barna izmokkal, 6 izomrosttal; továbbá 4 
fél darab, hosszában kettészakadva, roncsolt. 15—20 mm nagyok. Fia-
tal példányok. 

It. III. 5. Na jade mélység. 1100 m. 1914. IV. 28—29. éjjel. A háló lebocsátá-
sának ideje: 22h 52' , felhúzva: 6h 0 " reggel, cp = 42° 2.7'N X = 
18° 5.4'E. 1 db. 13 mm. Fiaíal példány. 

A Salpa fusiformis átlagos nagysága 35—40 nnn, legnagyobb 65 mm. 
Ebben a gyűjtésben ilyen nagyok nincsenek, csak középnagyságúak, a legna-
gyobb 20 mm, tehát fiatal példányok. 
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A gyűjtésben az eredeti meghatározás szerint egy solitar is volt, de ez 
most felismerhetetlen. 

Subspecies Salpa fusiformis aspera * 
Proles gregata. 

Elülső és hátulsó nyúlvány nem olyan hosszú, mint a S. fusiíormisnál. 
A testa széle csipkézett. A négy első izom dorsaüsan összefügg, nem olyan szo-
rosan ugyan, mint a fusiformisnál, a IV. és V. izom közel van egymáshoz. 

Két egészen fiatal példány, de csak a II. útban, vagyis tavasszal. 

LELŐHELY. 

II. Expedíció (1914 ápr i l is—május) . 
It. III. 1. Najade mélység felett. 1914. IV. 28—29. éjjel, <p = 42° 2.7'N X _ 

18° 5.4'E. 2 péld. 13 és 15 mm. Ivadéktrawl. 
Annak ellenére, hogy a Salpa fusiformis aspera hidegvízi alak és eddig a 

Földközi tengerben nem fordult elő, mégis annak kell tartanom ezt a két pél-
dányt. Az eredeti meghatározás alkalmával több példány volt, de ezek jelenleg 
oly roncsolt állapotban vannak, hogy raj tuk semmit sem látni. Ezen a kettőn 
azonban látni azokat a jellemvonásokat, amelyek alapján 1918-ban asperának 
határoztam meg (Ihle szerint) . Ezek a következők: a négy első izom úgy ösz-
szeolvad, mint a fusiformisnél, de a negyedik és ötödik lateralis nem f ü g g ösz-
sze. Ezek szerint lehetne Smaxima, de míg egyrészt az itt levőknek a test két 
végén levő nyúlványai hosszabbak, másrészt a Salpa maximának a négy első 
izom közül csak a két első és a két második olvad össze, de a két kettős izom 
kissé távol áll egymástól. Továbbá nincs meg ezen a két példányon a S. ma-
ximára annyira jellegzetes cuticula vastagodás a nucleus körül. A csipkézett 
szél nem látszik, de Ihle szerint (1912) ez hiányzik a nagyon fiatal állaton, 
minthogy pedig a kifejlettnek a nagysága 75 mm-t, sőt a 10 cm-t is eléri, eze-
ket a 13 és 15 mm nagyságú példányokat csak fiatal alakoknak lehet minősí-
teni. Különben pedig Apstein eurytherm alaknak tartja, mely szerinte épen úgy 
él meleg, mint hideg tengerekben. 

Species Salpa maxima Forskal 1775. = S. africana. 
Ebből csak a gregata alak van meg, a második útból elég nagy meny-

nyiségben. (64 példány.) 

Proles gregata. A solitar hiányzik. 

A nucleus a középvonalban, hátsó nyúlványt oldalra szorítja. A IV. és V. 
izom nem egyesül. A VI. izomnak mellső és hátsó ága van. (Metwalf.) 

LELŐHELYEK: 
/. Expeditióban nem fordult elő. 

11. Expeditió. 

It. III, 1. 20 m. Najade mélység felett. 1914. IV. 28—29. éjjel, cp = 42° 2.7 'N 
X = 18° 5.4'E. 
42 db. 25—45 mm. Jól konzerválva. 

*) Leírás Ihle után. 
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1100 m. 3 db. 6—7 rum. Elég jól konzerválva. 
B. 0 m. Najade mélység felett. 1914. IV. 29. és Pelagosa Gravosa között. 
B. 14. 1000 m. Nagyság 23—55 mm. A két helyről származó Salpák egy üveg-

ben voltak. — 19 darab. 
Ihle szerint a Salpa maxima nagysága át lag 50—60 mm, de eléri a 150 

mm-t is. Sigl is talált a „Po la" expeditió anyagában 150 mm-est. Ebben a 
gyűjtésben ilyen nagyok nincsenek, a legnagyobb 55 mm ,tehát jobbára közép-
fejlettségű vagy fiatal példányok. 3 egészen fiatal, szokatlanul kicsiny (6—7 
m m ) is van, ezek valószínűleg a stoloról szakadtak le; a nucleust körülvevő 
porcogós testvastagodás jól lá tható. Mind elég jól konzerváltak, csak dorso-
ventralis irányban lapítottak. Előfordulásuk a vertikális elterjedés két végső ha-
tá rá t mutatja, mert 0 m-en és a legnagyobb mélységben 1100 m-ben kerültek 
a hálóba. 

Kedves kötelességet teljesítek, amikor mindazoknak, akik dolgozatom be-
fejezését lehetővé tették, ezen a helyen is hálás köszönetet mondok, első sorban 
Dr. Kolosváry Gábor egyetemi magántanár , múzeumi őr úrnak, azért a lekö-
telező előzékenységért, amellyel minden tekintetben a legnagyobb készséggel 
segítségemre volt, továbbá Dr. I. E. W. Ihle amsterdami egyetemi tanár arnak, 
ki szíves volt a Salpákra vonatkozó összes munkáinak különlenyomatát meg-
küldeni és jó tanácsokkal látott el. 



ADRJATISCHE SALPEN 
Von : Dr. MÁRIA PELL 

Die Sailpen der I. und II. Terminfaihrten der „Na jade" — welche von dem 
Ungarischen Adria Vereiin im Herbst 1913 und Fnühiling 1914 veranstaitet wur-
den — bestimmte ich nioch im Jatore 1918, da wir aber in den auf den Krieg 
folgenden Jahren keine Hoffnung hatten die Resultate der Tern.infahrten er-
scheinein zu lassen, unterblieb auch die Veröffentlichung dieser Arbeit iiber die 
Salpen. Jetzt aber, wo der Ungarische Adria Verein naoh rnehr als 20 jahriger 
Pause Wege fand das telis schon friiher, teils jetzt bearbeitete Material der 
Reihe nach zu veröffentlieihen,*) unterzog ich die schon damals bestimmten 
Salpen einer neueren Umtersucihung. 

Nach der neuesten wissenschafttichen Auffassung (Ihle 1910), werden 
die Salpen, zusammen mit den Pyrosomen und Doliolen, in die zweite Klasse 
der Tunicaten, dlie Acopen oder Caducidhiordaten gereiht, in die Unterklasse. 
Thaliaceen. Die dritte Ordnung diieser Unterklasse, die Desmomyaria, enthált 
eine Familie, die Salpiden. 

Das Genus Salpa wurdie von Forskal (1) im Jahre 1775 gegründet; da-
mals wurden alle Salpen unitér diesem Genusnamen zusammengefasst . Blaln-
ville (3) tei-Lte im 1827 d a s Genus Salpa in zwei Subgenera, namlich Cyclo-
salpa und Salpa. 

Ihile (1912) behielt diese Namen bei, benützte sie aber zur Bezeichnung 
der Gattungen der Salpen; er reihte in die Gat tung Cyclosalpa 6 Species und 
in die Gattung Salpa, in welcher er, übereinstimmend mit Slreiff, Oljgomyarieii 
und Polymyarien unterscheidet, 17 Species. 

Metcalf (1918) teilte das Genus Salpa in 10 Subgenera (zu weltíhen er 
auch Cycilosalpa rechnete), die er aber mit den Namen der írüiheren Species 
bezeichnete und beschrieb 23 Arten. 

Ihile (1935) erhöhite die Untergattungen Metcalif's zu Gattungen, zu 
weldhen er noch eine neue, d.ie Metcalfina reihte, reduzierte die Zahl der Arten, 
so dass gegeinwartig 11 Genera mit 21 Species bestehen. 

Von den 21 Arten sind 10 aus dem Mittellandischen Meer und 5 aus der 
Adria bekannt. 

*) Bisher sinid die folgenden Airibeiten1 ersohiencii: Dr. Szüts, A.: Plamktologiscihe 
Beobachtunigien. Acta Soc. Hunig. Maré Ex.pl. Causa Const. 1915. — Szalánczy, K.: Der 
QrunidibO'den dter Adria. Débrecen, 1929. — Dr. Kolosváry, G: Die van der Najaide-Expe-
dition des Ungarisohen Adria Vereines i;m Adriiatisdhen Meere gisisaimimielteni Stachel-
hauter. A Temger, 1936. — Dr. Pax, F: Die Krustenianemoniem der un;garisohen Termin--
fahrten. A Tengor, 1937. — Dr. Pell, M: The Hydiramedlus.ae of the lAdiriatic. A Temgieír, 
1938. 
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In der Sammlung der Na jade habé ich 3 Species und eine Subspecies 
bestimmt: die Thalia democratica, Salpa maxima, Salpa fusiformis und Salpa 
fusiformis fo rma aspera. 

Im Jahre 1918 hatte ich ausser den erwáhniten noch eine Species im Ma-
terial gefunden, die Thalia longicauda. Bei der jetztigen Revision jedoch fand 
ich, dasis wáhrend der Iangen Zeit die ausserordenüich zarten Organismen in 
der konservieremdien Fíüssigkeiit, die indessen gewechselt wurde, sich so ver-
ánderten, dass. die wichtigsten systemaitischen Merkmale, die Muskeln, nicht 
zu seihien sind, so dass ich am Grundé der mlr zur Verfiigung stehend'en einigen 
zerfetzten Exemplaren jetzt schon nichit mehr beweisen kann, ob sich dtiese — 
aus der Adria bisher nicht e rwáhnte — Saillpe in der Sammlung befand. Einige 
der konservierenden Fliüs&igkeiiten konnten námlich in den auf den Krieg fol-
genden Jahren durch dieselben nicht ersetzt werden, da sie dem Ungarisohen 
Nationalmuseum — in dessen Eigentum das Adria Material gelangte — nicht zur 
Verfiigung standén und der Alkohol, der zum Aufschütten benutzt wurde, viel 
Veránderungen verursachte. 

Die Salipen bestimmte ich in 1918 nach der zusammenfassenden Arbeit 
Ihle's, „Desmomyaria", weldhe in „Das Tierreiah" (32 Lieferung 1912) er-
schien; die Revision vollfüh.rte ich nach dem Bestimmungsbuche Metcalf's, „The 
Salpidae: A taxonomic S tudy" (1918) . Von Metcalf wurden die Salpen nach 
der Konsistenz des Nucleus in 3 Gruppén geordnet, die Dolichodaea, Circodaea 
und Sphaerodaea. 

In der Nomenolatur der Salpen folge ich dem Beispiele Ihle's und Met-
calf's, die anstat t der f rüheren doppeliten nur einen Namen gebrauchen. 

Wie aus der beigelegten Tabelle ersichtlich, stammt das Material aus der 
Beute des Jungfishtrawls und von den biologischen Stationen. Nach, der T a -
belle von Szüts, (11) die e r seiner planktologisclhen Zusammenfassung beilegte 
kamen auch an den Rrofiilstationen Salpen vor und sogar im Herbst im Nordten 
in grosser Menge, im Frühl ing jedoch nur in der südlichen Tiefe, doch ist dieises 
Material im Nationalmuseum nidht vorhanden und so stand es mir auch nidht 
zur Verfiigung. Nach Szüits (11) war diese masisenhaft auftretende Salpe die 
Thalia democratica, welche sich gegen Mitte Október in der Bucht von Fiume, 
im Morlakka-Kanal und in Quarnerolo in ungeheuer grosser Zahl vorfand, doch 
auf demselben Wege im Frühling versdhwand. Das ist in Übereinstimmung mit 
den Beobaohtungen Sigl's (12) , der sie manchmal in Schwarmen vorfand,, ein 
andersmal gar nicht. Troitzdem kann. man sie nicht als regellos auftretende 
„Schwarme" deuten, da nach den Erfahirungen verschiedener Expediítionen, 
(„Pola" , „R. Virahow") sie in derseítoen Zeit und an denselben Stellen vor-
kommen. 

Audh im Jungfishtrawl-Material war die haufigste Salpe die Thalia de-
mocratica, weil ihr Hauiptverbreitungsgebiet die Adria ist. Sie kam sowohl in; 
Herbst, wie im Früihiling vor und in letzter Jahrzeit sogar haufiger. Die soü-
tare Form wurde im Frühl ing von 7 Positionen, (Individuenzahl 36) , die gre-
gata von 9 Positionen, (Individuenzahl 158), gesammelt, im Herbst aber die 
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solitare Form von 12, (IndividuenzahI 92 ) , die gregata von 7 Positionen, 
(IndividuenzahI 99) . 

Sigl (12) hált die Thalia democratica für eurytherm und wirklioh kam 
sie in Sdhichten von versehiedener Temperáiul ' vor, von der Oberfláche bis 
600 m. 

Die grössite Salpe des gesammelten Materials ist d ie Salpa maxima (45— 
55 mm), die auiűh in grossen Tiefen gefischt wurde. Dass diese für die Adria 
karakteristische Salpe im Einklang mit Sijgl's Beobaohtungen extrem eurytherm 
ist, das zeigen aucih die Dats der Najade-Expedition. Ausser den grossen Tiefen 
(900—1100 m) , wurde sie voin der Oberfláche (0—20 rn) gefischt. Das Re-
sultat der Sammlung besteht aus 61 mittelgrcssen und 3 ganz jungen Exempla-
ren, die von vier Fangen stammen. Allé wurden wahrend der zweiten Fahrt, 
alsó im Frühling gefangen. 

In kleinster Zahl scheint in der Adria die langst bekannte Salpa fusimor-
mis vertreten zu sein, denn im Ganzén wurden 19 Exemplare der gregaten 
Form von drei Positionen gesammelit und zwar 7 im Herbst, (1 Position), 12 
im Frühling, (2 Positionen). Dass sie in der Adria nicht háufig vorkommt 
wird durch Sigl (13) bestátigt, der sie im Material von „Rudolph Virdhow" 
nicht vorfand. Graeffe fand sie bei Triest sehr selten, in 18 Jahiren nur einmal. 
Lo Bianco fischte sie aus abyssalen Tiefen, (1500 m) bei Neapel. Das steht 
mit den Daten der Najade-Expediition in Übereinstimmung, die sie in Tiefen 
von 800 m und 1100 m fandi. Sie scheint unempfindlich gegen die Wármeab-
nahme zu sein. (Sigl 1912). 

Die Salpen vermeiden im aUgemeinen die kalten Meere, wo sie zu Grundé 
gehen, darum findet man sie háufiger unitér niederen Breiten. Von einigen eury-
thermen Formen abgesehen, vermeiden sie auch die grossen Tiefen. Als ipeila-
gische Tiere werden sie in die Nálhe dier Küsten nur durch die Strömungen 
vertrieben. 

Die KaHwasserform der Salpa fusiformis, die Subspecies aspera, die bis-
her in der Adria midiit gefunden wurde, ist in zwei Exemplaren vorhanden. In 
der Originalbesitiimmung fand idh eine grössere Zahl der giegaten Form und 
auch eiti Exemplar der solátáren, aber diese sind jetzt in so sdhilechtem Zu-
stan.de, dass sie als Untersuchungsmaterial nicht benutzt werden kön ne n. 

In der Sammlung der Na jade sind viele junge Salpen in verschiedenen Sta-
dien der Entwickelung. Es wurden hauptsáchlich gregate Formen gesammelt. 
Nur die Thalia democratica ist auch durch solitare Formen vertreten; es fanden 
sich aber keine solitare weder der Salpa maxima, noch der Salpa fusiformis vor. 

Das Koniservieren des Materials geschah durch verschiedene Fliissigkei-
ten. Sehr guten Erfolg gaben die Stücke mit Formol und besonders mit Pfeiffer-
Flüssigkeit, welche die Muskulatur lichtbraun farbte und in der Bestimmung 
gute Dienste leistete. In mehreren Indlviduen sind die Muskelfibrillen gut zu 
sehen, aber wenn der Brechungskoeffizient des Körpers und der Flüssigkcit 
derselbe ist, sind sie unsíd'nltbar und zur Bestimmung nicht verwendbar. Da dia 
Salpen sehr zarte Organismen sind, karai man die feinere Struktur am konser-
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vierten Matéria! söliten sehen, darum isi schon als gut kon.se rviert zu betrachten, 
wenn man die Muskulatur, den Darm und den Kiemendarm gut sehen kann. In 
diem vorliegenden Material sind nur wenige Exemplare so gut erhalten, dlass 
die Testa durchscheinend geblieben ist, meistens ist d,ie trübe, undurchsichtig. 
in vielen Fallen zusammengeschrumpft, zerdrückt, sogar ganz zerfetzt. E s sind 
audh solche, die der Lángé nach in zwei Teile gerissen sind. Einige habén über-
haupt nichts vom Körper übrig, nur die Kutikula ist geblieben. 

Da lebendiges Material zum Vergleich mir nicht zur Verfügung stand, 
ist es nicht unmöglich, dass sehr zerquetschte Exemplare besonders bei zwei-
felhaften Forrnen, zu Fehlbestimmungen fiihrten. 

THALIACEEN. 

3. Ordo: Desmomyaria. '- ) 

Pelagische Thaliaoeen mit zylindrischen oder prismatischen Körper mit 
langer Hauptachse, bedeckt mit einer durchscbeinenden Tes ta . Ingestions-Öff-
nung vorn, Egest ions-Öffnung Hiiinten, dorsal oder terminál. Die Körper-Muskeln 
sinid ringförmig, Ingest ions-Öffnung mit eigener Mund-, Egest ions-Öffnung mit 
eigener Kloaken-Muskulatur. Darmtraktus besiteht aus Pharynx und eigentü-
Chem Darmkanal. Die Wandl zwischen Pharynx- und Kloaken-HöMe von einem 
Paar ausserordentlich grosser, langlicher Kiemenspalten durchbohrt, wodurch 
nur ein schmaler „Kiemenbailiken" übrig bleibt. Eigentlicher Darnnkanal be-
Siteht aus Ösophagus, Magén und Darm. Unpaariges, an der íeohten Köirper-
seite liegendes Ovarium. Hode begleitet den Darmkanal. Generationsweahse' 
zwischen dem asexuellen Oozoid, (Proles solitaria) und dem sexuelleti Blasto-
zoid (Proles gregata) . Das einzeln lebende Oozoid besitzt einen ventralen Stolo 
prolifer, an welchem die nur Kette vereinigten Blastozoiden entstehen. Die 
Blasitozoiden erzeugen Embryonen, die ein Homologon der Chorda dorsalis 
(Elaoblast) besitzen und durch eine Placenta an der Kloakenwand befsetigt 
sind. 

Genus Thalia+•) 

Die KloakenspaJite ist sowoihl an der solitáren wie gregaten Form riitz-
artig. Die gregate Form besitzt zwei gut ausgebildete Fortsatze postero-lateral. 

Species Thalia democraiica Forskal / 777. 

Die Fortsatze der solitáren Form sind kürzer als die Hálfte der Körper-
lange. Die Körpermuskeln sind, ventral ganz gesohlosoene Reifen. Muskelsehen 
der gregaten Form von 3 — 5 aufvvarts. 

Proles solitaria. 

Die fünf Körpermuskeln bilderi zwei Gruppén, denn die I., II., III. und 
IV., V. vereinigen sich. Der Boden muskeln (von Metcalf mtermediate genannt) 

*) Besdhreiburiig nach Ihle. 
**) Bestiimimiunigen' nach Metcalf. 
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ist dorsal unterbrochen. Die Körpermuskeln an der Ventralseite von einandei 
unabhángig, nur der III. und IV. náhern sich einander. 

Die ProJes solitaria wurde auf 9 Stationen gesammelt, auf 7 im Herbsf 
und auf 2 im Früíhling, zusammen 124 Individuen. (Fundorte sielie Seit 8 
bis 10). 

Die solitáre Fonti von Thalia democratica erreicht nach Ihle olhne Fort-
satze 16 mm. Das grösste Exemplar des gesammelten Materiaüs ist 14 mm 
lang, die iibrigen sind rnoch kleiner. Sie sind hauptsachlich jugendlicíhe Formen, 
in jeder Entwicklungssitufe. Besonders in der Lange der Fortsatze zeigen sie 
grosse Variabilitat. Diese sind entweder ganz kurz, (nach Metcalf sind Fort-
satze, die kiirzer als die Halfte der Körperlange sind, karakteristisch fiit Thali } 
democratica), oder Ianger als der Körper. (Sigl 12) besohreibt Exemplare, di'1 

so lange Fortsatze besitzen, wie die doppelte Körperlange.) 

Die feine Zahnelung der Fortsatze ist gut zu sehen. Die Enden der Fort-
satze sind oft mit schwarzer Masse erfüMt. 

In vielen Falién treffen sich der IV. und V. Muskel nicht in der Median-
linie. Die Sehen sind 9—11 an der Zalul und an manchen Exemplaren gut '̂ii 
sehen. Viele sind aber so zerquetscht, dass nicht nur de r Lauf der Muskeln 
nicht zu verfolgen, sondern auch die Körperlange nicht zu messen ist. 

An dem Stolo sind gewöhnlich nur zwei Gruppén von Kettensalpen. Der 
Stolo windet sich von der Riickenseite betrachtet in einer Spirálé um den Nuc-
leus nach hinten, welche der Richtung des Uhrzeigers gegengesetzt Iáuft. Die 
vom Stolo mohrerer Salpen abgelöste Kettensalpen-Individuen sind durch die 
Bruthöhle-Öffnung ins Freie geraiten. 

In der Originalbestimmung musste ich einige Exemplare als Thalia lon-
gicauda bezeidhnen. Diese Species unterscheidet sich vom Thalia democratica 
inden parallel verlaufenden Körpermuskeln, so wie auch in der Lange der Fort-
satze. Nach Metcalf hat die democratica Fortsrtze, die kiirzer als die halbe Kör-
perlange sind, die longicauda dagegen saliche, die die ganze Körperlange er-
reichen. Bei den Exemplaren der „ N a j a d e " sind die Muskeln nicht mehr zu 
sehen; diie Lange der Fortsatze überschreitet die Lángé des Körpers, dooh da 
Sigl (12) in dem Material der „ P a l a " Thalia democratica mit Fortsatzen dei 
dop'peliten Körperlange fand, reihte ich diese Exemplare zur Species Thalia 
democratica. 

Proles gregata. 

Vier Körpermuskeln, welche geschlossene Reifen bildeii. I., II., III. Mus-
keln treffen sidh dorsal in der Medianlinie. Der IV. Muskel verzweigt sich in 
eine breitere vordere und schma'ere hintere. 

Von der gregaten Form kam eme grössere AnzahI ins Netz, von 8 Sta-
tionen 236 Individuen u. zw. wahrend der ersten Fahrt 97 Exemplare von 6 Sta-
tionen und wahrend der zweiten 140 von 2 Stationen. 

(Fundorte siehe Seite 11 und 12.) 
Die gregate Form der Thalia democratica ist kleiner als die solitáre, Lange 
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bis 15 mm. Die hier gesammelten Exemplare sind 6 — 8 mm lang, die grösste 
misst 11 mm. Ganz junge Ketten sinid auch in der Sammlung, sowie grössere 
mit einander noch verbundene Individuen. An solchen, siclh zur Ketté vereini-
gemden Exemplaren sieht man gut die seitlichen Fortsátze, die foald an der 
rechten, bald an der linken Seite sich befinden. Dass die Ketten stehende, diago-
nale Ketten sind, sowie auch die Haftf lachen sind klar sichtbar. Dass dicse Salpe 
die warmen Meere bevorzugt, zeigt auah ihr hiesiges Vorkommen, denn in det 
ganzen Sammlung ist sie am z ah I re ich síén vcrtreten, Sehr tief kommt sie nicht 
vor. Die grösste Tiefe ist 200 m. 

Genus Salpa. 
Körpermuskeln der solitaren Form ventral weit offen. Körper der aggre-

gaten Form vorn und hinten assymetrial gespitzt. 

Species Salpa fusiformis Cuvier 1804. 
Die I., II., III. Körpermuskaln der solitaren Form beriihren sich dorsal, 

die iibrigen sind parallel. Die IV. und V. Körpermuskeln der gregaten Form 
treffen sich lateral. 

Proles solitaria. 

Ist in der Sammlung nicht vorhanden. 
Proles gregata. 

Seűhs Körpermuskeln. Die I., II., III., IV. und V., VI. vereinigen sich. 
IV. und V. nahern sioh lateral ocler beriihren sich. 

I. Expedition. (1913. Ok tobar )* ) 
It. V. 3. Offenes Meer vor der Bocche di Cattaro. 800 m tief. 1913. X. 22. 

Position nicht angegeben. 
7 sehr gut konservierte Exemplare. 10—12 mm. Muskeln klar zu selhen. 

II. Expedition. (1914. April—Mai.) 
I. I. 4. Pelagosa-Gravosa. 800 m. 1914. IV. 2y—26 Nachts. 

9 = 42" 18.5' N. X = 17° 15.6' E. 
9 Exemplare sehr gut konserviert, mit braun gefárbten Muskeln. 6 
Muskelsehnen; ausserdem 4 Haibstiicke in der Lange zerrissen, sehr 
zerquetscht; 15—20 mim. 

It. III. 5. Najade Tiefe. 1100 m. 1914. IV. 28—29 Naohits. Das Netz wurde um 
22 h 52' hinuntergelassen und 6 h 0' aufgezogen. 
9 = 42" 2.7' N. X = 18" 5.4' E. 
1 Exemplar 13 mm. 

Lange der Salpa fusiformis ist nach Ih;le meist 35—40 mm, bis 65 mm 
In dieser Sammlung sind keine so grosse n Exemplaren, die grösste hat eine 
Lange von 20 mm, sie sind ailiso als jugendliche Formen zu betrachten. Dass 
sie auch in tieferen Schichten erscheint (Lo Bianco) zeigt ihr hiesiges Vorkom-
men (810 und 1100 m) . 

*) It — jungfischtrawl. 
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Subspecies Salpa fusiformis aspera. 

Proles gregata. *) 

Vorderer und hinterer Anhang nicht so lang wie boi Salpa fusiformis 
gregata. Testa mit Zackenrcihen. Gruppé der vier vorderen Körpermuskeln ofí 
lockerer als bei Salpa fusiformis. IV. und V. Muskeln an den Seiten des Kör-
pers sich nálhernd. 

II. Expedition. 

It. 111. 1. Über die Najade Tiefe. 1914. IV. 28—29 in der Nacht. 
<p = 42° 2.7' N. X = 18° 5.4' E. 
2 Exemplare. 13 und 15 mm. 

Obzwar SaJpa fusiformis aspera steiiiotherme KaLtwasserform ist und 
bisiher in dem Mittelmeer nicht gefunden worden war, betrachte ich diese zwoi 
Exempilare als Represemtanten d'ieser Subspecies. Bei der Originadbestimmung 
waren mehrere Exemplare vorhanden, diese sind aber in so zerstörtem Zustand, 
dass nichtsnieihr an ihnen zu sehen ist. Diese zwei Individuen zeigen jedoch 
die karakteristischen Merkmale, nach welchen ich sie in 1918 bestimmt hatte. 
Diese sind die íolgenden (n. Ihle): Die ersten vier Muskeln vereinigen sich wie 
bei Salpa fusiformis, aber der IV. und V. treffen sich nicht lateral. Diese Merk-
male sind auch bei Salpa maxima vorzufinden, bei weleher jedoch einerseits 
die vorderen und hiniteren Anhange kürzer sind, anderseits vereinigen sich von 
den vier ersten Muskeln nur die zwei vorderen und die zwei hinteren miteinan-
der, aber die III. und IV. verschmelzen nidht. (8. Figur 36. und 40.) Die Ku-
tikula über dem Nucleus ist nicht so d;ick wie bei maxima; die Zackenreihen 
sind nicht zu sehen, aber nach Ihle fehlen diese bei iungen Tieren und dia die 
Grösse der erwachsenen Tiere 75 mm und sogar 10 cm erreidhen, können diese 
13 und 15 mm langen Exemplare nur als jugendliche Formen betrachtet wor-
den. Übrigens is>t diese Sailipe nach Apstein ,,eine eurytherme Form, die im kal-
ten, wie im warmen Wasser lebt". (Meine Exemplare entsprechen der Ab 
bi'lidung Apsteins 8. Fig. 40. Seite 41.) 

Species Salpa maxima Forskal 1775. 
= S. africana. 

Nucleus in der MttteWnie, den hinteren Anhang zur Seite drangend. Vor-
derer und hinterer Anhang y4 der Körperlange. Secihs Körpermuskeln, I. und 
II. sowie III. und IV. dosal verschmolzen, aber II. und III. nicht. IV. und V. 
AAuskeil berühren sich, aber vereinigen sich nicht. VI. Muskel hat einen vorderen 
und hinteren Ast. 

II. Expedition. (1914 April—Mai.) 

It. III. 1. Über die Najade Tiefe. 20 m. 1914 IV. 28—29 in der Nacht. 
cp = 42" 2.7' N. X = 18° 5.4' E. 
42 Exemplare 25—45 mm. 

*) Besohireibung nach Ihle. 
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5. 1100 m. 3 Exemplare 6—7 mm. 

3 Exemplare 6—7 mm. 

B. Über die Na jade Tiefe 0 m. 

B. 14. Zwisichen Pelagosa-Gravosa 1000 m. 

19 Exemplare 23—55 mm (Von den beiden Scnichten gefischte Salpen 

waren in einem Glas.) 

Nadh Ihle ist die Lángé der Salpa maxima 50—60 mm, erreicht aber auch 
150 mm. In diieser Sammlung sind so grosse nicht vorhanden, die grösste isi 
55 mm. Ihr Vorkommen zeigt die beiden Grenzen der vertikalen Verbreitumg, 
denn sie wurden in 0 m und 1100 m Tiefe gefangen. Es sind auch drei ganz 
junge Exemplare gegenwártig, welche jedoch die karakterist ischen Merkmalc 
der Species maxima tragen und von den früher erwahnten Exemplaren der 
Salpa fusiformis aspera ganz abweichen. 

Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich allén jenen, die mir bei 
meiner Arbeit behilflich waren , auch an diese r Stelte meinen innigsten Dank 
ausspreche: in erster Reiihe Herrn Dr. von Koiosváry, für die Zuvorkommen-
heit, mit der er mir in jeder Hinsicht mit grösster Bereitwilligkeit zur Seite stand, 
so wie auch Herrn Professor Dr. I. E. W. Ihle (Amsterdam), der so üebens-
würdig war mir die Sonderabdírücke aller seiner über die Salpen erschienenen 
Arbeiten zuzusdhicken und mich mit guten RatsoHagen versah. 

/. Expedíció (1913 október). 

Ivadéktrawl halászatok. 

Fange mit Jungfischtrawl 

Biológiai állomások. 

Biologische Stationen. 
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bourg arad Paris. 
4. Savigmy. 181 fi. Méimoires sur les animaux sans Vertebies P. 2. 
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7. Ritter, 1905. The pelagic Tunicata of the San Diego Region, exeepting the Lar-
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8. Iihle, 1912. Desmoimiyaria. Dais Tierreich. 32. Lieferung. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
A tengeri kereskedelmi világflotta állománya 1938 június 30-án és az épités 

alatt áíló hajók 1938 végével. A Lloyd's Register of Shippiing szerint 100 tonnáméi 
nagyobb kereskedelmi hajók nemzetiség és brutto-register-tonna szempontjából a 
következőkép oszlottak meg: 

Ország hajók száma BRT. 
Anglia és dominiumok — — — — 9.061 20,719.090 
Dánia — — — — — — — 576 1,129.556 
Franciaország — — — — — — 1.246 2,880.783 
Görögország — — — — — 638 1,889.269 
Hollandia — — — — — — 1.473 2,852.012 
Japán — — — — — — — 2.187 5,006.712 
Olaszország — — — — — — 1.156 3,258.992 
Németország — — — — — — 2.321 4.231.657 
Norvégia — — — — — — 1.963 4,613.175 
Svédország — — -— — — — 1.239 1,571.054 
Észak-Amerikai Egyesült Államok, 

tengeri és nagy tavak. — — — 2.857 11,403.895 
Egyéb országok — — — — — 4.574 7,313.956 

Összesen: 29.409 66,870.151 BRT 
Ezzel szemben 1914-ben volt 24,444 hajó 45,403.877 BRT-val, ami közel 

50%-os növekedést jelent, az elmúlt esztendőkkel összehasonlítva is növekedő 
irányzatú és az 1931. évi, eddig legmagasabb értéket (68,023.804 BRT) megkö-
zelíti. Ez annál is jellemzőbb, mert a világkereskedelem volumenje az elmúlt esz-
tendőben ismét mélypontra jutott, ami miatt sok hajót le kellett állítani. A tarns-
oceáni személyforgalom megélénkült. 

A fent jelzett 66,870.151 BRT-ból esett: 
Dugattyus gőzgépes hajokra — — — 42,197.314 BRT 
Gőzturbinásokra — — — — — — 9,439.884 „ 
Motorosokra — — — — — — — 15,232.955 „ 

üzemanyag szerint 47% BRT, széntüzelésű és 53% olajtüzelésű, illetve nyersolaj-
motoros hajó volt. 

1938 december végével épités alatt állott összesen: gőzhajó 215 drb. 900.26S 
BRT-val, motoros hajó 435 drb. 1,743.834 BRT-val és vitorlás és uszály 54 drb. 
24.762 BRT-val. Összesen 704 drb. 2,668.864 BRT. Ebből 17 gőzüzemű és 78 mo-
toros Tankhajó 158.200, illetőleg 679.488 BRT-val, ezek közül 27 motoros angol. 

A gépi üzem szempontjából épült: 170 gőzgép 270.960 ind. lóerő, 90 turbina 
768.450 teng. lóerő, 475 motor 1,896.797 ind. lóerővel. Összesen 735 gép 2 millió 
936.207 lóerővel. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a turbinás gépiegységek a legnagyobb 
lóerőt képviselik, utána következnek a gőzgépes hajók, míg a motorosok a legna-
gyobb számban épülnek a viszonylag legkisebb gépi erővel. A hajók túlnyomó ré-
sze (326) 2000 BRT alatti nagyságú, azután következnek a 6000—8000 tonnásak 
(67), a 4000—6000 tonnásaik (65), a 2000—4000 tonnásak (63), a 8—10.00C' 
tonnásak (60), a 10.000—15.000 tonnásak (55), míg 40.000 BRT-n felül csak 1 
hajó épül. M. ]. 

A transóceáni rendszeres repülögépforgalom. A német Lufthansa 1938 fo~ 
lyamná a „Ha 139 A" és „Ha 139 B" típusú, négy Junkers Jumo 250 c motorral 
felszerelt repülőgépekkel végezte kísérleti járatait a Horta (Azori szig.) és New-
York közti szakaszon és pedig minden időjárásnál. Ezek a repülőkísérletek a 
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rendszqrcs transatlantikus légiforgakwmnak repülőgépekkel való ellátását a gya-
korlati megvalósítás stádiumába hozták. Összesen keleti és nyugati irányban 
14—14-szer repülték végig e gépek a nevezett útvonalat átlagos 246, illetőleg 270 
km/óra sebessséggel 15 óra 39 perc, illetőleg 14 óra 15 perc alatt. 

A rendszeres postaforgalom csak azért nem indult meg, mert az Egyesült Ál-
lamok kormánya erre nem adta meg az engedélyt. 

A „Ha 139 B" típusú repülőgép teljes súlya 17.550 kg, melyből 5810 kg 
üzemanyag és 480 kg hasznos súly. 

A start a „Sclnvabenland" és „Friesenland" katapult-hajókról történt. 
Az angol „lmperial Airways" és a francia „Air Francé Transatlantique" szin-

tén kísérleteztek két-két repülőjárattal. 
Az angol „Mercury" a „Maia" start-repülőgép segítségével szállt fel Frynes-

ben és repült Montrealon át Port-Washingtonba. Átlagsebessége a 4370 km hosz-
szú Freynes-Montreal-i szakaszon 217 km/óra volt. A második úton., amely az 
Azori szigeteken és Lisszabonon át Southampton-ba vezetett, 207 km/óra átlag 
sebességgel repült. A start ez alkalommal a visszar épülésnél úszó helyzetből, a 
vízről történt, mert csak egy startoló anyagéppel rendelkeztek, amely Angliában 
állomásozik. 

A franciák a „Lieutenant de vaisseau Paris" nevű Latécoére típusú, hat mo-
toros hidroplánnal 1938. augusztusában a New-York—Horta szakaszon oda-vissza 
188, III. 165 km/óra sebességet értek el 41 tonnás teljesen felszerelt géppel. 

NI. J. 

Németország kereskedelmi liajóépítészete 1938-ban. Németorszlálg buzgó 
tevékenysége a kereskedelmi hajóépítés terén is feltűnő mértékben érvényesült. 
1938-ban német hajógyárakban összesen épült 132 száz tonnánál nagyobb keres-
kedelmi hajó összesen 355.737 BRT-val, miáltal Anglia után (176 hajó 779.762 
BRT) a második helyre került a nemzetek sorában. Áz épülő hajók közül össze-
sen 90 motoros, nüg nagyság szerint túlnyomó része (22 gőzhajó és 59 motoros), 
2000 BRT-nál kisebb volt. Épült többek között 11 tankhajó 107.700 tonna hord-
képességgel. 

Az építés alatt álló hajógépek száma 205 volt 491.886 .Lóerővel, melyek közül 
44 dugattyús gőzgép (74.645 1. e.), 41 gőzturbina (58.250 1. e.) és 120 motor 
(358.991 1. e.). 

A hajóépítésnek ez az emelkedő irányzata annál inkább jellemző, mert 
ugyanabban az időszakban, a legtöbb országban ez az iparág csökkenést mutatott 
az előző évekkel szemben. Az eredményt továbbá lényegesen befolyásolta a nagy-
mérvű hadihajóépítkezés. A hajók össztonnage-száma szerint több mint a fele, 
vagyis 286.000 BRT külföldi számlára készült. 

Az újonnan épült hajók típusát és műszaki berendezését illetőleg a követ-
kezőiket jegyezzük meg. 

A Deutsche Werft-nél Hamburgban épült diesel-elektromos áru- és személy-
szállító hajó a „Pátria", amely a délamerikai vonalon közlekedik és a HAL tulaj-
dona, a legkorszerűbb hajók egyike. Hossza 169 m, merülése 7.7 m és vízkiszorí-
tása 20.076 tonna,. Két csavarját villamos motorok hajt ják, melyeket 6 Diesel-
generátor táplál elektromos árammal összesen 15.000 lóerő teljesítménnyel. Szol-
gálati sebessége 17 teng. mérföld, az utasok száma 350. E megha'tási rendszernek 
műszaki és üzemi előnyei oly szembetűnőek voltak, hogy ezek alapján a HAL 
újabb négy áruszállító hajóját , a „Monserrate", „Huascaran", „Osorno" és 
„Steiermark" hajókat szintén diesel-elektromos gépi rendszerrel látta el, melyek 
egy új hajótipust képviselnek. 

A „Monserrate" hossza 132 m, hordképessége 7.700 tonna, a „Huascaran" 
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és „Osorno" hossza 140 m, hordképességük 8.500 tonna, és a „Steiermark" hossza 
157 m, hordképessége 12.000 tonna. 

Egy másik új hajótípus a „Willielm Gustloff' KdF-hajó, mely Bloh.ni u. 
Voss-wál Hamburgban épült, teljes hossza 208.5 m, befogadó képessége 25.480 
BRT; 460 utasfülkében 1400 személy helyezhető el. Sebessége 15.5 teng. mérföld. 
A két csavart közlőmű útján két-két 2.400 lóerejü, két ütemü MAN Diesel-motor 
ha j t ja . Egy testvérhajója, mely azonban diesel-elektromos rendszerű, most épül. 

Azonkívül épült négy 10.000 tannánál nagyobb hordképességű áruszállító 
hajó é s pedig három motoros és egy gőzüzemű, továbbá két 14.800 tonnás motor-
tankhajó, melyeknek hossza 147 m. 

Elkészült még az elmúlt évben 30 halászgőzös és 23 logger is. A halászha-
jóknál erősen megnövekedett a hajók mérete a régiekkel szemben, ami különösen 
a nagyobb hosszban (55.6 m) jutott Kifejezésre. 

Külföldi számlára épült hajók tekintetében' Németország első helyen állott. 
Ezek legnagyobb hányada 14.000—18.000 tonnás tankhajó volt. Norvég számlára 
készült a motoros személyszállító hajó „Oslofjord", melynek teljes hossza 179.7 
m, vízkiszorítása 19.000 tonna, utasszáma 860, szolgálati sebessége 19.5 tg. mf., 
17.500 lóerő gépi teljesítménnyel. Két-két kettős hatású kétütemű MAN-Diesel-
moto.r, hidraulikus Vulcan-közlőműves kapcsoló út ján hajt egy-egy csavartengelyt. 

Schichau-nál, Danzig-ban épült a „Fu Slúng", a jelenleg legnagyobb szívó-
kotró, 12.000 tonna óra-teljesítménnyel. Szállítottak továbbá Törökország szá-
mára 9 személy- és áruszállító hajót kb. 3.000 BRT befogadó képességgel. 

A német hajógyáraknál 1938. végével rendelve volt 280 hajó összesen 964.000 
BRT-val, melynek 53%-a belföldi. M. ]. 

A „Bismarck" és „Tirpitz" német csatahajók vízrebocsStálsával a némiei 
haditengerészet is áttért a nagy harciegységek típusára, melyekmek felső határa 
a londoni 1936/37-es flottaegyezmény szerint 45.000 tonna és az ágyúk legna-
gyobb űrmérete 40.6 cm lehet. A „Bismarck" hossza 241 m, szélessége 36 m, me-
rülése 7.9 m, vízkiszorítása (deplacement) 35.000 tomina. Nyolc 38 cm-es és tizen-
két 15 cm-es ágyúval, valamint több légelhárító löveggel van felszerelve. 

M. J. 
Anglia is épít ily 35.000 tonnás csatahajókat, amelyek egyike, a „King* 

George V." február 21-én siklott a Vickers-Armstrangs Walker-on-Tyne-i hajó-
gyárában vízre. Testvérhajója, a „Prince of Wales", Binkeinhead-ben épül Cam-
mel-Laird-ntél. Hossza 226 m, szélessége 31.4 m, merülése 8.5 m, a vízvonal vér-
tezete 406 mm vastag, 130.000 lóerős Parson-gőzturbinákkal van felszerelve, 30 
tg. mf. sebességű é s tíz 35.6 cm-es toronyágyúval, tizenhat 13.2 cm-es és 32 drb. 
4 cm-es légvédelmi löveggel van ellátva. 

Olaszországnak két ily csatahajója „Vittorio Veneto" és „Littorio", Francia-
országnak pedig egy „Richelieu" van felszerelés alatt. 

M. J. 
A Mussolini-csatorna építését Rovigo közelében megkezdleittélk. Ez a hajó-

zási csatorna a Garda-tavat fog ja az Adriai-tengerrel összekötni M. ]. 
Egy motoros tankhajó, 'mely a német nagy víziiúta'kon közlekedhet, 68 m 

hosszú, 8.2 m széles és 2.25 m magas, 620 tonna teherbírással, a közel múltban 
készült el a Outehoffnungsliütte walsumi hajógyárába-n. 

Hollandia nagyhajózási víziútat tervez a Groningen-Friestend tartomány 
határától a Zuider-tóig 25 millió forint költséggel. 

A Suezi csatorna forgalma 1938-ban 28.8 millió tonna áruvaíl 12.7% csök-
kenést mutat az előző évveil szemben. Összesen áthaladt raj ta 6.171 hajó 34.42 
millió netto-registertoninával. Az előző évben (1937) a tiszta jövedélem, mely a 
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részvények arányában szétosztásra került, 885 millió francia frank volt. A 250 
aranyfrank névértékű részvényre 1937-ben 25.285 frank osztalék esett, ami világot 
vet az angol-francia monopolisztikus kezelésben álló társaság gazdálkodására. 
Az óriási jövedelem csak az átkelési hajóilleték abnormálisan magas megállapí-
tásával volt elérhető. Ez az illeték a „Liverpool Steamship Owner,s Association"-
nak emlékirata szerint (1931) a bruttó szállítási kölségek 12—14.37%-át tette ki, 
akkor, midőn a 32 igazgatósági tag egyenként és évenként kb. 400.000 frankot 
kapott. M. ]. 

Turbo-elektrotnos meghajtású új Hamburg-Amerika-Linie hajók. A HAL 
Cuba-Mexikói vonalára épült egy új tipusú, 4.500 BRT-ás, 129 m hosszú és 7.3 m 
merülésű áruszállító hajó. Cirkáló faralakja és Simplex-kormánya van. Teher-
bírása 6.250 tonna, 14 árudaruval rendelkezik, villamos darucsörlőikikel és két 50 
tonnás derrik-d.aruval. Meghajtása turbo-elektromos, egy propeller-motorral, ka-
zánjai magasnyomású La Mont-rendszerűek olajfütéssel. Sebessége 15 teng. mf. 
Az első hajó az „Orizaba" februárban futott vízre, a másik testvérhajó márciusban 
kerül vízrebocsátásra, a harmadik pedig ínég a sólyán van. M. /. 

„Homberg" új folyani-tengeri hajó ez év miálroiu sálban végezte próbajáiratait 
a rotterdami mérföldön és a tengeren. A Rajna-tengeri szolgálat ellátására szolgáló 
hajó hossza 76 m és 3.7 merülésnél 1.500 tonna teherbírású. Két Mamnheim-i 
Diesel-motorral, melyek 1.400 lóerőt fejtettok ki, 12 teng. mf. sebességet ért el a 
terhelt hajó. Jellemző e korszerű hajóra a négy 5 tonnás Kampnagel rendszerű 
forgódaru, a középső felépítmény és az erősen előre hajló orrtőke. Egy további 
testvérhajó munkában van. M. ]. 

Voit-Schneider-Propelleres személyhajó „Kö'.n". A növekvő rajnai személy-
hajóforgalom lebonyolítására és a korszerű követelményeknek kielégítésére épült 
ez az új motoros hajó „Köln" a Berninghaus Köln-Deutz-hajógyárában és 1938. 
nyarán szolgálatba is helyezték. Hossza 70.26 m, szélessége 12.24 m, merülése 80 
cm, ami a legalacsonyabb vízállásnál is lehetővé teszi a Köln—Mainz-i vonalon 
a gyorshajó forgalmat. Két 450 lóerős Deutz-Diesel-motor 450 fordulattal hajtja 
a két Voith-Schneider csavart. A motorok Büchi-rendszerű feltöltő fúj tatókkal 
vannak felszerelve, miáltal a teljesítményt lényegesen növelik. A hajó kitűnő 
kormányképessége révén a kikötési idő megrövidíthető volt és a fordulási kör is 
csökkent. A főmotorok a Genest-rendszer szerint elasztikusan vannak ágyazva, 
ami a motoroktól eredhető rezgéseket a hajótesttől távol tartja. Az expresszhajó 
belső berendezése művészi kiállítású, a mellső részben elhelyezett 150 személyes 
étterem a főfedélzet alatt, valamint a felette elhelyezett, teljes kilátást biztosító 
szalon-helyiségek előkelő ízléssel vannak berendezve. Befogadó képessége 2.240 
személy. Sebessége 23.5 km/óra holtvízben. M. j. 

A „Tisza" Duna-tengerjáró hajó mlálrcius 9-éin Pozsonyba érkezett nagyobb 
görög borszállítmánnyal. Ez az első eset, hogy ily folyam-tengeri hajó Pozsony 
kikötőjébe befutott, ami ott nagy feltűnést is keltett. 

„Guam" sziget flottabázissá való kiépítés érnek tervét az amerikai képviselő-
ház elvetette. A Mariannáik csendesoceáni kis szigetének megerősítését és katonai 
támponttá való kiépítését az 1936-ban lejárt washingtoni flottaegyezmény 19. 
pontja tiltotta. Azóta az Egyesült Államok és Japán közti ellentétek kiéleződésével 
az Egyesült Államok amerikai tengeri erődláncolatába (Dutch Harbour az Aleu-
tákon, Pearl Harbour a Hawai szigeteken, Ford Cavite a Fülöpszigeteken) kíván-
ták Guam szigetét beilleszteni. Nem, szükséges hangsúlyoznunk, hogy ez mily 
nyugtalanítóiag hatott Japánra és lidércnyomásként nehezedett a most Kínában 
lefoglalt Japánra, ami egyelőre megszűnt. M. ]. 
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Kolonialprobleme der Gegenwart. In Beitragen von Th. Gunzert, O. Mar-
tens, A. 0 . Meyer. E. Obst, P. Rohrbach, C. Troli und D. Westermann. Verlag 
E. S. Mittler u. Sohn, Berlin, 1939. — 16 táblával és 15 szövegközti ábrával. 
Ára 4.80 Mik. 

A gyarmatok világában napjainkban alapvető változások eszközölhetők, me-
lyek a tudományos kutatást újszerű feladatok elé állították. E feladatoknak köz-
érthető tárgyalása képezi e hézagpótló könyvnek főfeladatát, különös tekintettel 
a német gyarmattudományi munkákra. Tartalma az Institut für Meereskunde in 
Berlin által 1938-ban rendezett előadássorozat, mely felöleli a különböző gyar-
mati kérdéseket, főképen Afrika telepítési, népi, földrajzi, gazdasági és hajózási 
problémáit. 

Az európai népek gyarmatosítást politikájában a 15. századtól napjainkig 
három korszakot különböztet meg: 1. A monopolista kizsákmányolás rendszeré-
nek kora, mely a 16. századbeli spanyol-portugál gyarmatok alapításával időbe-
lileg egybeesik. 2. A merkantilizmus korszaka, mely a spanyol armada megsem-
misítésével (1588) kezdődik, Grotius „inare liberum"-ában, a tengerek szabad-
ságának elvében jegecesedik ki és politikailag a tengerek feletti uralomért folyta-
tott holland, brit és francia tengeri harcokban jut kifejezésre. 3. A nemzeti libe-
lálizmus kapitalista gazdasági rendszere, mely Montesquieu „Esprit des lois" 
gondolatain felépülve, később az angol Hume Dávid filozófiai és Smith Ádám 
közgazdasági eszméivel megtermékenyítve a gyarmati imperializmust termelte ki. 
A rabszolgaságot bár eltörölték, de az iparosítás új szociális problémákat vet fel. 
Anglia a világgazdaság élére szökik. 

Ezt váltotta fel a jelenleg még fejlődésben lévő új szociális jellegű nemzeti 
gyarmatosítást politika. 

E kérdéseken kívül a könyv egyes fejezetei a tengerentúli gyarmatosítás je-
lentőségét, Afrikát mimt német települési területet, az afrikai embert, a mai afri-
kai gyarmat-birodalmakat, az egykori német gyarmatokat és a német afrikai ha-
józási problémákat tárgyalják. AJ. /. 

Rapports et Proces-Verbaux des réunions du Conseil. Voil. CVII. 1938. — 
Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. Charlottenlung slot, 
Danemark. — Három füzetben közli a nemzetközi tengerkutató tanács az egyes 
kutatóbizottságok munkáit, melyek halászati és tengerbiológiai megfigyeléseket 
tartalmaznak. — Ugyanezen bizottság közleményeinek a CVI. kötetében Jarvi 
a Balti-tenger lazacállományának változásáról közöl beható, sok képpel illuszt-
rált tanulmányt. M. J. 

Records of oceanographic works in Japan. The natöonafli reisearch council 
of Japan, Tokyo, 1938. — March. Vol. X. Nnl. — Kokubo és Tamura az aomoro 
öböl planktonjáról, Kikuchi a plankton-crustacea-k vertikális eloszlásáról, Omada 
a Simoda-öböl fenékfövényének vizsgálatáról közölnek tanulmányokat. M. ]. 

Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijksunding genootschap, 
September 1938. Leiden. 

A kir. holland földrajzi tá rsaság folyóiratának e számában Solté a római 
útakról a batávok földjén a tabula Peutingeriana alapján, Molen a Middelzee 
töltéseiről Leewader-ben és van Steenis a Gajo-föld botanikai feltárásáról a Losir 
expedíció által közölnek cikkeket. M. /. 

Megjelent 1939. április 25-én. 

Felelős szerkesztő és kia'dö: Mladiata A. János főkapitány. 
Bethlen-nyomda rt. Budapest, IX. , Kálvin-tér 8. — Felelős vezető: L o m t á r László. 
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450 lóerős, közvetlenül átkormányozható hajódieseJmotor; 
4 drb. szállítva a M. F. T. R.-nek. 
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TENGrERALATJÁRÓ NASZÁDOK BALESETEI 
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5 ábrával 

A közelmúltban történt sorozatos, sok emberáldozatot követelő tenger-
alattjáró-veszteségekre felfigyelt az egész kultúrvilág. Szakemberek és a nagy-
közönség lázasan kutatták a gyors egymásutánban lezajlott tragédiák okait. 
Voltak olyanok is, kik valami törvényszerűséget véltek felfedezni azokban és 
mert nem állt módjukban az okozati összefüggés bonyolult, csak a tudományos 
technika eszközeivel és a gyakorlati tapasztalat világánál felismerhető jelen-
ségeit elemezni, a kabalisztika módszereihez folyamodtak. Ez annál is inkább 
érthető, mert nagyon kevés embernek nyílt alkalma, hogy a tengeralattjáró, té-
vesen búvárnaszádoknak nevezett hajótípus berendezését és működését gyakor-
latilag megismerhesse, de még kisebb azok száma, kik e hajók szerkezeti fel-
építését ismerik. 

Ezért talán nem lesz érdektelen, ha a balesetek tárgyalása előtt a tenger-
alatt járó naszádnak hajóépítészetileg és navigáció szempontjából jellegzetes 
tulajdonságaival megismerkedünk. 

Történelmi áttekintés és fejlődés. 
A víz színe alá merülő hajó, hasonlókép mint Ikarus repülési kísérlete, 

az emberiség régi álmai közé tartozott. Hiszen a természetben a madarak és 
a vízben úszó állatok világában megoldva látta az ember e nagy problémákat. 
És mégis évezredek múltak el, míg a természettudományokon alakuló technikai 
kultúra, az erőgépeknek korszaka, a gőzgép, illetve a gyorsan forgó könnyű 
robbanó és Diesel-motor e feladat megoldását lehetővé tették. Volturio olasz 
hadi mérnök (1460) Elencho-jában közölt már ily vízalámerülő naszádtervet, 
melyen a hajóban elhelyezett kézi forgattyüval hajtot ták meg a lapátkereke-
ket. Cornelis van Drebbelnek 1620-ban épített vízalatti gályájától eltekintve, 
első ízben Bushell épített tengeralattjárót, melyet 1776-ban az északamerikai 
szabadságharcban ellenséges hadihajók támadására fel is használtak. Teknős-
béka aiakja és 2.5 m átmérője volt ennek az egy ember által forgatott, archi-
medesi csavarral hajtott kis naszádnak. Alstitt 1863-ban már motorokkal ha j t ja 
hajóját és pedig vízszínen gőzgéppel, merült állapotban elektromotorral. Ha-
;onló meghajtású volt Baker (1892) fából épiilt 60 tonnás és Holland (1897) 
12 mm acéllemezből épiilt, háromcsavaros, 150 tonnás^_26 m hosszú hajója , 
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mely különben is kimdulója volt az egy külhéijal ellátott, submarine-típusnak, 
ellentétben a kettős héjú submersible-típussal,, melyet elsőízben a francia hadi-
tengerészet mérnökei, Maugas és Laubeuf terveztek. A „Narval"-al, Laubeuf 
hajójával indult meg a korszerű tengeralat t járó építése. Jellemző ennél a belső, 
nagy nyomás ellen biztosító erős, köralakú keresztmetszetű, a végeken kiseb-
bedő átmérőjű, orsóalakú test, melyben a gépek, lakóhelyiségek, torpédó-terek, 
a ha jó vezetésére szolgáló, műszerekkel felszerelt központ, az akkumulátorok 
és a biztonsági tankok, valamint a légpahckok vannak elhelyezve. Ezt az orsó 
alakú testet, melynek menetellenállása kedvezőtlen, egy rendi1: ha ;óalakú külső 
héj veszi körül, mely vékony lemezekből készült és nagy nyomásnak nincs alá-
vetve. Ezzel a hajó menetállása csökken, a stabilitása felszíni menetnél pedig 
jav'di. Azonkívül a két héj között (lásd az 1. sz. ábrát) helyezik el a merülést 
szabályozó tankokat és a motorok üzemolaját. A „Narval" felszínen úszva 120 
tonnás, merülve 200 tonna vizet szorított ki, felszínen gázolajniotorok, víz alatt 
akkumulátorokból táplált elektromotorok haj to t ták 11, illetve 8 tengeri mérföld 
sebességgel. A központ és a parancsnoki torony között lezárható búvólyuk volt. 
A század elején megindult a többi, nagyobb tengerészettel rendelkező nemzetek-
nél is a tengeralatt járók építése, melyek Diesel-motorokkal, nagy működési su-
gárral és tengerállóképességgel bírtak és komoly hadi felacalok teljesítésére 
is alkalmasak már. 

A világháborúban 1917. február óta, mikor a korlátlan tengeralat t járó-
háború kezdődött a központi hata lmak részéről, óriási méretű építkezés indult 
meg e téren. A háború után pedig a washingtoni flottaegyezmény (1922) e 
hajótipusra semminemű korlátozást nem tartalmazott, míg az 1930-as évi 
londoni flottakonferencia szintén csak az összdeplacement állapíiia meg a ten-
gera'atti hajótípusnál 52.700 tonnában, de különben semmi korlátozást nem tar-
talmazott. Ehhez sem Olaszország, sem Franciaország nem járultak hozzá, 
mert a kis hajókban rejlő előnyökről lemondani nem akartak, nagy csatahajók 
megfelelő számban való építését pedig a kisebb nemzetek anyagilag nem bír-
ják el. 1938 február jában ezt az egyezményt is hatályon kívül helyezték és a 
hadihajóépítkezések kölcsönös megkötöttségéből csak kölcsönös tájékoztatás 
maradt meg. Ma, a növekvő politikai feszültség miatt fokozottabb ütemben 
épül ismét e típus. 
.4 tengeralattjáró szerkezeti felépítése. 

A következő táblázat tá jékoztat a tengeralatti flották jelenlegi összeté-
telérő!. 
Anglia Franciaorsz. Olaszország Egy. Áll. Japán Németország 
25+12 drb. 1 cirkáló 8+16 6 8+8 29+3 

1850—760 2880 t 1350 t 2000-2700 t 1950 t 250 t 
tormás 39+5 2 9 + 5 57+16 25 13+11 

27 1000-1600 t 1030-770 t 800-14501 1100-1600 t 500 t 
410—670 t 30+15 53 27 24 3+10 

6 aknarakó 550—800 t 680—3401 500 t 1000-700 t 7401 
1500 t 6 + 2 akn, 6+1 -akn. 4 akn. 

670 t 400-1200t 1100 t 
58+14 épülő 76+22 ép. 96+22 ép. | 9 0 + 1 6 é p . |61+8 ép. 45 )24 ép. 
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A nagyobb hajók, 1000 t deplacement felett, főkép távolsági szolgálatra 
és keieskedelmi hajók védelmére alkalmasak. Mozgékonyságuk, kormány- és 
merülőképességük nem oly jó, mint a kisebb, elsősorban torpedó-támadásra ké-
szült hajóknál. A francia „Surcou f" — ez a sous-marin de croisiére — inkább 
cirkáló jelleggel bír, nehézkes, részben vértezett, 110 m hosszú és lassan me-
rül (2 peic) , támadásra nem alkalmas. Különben a legnagyobb tengeralatt-
járó. Építési rendszer szempontjából megkülönböztetünk egyhéjú (2. áb ra ) , 
kettős falú (1. ábra ) és átmeneti (3. ábra) típusokat. A 2. szerint csak a ki-
sebb ha jók épülnek, mert a merülésre szükséges víztanko'k a nyomás ellen 
biztos, erős falú testen belül helyezhetők csak el és így a tartalék-felhajtó erő 

motorok, P — parancsnoki torony, La — hálóhelyek, alatta akkumulátorok. U = merü-
lési kormánylapátok, b — búvólyufk, g = .gurrtmi gyűrű, 1 és 2 — csaipó fedél. 

csak kisebb lehet felszíni menetben ( 1 4 — 2 0 % ) . Előnyük a kitűnő merülő-
képesség és főként, mert súlypontjuk állandóan mélyen fekszik, víz alatt jól 
kormányozhatok. Ilyenek pld. az angol H-osztályba tartozó 400 tonnás naszá-
dok. Ezzel szemben a „NarvaP- t ipusú kettős falú ha jók (1. ábra) lényegesen 
nagyobb tartalék deplacementtal bírnak felszíni menetben ( 2 5 — 4 8 % ) , rnenet-
ellenáliásuk kedvezőbb, stabilitásuk, tengerállóképességük is jobb, de nem me-
rülnek, ill. kormányozhatok víz alatt oly jól, mint az előbb említett egyfalú, 
szivaralakú hajók. Az átmeneti típusnál a nagy víznyomásra épült víztartányok, 
mint az angol 670 tonnás , ^" - t ípusná l , kétoldalt, sarlóalakban vannak a fő-
testhez erősítve (3. ábra ) . Az ábrán egy kettősfalú, 800 tonnás naszád hossz-
metszete látható. E hajóknál a merülés a következőkép történik. Minthogy a két 
hajófal közti térben felszíni menetben túlnyomóiészben levegő van és mert a 
merülést szabályozó víztankok kivételével itt csak kis nyomás uralkodik, a külső 
héj vékony lemezekből épült. Merülésnél most ennek a közenső térnek felső ré-
szein elhelyezett légtelenítő berendezést kell először megnyitni, hogy az alsó 
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részén lévő vízbeömlő szellentyűkön át, melyek harci zónában nyitva állanak, 
a víz akadálytalanul betódulhasson. A merülési uszonyokat lefelé billentve, a 
ha jó immár orrával erősen előre bukva lemerül az elrendelt mélységig. Időköz-
ben a merülő kormánylapátokat ismét vízszintesre állítják, vagy h a szükséges, 
a hajó újból felemelkedik, hogy a kitolt periszkopjával, mely a torony fedelé-
től számítva kb. 4 méterre felnyúlik, a környezetet megszemlélhesse. Ha a na-
szádot azután ebben a mélységben akar ják tartani, az említett szabályozó víz-
tartányok töltésével vagy kiszivattyúzásával és a haió végein, de még a belső 
falon belül elhelyezett trimmtankok vizének átszivattyúzásával a hajót teljes 
egyensúlyi helyzetbe hozzák és a vízbeömlő nyílásokat lezárják. Az így be-
kormányozott naszád megmarad a kívánt mélységben. Ezt a beszabályozást 
villamos szivattyúval, vagy sűrített levegővel haj t ják végre. Kimerülésnél a 
merülési tankokból a vizet a kis palackokban tárolt 200 atmoszférás sűrített 
levegővel kinyomják az újból kinyitott szellentyűkön át, a merülési uszonyokat 
felmerülésre állítják, mire a hajó felhajtást kap és felszínre jön. Azután kis-
nyomású levegővel a merülő tankokból teljesen kinyomják a vizet. A merülési 
művelet tehát dinamikusan, menet közben történik. A legtöbb naszád; úgy van 
beszabályozva, hogy nyugalmi állapotban, tehát álló gépeknél, néhány tonna 
matadék-'je'.haitócrövel rendelkezik, vagyis ha a gépek megállnának és a hajó 
nem sérült, magától felszínre jön. 

Az egyfalú hajóknál a merülésnél a kisebb űrtartalmú belső víz'.ankok 
elárasztásával rontják le a tartalék felhajtóerőt. Vannak azután a nyomástálló 
testen kiviil a hajó végein trimmtankok, egyes típusoknál belül biztonsági tank, 
gyorsinerüiési tankok és a torpedók kivetésénél előálló súlykülönbözetet ki-
egyenlítő tankok \z üzemolajtankok e típusnál szintén a naszád belsejében 
vannak elhelyezve, mig a kettősfalúaknál többnyire a nyomásálló falon kiviil, a 
merülési víztankok között találhatók, melyekből felülről szívják le az olajat, az 
elhasznált olaj helyébe pedig alul víz tódul. Az egész merülési művelet c ; ak 
néhány másodpercig tart. Gyors merülésnél exhaustorral szívják el a tankok 
levegőjét. A két csavar meghaj tására felszíni menetben, néhány gőzgéppel ellá-
tott naszád kivételével, Diesel-motorokat használnak, melyeknek lóereje a se-
besség és naszádméret szerint változik. A 22.5 mérföldes leggyorsabb Clyde-
tipusú angol naszádoknál, melyek súlya 1850 tonna, 10.000 lóerő a Diesel-
motorok teljesítménye, a kisebb naszádoknál 400 lóerő és a sebesség 13—20 
mérföld. 

Víz alatt, merüli állapotban, a kipuffogó és légszívó szelepek lezárása 
után, az akkumulátoiokból táplált elektromotorok haj t ják a csavarokat a hajó-
típus szerint 2500 (Clyde)-tól 300 lóerő teljesítménnyel és 10.5, illetve 8 mér-
föld sebességgel. 

Merült hajónál a parancsnok a periskop segítségével tájékozódik, mely 
6—8 m hosszú, elektromos motorral bevonható és kitolható fémcső, a felső vé-
gén, az objektívnél csökkentett átmérővel, hogy minél kevesebb vizet szántson. 
Optikája úgy van kiképezve, hogy a kezelő, aki rendesen a periskoppal együtt 
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mozgó zsámolyon ül, az okulár forgatásával az egész környezetet könnyen és 
gyorsan áttekinthesse. 

Az akkumulátor-telep a legérzékenyebb része a naszádnak. Nagy súly-
és helyszükséglete, valamint a fejlődő gázok állandó leszívása, különös gondos 
kezelést igényelnek. 

A parancsnoki toronyban és a központban vannak áttekinthető módon el-
helyezve a hajó vezetésére és a gépi üzem, illetve a merülési müvelet irányítá-
sára szükséges berendezések, a merőleges és vízszintes kormánykészülék keze-
lésére szolgáló kézi-kerekek vagy villamos indítók, a szelepek, a mélységmu-
tatók, a trimmjelzők, manométerek és villamos műszerek, a vízalatti hallóké-
szülékek és a giroskop-tájolók. 

Főíegyverzetük a torpedó, melynek sűrített ievegővel történő kivetésére 
a hajó orrában és a farban, francia naszádoknál a felépítmény alatt is, az orsó-
testen kiviil torpedóvető csövek vannak elhelyezve. Számuk 4 és 1 1 közt válta-

Egy fcettŐ9falú tengeralattjáró keresztmetszete, 
kőzik, kaliberük 40 és 55 cm közt. Ezenkívül 12 cm—7 cm cm lövegek, gép-
ágyúk, aknák a felépítményben vagy a hajótesten áthaladó csövekben és egyes 
naszádokon, felderítési célra, kis, összecsukható repülőgépek vannak. 

Rádió adó_ és vevőberendezés, rövid és hosszú hullámra, rádió tájoló 
keret a földrajzi hely ellenőrzésére a központ közelében vannak felállítva. 

A naszád szellőztetésére, az elhasznált levegő pótlására és tisztítására 
ventilátorok, oxigén-adagolók és a széndioxidot elnyelő regeneráló kali-patro-
nok szolgálnak, hogy a többórás vízalatti menetek alkalmával elromlott leve-
gőt megjavítsák. 

Mentés céljára különböző berendezések vannak használatban. Az ame-
rikai haditengerészet újabban a diving bell-nek nevezett búvárharangszerü ké-
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szüléket használja, melynek működését a 4-ik ábra szemlélteti. Ha az elsűlyedt 
naszád 60 méteren aluli mélységű vízben fekszik és nem fordult fel, a búvár 
a mentő nyíláshoz erősiti a harangot , melynek felső kb. 2.5 méter magas reke-
szében a kezelő személyzet helyezkedett el. Ezen a sodronykötélen motor segít-
ségével lehúzzák a naszádhoz a harangot , ott azt a búvólyuk nyílására illesz-
tik, azután sűrített levegővel az alsó, alul nyitott rekeszből a vizet kinyomják 
és a légnyomást a naszád és a ha rang között kiegyenlítik. A víz súlya a gum-
mitömítő gyűrűvel ellátott harangot nagy erővel a naszád nyílásának sírna, 
gyűrű alakú síkjára nyomja. Most a naszád búvónyilásának csapóaj ta ja kinyit-
ható és hét-nyolc ember felmászhat a harangba. Az alsó rekesz vízzel telt ék-
alakú terét kinyomják, a felső búvó-nyilás fedelét lezárják és az alsó rekeszbe 
vizet eresztve, a harang felihajtóerőt kap; ezáltal szá ja elválik a tapadó felü-
lettől és a harang a kötél mentén, mely a motor által a rekeszben levő dobról 
íetekerődik, felszínre jön. A tetején elhelyezett búvólyukon át a megmentettek 
kiszállhatnak. 

Az olasz haditengerészetben egy ember befogadására szolgáló hengere-
ket használnak mentési célra. Ebbe a hengerbe a naszádból egy beépített akna 
vízálló ajtóján át szállnak be. Azután a mentőhengert (cilindro ascensore) le-
zárják, az akna felső végén levő a j tó t belülről megnyitják, minek következtében 
a víz megtölti az aknát és a felhaj tó erő felszínre ha j t j a a mentő hengert. A 
megmentett kiszállása után a hengert ismét visszahúzzák a naszádba, a nyílá-
sokat belülről lezárják, az aknát víztelenítik és újból beszállhat egy ember. 

Az angol, francia, amerikai és olasz haditengerészetben azonkívül még 
el van látva a személyzet minden tag ja egy mentő-készülékkel, mely lényegében 
a gázálarchoz hasonló légző-készülék, melyet a menekülő magára vesz és oxi-
gén-levegő palackból, mely egy félórára elegendő, — lélegzik. Az orrnyilás 
csíptetővel le van szorítva és a légző csövet az ember a szájába veszi. 

A mentés oéljából a naszád helyiségét, melyből a mentés eszköziendő, 
vízzel elárasztják; most a búvónyilás fedele megnyitható és ezen át a vezető-
kötél mentén lassan felszínra emelkedik az ember. Ez nagyon fontos, mert 
enélkül a felhajtó erő oly gyorsan felszínre hozná az embert, hogy a nagy 
nyomáskülönbség — amit át lagos emberi szervezet nem bír ki — megölné. A 
világháború alatt több izben estek elsűlyedt naszádokból kimenekült emberek 
emiatt áldozatul. 

Az angolok a űav/s-készüléket , az amerikaiak az escape-lungs-ö\, az ola-
szok az autorespitatoret, a németek a Drager-féle Tauchrettert használják. 
Mindezek azonban csak kisebb mélységig (60 méterig) használhatók, hova a 
búvár még lehatolhat és ahol még nincs túlnagy víznyomás. 

A ,,Squalus", „Thetis" és ,,Phénix" balesete. 

Az Amerikai Egyesült Államok „Squalus" nevezetű tengeralattjáró na-
szádja ez év tavaszán készült el és a nagy tipusú nyilt tengeri naszádok cso-
port jába tartozott. Hossza 91 m, szélessége 7.9 m, merülése felszíni menetben 
4.4 m, sebessége felszíni menetben 17 mérföld óránként, víz alatt 8 mérföld, 
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lóereje 4500 felszínen, deplacementja 1450 tonna, 6 mellső és 2 hátsó 53 cm-es 
torpedövetőcsővel volt felszerelve. Diesel- és elektromotorok haj tot ták. Normá-
lis személyzete 55 fő. 

Május 23-án, gyorsmerülési gyakorlatozás közben, Portsmouth előtt 
(New Hampshire) 72 m mély vízben elsülyedt. A megmenekült parancsnok be-
mondása szerint a merülésnél a motor légszívó vezeték zárószelepei nem zártak 
jól, minek következtében a géptérbe víz hatolt és valószínűleg a szomszédos 
torpedó helyiségbe is; a ha jó elvesztette felhajtó erejét és lesűlyedt. A feleresz-
tett jelző bóját a kutatásra kiküldött Sculpin tengeralatt járó naszád vette észre. 
Másnapra már megérkezett a mentő ha jó a búvár haranggal és négy ütemben 
33 embert kimentett vízalatti sírjukból. 26 ember, kik az elárasztott részben 
voltak, megfulladtak. Ily mentés csak csendes víznél és többé-kevésbbé borizon. 
tális helyzetben, gerincen fekvő hajónál eszközölhető. 

A légszívó vezetékek kettős szeleppel voltak elzárva. 
Gondat lanság vagy sietség, sok ember halálát okozta már. 
Egyes tengerészetek előírják a merülés előtti tömörségi próbát, mellyel 

gyorsan megállapítják, hogy tart ja-e a na-szád a kissé megnövelt légnyomást, 
ami sok esetben kitűnő elővigyázatosságnak bizonyult. 

Alig csillapodtak le a felizgult kedélyek, már ú jabb baleset hírét vitte 
szerte a távíró. Június 1-én, Birkenhead közelében a próbajárata i t végző 
,,Thetis" angol tengeralatt járó sülyedt el 55 m vízben. 

A „Thet is" vízkiszorítása 1090 tonna felszínen és 1570 tonna víz alatt. 
Hossza 81 m, szélessége 8 m, merülése felszínen 3.6 m, 4400 lóerejű Diesel-
motorokkal ellátva, a , ,Patrol"-tipusnak egyik legújabb képviselője volt. Víz 
feletti sebessége 19, merülve 10 mérföld, ha t 53 cm-es, elül beépített torpedó-
vetőcsövei és egy 10 cm-es löveggel volt felszerelve. 

A merülési és trimmelő próbák befejezésekép aznap még egy háromórás 
merülési kísérletet kellett volna végrehajtania. Ehhez a kísérlethez az admirali-
tás több előadója, a Vickers-Armstrong-cégnek három képviselője, 26 szertári 
képviselő és Oram kapitány, a flotilla parancsnoka is a ha jóra szálltak, úgyhogy 
összesen 103 ember volt azon, holott a személyzet rendes létszáma e típuson 
csak 62. 

A négy megmenekült előadása szerint a víz a hajó egyik torpedóvető-
csövén át, mely nem lett volna teljesen elzárva, hatolt be, erre egyensúlyát 
vesztve, orrával előre bukva, 50 m mélységben a fenékbe fúródott . De az is 
lehetséges, hogy a merülési kísérletek közben a fenékbe ütközött, megsérült és 
azután hatolt be a víz. A hajó kb. 45 fokos elhajlással lebegett a vízben, fara 
kb. 5 m-re a felszín fölé meredt. Valószínű, hogy a hajóba hatolt tengervíz 
az akkumulátor-telepet ellepve mérges klórgázt fejlesztett és ez okozta a benn-
rekedtek haláiát. Minden ember számára Davis-készülék volt a hajón, de csak 
néeynek sikerült másnap élve a felszínre jutnia. Oram kapitány szerint közös 
megbeszélés eredményeképen először ő, egy hadnagy, Shaw, aki az építő 
Cammell Laird-cég egy szerelője és egy matróz szálltak a mentőkészülékkel 
felszerelve fel. E célból a hajó belsejében egy aknaszerű zsilipkamrába léptek 
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egyenként, azt vízzel elárasztották, azután annak felső a j ta já t a naszádból 
megnyitva, a felihajtó erő a felszínre hozta. Minthogy minden ily mentözsilipe-
zés után a vizet a naszádba eresztették le, abba csakhamar sok víz gyülemlett 
össze, ami szintén gázokat fejlesztett , de a naszád még megmaradt felhajtó-
erejét is csökkentette. A megmenekült matrózon és Shaw-nál is ily klórmérge-
zés tünetei voltak megállapíthatók. De érthető az a feltevés is, hogy egy mene-
külő a búvó-nyilásban rekedt é s eltorlaszolta így a többiek számára a menek-
vés útját. Csak képzeljük el a sötét, részben vízzel elárasztott, klórgázzal és 
szénsavval telített, meredek szögben álló hajó belsejében a helyzetet. 

Megérthető az is, hogy az acélkoporsóból menekülni törekvő, ebben a 
mentésben kevéssé jártas, félig alélt ember beleszorult a kibúvó nyílásba vagy, 
mert szervezete nem bírta ki a reá zúduló 5 atmoszférás víznyomást, ennek 
következtében rekedt holtan a nyílásban. 

A harmadik napon sodronykötelekkel próbálták a hajó fa rá t megemelni, de 
a kísérlet eredménytelen maradt , mert a kötetek elszakadtak, a hajó fara pedig 
teljesen víz alá merült. Megjegyezzük, hogy a sülyedés helyén, 25 mérföldre 
Point of Lynes-től, erős a tengeráramlás, nagy az ár-apály különbség, ami a 
mentést nagyon megnehezítette. 

De mindazonáltal a „The t i s " katasztrófájával kapcsolatban komoly kér-
dések merülnek fel. Miért kellett annyi embernek a merülési próbákat végző 
hajóra szállni? — Miért nem kisérte a (hajót egy másik segélyhajó? — Miért 
nem végezte merülési próbáit mélyebb vízben? — Miért nem vezettek búvárok 
a haió egyes helyiségeibe f r i s s levegőt? — Miért nem függesztették fel a ha jó 
farát erős aoélkötelekre vagy láncokra, hogy így a mentést innen is végezhes-
sék? — Az áldozatok iránt érzet t részvéten túl az emberi szolidaritás fakaszt ja 
e gondolatokat. Vájjon kapunk-e reá feleletet? 

Alig néhány héttel később, június 15-én, Indokína part jain, a Cam Ranh-
öbölben gyakorlatozás közben, 100 m mély vízben elsülyedt a „Phénix" f ran-
cia tengeralattjáró. A 71 főnyi személyzetből senki sem menekült meg. A 
„Phénix" 1931-ben épült, 1380 tonnás, 8000/2000 lóerejü, 20/10 mérföld 
sebességű, 92 m hosszú, 8.2 m széles és 4.7 m merülésű. 11 torpedövetöcsővel, 
egy 10 cm-es ágyúval és egy 3.7 cm-es légvédelmi löveggel volt felszerelve. A 
hajó sorsáról eddig semmi hír. Csak a „Marne" ágyúnaszád fedélzetén tartott 
gyászistentisztelet alkalmából a katasztrófa vélt színhelyének közelében a ten-
gerbe dobott koszorúk idézik az áldozatok emlékét. A katasztrófa okáról nincs 
aki hírt adjon. 

Ez a hajó nem próbajára tokat végzett, nem új kísérletek bizonytalansága 
játszhatott itt közre, mert évek óta begyakorlott legénységgel szolgálatban állt. 

Emlékezzünk csak az 1932-ben Cherbourg közelében próbajárat alkal-
mával, felszíni menetben, 67 főnyi személyzetével és 17 műszaki emberrel el-
sülyedt „Promethéé" ka tasz t rófá jára . A nyitott fedélzeti lejárókkal haladó ha-
jót a merülésre állított uszonyok nyomták víz alá. 

Vagy gondoljunk a távol keleten, Wei-hai-wei közelében 1931. június 
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9-én, 40 méteres vízben, egy kereskedelmi hajóval történt összeütközés követ-
kezményekép elsiilyedt 1600 tonnás angol „Poseidon" tengeralatt járóra, mely-
nél a Davis-készülékkel több ember megmenekült. 

Emlékezzünk még az 1932. január 26-án kísérleti járaton 64 emberrel 
elsülyedt 1620 tonnás ,,M 2" angol tengeralatti monitorra, hogy csak az utóbbi 
néhány év ily jellegű katasztrófáit idézzük. 

Hogy a világháborúban ezt a hajótipust a legtöbb veszteség érte, az ren-
deltetéséből és különleges szerkezetéből folyóan érthető. Hiszen csak a németek 
178 tengeralattjárót veszítettek, tehát több mint a felét az összes naszádoknak, 
összesen 5132 emberrel. De ezek közül csak 9 elvesztését okozták balesetek. 

Vájjon mi lehet tehát e sorozatos újabb balesetek mélyebb oka? Vélet-
lennek még akkor sem minősíthetjük ezeket, ha a katasztrófák részleteit nem 
is ismerjük. A kérdéses hajók szerkezete elég bonyolult, annak biztos kezelése 
sok gyakorlatot igényel. 

De amint a vázolt erőviszonyokból láthattuk, a vízben tetemes sebesség-
gel haladó, fel és alámerülő, nagy inerciával bíró, lomha, ezertonnás test me-
net közben, aránylag kis erővel, egy elkésett vagy téves korrnánymüvelettel, egy 
jelentéktelennek látszó üzemzavar vagy valamely mozgó szerkezeti alkatrész 
fennakadása vagy törése következtében, — minden különleges külső sérülés, 
erőszakos behatás nélkül is, — könnyen kibillenthető hidra-dinamikus egyen-
súlyi helyzetéből, ami már katasztrófát okozhat. 

Rendes körülmények között is fontos szerepet j á t szanak itt a lélektani 
íényezők. Mint minden nagyobb gépi üzemnél, bármennyire fejlődött, tökélete-
sedett is a technika, , a kezelőszemélyzet minden tagjának lelkiismeretessége, 
iigybuzgalma, odaadása, szeretete sine qua non-ja a mélyreható szakismereten 
felül, hogy az üzem minél simább, minél zavartalanabb legyen. Fokozottabb 
mértékben áll ez a szűk helyre zárt tengeralatti hajók személyzeténél, hol az 
egymásrautaltság és a közös sors érzete a legerősebben érvényesül. Ennek erő-
forrása egyrészt valamely magasabb eszmény, melynek mindnyájan feltétel nél-
kül szolgálatában állanak, mely lendületet ad a munkának és a teljesítőképessé-
get a maximumra fokozza, másrészt a legkisebb munkakörnek is igazságos ér-
tékelése és megbecsülése. 

Vájjon meg voltak-e mindenütt ezek az imponderábiiiumok, melyeket fi-
zikai értékek sohasem pótolhatnak? 

De mindezeken felül valami beteges nyugtalanság, lázas sietség és fé-
lelem üli meg lidércnyomásként a lelkeket. Liktorok és helóták lelkében nem 
fakadnak eszmények, nincs meg a nyugalom. A háborús pszichózis által fer-
tőzött légkör, a kapkodás és túlfokozott hajsza a termelésben mindén egyes 
emberre kihatnak, csökkentik vagy megbénítják munkaerejét és eltorzítják alko-
tását. És ebben a felzaklatott, fóbikus környezetben, pánikszerű hangulatban 
születnek kis mulasztásokból nagy katasztrófák, 



A BALATON BIOLOGIAI VISZONYAIRÓL* 
Irta: Dr. ENTZ GÉZA 

Ha a Balaton lakóinak életviszonyairól, a Balaton életéről tájékoztatót 
nyújtunk, a tó földrajzi fekvése és a balatonvíznek mint oldatnak vegyi saját-
ságai mellett még két adottságot kell hangsúlyoznunk: a tómeder alkotását és 
a szél munkáját . 

A meder alkotásában annak nagy kiterjedése és sekélysége játszik szere-
pet. Éppen ilyen nagy fontossága van a gyakori, főleg északi szelek munkájá-
nak. A nagy felület, sekélység és a szél munkájának egybekapcsolódása döntő 
a Balaton életviszonyainak kialakulásában. E körülmények együttesen szabják 
meg a balatonvíznek sok jellemző tulajdonságát: chemizmusának egységessé-
gét, átlátszóságát, hőmérsékleti" viszonyait stb., másrészt a tó anyagforgalmi 
sajátosságait : az anorganikus elemeknek, növényi meg állati módon élő szerve-
zeteknek és bacteriumoknak kapcsolatát. E kapcsolatokból alakul ki a Balaton-
nak mint élettérnek és a tavat benépesítő élölénytársaságnak egyéni jellemvo-
nása, karaktere. 

Balatonunknak közel 2 km3-t kitevő vize nem egységes eredetű. A tavat 
hatalmas vízgyűjtőterületéről (kb . 5.000 km2) beömlő folyóvizek (Zala, sédek, 
berekvizek) és csapadék táplal ja . A Zala e terjedelmes területnek mintegy felé-
ről gyűjti össze a vizet, ezért érthető, hogy a zalavíz összetétele a csapadék-
viszonyok szerint változik. Ehhez a vízmennyiséghez hozzájárul a tóba közvet-
lenül hulló csapadék, mely a nagy felület (kb. 600 km2) következtében tetemes, 
évente a tó egész vízmennyiségének mintegy egyötödét teszi ki. Hogy a külön-
böző „forrásokból" származó balatonvíz összetétele mégis meglehetősen állandó, 
a szél munkájának tulajdonítható, mert a szélhatás a nagy felület és sekélység 
következtében erősen érvényesül. Az uralkodó északi szél a Balaton-felvidékről 
állandóan nagymennyiségű port, főként dolomitport juttat a tóba, mely a bala-
tonvíz chemizmusát és át látszóságát befolyásolja. A szél munkájának a követ-
kezménye, hogy a tó vizének hőmérséklete felülettől fenékig egységesnek mond-
ható s éppen ilyen egységes az elnyelt 02-mennyiségének eloszlása is. 

A balatonvízben oldott anyagok vegyi összetételéből következik a víz 
meglehetős magas fokú lúgossága (pH 8 .6) . E körülménynek és az elnyelt 0 2 

gazdagságának fontos szerep jut a balatonvíz önderítő képességének kialaku-
lásában, mely az ember szempontjából nagyjelentőségű. A káros bacteriumok 

*) Kivonat a szerzőnek a Balatoni-társaságban 1939. április hó 26-án tartott elő-
adásából. 
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pusztításában a tó állati lakói is kiveszik részüket. A kagylók, békateknőkagy-
lók, vándorkagylók egyaránt, pótolják a tóban a természetes ülepedés kimara-
dását. Ugyanis szervezeti berendezésüknél fogva és életmódjuknak megfelelően 
a vizet mintegy megszűrik; ez a szüredék nyálkás anyagba ágyazva a fenékre 
sülyed. E leülepedés következtében, bacteriumok munkájaként, a fenéken meg-
indulhat az öntisztulási folyamat, emellett az üledék egyrészét a fenéken nagy 
tömegben mászkáló apró csigafaj , a Lithoglyplhus, bekebelezi. 

A balatonvíz közismert zavarossága részben szintén a szél munkájának, 
a meder sekélységének s a nagy fafelületnek következménye. A zavarosságot 
elsősorban a növények assimilatoi ikus működése folyamán kicsapódó Ca CO., 
idézi elő, ehhez hozzájárul a hullámzástól felkavart fenékiszap és a szélhordta 
por. A víz zavarossága miatt a fénybehatolási viszonyok megcsökkentek. A za-
varosság tehát a tő mélységi méreteit mintegy eltorzítja, megsokszorozza, ami-
nek következtében sekély Balatonunk fénybehatolás tekintetében olyan viszo-
nyokat tüntet fel, mintha tetemesen mélyebb volna. 

A fenéktaíainak az a kialakulása, hogy az északi [tartok mentén, szélár-
nyékban iszap, a hullámverésnek fokozottabb mértékben kitett somogyi parton 
homok gyűlemlik fel, az évezredek óta működő északi szél munkája. Mindez, 
hozzávéve a szél mechanikai hatását , mely szintén a déli partok közelében ér-
vényesül, megszabja a tó száras növényeinek eloszlását és korlátozza azok el-
terjedését. Az északi partok összefüggő nádasai, az iszapos, csendesvizű és 
2 m-nél nem mélyebb helyeken növő dús hinárosak a szél munkájának és a 
meder alkatának következményei. 

De az állati életben is kifejezésre jutnak a tő sajá tságos átlátszósági 
viszonyai. A víz zavaros voltával függ össze a balatoni fogas és a kecskerák 
jellemző halavár.y színe, s oly halfaioknak tömeges előfordulása, melyek rece-
hártyája, festék szemecskéi (pigment) mellett fénytörő kristálykákat (guanin) 
tartalmaz, mely a félhomályban a csökkent fénymennyiség jobb kihasználását 
eredményezi. Ilyen halak a fogas kősüllő, garda, keszegek, varsinta stb. 

A Balaton életviszonyainak kialakulásában nagyjelentőségű a széltől szál-
lított porból keletkező, tehát subaerikus eredetű iszap. Már említettem, hogy az 
iszap elhelyezkedésénél fogva egyik fő tényezője a száras növények (nád, hí-
nár) elterjedésének, emellett a növényi életre oly fontos foszforsavas és nitro-
géntartalmú sók is a fenékiszapból pótoltatnak. Az iszapban e sók bőven álla-
nak rendelkezésre, s állandóan pótoltatnak részben elpusztult viziszervezetek 
útján, részben a külvilágból por alakba behordva. Szerepet játszik etekintetből 
a télen nagy tömegben a tó jegén pihenő vadludak ürüléke, guanója is. A sókat 
a hullámzás bejuttat ja a fenekestől felkavart tó vizébe s bár, mondhatnók, 
azonnal felhasználtatnak, pótlásuk is szakadatlan. 

A Balaton valamennyi lakóiának élete szorosan összekapcsolódik egy 
szövevényes s mégis harmonikus egységbe, mely a tó életközösségét, biocoeno-
sisát alkotja. Nemcsak az fontos a Balaton élete szempontjából, hogy benne 
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milyen növények és állatok élnek, hanem hogy azok milyen kapcsolatban van-
nak egymással, milyen szerepet já tszanak a tónak mint egységnek életközössé-
gében, milyen feladatot teljesítenek a tó anyagforgalma szempontjából. 

A balatonvíz, mint felhígított ásványvíz, csupán bizonyos növények meg-
élhetését teszi lehetővé. E növények, különösen a szabadvizet benépesítő pará-
nyi moszatok, táplálékot nyújtanak az elsősorban szintén mikroszkopikus álla-
toknak (véglények, rákfélék). Ezekből az állatkákból nagyobb fajok s a hal-
ivadék él. Apró termetű halak és halivadék vizimadaraknak, ragadozó halak-
nak, siklóknak s a kecskebékának szolgálnak táplálékul. A ragadozó halakat 
már csak az ember használja föl és parazitáik gyötrik. 

A tó gazdag állati élete, különösen zooplanktonja azonban nincsen össz-
hangban az alsóbbrendű növények aránylag csekély tömegével. E hiányt kiegé-
szíti a vízben lebegő szerves törmelék (detri tus), mely főleg magasabbrendű 
növényekből származik. A detritus létrejöttét szintén a szél munkájának s a 
meder alkatának köszönheti. Az alámerült száras növényzetet (különböző hinár-
féleségek, Chara) éppen leggazdagabb kifejlődése ideién a hullámok leszakít-
ják s a leszakított részeket a hullámverés felhalmozza a megfelelő aiakulatú 
partokon. így keletkeznek ősszel a balatonpartra annyira jellemző növényi tur-
zások. A turzások anyagát részben úira vízbemossa a hullám, közben mindin-
kább felaprózódnak, hogy legfinomabb elosztásban együtt lebegjenek a növé-
nyi planktonnal. 

Összetöredeznek és felaprózódnak erős viharok alkalmával apróbb vizi-
szervezetek is (pl. Ceratium hirund'inella), s a hínárban, nádban járatokat rágó 
álcák bélcsatornájából is bekerülnek a tó vizébe táplálkozásra még alkalmas 
f inomra őrlött növénvi részek. A detritus parányi méreteinél fogva s a víz ál-
landó mozgása következtében sokáig lebeg a vízben s így felhasználhatják 
nemcsak fenéklakók, hanem lebegő és úszó állati szervezetek is. Sok helyhez-
kötött életmódon élő szervezet is detritusfaló, így szivacsok, tegzesbolharák 
(Corophium) és vándorkagyló is. Hogy tavunkban csupán az utóbbi években 
bejutott két utoljára említett szervezet olyan hirtelen és olyan nagy mértékben 
elszaporodott, a tó vizének ezzel a trophikus tulajdonságával is összefügg. 
A detritusnak más jelentősége is van tavunkban. Egvéb tényezőkkel (faktorok-
kal) együtt résztvesz a nádszárak alámerült részein található ú. n. bolyhos-
bevonatnak felépítésében, mely bevon parti köveket, növényeket, kagylóhéja-
kat, egyszóval minden alámerült tárgyat. 

A Balaton nem nyújt minden részében egységes életfeltételeket, hanem 
kisebb életterekre, biotopokra tagolódik. E különböző élettereket őket jellemző 
növényi- és állati társaság népesíti be. A nyiltvízben parányi növények és ál-
latok lebegnek (plankton), halak úsznak (nekton) , a vízfelület vizimadarakkal 
népes, s legalább is szélcsendben a felületi hártyát benépesítő mikroszkopikus 
növények és állatok elkülönülnek a mélyebb rétegek lakóitól. A köves partok 
gazdag moszatnövényzete (Cladophora, Bangia, Ulothrix) és állatvilága más, 
mint a sivár benyomást keltő homokos partoké. De tudjuk, hogy a hullámoktól 
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csak időnként locsolt parti homok szcmecskéit kitöltő hajszálcsöves (kapillá-
ris) víz is apró növényektől és állatoktól népes. Más az iszapos fenék benépese-
dése, mint a köves, vagy agyagos tórészeké, éppen így külön-külön egységet 
alkot a nádasok, hinárosok, chárások élővilága. Eredet szempontjából kiilön 
élettér az ember beavatkozása következtében keletkezett vízbemerült tárgyak 
felülete (állandó helyzetű építmények, bóják, tutajok, vizijármüvek), melyek 
felületét benépesítő életközösséget orosz kutatók elnevezésével peripihytonnak 
nevezzük. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a periphyton szorosan csatlako-
zik a parti köveket benépesítő élőlénytársasághoz. 

Amint a tó életterei nem különülnek élesen el, éppen úgy kapcsolatban van 
élőlénytársaságuk is. Ennek oka részben külső fizikai körülményekre, részben 
biológiai okokra vezethető vissza. A külső körülmények között leghatékonyabb 
a vízmozgás tavasztól őszig, mikor az elpusztult vagy visszahúzódott hináro-
sak és a learatott nádas nem korlátozza a hullámoknak part ig való tovaterjedé-
sét. Nagyobb jelentőségű azonban a biotopok élőlénytársaságának olyan kap-
csolata, mely az egyes biocoenosisok tagjainak életmódjával (térfoglalás, táp-
lálkozás, fejlődés, nyugalom stb.) van kapcsolatban. Pl. a parti kövekre, mólók 
falá ra stb. tapadt vándorkagyló táplálékát a víz hordja, de milliószámra termelt 
petéjéből szabadon kalandozó vitorláslárva (veligera) fejlődik, mely a nyilt-
vízben maga keresi táplálékát. A szivárványos ökle petéit a békateknőkagylők 
kopoltyúlemezei közé rakia, a békateknőkagylők lárvái viszont halak hámjába 
beágyazva töltik fejlődésük bizonyos szakaszát . Nádasban kibúvó árvaszu-
nyoglárvák a fenékiszapba vándorolnak. A Balaton vizimadarai közül egy sem 
fészkel a Balaton nyiltvizíí területein. Ezer és ezer hasonló példát lehetne fel-
hozni a biotopok és biocoenosisok ilyen szövevényes kapcsalatára. 

A tó élete változásnak alávetett. Az óv leforgása alatt szembeötlenek az 
évszaki változások, különösen a nagyobb termetű viziinövényeken, de a legtöbb 
mikroszkopikus élőlénynek élete is szakaszokban játszódik le. Tavunk élet? 
leggazdagabb nyár végén: augusztusban és szeptemberben. 

A hőmérséklet, széljárás, vízállás évenkénti eltérése azt vonja maga után, 
hogy az élet szakaszossága nem minden évben jelentkezik egyformán. Nem-
csak az évszakok tolódhatnak el, de a víz hirtelen vagy tartós apadása, öblök 
elsekélyesedése tömeges növény- és állatpusztulást vonhat maga után. Sok-
szor meg sem állapítható változás kedvezhet valamely növény vagy állatfaj el-
szaporodásának, de ezek dúsabb tenyészete árán esetleg más szervezetek vo-
nulnak vissza a hely s táplálék megcsappanása következtében. A külső körül-
ményekben beállott változás sokszor csak jóval később érezteti hatását az élők 
világában. Megbolygatják egy időre a tó életét ú j lakók is, így a vándorkagyló 
és tegzesbolharák. Az egyensúly pár év alatt helyreállott ugyan, de ez mái-
valamiben eltér attól, mint amilyen a korábbi volt, mielőtt a két szervezet ta-
vunkban elszaporodott. 

Mélyreható változásokat keltett a tó életében az ember is. Nádasok irtása, 
csatornázás, partok erősítése, építmények emelése oly változásokat idéztek elő, 
melyek a laikus szemét könnyen elkerülhetik. A siklók elszaporodása azonban 
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több partszakaszon sokaknak feltűnt. E jelenség oka abban kereshető, hogy a 
partok megerősítésére felhalmozott kőrakások, mint alkalmas biotopok kedvez-
nek a siklók elszaporodásának. A hajóforgalom megnövekedésének következ-
tében szemmelláthatólag terjednek a szivacsok, de a forgalom fokozását bizo-
nyára megérzi a halállomány is. A tónak mint üdülőhelynek felhasználása sem 
lehet hatásnélküli. Az emberi beavatkozás, ha korlátlan, mélyreható és hirtelen 
változást vonhat maga után. Vigyáznunk kell, hogy meg ne bontsuk azt a gyö-
nyörű harmóniát, melyet a természet olyan remekül alkotott meg. 

Budapest—Tihany, 1939. június hó 12. 
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KISEBB KOZLEMENYEK 
A „Kassa" Duna-tengerjáró motoros áruszállító hajó elkészült és július 

19-én indult Földes kapitány vezetésével eilső útjára, Snlináin át a közel Keletre. 
Ezzel a Magyar kir. Dunatengerhajózási r. t. hajóparkja, mely a „Budapest", 
„Szeged", „Duna" és „Tisza" hajókból állott, egy új , nagyteljesítményű egység-
gel szaporodott. 

A hajó, mind alaki kiképzés, mind pedig berendezés és felszerelés tekinteté-
ben az eddigi hajókkal szemben lényeges fejlődést jelent. Ezt világosan látjuk, 
ha az első hajónak, a „Budapest"-ne.k főbb méreteit és jellemzőit a „Kassa" hajóé-
val hasonlítjuk össze. 

Budapest (1934) Kassa (1939) 
Hossz a függélyek közt — — — 54.0 m 74.— m 
Szélesség a főbókonyban — — — 8.5 „ 9.86 „ 
Oldalmagasság — — — — — 3.0 „ 4.7 „ 
Teherbírás 2.3 m legnagyobb merülésnél 470 tonna 
Tenerbírás 3.1 m legnagyobb merülésnél — 1226 tonna 
Sebessége tengeren óránként 8 teng. nifd. 10% teng. mid. 
Lóerő — — — — — — — 400 800 
Ha a 70 m hosszú „Tisza" hajóval állítjuk szembe, szintén figyelemre méltó 

tökéletesedést látunk. A hajó vonalai kedvezőbbek, ami nagyobb sebességet, jobb 
tengerálló-képességet jelent ugyanolyan gépi teljesítménynél. De jelent ez egyben 
162 m3-el nagyobb hasznos áruteret is, ami kb. hat vagon rakománynak felel meg, 
azonfelül tágasabb lett a géptér és a mellső fedélzet. 

Két 216 mm hengerátmérőjű, 4-ütemű, nyolchengeres, 400 lóerejű Ganz-
Diesel-motor hajt ja a két Zeise-rendszerü propellert, melyek 296 percenkénti for-
dulattal járnak, míg a főmotorok 800 fordulatúak. Egy-egy Bibby-kapcsolóval 
felszerelt íogaskerékmű a motorok fordulatát csökkenti és egyben rugalmas kö-
tést létesít a csavarok és a motorok közt. 

Két 40 lóerejű kéthengeres 160-as Diesel-motor, egy-egy dinamóval kap-
csolva, szolgáltatja a villamosáramot, melynek feszültsége 220 Volt, a világítás 
és az összes segédmotorok számára. Rendes menetben az egyik főmotorra akasz-
tott kis 3 Kilowattos dinamó látja el a világítási üzemet, mely önműködő Brown-
Boveri feszültségszabályozóval van ellátva és amely a feszültségnek túl nagy 
csökkenésénél önműködőlég az akkumulátor-telepre kapcsol át. Ez a 50 amp.~ 
órás akkumulátor-telep Nife-rendszerü és álló hajónál világításra szolgál. Villa-
mos motorok hajtják a fedélzeti és gépházi segéd-gépeket. A horgonyemelésre 
egy 20 lóerős motor, a két rakodó daruhoz két 25 lóerős motor, a kompresszor 
hajtására egy 10 lóerős, a nyersolajszivattyúhoz és a fenékvíz, illetve tűzoltó szi-
vattyúk hajtására, mely 90 tonnát szállít óránként, egy 3, ill. 20 lóerős villamos 
motor szolgál. A villamos kábelek gummi-szigetelésű, ólomburkolatú, horganyzott 
vashuzal beszövésű tengerészeti típusúak. A Magyar Siemens-Schuckert művek 
szállították. 

A négy árutér rakodására egy-egy forgó oszlopos Demag-rendszerü billent-
hető gémes darú van a fedélzeten,, két-két raktár között beépítve, melyek normális 
hordképessége 3 tonna, legnagyobb kinyúlása 9 m és emelő sebessége 32 m per-
cenként. E korszerű daruk gyors rakodást és üzembehelyezést biztosítanak. 

A két 5 méteres mentőcsónak berakására két pár kibillenthető, Shat-rend-
szerű csónakdarú van felszerelve. 

A horgonyművelethez két, a láncjáratokba bevont 1250 kg-os /7fl//-tipusú 
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főhorgony elől, egy 1050 kg-os Admiralitási-tipusú horgony hátul és két kisebb 
kukázó horgony tartozik. A főláncok nagy szilárdságú, különleges acélból készült 
Schlieper-horgonyláncok, egyenként 192 m hosszúak és 36 mm vatagok. 

A kormányberendezés, hasonlókép mint a „Tisza" hajón, háromlapátos 
Hitzler-rendszerü kézi kormány. A kormány ház fedélzetén egy második kormány-
állás van elhelyezve, mely szükség esetén, hidak előtt leszerelhető. A fix magas-
ság a fenéktől 9 méter. 

A hátsó fedélzeten kikötési célokra egy 8 lóerős villamos motorral hajtott 
vízszintes tengelyű kis, egy tonnás csörlő van felszerelve. Egy lehajtható jelző ár-
boc a hid mögött, egy kis teleszkopárboc elől, a jelzőlámpa számára, hűtőgép, 
Marconi-féle rádió adó és vevő berendezés kb. 250 km-es adó körzetre, villamos 
fűtőberendezés az összes lakóterekben és mellékhelyiségekben, mosdók a fülkék-
ben folyó vízcsapokkal, bután-gáz fűtés a konyhában, Thomson-tájolók a kor-
mányállásoknál egészítik ki a berendezést, illetve a felszerelést. 

A hajótest 5 vízhatlan és 4 olajálló válaszfallal 10 szakaszra van osztva. 
A középen egy 260 tonnás víztank van, melyet megtöltenek, ha a hajónak nincs 
elegendő súlyú á ru ja és így nagyobb merülésre tudják vele hozni, ami tenger-
állékonysága szempontjából kívánatos. Ha a hátsó 7 tonnás olajtankot és a mellső 

trimmtankot (88m3) is megtöltik, úgy 385 tonna súlynál kb. 0.6 méterrel merül-
het a hajó mélyebbre. 

A tiszti lakóterek részben a középső felépítményben, részben a hátsó fedél-
zet alatt, a legénységi lakosztály elöl találtak elhelyezést. Korszerű, ízléses, a ten-
geri üzemnek és a higiénia követelményeinek is megfelelő berendezés teszi laká-
lyossá a hajót a nehéz szolgálatot teljesítő személyzet számára. 

Ez annál fontosabb a szolgálat szempontjából is, mert a tengerjárás a le-
vántei vizeken gyakori és ez esetben a hajó, szerkezeti adottságánál fogva bizony 
elég kemény ringást és bukdácsolást végez, ami a személyzetet, bármily edzett 
fókák is, egy kissé megviseli. 

A hajót május 17-én bocsátották a Genz újpesti telepén, bensőséges ünnep-
ség keretében vízre. A Magyar kir. Duna-tengerhajózási r. t. elnökének, Wulff 
Olaf vezérfőkapitánynak üdvözlő szavai után, Kassa város nevében Vukovich Ká-
roly helyettes polgármester hazafias érzéstől áthatott lendületes szavakban mon-
dott köszönetet avató beszédében a Rákóczi városát ért megtiszteltetésért és Kassa 
viszontagságos történetét állította példaként a magyar tengerhajózásért küz-
dők elé. 

„Kassa" Duna-tengerjáró hajó a vízrebocsátás után. 
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A ha jó gyári próbaút ján , július 3 - á n a különböző hatóságok és hajózási 
intézmények képviselőinek, valamint Kassa város kiküldöttjeinek alkalma nyilt a 
hajót üzemben és menetközben is megszemlélni és meggyőződhettek arról, hogy 
a magyar élniakarás, mérnöki tudás és ipari teljesítmény nemcsak sza-
vakban, hanem komoly alkotásban, tettekben nyilvánult meg. 

A „Kassa" július 19-én indult el első tengeri út jára, hogy — Pa jo r Miklós-
nénak, a keresztanyának, a vízrebocsátás alkalmával mikrofonba mondott szavait 
idézve, — hirdesse Magyarország gazdasági erejét és a vi lágba vigye a város 
nevét, mely húsz év nehéz megpróbál ta tása idején is törhetetlen magyar maradt . 

Eddigi értesüléseink szerint a Sul ina-Buiukdere (Bosporus) szakaszt 1.88 
merülésnél 10 és y4 teng. mérföld át lagos sebességgel futot ta be, közepes keleti 
szélnél és erős hullámzásnál, ami nagyon jó teljesítmény. 

A Magyar Adria Egyesület is örömmel üdvözli a magyar hajópark e gya ra -
podását és jókívánságai t küldi a Társaságnak és a hajó személyzetének a sikeres, 
hasznos működéséhez, a hajónak pedig szerencsés utazást. Mlariiáta 

A Magyar királyi Duna-tengerhajózási r. t. III. évi zárszámadása az 1938-ik 
üzletévről. A jelentés szerint a vállilalait feminiáilüálaáinak harmadik esztendejében is 
kedvező üzleti eredményeket mutatott fel és négy ha jó jának á t rakás nélküli, köz-
vetlen járataival a közel Kelet kikötőivel rendszeres kapcsolatot tartott fenn. Fő-
leg gépek, vascsövek, hídszerkezetek, kádak, építőanyagok, papír, hüvelyesek, őr-
lemények zománc- és kőedényáruk kerültek kivitelre. A behozatalban pedig egyip-
tomi pamut, portsaidi átrakással madagaszkári raff ia , továbbá Görög- és Török-
országból szárí tott és héjas gyümölcs, gyanta, terpentin szerepeltek. A négy ha jó 
összesen 2985 brut to-register- tonna befogadóképességgel, át lag 5 teljes fordulót 
és összesen 109.860 tengeri mérföldet lett meg Budapest—Alexandria közt, több 
más kikötő érintésével. Az összforgalom 30.942 tonna volt 

A DTRT vagyona 3.8 millió és az évi nyereség 70.752 P volt. M. ]. 

Uj tengeri hajók épülnek a Ganz újpesti telepén. A két, „Magyar Vitéz" és 
„Magyar Tengerész" nevü, 4000 tonna teherbírású tengeri hajón kivül, mint érte-
sülünk, tárgyalások folynak két további tengeri h a j ó építésére vonatkozólag, me-
lyek a , ,Magyar Felvidék" és , ,Magyar Alföld" nevet fogják kapni és mint az előbb 
említettek, zárolt pengők felhasználásával készülnek. Méretük azonban lényege-
sen kisebb. Teherbírásuk 1500 tonna, két 400 lóerős, 800 fordulatú Diesel-motor 
h a j t j a a két csavart . Sebesség 10.5 tengeri mérföld óránként. Ára kb. 1.6 millió 
pengő hajónként. Főméretek: 67 m hossz, 10.35 m szélesség, 5.5 m oldalmagas-
ság és 4.25 m merülés. Befogadóképesség 2000 >ma. A társaság elnöke Bornemisza 
Géza. A hajókat aBar tha hajózási vállalat fogja üzemben tartani. 

A japán flotta óriási méretű kiálpítését j e e z t e a költségvetési bizot tság ten-
gerészeti e lőadója: 4.7 milliárd yent szánnak a flotta megúj í tására , hogy a japán 
flottát a világ legerősebb hajóhadával egyenrangúvá tegyék. ízelítőt kapunk e te-
kintetben a június 1-én Yokosuka-ban vízrebocsátott „Shokaku" repülőgép-anya-
hajóról (?) , mely az 1933-as építési programmon túl készült és amelyről közelebbi 
adaiok hiányoznak. 
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Hidrológiai Közlöny. Zeitschrift f. Hydrologie, 1938. XVII. Budapest — E 
jeles időszaki folyóirat, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat ad ki, több fi-
gyelemreméltó cikket tartalmaz: Szily J. dr., Bodenuntersuchungen in der wasser-
bautechnischen Praxis; Kocsis E, dr. és Herke I., A szegedi mélyfúrású melegvizű 
kút vegyi vizsgálata; Noszky J. dr., Mátraszőllős hidrológiai viszonyai (Hydro-
logische Verhaltnisse v. M.); Vitális S. dr., Budapest vízellátásának problémái és 
A karsztvíz szerepe Budapest vízellátásában (Die Bedeutung des Karstwassers in 
der Wasserversorgung von Budapest) . 

Annalen der Hydrographie u. maritimen Meteorologie, 1939. Heft V. u. VI. 
— Mittter u. S. Berlin. 

Pratje, Die Sedimentation in der südlichen Ostsee; Goedecke, Beitrag zur 
Hydrographie der Helgoland umgebenden Gewásser; Schott, Die áquatorialen 
Strömungen des westliclien Stillen Ozeans; Wattenberg, Die Entstehung der 
sauerstoffarmén Zwischenschicht im Ozean. u. s. w. mit einem Beiheft: Die Gren-
zen der Ozeane. Heft VI.; Habermelü, Der deutsche Reichswetterdienst; Scherhag, 
Die gegenwártige Milderung der Winter u. ihre Ursachen; Regula, Geschwindig-
keitsverteilung in Warm- u. Kaltluftströmungen über See; Robiizsch, Die Ge-
nauigkeit der psychrometrischen Feuchtigkeitsbestimmung. u. s. w. 
— Heft VII. Das erdmagnetische Observatorium Wingst der Deutschen Seewarte. 
Zur Genauigkeit der Mittelbreite. Beauforskala und lineare Windskalen. 

Notice to Mariners, Washington, Hydrographie Office, Secretary of the 
Navy. 1939. Issued weekly. — A hajózási adatok részletes felsorolása. 

Arsberetning 1937—38. Bergens Museum, Bergen 1938. — A bergená mú-
zeum évkönyve a múzeum tevékenységéről és anyagi helyzetéről ad áttekinthető 
képet. 

Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijkskundig genootschap, 
Amsterdam, Juli 1939. Leiden, Brill. 

Meinesz, De theorie van Wegener; Hinte, Kanalisatie van den- Gelderschen 
Ijsel; Van der Molen> De Nederlandsche klokhuizen en hun versoreiding; Croin-
melin, Over de periglaciale natuur van het Jong-Pleistoceen in Nederland; Tide-
man, Episode uit de pacificatie van den Vogelkop, stb. 

A májusi számban a többek között Barthoux, Aux portes de Saba la rnyste-
rieuse című cikke a rejtelmes Sába városáról. 

Quantitativ tanulmányok a Balaton biosestonján. — Quarititative Unter-
suchungen am Bioseston des Balatons. Von Géza Entz, J. Kottlálsz u. O. Sebes-
tyén. Arbeiten d. 1. Abtlg. des Ungarischen Biologischen Forsuchungs Institutes. 
IX. Bd. 1937. red. von Prof. dr. Géza Entz. Tihany. 

Több év szorgos munkájának eredményét adta itt dr. Entz Géza, a Magyar 
Biológiai Kutatóintézet I. osztályának igazgatója közre, mely fontos adalék a ma-
gyar tenger biológiájának ismeretéhez. A Balaton vizének szüredékében található 
növényi és állati élő szervezetek (bioseston), a plankton és a felületi hártyában 
tartózkodó élőlények (neuston), valamint az élettelen formált alkatrészek (abio-
seston) quantitativ eloszlásáról ad ez a munka kimerítő képet. Összesen 269 élő-
légy volt faji lag megállapítható, ebből 152 növényi és 117 állati. Ezekből 16 nö-
vényi és 25 állati szervezetet a Balaton vizének sestonjából első ízben állapítottak 
meg. A kutatás eredményét táblázatokba és grafikonokba foglalták. A kutatók a 
merítő-ülepítő módszerrel dolgoztak. 

In diesem Werke, das eine Lücke in der Sestonforschung des Balaton aus-
füllt, hat Prof. dr. Géza Entz mit seineim Gelehrten-Stabe das Ergebnis jahrelan-
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ger Untersuchungen, fleissiger Sammel-, Best immungs- u. Sichtungsarbeit ver-
öffentlicht. Insgesammt wurden im Seston 152 pflanzliche u. 117 tierische O r g a -
nismenarten bestimnnt, hievon waren 16 pflanzliche u. 25 tierische Arten neu für 
den Balaton-See. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. Grafikons zusammcngefass t 
und geben ein klares Bild der Verteilung der einzelnen Arten nach Monaten, Tiefe 
und Sammelort. M. ]. 

Geographical Review, july 1939. New Yonk. — The american geographical 
society. — Főbb cikkek: 

Hunting bounderies with car and camera in the Northeastern of United 
States. — Wood Buffalo park. — Hurricane Modification of the Offshore Bare 
of Long Island. — Roads and trails in Libéria. — The first american voyage 
across the Pacific, 1527—28. — An itinerary for Marisco refugees from sixteenth 
century Spain. 

Maríné Rundschau, Heft Juli 1939. — Berlin, Mittler u. Sotin. — Kriegs-
rechtliche Probleme im Ostseeraum, von Dr. Tabouil lot . Britische Gedanken übsr 
den Eintatz des Luftheeres, von Rentzsch; Marinengeschlitze im Felde 1914—18. 
von Schmidt-Staffor t ; Das Oberkommando der Meerengen in den Dardanellen 
1914—18, von Feldmann; Der Ingenieuroffizier der Kriegsmarine, von Welseh. 
Kisebb közlemények. Folyóiratszemle. 

The Philippine Journal of science, December 1938, Manila. Vol. 67 No. 4. — 
Standardizat ion of Tikitiki extract. — Studies of the anatomy of the bangos, 
Chanos chanos. — By Rabor. — 10 plates. (A Fülöp-szigetek lakóinak kedvelt 
eledele ez a vértes-hal (ganoidei ) - rendjébe tartozó hal, melynek csontvázáról kö-
zöl részletes ábrákat e tanulmány.) Animals destructive to oysters in Bacoor bay, 
Luzon: New Glass-eye mutation in Drosophila. The algal flóra of New-Zeeland. 

Natural History, The Magaziné of the American Museum of Natura ' History. 
1939. No 1, 2 and 5. New- York. 

No 1: The disappearance of the Greenland Colony. — The story of glass. — 
The strolling players in the mountains of Bali. —• The twHight of the Aztec civi-
lization. — No 2: The long -headed Mangbetus. — On eating insects. — Wild 
dogs and Tame. — The story of fire. — No 5: Thunder in his footsteps. — Seeing 
nature through the camera 's eye. — The ingenious eskirno. — By their ar ts you 
shall know them. — A fossii comes to life. — From egg to eaglehood. — The 
beaver house. 

Hadtörténelmi közlemények. XL. évf. 1—2. füzet. Budapest . Báinfi, Aldob-
randini magyarországi hadivállalatai ; Markó, A francia forradalom eszméi és a 
napoleoni idők magyar ka toná j a ; Kalmár, A hadiröppentyü története. 

The American Museum of Natural History. 70-ik évf. New York. 1939. — 
Ez a kis füzet lenyűgöző képet fest a múzeu mult évi kulturális és tudományos 
tevékenységéről, ha ta lmas tudományos és anyagi felkészültségéről és főkép arról 
a sok milliót számláló közönségről, melyet közvetlenül v. közvetve érdekkörébe 
vont. 

Az Időjárás, a Magyar Meteorológiai Társaság folyóirata. 1939. m á r c i u s -
április. Budapest . — Berkes, A széliránygyakoriság napi menetéről; Dési, A köd-
képződés ú j abb elméletéről. Titkári jelentés és kisebb közlemények. 

Miall Stephen és Miall Laurenze Mackenzie. Anyag és élet. Ford. Dr. Eper-
jessy Gy. Kiadta a Kir. Magy. Természettudományi Társ . könyvkiadó vál lalata . 

A kémiának a természettudományok többi ágaival összefonódó főbb problé-
máiról ad ez a pompás kiállítású kötet könnyen érthető modorban nagyvonalú 
riportot. Egyszerű szavakkal magyarázzák meg a szerzők, milyen a természete 
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és tulajdonsága az anyagnak, melyekkel nap-nap után dolgozunk. Az alkimisták 
tapogatózó kísérleteitől a kémia úttörőinek: Cavendish, Dalton, Pristley, Lavoi-
sier, Chevreuil és Mendelejev korszakalkotó munkáin át az atómrombolás jelen-
leg oly sokat tárgyalt kérdéséig, a kristályok szerkezetétől az elektronok rejtélyes 
világáig, a Röntgen-sugaraktól a katalízis és a radioaktivitás jelenségéig, a le-
vegő nemes ritka gázairól, az elszenesedett páfránylevélről és a péti ammonia-
gyár munkáiról, az égésről, robbanásról és a fémekről, a kémiai kutatás korszerű 
eredményeiről kapunk érzékelhető képet. De foglalkoznak a tudós szerzők a szer -
ves kémiának és biokémiának rendkívül fontos újabb kérdéseivel, a vitaminok, a 
pajzsmirigy, az erjedés, a lélekzés, emésztés, fejlődés és az öröklés terén végzett 
újabb kutatások eredményeivel is. Az élet kémiája ez, melyről csak az utóbbi évek 
szorgos kutató munkájának sikerült Sais sejtelemszerü fátyolát egy kissé felleb-
bentem a biológiai jelenségek e bonyolult világáról, melyről Dubois-Reymond, a 
nagy fiziológus az „ignoramus, ignorabimus" lemondó gesztusával nyilatkozott, 
de amelynek felderítéséről az emberi elme immanens kutató vágya, törekvése, soha 
sem fog lemondani, még ha az anyag szerkezete, az energia mibenléte és a pro-
toplasma a lét örök, nagy problémái maradnának is. 

Sok ábra és műmelléklet díszíti a könyvet. M. J. 
Wodetzky, A csillagos ég. 1939. Budapest. Egyetemi Nyomda. A K. Magy. 

Természettud. Társ. kiadásában megjelenő „A természet világa" című népszerű 
könyvsorozat első kötete. 500 oldalon és 34 műmellékleten tárgyalja a csillagá-
szati kutatások eredményeit. 

A naprendszerről, az égitestek távolságának, a csillagászati helynek és idő-
nek meghatározásáról Tolmár Oy., A csillagászati műszerekről és a megfigyelési 
módszerekről, valamint a csillag-halmazokról Móra K., Az álló csillagok és köd-
foltok fizikájáról Lassovszky K., a svábhegyi intézet igazgatója, a Tejút-ról, a 
kettős és változó fényű csillagokról Detre L. írtak a kutatás újabb eredményeit 
is felölelő fejezeteket. A világegyetem szerkezetét, a tér és idő nagy kérdéseit pe-
dig Wodetzky J. ismerteti mesteri módon. A művelt magyar közönség örömmel 
fogja üdvözölni e munka megjelenését. 

Bartucz L., A magyar ember. 1938. Budapest. Egyetemi nyomda. „A Ma-
gyar Föld — Magyar Fa j" című könyvsorozat 4-i-k, befejező kötete az első ma-
gyar munka, mely részben az élő magyarságon végzett rendszeres kutatásokra, 
részben hiteles ásatag anyagra támaszkodva a magyar fajiság problémáját tár-
gyalja. A szerző ama megállapításhoz jut, hogy a magyar nemzettest faj i össze-
tétele lényegében ma is ugyanaz, mint volt 1000 évvel ezelőtt. A nemzet ősi típu-
sai nem pusztultak ki, mint sok külföldi tudós állította, hanem itt élnek közöt-
tünk. Részletesen fejtegeti a magyar ember faj i testi jellemzőit (termet, fajalak, 
bőrszín stb.), melyek alkalmasak a magyar nemzettest fajbeli megértésére, figye-
lembe véve ezeket az antropológiai elemeket a régebben itt élt népeknél: a hunok-
nál, avaroknál és honfoglaló magyaroknál is. Sok kép és grafikon díszíti a ki-
váló művet. M. J. 

Talman Charles Fitzhugh, A levegő birodama. 1939. Budapest. Kir. Magy. 
Természettud. Társ. Ford. Ballenegger Róbertné. — Az Egyetemi nyomda kiállí-
tásában megjelent díszes mű népszerű áttekintést ad a meteorogógia különböző 
kérdéseiről, az időjárástani mérésekről, a felhők, jég és eső, a viharok és a vil-
lám jelenségeiről, a légköri fénytüneményekről, melyeket Talman gazdag tapasz-
talatai alapján pompás nyelvezettel és élvezetes módon tárgyal. Befejezésül 
Réthly a Magyar Meteorológiai Intézetet ismerteti. Számos illusztráció díszíti a 
pompás művet. M. ]. 

Fele lős k i a d ó : MLADIATA A. JÁNOS. 
Bethlen-nyomda rt . , Budapest , IX . , Kálvin-tér Felelős vezető: Lombár László, 
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MEGHÍVÓ. 
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Irta : KOLOSVÁRY GÁBOR dr. 

12 ábrával. 

Az élettér tanulmányozásával ma mind az állattan, mind pedig a növény-
tan hatalmas lendülettel foglalkozik. Számos kutató vizsgálja a különböző élet-
terek növény- és állatvilágát. Az e cikk keretébe vágó tárgykörben legtöbbet 
a délafrikai biológusok dolgoztak. Az árapályzóna minden élő növény- é s állat-
faját tekintetbe veszik és évek munkájával érdtemdns eredményekhez jutnak. 

Jelen cikkem csak szerény vázlat arra, hogy bepillantást nyerjünk a ten-
ger és a szárazföld határterületének élővilágába. Mi sem természetesebb, hogy 
a hozzánk legközelebb fekvő Adria-tenger árapályzónájáról írok. Megfigyelé-
seimet az isztriai félsziget nyugati partvidékein az Orsera és a Briunii szigetek-
vidékén, ie egészen Fasanaig végeztem. így elég tekintélyes, mintegy 30 kilo-
méter hosszú partszegély élővilágába volt alkalmam alaposabban beletekinteni. 

Ez a part egész hosszában mészkőalakulat. Kialakulása nem mindenütt 
egységes; hol erősen erodált, sima, pados, majd csipkézett, meredek, lankás, 
lapos vagy hosszú kavics-strand által kiképezett. Mások a viszonyok a tengerbe 
előszökellő félszigetszerű nyúlványokon és mások a csendes öblökben. Nagy 
általánosságban egyhangú a partszegély, de alapos vizsgálatnál sok érdekes 
részletes és változatossága derül ki. A part mentén húzódó szigetekkel két-
ízben a „Debreceni Szemlé"-ben foglalkoztam. Az érdeklődök ott a kiegészítést 
az itten előadottakhoz megtalálják. A tárgyalás során csak pár jellegzetes parti 
életteret emelek ki. Ezek közt természetesen a valóságban számtalan átmenet 
és vegyes előfordulás van. Mielőtt azonban ezeknek az ismertetésére rátérnék, 
meg kell említenem, Ihogy az árapályzóna függélyes tagozódása is igen számot-
tev őjelenség. Az árapályzónának legalsó része az, melyet a legkisebb vízállás 
érint. E felett van a középsáv, melyet a gyakoribb magasállású apályok és a ki-
sebb állású dagályok hullámai öblösen kimarnak. Ez az úgynevezett ,,Cave", 
vagy magyarul barlangos sáv. Ha efelett a szikla pados, akkor igen érdekes 
élettársul ásókra ad alkalmat. Ha nem, akkor többnyire meredek s közvetlenül 
érintkezik a legmagasabb dagályvonal feletti tajtéksávval. Ez a sáv csak akkor 
kap vizet, ha a magas dagályállásbaj]_erős hullámzás ta j tékja veri. 

mi. a c á ü . J 
V h / 
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Ezek az árapályzónán; belüli sávok természetesen mindenütt megtalálha-
tók. Érvényesülnek tdhát mindazok a törvényszerűségek, melyek hozzájuk kö-
töttek. Módosítja azonban az élőlények elhelyezkedését még a talaj minősége, 
fizikai alkata, legyalultságának foka, csipkézettsége, égtáj i fekvése, az, hogy 
mennyiben van a hullámverésnek kitéve, sőt a közvetlen tengerfenék talajmi-
nősége is. 

Ha mindezeket a tényezőket figyelembe vesszük, azt tapasztaljuk, hogy a 
par t hosszában állandóan változik a kép. Mindamellett találunk élettértípuso-
kat, melyeket, mint szorosabb értelemben vett élettereket különböztetünk meg 
magától az egész árapályzónától. Ez utóbbit azonban, mint nagyobb élettér-
egységet, biochornak nevezhetjük. 

Lássunk azonban egy különálló kisebb valódi életteret (biotopot). Együtt 
van itt az árapályzóna legalsó sávja, felette a barlangos sáv,*) efelett a pad 
s a pad felett a többé-kevésbbé emelkedő mészpart. Ennek a típusát valóságos 
iskolapéldaként a Léme-csatorna déli partján találjuk meg. Nem célom itt va-
lamennyi árapályzónában élő á l la t fa j száraz felsorolása. Ebből úgyis csak fe-
lejtene az olvasó. Inkább az érdekesebb állatokról az egyes sávok ismertetése 
során szólok. Mellőzöm továbbá az élettér-kozmopolitákat, melyek története-
sen az árapályzónában aszerint fordulnak elő, ihogy éppen a megfigyelés idő-
pontjában milyen a rájuk nézve kedvező vízállás. Azok a fajok, melyek az 
árapályzónát jellegzetes élettérré teszik, tulajdonképpen a barlangos sávban 
kezdődnek. Ide tartoznak a helyhezkötött életmódot folytató tengeri makkok 
(kacslábú rákok) közül a Balanus tintinnabulum tintinnabulurn és a Balanus 
amphitrite communis. Gyakran társul hozzájuk a nemes osztriga (Ostrea edu-
lis), valamint a szintén nemes kagyló számba menő Mytilus edulis gallopro-
vincialis. E puhatestűek h é j á r a az előb bemlített Balanidák gyakran rá is te-
lepednek. Tömegesen a Mytilus edulis galloprovinciális forma iypica-ja az ár-
apályzónában nem fordiul elő. Itt vannak a Patella-csigák (Patella athletica és 
Patellastra lusitanica), a vörös lóaktinia (Actinia equina). A barlangos sáv fe-
letti padon, mely vízszintesen haladv tova a függélyes vagy ferde sziklafalig, 
kedvenc tér az árapályzónát kedvelő állatfajok számára. Itt találjuk a Fucus 
versoides nevű növényfajt, melynek tövében és árnyékában a Chthamalus stel-
latus stellatus forma typica nevű tengeri makk igen nagy mennyiségben telepe-
dik meg. A Chthamalus t ipikus formálja a Patella csigákon is megtelepszik, 
különösen ott, ahol a partszegély az erős hul lámjárásnak van kitéve. Itt külön-
ben a Patellastra lusitanica van nagyobb számmal képviselve, úgyhogy aChtha-
rnalusok is ezen a csigafajon találhatók nagyobb mennyiségben. Az árapályzó-
nában (bár nem mindenütt) előszeretetted! telepszik le a Mytilus edulis gallo-
provincialis forma minima nevű kistermetű élőtérváltozata, mely a Chthamalu-
sokkal igen szoros asszociációba lép. Ugyancsak az árapályzónában találjuk 
a Mytilus minimus nevű apró termetű kagylót, mely a Chthamalusokkal szintén 
társul, de azokat sok helyen, a rátelepedésével, ki is irtja. Ha az osztrigák a 

*) A barlangos sáv állatvilágát a tudomány külön névvel: Cryptofaiínámk nevezi. 
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barlangos és a pados sáv határterületére is feltelepednek, akkor ezeknek a hé-
ján is megtelepszik a Chthamalus. Utóbbi azonban a barlangos sávba már 
ritkán hatol be. 

Ha a pad helyett a barlangos sáv felett közvetlenül hirtelen emelkedő 
sziklarészek következnek, akkor az előbbi kép természetesen megváltozik. E 
sziklákon a Chthamalusokmk igen nagy mennyisége él, legfőképpen Patellák-
kaf társultan. Ha a parti rész a hullámjárásnak erősen ki van téve s ha főleg 

a d: Chthamalus stellatus stellatus, e: Balanaus perforatus, f: B. tintinn. tintinn,, 
<>: B. amphitrite comm., h: B. eburneus, i: Acasta spongites, j: Ckelonibia testudinaria. 

1.: Patella athtetica, 2.: P. lusitanica, 3.: Mytilus ed. galloprov. f . minima, 
5, 8.: Ostrea edulis, 6.: Mytiliís ed. galloprov. f . typica, 7. Spirographis Spal-

lanzarvii törzs, 9.: Szivacs Acastákkal, 10-: Thalassochelys teknős. 
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délfelé tekint és bőven részesül a napfényből, akkor a Chthamalus-tdepeknek 
hihetetlen bujasága és virulása von ja magára az ember figyelmét. Ebbe a buja 
tenyészetbe a Patellastra lusitanica mint fő társuló tag lép be. A Chthamalus 
lárvák ugyanis nagy huMámzajláskor telepednek meg és oda, ahol a hullám-
járás állandóan gyakori és erős és ahol a nap sugárzása is hathatósan érvé-
nyesül A hullámjárás mellett második fontos energiaforrásuk a nap. Ha ellen-
ben a part árnyékos, északi fekvésű, vagy egyenesen barlangokat képez, ak-
kor a Chthamalus-te\epek vagy hiányoznak, vagy igen gyérek és az egyének 
picinyek. Édesvizű források beömlésének környékén 10—15 méternyi távolság-
ban szintén hiányoznak. Nem talál juk meg őket olyan helyen sem, ahol a part 
nem sziklás, hanem földes. A supralitorátis gödröcskék vizéből szintén távod 
maradinak. Édeskés vízben, vagy az említett supralitorális tócsákban, édesvíz-
források környékén ellenben annál gyakoribb a Carcinus maenans nevű rák. 

Rovigno, Val di Bora. 
Szeriző felvétele. 

Rovigno, az árapályzóna apály idején 
Szerző felvétele. 

Erős hullámjárásnak kitett, de simára lenyalt, lesimított sík, vagy függé-
lyes szikiafelüileteken a Chthamalusnak forma cirrata nevű élőtérformája ho-
honos. Ez a forma typicanál nagyobb, laposabb, a szárazságot jól tűri, s az 
árapályzóna legfelső, úgynevezett taj téksávjában él. A taj téksáv az a sáv, ahová 
tengervíz csak akkor ér, 'h-a a dagály alkalmával a hullámok tajtékja oda 
felvetődik. 

Sekély, táblás, könnyen felmelegedő vízben a Blennius halacska él (erről 

jegyzi meg Sotjan, hogy a Chthamalusokai vadássza) . A kis Garnélákka\ a se-

kély vízben együtt vadászik. A kő-kavics-strandokon a település gyér és az állat-

világ is szegényebb. A hullámjáráskor görgetett kavicsok és kövek aligha ké-

peznek szilárd talajt a megtelepedni vágyó élő állatok számára. Ha azonban 

a köveket kezünkbe vesszük és gondosan átvizsgáljuk, tapasztaljuk, hogy a kö-

vek alsó felületén a Chthamalusnak egyik még nem ismertetett élő térformája 

van megtelepedve. Ez a fo rma lapos és Chthamalus stellatus stellatus forma 
depressa a neve. Egy-egy ilyen felemelt kő alól némelykor egész falkája me-



AZ ÁRAPÁLYZÓNA MINT ÉLETTÉR ÉS NEVEZETESEBB ÁLLATTÁRSASÁüAI 53 

nekül a Ligia Brandti nevű tengeri ászkaráknak. A Chthamalus forma depressa 
nevűalakja előszeretettel tartózkodik tehát a kövek alsó felületén, de rendsze-

rint sima felületű követ választ ki magának. Igen ritka eset, hogy olyan durva 

felületű köveik alsó részére rátelepedjék, mint amilyen durva felületű kövek a 

Cliona szivacsok által össze-visszafúrt görgetegek. 

Láthatjuk tehát, hoigy a különben egyhangúnak látszó tengerpart élővi-

lága mily számos tényező korlátozása és serkentő hatása alatt áll. Cikkemben 

főleg a tengeri makkokra fektettem a fősúlyt, mert hiszen minden állatcsoport-

tal itt foglalkozni, sem tér-, sem időbelileg lehetetlen. Kiragadtam tehát egy ál-

latcsoportot, sőt csak egy állatfajt, mellyel világosan ki lelhetett mutatni az ár-

apályzóna függélyes tagozódottságát. A Chthamatusnak előbb említett formáit 

már Darwin nagyon jól ismerte, s kitűnően leírta őket híres és 1854-ben kiadott 

Cirripedia-monográfiájában.. Ő azonban ezeket minit rendszertani formákat 

könyvelte el. Nem tudta, hogy itt egy azonos fairól van szó, mely három élet-

térformára hasadva terjeszkedik szét a barlangos sávtól fel egésizen a tajték-

sávig. A forma typica az árapályzóna közepét foglalja el, teljesen mindegy az, 

hogy háromféle mellékalakban (kör, csillag és küllő alakban). A forma dep-
ressa e középrészen él szintén, de csak a kövek alatt, azaz a kövek alsó felü-

letén. A harmadik forma a cirrata pedig a legfelső sávban, a taj téksávban él. 

Általában a Chthamalus igen szívós állat. Monterosso két évig is szárazon tu-

dott tartani ilyen állatkákat azzal, hogy időnként rövid ideig tengervizet adott 

hozzájuk. Teljesen száraz állapotban hónapokig is elélnek lappangó életet. A 

tartós szárazság ödémássá teszi szöveteiket, s aztán előbb-utóbb mégis csak 

elpusztulnak. 

Az adriai árapályzóna, mint biochor, bátran nevezhető Chthamalus stel-
latus stellatus-biochornak, melynek függélyesen elrendezkedő élettereit e faj 

életformái külön is jellemzik. Ezek a helyhez kötött élőlények azért is tanul-

ságosak, mert ha egyszer letelepedtek, nincs többé menekvés a kiválasztott szű-

kebb hazájukból. Ott élniök és halniok kell. A leghűségesebb élő kifejezői azok-

nak a viszonyoknak, melyek, a parti fizikai adottságoknak megfelelően, egyéb 

állatokra nézve is életmód-meghatározó jelentőségűek. 
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Könnyebb áttekinthetőség kedvéért lássuk az elmondottakat táblázatba 
összefoglala. Az összeállítás természetesen a kiválasztott Balanida-állatcsoport 
kiemelésével történt. 
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ZUSAMENFASSUNG 

Verfasser unersucht den Lebensraum der in der Flut-Ebbe-Zone der 
istrianischen Kiiste um Rovigno herum beobachteten Tiere, die symbiotisohen 
Edscheinnungen daselibst, die vertikale Gleiderung dieser Zone und die beziig-
lichen Biotopen. Stark erodierte Flachküsten, steile Van de und Höhlen-Zone 
bilden diesen abwechslungsreiehen Lebensraum der Kalksteinkiiste. Jede Zone 
hat ihre standigen Bewohner, dooh findet man auoh reidhlidh Uebergánge. Be-
sonders wurde das Voirkommen der Balaniden untersucht. Die beobachteten 
Arten sind in der Tabelie und im Bilde zusammengefassit, und die drei Vorkom-
men der Chthamalus Art, die forma typica, depressa u. cirrata in den drei Zo-
nen betont. 

Die Fiut-Ebbe-Zone der Adria können wir mit Redht als Chthamalus 
stellatus stellatus -biochor ansprechen, deren vertikal un teltei! te Lebensraume 
die einzelnen Lebensformen dieser Tiere kennzeichnen. So beherrscht die forma 
typica die Mittel-Zone, die forma depressa lebt ebenfalls in dieser Zone, jedoch 
unter den Steinen, auf deren unteren Fláche un cl die forma cirrata in der 
höchst gelegen Zone, der Schaum Zone. 

Diese Tiere sind mit iihren Lebensraumen sdhicksalsverbunden, denn wo 
sie einmal sich angesidelt habén, dort beschliessen sie auch íhr Dasein. 

' M. }. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Új török személyhajók. A Krupp, Germaniawerft-cn, Kdeiben épült „Trák", 
„Marakaz" és „Suz" bonyolítják le a személy és gyorsáru forgalmat a Marmara-
tengeren Istambul és az anatóliai kikötők között. E korszerű hajók főméretek 
teljes hossz 80 m, szélesség bónyokon 11 m, oldalmagasság főfedélzetig 4.6 m, 
legnagyobb merülés 3.4 m. A sebesség 18 tengeri mérföld. Utasszám 486, de parti 
hajózásban 1500 személy befogadására is alkalmas. Személyzet 44 fő. Elől egy 
675 m:i-es árutér. A mindenkori legkedvezőbb trimhelyzet elérésére több vízbalaszt-
tankkal rendelkezik, összesen 271 tonnával, melyek egy része a kettős fenékben 
van. Széntartányai 90 tonnát fogadnak be. Működési sugár 800 tg. mfld. A két 
csavart egy, magas és alacsony nyomású, 20 atmoszférás gőzturbina-csoport 
hajtja 250 percenkénti fordulattal. A magas my. turbina fordulatszáma 4500, az 
alacsony nyomásúé 3750 percenként. Az összteljesítmény 3600 tengely-lóerő. Két 
szűk csövű Schulz-kazán 8.5 tonna óra egyenkénti gőzteljesítménnyel, 23 atni. 
üzemnyomással, kazánonként 300 m2 fűtő- és 8.52 rostélyfelülettel; túlhevítés 350° 
C. A megengedett legnagyobb szénfogyasztás 0.57 kg teng. 1. E.— A hajótest túl-
nyomó része hegesztve van, ami súlyban 11% nyereséget jelent, a szege-
cselt kivitellel szemben. A berendezés ízléses, a higiénia minden köve-
telményeinek megfelelő. Hideg és meleg folyóvíz a kabinokban és mosdókban, 
központi gőzfűtés, sze'llőzés, Alfol-szigetelés, rádió tájoló, mélységmérő (Echolot), 
villamos tűzjelző berendezés, vízalatti hallókészülék, két 35 kw-os turbo-dinaino 
és egy 20 kw-os Diesel-dinamó-gépcsoport a világításra, három 3 tonnás és egy 
2 tonnás csörlő, tápvízevaporátor 15 napi teljesítménnyel, 25 m* segédkazán egé-
szítik ki a korszerű berendezést. A felső fedélzeten a két oldalon, nagy lehúzható 
üvegablakokkal ellátott és párnázott Pullmannülésekkel felszerelt veranda zavar-
talan kilátást biztosit az utasoknak. 

Diesel-elektromos utas- és áiruszállítóhajók a Hamburg Amerika Linie szá-
mára: „Osonio" és „Huascaran". Főméretek: 140 m hossz, 18.3 m széles, 10.6 m 
oldalmagasság, 8500 t hordképesség, deplacement 13.700 t 7.8 m merülésnél, se-
besség 16 tg, mifld. Három 2000 KYA Diesel-generátor gépcsoport, 2750 V, 48.8 
per. forgóáramot fejleszt. A 8 hengeres kétütemű Diesel-motorok fordulatszáma 
244/perc. A csavart egy 7070 lóerős forgóáramú synehron motor 122 perc fordu-
lattal hajtja. A segédgépek áramellátása két 400 KVA tiransformatoron át törté-
nik. A segédüzemet kikötői szolgálatban két 180 KVA-es Diesel-generátor, a vilá-
gításra szolgáló állandó feszültségü áramot pedig egy 90 KVA szabályozó-gép-
csoport látja el. 

Üj hadi- és kereskedelmi kikötőt épít Románia Konstantza-tól északra a 
Tasa-tó bevonásával, közel 3000 hektár felülettel. Itt kezdődik majd a Konstantzát 
Csernavoda-val összekötő csatorna is. 

Gölcük-ben, az Izmid-öbölben nagy hadikikötőt és arzenált éppíttet a török 
kormány 14.5 millió török font költséggel. 

Hajózási szubvenció. Az angol kormány 14.5 millió font szubvenciót nyújt 
a kereskedeini hajópark felújítására a következő öt év tartamára. 
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Az Odera—Duna-csatorna részletes építési tervei munkáiba vétettek, miután 
a csatorna fekvését, haladási irányát, a kikötők helyét és a meder-méreteket vég-
leg megállapították. A szelvény a Mittelland-Kanaléval azonos lesz és 1000 tonnás 
uszályokra van méretezve. 

A Duna—Saloniki hajózható csatorna terve újból az érdeklődés előterébe 
került. A Dunából a Tirnok medrében indulna, majd Nis város érintésével, a 
Morava és Vardar völgyét követve, haladna a tengerig. 

A Volga deltájának a Bakhtemirovsky-ágát kiszélesítik és kikotorjáik, hogy 
a Baku-ból jövő petróleum szállító nagy hajók is közlekedhessenek rajta fel Asz-
trahánig. 

Franciaország új „NormandSe"-tipusú hajó építését határozta el. Gépi ereje 
azonban 200.000 lóerő, tehát közel 40.000 I. e.-vel nagyobb és sebessége is 34 tg. 
mérföldre fog növekedni. 1940-ben fektetik a Penhoé-t St. Nazaire hajógyárban 
sólyára. Tekintettel arra, hogy ily nagy hajó építése nem gazdaságos, csak presz-
tízs kérdés volt ez az elhatározás. 

A hegesztés által elért megtakarítások súly és költség szempontiáiból oly 
tetemesek, hogy a hajózási klasszifikáló társaságok már mindenütt felvették szab-
ványaikba a kivitel e módját. Hátrányai, mint az anyag ridegülése és a zsugoro-
dási feszültségek, kellő gondos kivitelnél elkerülhetők. Nagyobb tengeri hajóknál 
14% volt a hajótestnél a megtakarítás, ami a 208 m hosszú „Wilhelm Gustloff"-
nál pld. 1300 tonnát jelentett. 

Üj motoros személy- és áruszátlítóhajó, a „Don Isidoro" épült a Krupp, 
Kiel hajógyárban, mely a Fülöp-szigetek közt bonyolítja majd le a forgalmat. 
Hossza 105 m, befogadó képessége 3200 bruttó register tonna. Két 3500 lóerejű, 
négyütemű kilenchengeres kompresszor nélküli, légfeltöltésü Krupp-Diesel-motor 
hajt ja. 100 első osztályú és 300 harmadosztályú utast és 1100 tonna árut képes 
felvenni. Sebessége 20.3 teng. mfld. 

Az Oeresund a'att egy 4000 m hosszú alagút épül 34 m-el a Keleti tenger 
szintje alatt, melyben Kopenhága szennyvizeit vezetik le. 

„Prins Bernhard" a Voith-Schneider-propellerrel ellátott új hollandi sze-
mély- és áruszállító hajó. — Az eddigi kerekes gőzhajókbői álló hajóparkját a 
Németalföldi Gőzhajózási Társaság 1936-ban, a korszerű haladás szellemében, a 
„De Zeeuw" nevű, 59 m hosszú, két 300 lóerős motorral hajtott csavaros hajóval 
egészítette ki, hogy e tekintetben üzemi tapasztalatokat gyűjtsön. Ezek alapián, 
valamint az időközben műszakilag tökéletesített Voit-Schneider csavarokkal má-
sutt elért kedvező eredményekre támaszkodva, a társaság 1937-ben két ily meg-
hajtású hajót rendelt, a „Koningin Emma" és „Prins Bernhard" nevü motorosokat, 
melyek csak kis eltéréseket mutatnak. 

A teljes hossz 69.5 m, a szélesség 9.85 m, a fedélzeten és 7.9 m a testen, 
oldalmagasság 2.75 m, merülés 160 tonna áruval 1.56 m; két 400 lóerős 400 for-
dulatú Diesel-motor haj t ja 23 km/óra sebességgel. 

Hátul a gépi berendezés és a személyzet van elhelyezve, középen a 4 áru-



í> 
A TENGER 

raktár egy 1.5 tonnás korszerű oszlopos, billenő gémes villamos daruval, elől lent 
8 kétágyas utasfülke, felette a szalon 100 személy számára, majd e felett a séta-
fedélzet, iII. a parancsnoki és kormányosi fülke. Az üres hajó súlya üzemkész ál-
lapotban 336 t, közepes merülése 1.02 m. A transverzális initial-metacentri.kus ma-
gasság 3.8 m. Az optimális hajóvonalakat modelkisérletek alapján állapították 
meg. 

A fedélzeti palánkozat, az ablakkeretek, folyosók, kormányfülke stb. teak-
fából, a konyhák, fürdők és mosdók vízhatlan padozata asbest-cement kompozí-
cióból áll (holita), az oldalfalak itt eternitből készültek. A Voith-propellereket 
gumirétegre elasztikusan ágyazták. A teljes hajó- és gépi müveletet kizárólag a 
kormányállásban elhelyezett menet-kar, ill. kormánykerék elmozdításával végzik. 
A hajó 1400 utast vehet fel. 

A „Patria", a legnagyobb Diesel-elektromos hajtású kereskedelmi hajó, már 
több mint egy éve szolgálatban áll a Hamburg-Amerika-Linie délamerikai vona-
lán és eddig jól bevált. Főméretek: legnagyobb hossz 182 m, szélesség 22.5 m, 
merülés 7.77 m, deplacement 20.815 t, hordképesség 8500 t, BRT 16.595, lóerő a 
tengelyem 15.000, raktár térfogat 12.473 m3; 185 első oszt., 164 turista utas és 24 
fő személyzet. 

Hat forgóáramú Diesel-generátor, egyenként 2140 KVA, 250 fordulatú, szál-
lítja az áramot a két propellermotor számára. A propellerek forgásirányának vál-
toztatása fázis-váltással történik. A két mototérben elhelyezett 3—3 gépcsoport 
áramvezető sinei teljesítménykapcsolóval, tehát feszültség alatt kapcsolhatók re-
aktorok segítségével 40 per./sek.-nál. 

A két csavarmotor 5500 KVA tartós teljesítményű, 3500 V-nál. Négy se-
gédgépcsoport, összesem 2100 KVA teljesítményű. Normális menetben a világítási 
áramszükségletét az egyik főgenerátor fedezi. A kormányszerkezet hydro-elektro-
mos. A kormánygép vezérlése telemotor segítségével a hídon elhelyezett auto-
volánszerű kézi kerékkel történik az eddigi kézi kormánykerék helyett. A hőrok 
és szellőzés szabályozására szolgál a klimatizáló-berendezés. Az áruk be- és ki-
rakodására 14 derrik és 4 oszlopos forgó daru szolgál. A kipuffogó gázakkal 6 
La Mont-kazánt fűtenek a szükséges használati melegvíz és a desztillátor szá-
mára. A hajó el van látva minden korszerű hajózási, biztonsági és egészségügyi 
berendezéssel, ill. felszereléssel. 

Megindult a transatlantikai személyszállító repülőforgalotn. Az Egyesült 
Államok és Franciaország között megindult a rendszeres légiforgalom. Lisszabo-
non át Marginane francia repülőtérre repült az „Atlantic Clipper" 28 utassal. 
Ugyancsak megérkezett az első utasgép, a „Yankee Clipper" a Pan-American 
Airways transoceáni utasgépe július 10-én Angliába 27 és fél órai repülés után, 
melyből 19 és fél óra esett az óceáni útra. 

De az Indiai óceánnak repülőgéppel való áthidalása is megoldottnak nyil-
vánítható, miután Taylor a „Guba" nevű vizi repülőgépen melyet dr. Archbold 
amerikai kutató bocsátott rendelkezésére, az ausztráliai kormány anyagi támo-
gatásával Sydney-ből kiindulva, Port Hedland (jun. 4.), Batavia, Kokosz-szige-
tek, Tságos-szigetek és Mahé állomásokon leszállva, június 21-én Mosantba, ke-
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letafrikai városba érkezett. Innen másnap Kisírni (Viktória-tó) érintésével Da-
kar-ba, majd jun. 29-én non-stop repüléssel az Atlanti óceánt átszelve, július 1-én 
New-Yorkba érkezett. 

Megemlítem még, hogy a német Lufthansa gépein, melyek az Atlanti óceánon 
át Délamerikával tartottak fenn rendszeres légiforgalmat, gépeiket utasszál'lításra 
is berendezték. 

De mindezek a 'műszaki és aviatikai eredmények a háborús bonyodalmak kö-
vetkeztében egyelőre gyakorlatilag kihasználatlanul maradnak a kereskedelmi élet 
számára. 

„Rhenus 92", a hajó mellső részén elhelyezett újrendszerü Kort-gyűrűs csa-
varmeghajtású vontató, az Ems-Weser csatornán végzett próbamenet: alkalmával 
6.8 km/óra sebességnél 38%-al kevesebb lóerőt igényelt, minit a hasonló méretű, 
hátsó csavarmeghajtású, Kort-gyűrűs „Rhenus 86" vontató. A hajók oldalán mért 
vízszintsiilyedés, mely hajózási szempontból nagyon fontos tényező, kb. csak a 
fele a mellső meghajtású vontatónál (25 cm) a fenti sebességnél. 

Az itt említett próbameneti eredmények, melyeket a kész hajókkal (67 m 
hosszú, 910 t deplacement) hasonló körülmények között állapítottak meg, nagy 
jelentőségűek a propulzió szempontjából, bár a szerkezeti probléma, a csavarok 
mechanikai meghajtása még nincs tökéletesen megoldva. 

„Queen Elisabeth" négycsavaros turbinás gőzhajót, mely 84.000 bruttó-re-
gister tormával a legnagyobb hajója lesz a világnak, és melyet múlt év szeptem-
ber 27-én bocsátottak vízre, 1940-re készül el. A hajó alakjának kedvezőbb ki-
képzése, a vonalak karcsúbb vezetése a sebesség növelését célozta. De belső be-
rendezésében is a korszerű követelményeknek megfelelően fejlődést mutat a test-
vérhajójával, a „Quen Mary"-vel szemben, amennyiben a harmadosztályú utastér 
berendezésénél is az előkelő kivitel mellett minden kényelem megtalálható. 

A „Pretoria" és „Windhuk" turbinás gőzhajók, melyek a német afrikai 
gyorsjáratú vonalon teljesítenek közel két esztendeje szolgálatot, újszerű gépi be-
rendezésük miatt figyelemre méltóak. A hajók legnagyobb hossza 175.7 m, szé-
lessége 22 m, merülése 8 m, melynél 20.100 t vízkiszorítás és 18 csomó szolgálati 
sebességnél 14.000 lóerő a gépi teljesítmény. 

A hajótest túlnyomó részben hegesztve van, miáltal 1130 tonnát takarítanak 
meg súlyban. Az áruraktárak térfogata 12.100 m3, a fűtőolaj összmennyisége 
3020 t, a Diesel-olajé 150 t. A hajó Frahm-rendszerű ringáscsiUapítókkal van el-
látóvá. Több dérnek 12 csörlőjie, a két forgó oszlopos daru, a két farspill, a 
csónak csörlők és a horgonyfelvonó villamos meghajtásúak. 

A fedélzeti nyíláskeretek acélfedelekkel vannak leborítva. A 154 első osz-
tályú és a 334 turista osztályú utasterek berendezése korszerű, bőséges vízellátás-
sal, villamos fűtéssel, két fürdőmedencével, villamos szellőzőkkel rendelkeznek. 

A két hajócsavart egy-egy magas nyomású gőzturbina gépcsoport ha j t j a 
125 percenkénti fordulattal, összesen 14.200 lóerővel. A turbinák fordulata 2790, 
ill. 2760. Két 80 atmoszférás Benson-kazán szolgáltatja a gőzt, óránként 28.5 
tonnát. A túlhevítés 480° C. Egy 28 atmoszférás vízcsöves segédkazán a kikötői 
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szolgálatra szolgál. Mindegyik Bemson-kazán fűtőfelülete 640 m2. A csavarten-
gelyeket 26 görgős csapágyban á'gyaziták, a tengelyekre Frahm-rendszerü tor-
ziós indikátorokat szereltek. A négyszárnyú csavarok átmérője 4.8 m, emelkedé-
sük radiálisam kifelé növekvő. 

A villamos erőszükséglet fedezésére két 550 kw turbogenerátor, két 380 kw 
Diesel-dinamó csoport és egy 25 kw segéd Diesel-csoport szolgál. A világítási 
feszültség 220 V. — Az átlagos üzemanyagfogyasztás a segédgépeket is beszá-
mítva, 0.276 kg per eff. lóerő óra. Üzemzavar eddig nem lépett fel, ami a magas-
nyomású kazánoknak és turbináknak a hajóüzemben való alkalmazása meilett 
szól, annál is inkább, mert ezáltal tetemes megtakarítás érhető cl súlyban és 
térben. 

A „Bern" négycsavaros motoros vontató, a folyami hajóépítés új utakon 
haladó, korszerű alkotása, a tengerhajózással foglalkozó szemében is említésre 
méltó. A gőzgéppel hajtott kerekes hajó és a több csavaros motoros vomttaó ver-
senyében mind műszaki, mind pedig gazdaságosság szempontjából a „Bern"-
tipus javára szól több tényező. A hajó főméretei (48 m hossz a f. k., 7.6 m szé-
lesség, 10 t olajjal 1.15 m és 80 t olajjal a tartányokban 1.4 m merülés) lénye-
gesen kisebb, mint a hasonló lóerejű (1200), de jóval nagyobb kerekes hajóké, 
vontató ereje pedig gyakorlatilag azonos. Jellemző a négy különböző síkban 
fekvő csavarokkal történő meghajtás. 

A külső, 1400 mm átmérőjű kisebb csavarpár tengelye mélyebben fekszik, 
mint a belső, 1600 mm csavaroké. Amazok fordulata percenként 330, a belsőké 
290. A jobb- ill. baloldali csavarpárt egy-egy hidraulikus Vulcan-kapcsolón át 
egy-egy 630 lóerejű, átkormányozható, négyütemü Güldner-Diesei-motor haj t ja . 
Ezek fordulllata 326 p. Forgó légsűrítők az égési levegőt kis nyomással szádiítjá'k. 
A hidraulikus erőátvitel rezgésmenetes üzemet biztosít és a forgató nyomatékok 
változásának kiegyenlítését. 

Háromlapátos Hitzler-kormány, egy 28 ill. 14 lóer. Diesel-generátor áram-
fejlesztésre és légsűrítőnek, egy kenőolaj-regeneráló berendezés, 110-Ampeórás 
akkumulátor telep, villamos hajtású horgontyfelvonó és vontató csörlők, szivaty-
tyúk képezik a segédgépi felszerelést. 

A Pancsova—Budapest szakaszon 12 uszályban, köztük 10 görög, összesen 
500 vagon rakománnyal, 7—4 km/óra sebességgel vontatott. A Linz—Passau sza-
kaszon 2 görög és két normál uszályban 186 vagont 4.5 km/ó sebességgel, a vas-
kapu csatornában 10 tonna vonóerőt fejtett ki 17 km sebességnél. A „Bern" rö-
viddel ezelőtt a MOSAG-tól a DGT tulajdonába került. 

Rotterdam,, Antwerpen, Hamburg és Bremen kikötőinek forgalma. Az 
1938-ik évben Antwerpen áruforgalma 21.7 millió tonna volt, tehát 17% csökke-
nést mutat az előző évvel szemben. Rotterdam áruforgalma 40.3 millió tonna, te-
hát állandó volt, míg Hamburg 25.7 millió tonnánál 0.4 millió emelkedést, Bremen 
9 millió t-nál 0.8 millió t. emelkedést mutat. 

A Dunagőzhajózási társaság új Diesel-elektromos személyhajója, a „Stadt 
Wifcn". A felső dunaii gyorsszemélyforgalom lebonyolítlálsiára a DGT két korszerű, 
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1400 sz,einély és 50 tonna áru befogadására alkalmas (kerekes hajó építését hatá-
rozta el, melynek egyike a „Stadt Wien" már üzembe került. Optimális főméreteit 
és a test alakját beható modelkisérletek alapján állapították meg. Hossza a f. k. 
76 m, szélessége a főfedélzeten 8.4 m„ de ez, minthogy bókonyai kihajlók —- na-
gyobb stabilitás céljából, — lejebb keskenyedik, 1.4 m-nél 8.22 m, legnagyobb 
szélessége 16.8 m, merülése felszerelve teljes utasszámiimal 1.45 m, melynél fix-
pontja a f. f. 7.25 m. A gépi berendezés Diesel-elektromos rendszerű, amelynél az 
1933-ban, a gazdaságos üzem biztosítása céljából, gőzhajóból átépített Geneve 
mintájára, a keréktengelyre erősített fogaskerékbe kapaszkodó közlőmű útján két 
elektromotor haj t ja a kerekeket. A primar áramot két 460 lóerős, 500 fordulatú 
Sulzer-Dieselmotor által hajtott dinamó szolgáltatja. A kapcsolás Ward-Leonard 
rendszerű. A gépmüveleteket a parancsnok a hídról távirányítással végzi. A kerék 
fordulatszáma percenként 50. A villamos berendezést a Brown, Boveri és Co. szál-
lította. A DGT ezt a Diesel-elektromos meghajtást azért választotta új hajóinál, 
mert ezzel a gőzgépes berendezéssel szemben súly- és helymegtakarítást és a hajó 
gazdaságos kihasználását kivánta elérni. Fedett sétafedélzete és korszerű berende-
zése van. Sebessége 22 km p. óra holtvízben. A Voith-féle praciziós közlőmű átté-
tele 10.5 : 1. Mindegyik Dieselmotor a generátorral együtt egy keretalapra van ál-
lítva, melyet elasztikusan kötöttek össze a gépalapokkal, ami rezgésmentes üzemet 
biztosít. A központi kapcsoló-táblától az egész gépi berendezés jól áttekinthető. A 
lapátkerekek külső átmérője 4250 mm, szélessége 3150 mm. Az egyenáramú dina-
mók külső gerjesztésüek. A gépi manőverek a parancsnoki hídról irányíthatók. A 
villamos összhatásfok 83.5%. Van egy 100 Amperórás akkumulátortelepe, egy 34 
lóerős segéd-Diesel-dinamó-kompresszor gépcsoportja, egy villamos AEG-kor-
mánygép berendezése és egy sziikség-kézi kormánykereke. A kabinokban 54 ágy-
hely van. 

„Helgoland" turbo-elektromos Voith-Schneider csavaros hajó. Az északi 
német tengeri fürdőhelyek szolgálatára épült ez a hajó, mely mind hajóépítészeti 
felszerelését, mind pedig a gépi berendezését illetőleg a legkorszerűbb tengeri ha-
jónak nevezhető. Teljes hossza 106.5 m, szélessége a b. 13.2 ni, merülés 3.5 m, gépi 
erő 4000 lóerő eff., sebesség 17 teng. mfld. Befogadóképesség 2000 utas. A hajó-
test alakját modelkisérletekkel verifikálták. A tükör-faralak, a Voith-propellerek és 
a villamos hajtómotorok elhelyezése szempontjából is kedvező. A társasági helyi-
ségek berendezése müvészkezek munkája és a villamos fűtéstől a klimatizálókig a 
technika minden vívmányával felszerelték. 

A két turbogenerátort 32.5 atm, 425 °C gőzzel táplálják, teljesítményük 1750 
Kw, 3600 perc-fordulatnál. A kapcsolt forgóáramú generátorok 3500 V csillagkap-
csolású feszültséget adnak. A propellermotorok 2000 lóerőt adnak le 600 fordulat-
nál, melyet közlőmű 100-ra redukál. Normál üzemnél mindegyik turboaggregát a 
propellermotorra dolgozik, de egy turbogenerátor is elláthatja mindkét propeller-
motort árammal. Van még két 76 kw-os Diesel-generátor. A hajóhálózati feszült-
ség 380 V. A gőzt két olajtüzelésű La Mont-kazán szolgáltatja. A kormány- és 
gépműveletet a parancsnoki hídról irányítják. A hatlapátos Voith-propellerek la-
páthossz'a 1.6 m. Minthogy a lapátok elforgatásával történik a sebesség szabályo-
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zása, illetve a hajó kormányzása, e célra az AEG különleges elektromos vezérlésű 
olaj-servomotort épített be, mely távirányítással hozható működésbe. A fedélzeti 
és gépházi segédgépek villamos meghajtásúak. A ringás mérséklésére a hajó akti-
vált lengéscsillapító berendezéssel van ellátva. M. J. 

„Oranje" motoros személyhajó, a hollandi „Nederland" társaság legújabb 
egysége, ez év június végén végezte próbameneteit. Mind hajóépítészetileg, mind 
pedig gépi berendezését illetőleg a legkorszerűbb hajókhoz sorolható. Főbb mére-
tei: hossz a vízvonalban 184 m, szélesség 25.4 m, merülése 8.8 m, gépi teljesítmény 
37.500 lóerő, szolgálati sebesség 21 teng. mérflld, utasok száma 717. A hajótest 
alakját, a csavarok elrendezését és méreteit a wageningeni modelkisérleti intézet-
ben végrehajtott nagyszámú kísérlet alapján állapították meg. Hogy fogalmat al-
kothassanak olvasóink az idevágó nagyarányú tudományos munkáról, melyet a leg-
gazdaságosabb hajó szerkesztése céljából egy kereskedelmi alapon álló hajózási 
társulat végeztetett, megemlítjük, hogy csak az ellenállás tanulmányozására 1200 
vontatási kísérletet hajtottak végre. Ennek eredménye, hogy a hajó a próbamenetek 
alkalmával maximálisan 26.3 teng. mfld. sebességet ért el 37.365 eff. lóerő gépi 
teljesítménnyel, ami fényes eredmény. A fent jelzett szolgálati sebességgel Genua-
Batavia távot 16 nap alatt fu t ja be. — De a haótest alakjában is találunk figye-
lemre méltó újításokat. Hogy a nagy és magas felépítmények ellenére biztosítsák 
a szükséges stabilitást, a hajó a vízvonalban klzel 5.5 m-el szélesebb, mint a víz-
vonal felett. Ezért kezdeti metacentrikus magassága haránt irányban elég nagy 
(1 méter), ringása lágyabb, mint függőleges oldalfalú hajóknál. Hasonlóképen 
verifikálták a felépítmény légellenállását az amsterdami aerodinamikai intézetben. 
Hogy a hajó kilengése a ringásnál minél kisebb legyen, a hajlat táján az új Wil-
ton-Fijenoord-rendszerű, több, áramvonalas keresztmetszetű, 20 cm széles és 95 cm 
magas szárnyfelületekből álló ringástompító oldalgerincekkel látták el a hajót. A 
meghajtás három csavarral történik, melyek tengelyéhez kapcsolódnak a 12 henge-
res, kétütemű Sulzer-Dieselnrotorok, egyenként 12.500 lóerő teljesítménnyel. For-
dulatszám 145/perc. Az irányváltó vezértengelyén csak egy, elfordítható bütyök-
sorozat van, a menetirányváltoztatás művelete tehát le van egyszerűsítve. A csa-
vartengelyek zsírozott pockfa-csapágyakban futnak. A hengerek öblítésére minden 
főmotor egy légfúvóval rendelkezik, melyek hajtására két elektromotor, összesen 
980 lóerővel szolgál. Öt 1800 lóerejű, 200 V-os Diesel-dinamó gépcsoport szolgál-t 
tatja az összes elektromotorok és a fűtés, illetőleg konyhák számára az áramot. 
Ezek az elektro-hidraulikus kormányszerkezet, a két horgonyfelvonó, a hat kötél-
csörlő, a 11 három tonnás billenő gémű daru motorja, a 4 derrik motorja, a sze-
mély- és árufelvonók (lift). A szellőző motorok és a néon-világítás céljára három 
forgó transformátor szolgál. A fő- és segédmotorok kipuffogó gázainak melegét 
5 La Mont-rendszerű gőzkazán fűtésére használják. Azonkívül van még két ily olaj-
tüzelésű kazán. A fejlesztett gőzt főkép a tengervíz lepárlására és a mosdóban 
használják. Egyes helyiségeket a levegő hőfokának és nedvességének állandósítá-
sára klimatizáló berendezéssel láttak el. M. J. 
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Das Zaca- Abenteur von William Beebe. Ford. dr Max Müller-Iserlohn. 
F. A. Brockhaus. L&ipzig. Kötve 7.50 M!k. 

A mély tengerek élő világának ismert nevű lelkes kutatója írta ezt a pom-
pás könyvet, mely a 36 méteres, két árbocos sóner-jachttal 1936 tavaszán, a Ka-
liforniai öbölben és a Csendes óceán szomszédos szigetein végzett három hóna-
pos kalandos utazás sok, regénybe illő élményéről és a gyűjtött, illetve megfi-
gyelt állatok életéről számol be. A hajót egy mecénás bocsátotta rendekezésére, 
hogy a newyorki állattani társulat tropikus osztályának 24-ik kutatóútjiát végre-
hajthassa. Főbb tartózkodási helyek a kaliforniai Inez-öböl, Punita Aréna és Gorda 
zátonyai, Kap San Lucais és a CJarion-szigetek voltak. Három és félméteres szélrny-
fesztávú kormoránok, 12 méteres csíkos cet-cápák, ophiurák, suták, a csodálato-
san csillogó gyöngysorokkal ékeskedő, éneklő Porichthys halak, az aranyszínű 
delfinhal (Coryphaena), a zöld teknősbéka (Chelone mydas) és a fenékháló ezer-
faj ta lakói életéről, küzdelmeiről szól e könyv. Megfigyeléseinek tudományos anya-
gát nem a száraz tények közlésével rögzíti, hanem a fejlődéstörténet és a föld 
történetének évezredes távlatában mutatja be a létért való küzdelem kaleidosz-
kópszerű jelenségeit. így például szinte felujjong lelke, mikor Inez öblének fövé-
nyéből a sokszínű és alakú kagylókat és csigákat gyűjtötte és e helyet a szépség-
ittas lelkek Wallhallájának nevezi. — Minden természetbarát figyelmébe ajánl-
ható e könyv. M. ]. 

Bolletino di pesca, di piscicoltura e di Idrobiologia. 1939 Marzo-Aprlie. — 
Roma — Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Cannicci, Prime osserva-
zioni sul plancton di alcun,i stagni in rapporto alla salinita. — Parenzan, II pesci 
del bacino del lago Regina Margherita nel Galla e Sidama. — Zolezzi, Descri-
zione di tre pesci del Giuba raccolti dalia Missiome Ittiologica in A. O. I. — 
Maidura, La produzione degli olii e delle farine di pesce in Italia. 

Rapports et Procés-Verbaux des réunions. Vol. CIX. Mai 1939. — Copen-
hague, Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. — 32. Ré-
union, Berlin. 

In der Begrüssungsrede hat Minister Darré unter anderem, nachdem er die 
wichtige Rolle der Fischerei für die Volksernáhrung in Deutschland betonte und 
damit die Bedeutung der einschlagigen wissenschaftlichen Forschumg und Kon-
trolié würdigte, die Notwendigkeit des Baues eines Fischereiforschungsdamfers 
hervorgehoben. Dieser, mit den modernsten technischen Einrichtungen versehene 
Dampfer, soll noch in dicsem Jahre in Dienst gestellt werden. — Die deutsche 
Fischereiforschung wurde in der Reichsa.nstalt für Fischerei zu einer Einheit zu-
samimengefasst, für die Wahlforschung ein eigenes Institut in Hamburg geschaffen. 

Der Prasident, dr johan Hjort, dankte in bewegten Worten für die Einla-
dung und führte über die neue Wissenschaft der „Bevölkerungslehre" der Lebens-
raume der verschiedenen Tiere und Pflanzen im Meere folgendes aus. lm Meere 
hat die Forschung viele Hunderttausende von solchen Bevölkerungen entdekt. Hier 
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gibt es keine sichtbaren Grenzen der einzelnen Lebensraum.e und doch ist ein 
deutlicher Zusammenhang zu enitdecken zwischen einer spezifischen Bevölkerung 
und einem dazugehörigen besonderen Raum. — So variiert das Leben des Meeres 
seine Lebensformen in horizontaler und vertikaler Verbreitung. Dadurch können 
wir erst dent Reichtum des Lebens verstehen. Es entstehen durch die Tatigkeit der 
Natúr die grössten Verschiedenheiten der Formen. Dies ist der Kunstgriff" der 
Natúr, u.m viel Leben zu schaffen. Gabe es in der Natúr nicht Millionen, sondern 
nur eine Spezies, so ware diese wahrscheinlich eini eimzelliger Organismus irgend-
wo im Meer und es ware kein Leben auf der festeni Erde denkbar. Durch die Va-
riationen entsteht das bunte Leben, das auch die Grundlage für das Zusammen-
leben der Völker sein muss. Beide Ideeni, die spezifisch heimatliche und die all-
gemein gesetzliche, brauchen wir zum Verstandnis des Lebens. Missverstandnisse 
unter den Völkern entstehen, wemn sie sich der Forderung einer Idee der Gleich-
heit unterwerfen, wenn sie übersehen, dass der grösste Reichtum nur durch eine 
nationale und internationale Arbeitsteilung entstehen kanin. Zur Entwicklung die-
ser Idee hat die Meerforschung viel beigetragen. 

Kostenvoranschlag für 1939—40. — Totál 179.000. Kr. — 
Berichterstattung der einzelnen Komitees. (Comités du Secteur Nord-Est. 

Nord-Ouest, de la question de la Baie de Faxa, Atlantique, de la Mer du Nord, 
de Transition, de Balfique, Hydrographie, du Plancton, du Saumon et de la Truite, 
des biologiques et hydrographiques.) Drei Hefte. 

Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijkskunding gen. Amster-
dam!. September 1939. Leiden. — De Drususgracht en de voormalige Meanders 
van Rijn en Ijsel. — Molen, Over de ben amin gen. van eenige onderdeelen van het 
Friesche boerenhuis. — Roux, De expeditie naar het Wisselmerengebied. Niew-
Guinea, 1939. — Dr Heere. De Agro pontino. — Dr Wissmann. Kort bericht over 
d. reis in Zuid-Arabie, 1939, — Aden-Hadremaut. M. ]. 

Felelős kiadó: Mladiata A. János. 
Bethlen-nyomda rU Budapest, IX., Kálvin-tér 8 — Felelős vezető: I.ombár I^ászló. 
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adatainak, iha tagjai hűségesen kitartanak mellette és tagsági di-
juknak nem nagy anyagi áldozatot jelentő pontos fizetésével biz-
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kedjenek 
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•;..•' 1 rékpénztári számlájára csekklapon mielőbb befizetni 
s az. Egyesület céljait, külön adománnyal is támogatni . 
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AZ AKNA ÉS AZ AKNAZÁR MINT A TENGERI HÁBORÚ 
ESZKÖZE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 

Irta: MLADIÁTA A. J. fö,kapitány. 
4 ábrával, 

A tengeri és folyami harcokban használt akna lényegében egy részben 
robbanó anyaggal töltött gömb-, hengeres- vagy tojásdad alakú, acéllemezből 
készült és gyújtószerkezettel ellátott, üreges úszótest, mely vagy horgonnyal van 
a fenékhez rögzítve, hogy a felszíntől meghatározott mélységben lebegjen, vagy 
a fenéken fekszik, vagy pedig a felszínen úszik. Robbantása a vízben úszó tár-
gyakhoz való ütődés által, a közeledő acél-hajók mágneses hatása következté-
ben, vagy külön vezetéken át villamos árammal történik. 

Történelmi visszapillantás. 

Giovanni Fontana, páduai tanárnak 1420-ból származó, folyami úsztató-
aknát ábrázoló vázlatától és Bushnel Dávid-nak 1776-ban, az északamerikai 
függetlenségi háborúban támadó (offenzív) aknákkal végrehajtott sikertelen 
kísérletétől eltekintve, a víz alatt lehorgonyzott, tehát lényegében védelmi (de-
fenzív) jellegű aknáknak első alkotója Fulton Róbert mérnök, a gőzhajózás 
atyja volt. 

A nemzetek közötti békét kívánta Fulton találmányával szolgálni, mert 
szerinte így feleslegessé válhatnának a hadiflották. Másfél század történelmi 
távlatából szemlélve, felette jellemző korának állásfoglalása a tengeri harcnak 
ezzel az új eszközével szemben. A franciák elutasították, mert az ily hadhnes-
terkedés „inkább kalózoknak, mint tengerészeknek való" mondá Dacres admi-
rális, -az angol tengerészet első lordja pedig kereken kijelentette, hogy nem ál-
lana Anglia érdekében olyan harci eszköz tökéletesítését támogatni, amely al-
kalmas volna öt tengeri uralmától megfosztani. És midőn 1805-ben, egy 80 kg. 
puskaporral töltött aknával a „Dorothea" brig-hajót felrobbantotta, hogy akná-
jának romboló hatását szemléltetően bemutassa, mely kísérletnél, Pttt miniszter-
elnök is jelen volt, óriási összegeket ajánlottak fel neki arra az esetre, ha talál-
mányának felhasználásától el,állana. Fulton azonban nem tágított és aknáját az 
angolok már fel is használták 1813-ban, a Hudlson-öbölben létesített aknazár-
nál, az amerikai kikötők blokádja alkalmával- Aknája 100 font puskaporral 
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töltött, a fenékhez horgonnyal rögzítet t érintő akna volt, melyet a hajó ütközésé 
következtében elsütött fegyverzávárzattal gyújtottak. El volt látva továbbá idő-
zítő készülékkel is, miáltal egy bizonyos idő múlva horgonyától felszabadulva, 
felszínre emelkedett. Fulton ,,Tor pille"-nek nevezte aknáját és a 80-as évekig 
több államban torpedó néven szerepelt . 

A krimi háborúban (1854—56) a Keleti-tengernek több kikötőjét már 
aknazárral védték az oroszok. Itt alkalmazták először a Nobel—Jacobi-ié\e 
érintő aknát, valamint az amerikai Colt-rendszerű megfigyelő aknát, melyet a 
víz felszínétől oly mélyre horgonyoztak le, hogy a saját ihajók zavartalanul ha-
ladhattak el felette, de ha ellenséges hajók érnek körzetébe, amit több megfi-
gyelő állomáson állapítanak meg, távgyujtással, árammal robbanthatók. Seké-
lyebb helyen a fenéken fekszenek az ily megfigyelő aknák. 

Az említett kúpalakú, orosz Nobel-aknánÁl, a hajóval való ütközés után, 
egy kis üvegcsőből, mely ez alkalommal elitörik, kénsav ömlik cukor és klór-
savas kálium keverékére, azt l ángra lobbantja és így a 35 kg. puskapor-töltetet 
felrobbantja. 

Az olasz háborúban 1859-ben Malamacco bejáratánál létesítettek akna-
zárat az Ebner mérnök-ezredes á l ta l tervezett megfigyelő aknákból. Ebner hasz-
nálta első ízben a lőgyapot-töltetet is. 

Az amerikai polgárháborúban (1861—65) az aknát, mint defenzív harci-
eszközt, első ízben használták nagyobb mérvben és átütő eredménnyel, hogy az 
északi államok által létesített blokád elllen védekezzenek. Hét monitort és tizen-
egy más fahadiihajót sülyesztettek el aknákkal és további hét hajó súlyosan 
megsérült. Porter admirális elismerte, ihogy az aknazárak hatásosabb védelmet 
jelentettek, mint az erődök, melyek zárak nélkül nem tudták volna megakadá-
lyozni az ellenséges hajóhad áttörését. 

Ebben a háborúban túlnyomórészben az 50—100 fontig terjedő, puska-
por töltetű, Singer-tipusú érintő aknákat alkalmazták, melyek dörzs gyújtóval 
voltak felszerelve, résziben lehorgonyozva, részben szabadon úszó állapotban, 
mint sodoraknák, részben pedig a Maury-iéle, cölöpre rögzített érintő aknák 
szerepeltek. Használtak még külön hordókból készített és 40—60 kg. puska-
porral töltött sodoraknákat is, melyeket az apály áramlásával az ellenséges ha-
jókra eresztettek és amelyek óraszerkezettel voltak ellátva, úgyhogy az áramlási 
irány változásának beálltával önműködőlég felrobbantak, nehogy a kikötőbe 
visszahajtva, o t t kárt okozzanak. A Colt-féle megfigyelő aknák, melyeket szintén 
nagy számban raktak ki és nagyobb mélységben 2500 kg. töltettel is bírtak, 
egy felszíni úszóval voltak ellátva. A gyúj tás a ihajó érintkezése által zárt gal-
vánárammal, egyszerű kábelen át, vagy M//ze<2Wön-gyujtógéppel történt, de 
később kéterű kábeleket is használtak. 

A XlX-ik században m é g a dán-német háborúban Alsensund lezárásánál 
(1864), az olasz-osztrák háborúban (1866) Velence, Pola és Lissa kikötőinek 
zárjánál, a brazíliai-paraguayi háborúban (1866) , a kinai-japán háborúban 
(1895) Porth-Artur és Weiihaiwei kikötök aknazárainál és a spanyol-amerikai 
háborúban (1898) használ ták nagyobb számban az aknákat. Ez utóbbi esetben 
a spanyolok lőgyapot töltetet (60 kg.) alkalmaztak, melyet mechanikai ütő-
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karokkal és gyújtó csapszeggel gyújtottak. Ilyen mechanikai lökökarokkal mű-
ködő érintő akna volt a magyar-osztrák haditengerészetben is rendszeresítve, 
mint tengeri akna. 

A XX-ik században a japán-orosz háborúban (1904—05) már a kor-
szerű aknákat használták Port Arthur ostrománál. 11 orosz és japán hadihajó 
sülyedt el aknák által és több páncélos h a j ó súlyosan megsérült. 

Az érintő aknák további szerkezeti tökéletesítésének oélja az önműködő 
mélységállító tervezése volt, miáltal .az akna mint szóró akna, támadásra is 
használható volt. Az orosz- japán háború tanulságain okulva a különböző hadi-
tengerészetek kebelében az aknák szerkezeti továbbfejlesztésével lázas ütemben 
kezdtek foglalkozni. Németország a C / 0 6 típust fejlesztette 80 kg. lőgyapot 
töltettel és gyújtási biztosítással, miáltal elkerülték, hogy a kirakásnál esetleg 
elgörbült ólmoszarvakban aktivált galvánelem árama gyújthasson, A horgony 
súlya 420 kg., a horgonyzó kőtél 100 m. hosszú. A mélységállító a hydrostatikus 
kiegyenlítő nyomás elvén épiil fel. Anglia, hol az aknákat azelőtt elhanyagolták 
volt, most szintén nagy felkészültséggel látott ennek az ú j harci eszköznek tö-
kéletesítéséhez. 113 kg-os robbanó töltet, gömbalakú test, gyúj tás a ha jó üt-
közése által okozott billenés útján, a fontosabb jellemzői az új angol aknák-
nak. (Vickers) Kifektetésnél mélységbeállitás előfutó súllyal. 

A franciák 1910-ben a Sautter—Harlé-aknát rendszeresítették 60 és 100 
kg. töltettel, előfutó súllyal és perkussziós gyújtással. Olaszország 1906-ban 
a 60 kg-os Novero—Tito ér intő aknára tért át-

A korszerű tengeri aknák szerkezete. 

Megkülönböztetünk: 1. megfigyelési é s 

2. önműködően gyújtó aknákat. 

A megfigyelési aknák hengeres vagy gömbalakú vasedényekben a víz 
mélysége szerint 100—300 kg. Trinitrotoluol robbanó töltettel bírnak és a ki-
kötők vagy folyamtorkolatok lezárására szolgálnak. A gyú j t á s villamos á ram-
mal, a parton elhelyezett megfigyelő állomásról történik. A lehorgonyzás gom-
bafej alakú vagy előfutó súllyal ellátott1 horgonnyal történik 100 m, mélységig. 
Rendesen több sorban fektetik ki. Több, egy csoporthoz tar tozó aknát egyeres 
kábellel összekötnek az elosztóval. Ha az akná t egy felette elhaladó hajó érinti, 
úgy a megfigyelő állomáson egy felvillanó izzólámpa ezt jelzi és ha a gyuj tó-
áramot reákapcsolják, az akna felrobban. Ily módon a sa j á t ha jók veszély nél-
kül közlekedhetnek az aknazár felett. 

Ha a megfigyelő akna a fenéken fekszik, úgy fenékaknának nevezik. 
Ezeket 50 m. mélységig fektetik kb. 10 m. távolságban egymástól. Ujabban 
ezeket is antennával látják el, mint a később tárgyalandó aknákat , mely egy 
vörösréz huzalból és ennek végén egy kis rézbójából áll, mely 3 m-re a víz 
színe alatt lebeg. Ennek a bójának valamely vashajó által v-aló érintkezésekor 
az állomáson optikai vagy akusztikai jelzés figyelmezteti a megfigyelőt, hogy a 
hajó az akna felett haladi el, mire a gyújtó áramot rákapcsolhatja. 

A megfigyelési akna szerepe a világháborúban már nem volt nagy, mert 
a tengeri háború túlnyomólag nyilt tengeren zajlott le és mert kifektetése, a 
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kábelrendszer és a megfigyelő állomások létesítése körülményes és költséges. 
Ilyennek esett 1918. október 28-án a Scapa Flow bejáratánál a német „UB 
116" tengeralattjáró áldozatul. 

Ide tartoznak azok a mágneses fenékaknák is, melyeket első ízben 1918-
ban az angolok raktak a flandriai partok előtt. Valamely hajó közeledtére gyuj-
tószerkezetében egy mágnes kilengett, miáltal a gyújtó áramkör bezárult és a 
töltetet robbantotta. Tökéletlen szerkezetük miatt nem sok kárt tettek az ellen-
ség hajóiban. 

2. Az önműködően robbanó aknák lelhetnek: 

A) lehorgonyzott aknák, 
B) úsztató aknák vagy 
C) mágneses, indukciós fenékaknák. 
A) A lehorgonyzott akna klasszikus típusa az ólomkupakos érintő akna. 

mely a mélységbeáltító szerkezet szerint ismét hidrostatikus mélységállitóvai 
vagy előrefutó súllyal ellátott lehet. 

I. ábra. — Kis típusú blokád-érintő a,k,na. o —- ól orruk upafook ,galvánelemmel, t = rob-
banó töltet, Trotyl, m — mélységállító, d — kötéldob. 

a) Az ólomkupakos és hidrostatikus mélységbeállitóval felszerelt érintő 
akna szerkezete az 1. ábrán látható, mely egy kisebb blokád-aknát ábrázol. A 
tojásdad alakú, vaslemezből készült aknatest alsó felében van a Trinitrotoluol-
töltet, 100 kg., elhelyezve. Ebbe van felülről belesülyesztve az indító töltet és 
a gyújtószerkezet. 

Az akna felső köpenyén látható ólomkupakok (o) alsó részében a szén-
zink elem elektródjai, a felső részében pedig gumin i párnázaton egy kis iiveg 
fiola, kénsavban oldott duplaobromsavas káliummal vannak. Ha a víz 
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felszíne alatt 3—5 méterrel lebegő aknának ezeket a kupakjai t , szarvait, vala-
mely arra haladó hajó érinti és elgörbíti, úgy az üvegcső eltörik, a savas o-ldat 
az elektródokra ömlik, galván áramot fejleszt, mely a kis platina gyújtót iz-
zásba hozza, ami azután a gyújtószerkezet útján az aknatöltetet robbantja . 

A gyújtásnak ez a módja ma már általánosan használ t az érintő aknák-
nál1- Régebben, így a volt haditengerészetben is, még túlinyomólag mechanikai 
úton, lökökarok segítségével gyújtottak. 

Egy másik neme .az ingagyujtás. Az aknatest alatt van a mélységállító a 
gyújtó-biztosítóval és az akna horgony a kötéldobbal. A mélységállító szerke-
zete a hidrosztatikus lemez elvén alapul. Az akna kirakása a következőkép tör-
ténik. A síneken futó horgonyt az ágyazásban nyugvó aknával együtt a ha jó 
farán vízbe gurí t ják. A fenékre érve az akna, egy kis sópálcika olvadása után, 
felszabadul horgonyáról és felhajtó ereje folytán felemelkedik addig, amíg a 
mélységállító hidrostatikus lemezére gyakorolt víznyomás kisebb lesz, mint a 
beállított rúgó nyomása. Ezzel egyszersmind lefékezi a horgony kötelét, mely-
nek további lepergése a dobról így meg lévén akadályozva, az akna a kívánt 
mélységben lebeg a víz színe alatt. Az akna csak akkor válik élessé, ha a hor-
gonykötél megfeszült, miáltal a gyujtóbiztosító-hüvelyben a fémes érint-
kezés a gyutaccsal helyre van állítva. Ha tehát az akna horgonyáról elszaba-
dulna, úgy ez az érintkezés megszűnik, mert a horgonykötél lazává válik, az 
akna tehát nem robbanhat, miáltal különben a hágai konvenció követelménye 
is teljesítve volna-

A robnabó töltet Trinitrotoluol-bó\ áll (Trotyl) , melyhez néha még hő-
fokozó anyagot is adnak, mint a svéd Novit-nál. Képlete C n H,CH 3 (NO, ) 3 . 
Ütéssel és hőváltozással szemben alig érzékeny és formákba önthető. Fajsúlya 
így 1.35. Használják még a Hexyl-1 vagy Hexanitrodiphenilamin-1 is. — Az 
érintő akna e csoport jába tar toznak a tengeralatti naszádokból dobott kisebb 
méretű aknák is. 

b) Az előrejutó súllyal bíró érintő akna kirakása a következőkép tör té-
nik. (2. és 3. ábra) Az aknát horgonyával egvütt a fedélzeti sínpályáról legu-
rí t ják. A vízbe esve csakhamar ismét a felszínre jön és 15 másodperc múlva el-
válik a horgony (h) az aknától, az előrefutó ólomsúly (é) is kioldódik és így 
addig sülyed, míg az előrefutó súly a fenéket érinti. Ebben a pillanatban ennek 
kötele meglazul és a horgonykötelet, mely a dobról eddig lepergett, rögzíti. 
Most már a tovább süllyedő horgony, melynek súlva nagyobb, mint az akna 
felhaj tó ereje, a felszín alá húzza magával az aknát is addig, míg a horgony 
a fenékre ér. Az akna most a kivánt mélységben lebeg. 

A sülyedési sebesség kis vízmennyiségnél 2 m/sec-nál ne legyen nagyobb. 

A felszíni hajókról dobott aknák ma túlnyomólag ehhez a típushoz tar-
toznak. Egy ily korszerű akna főbb jellemzői: 200 kg. Trotyl robbanó töltet, 
az 1 m. átmérőjű, gömbalakú aknatest alsó részében, felhajtó ereje 195 kg., a 
horgonynak a felhajtó erővel kisebbített, tehát tényleg érvényesülő súlya 118 
kg., az akna súlya töltve 415 kg., ehhez a horgonysuly levegőn 481 kg. Az 
aknakötél hossza 370 m. — A 3. ábra ily aknatipust ábrázol. 
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2. ábra — 1. Az érintő afana hidrostatikus mélységállítóval a (horgonyával együtt fe-
nékre száll. — 2. Az akna elválik a horgonytól (h) és felemelkedik a kívánt helyzetbe. 
— 3. Az előrefutó súllyal (e) felszerelt akna felszínen- marad, a. horgony leszáll, rrtajd 

3. ábra. — Előrefutó súllyal ellátott érintő aiknia (Violcers). — (o) óliofmkupa.k galván 
elemimet, — (b) gyújtó és (gy) gyújtásbiztosító, — (t) robbanó töltet, — 0 ) indító 

1917-ben az Egyesült Államok, a tengeralatt járók hatásos elhárítására 
egy új aknatípussal, a Browne-féle Antenna-aknával kísérleteztek. Ez egy 
gömbalakú, ólomkupakos érintő akna előre futó súllyal, melynek felső felüle-
tére szigetelve egy rézlemez van erősítve, melyből egy 25 m. hosszú és a felső 
végén kis rézüszóban végződő rézhuzal indul ki- Ha a ha jó ezt az antennát 
bárhol is érinti, úgy a vasteste és a réz között villamos áram fejlődik, mely egy 
gafvanométer-áramzáró segítségével egy eddig rögzített kis fémgolyót sza-
baddá tesz, mely azután a pr imar áramkör kontaktusai közé esvs, a gyújtó szer-
kezetet működésbe hozza, illetve az aknát robbantja. Nagyobb vízmélységnél 
ugyanily szigetelt .antennahuzalt helyeznek a lebegő akna alá is 30 m. hossz-
ban és csak azután következik a rendes horgonykötél. Ilykép az alsó és felső 
antennával ellátott érintő akna hatásköre megsokszorozódott A Vickers-cég 
által tökéletesített antenna-akna a legkorszerűbb aknatípus tengeralatt járók 
ellen. Súlva 500 kg., a horgony súlya szintén 500 kg, az akna 1000 méter mély-
ségig fektethető. 

Ily aknákból állott az Egyesült Államok által 1918-ban, a norvég partok 
és az Orkney szigetek köz t több sorban fektetett, 70.000 aknára tervezett 
Northern Barrage, melyből tényleg csak 56.000-t fektettek a háború végéig. 
Kezdetleges szerkezetük mia t t túl érzékenyek voltak, úgy hogy azok 4 5 % - a idő 
előtt, a kirakásnál és a hul lámzás következtében felrobbant. Ebből fejlesztették 
az olaszok az „Itália A" antenna-aknát, melynek összsúlya 4 tonna, horgony-
kötele 1000 méter. A foakna felett egy kisebb segédakna van, az előbbi felső 
antenna-úszó helyén, hydrostat ikus mélységállítóval, míg a főakna helyét előre 
futó súllyal szabályozzák be . Több különleges berendezéssel van ellátva a sta.-
bilitás biztosítása és ,a siilyedési sebesség szabályozása cé'jából, 

irraagátval húzza az: aikinát is. — 4. Antenna akina. — 5. Fenák-akna. 

töltet, — (h) horgony, — (Ik) 'kilincsteerák, — (d) kötéldob. 
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B) Az úsztató aknák, eltekintve a folyamokon használt kisebb méretű, 
az ütközésnél billenés által robbanó sodoraknáktól, sem a világháborúban, sem 
később nem birtak jelentőséggel. 

Fejlődést jelent e tekintetben a hengeres alakú Leon-akna, mely önmű-
ködőlég egy bizonyos mélységben a víz alatt tartható, kis motorral ha j to t t pro-
pellerrel. 

Ujabban a francia és az olasz haditengerészet (Fioravanzo) foglalkoztak 
ily aknákkal, melyekkel tengeralattjárókból kivetve, védett ihajő-convoy ellen 
kívánnak harcolni. 

Előnye e típusnak, hogy nincs horgonya és könnyebben kiszórható. 
C) Az aknák hatótávolságának növelésére törekedve, merült fel a mág-

neses és indukciós aknák gondolata, hogy közvetlenül, tehát fémes érintkezés 
nélkül is robbantani lehessen azokat. 

A mágneses távgyuj tás t az angolok a Fehér-tengeri fenékaknáknáil alkal-
mazták már a világháborúban, hol az acél hajótest mágnesként hatott egy re-
lais-re, mely az akna gyúj tó áramkörét zárta. Az indukciós gyújtásnál pedig n 
hajó az aknában elhelyezett dróttekercsekben ébreszt indukált áramot. A jelen-
leg dúló tengeri háborúban a németek alkalmazták ezt a „titokzatos" harci esz-
közt. Ilyen aknákat szórtak már az angolok a világháborúban a flandriai par-
tokon is. 

Ezeket a kb. félméter átmérőjű, könnyű fémből készült kis gömbalakú 
aknákat repülőgépekből vagy aknarakó tengeralattjárókból dobják sekély vízbe. 
A töltet több mázsa lehet, az edény alsó részében ballaszt van. Az akna csak 
kb. 25 perc múlva válik élessé, miután egy kis konyhasópálcika-biztosíték 
a vízben feloldódott. Az aknaedény felső részébe van a gyújtó beillesztve, e 
felett pedig egy érzékeny forgó mágnes tekercs, melyet a közelébe érkezett acél-
hajótest kilengésbe hoz, tekervényében áramot indukál és ezt egy relais felfo-
kozza a gyújtó árammá. 

Az aknák jelentősége a világháborúban (1914—18). 
Kezdetben csak Németországnak és Oroszországnak voltak kipróbált és 

használható aknatípusai. A német, tojásdad alakú E-akna, ólomkupakgyujtás-
sal, 150 kg. 7>ofy/-töltéssel és kettős aknakötéllel, valamint az orosz előrefutó 
súlyű, ólomkupakos vagy ingagyujtásos érintő akna jöttek védetni é s főként 
harcászati szempontból tekintetbe. 

1915-ben csak kis méretű, 168 tonnás, majd később 410, illetve 490 
tonnás tengeralatt járó naszádokból, a mellső hajótestet áthatoló, mindkét végén 
nyitott csövekből, hol kettesével vagy hármasával egymás felett voltak elhe-
lyezve, dobták az UC-aknákat . Minthogy ezek behelyezésük után és főkép a 
mélységállítók karbantar tás céljából hozzáférhetők, tehát ellenőrizhetők már 
nem voltak, később az U 71—80 és az U 117—125 típusú 750, illetve 1160 
tonnás naszádoknál a kivetés a faron beépített zsilipkamrákon át történt, mely 
esetben az aknák a víztől védve, állandóan ellenőrizhetők voltak. 

A töltetet 200 kg-ra fokozták; 300 m vízmélységig még dobni lehetett, 
mert a horgonykötél egy részét acélszalaggal helyettesítették, melynek súlya 
100 méterenként csak a 20-ad része volt a réginek, vagyis 1-3 kg. 
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Használták még a torpedóvető csöveken át kilökhető 95 kg-os töltetű 
hengeres alakú Torpedóaknát és a tengeralat t járók ellen a 20 kg-os U-aknát. 
Németország összesen 46.000, Oroszország 50.000 aknát rakott le. 

Anglia kezdetben csak az E/íű-aknával volt felszerélve, amely 100 kg. 
lőgyapot töltettel, előrefutó súllyal és víznyomás-gyujtóval volt ellátva; haszná-
latban megbízhatatlannak bizonyult. Csak a háború negyedik évében sikerült 
neki a H-tipusban (Vickers) megbízható aknát szerezni. Ez a Vickers-akna 
előrefutó súllyal, őlomkupakgyujtással , zárt horgonnyal és 200 kg. Trotyl-töl-
tettel bírt. 

A többi tengerészet, hol az akna korszerűsítését elhanyagolták, mert 
annak harcászati értéket nem tulajdonítottak, az aknaháború szempontjából 
nem jött tekintetbe. 

A világháborúban közel 300.000 aknát helyeztek ki, melyek túlnyomó 
részben támadó jellegűek voltak é s amelyből Angliára 130.000, az Egyesült 
Államokra 56.000 esett. Németország az angol partokon, a Keleti-tengeren, a 
Finn öbölben, a Jeges-tengeren, Észak-Afrika partjain, sőt az Egyesült Álla-
mok keleti par t ja in is számos aknazárat létesített. Anglia viszont az Északi-
tengeren fektetett sok aknazárat , miután 1917-ben Jellicoe, az admiralitás első 
lordja felismerte az akna jelentőségét a tengeralatti naszádok elleni harcban. 
Ebből közel 90.000-t fektettek ki a Dover-Calais angol csatornában, a keleti 
angol partokon, a Dardanel lákban és a német északtengeri öböl előtt. Ezért a 
német naszádok már csak Angliát északon megkerülve ju that tak ki az Atlanti-
óceánra- Ekkor lépett fel az Egyesült Államok haditengerészete a fent vázolt 
Antenna-aknával, a legtökéletesebb és leghatásosabb aknatípussal ; 1918 nya-
rán a Norvégia és Orkneys közt kifektetett nagy aknazárral ezt az utat is el-
reteszelték. 

Hogy az aknának mint harcieszköznek jelentőségét jellemezzük, megem-
lítjük, hogy a világháborúban összesen 600-náI több hadiha jó sülyedt el aknák 
által, köztük 19 csatahajó ( 2 3 % ) és cirkáló, 50 tengeralatt járó, a torpedórom-
bolók 57%-a, a legtöbb aknakereső, az angoloknál egyedül 214, közel 1.1 mil-
lió brutto-register-tonna kereskedelmi ententehajó. Az elsülyedt tengeralat t já-
rók 27%-a aknáknak esett áldozatul. 

A hatásfokot illetőleg az összes német akna-offenziva 3.5% találatot ért 
el, ami más fegyvernem találati eredményével szembeállítva már figyelemre-
méltó teljesítmény. 

Az első hadihajó, mely aíknára futott az angol cirkáló „'Amphion" volt 
1914. augusztus 6-án, a Themse bejáratánál . Ez t követte „Audacious" csata-
hajó. A tengerala t t járó-aknaháborút 1915. nyarán kezdte Németország, mely-
nek a többek között a „Hampshire" páncélos cirkáló Kitchener Lord-al a fe-
délzetén, a „Regina Margherita" olasz csa taha jó Valona előtt, a „Russel" an-
gol csatahajó Malta-nál, a f ranc ia ,,Kleber" páncélos cirkáló, valamint New-
York közelében az amerikai cirkáló „San Diego" estek áldozatul, megannyi 
beszédes bizonyítéka annak, hogy mily messze értek e harci eszköz veszedel-
mes csápjai. 

Nagy jelentősége volt az aknáknak a Dardanellák védelmében, 1915, 
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márciusában, .hol három csatahajó, az „Ocean", „Irresistible" és a „Bouvet" 
siilyedtek el aknák által, míg további ha jók súlyosan megsérültek. Köze! 420 
német akna volt a zárakban kifektetve. 

1918. január 20-án a „Breslau" német cirkáló itt került ellenséges aknára, 
minek következtében elsülyedt, míg a „Goeben" csatacirkáló, bár három akna-
találat érte, megmenekült. 

Aknaelhárítás. 

Az aknák által fertőzött partok, kikötőbejáratok és tengeri utak sok áldo-
zata az angol hadvezetőséget gyors és á t fogó intézkedésekre késztette. Az ak-
nákat kezdetben két sekélyjáratú hajó fara közt vízbe függő „serrated wire"-
nek nevezett sodronykötéllel fogták be, melyet két sárkányúszó a kivánt mély-
ségben tartott és az aknák horgonykötelét elfűrészelte; innen a neve is. Az 
akna felúszott, hol azután összelőtték, felrobbantották vagy desaktiválták. Ké-
sőbb a nagyobb menetsebességnél, 28 teng. mérföldnél is alkalmazható gyors 
faszereivényt használtak, mely két kereső acélkötélből állott, melyek a farról 
indultak ki és a végeken a kivánt mélységben beálló, szárnyas torpedó alakú 
úszókkal, a paravannal v. Otter-cI voltak ellátva. A kötelekbe pedig több sod-
ronykötél-metsző készülék volt beiktatva. A két kereső kötelet az említett úszók 
széthúzták és így a vizi utat kb. 300 m. szélességben aknáktól megtisztították. 
Ehhez járult az egyéni hajóvédelmi jelszerelés is. 

A háború vége felé minden hajó orrára szereltek ily aknaszedő berende-
zést, mely két, a h a j ó orrán a fenékről kiinduló, kötélvágóval ellátott para-
vánt vontató kötélből állott. A kb. 50 m. szélességben körzetébe kerülő akna 

paraván metszö készüfékkel. 

horgonykötelet befogta, a metsző készülékhez csúsztatta és elvágta, mire az 
akna felúszott és ártalmatlanná tehető volt. (4. ábra) . 

Mindez bizonysága annak, hogy a tengeri aknának harcászati jelentő-
sége, különösen tüzérségi védelmi berendezéssel kombinálva, a jövő háború-
jában sem lehet egy quantité negligable. A múlt tapasztalatain okulva, a na-
gyobb handitengerészetek vezetői az elmúlt évtizedekben ismét figyelemre 
méltatták a tüzérségi harceszközök és a torpedók mellett az aknákat is. 
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Emlékeztek Bacon admirálisnak súlyos vádként hangzó kijelentésére: 
„Ha Anglia .a háború kezdetén használható aknatípussal rendelkezett volna, 
úgy már 1917-ben befejeződött volna a tengeralatti kereskedelmi háború". 

Olaszországban beható kísérleteket végzett Peceraro mérnökkari ezre-
des, a különböző nagyságú töltetek hatását nagyobb hajók vízalatti 
szerkezetére tanulmányozva. A Trotyl-töltetet 200 kg.-ról fokozatosan 500 
kg-ig növelte é s a hajó falától mért távolságot is változtatta. Csatahajóknál 
30—35 m távolságban sérülések nem mutatkoztak, de 10, ill. 20 távolságban 
meglazultak a varratok a külhéjazaton, míg 5, ill. 10 m-nél már az első belső 
hosszfalak kötései is szenvednek. Nagyobb tengeralattjárókon 50 m. mély-
ségben robbanó 300 kg Trotyl súlyos sérüléseket okoz, ha a hajó 15 m távol-
ságban van az akna felett. 

Az Egyesült Államokban Ottenheimer tanulmányozta e fontos kérdést. 
Az osztrák-magyar haditengerészetben is végeztünk már ily jellegű kísérleteket 
egy 450 tonnás csatahajó-szelvényen.*) 

Hasonló fejlődést mutat az aknarakó hajók szerkezete a háború óta. 
Az újabb aknarakó tengeralattjárók 40—120 akna befogadására alkalmasak. 
Aknarakásra vannak a torpedórombolók is berendezve, valamint a kisebb 
cirkálók és segédhajók. Azonkívül épült több különleges aknarakó hajó is, 
melyek nagy sebességűek ( 2 8 — 3 4 teng. mérföld) és több száz aknát vehetnek 
fel, mint pld. a francia „Emil Bcrtin" vagy az angol „Adventure"• 

A régi dogmatikus, csak egyes fegyvernemeket favorizáló felfogás he-
lyébe a különböző fegyvernemek és tengerészeti harci eszközök összhangzatos 
együttműködése kezd lépni. Minden jel arra vall, hogy ebben az infernális 
együttesben, a csatahajók nagyöblű, páncéltörő ágyúi, a gyorsvonatsebes-
séggel száguldó tengeri agaraknak, a torpedórombolóknak és a vízalá merülve, 
alattomosan támadó tengeralattjárók 40 mérfölddel rohanó torpedói mellett a 
tengeri akna is megtalálta helyét és pedig nemcsak a védelmi, hanem a támadó 
harcban is. 

*) Erről külön cikkben fogok beszámolni, 
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A Magyar Adria Egyesület rendes közgyűlését és pedig az 1938. és 1939. 
éveikre, decamiber 16-án tartotta. 

Entz Géza dr., elnök üdvözölte a megjelent tagokat és megállapította a köz-
gyűlés határozatképességét. Azután megtartotta „Az ember és az állatvilág" cí-
men rendkívül érdekes előadását, amelyet A Tenger legközelebbi számában kö-
zölni fogunk. 

Ezt megelőzőleg az igazgatótanács tartotta ülését, melyen Entz Géza dr. 
elnök, Mladiáta A. J. ügyvezető alelnök, Dr. Krepuska Gyula titkár, könyvtáros és 
dr. Pell Mária titkár voltak jelen. Dr.Koch Nándor alelnök kimentette magát, dr. 
Leidenfrost Gyula alelnök pedig később a közgyűlésre érkezett. Az igazgatóta-
nács Mladiáta előadása nyomán az 1938. és 1939. évek egyesületi eseményeit 
tárgyalta meg. 

2. Az egyesület ügyvezető alelnöke ezután részletesen vázolta az egyesület 
anyagi helyzetét és mindazon intézkedéseket, melyek az egyesület szanálása ér-
dekében szükségesek voltak. Minden részletre kiterjedő, de mégis észszerű taka-
rékosság az egész vonalon, a tagok fizetési készségének és áldozatos segítségé-
nek felébresztése, „A Tenger" színvonalának eredeti és aktuális szakcikkekkel 
való emelése, a külföldi tudományos kapcsolatok ápolása, a könyvtár rendezésé-
nek megkezdése, a nagyobb cikkek szerzőinek különlenyomatok költségmentes 
juttatása, sokoldalú, de mégis szakszerű kisebb közlemények és részletes folyó-
iratszemle voltak a főbb szempontok, melyek az egyesület vezetőségét és „A Ten-
ger" szerkesztőjét irányították. 

Önzetlen, áldozatos és cselekvő támogatást kér. 
És az eredmény igazolta ezt a munkaprogrammot. 
Míg az 1937-es év kiadás-bevételi egyenlege 540 pengő 24 fillér és az azt 

megelőző 1936-os évé 642 pengő 60 fillér veszteséggel zárult, addig az 1938-as 
év, bár az ügyvezetést csak az év derekán vette át, már 88.92 P bevételi többletet 
mutatfel, ami az 1939. évben, december 11-én 481.11 P-re emelkedett és a Ma-
gyar Adria Egyesület akkor 811.16 P vagyonnal rendelkezett. 

Mladiáta azután köszönetét nyilvánítja mindazon munkatársaknak, kik érté-
kes cikkeikkel szerkesztői minőségében támogatták, valamint Krepuska dr.-nak, ki 
a pénztárosi adminisztrációs és a kiadóhivatali munkákban nyújtott neki sok 
segítséget. 

Megemlíti még az alelnök, hogy eltüntette a számadásból az adminisztratív-
ügykezeléssel járó kiadásokat, mert ezek fedezetét magára vállalta; Kenedi, „Húsz 
év a tengeren" című könyvének 10 példányát pedig az egyesületnek adományozta 
azzal a célzattal, hogy azok az újonnan belépő tagoknak adassanak. 
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A közgyűlés lelkesedéssel vette tudomásul mindezen bejelentéseket és Csury 
Jenő dr. választmányi tag indítványára köszönetet mondott az ügyvezető alelnök-
nek áldozatos munkájáért és ennek jegyzőkönyvi rnegrögzítését az elnök enun-
ciá'lta, egyben az Egyesület köszönetét tolmácsolva a többi munkatársaknak is, 
a felmentvényt megadta. 

Az Egyesület tagjainak száma 1939. végével 169 volt. 
Hálával tartozunk a Közoktatásügyi Minisztériuminak és dr. Szily Kálmán 

államtitkár úrnak, mert ez evben is anyagi segélyben részesítette egyesületünket 
és néhány értékes cikk közlését folyóiratunkban is lehetővé tette. 

Köszönet illeti az Állattár vezetőségét, hogy a helyiség fenntartási költségét 
120 pengővel csökkenthettük. 

Köszönetet szavazott továbbá a közgyűlés dr. Csury Jenő min. tan., választ-
mányi tagnak, inert felajánlotta segítségét és közreműködését a lap szétküldésé-
vel járó sokszorosító munkáknál. 

3. Az alapszabályok értelmében a tisztikar megbízatása lejárt, a közgyűlés 
ezért a következő három évre, az 1940—43-ig terjedő időszakra új tisztikart vá-
lasztott. Elnök: dr. Entz Géza, alelnökök: Mladiáta A. J. ügyvezető, dr. Leiden-
frost Gyula, dr. Haltenberger Mihály, dr. Koch Nándor. Titkárok: dr. Krepuska 
Gyula és dr. Pell Máia. Könyvtáros: dr. Krepuska Gy. Pénztáros: dr. Kolosváry 
Gábor. Választmányi tagok: Cholnoki Jenő, dr. Csury Jenő, dr. Ferdinánd Lajos, 
Grammantik Mihály, Gyalokay Jenő, Hall a Dezső, Kump József, Káplánek József, 
Kolosváry Gábor dr., Lucich Károly, gr. Majláth Gézáné, Müiailovits György, 
Mosonyi Dénes, Maucha Rezső dr., Réihly Antal dr., Rohr inger Sándor, Rónay 
Tibor dr., Radán Alfréd, Sáfrán Ferenc, Széli Lehel, gr. Zichy Gyula, vit. Tölgyesi 
Péter és Wulff Olaf. 

4. Az elnök újból köszönetet mondva mindazoknak, kik az egyesület érdeké-
ben: munkásságot fejtettek ki, valamint a megjelent tagoknak ügybuzgalmukért, a 
közgyűlést berekeszti. 
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Natural history. 1939. Septb.: Nature's births and babies. By Ditimars. 
— The roadrunner, By Dobié. — The big Tom of Beaver Dani Wash, By J. Clark. 
— Whitney Wing, By R. C. Murphy. — The best equipped ornithological head-
qauarters in the world (the largest and most important collections of birds, num-
bering approximetly 750.000 speciimens). — Man and Music. By Himtington. 

1939. October: Man -o-'War or Frigate bírd. By Murphy. — The chain of 
life. By Abbott. — When the earth is eiectrocuted. By Vokes. — The lost Jica-
ques. By v. Hagen. — The feast of the starfish. By K. Hana. — War and Wild-
life. By. Barton. 

1939. November: The pearl of Allan. By Cobb. — An evolutionist goes shell 
hunting. By W. Gregory. (Lerner expedirió 1939. Ausztrália és New-Zealand 
csigái.) — Tiger. By Thurston. — It 's Turkey Time. By Gnilka. — The Lung-
fish. By Smith. •— How to know footprimts. By Jaeger. 

1939. December: A winter in remote Burma. By Anthony. — The story of 
coffee. By Freiday. — The strange of the Stephens Stones. By Dauterman. (The 
Maya sculptures.) — Reception in Ruanda. By Birnbaum. 

Tijdschrift van het koninklijk nederiandseh aardrikskunding genootschap, 
Amsterdam. November 1939. Leiden. — Uj-Guinea felderítésére kiküldött kutatók 
jelentései. — Op zoek naar Suriname's Zuidgrens. Van Straelen, Lynden en 
Rambouts. De gren.sbepaling tussehen Suriname en Brazilie 1935—38. 

Bolletino di pesca, di piscicoltura e di idrobiologia. Roma, Luglio-Agosto, 
1939. Anno XV. Fasc. — la pesca dei Clupeidi nel Golfo di Catania. — A 
Russo. — Descrizione di tre nuovi Ciprinidi. per Zolezzi. — Contributo alla ispe-
zione sanitaria del pesce. per Romboli. — Contributo a'lla conoscenca deli' ali-
mentazione dei pesci. — Per Zolezzi. 

Hadtörténelmi közlemények. 1939. III.—IV. füzet. — V. Nagy V. A Felvidék 
katonai felszabadítása. — Kalmár. A petárda a XVI—XVIII. század várostromai-
nak szolgálatában. — V. Doromby, Adatok a magyar csapatok szerepéhez az 
1918-as összeomlásban. •— stb. 
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Annalen der Hydrographie u. Maritimen Meteorologie. Hamburg, 1939. 
Heft 10, und 11. — Die bisherigen Ergebitisse der niederlándischen „Snellius" 
Expedition für die Ozeanographie des Australasiatischen Mittelmeeres. Von Diet-
rich. — Der Winke! zwischen Azimutgleiche und Funkstrahl. Von Harms. — Er-
gebnisse einjfihriger Kernbeobachtungen in Wyk-Fohr. Von Leistner. — Heft U. 
— Hoch- und Niedrigwasser der Ostsee. Von Model. — Zyklonen auf ungewöhn-
lichen Zugbahnen. Von Schmidt. — Die poteníielle Aquivalenttemperaturen Is-
lands und Mittelrusslands. Von, Penndorf. 

Palao tropical biological station studies Nr. 4. 1939. Tokyo. — Abe, A üst 
of the Fishes of the Palao Isands. — Hiro, On the Barnaele Communities at the 
Madarai Pier in Kororu Island, Palao. — Ecological and physiological studies on 
the holothurians in the Coral Reef of Palao. By Yamanouti. — Submarin illumi-
nation. Silt content and Quantity of Food Plankton of reef Corals in Iwayaina 
Bay, Palao. By Sigeru Motoda. — On the expansion and contraction of the polyp 
of a reef-coral, By Abe. — Migration and righting reaetion of the Coral. By Abe. 

Maríné Rundschau. Dezember 1939. — Die Sicherung der Toré zum Mittel-
meer. Von Hausch. — England und die deutsche Kolonialforderung. Von Geyer. 
— Erfindung von Pulver und Dynamit. Von Landgraeber. — Die Marine im Po-
lenkrieg. Von Nagel. 

Eriing Tambs. Kreuzfahrten des Grauens. 1939. Broűkhaus, Leipzig. — Aus 
d. englischen übersetzt von dr. M. Miiller. Gbd. 5 Mk. 

Tambs Eriing, norvég kap i tány hét hónapos veszedelmes, ka landos hajózását 

í r ja le e kis könyvben. Út ja a norvég Nevlunghaven-ből az Atlanti óceánon át 

Ne\vport-ba, ma jd innen vissza vezetett. Célja volt, hogy a „Cruisi.ng Club of 

America" által rendezett óceáni jachtversenyen birokra kelljen a legkorszerűbb 

óceáni versenyhajókkal. De T a m b s terve nem sikerült. Megkésve és hajóronccsal 

érkezett Newport-ba. Később pedig egy tudományom norvég kutató t á r saság szol-

gá la tában Nevlungenhaven-ből Las Pa lmas-ba , innen hosszú bolyongás után 

Tr is tan da Cunha-ba, e kietlen vulkánikus szigetcsoporthoz és végül Capstown-ba 

érkezett kis vitorlásával, a „Sandcfjord"-al. A vikingek hajós szenvedélyétől tü-

zelve, rendkívüli ügyességében és a jó sorsban bízva, ezer fortéllyal küzdött a 

t a j tékzó orkán ellen és miég akkor sem vesztette el lélekjelenlétét, midőn kis, ki-

mustrál t mentőcsónakját , mert ez volt a „Sandef jo rd" , egy ha ta lmas hullám fel-

borította, mindent, ami elmozdítható volt lesodorva, tört árbocokkal, rongyokra 

tépett vitorlázattal, kormány nélkül hánykolódott a sistergő, fékevesztett elemek 

tomboló á r jában , mely egy emberét is elragadta. Az élet és e lmúlás mesgyéjén 

táncolta végig az t a hét hónapot . Semmi sem tudta letörni. Igazi férfi, ki nem 
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rettent vissza a küzdelemtől és szinte kereste, örömét lelte abban, ha a tomboló 
erőket legyőzhette. Amint sebesülve ismét felszínre vetette a vizek forrngó árja, 
elsőnek hajóját kereste, mely néháiny méterre tőle hánykolódott és abszolút stabi-
litásánál fogva ismét úszó helyzetbe került. Hajójára érve, megmenekült három 
merész, fiatal matrózát, hü útitársait szedte fel, hogy újból kezdjék a víztelenítés-
nek és foltozgatásoknak, a károk ideiglenes kijavításának és egy szükségkormány 
készítésének nehéz munkáját. Hogy alvás, pihenés ebben a napokig tartó pokoli 
fergetegben csak jámbor kívánság volt, nemi kell említeniünk. Aki az Atlanti-óceá-
non a téli időszakban hajózott már kisebb hajóval és látta egy viharmag közelé-
ben a széltől felkorbácsolt hullámóriások vitustáncát, az fogja csak valójában 
méltányolni Tambs kapitány bátor vállalkozását. Igaz, hogy vakon bízott jó ha-
jójában, ebben a kitűnő vonalú Spitzgattkutterben, mely a norvég hajóépítészetnek 
a normannok korából átöröklött és a technika újabb stabilitási berendezésével 
tökéletesített remeke. Csodálatra méltó ez a férfias vállalkozás még a norvég 
tengerésznél is, bár honfitársai a Lofotok és a Vesteralok örökösen zajló tengerét 
járó halásznamzettség edzett ivadékai. Férfiak, kik a küzdelmet szeretik, élvezet-
tel fogják e könyvet olvasni. 

M. J. 

Detre László: Üzenetek a világűrből. Budapest, 1939. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadványa. Kötve 8.— P. 

Szerző, mint a svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet munkatársa, mesteri módon 
és közérthető nyelvezettel írt fejezetekben, melyeket sok ábra, kép és grafikon 
tarkít, ad minden mathematikai segédlet nélkül, oly lenyűgöző képet a világegye-
temről, amilyet eddig nélkülözött a magyar müveit közönség. 

A csillagok és csillagrendszerek millióinak rejtelmes világából ép úgy, mint 
naprendszerünknek meghitt bolygóiról és földünkről, mint égitestről írt bevezető 
tanulmánya után az égen felvillanó meteorokat tárgyalja, ezeket a hírnököket a 
bolygók vagy a csillagok közti világűrből, továbbá a meteorzáporokat és a 
meteoriteket. 

Foglalkozik az árapály jelenségével, mint a kozmikus hold-hatás megnyilat-
kozásával, az ezzel kapcsolatos éghajlati változásokkal és biológiai tünemények-
kel. Azután a nap szerepét ismerteti, mint az élet forrását, a napfoltokat, a nap-
sugárzás és az időjárás viszonyát, a tropo- és sztratoszférát, az ionoszférát. Vá-
zolja a földmágnesség kozmikus zavarait, azok változásait, a sarki fényt, a rádió-
vétel kozmikus kapcsolatait, az utóbbi években oly sokat tárgyalt kozmikus su-
gárzást, annak óriási energiáját, biológiai hatását és sejtelmes eredetét. Szép, 
jellegzetes fényképreprodukciók 16 táblán vannak a könyvhöz csatolva. 

M. J. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

A világ kereskedelmi flottája 1939. június végén a British Lloyd's Register 
szerint 68.5 millió brutto-register-tonna volt. Ebből Nagybritánnia és gyarmatok 
30.6%, Észak-Amerikai Egyesült Államok 16.5%, Japán 8.2%, Norvégia 7.1%. 
Németország 6.5%, Olaszország 5.0%, Hollandia 4.3%, Franciaország 4.3%. — 
Építés alatt állott összesen 71 darab 1000 tonnánál nagyobb Tankhajó 634.665 
bruttó-reg.-tonnával és 290 db. gőzhajó 1,221.612 b. r. t. (43%), 404 db. motor-
hajó 1,623.006 b. r. t. (57%). 

A német cethalászat 1938—39. évi báinaolajtermelése 90.000 tonna volt. 
Hét anyahajóból és 56 halászhajóból állott flottájuk. Egyik legújabb ily anya-
hatója a „Walter Rau", mely az olajat maga állítja elő az elejtett bálnákból és 
tárolja is, 22.000 tonna teherbírású, 175 m. hosszú, két összesen 6000 lóerejü gőz-
géppel, olajtüzelésű hajókazánokkal és La Mont-kazánokkal. A gyári üzem szá-
mára* 3 turbogenerátor szolgáltatja az áramot, 6 vízlepárló készülék, egy tarta 
lék Diesel-motor, mosoda, kórház, műtő, társasági helyiségek, könyvtár stb. van 
raj ta . A 12 halászhajó 42 m. hosszú, 1550 1. e. gőzgéppel, olajtüzelésű kazánnal, 
15 fő személyzettel. Uj rendszerű a vadászat, mert a szigonnyal együtt egy villa-
mos kábelt is kilőnek, mely váltóárammal az állatot rövidesen 'megöli, míg azelőtt 
több óráig tartott a sebzett állat üldözése s több el is sülyedt. 

Az olasz hajógyáraknál czidöszerint 534.000 b. r. t. hajót rendeltek, melyből 
110.000 b. r. t. külföldi rendelés. Többek közt az „Adria"-nak egy 8900 tonnás 
személyhajója épül az egyiptomi gyorsjárat számára, melyet két 22.000 1. e. Fiat-
motorral szerelnek fel. Megbízást kaptak továbbá a hajógyárak 8 drb. 6500 ton-
nás motoros teherhajó szállítására, i— Az olasz hajózási vállalatok különben 
1939/40-re 445 millió lira szubvenciót kapnak. 

Svájc a háború tartamára a görög Retimni hajózási vállalattól 10 tengeri 
hajót bérelt összesen 82.000 b. r. t. befogadóképességgel. Minthogy saját nemzeti 
flottát nem akart létesíteni, görög lobogó alatt fognak e hajók járni, d esvájci 
jelvényeket is viselnek, csak svájci árut szállíthatnak és a háborút viselő államok 
hadihajói az árut le nem foglalhatják. 

Anglia szabvány-hajókat akar építeni, miiáltal az építés tartamát egy 
9000 t. teherbírású hajónál 40%-al csökkenthetnék. A kérdés csak az, hogy nem 
fogja-e ezt a minőség megsinyleni, amint a háborús amerikai gyors építkezéseknél 
tapasztalták. 

A Skoda-művek újvidéki hajógyár létesítéséről tárgyalnak kb. 50 millió 
Dinár költséggel és 700 munkással. 

Franciaország 100.000 b. r. t.-áis transatlanti személyhajó tervével foglal-
kozik, hogy 5000 utast lényegesen olcsóbban, mint pld. a „Normandie", 34 teng. 
mérföld sebességgel szállíthasson. Hossza 352 m„ szélessége 42 m. és merülése 
11 m. lenne. A ha j ó dokkolása természetesen külön problémát képezne. 

M. ]. 

Felelős szerkesztő és kiadó : Mladiata A. János f őkap i t ány . 
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