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AZ EMBER ÉS AZ ÁLLATVILÁG 
Irta: ENTZ GÉZA dr. egyet, tanár. 

A következőkben arról akarok röviden egyet-mást emlékezetünkbe idézni, 
amit az ember az élők világával szemben véghezvitt azalatt , hogy a földet bir-
tokába vette. Hogy ezt az elmefuttatásit elvégezhessük, abból az időbői kelil 
kiindulnunk, amikor az ember a Földiön megjelenít s meg kell állapítanunk, 
hogy milyen állattársasiágban élt, mit tett ezekkel az állatokkal s hogyan illesz-
kedett be az akkori viszonyokba. 

Mikor az ember a Földön megjelent, a mai klimatikus viszonyoktól élté-
it) k voltak a Föild létfelitételei. Az a korszak uralkodott , amit jégkorszak nevé-
vel szoktunk megje lö ln i A jégkorszak állaitai köziül csupán az emlősökről van 
tudomásunk, abból a tekintetlből, hogy az ember milyen kapcsolatba jutott ve-
lük. Táplálékául használta őket föl, esetleg, mint a barlangi medvével, meg-
küzdött , mert ő is a bar langban akar t tartózkodni. Mint a gyermek, nem gon-
dolt a jövőre, csak a sa já t fennta r tásá t célozta akkor, amikor minden tekintet 
nélkül pusztí totta mindazokat az állatokat, amelyek, majdnem azt lehetne mon-
dani, ú t jába estek. Az ú jabb kuta tások azt lá tszanak bizonyítani, hogy a mam-
mutot valószínűleg az ember irtotta ki. A barlangi medvéről ugyan ez nem ál-
l í tható egész határozot tsággal , mert legalább bizonyos területeken a barlangi 
medvék az idők folyamán degenerálódlak (Mixnic ba r l ang) . A hideg sarki klí-
mához hasonló jégkorszaki (hőviiszonyok lehetővé tették, hogy ma csak a sark-
körön belül élő á l a t o k egész Dél -Franciaországig el leheltek terjedve. Hogy 
ezek a sarkköri állatok, mint pl. a pézsmatulok, a ta rándszarvas , sarki-róka 
északra vonuiltak vissza, az a klímaváltozással kapcsolatos. De az akkor 
Európa-szer te e l ter jedt emlősök közül a vádló, vaditulok, bölények, tatár-anti-
lope fokozatos térvesztésébe már nyilván az ember közreműködése is beleját-
szot t . Tudjuk ugyan, Ihogy ezek közül a vadlovak, vadtulkok, bosszú idővel a 
jégkorszak után is éltek Délkele t -Európában és hogy még a korai középkor-
b a n is benépesítették a füves pusztákat , de számban megfogyhat tak . 

A megfogyatkozásnak egyik oka megint csak az ember, mert hogy a maga 
részére megfellelő életteret teremthessen, kultúrába vette magát a talajt . Meg-
fogytak a legelőhelyek és így a pusztai állatok számának is meg kellett fogyniiok. 

Ez az ál la tpuszt í tás csak pé ldá ja annak, hogy mi történt akkor, ormikor 
az ember egy új földrészt b i r tokába vett. Amit az emberről mondunk, az első-
sorban az európai emberire vonatkozik, aki veszedelmes fegyvereivel és nagy 
kultúrigényével mindenütt borzasztó pusztítást vitt véghez az ősrégi állatvi-

* lágban. Szárazról és vízről megál lapí tha t juk ezt. Például Szent Ilona-szigetére 
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;a XVI. században kecskéket telepített be az ember. A szigetet hosszú ideig nem 
látogatták. A kecskék elszaporodtak és Szent Ilona-sziget erdeit alaposain meg-
dézsmálták, hogy az addig erdőkben bővelkedő sziget fá t lan területté alakult át, 
melyen a sziget eredeti f a u n á j a is megváltozott. Szent I lonára az ember ú j állat 
odavitelével gyakorolt kár tékony hatást . Nagyon sok területen azonban kapzsi-
ságával pusztí tot ta ki az ősi természetet. Az £szaki-<jegestenger szigetein élő, 
•repülni nem tudó alkákat (Alca impennis) e madarak tojásaiért , zs í r jáér t és 
tollaiért ir tották ki. Oly a lapos munkát végeztek, hogy ennek a hata lmas ma-
dárnak csak néhány múzeumban van egy-egy kitömött példánya. 

A Mauricius-szigeteken ; Madagaszkár közeliében élt egy galambszerű, re-
pülni nem tudó madár, a d o d o (Didiusi cucui la tus(—ineptus) . A reipülni nem tudó, 
tehetetlen és valósággal állati torzzá hízot t madarat a sziget hollandus felfe-
dezők rövid idlő alatt zs í r jáér t pusztí tották ki. 

1740-ben Steflller a Befhiring-tengerben egy hata lmas , 8 m hosszú szirén-
félét fedezett fel, amelyet róla a természetvizsgálók a Steller-féle tengeri te-
hénnek (Hydrodamal is g igás = Rhytina Stelleri) neveztek el. 1790 óta az ál-
latnak egy példányált sem látták, mert a szárazföldön tehetetlen állatot a szó 
•szoros értelmiébein agyonverték zsír jáér t a tengerészek. Ugyanez a sors vár a 
tengeri v idrára (La tax ilutris), mely ugyancsak a Behring-tengerben él és ér-
tékes prémjéér t olyan kíméletlenül vadásszák, hogy ha még nem, de rövid idő 
alatt elejtik az utolsó példányt, hacsak rendszabályokkal ezt a v idravadásza-
tot nem szorí t ják korlátok közé. 

Hogyha az ember észszerűen j á rna el, akkor mindezeket a tengeri kin-
cseket meg lehetne menteni. Erre példa a tengeri oroszlán (Arctocephalus Ota-
r ianus) szolgáltat , amelynek egyedei a Pribiloff-szigeteken, ahol néhány évti-
zeddel ezelőtt tízezrével gyűltek össze, számuk annyira megfogyatkozott , hogy 
kipusztulásuktól kellett tartani. Észak-Amerika és Oroszország közösen meg-
ál lapodtak abban, hogy ezt a fókavadászatot néhány évre felfüggesztik. Azóta 
a fókák ismét úgy elszaporodtak, hogy okszerű vadászat ta l az állomány fönn-
tar tható. 

Ilyen pusztulófélben Jevő állat sikeres megmentésére a legismertebb példa 
az északamerikai bizonok története, amelyek, ellentétben az Európából kipusz-
tított bölénnyel, számiban elszaporodva ma is nagy csordákban népesítik be a 
részükre fönntar tot t prarie-rezervációkat. 

Mint ebből a néhány példából látható, az ember tud kipusztítani, de tud 
fenntartani is. A fenn tar t ásnak legismertebb módja a háziállatok tenyésztése, a 
ló, szarvasmarha, teve és még egy egész sor olyan háziállatot lehet fölsorolni, 
amelyeknek vad ősei teljesen, vagy majdnem teljesen kipusztultak. Háziállatai 
ú t ján az ember benépesí t i állatokkal a Földet és olyan területekre juttat el ál-
latokat , ahol azelőt t azoknak nyoma sem volt. Hogy Ausztráliába az ott élő 
vadkutyát , a dingót az ember vitte el, azt nagyon valószínűnek tar t juk, de be-
bibonyí tani mind a mai napig nemsikerülit. Hogy azonban az összes háziálla-
tokat Ausztrál iába az európai ember vitte el, azt tudjuk. Ausztráliának jelen-
legi emlősifaunája kialakulásában az ember beavatkozásától okozott . Ez az új 
"fauna a régi emlősifaunát lassanként kiszorítja, az erszényespatkányt az euró-
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pai vándorpatkány, a kenguruka t legelőjükről a behurcolt üreginyúl űzi el, mely 
oly nagymértékben elszaporodot t , hogy ellene mind a mai napig tehetetlen az 
európai ember , mindent puszt í tó eszközeivel is. De magának az embernek is 
árt az üreginyúl, a legelőket úgy aláássák, 'hogy a juhtenyésztést Ausztrália 
számos területén lehetetlenné teszik. 

Az üreginyúl példa arra , 'hogy az ember milyen csapás t okozlhat vala-
mely területen az oda betelepített állatokkal is. Pedig az üreginyulait szándéko-
san vitték Ausztrál iába. Sok esetiben azonban az ember aka ra t án kívül honosít 
meg kártékony al jatokat : a pa tkányokat és egereket a hajóikon éppenúgy el-
vitte az ember a földkerekségnek minden pont já ra , mint azok parazitái t is; a 
pestis és a trichina pedig a patkányok út ján ter jed. Kártékony és veszedelmes 
élősködőket, különösen gazdaság i növények mivelésével tett az ember kozmopo-
litává. A Phylloxera Észak-Amerika szőlőinek kártevője, amely azonban Észak-
Amerikában nem okozott olyan csapást , mint mikor a XIX. század 60-as évei-
ben Európáha átkerült amerikai venyigékkel és itt gyökerek puszt í tására adta 
magá t és ezzel ma jdnem egész Európa szőlőművelését egy időre megbénította. 
Hasonló kértevő a szintén Amerikából hozzánk került vértetü (Eriosoma, 
(Schizoneura) lanigera) , a kaliforniai pajzstetü (Aspidiotus perniciosus) , me-
lyek gyiimölcstermesztésiünkre súlyos csapást jelentenek. 

De nemcsak Amerika' adot t Európának káítevőket, hanem Európa se ma-
rad t adós. A gyapjaspil le (Limanthr ia dispar) Észak-Amerika erdeit annyira 
megtizedeli, hogy noha az amerikai entomológusok mindent elkövetnek a lepke 
puszt í tása érdekében, az mind a mai napig teljes mértékben nem sikerült, úgy, 
hogy az amerikai rovarirtó t á r s a ság egyik tagja, a r r a a kérdésre, hogy mit te-
gyen annak az érdekében, hogy erdőkbe fektetett vagyonát el ne veszítse, azt 
a választ adta, ad j a el az erdőt é s vegyen a pénzen New Yorkban épületet. 

Ez a néhány példa muta t ja , hogy milyen veszedelmes kísérlet az, ha az 
ember a természet nagy egyensúlyát valamely okból megzavar ja . 

A tengeiri-töhén kiirtása lá tszólag semmi nagyobb kárt az emberiség meg-
élhetésében nem okozott. Ma azonban egy hatalmas emlősosztálynak, a ceteknek 
létét fenyegeti veszedelem. A oetvadászatot oly magas tökélyre fejlesztették, 
hogy ha a ceteknek a modern vadásza ta tovább folyik, a cetek kipusztulása el 
nem kerülhető. Itt volnai az ideje, meggátolni azt, hogy ez a rab lógazdaság to-
vább follyon. A szárazföldön, minit mondani szokták, a legsötétebb Afrikában a 
vadászatnak azt a minden embehez méltatlan módjá t űzni már nem szabad, mi-
kor egy vadász csupán t rófea-gyűj tés szempontjából százszámra, lőtte le az anti-
lopekat . Elefánt -vadászat ra olyan engedély kell, amelynek megszerzése diplo-
máciai tárgyalással egyenlő nehézségeket okoz. De ezekre a rendszabályokra 
szükség van, mer t a Capföidön a búrok az ottani emlősök s z á m i t annyira meg-
tizedelték, hogy már csak rezerváciákban él az ősi f auna , máshol mindenüt t ki-
puszt í tot ták azt. Természetes , ihogy ahol az ember megélhetésének szempontjából 
mezőgazdasági területek nyeréséről van szó, ott a zoológusokat érdeklő egy-egy 
r i tkább állatfalj megmentése nem játszhatók döntő szerepet a megtelepedési en-
gedély megadásánál . De azt, hogy tisztán vadászszenvedély kielégítéséért, vagy 
mint a cetek esetében, a szörnyű kapzsiságért egész állatosztályokat irtson az 
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ember ki, mégis meg keltene gátolni. Nem tudjuk , váj jon a megzavart egyen-
súly nem fog ja -e magá t később megbosszulni. Az erdők esztelen kiirtása, v i -
zeknek lecsapolása már nem egyszer megbosszúlta magát és kérdés, váj jon a 
tengeri állatok pusztulása nem fog-e idővel megbánást kiváltani. A cetek azt 
a zsírt raktározzák, amelyeket a plankton szervezetei produkálnak, és mint ilye-
nek, okos gazdálkodással olyan szerepet já t szhatnának, mint háziállataink közt 
a disznó. Kérdés, Ihogy ma, mikor tudjuk, h o g y a geológusok számítása szerint 
a földi olajok már csak néhány évtizedre elégségesek, váj jon nem volna-e cél-
szerű a tenger ezen zsírraktározóit , a ceteket ar ra az időre fenntartani, amikor 
elfogy az olaj. 

„HOMBERG" 1600 ton/nia teherbírású, új Rajna-tengeri hajó, korszerű dairufckáil. 

; <i i 
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AZ A D R I A I TENGERI MAKKOK 
EDDIGI BIZTOS ELŐFORDULÁSI HELYEI 

S ADALÉK A KORROZIÓ KÉRDÉSÉHEZ 
Irta: Kolosváry Gábor dr. e. mt., múzeumőr. 

7 ábrával. 

Tengeri makkokat (Balanomorpha) az Adriai-tengerből nem sok helyről, 
és pedig a keleti, északkeleti és északi partvidékekről ismerünk. Tennivaló tehát 
még bőven van. Az eddig ismert két leggyakoribb fa j a Chthamalus stellatus 
stellatus és a Balanus ampliitrite communis. Ritkáknak bizonyult a Balanus 
perforálás angustus, melyet eddig csak egy termőhelyéről, a rovignói Bagnole-
sziget bar langjából ismerünk. A pontosan kimutatott és így közölhető adatok 
a következők: 

1. Chthamalus stellatus stellatus (Poli), 1759. 
Velence (Nilsson—Cantell); Can. di Lérne (Kolosváry); 
Duino, Quíieto-torkolat (Stammer); Rovignó (Vátova, Kolosváry); 
Trieszt (Heller, Stossisch Graeffe, Solin, Vrj,ainiic (Kolosváry); 

Roch, Kolosváry); Brac-szigete (Kolosváry); 
Split (Soljati, Kolosváry); 

2. Chelonibia testudinaria (Linné), 175S. 

Trieszt (Carus, Graeffe); Velence (Stossisch); 
Rovignó (Vátova, Roch, Kolosváry); Lesina (Heller, Stossisch); 
Orebic (a zágrábi múzeum a d a a t ) ; 

3. Balanus tintinnabulum tintinnabulum (Linné), 1758. 
Duino, Quieto-torkolat (Stammer); Zengg-Med.arija (Soós); 
Trieszt (Graeffe, Stossisch, Roch, Sercola (Graeffe). 

Kolosváry); 

4. Balanus perforatus angustus Gmelin 1889. 
Rovignó (Roch, Kolosváry). 

5. Balanus amphitrite communis Darwin, 1854. 
Velence (Roch, Kolosváry, Brian); Can. di Léme (Roch, Kolosváry); 
Duino, Quieto-torkolat (Stammer); Rovignó (Kolosváry, Roch); 
Trieszt (Graeffe, Roch, Kolosváry); Pola (Mladiáta); 
Fiume (Kolosváry); Vranjic (Gamulin, Kolosváry); 
Split (Soljan, Gamulin, Kolosváry); Kattarói öböl (Gamulin, Kolosváry); 
Cape delle Pierre (Carus—Mertens); 
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6. Balanus eburncus Gould 1841. 
Velence (N. Cantell, Roch); Rovigno (Kolosváry). 
Split (Kolosváry); 

7. Acasta spongites (Poli), 1791. 
Can. di Lémé (Roch, Koolsváry); Rovigno (Kolosváry, Roch). 
Dalmácia (Arndt); 

A termőhelyek után zárójelben lévő személynevek részben a gyűjtőket, 
részben az irodalmi jegyzékben megtalálható müvek szerzőit jelentik. E biztos 
termöhelyű adatokon kívül van még a Magar Nemzeti Múzeum Állattárában 
pár faj , mely (egy kivételével) csupán ,,Mare Aclriatieo" jelzéssel van ellátva 
s így közelebbit .számunkra nem nyújt. Teljesség kedvéért azonban álljon itt 
e pár adat : 

1. Balanus tintinnabuluni tintinnabulum (Linné): a Miketz-féle gyűjte-
ményből, 1851—2066 sz. a la t t ; az 1877. évből 446. és 112. sz. alatt; egy pél-
dány ,,30. h . " jelzéssel; a Forray—Brunswick gyűjteményből 3074. sz. -alatt; 
egy drb. dr. Soós Lajos Molluscaégyüjtéseiből Zengg-Mediarija megjelöléssel. 

2. Balanus amphitrite communis Darwin: 1862-ből 164—1969. sz. alatt 
mint Újhelyi Imre a jándéka; egy példány 1877-ből 446—112. sz. alatt . 

3. Chelonibia testudinaria (Linné): 28. sz. alatt 1848-ból, mint Pius Titius 
a jándéka ; 1862-ből 164—1971. sz. alatt, mint Újhelyi Imre a jándéka. 

4. Chthamalus stellatus stellatus (Poli): több példány 1848-ból, mint 
Pius Titius a jándéka; 1863-ból 182—75. sz. alatt. 

Megállapíthatjuk azt is, hogy a Chthamalus és a Balanus amphitrite com-
munis nemcsak egyéniszámban leggyakoribb az Adriában, hanem füldrajzi lag is 
a legelterjedtebb. Velencétől a Kattarói öbölig végig az egész keleti partvidé-
ken honos. Az Acasta spongites dalmáciai szórványos elterjedésére m á r Arndt 
hivatkozik, tehát ez a fa j az északi részekben gyakoribb. A Balanus tintinna-
bulum és a Balanus perjoratus eddigi helyi elterjedéséről közelebbi következ-
ketést még nem. vonhatunk, mert e tekintetben még nem áll elegendő megfi-
gyelés rendelkezésünkre. Ritkább voltukat azonban már most megállapíthatjuk 
az elmondottakból is. 

* 

Most pedig térjünk át a település kérdésére. „A Tenger" 1938. VII—XII. 
számában Mladiáta ezredes úr adataiból kitűnően megismertük azokat a nehéz-
ségeket és körülményeket, melyek főleg a B. amphitrite communis f a jnak a ha-
jók testére való letelepedésével oly sok bosszúságot okoznak a tengerészeknek. 
Lássuk már most közelebbről azt, hogy ezek. a tengeri makkok tulajdonképpen 
minek a segítségével tudnak megtapadná a felületen, ahol őket gyűjtés alkal-
mával találni szoktuk? 

A másodlik lárvaál'lapotban az állat feji részével (antennuláris rész) meg-
tapad azon a talajon, mely fa j iságának legjobban megfelel s melyet így, aktive 
felkeresve, magának kiválaszt. Ekképen egy fa j egyénei rendszerint egymás 
mellé telepednek s így jönnek létre a Balanus-tefepek (coloniák). 
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Felső négy ábra: a. beteg Ostrea-hatgyló zárórésze oldala-nézetben. — b. ugyanaz felül-
nézetben, — c. egészséges Ostrea oldalnézete. — d. uigyamamuraík felükiéziete. — 1—2 
ép gyiörágylhiáziriéteg. — 3. Rátelepedve egy Balanus concavus. — 4. Küisö kéregrész. — 

5. Daganat vagy káros duzzanat. — 6—7. Zárórész. — 8. Zárórész alsó felülete. 
(Szerző eredeti rajzai.) 

1. ábra: A Balanidák cementmirigyének vázlata. (Brooh nyomén. — J és O főikivezető 
cső. — L másodlagos kivezető csövecske. — K mirigy. — M elágazódás. 

2. ábra: Cementmirigy-láncolat. — E mirigy. —• F egyszerű ikivezetö cső. — G külső 
elágazó vezeték. — H mészszövethá'ózat. 

3. átora: A—I. kivezető. — D—II kivezető. — C mirigy. — B a másik mirigybe átvezető 
függelék. 
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A tengeri makkok helyhezrögzülését az úgynevezett „cementmirigy" te-
szi lehetővé. Ez a mirigy a kifejlett állatokban visszafejlődik s csak a főkivezető-
c:ő marad meg belőle. Ez a kivezető csatorna később másodlagos fejlődésnek 
indul és gyöngyszemsor alakú összetett miriggyé válik. Ennek az átalakulás-
nak kapcsán páros, másodlagos kivezető csövecskék fejlődnek ki. Ezt az álla-
potot mutatja be az 1. és 2. ábra vázlatos rajzon. A másodlagos kivezető csö-
vecskék elágazódnak és mészszövethálózatot alkotnak s ezután a talpazaton 
nyílnak. (2. ábra) . Az itt kihatoló váladék (secietum) az, mely ragasztó ha-
tású. E váladék vegyi mibenlétét a tudomány még nem isimeri. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a kiválasztott felszín-minőség vegyi összetétele és a mirigy vegyi 
természete között szorosabb összefüggés áll fenn. Ezért van aiz, hogy egyes 
fa jok meghatározott felülethez ragaszkodnak. Vannak fajok, melyek bálnabő-
rén, teknősök hátán (Chelonibia), rákok páncélzatán, csiga- és kagylóhéjon 
(Balanus), szivacsokban (Acasta), koráitokon (Pyrgoma, Crcusia), mészköve-
ken (Chthamalus), homokkösziklákon stb. . . . telepednek meg előszeretettel. 
Sőt vannak olyain f a jok is, melyek Lithodomus módra a mészkőben fúrnak is. 
Ezeknek váladéka hasonló kell, hogy legyen a Lithodomus és a Ciiona fúró-
szivacs oldó váladékához. 

Az is bizonyos, hogy a legtöbb fa j természetes településének felületét nem 
korrodálja. így a csiga és kagylóhéjak, üveg, farészek mentesek maradnak maró 
hatásuktól. Szivacsokban sem tesznek kárt, bér megfigyeltem, hogy a szivacs 
rostjai a település helyén olykor erősen elíormátlanodinak és összekúszálódnak. 

Minden szabályszerűség alól azonban van kivétel. Egy fosszilis nagy 
Ostrea-héjon, melyet a budafoki oligocan-miocan rétegekből gyűjtöttem, talál-
tam egy Balanus concavust. ( ( a — d ábrák.) Ez a tengeri makk a kagyló záró-
izomzatáiraál telepedett meg, de úgy, hogy a belső gyöngyházrétegre is részben 
ráült. A gyöngyházréteget fedő köpeny idegen testek rátelepedése következté-
ben s nagy érzékenységénél fogva előbb-utóbb a gyöngyház réteg bur jánzásá-
hoz vezet. Az igazgyöngy-képződésében is hasonló jelenség megyen végbe a 
gyöngyházkagylóban. Hasonló gyöngyházrétegburjánzást állapítottam meg a 
Balanus concavus által megült Ostrea belső héjfelületén is. A cc.nchiolina réteg 
erősen kékes-fekete színben hata lmas duzzanatot hozott létre (a rajzon 5-tel 
jelülve), melynek csúcsán ül a Balanus. Az eltorzulás meglehetősen nagy fokú 
(b. áb ra ) . Kétségtelen, hogy a Balanus concavus Bronn akkor tapadt meg a 
kagylón, amikor még élt, különben a duzzanat nem képződött volna. Semmi 
kétség sincs aziránt sem, hogy a Balanus rátelepedés elsősorban fizikai ingert 
képzett, mert ez is elegendő arra, hogy az izgatott részben meginduljon a csont-
hártyaizgatására a beáll, csontburjánzáshoz hasonló burjánzási folyamat. Az is 
kétségtelen azonban, hogy ahol egy Balanus meg telepedig, ott nem csak fizikai 
inger ténye forog fenn, hanem a már ismertetett cementmirigy váladékának 
vegytani hatása is szerepet játszik. Ez a szerep vagy közömbös s akkor a meg-
ült felületen semmiféle elváltozás nem áll be, vagy ha nem közömbös, mint a 
hajófestékek esetében, ott a Balanus által okozott veygtani ha t á s korrózióvá 
válik. Ezen az eseten kívül sokszázra rug azon begyűjtöt t paláontologiai Bala-
/u/s-objektumok száma .melyeket a budafoki oliigocá-miocan rétegekből ki-
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szedtem, de egyetlen esetben sem tapasztaltam, hogy a quarckavicsokon, me-
lyaken ezek rendszerint megtelepedtek, a legkisebb változást is létrahozták 
volna. 

Előző cikkünkben megismerkedtünk a Balanusok korróziójának káros és 
a hajózásra veszedelmes körülményeivel, itt megismertük most kiegészítésképen 
a „bűnös" mi ni gyet, mélynek a korrózióban, a legfőbb szerepe van. — Egy lé-
péssel ilyenformán közelebb kerültünk ahhoz a kérdésihez, melyet a múltkori 
cikkünkben MIadiáta ezredes úr értékes adatainak már puszta ieközlésével is 
mint egy feladatszerűséget ,,A Tenger" hasábjain kitűzött azok elé, akik ezek-
kel az érdekes állatokkal foglalkozni kívánnak, rámutatva arra, hogy ez a kér-
dés fontos gyakorlati problémákat rejt magában. 

Sajnos, jelen pillanatban többet még nem mondhatunk, mert hiszen ezek-
nek az állatoknak mirigyével sem hystológiai szempontból, sem biológiai szem-
pontból, legkevésbbé gyakorlati szempontból még egyáltalában nem foglalkoz-
tak a búvárok. 

IRODALOM: 

!. IV. Arndt: Die Nutzsichwámmie und! dia Schwaimmfi'sdierei Jugoslaviens. Sitz'bungsb. 
Geis. Naturf. Gea. Berlin, 1937. 8—10. November 324—367. old 

2. A. Briati: Le cenobiosi dlei pali niella ilaiguna Veneta. Atti d. Soc. Sc. Lettr, di Ge-
Mova. 1938.Pav»,Vol. 3. Fasc. 2. 1—22. old. 

3. ]. V. Carus: Rrodiromue fa-uinae Mediterrameae. I. 1885. Stuttgart. 
4. E. Graeffe: Uiber des Gollfes v. Triest. Cruistaicea, Arb. Zool. Inst. Wien u. Zool. St. 

Triiest, 13. 33—80. öML 1902. 
5. C. Heller: Carctnologische Beitráge zur Fauna des Adr. Meeres. Verh. k. k. Zool. 

Bot. Ges. Wien, 16. 1866. 723—260. old. 
6. ü. Kolosváry: Studlien' a:n adri<atisah,en Balanem. Festsohr. f. E. Strand. Vol. 3. 1937. 

Rigia. 553—555. old. 
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8. Nilsson—Cantell: Reviisilon der Samiml. rez. Ciripp. dies Nait. Mus. Basel, On Ver'h. 

naturf. Ges. Basel, 42. 1932. 103—137. old. 
J. /-. Pax: Panazioaimthus axineiaö als Höhlenibewohnier. Not. Inst. Rovigno. Bd. 2. 

No. 5. 1937. 
10. T. Soljan: Blemnius giailierita L. Acta Adriiatioa, No. 2. Split. Oceanogr. Inst. 1932. 
11. H. J. Stammer: Die Fauna dies Timiavo. Zoolag. Jahrb. Abt. Syst. — Okol. 1932. 63. 

H. 5—6. 521—714. old. 
13. A. Vátova: Compend. della FI. e. Fa/uinia del Maré Adriatico. 1928. Comitato Tha -̂

lassognaphioo Italtamia Mem. CXLIII. Rovigno. 
14. Hj. Roch: Hiamdlbuch d. Zoologie. Cirripedien. B. III. a. p. 503—552. old. Berlin. 
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ZUSAMMENFASSUNa: 

Verfasser gibt diejenigen Fundorte an, die für die Verbreitung der adria-
tisohen Balanomorphen bisher sicher erforsdht worden sind. 

Es folgt eine kurze Eriauterunor über die Cementdrüsen der Balaniden im o í> 
Zusammenlhange miit der Frage der Besiiedelung, Anheftung, Korrosion und 
Widerstnadsfáhigkeit dieser Tiere gegen Gifte. 

Sodan weist er auf eine pathologische Erscheinung hin, die er an einer 
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Ostrea aus den Oliogocán-Miocan Schichten von Promontor (Ungarn) beo -
bachtete. Diese patholoigisdhe Erscheinung hat eine Balanus concavus fossilis 
auf der Ostrea bervorgerufen. 

Es hanidelt síidh hiier um eine geschwulstartige Erkrankung der imneren 
Flache des Sdhllussteáles der Schale. Die Abbildungen c und d stellen den Schluss-
teil einer gesunden Ostrea dar und zwar c in Seitenanisicht und d von oben ge-
sehen. Die regelmássigen Wachstum.sli.nien und die gewöttinlichen, abschnitt-
artigen Straifungen. sinid hiier sichtbar (mit Nr. 6 und 7 bezeichnet). Die Zeich-
nungen a und b stellen die krawke Sdhale dar, a in Seitenansiaht, b von oben 
betrachtet. Die seitliche Verschiebung und der Zerfall der gesunden Schlussteil-
oberflache (segmentart ig gesitreiftier Teiil) in zwei Teile, ist zu beobachiten: 6 
und 7. — Hingegen wuchert a>uf der Gratgegend der AnschweHung die auf der 
Abbildung mit 5 bezeichmete Conchiolinsűhicht stark geschwulistartig. Diese Ge-
schwulst drückte den gesunden Teil 6—7 seitl'ieh he rab und an der Spitze ist 
dieselbe cavernenartig korrodiert. Bedauerlicherweise Iiess sich ein Balanus ge-
rade auf diesen hypeirtrophischen Teil nieder, trotzdem sind aber die Umfange 
der pathologisehen Verwudhierung des Schlussteiles, — besonders auf Zeichnung 
b — gut zu erkennen,. Die verwucherten Teile reidhen bis an die Kantén der 
Schale. Auf Zeidhnung b bezeichnete ich diese Steile mit Nummer 5. 

Zum Verstandnis der Abbildungen diene noch Folgendes: 

Die vier oberen Abbildungen: a. Sohiloss-teil einer kiranlkeni OsÍAeíí-Muschel. (Seiteniam-
sioht.) — b. dtto Draufsicht. — c. und d. gasimde Ostrea. — 1—2. Perlmiuttersűhidht. — 
3. auígelaig-erte Balanus concavus. — 4. áirssene Rinidle. — 5. pathologische Gieischwulst. 
— 6—7, Schiliessteil. — 8. elessen unitere Fláohe. (Oráginalzeiobniung des Autors.) 
Abb. 1. — eCmentdrüsse der Balaniden ,niach Broah. — ] un'd O Hauptausifüiirunigsgan'ge. 
— I. setaiidárier Ausfiühirungsg?.ing. — K- Drüse. — M. Verzweigumg — A!bb. 2. Zement-
drüsenkette. — E. Drüse. — F. leiiniaidhier Ausfülhnumgsikanial. -— G. áusseirer A'hzwei-
gun/gsgaimg. — H. Kialkigíwebonietz. — Abb. 3. A. erster, — D. zweiter Ausführuingsgainig. 

— C. Drüse. — D. Sactertig;er Amhamg u. Uberführwnig zur náchsten Drüse. 
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K I S E B B KÖZLEMÉNYEK 

Ujrendszerű Lentz-hajó-gőzmotor. — A korszerű szelepes dugattyusgőzgé-
pek alkotója, Lentz Hugó, abból az elgondolásból indult ki, hogy a többhengeres, 
keresztfejnélküli, magasfordulatú nyersolaj motorok szerkezeti és üzemi előnyeit 
a gép szerkezeti felépítésében is érvényre juttassa. Egyenáramú rendszerű góz-
1 no torjának építése 6 és 9 hengeres kivitelben, több típusban, 250-től 1875 ind. 
lóerőig van tervbevéve. A hengerek elhelyezése a szokásos álló rendszerű, vagy a 
mellékelt ábrán látható csillagalakú. A belépő gőznyomás 30 at., túlhevítese 500 
C°, töltés 5—8%, 'közepes gőzhőfok a hengerekben 3Ü0 C°, ami üzemi szempomtból 
kedvező. Jellemző a gőzmotor kis hengerméretc, mely a legnagyobb típusnál 300 
mm átmérőjű és kis gépsúlyt ad, eltekintve a szerkezet kön.nyü kivitelétől, mint a 
könnyűfém dugattyuk stb. Minden hengeren egy kis beömlő szelep van, a kipuffo-
gást a dugattyú a hengerfalon lévő réseken áit vezérli. 

A beömlő szelepeket a vezérlőtengely bütykeivel emelik, az irányváltást pe-
dig e bütykök elállításával végzik. 

6000 lóerejű esi 11 aga lakú Lentz gőzmotor. 

Nagyobb teljesítményeknél a csillagalakú elrendezést a ján l ja Lentz, melynél 
a henger három 120° szögtávolságban van elhelyezve a fogantyútengely kereszt -
síkjában. A henger átmérője 600 ram, a löket 300 mm; két hármas hengercsoport-
nál, a hathengeres motor 900 percfordulatnál 6000 ind. lóerőt teljesít. A gőzfo-
gyasztás 3 kg/le. ind. 

Hogy miit jelent eniraek az újrendszerü gőzmotornak alkalmazása hajókon, 
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súly szempontjából, azt a következő táblázat szemlélteti egy hármas expanziós, 
kettős kompound, kondenzációs hajógőzgéppel egybevetve: 

A Lentz-gőzmotor térszükséglete is csak egy kis hányada az ugyanoly telje-
sítményű rendes gőzgépének. Nincs akadálya, hogy az említett gőzfogyasztás 
tovább csökkentessék a stabil gépeknél elért 2.5 kg értékig. Ehhez járulna a kisebb 
beszerzési és üzemi költség, egyszerűbb szerkezeti felépítés és a 92%-os hatásfok. 

Ujabban 2000—2500 fordulatú, kisméretű, 500 lóerejű, csillagalakú seria-
gőzmotorokat terveztek, 'melyek pld. hajók lapátkerekeinek közlőmű útján való 
meghajtására is alkalmasak. 

A gőzgépek fejlődése terén korszakalkotó jelentőségű a Lentz-gőzmotor, 
melyet elsősorban a belhajózásnál kivannak hosszabb tartamú üzemi vróbának 
alávetni. Mladiáta. 

M. A. N. új rendszerű jármű-Dieselmotorja, Ez a négyhengeres 4.5 literes 
2200 fordulatú motor 70 lóerő teljesítménynél 165 gramm üzemolajat fogyaszt 
pro eff. lóerő óra. Az üzemolajat közvetlenül a dugattyú gömbalakú vájata által 
képezett elégési térbe fecskendezik, miáltal tökéletesebb elégés volt biztosítható. 

Szabványos áruszállító tengeri hajók az Egyesült Államokban. Az U. S. A. 
tengerészeti vezetősége az 1936-ban hozott törvény értelmében állami felügyelet 
alatt 500 kereskedelmi hajót építtet, melyek a haditengerészet segédhajóit képezik 
és amelyeket ez utóbbi a hajózási társaságoknak elad. Három típus épül, a kö-
vetkező 10 éves ciklusban . A „C 1 "-típus jellemző adatai: 

Véd- vagy teljes fedélzetű, Dieselmotoros vagy gőzturbinás gépezetű, egy-
csavaros, 14 teng. mfd. sebességű. Hossza 118.9 m, szélessége 18.3 m, oldalma-
gassága 11.4 m, teherbírás 7600 t, 7.2 m merülésnél és 11.300 t vízkiszorítással. 
Befogadóképessége 5030 BRT, személyzet 43, menetsugara 16.000 teng. mfld tur-
binásnál és 21.000 teng mfld. Diesel-motorosnál. A fenti adatok a védfedélzetű 
típusra vonatkoznak. A teljes fedélzetüéi valamelyest eltérők. Így a hossz 120.4 
m, a teherbírás 9200 t 8.4 m merülésnél, vízkiszorítása 13.000 t, befogadóképes-
sége 6750 BRT. A csavarfordulat 90/perc. A Diesel-motoros hajóknál a két 2000 
lóerejű, átkormányozható főmotor elektromágneses vagy hidraulikus kapcsolóval 
van a közlőműhöz csatolva, a turbinás hajóknál pedig tót vízcsöves kazánban fe j -
lesztik a 25 at. gőzt, melyek fogyasztása 0.28 kg pro eff. lóerő óra. 

Öt áruralctárhoz 12 darab 5 tonnás teherbírású és azonkívül egy-egy 30, 
III. 50 tonnás árbocdaru szolgál. 

Az egész személyzetet a hajó középső felépítményében, a gépház felett he-
lyezték el. Az á r u - és csónakdarucsörlök villamos hajtá'súak. Az áruraktárak és 
a személyzeti helyiségek mesterséges szellőző berendezéssel bírnak, a raktárak 
vasfedelekkel, a giro-tájoló önműködő kormánnyal vani ellátva. 

A „C 2" és ,,C 3"-tipusú hajók méretei valamivel nagyobbak. Hossz (C 2) 
133 m, a függ. ik., szélesség 19.2 m, teherbírás 9400 t 7.9 m merülésnél és 14.000 
t vízkiszorításnál. Bef. kép. 6200 BRT. Sebessége 15.5 tg. mfd. 6000 tg. lóerőnél; 
5 árutérhez, 15.600 m3 űrmérettel, 18 villamos hajtású 5 tonnás árbocdaru és egy 
30 t daru tartozik. A központi fűtés klima-berendezésú, a személyzet egy-három 
ágyas fülkékben' talál elhelyezést. / 

Kompound ^gép 
Súly kondenzátorral 50 t 
Gőzfogyasztás . . 4.7 kg/le ind. 
Teljesítmény . . . 1200 le ind. 
Súly pro le ind. . . 42 kg 

1200 

3.2 t 
3.2 kg/le ind. 

2.75 kg., ebből 1.1 kg a motor és 
1.65 „ a közlőmű 

Lentz gőzmotor 
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Újrendszerü pneumatikus erőátvitel hajócsavarmeghajtásnál. — A svéd 
Göta-művek 1927—29-ben kezdett kísérleteiknél kétütemű Diesel-motorral (350 
mm furat, 520 mm őket) légsűrítőt hajtottak és az 5 at. nyomású levegőt, újabban 
gáz-levegő keveréket dugattyús gépek vagy turbinák haj tására használták fel, 
melyek azután a hajócsavarokat hozták működésbe. A rendszer thermikus hatás-
foka 35%. Későbbi kísérleteknél a kipuffogó gáz—sűrített levegő keveréket hasz-
nálták és 5 at. nyomást, illtetve 425—500 C° hőfokot találtak legkedvezőbbnek, 
a szerint, amint dugattyús gépi vagy turbinás csavarhajtást használtak. Az üzein-
anyagfogyasztás 180 g / lóerő óra volt, aimi a tiszta Dieselmotor üzemét már meg-
közelítette. A feltöltéssel működő, 7.5 kg/om2 középnyomású, könnyű kivitelű, 
gyorsjáratú, kétütemű, egyenáramú, öblítéses Dieselmotormál a beömlést henger-
fal-rések, a kipuffogást pedig önműködő szelep szabályozzák. M. ]. 

A Kujbyschew-i (Szamára) orosz Volga-vizierőmű és duzzasztó építése, 
amely ezidőszerint a világ legnagyobb vizierőműve lesz, 1938-ban kezdődött és 
befejezése 1945-re van tervezve. Két nagy erőműből áll: Shigulew és Perewulük. 
Az erőművek összesen 17 darab 200.000 lóerős turbinából fognak állani. A Volga-
szabályozás, illetve a többi erőmüvek kiépítése után 5 m merülésű hajókkal lehet 
majd idáig közlekedni, Moszkváig pedig 2.3 m merülési hajók juthatnak majd. 
Ez az erőmű kiépítése után 3.4 millió kilowatt energiát fejleszt, minimális évi 9.5 
miliiárd kwó-val. A termelt 440.000 Voltos áramot 900 km távolságra fogják ve-
zetni. A felduzzasztott vizet pedig óriási területek öntözésére használják. 

Az orosz Bug—Pripet-csatorna munkáit áprilisban befejezik. Ezzel közvet-
len vizi összeköttetés létesül a Keleti-tenger és a Fekete-tenger között a Dnjepr, 
Pripet, Bug és Visztulán át. 

A Suez-csatoma bevétele 1939-ben 7.99 millió font volt, vagyis 1.C7 miil'.ó 
font-al kevesebb, mint az előző évben. 

Két 35.000 tonnás személyhajó építését vette tervbe az Egyesűit Államok 
kormánya, melyeket úgy építenek, hogy háború esetén repülőgép-anyahajóként, 
75 gép számára lesznek felhasználhatók és ennek megfelelően már az építésnél 
berendezve. A hajókat a Kelet-Ázsia forgalomba fogják beállítani. 

Emelkedő tendenciát mutat az elmúlt év hajóépítése. — Az Egyesült Álla-
mokban az 1939. év a legjobb volt 1918 óta. Összesen 108 hajó 833.000 BRT-va! 
épült, ezek közül 28 hajó elkészült és 40 hajó vízrebocsáttatott. 

Svédország hajógyárai 1939-ben 250.000 BRT hajóürt készítettek, tehát 
50%-al többet, mint az előző évben. 

Norvég hajózási vállalatok számára 1939. végén belföldön 65 hajó 102.000 
BRT-val és külföldi, főkép svéd és dán hajógyárakban 75 hajó 557.000 BRT-
val épült. 

Az Adolf Hitler-csatorna megnyitása múlt év december 8-án. A 41 km-es 
csatorna hat évig épült és egyelőre a 750 tonnás Plauer-méretű uszályokra lett 
méretezve. A későbbi kiépítésre vlaó tekintettel azonban a hat zsilip 12 méter szé-
lesre készült. Az A. H.-csatorna megnyitásával egyidejűleg az Odera—Duna-
csatorna építését is megkezdették, amely 320 km hosszban Oderberg—Prerau vo-
nalon a szlovák határ mentén a Dunáig ér, amelybe két ágban, Pozsony felett és 
Wien-nél torkollik. Kelet felé az A. H.-csatorna a Visztula folyamvidékébe hatol, 
innen később a San és Bug, illetve Dnyeszter folyókon át csatlakozást létesít a 
Fekete-tengerrel. 

A Neder'andsrhe Scheepsbouw Mij. Amsterdamban ú j sólyát épít, mely 
70.000 tonna vízkiszorítású hajók számára is elegendő lesz. A sólya alsó vége 
i.5 m -̂el fekszik a víz színe alatt, zsilipkapuval lezárható. 



A TENGER l ö 

Pearl Harbour-ban (Hawai) az Egyesült Államok kormámya 2 szárazdock 
epítésére adott megbízást összesen 6 millió dollár értékben. Az egyik dock 45.000 
tonnás vízkiszorítású hajók számára megfelelő méretekkel fog bírni. 

Konstantza kikötőjének forgalma 1939-ban 3.83 millió volt, amelyből 3.67 
millió t kivitelre esett, amieiy kivitel 1938-ban 3.94 millió tonina volt. Ennek fő-
tétele a nyersolaj 2.77 millió tonna értékben. 

A svéd Falsterbo-csatorna építését, amely az aknáiktól veszélyeztetett 
Geresund-ot a parti hajózás számára elkerülhetővé tenné, sürgősen kiépítik. 

Oslo kikötőjének forgalma megnövekedett 1939-ben. Összesen 28.Ü11 parti 
hajó (4 millió BRT) és 3127 tengeri hajó (6.1 millió BRT) forgalma volt, amely-
ből 2.74 millió tonna áru kivitel és 0.76 millió tonna behozatal, összesen 5 millió 
korona bevétellel. 

Tokio kikötőjét 30 mi.ilió Yen kölaséggel kiépítik és Yokohama-val csator-
nával kötik össze, miáltal 10.000 tonnás hajók átrakodás nélkül elérhetik ma jd 
Tokiót, ahova eddig csak 4.000 tonnás hajók futhattak be. 

Anglia hajógyárai állami felügyelet alá kerültek. 
Belgrádban nagy ha jógyár létesítését tervezik felerésznien bel- és külföldi 

tőkével, érdekeltségek részvételével, 30 millió Dinár tőkével. Ez a gyár a javítási 
munkálatokon kívül főkép az állami jugoszláv hajópark felújí tására, új hajók, 
áruszállítók és vontatók építésére fog szolgálni, mert a külföldi dunai hajógyárak 
elfoglaltságuk miatt erre nem vállalkoztak. 

Hajóforgalom Antwerpen-, Rotterdam- és Amsterdamban 193ü-ben csök-
kent. Befutott hajók 1939-ben: Antwerpen 9524 hajó 15.9 millió NRT, Rotterdam 
1 i .298 hajó 18.6 millió NRT, Amsterdam; 3110 hajó 4.0 millió NRT, Nieuwe W a -
terweg 13.140 hajó 21.5 millió NRT. — Csökkenés 1938-al szemben 19.7, 21.2. 
14.4, ill. 22.2%, ami a háborús viszonyok következménye. M. / . 

KÖNYVISMERTETÉS ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 

Mauritz Béla. A föld és a tenger. Budapest, 1940. A kir. Magyar Természet-
tudományi Társulat kiadványa. A „Természet világa" című, 4 kötetes sorozat 3-ik 
kötete. 

A szerző több tudós társával karöltve szakszerű módon, de közérthető nyel-
vezettel tárgyalja az első részben a föld felépítésére, anyagára, alakjára, gömb-
héjas szerkezetére, kémiai összetételére, a föld belsejében uralkodó nyomásra és 
hőmérsékletre, valamint a föld kérgét átalakító körfolyamatokra és a kőzetekre 
vonatkozó kérdéseket. A I-ik részben a föld kérgét átalakító erőket vizsgálja és 
annak során a vulkánok működésével, a földkéreg emelkedésével és süllyedésével, 
a redőzések, földrengés és exogén erők jelenségeivel, az üledékes képződmények-
kel és az atmoszferiliákkal foglalkozik, majd Ballenegger a termőföldet tárgyal ja . 
A függelékben pedig Koch Sándor Magyarország legfőbb bányahelyeiről és ás-
ványelőfordulásairól értekezik. A 3-ik, A tenger című fejezetben, Kéz Andor a 
legújabb tudományos kutatások eredményeit mutat ja fel, kitérvén a tengeri me-
dencék alakulásaira, a világtengerek tagozódására, a imélységmérésre, a tenger-
fenék üledékeire, a tengervíz fizikai tulajdonságaira, a hullámzás, tengerjárás, ár-
apály és áramlások jelenségeire, a tenger jegére és az oceánográfia sok más ér-
dekes kérdéseire. A hatalmas kötetet 4 színes, 20 fekete melléklet és 158 szöveg-
közti kép és vázlat egészíti ki. 
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Gaál István. A f ö d és az élet története. Budapest, 1940. A kir. Magyar 
Természettudományi Társulat kiadványa. A „Természet világa" című sorozat 4-ik 
kötete. Az egész sorozat ára 80.— pengő. 

Szerző mesteri módom tárgyalja a föld történetének egyes korszakait, a kö-
dös ös-multtől a baktériumig, a föld és az élet keletkezésének nagy problémáit 
fejtegeti. Tárgyalja Osborni kérdéseit, hogy új dolog-e a földön az élet és más 
bolygókon megvan-e az. A ;kozmogómia, földtan és őslénytan problémáit t á r ja fel. 
A vízben fellépő első élőlények a hajnalkor küszöbén, a nyüzsgő élet a hajnalkor 
óceánjában, a gerinces állatok megjelenése a föld ókorában, a perm, karbon, devon 
és szil.ur korszakai, az őspáfrányok és őszsurlók, az óriási százlábúak, a devon-
kori ősrák, tara jos gyíkok világát szemlélteti. Leírja az anhidrit, konyhasó és ká-
liumtelepek keletkezését, az óriás hüllők és sárkányok korát, majd a föld közép-
korának elejém az ősmadarak és emlősök megjelenését, az európai vízözönt, végül 
az új kornak főbb jelenségeit és a mai embertípus fellépését, a jégkorszakot, az 
ősmamimut, őstülök életét és kitér a fejlődéstörténet főbb problémáira és mai ál-
lására is. Stílusa világos és lebilincselő, a tárgykör minden művelt ember érdek-
lődését felébreszti. A föld évmilliós történetéről lebbenti fel a fátyolt és e távoli 
múltból reánk maradt, fel tár t kövületek beszédes képsorozatából az élet fejlő-
désének nagy, örök kérdéseire igyekszik feleletet adnii. Mladiáta. 

Pannonhalmi szeml/e. 1940. 1. sz. — Blazovich J. Kortün:e;te;k egy író tükré-
ben (Rcmano Guardini). — Kalmár: A brit világbirodalom szervezete. — Jám-
bor: A leveníeképzés érdekében. — Mihályfi: Rodin. 

Annalen der Hydrographie u. ínaritimen Meteorologie. 1940. Heft I. — 
Veítin; der Entdecker des europaischen Monsuns. Von J. Blüthgen. — Eine sta-
iisíische ünitersuchung atmospharischer Zirkulationsschwankungen'. Von Burk-
hart. — Heft II. — Ein Verfahren zur Berechnu.ng der eintagigen Tiden. — Von 
Hanstn. — Die tagliche Erwannung der Atmosphare infolge der Absorption der 
direkten Sonnenstrahlung durch den atmospharischen Wasserdampf. Von Joa-
chi/m. Tanck. 

Bolletino di pesca, di piscicoltura e di idrobiologia, 1939. XV. fsc. 6. — 
Novembre-Dicembre 1939. — Brunelli: Migrazior.e e colonizzazione peschereccia. 
— Serbetis: I' eta et raccrescimento dei Mugilidi. — Contributo allo studio deli' 
aliinienitazione dei pesci. M. ]• 

Maríné Rundschau. 1940. Heft J a n u á r ; Beríiin, Mittler u. S. Wie dachte 
man in Bniglland vor Kriegsausbruch über die Seekriegsführung! Von Groos. — 
Das britisich-franizösisohe Frach'traumproblem. Von Dr. Stuedel. — Trade follows 
the flag. Von Handel-Mazetti. — Heft F e b r u á r : Der Welt grösstes Unter-
nehmen. Von Dr. Geyer. — Strategie der Auflösung. Von Mohr. — Aus der Zeit 
des norddletutschlein Bundes. Von Miohaelis. -— Die englischen Marineutereien im 
Jahre 1797. Von Tagért. M. J. 

Felelős kiadó: Mladiáta A. János. 
Bethlan Gábor irodalmi és nyomdai rt. Budapest, IX., Kálvin-tér 8. 

Műszaki igazgató: Lombár László. 
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ALAPÍTÁSI Év 1844 Direktion: X.,Kőbányai-út39 
GYÁRTMÁNYOK: Vasúti kocsik és vasútbiztosító berendezések. Diesel-motorko-
csi'k. Villamos -gépek. Teljes világítási' és erőátviteli berendezések. Villamos moz-
donyok. Vasutak villamosítása. Transzformátorok. Villamos készülékek. Számlá-
lók. Hajók és hajógépek. Kazánok, tartányok. Híd- és vasszerkezetek. Emelő- és 
szállítóberendezések. Benzin-, petróleum-, nyersolaj-, szívógázmótorok és generá-
torok. Jármű Diesel-motorak. Szivattyúk és turbinák. Hengerszékek, hengerrovát-
'koló gépek. Mezőgazdasági gépek. Aprító-, kerámiai- és téglagyári gépek. Érc és 

szélelökészítő berendezések. Hűtőgépek, öntvények. 
ERZEUQNISSE: Waggoribau, Diesel-Triebwagen, Elektrische Maschinen und Lo-
komotiven, Beleuohtungs- u. Kraftanlaigen, Ele'ktrifizierung vioin Eisenba'hnen, 
Transformatoren, Schiff- u. Schiffsmaschirtebau, Kessel, Brüoken, Eiseninstruik-
tionen, Hebezeuge, Bagger, Sauggasanlagen, Benzin- u. Roholmotoren, Fahrzeug-
Dieselmotoren, Pumpen, WalzenstüWe, Laindwirtsohaftliche Maschinen, Erzieufbe-

rei tunigsain 1 aigen, K üh 1 m asch i nen. 
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Láng L. Gépgyár R.-T. Pudapest 
Alapíttatott 1868. 
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450 lóerős, közvetlenül á tkormányozható hajódieselmotor; 
4 drb . szállítva a M. F. T . R.-nek. 

H A 3 Ó D I E S E L M O T O R O K . 
Gazdaságos üzem, legnagyobb üzembiztonság. 

Gőzturbinák, Dieselmotorok, gőzgépek hajóvilágí tás cél jára, 
gőzturbinás szívóhuzampropellerek. 
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Budapest V., Mária Valéria-utca 11. 
ROYAL HUNGÁRIÁN RIVER AND SEE NAVIGAT10N CO. LTD. 
Unterhalt regelmássige Personensciffahrten auf der Donau und der 
Tisza, ganz- und halbtagige Ausflugsfahrten nach Visegrád u. Esz-
tergom, kurze Vergnüguns -u. Promenadefahrten im Stadtbereich Bu-
dapest, mit dem; Salondampfer „Zsóf ia) ) . Verantaltet Gesellschafts-
reisen mit dem Schnelldampfer „Erzsébet királyné" bis Passau und 
Rustschuk mit Anschluss nach Varna, verabfolgt kombinierte ermas-
sigte Karten im Rundreiseverkehr mit Schiff, Bahn und Fluzeug. Ver-
mietet Schiffe für Sonderausflüge, unterhalt den Lokal-Personen-
schíffsverkehr in Budapest. 

Erstklassige Restaurants an Bord in Verwaltung der Iníerna-
tionalen Schlafwagen Ges, 50%, Fahrpreisbemassigung bei 14-tagigem 
Aufenthalt und Preisbegünstigung für Fahrten in der Vor- und Nach-
saison, bei Rückfahrten und Monatskarten. 

Bethlen-nyomda Tt. Budapest, IX., Kálvin-tér 8. — Felelős vezető: Lombár László. 
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7. ábra Clavelina lepadiformis var. rissoana M. Edw. — Nápolyi öbölből, [Bucht 
v. Neapel] a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, gyűjteményében— 2 és '/Vszeres 

nagyítás. Kolosváry felvétele. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI A LAPOT TAGDÍJ FEJÉ-
BEN KAPJÁK, MÁSOKNAK AZ ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉYEE 
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KÉRELEM A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAIHOZ! 

A Magyar Adria Egyesület csak úgy tudhat megfelelni felada-
tainak, ha tag ja i hűségesen ki tartanak mellette és tagsági díjuknak 
nem nagy anyagi áldozatot jelentős pontos fizetésével biztosítják 
az Egyesület fenntar tásának és „A TENGER" megjelenésének anyagi 
alapját. Fe lkér jük tehát t . Tagtársainkat , szíveskedjenek az 1940. 
évre szóló tagdí jukat és esetleges tagdí jhátra lékukat a Magyar Ad-
ria Egyesület 27.236. számú postatakarékpénztári számlájára csekk-
lapon mielőbb befizetni és az Egyesület céljait külön adománnyal is 
támogatni. Az Elnökség. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ: MLADIATA A. JÁNOS 
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Z S Á K Á L L A T O K . 
A Magyar Nemzeti Múzeum Ascidiái. 

Irta : Dr. P E L L MÁEIA 

Az Ascidiák, a zsákállatok (Tunicata) törzsébe tar tozó tengeri állatok. Ré-
gebben (Linné 1767, Haeckel 1866) a lágytestüekkd (Mollusca) rokon álla-
toknak tartották. Helyhez kötött életet élnek, sziklákhoz, kagylókhoz tapadva, 
fiatal korukban azonban lárva állapotban szabadon úszkálnak a tengerben. A 
molluscákhoz való hasonlóságukat az okozza, hogy testüket a lágy testű ekéhez 
hasonlóan különböző vastagságú köpeny (tunica) borí t ja . Az állat a zsákszerű 
köpeny alsó részével, nyúlványok segítségével tapad a talapzathoz. A köpeny-
nek két — rendesen csőszerű siphoval ellátott — nyílása van, melyek közül az 
egyik (ingeslio nyílás) a testbe vezető, a másik (egestio nyílás) a kivezető 
nyílás. A köpeny anyaga cellulose, mely a növényi cellulosevel azonos 
összetételű és az állatországban csak nagyon ritkán fordul elő'. 

A belső szerveket rendszerint csak az át nem látszó vagy színes köpeny 
(tunica) eltávolítása után lelhet látni, van azonban teljesen átlátszó, viztiszta köi-
penyü Aseidia, ilyen a Clavelina (1. áb ra ) . Hossza 25 mm. 

A köpeny fala a beömlési (ingestio) és kiömlési (egestio) nyíláson betű-
remiik. Az ingestio nyíláson beáramlott tengervíz a szá jon keresztül a bél mellső 
kitágult részébe, az ú. n. kopoltyúbélbe jut. Ennek fa lá t harántsorokban elhe-
lyezkedő lések lyukasztják át. Rajtuk folyton mozgó szálacskák, csillangók 
vannak, melyek áramlást hoznak létre. A rések között fennmaradó harántfalat 
véredények ágazzák be; itt történik a gázcsere. A víz ezután a kopoltyúréseken 
keresztül a kopoltyút jobb- és baloldalt körülvelő, ú. n. peribranehiális üregbe 
jut. A két peribranchiális üreg hátul egyesül és a kivezető nyílás előtti térben 
(átr ium) találkozik, a víz tehát az atriáli® siphon keresztül távozik a testből. 

A víz a bélkopoltyú falának résein átfolyhat, a vele bejutott táplálék azon-
ban a finom rácsozaton megakad. A kopoltyú tehát nem csak lélekzésre, hanem 
táplálékfogásra is szolgál. A táplálék továbbítása az endosty! és háti lemez 
segítségével történik. A bélkopoltyú hasi oldalán csillanigókkal ellátott eresz-
csatorna (endostyl) húzódik végig, mely nyálkát választ ki. Ezt a csillangók 
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jobbra és balra terelik dorsalis irányba, belőle nyálka fonalak keletkeznek, me-
lyekre a táplálékrészecskék rá tapadnak . A háti oldalon szintén csillangókkal 
ellátott hosszant i redőt, iháti lemezt (lamina dorsalis) találunk (2. áb ra ) . E n -
nek csillangói a mindig v a s t a g a b b á váló nyálkafonalat m e g r a g a d j á k és a töl-
cséralakúan megszűkülő gara ton (oesophagus) keresztül a bél további részébe, 

a szélesebb gyomorba , ma jd innen a bosszú, keskeny bélbe ju t ta t ják . A víz 
a végbélnyíláson az előtérbe, onnan pedig a kiömlési nyíláson a szabadba jut. 
A kiömlési nyílás tehát nem azonos a végbélnyílással. A bélcsatornát egy eddig 
m é g ismeretlen hivatású mirigy (pylorusmirigy) f inom csatornái fon ják körül. 

A háti redő szegélyének fogazo t t sága , vagy s ima volta rendszertani szem-
pon tbó l fontos. 

A kiömllési nyíláson nagy erővel tódul ki a víz. A tengerből kiemelt Asci-
d i áka t sokszor csak erről lehet megismerni .Olykor t. i. annyi idegen anyag, 
törmelék, sőt ap ró élő állatok fedik, hogy a legalaposabb vizsgálat után sem 
lehet az állatot felfedezni. Ha a s iphok be vannak húzódva — különösen kon-
zervál t állapotban — sokszor csak a z átmetszés segít , ha meg akar juk állapí-
tani , hogy van-e a törmelék alat t Ascidia, vagy sem. 

1. ábra. Clavelina lepadiformis var. ris-
soana (M. Edwards). i-beömlési nyílás 
(ingestio). e-kiömlési nyílás (egestio), 
g-ganglion idegközpont, en-endostyl, 
k-kopolytú (Kiemen), a-tunica, köpeny, 
v-végbélnyílás (After), mellette az ivar-
szervek nyílása. — Daneben Ausfiih-
rungsöffnung der Genitaldrüsen, oe-
oesophagus nyelőcső, gy-gyomor (Ma-
gén), ny-tapadó nyúlványok (stolo). 
Cuvier. — 
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Mint helyhez kötött állatnak, sok tengervízre van szüksége, hogy belőle 
:a szükséges táplálékot és levegőt kiválaszthassa. Egy közepes nagyságú (10 
•cm) Phallusia mamillátán 24 óra alatt 173 liter Víz áramlik keresztül Hecht 
számításai szerint. Az elhasznált vizet oly erővel löveli ki, hogy hosszú sugár-
ban az állattól messzire jut és nem keveredik a behatoló vízzel. (3. ra jz . ) 

A köpenyből kivett állaton megtaláljuk a beömlési nyílásnak megfelelő száj-
siphot és a kiömlési nyílásnak megfelelőihátsó srphot. Ezeknek: a szélén sok As-
cidián apró kis piros pontok vannak (ocellus). Régebben szemeknek tartották, 
;de újabbat: (Hecht) bebizonyult róluk, hogy nem érzékenyek a fény iránt, bár 
vannak bennük érzéksejtek. Valószínűleg rudimentar szemek. 

Van ezeknek az egyszerű szervezetű állatoknak más csökevényes szer-
v ü k is, mely őket a legfejlettebb szervezetű állatokkal, a gerincesekkel hozza 
közeli rokonságba. Fejletlen korukban oilyan gerinchúruk (chorda dorsalis) van, 
mint amilyenből a gerincesek gerincoszlopa fejlődik. Lárva állapotban ugyanis 
úszásra szükséges farkuk van és ebben gerindhúruk, de ez a fa rk elvesztésé-
vel visszafejlődik, illetőleg más szervvé alakul át. Ezért újabban, a zsákállato-
kat a gerincesekkel Chordata néven foglalják össze. 

A szájsipho a kopoltyúbél előtti részbe, a szá jba vezet. Ezt a kopoltyú-
b él tői gyűrűalakban húzódó redő választja el. Rajta sor jában tapogatók vannak 
elhelyezve (olykor 100 is) . Minthogy ezek cirkulárisan és a beáramló víz irá-
nyára merőlegesen állanak, valószínűleg a tengervízben levő idegen testek, vagy 
ártalmas anyagok jelenlétét érzik meg. Lehet, hogy az összetett tapogatók ezen-
kívül lélekzésre is szolgálnak, ezt azonban nem tud juk még biztosan. 

A száj és oesophagus nyílás közötti rész a tapogató koszorúig a kopol-
tyúbél, tulajdonképen nyelőcső (pharynx) . Ennek első részében nincsenek még 
kopolytúrések, (innen a neve, praebranchiális zóna), de még u tána sincsenek 
egy darabig az ú. n. csillángos ívig, (2. ábra.) Ezek szerint a lélekzésre szol-
gáló, résekkel ellátott kopoltyú előtt két egymásután következő rész van. Egyik-
nek a határa a tapogatókoszorú, a másiké a csillangós ív. (Flimmerbogen, 
eiliated band, oercle pericoronal). A csillangós ív redői hátul találkoznak és 
szorosan előttük van a csillangós szerv. (Flimmergrube, dorsalis tubercle, or-

A 

3. A be- és kiáramló vízsugár útja a 
Phallusia-nál (Hecht). — Ein- u. Aus-

strömung des Wassers bei Ph. 
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gane vibratil). Velük még egy szerv függ össze, a neuralis mirigy ( N e u r a l -
drüse, glandula ipofisaria). A cslliangós szervnek, csillangós ívnek és neuralis. 
mirigynek szerepét sokan tanulmányozták. Az utóbbi, mint neve is mutatja, vá-
ladékot választ ki és mindig szorosan az agydúc mellett fekszik. Régebben ve-
sének és vérképző szervnek tar tot ták, mai tudásunk szerint azonban az a ge-
rinces állatoknak és így az embernek hypophysisével homológ szerv, tehát belső-
sekreciés mirigy. Három hormonja is van. 

A neurális mirigy összefügg a csillangós szervvel. Erről eredetileg azt 
hitték, hogy érzékszerv. Szerepe a lélekzésre és táplálkozásra alkalmas víz ké-
miai tulajdonságainak felismerése lenne. Azonban idegek nincsenek benne. Van-
nak Ascidiák, melyeknek csillangó szerve a peribranchiáJis üregbe nyílik, vagyis 
oda, ahová a kopoltyún keresztül ha lad t víz érkezik, tehát semmi értelme sem 
volna a szagló és ízlelő képességnek. Mikor kiderült, hogy a csillangós szerv 
és a neurális mirigy csatorna révén (csillangószervcsatorna, Fl immergruben-
kanal) függnek össze egymással, az a felfogás merült fel, hogy a csatorna a. 
neurális mirigy kivezetője, a csillangós. szerv pedig a kivezető nyílás. Csakhogy 
először is a belső sekreciós mirigynek nincs a szabadba kivezető nyílása, má-
sodszor pedig a csatorna csillangói befelé állnak, tehát a váladékot kifelé nem 
is sodorhatják. Ez a magyarázat tehát megdőlt. Nagyon valószerű magyaráza-
tát ad ia íiuus e két szerv működésének. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy az 
ascidia-pere megtermékenyítése a tengerben történik és ebből a célból a kétféle 
ivarterméknek egyszerre kell a vízbe jutnia. Fontos továbbá, hogy több állat 
egyidejűleg bocsássa a vízbe. Amint a kísérletek kimutatták, az „ ivás" egyes 
fa joknál korán reggel, másoknál este történik. Időösztönről (amilyet pl. a mé-
heknél ismerünk) ilyen egyszerű szervezetű állatoknál nem lehet szó. Sokkal' 
valószínűbb, hogy valamilyen inger hat rájuk. Minthogy pedig sem fény, sem: 

t 
2. ábra. Az Ascidia mentula Müll. fel-
nyitott kopoltyúürege a köpeny eltávo-
lítása után. (Alder és Hanckok). sz= 
szájnyílás (Mund,) tapogatókkal (Ten-
takel), pr=praebranchiális zóna. c = 
csillagos szerv. (Flimmenorgan), c s = 
csillangós ív (Fliinmerbogen), k = 
kopolytyúbél, h = h á t i lemez (Rücken-
platte), e=endostyl , ae=ocsophagus , 
nyílás, b = b é l (Darm), t=test fa l (tu-
nica). — Geöfnete Kiemenhöhle der 

A. mentula. 
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hő, sem mechanikai inger ezeket a heiyhez kötött, sőt sokszor nagy mélysé-
gekben élő állatokat nem érheti, csak úgy képzelhető el, hogy az Ascidiák ma-
guk választanak ki valamilyen ható anyagot (For tpf lanzungs-Erreger! ) , ezt a 
szomszédos állatok a csillangós szerv nyílásán felveszik, a csiilangós csatorna 
elvezeti a neurális mirigyhez, mely a peterakást előidéző hormonok produká-
lásával reagál. 

Közvetlen a neurális, mirigy szomszédságában van az Ascidiák agya 
{ganglion) (1. áb ra ) . Ez 2—3 mm nagyságú kerek, vagy ovális szerv. Belőle 
idegek indulnak ki, melyek az egész testet behálózzák. Bennük mozgató és 
érző idegszálak vannak, legalább is ezt mutat ják azok a mozgások, melyek me-
chanikus ingerek hatására következnek be. Ha megérintünk egy Ascidiát vagy 
•csak erős fény hatásának tesszük ki azt, azonnal behúzza a siphokat. Kisebb 
ingerre csak az a siplho húzódik be, mely az érintés helyéhez közelebb esiik. 
Erősebb ingerre mindkét sipho behúzódik, ha pedig fokozzuk az ingert az egész 
állat összehúzódik, vagy meggörbül. Keresztreflexek is vannak. Ha pl. egyik 
sipho belső falát érintjük, a másik behúzódik, míg az érintett nyitva marad. Míg 
az ocellusok nem reagálnak, addig a tapogatókat ért erős fénysugár is kereszt-
reflexeket vált ki. 

Mindezeket a reflexeket védelmi berendezéseknek kell tekintenünk, me-
lyekkel ezek a helyhez kötött állatok minden küiső hatásra reagálnak. Éppen 
ezért, ha normális alakban akar juk megtartani az állatot, konzerválás előtt' ká -
bítani kell. Az egész test érzékeny, de legérzékenyebb a siiphok tája. 

A siphok rendkívül sok és erős izmokkal vannak ellátva. Ezek körben és 
hosszanti irányban húzódnak. De a testfal is tele van izmokkal. Antagonisztiku-
san működő izmaik azonban nincsenek.Igy a begörbült test kiegyenesedését 
és a siphok nyitását a test rugalmassága hozza létre. 

A zsákállatok és így az Aseidia szívműködése minden más állat szívmű-
ködésétől eltérő. Az a különös sajátsága van ugyanis, hogy szabályos időkö-
zökben felváltva, egyszer egyik, majd másik irányba ver. E g y ideig viscerális, 
ma jd egy ideig antiviscerális irányba. Ezt a szívműködést minden Ascidián jól 
lehet látni. Ha át nem látszó tunicájú, nagyobb Ascidiát akarunk megfigyelni, 
alul a baloldalon egy helyen ki kell vágni a köpenyből egy darabot és akkor 
szabad szemmel is tisztán láthatjuk a szív működését. Egészen átlátszó Ascidián, 
amilyen a Ciavel'ina, a köpeny eltávolítása nélkül is megfigyelhetjük mikroszkóp 
alat t a szív működését. 

A szívből véredények, tulajdonképen üreges csatornák, indulnak ki. Van 
egy nagy hasi, egy nagy háti edény, a kettőt a kopoltyú erei kötik össze. A ko-
poltyú belső haránt és hosszanti edényeinek elrendezése rendszertani szempont-
ból fontos *) A véredények a testába is behatolnak, sőt egyes Ascidiák (Clave-

*) A hosszanti edények sokszor visszafej tőidnek és csak mint nyúlványok (papillák) 
láthatók a belső harántedényeken. Vannak föpapillák a hosszanti és haránt edények ta-
lálkozásánál és közöttük közbenső paipillák. A főpapillák és a közbenső papillák jelen-
léte vagy hiánya egyes Ascidia-fajok megkülönböztetésére szolgál, 
l ina) tapadó nyúlványaiba (sitolo) is folytatódnak. (1. ra jz . ) 
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/é rük színtelen; a vérplasma a környező tengervízzel isotonikus vagy 
gyengén hypertonikus. A vér vegyi anyagai közül különös figyelmet érdeme! 
egy ritka elem, a vanadium jelenléte. Egyes Ascidiákban, pl. a Phallusiában 
annyi a vanadium, hogy a vele dolgozó keze egészen sötétkék lesz. Hogy mi 
a szerepe a vérben, nem tudjuk. 

Az Ascidiák kiválasztószerve a bomlási termékeket nem a szabadba bo-
csátja ki, mint más állatoknál, hanem szilárd testecskék (concrementumok), vagy 
oldott anyagok alakjában felhalmozza a testben. Egyszerűbb esetben a test-
üreg középső rétegében (mesenchyma) fekvő vesesejtekben, fejlettebb ál la tok-
nál kis vesehólyagocskákban raktározzák fel. Fiatal állatban kevés ilyen hó-
lyago^ska van, azonban számuk az állat élete folyamán folyton gyarapszik. A 
vesehőlyagocskák belső üregében (lumen) felhalmozódott concrementumok 
koncentrikusan rétegezettek és folyton nagyobbak és nagyobbak lesznek. A vese-
hőlyagocskák falát alkotó epithel sejtekben ugyanis különböző nagyságú, ki-
sebb és nagyobb üregecskék (vacuolák) keletkeznek. Ezekben jönnek létre a 
concrementumok. Mikor a vacuolák felrepednek, a concrementumok a hólyagba 
jutnak és a már ott levő concrementumokra rárakódva, növelik azokat. Az ol-
dott anyagokat ettől a folyamattól függetlenül választják ki a hólyag fa lá t a l -
kotó sejtek és bocsátják a hólyag belsejébe. 

Az Ascidia alakját, színét, egyszóval egész külső habitusát a köpeny (tu-
nica vagy testa) a d j a meg. Sok állatot már erről meg lehet ismerni. (Tudn i 
kell azonban ezenkívül a kopoltyúrések szerkezetét, a hát i lemez és csillangós 
szerv sajátságai t , a bél fekvését, stb.) A tunica felülete vagy sima, vagy külön-
böző kiemelkedések vannak raj ta . Olykor tüskék fedik s igen sokszor minden-
féle törmelék borítja. A tunicának nyúlványai vannak (s to lo) , ezek az állatot 
L talajhoz rögzítik. Alapanyaga cuticula, ebbe cellulose ( 6 0 % ) van lerakódva, 
de vannak benne anorganikus anyagok (mésztestecskék) és nitrogéntartalmú 
vegyületek is. Olykor vékony, pergament vagy bőrszerű máskor tekintélyes vas-
tagságú porcszerü. Vas tagsága 10 mm-től 4 cm-ig terjedhet Az állat színét a 
tunica adja meg, bár gyakran, különösen átlátszó vagy áttetsző állatoknál, a 
belső testfal színe is átlátszik. A konzervált állatok legtöbbször zsugorodot-
tak, szürkék homályosak, azonban az élő állatok között nagyon sok igen szép 
színű van, melyek az aquarium állat társaságának sz ínpompájá t nagyon növelik. 
Élénk pirosak, sárgák, zöldek, kékesfehérek s vagy egész felületükön egysz í -
nűek, vagy foltosán pigmentáltak. Különösen a piros színnel tarkázottak gya-
koriak. Rendkívül szépek a telepeken élő Ascidiák (Synascidiák). Ezeknek vál-
tozatos színű egyénei élénken kiválnak az egyszínű alapból, olyan sz íngazdag-
ságot produkálnak, hogy tarkaságban a legszebb tengeri állatokkal vetekednek. 
Vannak színtiszta, átlátszó, csoportos, telepeket alkotó — virágcsokorhoz h a -
sonló — Ascidiák is, ilyenek pl. a Clavellinák. Ezek leginkább kagylóhéjakra 
telepszenek. 

Az Ascidiák hermafroditák. Az ivarszervek szorosan egymás melllett van -
nak, de mindegyiknek külön kivezető nyílása van. A legújabb vizsgálatok sze-
rint (Morgan) általában ugyanazon állatnak még egyidejűleg kiürített ivar-
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váladékai sem termékenyíthetik meg egymást. A legtöbb Ascidia a vízbe bocsá t ja 
a petéket (ovipar) és ott történik a megtermékenyítés. Vannak azonban vivipar 
Ascidiák is. Ennek a jelenségnek Berill kutatásai szerint az az oka, hogy igen 
nagy peték fejlödnek kis testű Ascidiákban, a peribranchiális üreg vízáramlása 
pedig nem elég erős arra, hogyezeket kisodorja a vízbe, addig maradnak tehát 
benne, míg ki nem fejlődnek, akkor pedig az úszni tudó lárvák már könnyen 
kiszabadulhatnak. 

A peték olykor üreges sejtekkel (Sűhaumzellen) vannak ellátva, ezek a 
vízben való lebegésre szolgálnak. A pete felszínén amöboid mozgású, kerek, 
Huus által pcrivitellinnek nevezett sejtek vannak. Szerepük sok vitára adott 
okot; a jetéket tápláljék, ezáltal növekedésüket idézik elő. Főleg fehérjéket ad-
nak át a; oknak. Továbbá, mint Knaben kimutatta, olyan enzymet produkálnak, 
amely a petét körülvevő choriont meglazítja és így a lárvák kiszabadulását le-
hetővé teszi. 

Az embryonális fejlődés, vagyis a petének lárvává való átalakulása, nagy-
ban függ a hőmérséklettől. Egyes Ascidiák 7—8°-nál 96 óra alatt, viszont 
16—17°-nál már 22 óra alatt fejlődnek ki. Különösen sokáig (420 óra) fejlődnek 
a nagy szkítartalmú peték. A jóval kisebb szíktartalmú, de ugyanolyan nagy 
(0.72 mm) petékből 260 óra alatt lesz lárva, egyforma hőmérséklet mellett. 
Berill 1935.) 

A hosszú farokkal ellátott lárvák eleinte pozitív, majd negatív fototropok, 
úszás közben a test hossztengelye körül forognak és másodpercenként 2 — 3 mm, 
(a m g y o b b a k 10—20 mm) útat tesznek. A lárva állapot csak nagyon rövid 
ideig tart, néhány percig vagy néhány óráig csak, de legfeljebb 24 óráig. Az 
ascidiaiárvának tapadó szerve van, melyből ragadós váladékot bocsát ki a ta-
lapzatra. Mikor megtapad, farkát és evvel együtt gerinchúr kezdeményét el-
veszti, ez hystolysissel átalakul, érzékszervei és egyéb lárvaszervei pedig visz-
szafejlődnek. 

Nemcsak petékkel, hanem bimbódzással is szaporodnak. így telepek ke-
letkeznek. A telepeket alkotó Ascidiák két főcsoportra oszlanak: olyanokra, 
melyeknek egyénei csak a basalis részen vannak összenőve, de különben sza-
badok. (socialis Ascidiák) és olyanokra, melyekben az egyes egyének (zooidok) 
a közös testába vannak beágyazva (Synascidiák). Az egyes egyének jóval ki-
sebbek, mint a Monascidiák, a legkisebbek 0.5 mm nagyok, de a telep tekin-
télyes nagyságot, 20 cm magasságot, 15 cm szélességet és 10 cm vas tagsá-
got is elérhet. 

Régebben a Synascidiákat a többi Ascidiáktól teljesen eltérő szervezetű 
lényeknek tartották. Linné a Zoophytákhoz sorolta, míg a Monascidiákat a 
lágytestüekhez. Lahillc óta (1886) tudjuk, hogy a magánosan élő és telepeket 
alkotó Ascidiák azonos szervezetűek, avval a különbséggel, hogy a telepeket 
alkotók teste két, illetőleg három részre különül. Vagy csak thoraxra és abdo-
menre, vagy ezenkívül még postabdomenre. A monascidiák teste a thoraxnak 
felel meg, ebben vannak a többi szervek is. A Synascidiák kopoltyújával azonos 
szerkezetű kopoltyút, az abdomen pedig a gyomrot és belet tartalmazza. A post-
abdomenben vannak olykor az ivarszervek. A Monascidiák balső szervei a ko-
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poltyúbél melletti egyik, vagy másik oldalon helyezkednek el, ami asymmetrikus 
elrendezésre vezet. 

A Synascidia telepek különböző alakúak, mint gömb, tojás, kúp vagy 
bunkóalakúak és bennük a zooidok különbözőképen vannak elhelyezve, még p e -
dig vagy a felszínen, vagy mélyebbre húzódnak. Az aitraális nyílások 
vagy úgy, mint a szájnyílások külön-külön nyílnak a felületre, vagy pedig a 

4. ábra. Cormusba beá-
gyazott Synascidiák. — 
Sl-brarichiális sipho, e-en-
dostyl, sz-atriális sipho, 
k-Kopoltyúrések (Kiemen-
spalten), C-cormus, a-at-
riura, oe-oesophagus (ga-
rat), g-gyomor (Magén), 
testis, here, ov-ovariura, 
petefészek, cl-közös klo-

aka. 
(Bronn.) 

Az egyének elrendeződése a közös nyílás körül bizonyos szabályszerűsé-
get mutat és ekkor rendszerek (systemák) keletkeznek. Vagy körben helyeződ-
nek el a kloaka körül, ezek a köralakú vagy csillagforma systemák; vannak 
azonban ezen kívül elliptikus, vagy szép meanderszerű rajzolatot feltüntető, 
továbbá bicycíikus, ágformájú és végre halmozott (Drasche) systemák is. Ez 
utóbbiak egyénei szabálytalanul nyílnak a közös kloakába, de közöttük indi-
viduummentes cormus van. 

5. ábra. Agjorma syste-
ma. — Zweigförmiges S 

IÍ-KIoakenöffnung. 
S. ábra Csillagforma sps-
temn. — Sternförmiges 
System. K- 6 egyed közös 
kloaknyílása, Kloaken-
öffnung der 6 Individuen, 
S-száj (Mund). Botri/llus 

viol. (M. Edvvards.) 

Aszerint, hogy a kloaka mindjár t a felületre nyílik, vagy pedig a cormust 
beágazó, sokszor bonyolult hézagrendszerrel függ össze, egyszerű vagy direkt 
és összetett, illetve indirekt rendszereket különböztetünk meg. 

A cormus nem mindig vaskos, sőt inkább igen sokszor csak bekérgező-
déseket alkot, köveken, kagylókon, csigákon vagy a növényeken mint bevonat 
jelentkezik. 
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Van színtelen, üvegszerűen átlátszó és pigmentszemektől élénken meg-
festett cormus. Olykor szabályos alakú mésztestecskéket (spicula) vagy csak 
homokszemeket tartalmaz és ezek fontos systematikai bélyegek az egyes genu-
sok megkülönböztetésénél. 

A bimbózás folyamata különbözőképen megy végbe, aszerint, hogy hol 
keletkeznek a bimbók.Egyes Ascidiáknak tapadónyúlványain (stolo) jönnek létre. 
A stolok a primar testüreg tömlőszerű kitüremlései; az anyaállat hátsó végén 
vannak és a talapzaton való tapadásra szolgálnak. Ezt a stolot egy mesenchy-
matikus sövény (septum) hosszában kettéosztja, bennük vérpályák vannak, me-
lyek egymással a nyúlvány v.kon végződő részén közlekednek. A stoloseptu-
mokon hólyagok keletkeznek és ezekből lesz a bimbó. Ez a mesoblastikus sto-
lonialis bimbódzás. Más Ascidiáknak a stoloija végén különálló zacskók (kam-
rácskák) keletkeznek és ezekből lesznek a bimbók, innen a kamrácskák neve: 
bimbó kamrák. Ez a mesoblastikus statoblastikus bimbódzás. 

Egészen különböző ettől az a bimbódzási forma ,mikor az abdomen vagy 
a postabdomen harántbefűződései (strobulatio) által keletkeznek bimbók. Mint-
hogy ezekbe az epicardnak nevezett, az abdomenben, illetve postabdomenben 
végighúzódó csőszerű szervnek nyúlványai hatolnak be, ezt a bimbózási módot 
epicardiális bimbódzásnak nevezzük. Végül megtörténik az is, hogy a peribran-
chiális üreg falán keletkeznek a bimbók, ez a peribranchiális bimbódzás. 

Az Ascidiák a zsákállatok (Tunicata) törzsének Acopa v. Caducichordata 
osztályába tartoznak. A törzs ugyanis két osztályra oszlok, a Copellátákra ( far-
kosak és Acnpákra (farknélküliek) vagy Caducichordatákra. Ez utóbbi név arra 
vonatkozik, hogy a chorda dorsalis kezdeményt lárvaállapotjuk után elvesztik, 
míg a Copelláták egész életen át megtartják. Az Ascidiákat az Acopákhoz 
soroljuk. 

Rendszertani felosztásuk a kopoltyúbél belső szerkezetén alapszik. Az 
Aplousobranchiatak vagy egyszerű kopoltyújúaknál a réseket csak harántsorok 
választják el egymástól, mert hosszanti véredényeik nincsenek, a Phlebobranchia-
ták vagy vérrel ellátott kopoltyújúak kopoltyúja hosszanti véredényekkel van 
tele. A Stolidobranchiaták vagy redőskopoltyújúak kopoltyújának belső felüle-
tén többé-kevésbbé mély hosszanti redők vannak, míg az előbbi kettőn ilyene-
ket nem találunk. 

A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában levő Ascidia-gyüjtemény kü-
lönböző forrásokból származik. Javarészét adriai Ascidiák alkotják. Ezek egy-
részt a Magyar Adria Egyesület által 1913—14-ben a Najade hajóval rendezett 
I. és II. Adriai Expeditió gyűjtéséből, majd az ennek folytatásaképen dr. Kolos-
váry Gábor múzeumi őr, egyetemi magántanár által kezdeményezett III. Adriai 
Kutatóút gyűjtéséből kerültek a Múzeum birtokába. Ez utóbbi több kisebb útat 
foglal magában: 1937 őszén Rovigno és környékén (Kolosváry, Gebhardt ) , 
1938 tavaszán Splitben (Kolosváry), 1939 nyarán Rovignoban (Kolosváry), 
végre 1939 őszén Rovigno és környékén (Pel l ) . A gyűjtött Ascidiák száma: 
75 állat és 43 telep. 
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Még az Adriából származnak Ascidiák a következő gyűjtőktől : Garády 
Viktor 1904 június, Canale di Ba rba t a (Arbe) 2 drb., .a régi fiumei biológiai 
éllomás 10 drb., dr. Soós Lajos 1904 június, a Buccarii öböl be já ra ta előtt 3 
drb., Bolkay István 1907 július 1 drb., dr. Leidenforst Gyula 1907, Quarnero 
2 drb., továbbá Padewieth Zengg 1 drb. és végre minden jelölés nélküli 2 drb. 

A Földközi-tengerből dr. Homonnay Nándor gyűjtött 8 drb-ot . 

Más tengerekből származó gyűj tések: dr. Szabó Margit Kalifornia, Moos 
Beach (1937) 7 kis telep. Professor Renouf a Cork melletti Longhineből, Íror-
szág déli part ján, 5 Monascidia és 6 Synascidia telep. 

Vannak ezenkívül még pontos idő- és hely-megjelölés nélkül Nápolyból 
1 drb., a Földközi-tengerből 2 drb. és minden jelzés nélkül 3 drb. Hozzászámítva 
a kiállítási szekrény darabja i t , az egész gyűjteményben 134 Ascidia és 61 te-
lep van.*) 

A régi anyag (1904--ből) meghatározása sok nehézséget okozott, mert kü-
lönösen a helytelen rögzí tés következtében s a hosszú idő folyamán a legfon-
tosabb bélyegek (pl. a f inom szerkezetű kopoltyúrácsozat és a papiillák) szét-
roncsolódtak. A jó rögzítésnek legfontosabb feltétele a kábítás. így pl. a Halo-
cynthia papillosa kábí tás nélkül rögzítve, kiállítási célokra alkalmatlan. A vizs-
gálat szempontjából még fontosabb a Synascidiák előzetes kábí tása , kinyúlt 
ál lapotban, mert ezek erőtel jes izmaikkal úgy behúzódnak a cormus belsejébe, 
hogy a meghatározásra használhata t lanokká lesznek. A kábítás a tengervízhez 
adott 5 % - o s ecetsavval történik; ezt add ig kell fokozatosan hozzáadni , míg a 
siphok környéke teljesen érzéktelen lesz. 

Legjobb rögzítő folyadék a tengervízbe öntött 4 0 % - o s formal in ; az al-
kohol homályosít . így a gyönyörű vízt iszta Clavelinák, melyeknek színtölen, 
üvegátlátszóságú köpenyén át élő állapotban minden szerv működése tisztán 
látható — átlátszatlanokká válnak. 

*) Ennek az anyagnak feldolgozásaiképen megjelentek: Dr. Sziits, A.: Planktologiai 
megfigyeléseik az I. és II. Adria Expeditión. Acta Soc. Hung. Maré Expl. Causa Const. 
1915. — Szalániczy, K.: Az Adria fenéktalaja. Debrecen^ 1929. — Dr. Kolosváry, G.: A 
Magyar Adria Egyesület „Najade" expeditiója által az Adrián gyűjtött tüsikésbörű álla-
tok. A Tenger, 1936. — Dr. Pax, F.: Die Knustenanemonen der ung. Termi ni ah rten. A 
Tenger, 1937. — Dr. Pell, M.: Az Adria Hydromedusái. A Tenger, 1938. — Pr. Pell, M.: 
Az Adria Salpái. A Tenger, 1939. 

A következő dolgozatok a III. Adriai Kutatóét eredményeit foglalják maigutaban: 
Dr. Kolosváry, G.: Adriai állattani kutatóútam eddigi eredményei. Debreceni Szemle1. 1937. 
— Über die Variadon, der Art Antedon rosacea. Zool. Anz. 1938. — Faunistische Neuig-
keiten meiner zoologischen Andriareisen 1937—38. — Az adriai tengeri makkok életmód-
járól. A Tenger 1938. — über die Variatoilitát der Cirri-pedieni Unterart. Zool. Anz. 1939. 
— Az isztriai Rovigno szigetvilága. I. és II. Debr. Szemle. 1939. — A függélyes tájak 
tagozódása áz Adriában. Debr. Szemle 1939. — Az árapály mint élettér és nevezetesebb 
állattársaságai. A Tenger 1939. — Die Cirripedien des Unig. Nat. Mus. XXglI. Annales 
Mus. Nat. Hung. 1939. — über Fundortsamgaben adriatischer B-alanera. Boll. Mus. Zool. 
Anat. comp. 1938. — Biologische Angaiben zu den Ansiedlungsveiihaltnissen der Acasten 
in Hircinia. Zool. Anz. 1940. — Les Balánides de l'Adriatique. Btil. Alens. Soc. Lin. 
Lyon, 1940. 
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A meghatározott fajok száma 25. Ezek a következők: 

Aplousobranchiaták: (egyszerű kopoltyújúak) Clavelina lepadiformis v. Ris>-
soana, Milne Edw. Polycitor adriaticus Drasche, Polycitor cristallinus 
Renier, Polycitor mucosus Drasche, Cystodites durus Drasche, Cystodites 

delledhiaje var. cretacea Drasche, Amaroucium conicum Olivi, Amaroucium 
mediterraneum Hrtmr., Parascidia sp. 

Phlebobranchiaták (vérrel ellátott kopoltyújúak): Rhopalea sp., Ascidiella 
aspersa f. scabra Müller és f. eristata Risso, Ascklia quadrata Traustedit, 
Ascidia virginea 0 . F. Müller, Ascidia malaca Traust., Ascidia oblonga 
Traustedt, Ascidia meniula 0 . F. Müller, f. rubra Harant, cylindrica Harant, 
depressa Heller, modiolifera Harant, Phallusia mamillata Cuv., Phallusia 
fumigata Grübe. 

Stolidobranchiata (redős kopol tyújúak): Botryllus sp. Polycyclus renieri Lam., 
Styela plicata Traust. , Pandocia pomaria Sav., Halocynthia papillosa Lin., 
Misrocosmus sulcatus / polymorphus Heller, vulgáris Heller, Microcos-
mus sabatieri Roule. 

Ezeken kívül a múzeum kiállítási termében még 4 fa j : Botryllus aurilinea-
tus L., Distaplia magnilarva Della Valle, Diazona violacea Sav. és Ascidia lim-
bata L. van. Ezeket azonban, minthogy kiállítási tárgyak, részletesen nem vizs-
gálhattam meg. 

A fajok elnevezésében Salfit (18.) követtem. A synonymákat, melyeket ő 
megemlített, nem soroltam fel; ahol azonban Salfitól eltértem, a megfelelő ne-
veket feltüntettem. 

A legnagyobb számban szerepel a gyűjteményben a Phallusia mamillata 
(30 drb.) , sok az Ascidia mentula (typica, rubra, depressa, cyilindrica és mo-
diolifera együtt 41 drb.) és igen sok a telepeket alkotó Clavelina. 

A legnagyobb Monascidia a Phallusia mamillata 16 cm hosszú, 7 cm szé-
les, a Synascidiák közül pedig az Amaroucium conicum, 20 cm hosszú, 14 cm 
széles és 10 cm vastag. 

APLOUSOBRANCH1ATA Lahille 1887. 

(Krikobranchia, Seelinger 1906.) 

Telepeket alkotó Ascidiák. A test torra és potrohra vagy végtestre t ago-
zódik. Az utóvégtest hiányozhatik. Kopoltyúredők és hosszanti belső véredé-
nyek nincsenek. Bélhurok a végtestben, ivarszervek ugyanitt vagy az utóvég-
testben vannak. 

Família Clavelinidae Forbes 1848. 

Társas Ascidiák. Egyének szabadok, csak az alapi részen függnek össze 
egymással. Rendszereket nem alkotnak; atriális nyílások közös kloaka nélkül. A 
test torra és végtasíre különül. Bélhurok a kopoltyú után. Ivarszervek a végtest-
ben. Statoblastikus, mesoblastikus bimbózás. 
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Genus Clavelina Savigny 1816. 

T ö b b mint két sor kopoltyúrés. 

Clavelina lepadiformis var. Rissoana- M. Edw. 
Az egyének basalis nyúlványokkal függnek össze. Bimbózó-kamrák szür-

kés-fehérek. Bélhúrok sárgásszürkék. Gyomor narancssárga foltokkal. A ko-
poltyú széle fehér. 

A gyűjteményben többszáz egyénből álló telepek vannak Rovignoból a 
Canal di Léméből, az osztrigatenyésztő telepről 0 m mélyről. Ez az egyetlen 
hely Rovignonál, hol Clavelinák találhatók. A szerző gyűjtése augusztus vé-
géről. Egyének nagysága 2 — 3 cm. (7. ábra.) 

7. ábra. Clavelina lepadi-
formis var. rissoana M. 
Edw. — Nápolyi öbölből, 
[Bucht v. Neapel] a Ma-
gyar Nezmeti Múzeum, 
Budapest, gyűjteményé-
ben. — 2 és '/2 szeres na-

gyítás. 

Kolosváry felvétele. 

Van azonkívül a múzeum kiállítási szekrényében 3 Nápolyból származó 
igen szépen kikészített telep. Clavellia rissoana M. E. néven. Renouf gyűjtésé-
ből, Longhiniebőíl, is van egy példány, de ez meglehetősen elváltozott. 

Família Polycitoridae Michaelsen 1904. 

Synascidiák vastag, húsos, sokszor nyeles bunkószerű cormussal. Vagy 
halmozott rendszerek, vagy minden egyén külön egestiónyílással. Ingestionyílás 
mindig hatfogú. Egestiónyílás hatfogú vagy nyelvvel. A test torra, végtestre és 
utóvégtestű ektodermanyúlványokra tagozódik. Gonádok a bélhurokban, Fel-
tűnő nagy peték. Bimbózás epikardiális. 

Genus Polycitor Renier 1804. 

Cormus korongalakú mésztestecskék nélkül. Egestiónyílás nyelvecske 
nélkül. 
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Subgenus Polycitor Renier 1804. 
Distoma Gaertner s. str. 

Kopoltyú több, mint 5 kopoltyúréss orral. 

Polycitor (Polycitor) adriaticus Drasche 1883. 

Distoma adriaticum Drasche 1883. 

Telepek bunkószerűek, nyéllel. A bunkó lefelé concav vonallal határoló-
dik el a nyéltől. Egy közös alapon több telep; ezek magassága a 20 cm-t is 
eléri. A bunkó feje világosabb, a nyél sötétebb. A bunkó felszínén közvetlenül 
a szabadba nyílnak az ingestió és egestió nyílások. Közös kloaka nincsen. Mind 
a branchial'i'S, mind az atriális sipho hatfogú. Minden fogon kis barna folt van. 
A bunkó egész felületén sötétbarna kis foltok láthatók. Ezek Drasche szerint a. 
ganglion közelében levő pigmentlerakódások. Az ingestiótölcsér három sor t a -
pogatóval van ellátva. A bél kétszer-háromszor oly hosszú, mint a kopoltyú. 24 
kopoltyúréssor. Nagyon jól látni a bélen a pylorusmirigyet. 

Ezt az Ascidiát Drasche írta le először (1883) Rovignóból. Szerinte ez 
a fa j a leggyakoribb a Rovignoban élő Ascidiák közül. Ez csakugyan így is van.. 
Akárhol húztuk végig a kotróhálót, mindig volt benne ilyen Synascidia. A ki-
halászott telepek teljesen megfelelnek Drasche rajzának (IV. t. 18. ábra) , va-
lamint a belső szervezet a IX. tábla 2. ra jzának. Csupán a bunkóknak a leírás-
ban említett színe nem egyezik meg.Drasche szerint a bunkók sötétebbek és a 
nyél világosabb. (De Drasche rajzán is fordítva van, lehet, hogy a szöveg csak 
elírás.) Alkoholban is nagyon szépen megtartották színüket. 

Ezt a Rovignonál nagyon gyakori Ascidiát mint Drasche megemlíti, előtte 
senki sem írta le. Drasdhe után sem szerepel. Említés sem történik róla az iro-
dalomban, jeléül annak, hogy ez a Rovigno faunájára annyira jellemző Syn -
ascidia máshol nem fordul elő. Drasche óta ugyanis senki sem foglalkozott Ro-
vigno Ascidiáival. Még sem tartottam meg Drasche elnevezését, mert ugyan-
ebbe a genusba tartozó egy másik fa;'t, melyet Drasche mint Distoma c rys ta l -
linum Renier-t írt le, Salfi (18.) Polycitor (Polycitor) cristallinus synonymjeként 
említi meg a nápolyi öbölből. A Distoma név helyett tehát én is a Polycitor 
(Polycitor) nevet használom. 

A gyűjteményben több telep van; 3 nagy darab, ra j tuk kisebbek, Rovig-
noból, nyilt vízen, 30—40 m mélyről, továbbá 2 drb. Sant ' Andrea előtt, 36 m 
mélyről, mindkettő Kolosváry gyűjtése 1937. áprilisban; továbbá 2 telep a Punta 
Croce-val szemben 29 m mélyről, 4 telep a Canale di Lemevel szemben 33—35. 
m mélyről és 3 telep a Canale di Lemeben, 0—1 m mélyről, a szerző g y ű j t é s e 
1939. augusztusban. 

Polycitor (Polycitor) cristallinus Renier. 

Ovális, majdnem egészen átlátszó telep. Cormus színtelen. Egyének fe-
hérek. Több mint 12 sor kopoltyúrés. 35 mm hosszú, 22 mm széles és 15 mm 
vastag, to jásdad alakú telepek. Mind a kettő Rovigno melletti Canal di Lemevel' 
szemközt levő tengerrészből 33—35 m mélyről. A szerző gyűjtése augusztus vé-
géről. Az egyiket egy Cystodites durus telepe egészen körülnötte. 
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Subgenus Eudistoma Caullery 1908. 
3—5 sor kopoltyúrés. 

Polycitor (Eudistoma) mucosus Drasche. 

Distoma mucosum Drasche. 

Szürke, 30 mm hosszú, 10 mm széles és 5 mm vastag telep. A cornius 
a széleken színtelen, át látszó, beljebb sötétszürke, mert tele van homokkal, A 
felületen lyukak sűrűn egymás mellett. Egyének finom hártyával vannak egy-
mástól elválasztva, egészen a felületig nyúlnak. Ingestio és egestio nyílás töl-
csért alkot, az egestio nyílás sokszor trombitaszerűen kiszélesedik. Kopoltyú 
Ihárom sor réssel. A telep Kaliforniából, a Moos Beach-ből való 1937 április-
ból. Dr. Szabó Margit gyűjtése. 

Genus Cystodites Drasche 1883. 

A zooidokat mésztok veszi körül; ennek falát korongalakú mésztestecs-
kék alkotják. 

Cystodites durus Drasche. 

Narancssárga vagy barnássárga 2 — 3 mm vastag bevonatokat alkot. A 
telep alján vannak az egyes zooidok mésztokocskában elhelyezve. Be- és ki-
ömlési nyílás hosszú tölcséreket alkotnak, ezek hatfogúak. A nyelőcső S forma 
görbületet mutat . A tor piszkos zöldes színű. 4 sor kopoltyúrés. 

A gyűjteményben h á r o m lelőhelyről származó telepek vannak. Kolosváry 
(1937 április) gyűjtésében Rovignoból, nyilt vízen 30—40 m mélyen dredgelve, 
3 telep, azonkívül a szerző gyűjtéséből, szintén Rovignoból, ihárom helyről: a 
Canal di Leme előtti tengerrészben, 1939 őszén 33—35 m mély, iszapos fe-
nékről, egy telep, a Canal di Léméből 0 m-ről az osztrigatenyésztő állomásról 
egy telep és a Punta Croce-val szemközt 29 m mélyről szintén egy telep. Kö-
zülük egyik egy Polycitor cristallinus telepet, egy másik egy szivacsot nőtt körül. 
(Salfi leírja a nápolyi öböből a Crystodites dellechiajet, de nem említi meg sy-
nonymaként a C. durus Drasche- t . Ezért és minthogy az itt levő telepek Drasche 
leírásának tökéletesen megfelelnek, meg kell tartanom az eredeti Cystodites 
durus Drasche nevet. 

Cystodites dellechiajei var. cretaceus Drasche. 

Cormus színtelen, egyének is színtelenek, de fehér mésztokok veszik kö-
rül ,ezek ad j ák a krétafehér színezetet. Jól látni az ingestió és egestio nyílás 
"tölcsérét egymás mellett. 

A gyűjteményben csak egy telep van; ez Kaliforniából származik, Moos 
Beach-ből. Szabó Margit gyűj tö t te 1937 áprilisban. 

Família Polyclinidae Verril 1871. 

Vaskos, elég nagy telepek. A zooidok thoraxra, abdómenre és postabdo-
menre tagozódtak.. A cormusban nincsenek mésztestecskék, de sok más idegen 
íest , pl. homok rakódott le. Szá js ipho 6 — 8 lebenyü. Atriális sipho nyelvecské-



ZSÁKALLATOK 31 

vei vagy anélkül. A gyomor fala sima vagy hosszanti barázdákkal . Bélhurok 
gyakran csavarodott. Gonadok és szív az utóvégtestben. Bimbózás végtest vagy 
utóvégtest strobilatiója által. 

Genus Amaroucium M. Edwards 1841. 

A gyomor falán hosszanti redők és barázdák. Atrialis nyelvecske és na-
gyon hosszú végtest jellemzők. A branchialis sipho 6 ajakkal . 

Amaroucium conicum Olivi. 

Telepek többé-kevésbé kúpalakúak. Felszínük sima. Narancsvörös szí-
nűek. Az egyes zooidok élénk narancsvörösek. Kopoltyú 18—20 sor réssel. Az 
atriális sipho nyelvvel. 

Drasche leírása szerint a Rovignoban előforduló legnagyobb Synascidia. 
A múzeum gyűjteményében is óriásiak vannak. Ezek is Rovigno környékéből, 
Brioniból valók, a Canale di Fasanéból, Kolosváry gyűjtéséből. Hét telep van, 
a legnagyobb 20 cm magas, 14 cm széles és 10 cm vastag. 4-nek a nagysága 
9—12 cm magas, 7—9 cm széles és 4 — 5 cm vastag. Van két egészen kicsi is, 
6 cm magassággal és 1 cm vastagsággal. 

Amaroucium. mediterraneum Hrtmr. 

Lapos, ovális, sárgásszürke telepek, leghosszabb oldalukon odatapadva. 
A cormus a szélén átlátszó, középen azonban telve van homokszemekkel. Az 
egyének a telep közepén inkább az alaphoz közel helyeződnek el egyénmente-
sen hagyva a telep szélét. A zooidok narancsvörösek. Ingestiónyílás 6 ajakkal, 
hosszú, tölcsérszerű. Hosszú atrialis nyelvecske. 18—20 kopoltyúréssor. A gyo-
mor sárga, hosszanti redőkkel. Az utóvégtest nagyon hosszú, keskenyebb, mint 
a végtest. 

A gyűjteményben levő telepek nem felelnek meg egészen Salfi leírásának, 
mert a zooidok nem színtelenek, hanem narancsvörösek, 18—20 sor kopoltyú-
rés van és sok homokszemecske található a cormusban. Még az alakjuk is job-
ban hasonlí t a Polyclinum aurantiacum M. Edvv.-hoz, de minthogy a gyomron 
hosszanti redők vannak, Amarouciumnak kell tekintenem. 

Négy telep van a gyűjteményben. Valamennyi Rovignoból való, három 
33—35 m mélyről, a Canal di Leme előtti tengerfenékről, a 4. Punta Croce-val 
szemben 29m mélyről. Hosszúságuk 45 mrn-töl 48 mm-ig, szélességük 35 mim-
től 45 mm-ig változik. 20 mm vastagok. Az utolsó körülnőtte egy Microcosmus 
sulcatus vulgáris branchialis siphóját. A szerző gyűjtése 1939 augusztusból. 

Genus Parascidia M. Edwards 1841. 

Telepet alkotó Ascidia. Atriális nyílás nyelvvel. Utóvégtest sokkal hosz-
szabb, mint a tor. A branchialis sipho 8 ajakkal. 

Parascidia sp. 

A telepek két részből állanak. Van egy hosszú nyél és ra j ta szélesebb 
bunkó. A felső kiszélesedett részben sűrűn vannak az egyének, szinte egymás 
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hátán, A bunkó legvégén szorosan egymás mellett a branchiális részek, kifelé 
álló beömlési nyílással; ezeket vékony hártya választja el egymástól, lejjebb ol-
dalt a kiömlési nyílás nyelvvel. A branchiális részek szinte kiállnak a felső ré-
szen, de mégsem szabadok, mert vékony átlátszó hártya borí t ja . A branchiális 
sipho 8 ajakkal . 10—12 sor kopoltyúrés. 

A nyeles részben vannak az elkeskenyedő utóvégtestek. Ezek hatszor olyan 
hosszúak, mint a branchiális rész. Petefészek tele petékkel. Egyes egyének hosz-
sza 15 mm-t is elér. Az egyének között azonban szabad tér nincsen, azért nem 
nevezhetem, mint Salfi (18.) areolaianak. 

PHLEBOBRANCHIATA Lahille 1887. 

Ptychobranchia Seeliger 1905. 

Telepekben vagy magánosan élő Ascidiák. A test csak ritkán különült 
torra és végtestre. Kopoltyú hosszanti véredényekkel ,de hosszanti redők nél-
kül. Ivarszervek vagy a bélhurokban, vagy a tüdő mellett. 

Família Diazonidae Gars tang 1891. 

Telepes vagy egyedülélő Phlebobranchiaták. Az egyének két részből, tor-
ból és végtestből állanak. A mellső és hátsó sipho 6 lebennyel. A tor a mellső 
rész, a végtestben van a bél. 

Genus Rhopalea Philippi 1843. 

Az egyének teljesen függetlenek egymástól, buzogányalakúak, alsó részük 
hengeres, felső részük határozot tan kiszélesedő. 

Rhopalea sp. 

Van a gyűjteményben két Corkból származó Ascidia, melyek 69—84 mm 
nagyok, két részből állanak, a lsó hengeres és felső szélesebb részből; az alsó 
rész 5—8 mm széles és 24—29 mm hosszú, a felső rész 4 5 — 5 5 mm hosszú, 
25—30 mm széles és 10 mm vastag. Feltűnő alakjuk és szervezetük megfelel 
Salfi rajzának (Fig. 15.) és leírásának. Sárgás fehér színűek. Renouf gyűj -
téséből valók, Longhineből, Írországból. 

Noha Salfi leírásával megegyezik, nem nevezhetem neapolitananak, mert 
Írországból származik. 

Família Ascidiidae Sluiter 1895. 

Magánosan élő Ascidiák. Többé-kevésbbé hengeralakúak. Szájsipho 8, at:_ 
rialis sipho 6 lebennyel. Kopoltyúrések egyenesek. Háti lemez vagy fogazott, 
vagy épszélü. Bél a kopoltyúbél baloldalán. 

Genus Ascidiella Roule 1883. 

Agydúc és neurális mirigy közvetlenül a csillós szerv mögött. Köpeny vagy 
sima, vagy hegyes dudoros. Bélhurok az atriáüs sipho nyílásánál mélyebben 
fekszik. Végbél függőleges. Háti lemez fogazott . Főpapillák kevéssé fejlettek, 
közti papillák hiányzanak. 
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Ascidiella aspersa forma scabra Müller. 

Köpeny fehéres vagy sárgás átlátszó, felszíne érdes; a branchiális s ipho 
körül piros foltokkal. A bél kopoltyú is pirosan színezett, különösen az elején 
Van az alsó részen, vagy egyik oldalon odanőve. Nagysága Salfi szeriint 
1—3 cm. 

6 drb. van a gyűjteményben. 5 példány Homonnay gyűjtéséből, ezeknek 
nagysága 26 mm-től 55 mm-ig. Szürkésfehér színűek, nagyobbrészt alul vagy 
kissé oldalt voltak odatapadva. A köpeny elég vastag, pergamenthen hasonló. 
Egestió nyílás közel van ingestió nyíláshoz, az utóbbin jól látni a 8 a jkat . Csak 
fejletlen föpapillák láthatók, közbensők nincsenek. Minden tekintetben megfelel-
nek az irodalomban található leírásnak, csak a nagyság feltűnő, mert 45 és 55 
mm is van.*) 

Ascidiella aspersa forma eristata Risso. 

A köpeny átlátszó, felszínén hegyes rücskök vannak. Nagysága 4 — 1 0 cm. 
A gyűjteményben 12 drb. van. Közöttük igen szépen rögzített, jó állapotban le-
vők és nagyon roncsoltak is. Némelyik szép átlátszó köpenyű és raj ta átpiroslik 
a testfal; úgy hogy a színtelen köpeny pirosnak látszik. Soknak a színét azon-
ban kioldotta az alkohol és semmi s zíneződés nem látszik. A jól rögzítetteken 
tisztán látni, hogy a neuralis mirigy a csillés szerv mögött van. 

Nagyságuk 30 mm magasságtól 100 mm-ig, szélességük 21 mm-től 35 
mun-ig változik; tehát kisebbek is vannak, mint Salfi említi. 2 példány van Ho-
monnay gyűjtéséből, a Földközi-tengerből, 1937 júliusból. 3 drb. Kolosváry 
gyűjtése 1937 április, Rovignoból, részint Figaróié szigete mellől iszapos fe-
nékről, 30—60 m mélyről halászva, részint nyilt vízen 30—40 m-ről ; 1 drb.. 
szintén Rovignoból, Canal di Léméből, 0 m-ről, 1939 augusztus, a szerző gyűj-
téséből. Van továbbá két darab minden jelzés nélkül, és két darab igen szépen 
rögzített a múzeum kiállítási szekrényében Ascidia eristata Risso néven; végre 
két igen nagy és igen rossz állapotban levő, melyekről nehezebb volt eldönteni, 
hogy ugyanebbe a fa jba tartoznak-e. Különösen feltűnő a nagyság, mert az 
egyik 135 mm magas és 65 cm széles, míg Trausíedt és Salfi szerint a magas-
ság 4—10 cm között van. Azonkívül a köpeny egészen rendkívüli móclon vé-
kony ,ráncos és börszerü. A két példány össze volt tapadva, és ra j tuk alul még 
sok kicsi fiatal Ascidia volt. Lelőhely és gyűjtő ismeretlen. 

Genus Ascidia L. 1767. 

Agydúc és neuralis mirigy távol a csillangós szervtől. 

Ascidia mentula 0 . F. Müller. 

Köpeny sima, a tejfehér színtől egészen a barnásvörösig. Háti lemez fo-
gazott szélű. Bél S alakban hajlott . Szájsipho terminális, atrialis sipho vagy 

*) Egy példány a „Najade" gyűjtése a Canal di Mezzoból. 
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test közepén, vagy még közelebb az alapi részhez. Nagyság igen tekintélyes, 
az irodalom adata i szerint 40—110 mm. Főpapillák és közti papillák is vannak. 

A gyűjteményben nagy számban fordul elő úgy a forma typica, mint kü-
lönböző változatai. Az Ascidia mentulára jellemző piros szegély a branchialis 
sipho körül nem látható jól a régi roncsolt példányokon. 

Ascidia mentula, forma typica O. F. Müller. 

A fiumei biologiai állomás gyűjtéséből az Adriából 4 példány, továbbá 
szintén az Adriából 1 példány, mely Boltenia sp. névvel volt jelölve (más adat 
nincsen) és végre 1 drb. Kolosváry gyűjtéséből, a Rovigno előtti tengerből, nyilt 
vízen. Nagyság 40—70 mm magas , 30—43 mm széles. 

Ascidia mentula forma rubra Harant. 

Köpeny vörös vagy barnásvörös, elég vastag. Felületén sok kis szemölcs-
szerű és nagyobb bibircsszerű kiemelkedés, de vannak egészen s ima felületűek 
is. A köpenyben jól látszanak a sötét erek. A branciális és atriális sipho olykor 
közel egymáshoz. Közti papillák helyenként hiányzanak. A kopoltyúbél is vö-
rösesbarna. (A legtöbbnek kopoltyújában kis rákok voltak.) 

Nagyon sokszor találhatók Arca noe-ra telepedve. A gyűjteményben ösz-
szesen 8 drb. van. Kettő a Canale di Leme előtt, Ihat a Rovigno előtti nyílt tenge-
ren 30—40 m mélységből került hálóba. A legkisebb 43 mm magas és 23 mm 
széles, a legnagyobb 85 mm magas és 35 mm széles. Valamennyi Kolosváry 
gyűjtése (1937 ápril is) . 

Ascidia mentula, forma cylindrica Harant. 

Köpeny porcszerű, áttetsző, sima, fehér; a test mellső része megnyúlt, 
hengeres, keskenyebb. Kopoltyúbél olykor rózsaszínű. A branchiális sipho fris-
sen rögzített példányokon erősen piros szegélyű, mint Roule rajzán. (6. IX. 
tábla 84. rajz . ) 

Hat példány van a gyűjteményben. A legrégibb Bolkay gyűjtése (ez Ama-
rucium roseumnak volt jelölve) az Adriából, közelebbi megjelölés nélkül. 85 mm 
magas és 45 mm széles. 1914 tavaszáról a „ N a j a d e " anyagából van egy drb., 
a következő jelzéssel: N. II. B. 25 kis dredge 77 m. Ez 95 mm magas 09 35 mm 
széles. Van továbbá Kolosváry gyűjtéséből 1 drb. Rovigno előtt nyilt vízen, 
3 0 — 4 0 m mélyről, 85 mm magas és 34 mm széles és a szerző gyűjtéséből szin-
tén Rovignoból, a Canale di Léméből 1 drb., 110 mm magas és 33 mm széles. 

Ascidia mentula, forma depressa Heller. 

Köpeny porcszerű, sima, rendesen a baloldalon odanőve. Sárgászöld vagy 
sárgásfehér színű. 

15 példány van a gyűjteményben. Garády gyűj töt t kettőt 1904-ben a Ca-
nale di Barbataból, Soós (1904) 3 -a t a buccarii öbölből. Renouf két Longhio-
néból származó példányt a jándékozot t a múzeumnak^ kettőt a f a -
iadé" expelíció hozott a felszínre, II. B. 21. és II. B. 1. jelzéssel (ez utóbbi 
a buccarii öbölből való) , négy drb-ot Kolosváry gyűj töt t 1937 áprilisban a Ca-
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nale di Fasana-ból, 1 drb. a szerző gyűjtése a Leme csatornából. A múzeum 
kiállítási szekrényében is van egy drb. Ascidia depressa Alder néven. Ezt, mint-
hogy csak egy kiállítási példány volt, nem vághattam fel és így pontos meg-
határozását nem tudom. Nagyságuk 20—30 mm széles és 45—90 mm magas. 

Ascidia mentula forrna modiolifera Harant . 

Köpeny porcszerű, vastag. Benne Modiola vagy Modioiaria. Színe fehér 
vagy zöldes. A bélkopoltyúban majdnem mindig találhatók kis tízlábú rákok. 

Két igen jellegzetes van a gyűjteményben; az egyik 65 mm, másik 77 mm 
magas. A nagyobbikban a beömlési nyílás közelében nagy forradások és ki-
púposodások vannak. Mindkét forradás alatt kagylók voltak, még pedig 
Modioiaria marmorata Forbes.*) A kopoltyúban kis rák volt. 1905-ből az Ad-
riából valók, a Buccari öböl bejáratánál. Van továbbá egy másik, meglehetős 
roncsolt állapotban Renouf gyűjtéséből a Cork melletti Longhine-ből, ez 90 mm 
nagas és 30 mm széles. Ennek már nincs nem a jellegzetes zöldesfehér színe, 

de ez lehet a rossz konzerválás következménye is. 

Ascidia virginea O. F. Müller. 

Köpeny felülete sima, vastagsága csekély. Általában határozott négyzet-
alakú. Színe fehértől rózsaszínűig. A bél barnás zöld. A kopoltyú főpapillái elég 
fejlettek, de a közbenső papillák hiányzanak. Háti lemez fogazott . A bél S alakú:-
lag hajlot t . A végbél egészen függőleges. A mellső sipho a végen; a hátsó vagy 
előtéri (atriális,)) sipho távolsága a mellső siphotól a test egyharmadánál ki-
sebb. Nagyság Salfi szerint 40—76 mm. 

Három példány van a gyűjteményben. Egyik 70 mm hosszú, 26 mm széles 
.a Földközi-tengerből való. (Semmi közelebbi megjelölés nincs.) Jellemző tégla-
alakú. Távolság ingestio nyílástól egestio nyílásig 18 mm, tehát kevesebb, mint 
a test egyharmada. Bél barnászöld. A második Rovignoból való, a Canal di Le-
mevel szemben 33—35 m mélyről. 48 mm hosszú és 20 mm széles, tipikus 
virginea. A szerző gyűjtése. A harmadik a Canal di Lemebol való, az osztriga-
telep közelében, 0 m-ről. 47 mm hosszú és 20 mm széles. Ez nem egészen 
téglaclakú. 

Ascidia malaca Traust. 

Köpeny nem vastag, felülete sima. Színe sárgásfehér. Többé-kevésbé hen-
geres alakú. Bél S alakú, végbél nem függőleges. A bélhurok körülbelül egy-
niagasságban az atriális nyílással. A két sipho közti távolság nagyobb, mint az 
egész testhossz egyharmada. Mindkét sipho igen hosszú. Csak főpapillák van-
nak; ezek kétfélék: nagyobbak a vas tagabb haránt és a hosszanti edények ta-
lálkozásánál és vékonyabbak a keskenyebb haránt és a hosszanti edények ta-
lélkozásnál. Közbenső papillák nincsenek. (9. ábra.) 

*) A kagylókat dr. Wagner János múzeumi őr határozta meg, amiért itt is kö-
szönetet mondok. 
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Ascidia oblonga Traust (?) 

Teljesen átlátszó kis Ascidia. Bél S alakúlag hajlott. Főpap illák vannak , 
közti papillák vagy hiányzanak vagy csak kevéssé fejlettek. A kopoltyúrések 
helyzete és száma megfelel Salfi rajsának (30. ra jz ) . Azonban az oblon-
gára jellemző nyelvecskékkel ellátott lamina dorsalist nem láttam és a kiömlési 
nyílás nem a test hátsó részén van elhelyezve, hanem közelebb a beömléshez. 
Nagyság: 37 mm hosszú és 20 mm széles. Kolosváry gyűjtöt te Splitben 1938 
áprilisban. 

Ascidia quadrata Traust . 

Tunica ráncos, elég vastag. Jellemzők a jól fejlett főpapillák, a közbenső 
papillák nagyon kicsinyek. 

Az itt levő 48 inm magas és 23 m mszéles kis Ascidián jól láthatók a 
fejlett, szinte bunkószerü föpapiliák. (Teljesen olyanok, mint Salfi rajza 324. 
1. 25. r.) A II. Adria-expedició gyűjtése 1914 tavaszáról. A következő felírás-
sal: N. II. B. 25. Kis dredge 77 m. 

Ascidia pellucida Alder és Hancock ( ? ) 

Van a gyűjteményben két Ascidia, melyek alakra és egyéb tulajdonsá-
gokra megegyeznek, csak a színük eltérő. Egyik barna, lefelé elkeskenyedő. 
Magassága 50 mm, a legszélesebb lészen 26 mm. Alul tapadó koronggal volt 
a talapzathoz nőve. A mellső nyílás a végen, az atriális oldalt van. A kopoltyúge-
rendák erősen fodrozottak, néhol a fodrok oly mélyek, hogy bunkószerű nyúl-
ványoknak látszanak. Papillák nincsenek, helyettük vastagodások. A kopoltyú-
rácsozat megfelel Alder 98. 1. 41. r.-nak. 

A második fehér, átlátszó, a lakja hasonlít az elsőhöz, csak alsó részén 
erősen csavarodott. Nagysága 48 mm hosszú és 20 mm széles. Belső szerve-
zete egészen megegyezik az előbbivel. Ugyanolyanok a kopoltyú ráncai és ép-
penúgy nincsenek papillái, helyettük a hosszanti és harántedények találkozá-
sánál vannak megvastagodások. 

Mind a kettő ugyanaz az Ascidia. Alakjuk és korongaiakú tapadási felü-
letük megfelel Alder és Hancock Ascidia pellucidájának, de az erősen fodrozott 
kopoltyúgerendák nem a pellucidára, hanem ellipticára jellemzők. Lehet, hogy 
hybrid alakok. Mind a kettő ugyanarról a lelőhelyről való, Splitből, 1938 ápri-
lisából. Kolosváry gyűjtötte. 

Genus Phallusia Savigny 1816. 

A csillangós szerv eleinte egységes, osztatlan, később visszafejlődött, ki-
csi. A csij 'angós csatornából oldalcsatornák indulnak ki. 

Phallusia mamillata Cuv. 

Köpenyfehéres vagy sárgás, átlátszatlan, de fiatal korban átlátszó. Fe-
lületén nagy félgömbszerű dudorok vagy hullámos barázdák vannak. A köpeny 
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belső felületén a bél táján haránt redőt alkot. A basalis részen odanöve. Nagy-
ság igen tekintélyes, Salfi szerint 60—-160 mm magas , 30—70 mm széles. 

Olykor, különösen az összenyomott példányok hasonlítanak az Ascidia 
mentulához. De meg lehet különböztetni tőle a neuralis mirigy csa torná ján levő 
oldalcsatornácskákról, a tunica narántredöjéről és a vas tag tunicáról. (Ez 8—10 
mm vastagságot is elér.) 

A gyűjteményben 30 drb. különböző helyről származó Phallusia mamillata 
van. Ezek úgy alak, mint nagyság és szín tekintetében a legnagyobb változa-
tosságot mutat ják . Vannak közöttük a mamillata speciesre annyira jellemző 
félgömbalakú dudorokat viselő typikus formák, ma jd kevesebb dudorral ellá-
tott és végre hullámos barázdákat feltüntető formák. Éppen így nagy a szín-
beli különbség is. Vannak színtelen, egészen átlátszó, kékesfehér áttetsző, sár-
gásfehér átlátszatlan és végre sá rgásbarna példányok is. Nagyságuk is igen 
eltérő. A legnagyobb 160 mm magas, 70 mm széles, a legkisebb 55 mm magas 
és 3C mm széles. 

A 30 drb. közül 16 a három Adria útról származik, a legrégibb gyűjtés-
ből való 4 drb. a fiumei biológiai állomásról. Van 1 drb. a Quarneróból, Leiden-
frost gyűjtése és egy másik, mely Ascidia eristata névvel volt ellátva. Az Asci-

dia eristata (ma Ascidia aspera f. eristata) megkülönböztethető a Phallusia 
mamillá-tól, mert míg az előbbinek a neuralis mirigye közvetlenül a csillangós 
szerv mögött fekszik, addig a.z utóbbinak e két szerve távol esik egymástól. 

Van azonkívül 1 drb. a Földközi-tengerből és 1 Nápolyból minden más 
jelzés nélkül, 1 drb. Padewieth- től vétel ú t ján szerzett Zenggből , 1 drb. a 
N a j a d e gyűjtéséből II. B. 21 jelzéssel; továbbá Kolosváry gyűjtéséből, Ro-
vigno különböző helyeiről 1937 áprilisból, még pedig 2 drb. Figaróié szigete 
mellől 30—60 m mélységből, 1 drb. ugyanonnan 22 m mélyből és 1 drb. isza-
pos fenékről, Rovigno előtt 3 0 — 4 0 m mélyről; 1 lrb. 1938. áprilisból szintén 
Kolosvárytól Splitból, 4 drb. pedig 1938. júniusból Canale di Fasana-ból . A 
szerző szintén Rovignoban gyűj töt t , 1939. augusztusban, még pedig a Canale 
di Lemében 0—1 m mélyből 3 drb-ot , a Due Sorelle-nél 1 d/rb-ot és a rovignoi 
aquariumból hozott 1 drb-ot. Van azonkívül a múzeum kiállításában 3, rész-
ben az Adriából (Canale di Maltempo 2 d rb . ) , részben Nápolyból való Pha l -
lusia mamillata. (8. ábra.) 

S. ábra. Phciliusia mamillata. 
Mladiáta eredeti rajza. 

8 cm magas. 
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Phallusia fumigata Grübe . 

A tunica felülete nem dudoros; sötétkék vagy ibolyászöld színű. Tapadás i 
felület a baloldalon. Kisebb mint a mamillata species. 

Egyetlen darab van a gyűjteményben, minden megjelölés nélkül. Sem lelő-
hely, sem gyűjtő nem ismeretes. Sötétbarna bőrszínű, nagysága 100 mm ma-
gas, 40 mm széles. (Traustedt és Salfi szerint csak 20—40 mm magas és 15— 
20 mm széles.) 

STOL1DOBRANCHIATA Lahille 1887. 

Ptychobranchia Seeliger 1905. 

Telepeket alkotó vagy magános Ascidiák. A test soha sem különül tho-
raxra és abdomenre. Kopoltyú számos kopoltyúréssel, belső hosszanti véredé-
nyekkel és többnyire hosszanti redőkkel. Beömlési és kiömlési nyílás vagy lebe-
nyek nélkül, vagy a szájnyílás 4—6, hátsó (atriális) nyílás 4 lebennyel. 

Família- Botryllidae Giard 1872. 

Telepekben élő Ascidiák. Az egyének a közös tes tába beágyazottak. Hátsó 
nyílások közös kloakába nyílnak. Különböző alakú systemák. A mellső sipho 
lebenyek nélkül, hátsó s ipho nyelvvel. Egyszerű tapogatók. Kopoltyú redők nél-
kül, 3 belső hosszanti edénnyel. 

Genus Polycyclus Larnark 1815. 

Kör vagy ellipsis alakú rendszerek. Gömb, vagy ellipszis alakú vastag 
telepek. 

Polycyclus Renieri Lam. 

Több telep van a gyűjteményben, melyek nagyobbrészt tojásdad alakúak, 
átlátszók, vagy áttetszők, színtelenek vagy szürkés-sárgák. A zooidok sárgás-
barnák. Van a kiállítási szekrényben egy igen nagy, hosszúkás telep, mely 13 
cm hosszú és 9em széles. Ez Nápolyból való. A többi része a gyűjteménynek 
részint régi adriai gyűjtésből, még pedig a fiumei biologiai intézetből, 1 drb. 
30 mm hosszú, 24 mm széles és 5 mm vas tag , részint a Najade anyagából szár-
mazik (2 telep, egyik 30 mm hosszú, 24 mm széles, másik 25 mm hosszú, 16 
mm széles). Ez utóbbiak lelőhelyei: B. 3. 38—39, 45 m mélység és B. 25 
77 m mélyről, mind a kettő a II. expedícióból, tehát tavaszi gyűjtésből való. Egy 
további nagy (55 mm hosszú és 35 mm széles) telep a rovignoí aquariumból 
való, a szerző gyűjtéséből. 

Genus Botryllus Gaertner 1774. 

Szintén kör vagy ellipszis alakú rendszerek, de a telepek csak bekérge-
ződéseket alkotnak. 

Botryllus sp. 

Egy meglehetős rossz állapotban lévő példány, a Cork melletti Longhi-
neből, Renouf gyűjtése. 
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Família Styelidae Sluiter 1895. 
Styelinae Herdman 1891. 

Magános vagy telepes Ascidiák. Kopoltyú mindkét oldalon csak 4 redő-
vel. Egyenes kopoltyú rések. Mindkét sipho 4 lebennyel. Egyszerű, el nem ágazó 
tapogatók. 

Genus Styela Fleming 1822. 
Gonádok elválasztva; ovariumok hosszúkás hengeres testek, körülvéve 

tojásdadalakú testiculusoktól. 

Styela plicata Traustedt 1883. 
Tethyum plicatum Les. 

Köpeny fehéres vagy szürkés sárga, vastag, hosszanti hullámos é® göm-
bölyű kiemelkedésekkel. Siphok nagyok, négy hosszanti kettős sávval. Két 
gonad a baloldiaion és nyolc a jobboldalon. 

Az anyagban összesen 7 példány van. Két egymással összenőtt darab Ho-
monnay gyűjtéséből a Földközi-tengerből a „Duna" hajón, 1937 júliusából (20 
és 30 mm nagyok) és 5 drb. a szerző gyűjtéséből Rovignoban, a Canal di 
Léméből 0 m-ről 1939 augusztusban. Ez utóbbiak közül 2—2 egybenőtt és 
1 külön van. 

Genus Pandocia Fleming 1822. 
Gonadok mint kicsiny, tojásdad testecskék (polycarpok )a testfal belső 

felületén. 
Pandocia pomaria Sav. 

Köpeny piszkos szürke, felületén apró, finom ráncokkal és apró mikrosko-
pikus bibircsekkel. Mellső és hátsó sipho közel egymáshoz. Jobb és baloldalon 
4—4 redő, melyek a tapogatókoszorúhoz közel erősen fodrosak. Köztük ki-
csiny, szintén fodros redők. Két nagy redő között 4—6 kisebb. Egyszerű tapo ;-
gatók. A gonadok a testfal egész belső felületén vannak. Hartmayer szerint a 
Pandociára jellemző, hogy 4 közbenső hosszanti edény van. A hosszanti és haránt 
edények alkotta rácsozat egy nyílásában 8 fessura van. Nagyság 20 mm hosszú 
és 13 mm széles. Rovignoban, Figaróié szigete mellett iszapfenékről dredgelve 
jutott hálóba 1937 áprilisában. Kolosváry gyűjtése. 

Van még egy példány, de igen rosszul konzervált állapotban, úgy hogy 
csak a kopoltyúredők száma (4) szerint lehet ugyanennek a f a jnak tartani; 
továbbá oly sok törmelékkel borított, mint a Microcosmus. Mind a két tulaj-
donság jellemző a Pandocia pomariára. Lelőhely Canale di Fasana. 

Pyura Savignynak kell tar tanom egy igen tökéletlen állapotban megma-
radt, szétroncsolt Ascidiát, mert tapogatók elágazók, a kopoltyúrések képe meg-
felel Traustedt rajzának, de mégsem állíthatom bizonyosan, mert a redőket meg-
számolni nem tudtam. 

Família Pyuridae Hartmayer 1908. 
Subfamilia Pyurinae Salfi. 

Monascidiák. Kopoltyú mindkét oldalon több mint 4 redővel. Kopoltyú-
rések egyenesek. Elágazó branchialis tapogatók. 
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Genus Halocynthia Verril 1879. 

Háti lemez vékony nyelvecskékből áll, hosszanti redőre ránővt. Bélhurok 
szabad, nincs elrejtve a gonadok közé. Gonadok belsejükben osztatlanok. Mind-
két oldalon 8 — 9 hosszanti redő. A siphok nyílásánál szőrszerű, merev nyúl-
ványok. 

Halocynthia papillosa L. 

Köpeny vékony, a felszínén elszórva kis tompavégű papiliák. A szájnyí-
lás és hátsó nyílás körül merev szőrszerű nyúlványok. Elénk piros, a basis felé 
narancsszínbe megy át. Gonádok nem tagozódnak lebenyekre. Bal gonád rész-
ben a bélre ránőve. 

A gyűjteményben van 12 példány. A kiállítási anyag darabja i igen szépen 
konzerváltak, a többi között azonban, minthogy a Halocynthia kábítás nélkül 
a konzerváló folyadékban erősen összehúzódik, igen sok keménybőrű, zsugo-
rodott példány van. Méretek 2 cm és 7 cm hosszúság között ingadoznak, le a 
kisebbek az összehúzódás miatt nem mutatják az eredeti nagyságot. A kiállí-
tás i anyag 6 példánya Cyntia papillosa L. néven Zenggbő! való, évszám nélkül; 
Kolosváry gyűjtéséből 2 példány Brioniból, Canale di Fasanaból való, 1939 jú-
nius és Rovignoból, Sant 'Andrea mellől Rovignoból 1937. április, továbbá 3 
d rb . a rovignoi aquariumból, a szerző gyűjtéséből. 

Genus Microcosmus Heller 1877. 

Háti lemez nyelvecskék nélküli, épszélű vékony lemez. Gonadok a test 
mindkét oldalán mint vaskos tömegek a bőr felületére nőve és lebenyekre osztva. 
Bélhurok a baloldali gonádban elrejtve, kivéve .a nyelőcsövet és a végbelet. 

Microcosmus sulcatus Coq. 

Alakja gömbölyded hosszúkás, szélesebb, mint magas. Köpeny felülete 
ha rán t irányba egyenesen haladó redőkkel, kis rész kivételével mindenféle tör-
melékkel, kagylóhéjjal, iszappal, homokkal borítva. Különböző színű siphok, 
vöröses-szürke vagy vöröses-sötétibolya, hosszanti vöröses sávokkal. Kopol-
tyúk 7 meridionális redővel mindkét oldalon. 

Egy példányt a gyűjteményben levő Microcosmusok közül ide kell so-
rolnom, mert nem egészen beborított a külseje törmelékkel és a tapogatók is 
másodlagos elágazásnélküliek. Ez a Canal di Leme előtti tengerből való, 33— 
35 m mélyről, Rovignoból, a szerző gyűjtése. Ennek a branchialsiphoját egy 
Amarocium mediterraneum Hrtmr. telep nőtte körül. 

Microcosmus sulcatus polymorphus Heller. 

A siphok rövidebbek, mint az előbbié és ha az állat összehúzott állapot-
ban van, nem láthatók. Teljesen törmelékkel borítottak. A tapogatók másodla-
gos elágazásokat viselnek. 

A gyűjteményben 12 példány van. Hét drb. Kolosváry gyűjtéséből, Brio-
niból, a Canale di Fasanaból, 1939 júniusból, 1 drb. a szerző gyűjtése a Canal 
di Leme-ből, míg a három kiállítási darab pedig Zenggből való. 
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Microcosmus Sabatieri. 

Cynthia microcosmus Sav. néven Salfi (18.) c Microcosmus sabatierit a 
Microcosmus sulcatus synonimájának veszi, a sulcatus speciesben pedig meg-
különböztet vulgárist másodlagosan el nem ágazó tapogatókkal és törmelék-
kel nem egészen bontott köpenyfelülettel, továbbá polymorphust másodlagosan 
elágazó tapogatókkal és törmelékkel teljesen elfedett köpennyel. Itt a gyűjte-
ményben van két példány, melyek egyik leírásnak sem felelnek meg, mert t apo -
gatóik másodlagosan elágaznak, viszont azonban nagyon kevés törmelékkel bo-
rítottak, úgy hogy nem tudom sem a vulgárishoz, sem a polymorphushoz so-
rolni, egyébként pedig teljesen olyanok, mint Roule (7.) 100 rajza; kénytelen 
vagyok tehát ezt a kettőt az eredeti elnevezésnek megfelelően sabatieri-nek 
venni. Egyik a Canal di Lenie-ből való Rovignoból, 0 m mélyről, a másik a 
Canal di Leme előtt 29 m mélyről. Mind a kettő a szerző gyűjtése. 

Dolgozatom befe'eztéve! kedve skötelegségeí teljesítek, midőn hálás kö-
szönetem fejezem ki dr. Szilv Kálmán Őnagyméltóságának azért a jóakaratú 
segítségéért, mellyel a rovignói gyűjtést és e dolgozat megjelenését lehetővé 
tette, dr. Entz Géza egyetemi tanár úrnak közbenjárásáért és mindenkori támo-
gatásáért , dr. Pongrácz Sándor a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának 
sz anyag és műszerek átengedéséért, Dr. Jdhan Huus oslói egyetemi tanár úrnak 
a Tunicatakról irt munkájának megküldéséért, dr. Adolf Steuer úrnak a rovignói 
iengerbicvógiai állomás igazgatójának és Dr. E. Rooh asszisztens úrnak nem-
csak a barátságos fogadtatásért , hanem azért a szíves előzkékenységért, mely-
lyel az intézet berendezését, motorhajóját és minden időben friss1 anyagot a ren-
delkezésemre bocsátottak. 

9. ábra. Ascidia malaca Traust. 
Nápolyi öböl (Budit von Napel). A 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 
gyűjteményéből. — Nat. Grösse Term. 

Nagyság. Kolosváry felvétele. 



42 

DIE ASCIDIEN DES UNGrARISCHEN NATIONAL MUSEUMS 
V O N : DE. MARIA P E L L 

Die Sammlung des Ungarischen National Museums stammt aus verschie-
denen Quellen. Der grösste Teil wurde in der Adria gesammelt und zwar wah-
rend den vom Ungarischen Adria Vérein im Jahre 1913—14 mit der „Najade" 
veranstalteten I. und II. Adria-Terminfahrten,*) sodann als deren, von dr. Kolos-
váry angeregten Fortsetzung, der III. Adria Forschungreise, die mehrere Fahrten 
in sich schliesste. So in Rovigno und Umgebung im Herbst des Jahres 1937, 
(Kolosváry, Gebhardt ) , bei Split im Frühling 1938 (Kolosváry), in Rovigno 
im Herbst 1939. (Pell)*) Zahl der gesammelten Ascidien: 75 Monascidien 
und 43 Kolonien. 

Aus der Adria stammen noch folgende Sammlungen: V. Garády 1904 
Juli Canale di Barbata 2 St., Biologische Station in Fiume 10 St. 1904, Dr. L. 
Soós Juli 1904, Bucht von Buccari 3 St., dann Dr. J. Leidenfrost 1907 Q u a r -
nero 2 St. Dr. St. Bolkay Juli 1907 1 St. und ohne jede Bezeiűhnung 2 St.» 
ferner das Geschenk von Padewieth aus Zengg 1 St. 

Aus dem Mittelmeer Dr. N. Homonnay 1937 Juli 8 St. 
Aus anderen Meeren wurden gesammelt: von Dr. M. Szabó aus Moos 

Beach, Kalifomien 7 kleine Kolonien und Prof . Renouf von Iriand, Longhine, 
5 Monascidien und 6 Kolonien. 

Es sind ausserdem 3 aus Neapel u. dem Mittelmeer ohne Angaben u. 3 St.. 
ohne jede Bezeichung. Die Stticke des Ausstellungskastens dazu gerechnet is die 
Gesammtzahl der Ascidien: 134 solitáre und 61 Kolonien. 

Altes Material ist auch in der Sammlung (1904) , dessen Bestimmung of t 
unmöglich ist, da durch die mangelhafte Konservierung die wichtigsten Merk-
male (die feingebauten Kiemenbalken und Papillen) nicht mehr erker.nbar sind. 
Sehi wichtig ist die Betaubung vor dem Konservieren. Ohne dem ziehen sich 
diese seihr empfindJichen Tiere so zusammen, dass man ihre Siphonen und ihre 
Form nicht sehen kann. So zum Beispiel ist Halocynthia ohne Betaubung für 
Austellungszwecke unbrauchbar. Für Untersuchungen ist noch wichtiger die 
vorausgehende Konservierung besonders der Synascidien, die durch ihre s tar-
ken Kontraktoren sich so in das Innere des Cormus zurückziehen, dass sie zur 

*) Uber d i e s e s Material w u r d e n bis jetzt die in den F u s s n o t e n des ungar i schen 

T e x t e s a n g e f ü h r t e n Arbeiten v e r ö f f e n t l i c h . (Se i te 26.) 
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Bestimmung völlig ungeeignet werden. Die Betaubung erfolgt mittels 5%- ige r 
Essigsaure, die dem Seewasser zugefügt wird. Dieser Vorgang wird so oft wie -
derholt, bis die Sipbonen unreizbar werden. 

Das beste Fixierungsmittel ist 40%-iger Formalin. Vom Alkohol werden 
die Objekte trüb. So z. B. wurden die Clavelinen, die in lebendigem Zustand 
zur Beobachtung der Lebensfunktionen diurdhi die glashelle Tunica ganz vor-
züglioh geeignet sind, undurchsichtig. 

Es wurden 25 Arten bestimmt u. zwar : 
Aplousobranchiaten: Clavelina lepadiformis v. rissoana M. Edw., Polycitor 

adriaticus Drasche, Polycitor cristallinus Reiner, Polycitor mucosus Dra-
sdhe, Cystodites durus Drasche, Cystodites dellechiajei var. cretacea 
Drasche, Amaroucium conicum Olivi, A. mediterraneum Hrtmr, Pa ras -
cidia sp. 

Phlebobranchiaten: Rhopalea sp., Aseidiella aspersa f. scabra Miill. und' f. eris-
tata Risso, Ascidia quadrata Traust . , Ascidia virginea 0 . F. Miiller, 
Ascidia malaca Traust . Ascidia oblonga Traust. Ascidia mentula O. F. 
Miiller (forma rubra Harant, f. cyiindrica Harant, f. depressa Hell. f. 
modiolifera Harant) , Phallusia mamilata Cuv. Phallusia fumigata Grübe. 

Stolidobranchiaten: Botryllus sp. Polycyclus Renieri, Lam. Styela plicata 
Traust. , Pandocia pomaria Sav., Halocynthia papillosa Lin., Microcos-
mus sulcatus vulgáris Heller, M. s. polymorphus Heller, Microcosmus 
sabatieri Rouie. 

Ausser diesen sind im Ausstellungssaal des Museums noch 4 Arten: Bot-
ryllus aurilineatus Lin. Distaplia magnilarva Della Valle, Diazona violacea Sav. 
und Ascidia limbata Lin., die jedoch als Austellungsmaterial anatomisch nicht 
untersuoht werden konnten. 

Da ich in der Benennung der Arten Salfi folgle ( 1 8 ) , ent'hielt ich mich 
der Aufzahlung der Synonymen und erwahnte sie nur dórt, wo anlere von 
Salfi abweichende Namen benützt wurden. 

In der grössten Zahl ist in der Sammlung die Phallusia mamiüata vertreten 
(30 Ex.) die Formen der Ascidia mentula erreichen die Gesammtzahl von 41 
St. und die Kolonien der Clavelina lepadiformis enthalten mehrere Hunderte 
von Individuen. 

Die grösste Ascidia ist die Phallusia mamillata 16 cm hocih und 7 c,m 
breit und von den Synascidien die Amaroucium conicum (20 cm h. 14 cm br., 
10 cm diek.). 

APLOUSOBRANCHIATA Lahille 1887. 

= Krikobranchia Seeliger 1906. 

Koloniebildende Ascidien. Körper in Thorax und Abdomen geteilt. Post -
abdomen vorhanden oder fehlend. Kiemensack ungefaltet und ohne innere 
Langsgefasse. Darmschleife im Abdomen, Geschlechtsdrüsen im Abdomen oder 
Post abdomen. 



44 A T E N G E R 

Família: Clavelinidae Forbes 1848. 

Sociale Ascidien, mit freien, nur am Bcsalteile in Verbindung stehenden 
Einzeltieren. Kelne Systeme vorhanden; Kloakenöffnungen nicht gemeinsam. 
Zooiden in Thorax und Abdomen geteilt. Darmsűhleife hinter dem Kiemensack. 
Geschlechtsdrüsen im Abdomen an der Darmschleife. Statoblastische meso-
blastisehe Knospung. 

Genus : Clavelina Savigny 1816. 

Kolonie mit frei aufragenden oder am Basalteife der Tunica zusammen-
wachsenden Einzeltieren. Kiemensack mit mehr als zwei Reihen von Kiemen-
spalten. 

Clavelina lepadiformis var. rissoana M. Edw. 

Einzeítiere mit Basalauslaufer verbunden. Knospungs-Kammern weiss-
lich grau. Darmschleife gelbgrau, Magén mit orangegelben Flecken. Pigment-
linie des Kiemensackes weiss. 

Diese Art wurde vom Verfasser in grosser Menge Ende August 193Í 
gesammelt im Canal di Leme, bei der Austernsation, 0 m, wo sie sich beson-
ders an Ostrea und Mytilus Schalen ansiedeln. Dieser ist der einzige Fundort 
in Rovigno, wo Clavelinen vorkommen. Einzeítiere dieser Sammlung 20—30 
mm gross. 

Ausserdem befinden sich im Material der Ausstellung 3 sehr schön kon-
servierte Kolonien, unter dem Namen Clavellia rissoana M. E. gesammelt in 
Neapel und ein Exemplar in der Sammlung von Renouf von Longhine in Irland. 

Família: Polycitoridae Michaelsen 1904. 

Einzeítiere in der gemeinsamen Tunica völlig eingebettet. Atrialöffnun-
gen müden gemeinsam oder gesondert. Beide Körperöffnungen in der Regei 6 
lappig. Epicardiale Knospung. 

Genus: Polycitor Renier 1804. 

Testa ohne Kalkkörperchen. Atrialöffnung ohne Zunge. 

Subgenus: Polycitor Renier 1804. 
Mehr als 5 Kiemenspaltenreihen. 

Polycitor (Polycitor) adriaticus Drasche. 

Distoma adiiaticum Drasche. 

Kollonieii keulförmig, auf einem Stiele sitzend. Die Keuie ist auf einer 
Seite mit einer naoh untén concav gerichteter Linie von dem Stiele abgegrenzt. 
Auf einer gemeinschaftlidhen Basis sitzen mehrere Keulen. Die Hőhe der Ko-
lonien erreicht 15 cm. Der Kopf der Keule ist meist licht graubraun, des Stiel 
dünkler. Auf der Oberflache der Keule münden die Bin~ und Austrit tsöffnungen 
gleiah in das Freie. Keine gemeinsamen Klo-aken vorhanden. Beide Öffnungen 
sechszahnig. Auf jedem Zahn ist ein brauner Pigmentfleck. Auch auf der Ober-
flache der Kopfes sind dunkelbraune kleine Fleckchen. Diese sind von Drasche 
als Pigmentanhaufungen gedeutet . Der Eintrittstrichter ist mit drei Reihen 
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Tentakeln versehen. Der Eingeweidesack ist zwei-d,reimal so lang als der Kie-
niensack. Kiemen mit 24 Reihen von Spalten. Die Pylorusdrüse ist am Darm 
gut sichtbar. 

Diese Ascidie wurde von Drasche zum erstenmal beschrieben (1883). Wie 
er in der Beschreibung betont, „Man wird kaum einen Schleppennetzzug ma-
chen kön-nen, ohne einige Exemplare heraufzuziehen", ist auch wirklich so. W o 
wir auch dredgten, wa>r in dem Netz irnmer diese Synascidie zu finden. Die 
herausgeíisűhten Kolonien entsprechen völlig der Beschreibung Drasche's, so 
wie die innere Organisation der Einzeltiere seiner Zeichnung Tafel IX. Fig. 2. 
Nur die in der Beschreibung erwahnte Farbe der Keuile und des Stieles ent-
sprechen nicht meinen Exemplaren, denn gerade umgkehrt ist bei Drasche der 
Kopf dünkler und der Stiel Iichter. Sie behielten ihre Farbe auch in Alkohol 
sehr schőn. 

Diese bei Rovigno so haufige Ascidie, wie Drasche erwahnt, wurde vor 
ihm von niemand beschrieben. Aber auch spater wird sie nirgends erwahnt. 
Sie verschwindet völlig aus der Literatur, ein Zeichen, dass diese für die Fauna 
von Rovigno so karakteristische Synascidie anderswo nicht vorkommt, denn 
seit Drasche hat sich niemand mit den Ascidien von Rovigno bescháftigt. 
Trotzdem behalte ich die ursprikigliche Benennung Drasche's nicht, denn eine' 
andere Species dieser Gattung, die von Drasche auch beschriebene Distoma 
crystallmum Renier bekommt bei Salfi dene Nameo Polycitor (Polycitor) cris-
tallinus. 

In der Sammlung sind mehrere Kolonien. 3 Stücke mit kleinerert Keulen, 
die von Kolosváry gesammelt worden sind vor Rovigno in offener See, 
ausserdem 2 Kolonien vor der Insel Sant 'Andrea (Kolosváry), 1937 April; 
2 Koloinien gegenüber der Punta Croce, 29 m tief, 4 KoIonie,n gegenüber dem 
Canale di Leme, 33—35 m tief, im Schlammgrund und 3 Kolonien im Kanal 
0—1 m tief, alle im August 1939 gesammelt vom Verfasser 

Polycitor (Polycitor) crystallinus Renier. 

Ovale, beinahe ganz durchsichtige Kolonien. Cormus farblos, Individuen 
weiss. Mehr als 12 Kiemenspalten Reihen, ungefáhr 16. Die Kolonien sind 
35 mm lang, 22 mm breit, und 15 mm dick, polsterartig. 

In der Sammlung sind zwei Exemplare, beide aus der BuCht von Rovigno, 
vor dem Canal di Leme 33—35 m tief, gesammelt vom Verfasser im 
Herbst 1939. 

Subgenus: Eudistoma Caullery 1908. 
3—5 Kiemenspaltenreihen. 

Polycitor (Eudistoma) mucosus Drasche. 

Dunkergraue, 30 mm lange, 10 mm breite und 5 mm hoihe Kolonie. Der 
Cormus ist am Rande farblos, durchsichtig, im Innern dunkelgrau von vielen 
Sandkörperchen. Die KIoakenöffnungen sieht man gut an der Oberfláche, 
und sind mit einer feinen Haut von eina<nder getrennt. Ingestions und Egestions-
öffnug bilden Trichter; Egestionsöffnung oft trompetenartig erweitert. Kiemen-
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sack mit drei Kiemenspaltenreihen. Die Kolonie stammt aus Moos Beach, Kali-
fornien, vom Jahre 1937, April. Aus der Sammlung von Dr. Margarete Szabó. 

Genus Cystodites Drasche 1883. 

Individuen von einer Kalkkapsel umschlossen, welche von scheibenförmi-
gen Kalkkörperchen gebildet wird. 

Cystodites durus Drasche. 

Orangegelbe oder braungel.be Überzüge bildend, dessen Dicke 2 — 3 mm 
betragt. Die Farbe des Cormus stammt von zahreichen sehr kleinen Pigment-
körperchen. Der obere Teil des Cormus ist individuenfrei, die Einzeltiere sind 
an der Basis des Cormus von einer aus Kalkscheiben bestehenden Kapsel um-
geben. Kalkkörper mit freiem Auge sichtbar. Ingestions und Egestionsöffnungen 
sind mit langen sechszáhnigen. Trichtern versehen. Der gedrungene Bau und 
tíie Kürze des Eingeweidensackes sind sehr karakteristisah. Thorax schmutzig-
griin. Der Kiemensack hat vier Reihen Kiemenspalten. Sehr kurzes Abdomen. 

In der Sammlung befinden sich Kolonien, die von vier Fundorten stam-
men: von Rovigno, in of fener See von 30—40 m Tiefe gedredscht, 3 Kolo-
nien, gesammelt von Kolosváry 1937 Frühl ing; ebenfalls von Rovigno, aus dem 
Canale di Leme 0 m tief 1 Kolonie, gegenüber dem Canale di Leme 3 3 — 3 5 m 
tief, 1 Kolonie und gegenüber Punta Croce 29 m tief, 1 Kolonie. Die letzteren 
gesammelt von Verfasser 1939 Herbst. Zwei dieser Kolonien sind mit Polycitor 
cristallinus zusammengewaűhsen und eine ist um eine Spongie herum gelagert. 

Salfi erwáhnt bei Neapel die Art Cystodites dellechiajei, bezeichnet aber 
die Art C. durus Drasche nicht als Synonim. Da meine Kolonien ganz der Be-
•schreibung Drasche's entsprechen, muss ich seine Benennung beibehalten und 
sie C. durus nennen. 

Cystodytes dellechiajei var. cretaceus Drasohe. 

Cystodites cretaceus Drasche. 

Cormus farblos, sowie auch die Iindividuen, die von weissen Kalkkapseln 
umgeben sind; so ensteihit die kreidenweisse Farbe. Sonst in jeder Beziehung 
übereinstimmend mit der Art durus. Die Ingestions- und Egestionstrichter sind 
nebeneinander gut sichtbar. 

In der Sammlung ist nur eine aus Moos Beach, Kalifornien, s tammende 
kleine Kolonie, gesammelt von Dr. Margarete Szabó. 

Familia Polyclinidae Verril 1871. 

Polster oder knollenförmige Kolonien. Zooiden ziemlioh gross, in Thorax , 
Abdomen und Postabdomen gesondert. Keine Kalkkörperchen im Cormus, wo 
aber viele andére Fremdkörper, wie Sand eingelagert sind. Branchialsipho mit 
6 — 8 Lippen. Atrialsipho mit oder ohne Zunge. Magenglattwandig oder mit 
Langsfalten. Darmsohleife o f t gedreht. Geschledhtsorgane und Herz in Pos t -
abdomen. Knospung durch Strobilation des Abdomens oder Postabdomens. 
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Genus Amaroucium M. Edwards 1841. 

Magén lángsgefaltet. Atrialöffnung mit langer Zunge. Postabdomen lang. 
Branchialsipho mit 6 Lippen. 

Amaroucium conicum Olivi. 

Kolonien mehr oder minder kegelförmig. Oberflache glatt. Farbe o ran -
gerot, einzelne Tiere grell orangerot. 18—20 Kiemenspaltenreihen. Atrialöff-
nung mit Zunge. 

Nach dier Beschreibung Drasche's die grösste in Rovigno vorkommende 
Synascidie. In der Sammlung des Ungarischen National Museums sind auch 
riesengrosse Exemplare, die von der Umgebung Rovigno stammen, aus dem 
Canale di Fasana, bei Brioni gesammelt von Kolosváry 1939 Juni. Von den 
sieben Kolonien ist die grösste 20 cm hoch ; 14 cm breit und 10 cm dick.. Die 
Grösse von 4 Koloniene variirt zwischen 9—12 cm hoch, 7—9 cm breit und 
4 — 5 cm dick. Ausserdem sind zwei ganz kleine 6 cm hoch und 1 cm dick. 

Amaroucium mediterranum Hrtmr. 

Flache, ovale, gelblichgraue Kolonien. Cormus am Rande durchsichtig 
in der Mitte voll mit Sandkörperdhen. Rand individuenfrei, Zooiden in der Mitte 
der Kolonie, nahe zur Basis. Einzeítiere orangerot. Ingestionsöffnung mit 6 Lip-
pen, lang, trichterförmig. Lange Atrialzunge. 18—20 Kiemenspaltenreihen. Ma-
gén mit geltblichen Langsfalten. Postabdomen sehr lang, schmáler als das Ab-
domen. 

Die in der Sammlung befindliche Kolonien entsprechen nicht ganz der 
Beschreibung von Salfi, da die Zooiden nicht farblos. sondern orangerot sind, 
die Zahl der Kiemenspaltenreihen 18—29 betrágt und der Cormus mit Sand-
partikelchen reidh versehen ist. Sie áhneln dem Polyclinum aurantiacum M. 
Edw. auch in der Form der Kolonie, müssen trotzdem als Amaroucium ange-
sehen werden, denn der Magén ist mit Langsfalten versehen. 

Es sind hier vier Kolonien. Allé von Rovigno. Drei von 33—35 m Tiefe, 
gegenüber dem Canale di Leme, die vierte gegeniiiber der Punta Croce, von 
29 m Tiefe. Ihre Lange variirt von 45 mm bis 48 mm, die Breite von 35 mm bis 
40 mm. Sie sind 40 mm dick. Die letzte von diesen Kolonien ist um den Bran-
chialsipho eines Microcosmus sulcatus vulgáris herumgewachsen. Sámmtliche 
Kolonien sind vom Verfasser gesammelt im August 1939. 

Genus Parascidia M. Edwards 1841. 

Kolonienbildende Aseidie. Atrialöffnung mit Zunge. Postabdomen viel 
langer als Thorax. Branchialsipho mit 8 Lippen. 

Parascidia sp. 

Kolonien aus zwei Teilen bestehend. Auf einem langen Stiel sitzt ein 
keulenformiger Kopf. In diesem oberen Teil sind die Zooiden, dicht aufe inan-
der geháuft . Die Brondhialteile nehmen das Ende der Keule ein, einer neben 
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den anderen, nur mit einer díinnen Cormushaut von einander getrennt. Bran-
chialsiphonen nach aussen gewendet, stehen aber nicht frei, sondern sind eben-
falls mit einer dünnen Haut bedeckt. Ingestionsöffnung hat 8 Lippen. 10 12 
Kiemenspaltenreihen. 

Der Stiel ist von aussen gesehen von Individuen frei, im Innern aber 
befinden sich die abdomena der Zooilen. Diese sind sehr lang, sechsmal so lang o ? o 
als der Branchialteil. Ovarien voll mit Eiern. Einzelne Individuen erreichen eine 
Lange von 15 mm. 

Da zwisehen den Einzeltieren keine individuenfreie Felder sind, kann ich 
diese Species nicht areolata nennen. 

In der Sammiung sind. mehrere Kolonien vorhanden; diese sind untén zu-
sammengewachsen und bilden 3 Gruppén, jede mit 2 Kolonien; gesammelt von 
Renouf, in Longhine bei Cork. 

PHLEBOBRANCHIATA Lahille 1887. 
Ptychobrancliia Seeliger 1905. 

In Kolonien oder einsam lebende Ascidien. Körper selten in Thorax und 
Abdomen gegliedert. Kiemensack mit inneren Langsgefassen, aber ohne Langs-
falten. Geschlechtsorgane in der Darmschleife oder neben dem Kiemensack. 

Famalia Diazonidae Gars tang 1891. 

Koloniebildende oder einsame Phlebobranchiaten. Der Körper besteht aus 
zwei Teilen, aus Thorax und Abdomen. Branchial- und Atrialsipho mit 6 Lap-
pén. Der branchiale Teil bildet den Thorax, Darm im Abdomen. 

Genus Rhopelea Philippi 1843. 

Einzeltiere ganz voneinander getrennt, keulenförmig; unterer Teil cylin-
drisch, der obere sich erweiternd. Darm im Basalteil, Kiemensack im Oberen.. 

• ̂ vrift^í 
Rhopalea sp. 

In der Sammiung sind zwei aus Cork stammende Ascidien, deren cylin-
drischer Basalteil 24—29 mm lang, 5—8 mm breit ist; der obere Teil ist 
45—55 mm lang, 25—30 mm breit und 10 mm dick. Farbe gelblich weiss. 

Familia Ascidiidae Sluiter 1895. 

Soliter lebende Ascidien, mehr oder weniger cylinderförmig. Branchia l -
sipho mit 8, Atrialsipho mit 6 Lippen. Kiemenspalten gerade. Dorsalfalte ge-
zahnt oder glattrandig. Darmtraktus links des Kiemensackes. 

Genus Ascidiella Roule 1883. 

Ganglion und Neuraldrüse dicht hinter der Flimmergrube. Testa glatt 
oder mit spitzen Erhebungen. Darmschlinge liegt tiefer als die Atrialöffnung. 
Rectum vertical. Dorsalfalte gezáhnt. Hauptpapillen schwach entwickelt, Zwi-
schenpapillen fehlen. 
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Ascidiella aspersa f. scabra Müller. 

Testa weisslicih oder gelblidh, durchsichtig, an der Oberflache glatt oder 
rauh; der Branchialsipho ist mit rőten Flecken umgeben, so wie auch der vor-
dere Teil des Kiemendarmes. Die Tiere sind entweder untén oder an einer Seite 
angewachsen. Grösse nach Salfi 1—3 cm. 

Sechs Exemplare sin in der Sammlung. Fünf Stücke wurden von Homon-
nay gesammelt, von der Grösse 26—55 mm. Farbe graulich-weiss; Zellulose-
mantel pergamentartig, ziemlich dick. Die beiden Öffnungen sind nahe einander; 
an der Ingestionsöffnung sind die von Alder und Hancock erwahnten 8 Lip-
pen gut zu sehen. Nur unentwickelte Hauptpapillen sind vorhanden, Zwischen-
papillen fehlen, Sie entsprechen in jeder Beziehung der Beschreibung Salfi 's, 
nur die Grösse ist auffalig. Eines von der „Na jade" Expedition ; vom Canale 
di Mezzo. 

Ascidiella aspersa forma eristata Risso. 

Testa durchsichtig, an der Oberflache mit zugespitzten Höckern versehen. 
In der Sammlung sind 12 Exemplare, darunter einige sehr sehőn konser-

vierte, aber ausserdem sehr zerquetsohte auch. Die Testa ist an eimigen Exem-
plaren sahön durdhisichtig und lasst die rote Farbe der Körperwand durch-
scheinen; so, dass die farblose Testa rot erscheint. Viele aber habén die Farbe 
im Alkohol ganz verloren und zeigen keine rőten Flecken. An den gut konser-
vierten sieht man schön die Neuraldrüse himter dem Flimmerorgan. 

Die Grösse wechselt von 30 mm bis 100 mm Höhe und von 21 mm bis 
35 mm Breite; es sind alsó auch kleinere als Salfi (4—10 cm) erwahnt. 

2 Stücke stammen aus der Sammlung van Homonnay, aus dem Mittel-
meer, 1937 Juli. 

Drei Exemplare wurden von Kolosváry gesammelt in Rovigno, teils vom 
Schlammboden aus 30—60 m Tiefe bei der IniseOl Figaróié, teils in offener See 
von 30—40 m gedredseht 1937 Juli; weiterhin ein Exemplar ebenfall von Ro-
vigno, Canale di Leme, 0 m 1939 August, vom Verfasser. 

Aus§er diesen sind 2 Stücke ohne jede Bezeichung, und 2 sehr schön kon-
servierte in dem Ausstellungskasten des Museums aus dem Golfé von Neapel: 
Ascidia eristata Risso; sodann 2 grösse, sehlecht erhaltene Exemplare, die 
Grösse ist auffallig, denn die eine ist 135 mm hoch und 65 mm breit wahrend 
nach Traustedt und Salfi die Grösse 40—100 mm ist. Testa auss-ergewöhnlich 
dünn, runzelig und lederartig. Die 2 Exemplare waren an der Basis zusam-
mengewachsen und viele kleine junge Tiere waren darauf. Fundort und Santm-
ler unbekannt. 

Genus Ascidia Lin. 1767. 

Hirnganglion und Neuraldrüse weit ihinter der Fliinmergrube gelegen. 

Ascidia mentula 0 . F. Müller. 

Testa glatt, Farbe von milchweiss bis braunrot. Rückenfalte mit gezahntem 
Rand. Darm S-förmig. Branchialsipho am Ende, atrialsipho in der Mitte oder 
nahe dem unterem Ende; Hauotpapillen, wie auch Zwischenpapillen vorhanden. 
Die Tiere erreichen eine ansehnliche Grösse, 40—110 mm. 
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In dier Sammlung mit vielen Exemplaren vertreten ín rnehreren Varia-
teten. Der karakteristische rote Saum um den Branchialsipiho ist an vielen, 
schlecht erhaltenen Exemplaren nicht zu sehen. 

Ascidia mentula forma typica 0 . F. Müller. 

Vier Exemplare wurden von der Biologischen Station irt Fiume, atrs der 
Adria gesammelt, eines mit der Etiquette Boltenia sp. versehen ebenfafls aus 
der Adria, (weitere Daten nicht angegeben) , und ein Stück aus der Sammlung 
von Kolosváry, aus offener See vor Rovigno. Grösse 4 0 — 7 0 mm hoch, 30—40 
mm breit. 

Dieses letztere ist mit einem Polycitor adriaticus verwachsen. 

Ascidia mentula forma rubra Harant. 

Testa rot oder braunrot, von betrachlicher Dicke. Oberflache glatt oder 
mit warzenahinlichen Erhebungen versehen. In der Testa sind die Gefasse gut 
sichtbar. Der Brandhial- und Atrialsipho manchmal einander genahert. Zwi-
schenpapillen an einigen Stellen fehlend. Kiemensack rotbraun. Oft auf Arca 
noe-Schalen. Meistens sind kleine Decapoden im Kiemensack. 

8 Exemplare sind in der Sammlung, sámtlidhe von Rovigno und Um-
gebung. 6 wurden auf offner See von 30—40 m Tiefe gedredsdht, 2 vor dem 
Canal die Leme. Das kleinste 43 mm hoch und 23 mm breit, das grösste 85 
mm hoch und 35 mm breit. AHe aus, der Sammlung von Kolosváry. 

Ascidia mentula forma cytindríca Harant. 

Testa knorpelartig, durchscheinend, glatt, weiss. Der vordere Körperteil 
schmaler als der Hinterteiil, lang, cylindrisch. Kiemensack manchmal rosafarbig. 
Der Branchialsipho hat an frisah konservierten Individuen einen rőten Saum, 
Roule's (6 . ) . Zeiehnung entsprechend. (T. IX. Fig. 84.) 

6 Exemplare. D a s alteste wurde von Bolkay im 1907 aus der Adria ge-
fischt. Dieses ist 85 mm hodh, 45 mm breit. Ein Exemplar stammt aus der 
Sammlung der „Najadie" mit der Etiquette N. II. B. 25 77 m. Dieses ist 95 mm 
hoch und 35 mm breit.3Stücke wurden von Kolosváry gesammelt vor Rovigno 
aus 30—40 m Tiefe (85 m m!h. 34 mm breit) und eines vom Verfasser, aus 
dem Canal di Leme 0 m (110 mm h. 35 mm br . ) . 

Ascidia mentula forma depressa He le r . 

Testa knorpelartig, glatt, an der linken Seite angewaschen. Von gelblich-
weisser oder geiblich-grüner Farbe. 

In der Sammlung 15 Exemplare. Garády sammelte 1904—-2 Stücke aus 
dem Canale di Barbata , Soós- 1904—3 Stücke aus der Buch: von Buccari, Re-
nouf schenkte 2 aus Longhine stammendie Exemplare dem Museum, 2 wurden 
von der Na jade (II. B. 21, II. B. 1), und 4 Stücke von Kolosváry aus dem 
Canale di Fasana gefischt. 1 von Verfasser im Leme-Kanal. 1 Exemplar ist 
auch im Ausstellungskasten des Museums. Grösse 20—30 mm br. 45—90 mm h. 
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Ascidia mentula forma modiolifera Harant. 

Tes ta knorpelartig, d'ick, mit Modiolen oder Modiolarien. Fa rbe vveiss oder 
grünlich. Im Kiemensack beinahe immer kleine Krebse. 

Es sind zwei sehr karakteristische in der Sammiung; das eine 65 mm, 
das andere 77 mm gross. An der grösseren sind neben der Ingest ionsöffnung 
grosse Buckeln mit Narben. Unter den Narben warem in der Tes ta kleine Mu-
scheln, der Art Modiolaria marmorata angehörig.*) Im Kiemensack war ein 
kleiner Krebs. Sie stammen aus der Adria, bei dem Eingang dter Bucht von 
Buccari. Sammler unbekannt, von Juni 1905. 

Noch ein anderes Exemplar selhr zerquetscht, gesammelt von Renouf von-
Longhine bei Cork, 90' mm hodh und 3 Omm breit. Dieses hat nicht mehr die 
karakteristische weissgrüne Farbe, wahrscheinlich in Folge der ungeeigneten 
Konservierung. 

Ascidia virginea 0 . F. Müller. 

Testa mit glatter Oberflache, ziemlich dünn. Form in der Regei reohteckig. 
Farbe wechselud von weiss bis rosa. Darm braunlich grün. Die Hauptpapülerr 
der Kieme vorhanden und gut entwickelt, aber Zwischenpapillen fehlend. 
Rückenfalte mit gezahntem Rande. Darm S-förmig gekrümmt. Rectum vertival. 
Branchialsipho terminál. Abstand zwisehen Branchial- und Atrialsipho kíirzer 
als ein Drittel der Körperlange. 

Es sind drei Exemplare vorhanden. Eines aus dem Mittelmeer, 70 mm h.. 
26 mm br. Typisch ziegeJförmig. Ingestionsöffnung 18 mm weit von Egestions-
öffnung. Darm braunliidb-grün. Das zweite s tammt aus Rovigno, vor dem Ca-
nal di Leme, aus einer Tiefe von 33—35 m, ist 48 mm h. undi 20 mm breit. 
Das dritte wurde aus dem Canal gefisciht, in der Nahe der Austernstation in 
0 m, ist 47 mm h. 20 mm br. 

Ascidia malaca Traus t . 

Testa nicht dick, mit glatter Oberflache. Farbe gelblich-weiss Körper 
mehr oder weniger zylindriseh; Die Entfernung zwisehen Branchial- und Atrial-
sipho langer als der DritteSI der Körperlange. Beide Siphonen sehr lang. Darm 
S-förmig, vertical. Die Höhe der Darmschlinge in einer Linie mit der Atrial-
öffnung. Nur Hauptpapillen u. sw. die grösseren an den Stellen, wo die Lángs-
gefasse mi den breiteren Quergefassen zusammentreffen, und kleinere, wo jene 
den schmaleren Quergefassen sich begegen. 

Ascidia oblonga Traustedt ( ? ) 

Eine ganz durchsichtige kleine Ascidie. Darm S-förmig gebogen. Haupt -
papillen vorhanden, Zwischenpapillen fehlen oder sind schwach entwickelt. 
Die Lage und Zahl der Kiemenspalten in einem Kiemengitter entsprechen der 
Abbildung Salfi's. (Fig. 30.) Die Dorsalfalte jedoch, die mit Züngelohen ver-

*) Die Musoheln wurden von J. Wagner, Custos des Museums bestimmTt. wofür 
ich i'him auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreohe. 
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senen dlie Art oblonga karakterisiert, kominte ich nicht seben. Ausserdem befindet 
sich die Egest ionsöffnung nicht am hinteren Teil des Körpers, sondern nahe zur 
Ingestionsöffnung. Grösse : 37 mm h. 20 mm br. Gesammelt von Kolosváry 
in Split, 1938 April. 

Ascidia quadrata Traust. 

Tes ta runzelig, ziemlich dick. Die Art is gekeninzeichnet durch die gut 
entwickelten Hauptpapillen, wahrend die Zwischenpapillen sehr kiéin sind. Die 
Hauptpapillen zeigen dasselbe Bild wie diie Zeichnung Salfi 's. (S. 324. Fig. 25.) 
Die einzige Ascidie die von der Najade 77 m tief gedredget wurde ist 48 mm 
hoch und 23 mm breit, t r ag t die Aufschrift N. II. B. 25. 1914. Frühling. 

Ascidia pellucida Alder u. Hancock ( ? ) 

Es sind in der Sammlung zwei Ascidien, die in Gestalt und inneren 
Eigenisdhaften übereinstimmen, nur die Fa rbe ist versdhiieden. Die eine ist braun, 
r.aeh untén versdhmalernd. Höhe 50 mm, an der breitesttn Stelle 26 mm. Untén 
mit sdheibenförmigen Saugnapf an der Grundplatte befestigt. Branchialöffnung 
terminál, Atrialöffnung seitlich. Kiemengefásse stark gekrauselt; an manchen 
Stellen sind die Faltén s o tief, dass sie keulenförmigen Fortsátzen ahnlich 
Sind. Keine Papilien, sondern an deren Stelle Verdiiokungen. Das Kiemengitter 
entspricht ganz der Abbüdung Alder u. Hancock's. (8 . ) T . 18. Fig. 11. 

Die andere Ascidie ist weiss, durchsichtig, in Form der ersten ahnelnd, 
nur am Basalteil gedreht. Grösse 48 mm ih. und 2 0 mm br. Innere Organi-
sation gleidht dem ersten. Gilieichfalls gekrauste Kiemen, keine Papilien, sondern 
Verdickungen an den Begenungsstellen der Langs und Quergefassen. 

Beide gehören zur selben Art. Form und s ebeibe ni örm ige Anzatzstelle 
entsprechen der Ascidia pellucida Alder und Hancock, aber die starke Krause-
lung der Kieme zeigt die Eigenschaften der nah verwandten A. elliptica. Viel-
leoht sind sie Hybridformen. 

Beide sind von demselben Fundort, Split und wurden von Kolosváry im 
1938 Frühling gesammelt. 

Genus Phallusia Savigny 1816. 

Filimmergrube anfangs ungeteilt, spater zurückgebildet, klein. Sekundáre 
Flimmertrichter am Flimmergrubeinkanal. 

Phallusia mamillata Cuv. 

Testa weiss oder gelblich undurchsichtig, an junge Tieren durchsichtig; 
knorpelartig, von betradhtlicher Dicke. Auf der Oberflache halbkugelförmige Er-
hebungen, oder Runzeln mit Furchen. Tes ta bildet auf der Innenseite in der 
Höhe des Darmes eine Querleiste. Das Tier ist basal angeheftet. 

Manchmal, besonders an zerdrückten Exemplaren, tritt eine Áhnlichkeit 
mit Ascidia mentula auf. Die PhaíHusia mamillata ist von letzterem zu unter-
soheiden durdh die secundiaren Flimmertriohter, die am Flimmergruben-Kanal 
ersdheinen, weiterhin durch die Querfalte und endlich durdh die betrachtliche 
Dicke (8—10 mm) der Tes ta . 
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In der Sammlung sind 30 Exemplare, die von versdiiedenen Fundorten 
stammen. Diese zeigen grösse Verschiedenheiten so in Form, wie in Grösse 
und Farbe. Es befinden sich darunter typische mamillata Formen mit grossen 
halbkugelförmigen Erhebungen, dann solohe die weniger Buckeln und me.hr 
Furchen besitzen und endlich solche an denen man nur Langsíalten und Fur-
chen sieht. In der Farbe weichen sie auch sehr von einander ab. Es gibt ganz 
durchsichtige, farblose,, dann blaulichweisse durchscheinende, gelbe undurch-
sichtige und endlich gelblich-braune Indiviruen. Die Grösse variiert von 55 mm 
Höhe und 30 mm Breite bis 160 mm Hőbe und 70 mm Breite. 

Von den 30 Exemplaren wurden 16 waihrend der drei Adriafahrten ge-
sammelt. Die altesten Stücke der Sammlung, 4 Exemplare, wurden von der 
Biologischen Station in Fiume im Jahre 1904 gesammelt. Aus der Sammlung 
von Leidenfrost ist ein Exemplar vorhanden und ein anderes, das mit der Auf-
schrift Ascidia eristata versehen war . Die Ascidie eristata (jetzt Ascidiella aspera 
eristata) unterscheidet sidh von Phallusia mamillata dadurch, dass das Hirn-
ganglion dicht hinter der Flimmergrube liegt, wahrend bei Phallusia das Hirn-
ganglion und NeuraÜdrüse weit entfernt von der Flimmergrube gelegen sind. 

Es ist weiterhin 1 Stück aus dem Mittelmeer und 1 St. aus Neapel, ohne 
weitere Angaben, I St. aus Zengg das von Padewieth gekauft wurde, I St. aus 
der Sammlung der Na jade mit der Aufschrift II. B. 21. Kolosváry sammelte an 
verschiedenen Fundorten 9 Stücke; unl zwar 2 St. neben der Insel Figaróié, 
in einer Tiefe von 30—60 m, 1 St. 22 m tief, 1 St. vom Schlammboden, und 
1 Stück vor Rovigno 30—40 m tief 1937 April; 1 St. von Split 1938 Apvil 
4 Stücke von Canale die Fasana 1938 Juni. 4 weitere wurden gesammelt vom 
Verfasser aus dem Canal di Leme 0—1 m tief, 1939 Herbst 1 St. aus dem 
Aquarium des Biologischen Institutes von Rovigno. 

Es sind ausserdem 3 grosse Austellungsstiicke im Museum, teils aus der 
Adria, (Canal di Maltempo, 2 St.) teils aus dem Golf von Neapel (1 St.). 

Phallusia fumigata Grübe. 

Testaoberflache ohne buckelige Erhebungen. Farbe dunkelbau oder 
violettgrün. Anheftungsflláche auf der linken Seite. Nicht so gross als mamillata. 

Ein einziges Exemplar in der Sammlung, ohne jede Bezeiohnung. Dun-
kelbraun, lederartig, 100 mm h. 40 mm br. (Nach Salfi ist die Höhe 20—40 
und die Breite 15—25 mm). 

STOLIDORBRANCHIATA Lahille 1887. 

Ptychobranchiata Seeliger 1905. 

Kolonienbildende oder einsam lebende Ascidien. Körper nie in Thorax 
und Abdomen gesondert. Kiemen mit zahlreichen Kiemenspalten, mit inneren 
Langsgefassen und meist mit durchlaufenden Langsíalten. Ingestions- unl 
Egestionsöffnung ungelappt oder Branchialsipho mit 4—6, Atrialsipho mit 4 
Lappén. 
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Familia Botryllidae Giard 1872. 
In Kolonien lebende Ascidien. Einzeítiere in einem gemeinsamen Zellulose-

mantel eingebettet. Atrialöffnungen münden in gemeinsamer Kloake. Verscíhie-
dene Systeme. Branchialsipho ungelappt, Atrialsipho mit Zunge. Einfache Ten-
takel. Kiemensack ohne Faltén, mit 3 inneren Langsgefassen. 

Genus Polycyclus Lamark 1815. 

Systeme kreisförmig oder elliptisch. Polster oder knollenartige kugel-
förmige oder eiförmige Kolonien. 

Polycyclus Renieri Lam. 

Es sind in der Sammlung mehrere Kolonien, die meistens óval oder klum-
penförmig, durchscheinend oder durchsichtig sind von graugelber Fa rbe oder 
farblos. Die Zooiden sind gelblichbraun. Im Ausstellungskasten des Museums 
befindet sich eine lángliche Kotlonie von 13 cm Lange und 9 cm Breite, aus 
Neapel. Andere Stücke in der Sammlung stammen teilweise aus altén adria-
íischen Sammtungen u. zw. dem Biologischen Institut von Fiume (1 Stück 30 
mm I., 24 mm br., 5 mm d.) der II-ten Expedition der „Na jade" (2 Kolonien 
30 mm 1., 24 mm br. und 25 mm 1., 16 mm br.) mit der Bezeichnung B. 3. M. 
38—39, 45 m Tiefe und B 25, 77 m Tiefe. (1914 Frühling.) Ein wei-teres 
grosses Exemplar (55 mm 1. und 35 mm br.) aus dem Aquarium von Ro-
vigno wurde vom Verfasser mitgebracht. 

Genus Botryllus Gaertner 1774. 

Kreisförmige oder elliptische Systeme. Kolonien krustenförmig. 

Botryllus sp. 

Ein schlecht erhaltenes, zerrissenes Exemplar, aus der Sammlung von 
Renouf, aus Longhine bei Cork. 

Familia Styelidae Sluiter 1895. 

SolitSr oder in Kolonien lebende Ascidien. Kiemensack beiderseits 
nur mit 4 Faltén. Gerade Kiemenspalten. Beide Öffnungen mit 4 Lippen. Ein-
fache, nicht verzweigte Tentakeln. 

Genus Styela Fleming 1822. 
Tethyum Bohdasch 1761. 

Gonaden getrennt; Ovarien langliohe zylindrische Körperchen von klei-
nen oválen Hodenblaschen umgeben. 

Styela plicata Traustedt 1883. 
Tethyum plicatum. 

Testa weisslich oder graulich-gelb, von betrachtlicher Dicke, mit Lángs-
furchen und kugelförmigen Eilhebungen. Siphonen gross, mit 4 doppelten 
Langsstreifen. Zwei Gonaden an der linken und 4 oder 8 an der rechten Seite. 
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lm Material sind 7 Exemplare, 2 verwachsene Exemplare stammen von 
Homonnay aus dem Mittelmeer (Sohiff „ D u n a " ) , 1937 Juli, 20 und 30 mm 
gross und 5 Expl. aus der Sammlung des Verfassers, von Rovigno, Canal di 
Leme, 0 m tief, 1939 August. 2—2 dieser letzteren zusammengewaschen, 1 frei. 

Genus Pandocia Fleming 1822. 

Gonaden als zahlreiche kleine zylindrische Körperchen (Polycarpen) bei-
derseits, tiber die Innenfláche der Körperwand verstreut. 

Pandocia pomaria Sav. 

Testa schmutziggrau ,an der Oberflache mit feinen Runzeln und winzi-
gen Erhebungen. Branchial und Atrialsipho nahe zu einander. Auf der rechtan 
und linken Seite 4—4 Faltén, in der Nahe des Tentakelkranzes stark gekráuselt. 
Zwischen den grossen 4—6 kleinere Faltén, die auch gekráuselt sind. Einfache 
Tentakeln. Nach Hartmeyer ist die Pandocia durch die 4 Zwischenlángsgefassen 
karakterisiert. In einer Masche des Gitterwerkes, das durch die Langs- und 
Quergefasse gebildet wird, sind 8 Fessuren. Grösse 20 mm 1. 13 mm br. In 
Rovigno neben der Insel Figaróié von Sandboden gedredget. 1937 April (Ko-
losváry) . 

Es ist noch ein Exemplar da, aber sehr sdblecht konserviert, man kann 
sie nur nach der Zahl der Faltén (4) hieher reihen. D a diese Eigenschaften 
die Art Pomaria kennzeiohnen, muss ich sie hier einreihen. 

Eine andere sehr schlecht erhaltene, zerrissene Ascidie musste als Pyura 
Savigny angesehen werden, weil die Tentakeln verzweigt sind und das Bild 
der Kiemenspalten der Abbildung Traustedt entspriüht (5 . ) , trotzdem kann ich 
es nicht mit Bestimmtheit beihaupten, d a die Zahl der Langsfalten nicht fest-
zustellen war. 

Familia Pyuridae Hartmeyer 1908. 
Subfamilia Pyurinae Salfi. 

Sollitare Ascidien. Kiemensack stets mit mehr als 4 Faltén jederseits. 
Kiemenspalten gerade. Tentakel zusammengesetzt. 

Genus Halocynthia Vériül 1879. 

Dorsalfalte mit zungenartigen Fortsátzen. Darmschleife frei, nicht ver-
deckt durch die Geschlechtsorgane. Beiderseites 8—9 Faltén. Geschlechtsorgane 
innerlicb ungeteilt. Siphonenöffnungen mit steifen Papilien. 

Halocynthia papillosa L. 
Manteloberflache mit ganz keinen Staoheln, die besonders um die Kör-

peröffnungen íherum stark entwickelt sind. Hellrot, dem Basalteile zu orange-
farbig. Geschechtsorgane nicht in Lappén geteilt; linké Gonade auf dem Darm. 

In der Sammlung sind 12 Exemplare. Die Ausstellungstücke sind sehr 
schön, ausgestreckt konserviert, die andern aber unter dem Namen Cynthia 
papillosa Lin. mit Ausnaihme eines Exemplares, das vorher betaubt wurde, sind 
ganz zusammengeschrumpft . Testa ist lederartig hart geworden. Die Höhe der 
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Individuen schwankt zwischen 2 cm und 7 cm. Die Kleinen sind' ganz zusam-
mengezogen, zeigen alsó nicht die Originalgrösse. Die Ausstellungsexemplare 
Cynthia papillosa genannt (6 Stück) s tammen aus Zengg, Jahresdaten sind 
nicht angegeben; es sind weiterhin 2 Exemplare aus der Sammlung Kolosváry's 
aus dem Canale di Fasan3, 1939. Juni und 1 von Rovigno neben Sant 'Andrea, 
1937 April. 3 aus der Sammlung des Verfassers aus dem Aquarium des Biol. 
Inst. Rovigno. 

Genus Microcosmus Heller 1877. 

Dorsalfalte glattrandig. Gesdilechtsorgane beidérseits, an die innere Kör-
perwand befestigt und in Lappén geteilt. Darmsdhleife mit der Ausnahme des 
Oesophagus und Rectums durch das linké Geschlechtsorgan verdeckt. 

Microcosmus sulcatus Coq. 

Körper eiförmig, breiter als hoch. Testa-Oberflache in transversale Faltén 
gelegt. Von einem Teil abgesehen, mit verschiedenen Detritus, Muschelschalen, 
Schlamm und Sand bedeckt. Siphonen licht oder dunkelrot mit Langsstreifen. 
Kiemensack mit 7 Langsíalten. 

Ein Exemplar von dem Material muss hier eingereiht werden, da diie 
Oberflache nicht ganz mit verschiedenartigen Detritus bedeckt ist und die 
Tentakeln zeigen kelne secundare Verzweigungen. Dieses Exemplar stamnit aus 
Rovigno, Canal di Leme, vom Verfasser gesammelt, 1939 Herbst. Der Bran-
chialsipho ist von einer Kolomie Amaroucium mediterraneum umwachsen. 

Microcosmus sulcatus polymorphus Heller 

Siphonen kürzer als bei den ersten und wenn das Tier zusammengezogen 
ist, nicht zu sehen. Körper mit Detritus ganz bedeckt. Die Tentakeln tragen 
Verzweigungen zweiter Ordnung. 

In der Sammlung sind 12 Exemplare. 7 von Kolosváry gesammelt, von 
Brioni, Canale di Fasana, 1939 Juni, 1 von dein Canal di Leme und 1 anderes 
vor dem Canal aus einer Tiefe von 33—35 m, beide vom Verfasser 1939 Au-
gust. Ausserdem 3 Ausstellungsexemplare aus Zengg. (Unter dem Namen 
Cynthia microcosmus. Sav.) 

Microcosmus sabatieri Roule. 

Salfi (18) reiht den Microcosmus sabatieri als Synonym zu der Species 
sulcatus. In dieser Art unterscheidet er zwei Formen, vulgáris mit Tentakeln, 
die nicht secundar verzweigen und deren Körperoberfladhe nicht ganz mit f rem-
den Körper bedeckt ist, dann polymorphus mit Tentakeln, die secundare Ver-
zweigung tragen und ganz ven Fremdkörpern besetzt sind. Es sind' hier in 
der Sammlung zwei Stücke, die keiner der beiden Besdhreibungen entsprechen, 
namlich die Tentakeln sind secundar verzweigt, die Oberflache aber ist bei-
nahe ganz nackt. Die können weder zur vulgáris noch zur polymorphus gereiht 
werden, anderseits aber genau das gleiche Aussehen habén, wie Roule (7) in 
seiner Abbildung (Fig. 100) zeichnet. Idh wa r gezwungen beide in die u r sp rüng -
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liche Art von Roule einreihen. Ein Exemplar s tammt aus dem Canal di Leme 
und das andere aus dem Canal von Rovigno, gesammelt vom Verfasser . 

Ich kann meine Arbeit nicht schliessen ohne seiner Excellenz Herrn Dr. 
K. Szily meinen tiefsten Dank auszusprechen für die wohlwollende Unters tüt-
zung, mit der er mir den Aufenthalt in Rovigno und das Erscheinen- meiner 
Arbeit ermöglichte, sowie aueh dem Herrn Universitatsprofessor Dr. G. Entz 
der mir seine immer bereitwillige Hiilfe nie versagte, Herrn Dr. A. Pongrácz 
Oberdirektor des Ungarischen Nat ional-Museums f ik das Überlassen des Ma-
terials undi der Instrumente, Herrn Universi tátsprofessor J. Huus in Oslo für 
die freundlliiche Übersendung seiner Arbeit über die Tunicata, ferners den Herrn 
Professor Dr. A. Steuer, Direktor und E. Roch Assistent des Meeresbiologischen 
Institutes in Rovigno, nicht nur fü r die freundliohe Aufnaíhme, sondern aueh fü r 
das l iebenswürdige Entgegenkommen, mit der sie mir die Einrichtungen und 
das Motorboot des Institutes sowie aueh frisches Material jederzeit zur Verfü-
gung steHten. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Vasbeton mint hajóépítési anyag. A mindinkább érezhető vashiány követ-
keztében, hasonlóképen, mint az a vi lágháborúban tör tént , ú j r a foglalkoznak 
hajóépítészeti szakkörökben a vasbetonból készült ha jók problémájával . így az 
angol admiral i tás m á r megbízást adot t több vasbeton-hajó építésére. A magyar-
osztrák haditengerészet is épí t te tet t annak idején több beton-uszályt. Költsége 
kisebb és építési ideje is rövidebb, mint a vashajóké. A hajók építési á r a Ang-
liában kb. 60%-al emelkedett, de várha tó még sokkal nagyobbfokú emelkedés 
is, amint azt a vi lágháborúban is tapasztal tuk, midőn a hajók brutto-regiszter-
tonna egységárai a békebeli 12 fontról áruszállí tóknál 36 font ra és gyors sze-
mélynajóknál 33 fontról 88 fon t ra szöktek fel. Májusban 16 fontot kér tek már 
pro tehertonna. Az odesszai orosz „André Mar ty" ha jógyár számára is vasbe-
tonból készült ú j abban két 6.000 tonnás úszódokk. 

Scaramanga-ban, Görögországban megkezdte üzemét az ú jonnan épült ha-
jógyár , mely főképen a haditengerészet számára fog dolgozni és 12.000 tonna 
teherb í rású ha jók építésére is alkalmas. 

Autogén hegesztés a hajóépítésben. A Bureau Veritas újabb előírása sze-
r in t a hegesztendő acél C-tar ta lma 0.15%, a 45—50 kg-os anyagnál a Mn-tarta-
lom 0.16—1.2%, a Si pedig 0.2% legyen. Szennyezések ( N, O, S, P ) összesen 
max. 0.12%. A hegeszthetőséget a Mn és Si ál talában kedvezően befolyásolja 
az említet t szilárdságú acélnál. Fontos a hegesztés állandó tudományos ellenőr-
zése megfelelően képzett mérnökök által, a gyárnak e célra berendezett kutató 
osztályában. A kétoldalt egyidejűleg végreha j to t t hegesztésekkel különösen a 
f a l ak stb. sokszor káros deformációja kerülhető el, nem is szólva a meleg egyen-
letesebb elosztásáról. A kész hegesztések ellenőrzése és vizsgálata is nélkülöz-
hetet len egy korszerű hegesztési üzemnél, amely az autogén vágással karöltve 
10—35%-os megtakar í t á s t jelent építési költségben és időben a szegecseléssel 
szemben. 

Turbo-elektromos meghaj tású t a n k h a j ó t rendelt az amerikai Atlantic-Re-
fining Co.; hordképessége 19.000 tonna lesz és teste teljesen hegesztve készül. 
1941. júniusában szállítandó. M. J. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Tasnádi-Kubacska András : A Mondák állatvilága. — Budapest , 1940. A 

ki r . Magy. Természettudományi Társu la t kiadványa. 

Szerző az őslénytudomány fényében vizsgálja és magyarázza az állatmon-
d á k szörnyeinek az emberi képzelet ál tal kirajzol t — sokszor fan tasz t ikus — 
vá l fa ja i t . A földtör ténet középkorában ál talánosan el ter jedt öt mé t e r magas 
sarkánygyíkok, dinosaurusok, a mastodonok, a brontosaurusok, a többezer fog-
gal bíró kacsacsőrű sárkányok, a trachodonok, a 25 méter hosszú diplodocus, a 
t ü lkös f e jű sárkányok rég kihalt á l la t fa j tá i tó l a Holland-Indiában ma is élő 
Varanus óriásgyíkokig színes leírást közöl. De megemlíti az 1800 évvel ezelőtt 
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Dél-Amerikában még élt mastodont is, amelyről a híres Maja-kodex fes tményei 
készültek. Szól a r ege g r i f fmadár j á ró l és India kobra kígyójáról, az eperjesi 
k i rurkusnak, Hain-nak sárkánycsont jairól , a kinai patikák sárkánykövéről és 
Plinius draconites-eiről, a kigyó- és békakövekről, a babona és üzlet ku l túr tör -
téneti szempontból is érdekes viszonyáról. Megismerkedünk a négylábú óriások 
közül a mammut ta l és a tenger nagy lakóival, az óriás polippal v. krákkal , a 
t i tokzatos tengeri k ígyóval és a hozzájuk fűzöt t sok merész tengerészmesével, 
a besoár, a baziliskus és a rok madár meséivel. De m a g y a r vonatkozású tá rgyak-
ról, a balatoni kecskekörmökről, a congeria kagylókról és a Szent László pén-
zéről, a nummulinákról is megemlékszik a szerző a nagy felkészültséggel és 
könnyed közvetlen í rásmodorban megí r t kitűnő munkájában , amely a Termé-
szettudományi Tá r su la t Könyvei ú j sorozatának első kötete. A Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomdából kikerült szép kiállítású, 29 táblával és 49 szövegközti 
képpel el látott könyv nyeresége a m a g y a r irodalomnak. M. J . 

Kol Erzsébet : Tiszapart tól Alaszkáig. — Budapest , 1940. A kir. Magyar 
Természettudományi Társu la t kiadványa, a természet tudományi ú j sorozat 2. 
kötete. A kötetes soroza t ára kötve 48.— P. 

Szerző — az Egye temet Végzett Nők Nemzetközi Egyesületének ösztön-
díjával — 1936-ban t anu lmányú t ra indult Észak-Amerikába, hó- és jégélettani 
ku ta tásokra . Könyvében, mely érdekes útleírás, a szerző változatos ú t ja in szer-
zett benyomásait , élményeit közli, a hómezők és j égá rak piros és zöld színű mo-
szatvilágának ismerte tésén kivül. Különösen a f e n t említett Női Egyesületek és 
az egyetemek életére és működésére t é r ki, meg lá toga t j a a közkedvelt amerikai 
nemzeti növény és á l la tparkokat . — New-Yorktól Alaskáig. Meglá togat ja a 
Colorado szurdokvölgyein át a shoshone-indiánok földjét , a meleg szökőforrá-
sokat, a Cascade hegység vörös hómezőit, ma jd Alaska belsejében a jégmező-
ket és az indiánok egy-egy ősi fészkét . Az egy műmelléklettel, 48 táblával és 6 
szövegábrával e l lá tot t könyv az Egyetemi-nyomda szép munká já t is dicséri. 
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Mittler u. Sohn, Berlin. Herausgegeben von der Deutschen Seewerte in Hamburg . 
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A Magyar Adria Egyesület csak úgy tudhat megfelelni felada-
tainak, ha tagjai hűségesen ki tar tanak mellette és tagsági díjuknak 
nem nagy anyagi áldozatot jelentős pontos fizetésével biztosítják 
az Egyesület fenntar tásának és „A TENGER" megjelenésének anyagi 
alapját . Felkél jük t ehá t t. Tagtársainkat , szíveskedjenek az 1940. 
évre szóló tagdí jukat és esetleges tagdí jhá t ra lékukat a Magyar Ad-
ria Egyesület 27.236. számú postatakarékpénztári számlájára csekk-
lapon mielőbb befizetni és az Egyesület céljait külön adománnyal is 
támogatni. Az Elnökség. 



XXX. évi. 1940 VII—IX. szám 

A T E N G E R 
A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T K Ö Z L Ö N Y E 

FELELŐS SZERKESZTŐ: MLADIATA A. JÁNOS 

B U D A P E S T X I I . , Z U G L I G E T I - U T 4 1 . 

A NAGYSEBESSÉGŰ MOTOROS KIS TORPEDÓNASZÁDOK ES A 
KORSZERŰ TENGERI HÁBORÜ. 

Irta: Mladiáta A. J. 
(18 ábrával . ) 

1. A fejlődés korszaka. 
A robbanó motoroknak szerkezeti tökéletesedésével és üzemi meg-

bízhatóságának növekedésével csakhamar felmerült a gondolat, hogy azo-
kat a haditengerészet kisebb torpedónaszádjainál és a gyors sportcsóna-
koknál is alkalmazzák. A kisebb súly és térszükséglet, az üzemanyag köny-
nyebb tárolása és a gyors üzembehelyezés, mindmegannyi előnyt biztosí-
tottak a motornak a gőzüzemmel szemben. 

Különösen Angliában kezdettek e kérdéssel műszaküag foglalkozni 
és elsőnek John I. Thornycroft chiswick-i hajó- és gépépítő gyára 1904-
ben épített egy 12 m-es kis motoros torpedónaszádot Oroszország 
számára (1. ábra). Franciaországban a „Vedette Récope" volt az első mo-
toros torpedónaszád. 

Thornycroft mindenekelőtt a sportcsónakok vízalatti testének me-
netellenállását tanulmányozta éveken át, hajómodellekkel és kisebb csó-
nakokkal végzett kísérletek alapján. Kiindulva abból a tapasztalati tény-
ből, hogy a sebesség nagyobbfokú növelése csak a hydrodynamikus fel-
ható erőt ébresztő, a menetiránnyal kis szöget bezáró, többé-kevésbé sík 
fenékkel rendelkező hajóalakkal érhető el (J. Russel 1834), másrészt 
mert az ily lépcsővel ellátott eddigi siklócsónakok (Ramus 1872) nem ten-
gerállók, tehát hullámzó vízben nem voltak használhatók, „Miranda IV." 
versenycsónakjával (1910) oly típust alkotott, amely méltán keltett fel-
tűnést nemcsak a vizisportot kedvelők körében, hanem az angol tenger-
nagyi hivatalban is. 

És midőn az 1914—18-as világháború megindult, csakhamar új fel-
adat elé állították az események a haditengerészet vezetőségét, illetve a 
szerkesztő mérnököket. Égetően szükségesnek bizonyult egy sekély merü-
lésű, nagy sebességű és kis méretű, torpedóval és kisebb kaliberű ágyúk-
kal felszerelt naszádtípus építése, amely veszély nélkül áthaladhatna 



62 A T E N G E R 

az aknamezők felett, az ellenség tüzérségének és torpedóinak alig elérhető 
célpontokul szolgálna és tengeralattjáró naszádok ellen pedig váratlan, 
alig észrevehető, rajtaütésszerű támadásaival nagy veszélyt jelentene. 

Anglia. 

A Thornycroft cég, eddigi tapasztalatainak felhasználásával készí-
tett is egy 12.19 m hosszú, 4.5 tonnás kis torpedónaszádról tervet, amelyet 
1915. nyarán az admiralitás elé terjesztett. A hajóépítés vezérmérnökének, 
Tennyson d'Eyncourt-nak és az első tengerészeti Lordnak jóváhagyása 

ábra. Thornycroft első motoros torpedó-
naszádja 1904. 

2. ábra. Torpeló kivető készülék. — A cordit 
az erösfalú robbanó kamrában 4 tonna nyo-
m á s t idéz elő; a gázok nyomása, k i s kiömlő 
nyí láson átömölve, 450 kg-ra redukálódik és az 
J hengerben m o z g ó hengerdugattyút (K) éa 
i g y a végén lévő harang alakú, a torpedó fe-

jébe i l leszkedő M-fejet kilöki. A gyúj tás t a kormánykerék mellett e lhelyezett ruda-
zattal R — S eszközlik. 

után, 1916. januárjában 12 darab ilyen típusú hajóra kapott a cég meg-
rendelést. 

Hivatalosan Coastal Motor Boats-nak (C. M. Bs.) parti motor-tor-
pedónaszádoknak nevezték e hajókat. Az első három ilyen naszád még 
ugyanazon év áprilisában, a legnagyobb titokban el is készült, amelyek 
Sherness-ből kiindulva végezték éjjeli kiképző gyakorlataikat. Elsőízben 
Ostende-nek repülőkkel történt bombázása alkalmával értesült róluk a 
világ. Később, 1916. végén, 4 ily csónak Dunkerque-ben állomásozott már. 

A naszádokat egy 45 cm-es torpedóval szerelték fel, amelyet a hajó 
farán, egy csatornában ágyaztak és amelyet 1.5 kg robbanó cordit-tal ve-
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tettek a farával hátrafelé ki, 450 kg nyomással, olykép, hogy az kb 8 m/s 
sebességgel hagyta el a hajót, míg a naszád legalább 16 m/s haladt előre. 
A kivetett torpedó kezdetben így kb. 15.5 tg. mfld. sebességgel indult 
előre, a csónak menetirányában és ezáltal megindította a hevített, sűrí-
tett levegővel táplált saját meghajtó motorját, miáltal sebessége gyorsan 
35—40 tengeri mérföldre fokozódott és ezzel haladt célja felé. A torpedót 
kivető készülék szerkezetét a 2-ik ábra szemlélteti. 

Egy 250 lóerős, 1400 percenkénti fordulatú, 12 hengeres, V-elrende-
zésű benzinmotor hajtotta a csavart, amelynek 572 mm átmérője és 914 
mm emelkedése volt. A motor hengerfurata 133 mm, lökete 178 mm. Mint-
hogy repülőgépmotorok nem feleltek meg e célra, új, könnyű motorokat 

terveztek, amelyek súlya 950 kg volt.. A 455 liter üzemanyag 160 t. mfld. 
akciósugarat jelentett. A naszád súlya teljes felszereléssel,két hajóstiszt-
ből és egy gépüzemvezetőből álló személyzettel 4.25 t volt. 

Ez a 40 láb hosszú naszád-tipus 33.5 tg mérföld1) óránkénti sebes-
séget ért el teljes felszereléssel, ami a régebbi alakú torpedónaszádokkal 
szemben (20 mfld.) tetemes haladást jelentett. 

Hogy a csavarok a kikötök előtt kifektetett drótkötél-zárakon át-
haladva meg ne sérüljenek, a csavarszárnyakat zárt spirális alakban ké-
szítették, amint ez a 3. ábrán látható. A hajótest a megkívánt nagyfokú 
rugékonyságra és a kis súlyra való tekintettel, fából készült, amerikai 
szilfa bókonyzattal, tölgyfa gerinccel és Mahagóni diagonál-palánkozat-
tal. A főbókony alakját és szerkezetét a 4. ábra mutatja. Ebből látható, 
hogy a hosszbókonyokkal alátámasztott, erős hullámütéseknek is ellenállni 
képes lépcső külön van a külhéjra szerelve és sérülése esetén a hajót még 
a külhéjazat védi vízbeömlés ellen. 

A vízalatti test optimális alakjának megállapítására végzett vonta-
tási modellkísérletek és hidrodinamikai tanulmányok eredményét az 5. 
ábra érzékelteti, amelyen két naszádtestalaknak, az 1-el jelzett egylépcsős 

i ) E g y angol tengeri mérföld : = 1853 m, = naut ical mile = admiral ty knot. 
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5. ábra. A CMB-tipusú naszád (1) é s a lapos farú, V-bókonyzatú model l ellenállási 
görbéi. A kis körök a hajót ipussal elért l egnagyobb sebességet jelzik. 

6. ábra. 55 lábas C.M.B. te l jes sebességgel halad. 
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C. M. B.-típusnak és a versenycsónakoknál szokásos V-alakú bókonyok-
kal (2) ellátott, lépcső nélküli alak ellenállási görbéi láthatók. 

A C. M. B.-tipus ellenállása 30 tg. mfld.-nél már a V-tipus felére 
csökken, 20 és 35 mfld. között alig változik és a sebesség további növeke-
désével is csak mérsékelt emelkedést mutat; 40 mfld. körül pedig újabb 
inflexiója van a görbének. A naszád 20 mfld. után erősen hátra trimmel, 
orrával kiemelkedik, siklásba jön és 0.6 m hátsó merüléssel halad, miáltal 
vízkiszorítása és menetellenállása lényegesen csökken. Ezzel szemben a 
V-tipusú hajó csak 10 mfld. alatt kisebb ellenállású, később a görbe me-
redeken, majdnem lineárisan emelkedik. A V-alakú 4 tonnás naszádnak 
maximális sebessége 250 lóerővel 24.5 tg. mfld. volt, míg a CMB-tipusú 
hajó 34 tg. mfld-et is elért (6. ábra). 

Az első Thornycroft-naszádokkal szerzett kedvező tapasztalatok 
alapján két torpedóval és két Lewis-gépágyúval felszerelt, 55 lábas na-
szádokra2) tértek át, melyek azután a CMB normál típusát képviselték. 
Ezek szerkezeti felépítése azonos a 40 lábasokéval, szintén fából épültek 
és eleinte két 250 lóerős, 12 hengeres motorral, később nagyobb tipusú, 
375 lóerős, 1600 fordulatú motorokkal szerelték fel (7. ábra), amelyek hen-
gerfurata 146 mm, lökete 178 mm, súlya 1170 kg. Egyik motor irányváltó-
készülékkel volt ellátva. Az üzemanyagkészletet 1590 literre növelték, 
ami 200 tg. mfld. akciósugárnak felel meg. Személyzetét két hajóstiszt, 
két gépüzemvezető és esetleg egy távírász képezte. A tengeralattjárók el-
leni harcra vízibombákkal is ellátták e naszádokat. Főbb méretei: hossz 
16.76 m, szélesség 3.35 m, merülés álló helyzetben 1 m, menetben 0.7 m; 
sebessége több órás menetnél 38, maximálisan 40.4 tg. mfld., féklóerő 
750, a test súlya felszereléssel és torpedóvetővel 5.5 t, a gépi berendezés 
4.1 t, a két 45.7 cm-es torpedó 1.27 t, üzemanyag és személyzet 1.33 t. 
Összsúly 12.2 t. 5 órára szóló üzemanyaggal. Közel 100 ily CMB-tipusú 
naszád készült a világháború folyamán. Épült még néhány nagyobb (21.3 
m) ily típusú naszád is, ködösítésre és aknarakásra berendezve. Ezekkel 
oly vizeken is fektethettek ki aknákat, ahova rendes építésű hajókkal nem 
hatolhattak. A 8-ik ábra az 55 lábas C.M.B. általános elrendezését, a 9. 
ábra pedig a kezdetben használt torpedó-kivető-készülék szerkezetét — 
a dropping gear-t szemlélteti. 

A háború után a Thornycroft cég több állam tengerészete számára 
szállított ily rendszerű motoros torpedónaszádokat, az angol haditengeré-
szet azonban, a régebbi jó tapasztalatok ellenére, elhanyagolta azok épí-
tését és egymásután törölte azokat flottaállományából. Csak újabban for-
dult az angol admiralitás figyelme ismét a „vizi skorpiók"-ra és 1935. óta 
épültek újra ily jellegű, motor torpedo boaís-nak (M. T. B.) nevezett na-
szádok, amelyek tonnatartalma és sebessége tovább növekedett. 

2) Trans. I. N. Arch. 1923. a. 1925. — Engineering, 1922, 548. — Thornycroft . A 

short history of the Sm. Tp. B. 1920. 



7. ábra. Thornycroft-t ipusú 12 hengeres, 
375 lóerős motor harántmetszete . 

A T E N G E R 

8. ábra. A n g o l 55 lábas motoros torpedónaszád 1915—1918. 

Ftg. 13. SícriOM THRO CYLRtl 12 LOOKIHG FROM FRONT EHO 
FART SECTION THROUCU 

VALV£S 

9. ábra. Angol C.M.B. oldalt k ihaj tható torpedóvető készülékekkel . 
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A Thornycroft által épített tipus gépi ereje 980 1. e.-re, akciósugara 
800 tg. mfld.-re emelkedett, a deplacement 14 t-ra. 

A Brit. Power Boát Co., Hythe,3) által épített tipus 18.3 t, a White 
(Cowes) és a Vosper (Portsmouth) cégeknél rendelt naszádok pedig 28— 
32 tonnásak és nagyobb teljesítményű, 53.3 cm-es torpedókkal voltak fel-
szerelve. A deplacement növelése természetesen a meghajtó motorok tel-
jesítményének hatványozott fokozását vonta maga után, hogy e naszád-
tipus nagy sebességét, amely harcászati alkalmazásának sine qua non-ja, 
fenntarthassák. így az M. T. B. 1—12 (Br. P. B. C.) 35 csomó sebességé-
hez a 18.3 tonnás naszádoknak 3, egyenként 500 1. e. Napier-Sealion-mo-
torra volt szüksége. A torpedók itt már teljesen fedett csatornákban fek-
szenek. Hossza e naszádoknak 18.3 m, szélessége 4.1 m, merülése 0.8 m, 
akciósugara 20 mfld sebességnél 500 tg. mfld., személyzete 10 fő; van két 
45.7 cm torpedója és 4 gépfegyvere. A motorok fordulatszáma 2600/'p. 
Ezekből több naszád a Földközi-tengeren áll szolgálatban. 

A Vosper, illetve White cégeknél épülő M. T. B.-ok még lényegesen 
nagyobbak. A Vosper-naszád hossz 20.75 m, szélessége 4.5 m, merülése 
1 m, deplacementja 28 t. A test fából készült, a felépítmény alumínium. 
Legnagyobb sebessége 41.5 tg. mfld. 'A gépi berendezés három 18 henge-
res, 1000 lóerejű, 1800 fordulatú, W-alakú Isotta-Fraschini-motorból áll. 
Egy motor száraz súlya 1360 kg. A legnagyobb sebesség 41.5 tg. mfld. 
[47.8 m. p. h.4) ] volt. Fegyverzete két 53.3 cm torpedó és két 20 mm légv. 
ágyú. Személyzete 7 fő. Ez a ,,M. T. B. 102." jelzésű hajó 1938-ban ké-
szült el és Portsmouth torpedóiskolájához osztották be. Két kormány-
állása van, egy harci fedett és egy nyitott, éjjeli utakra és befutásra. Épí-
tési költsége 22.500 ang. fontra rúgott. A 10. és 11. ábra hosszmetszetben, 
ill. menetben ábrázolják ezt a korszerű naszádot. 

Ez a hajótípus különben, a mindinkább növekvő katonai követelmé-
nyeknek megfelelően még fejlődésben van. Az elmúlt két évben több kí-
sérleti naszád épült; ilyen volt a S. Wliite-nél 36.000 font költséggel épült 
„MTB. 101" is. 

A Thornycroft cégnél 1939. augusztus 15-én az angol admiralitásnak 
épült 600-ik gyorsjáró torpedó nadászot, az „M.T.B. 24"-et bocsátották 
vízre. Ennek építésénél a „M.T.B. 102"-vel szerzett tapasztalatokat hasz-
nálták fel. Vízkiszorítása további növekedést mutat (32 t). Hossza 21.3 m,. 
szélessége 4.9 m, merülése 1.2 m. A két 53.3 cm torpedó egyike a faron 
csatornában van ágyazva és a C.M.B.-oknál szokásos módon hátrafelé ve-
tik ki, a másikat pedig előre felé lövik ki. A test V-alakú bókonyzattal és 

3) The Motorboat 1937. 

4) 1 m. p. h. = 1609 m = 1 Statute mile. 
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10. ábra. Angol „M. T. B. 
102" oldalnézetben. 1938. 

11. ábra. „M.T.B. 102" 
te l jes sebességge l ha-

ladva. 

kettős palánkozattal mahagóniból készült, a felépítmények anyaga köny-
nyű fém. 

A három 1150 1. e. Isotta-Fraschini motor 2000 fordulatú. A lassú, 
gazdaságos, 10 tg. mfld.-es menethez két 70 1. e. Thornycroft-Ford-V8 mo-
tor szolgál, amelyek áttétellel hajtják a két oldalpropellert. Sebessége 
40 tg. mérföld. Hasonló típusúak az ausztráliai haditengerészet Sydney-
ben épülő 12 M.T.B.-jai is. 

Másokat ismét 3 darab 1000 lóerős Rolls Royce motorral szereltek 
fel és két 53 cm, vagy négy 45 cm torpedóval láttak el. (12. ábra.) Az 
Egyes. Államok legújabb M.T.B.-jain a torpedókat fedélzeti csövekből lö-
vik ki. 

A Fülöp-szigetek tengerészete számára szintén Thornycroft szállí-
tott 3 darab 16.8 m, 18.3, ill. 19.8 m hosszú, lépcsős fenekű gyorsnaszá-

12. ábra. Angol M.T.B. három 1000 lóerős Rol l s -Royce motorral é s fedélzeti torpedó-
kivetőcsövekkel . 
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dot. Az utóbbinak, ,,QIII"-nák szélessége 4.04 m, 3 drb. 12 hengeres V-
motor, egyenként 600 lóerőt ad le 2000 fordulatnál. A két 45.7 cm-es tor-
pedóvető cső a hátsó fedélzeten, a kormányállás mellett van felszerelve, 
azonkívül el van a naszád látva több vízibombával, két gépfegyverrel, va-
lamint 4200 lit. üzemanyaggal. 

A Cantiere navale Svan, Venezia 1916-ban szállította az olasz hadi-
tengerészet számára az első gyorsnaszádot, melynek vezetősége, angol 
nyomdokon haladva, korán felismerte e hajó-tipus harcászati jelentőségét. 
Minthogy elsősorban tengeralattjárók ellen készült, hivatalosan Motoscafi 
anti sommergibili-nek nevezték, vagy röviden MAS. Fából épültek, egylép-
csős, vagy lépcsőnélküli kivitelben, két 250, vagy egy 500 lóerős benzin-
motorral, két 45 cm-es torpedóval, vízibombákkal és két gépfegyverrel sze-
relték fel. A torpedók a fedélzeten, fogószerű vetőkészülékben feküdtek, 
amelyet oldalt ki lehetett menetközben forgatni és a torpedót kb. fél mé-
terre a víz színe fölé hozni. Ily helyzetben megindítják a torpedó hajtó-
gépjét, majd a rögzítést feloldva, vízbe ejtik a torpedót. 

A naszád azután irányt változtat. A találati valószínűség az ilyen 
módon, a cél irányában kivetett torpedóval elég nagy és még hullámzó 
vízen is jó eredményeket értek el az olaszok. 

E régebbi típus főbb méretei 16 m hossz, 3.25 m szélesség, 1 m me-
rülés voltak és 12 t deplacementnál 26 csomó sebességet értek el. 1919-ig 
több száz épült ezekből. Voltak továbbá 500 lóerős Isotta-Fraschini mo-
torral (13. ábra), egy 57 mm légelhárító ágyúval és 10 vízibombával fel-
szerelt típusai is (14. ábra). 

Ujabban, 1928 óta a vízkiszorításnak és főképen a gépi teljesítmény-
nek növelésével az olasz haditengerészet a MAS-okban nagy harcászati ér-

Olaszország. 

13. ábra. Olasz M. A. S.-naszádok W-alakú Isotta-
Fraschini motorjának harántszelvénye. 
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14. ábra. 500 lóerős, 16 m é t e r e s MAS-csónak, ké t ki forgatható torpedóval a fedél -
zetén. 1926. 

tékű torpedó gyorsnaszádokkal rendelkezik. Egyik ilyen típus főbb ada-
tai: hossz 21 m, szélesség 4.5 m, merülés 1.37 m, két 18 hengeres, 1000 
lóerős Isotta-Fraschini benzinmotor, 46 tg. mfd. sebesség, két 45.6 cm 
oldalt kifektethető torpedó vetőkészülékkel (15. ábra), 5 vízibomba, egy 

15. ábra. Olasz 2 1 méteres, 2000 lóerős MAS. 1938. 

vagy két gépágyú, 260 tg. mfld. hatósugár és 10 fő személyzet. A moto-
rok fordulatszáma percenként 1900, az üzemanyagkészlet 1300 kg. Egyik 
ily naszád 48.45 csomó legnagyobb sebességet ért el egy órás úton, ami 
csúcsteljesítménynek nevezhető. Ez a típus jelenleg nagyobb számban épül. 

Ide tartozik az olaszok által Torpediniere costiere-nek, parti torpedó-
naszádnak nevezett, nagyobb vízkiszorítású Stefano Türr is,5 amelynek 
zászlószentelése 1938. június 19-én történt La Speziában. Hossza 32 m, 
szélessége 5.5 m, merülése 0.9 m, vízkiszorítása 59 t. Négy 45 cm torpe-
dóval, 3 gépfegyverrel szerelték fel. Pisa-ban az Officina Aeronautica-nál 
épült 1935-ben. Két 1500 lóerős Fiat—Diesel-motorjával 34 csomó sebes-
séget ért el. 

Németország. 

A flandriai sekély vizű, zátonyos partok a tengeri harcokban is új-
szerű harcieszközök alkalmazását tették szükségessé. Az angolok a moni-
torokat és Coastal Motorboat-oka.t vonultatták fel, míg német részről az 

s Lásd: A Tenger , 1938. 50. old. 
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újonnan épült kis torpedónaszádokat, a Schnellboote, vagyis gyorsnaszád-
nak nevezett nagy sebességű, motoros kis torpedónaszádokat vetették 
harcba. Ezek feladata elsősorban a tengeralattjárók kifutását megakadá-
lyozó, az ellenség által kifeszített hálók szétrombolása volt. Később hajó-
egységek megtámadását is tervbe vették és ezért torpedókkal is felsze-
relték a gyorsnaszádokat. 

1918 tavaszán el is készült az első ily naszád, melynek hossza 16 m, 
szélessége 2.4 m, merülése 1 m, súlya teljesen felszerelve 7 t volt. Mint-
hogy tulajdonképeni csónakmotorral nem rendelkeztek, a 210 lóerős Mai-
bach léghajómotort használták fel e célra, amilyeneket fölös számban 
gyártottak. Ezért nevezték el e naszádokat Luftschiff-Motor-Boot-nak 
vagy röviden L. M.-Boot-nak. Három ily 210 lóerős motorral 30 csomó se-
bességet érte el, egy 45 cm torpedóvetőcsővel a hajó orrán, vagy egy 37 
mm gépágyúval és két gépfegyverrel voltak ellátva. Ebből a típusból 33 
gyorsnaszádot rendeltek, amelynek azonban 1918 végéig csak egy részét 
szállították le. 

Hadihajók elleni támadásra a sebesség további növelése volt kívá-
natos. Ezért 1918-ban három 19 m hosszú, 3 m széles, 0.87 m merülésű 

kísérleti gyorsnaszád építését határozta el a tengerészeti vezetőség, de 
ezek már nem kerültek a harcba. Három 300 lóerős Bens-motorral 31 
csomót értek el, két 50 cm torpedóvetőcső elöl a fedélzeten és két 20 mm 
ágyú volt a fegyverzetük.6 

Ez a csónaktípus állította fel 1939-ben a sebességi világrekordot 
Diesel-motoros csónakkal, amennyiben egy próbaútján 36.8 tengeri mér-
föld segességet ért el óránként. 

Az L. M. típus jó tengerálló volt, 4—5-ös szélerősségnél és 3-as hul-
lámzásnál még teljes géperővel haladtak. Ezek bókonyvonalai a 16. ábrán 
láthatók. Ez az alak különösen hullámzó vízben volt előnyösebb a lépcsős 
fenékszerkezettel szemben. Ily lépcsős kivitelű fenékkel készült pl. a „K" 
gyorsnaszád, melynek hossza 17.40 m, szélessége 3.48 m és merülése 
1.16 m volt. Három 530 lóerős benzinmotorjával 40 csomót futott. Csak 
egy torpedócsöve volt. A naszád sebessége hullámzó vízen azonban erő-
sen csökkent. Amidőn a német haditengerészet 1930 körül újabb fejlő-
désnek indult, a gyorsnaszádok harci értékének megállapításánál az esett 
főképen latba, hogy erősen hullámzó vízen is használható és két korszerű, 

G Z. V. D. I. 1939. sz. 32. 

16. ábra. Balról n é m e t L. M. Boot és jobb-
ról egy „hullámkötő" alakú gyorsjáratú 

sportcsónak bókonyvonalai . 
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la • 
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17. ábra. Korszerű német gyorsnaszád 

és fedélzeti elrendezése. 

oldalnézetben 

legalább 50 cm-es torpedója legyen a mellső fedélzeten beépített vetőcső-
vekkel. Erre pedig a legömbölyített hajlattal bíró bókonytípus a legmeg-
felelőbb, ami viszont a deplacement lényeges növelését eredményezte. 

A 17. ábra e gyorsnaszádtípus hosszmetszetét és fedélzeti elrende-
zését szemlélteti. 

A 18. képen ily korszerű német gyorsnaszádflottilla 3 egysége lát-
ható, amint támadásra indulnak, teljes sebességgel haladva, kötelékben.7 

A hajó mellső fedélzetén két 50 cm-es torpedóvetőcső torka mered 

18. ábra. N é m e t gyorsnaszád f lo t i l la - (Schnel lboote) - támadásra indul. 1939. 

i Mar. R. 1939. S. 88. 
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előre és adja meg a hajó jellegzetes képét. Mögötte a fedett és részben 
védett kormányállás, hátul a légvédelmi ágyú láthatók. Hossza 28 m, 
szélessége 4.3 m, mélyjárata 1.5 m, vízkiszorítása 90 t teljes felszerelés-
sel. Akciósugara 1680 tg. mfld., ami nagyobb távú harci vállalkozásra is 
alkalmassá teszi e naszádokat. A tűzbiztonság szempontjából veszélyes 
üzemű robbanó motorok helyett e naszádon három, magas fordulatú, 
könnyű szerkezetű Mercedes-Benz ,,BF2" 1000 lóerős DieseZ-motor van, 
sebessége 34 tengeri mfld. Gazdaságos menetre külön segédmotor szolgál. 
A naszád teste fából, bókonyzata és hosszmerevítői könnyű fémből épült 
Lürssen—Vegesack cégnél. Személyzete 12 fő. 

Csak az említett olasz „Stefano Türr" hasonlítható ehhez a naszád-
típushoz. 

Egy kisebb válfaja Daimler-Benz motorokkal van ellátva és négy 
53.3 cm torpedóval, melyek közül kettő a lancier-csövekben fekszik, kettő 
pedig tartalék. Sebessége közel 40 csomó. A Diesel-motorok csúcstelje-
sítményei a mai technikának. Nagy fordulatú, könnyű kivitelűek, kettős 
hatású, 9 vagy 11 hengeres, kétütemű, vagy a Zeppelin-típusú 16 hengeres 
négyütemű gépek. 

Az Egyesült Államok tengerészetének legújabb Motortorpedóboats-
jain a torpedók szintén fedélzeti kivetőcsövekben vannak elhelyezve. 

Franciaország. 

A világháború folyamán Franciaország nem épített ily gyorsjáró na-
szádokat, de 1921 után több 13.7 m, illetve 16.67 m hosszú, Thornycroft-
típusú naszádot vásárolt, amelyeket Vedette torpilleur-nek neveztek. Ezek 
sebessége 37.41 csomó volt, két 375 lóerős V-motorral és egy vagy két 
45.7 cm torpedóval voltak felszerelve. A régebbi VTA— 6 tonnás típus-
nak csak egy motorja van. 

1933 után több nagyobb, 22 tonnás naszádots építettek, amelyek hosz-
sza 19.5 m, szélessége 4.2 m és két 1600 fordulatú, 24 hengeres, 1100 ló-
erejű Lorrame-motorral vannak ellátva. A motorhenger fúratja 150 mm, 
a löket 200 mm. A próbameneten egyes naszádoknál fegyverzet nélkül, 
tehát kisebb terheléssel, 52—55 csomó sebességet is mértek, ami az ily 
típusú hajókkal eddig elért felső határa a gyorsaságnak. Teljes harci fel-
szereléssel ez a sebesség természetesen lényegesen csökken. A hajótest 
mahagóni fából épült, egylépcsős fenékkel. A motor súlya 3 t, az üzem-
anyag befogadóképessége 3600 liter. 

A torpedókat hátrafelé vetik ki, hasonlóképen mint az angol C. M. 
B.-nál. Ebből a típusból 20 drb. épült. 

Le Jacht, 1933. 
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2. A motoros torpedónaszádok szerepe a tengeri harcban. 

Hogy az ily kis méretű, gyorsjáratú motornaszádok mennyiben al-
kalmasak viharos időben, erős hullámzásnál is harcászati feladatok vég-
rehajtására, őrszolgálatra, tengeralattjárók és nagyobb hadihajók elleni 
támadásra vízibombákkal és torpedókkal, továbbá ködösítésre és aknák 
kifektetésére, arra újabban az angol „M.T.B. l"-el 1936. őszén végzett kí-
sérleti járatok megadták a feleletet. 

Portsmouth-ból kiindulva, a nyilt tengeren csakhamar erős hullám-
zásba és viharba került a motornaszád, amelyet az 1350 tonnás „Amazon"' 
romboló hajó kisért. A szél ereje 7 és 8 Beaufort, vagyis 15—20 m/sec 
sebességű volt, a hullámok nagysága pedig 3.5—5.5 m közt váltakozott, 
tehát határozott viharos időjárás uralkodott időnkénti szélrohamokkal. A 
kis 18 m hosszú naszád sokszor eltűnt az őt kb. 4 tg. mfld. távolságban 
kisérő romboló megfigyelőinek szeme elől, a tüzérségi harcra tehát rossz 
célpontul szolgált volna, míg a naszádról a nagyobb, 95 m hosszú rombo-
lót jól meg lehetett figyelni, ami harcászati szempontból fontos meg-
állapítás. A hullámok elleni, vagy azokat keresztező meneteknél 20—30 
csomó sebességet még jól tudott tartani a naszád, ami csendes vízben el-
ért 35 csomóval szembeállítva, felette kedvező eredmény, annál is inkább, 
mert a naszád az erős hullámzásban tűrhető kilengéseket végzett, ellenben 
a torpedóromboló heves ringó és bukdácsoló lengésbe került. 

Ugyanily tapasztalatokat szereztek az első hat ily tipusú naszádnak 
Máltába való áthelyezése alkalmával is 7-es szélerősségnél és 3 m-es hul-
lámoknál. 

A nagyobb, 102-es jelzésű motortorpedó naszádok 7-es szélnél 35 
csomó sebességgel futottak. Hasonlóképen jól beváltak a nagytipusú né-
met, olasz, francia, és amerikai gyorsnaszádok is. Mozgékonyságuk, a kis, 
alig látható célpont és főképen nagy sebességük a „könnyű lovasság" 
szerepkörének a tengeri harcban való betöltésére teszik alkalmassá e hajó-
típust, amely a hajó- és gépépítő technika rohamos fejlődésével számolva 
még korántsem öltött végleges formát. 

De már a fejlődés első etapján, az 1914—18-as háború folyamán is 
több ízben bebizonyították e kis tengeri agarak, hogy komolyabb harcá-
szati feladatok megoldására is alkalmasak, különösen, ha repülőkkel kar-
öltve hajtják azokat végre. 

Ostende és Zeebrügge blokádja idejében az angol C.M.B.-ok sok ezer 
mérföldet tettek meg az őrjáratok alkalmával. Zeebrügge megtámadásá-
nál a C.M.B.-ok ködösítés céljából, — amely kénsavaschlórnak a kipuffo-
góba való vezetéséből állott, — a blokád flotta élén haladtak, másrészt 
bizonyos hajóműveleti pozíciókat jeleztek. 

Két naszád behatolt a kikötőbe és torpedókkal elsülyesztett egy ha-
jót, amely a mólónál vesztegelt, mások pedig gyújtó bombákat vetettek 
a közeli repülő hangárokra. Az Ostende ellen irányult második támadás-
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nál két naszád a moló végét torpedózta, minek következtében az ott fel-
állított lövegállások megrongálódtak, további naszádok pedig a bejárat-
nál elsülyesztették a „Vindictive"-hajót és így elzárni törekedtek a kikötő 
kijáratát, füstfelhőket fejlesztettek, egyik pedig a támadó nagyobb hajók-
nak a kikötő bejáratát jelezte. Egynek kivételével minden gyorsnaszád, 
ha többé-kevésbbé súlyosan sérült állapotban és több sebesülttel is, vissza-
tért Dover-be, az anyakikötőbe. Egy ostendei támadás alkalmával a tor-
pedó közvetlenül a naszád faránál, időelőtt felrobbant. A robbanás a hajó 
hátsó részét közel egy méter magasra felemelte, azt alaposan deformálta 
ugyan, de szét nem törte és csak a csővezetékek kötései szakadtak szét, 
ami a naszádtest rendkívüli ellenállóképességére vall. A személyzet erős 
rázkódást szenvedett, de az erősen sérült gyorsnaszádnak még sikerült 
magát az ellenséges tűzhatás alól kivonnia és azután egy hajó vontában 
visszatért Dover-be. 

Key tengernagy az említett osztendei támadásról írt jelentésében 
különös nyomatékkal emeli ki e kis naszádok eredményes működését. Lord 
Jellico"), az angol flotta parancsnoka, aki Bacon10) admirálisnak a fland-
riai német támaszpontoknak a tenger felől való megtámadására irányuló 
tervét maga is támogatta, szintén elismerőleg emlékszik meg a kis naszá-
dokról. Bár Roger Key-nek 1918. áprilisában hősies bátorsággal végrehaj-
tott támadása, amely a zeebrüggei kijárónak elsülyesztett hajókkal való 
eltorlaszolására irányult, nem sikerült, mert a német tengeralattjárók 
megkerülték a torlaszokat és tovább veszélyeztették az angol csatornán a 
hajózást, a kis gyorsnaszádoknak e harcokban is fontos szerep jutott. A 
könnyű cirkálók felderítő útjaikra magukkal vitték a kis súlyú, 12 méte-
res gyorsnaszádokat. Használták továbbá aknafektetésre és ködösítésre 
is őket. A német repülők nappali támadásának azonban nem tudtak ellent-
állni a motornaszádok; több C.M.B. elsülyedt, a maradék pedig a holland 
territoriális vizekre menekült, ahol internálták a nagyrészt sebesült sze-
mélyzetet. Meg kell ehhez jegyeznünk, hogy itt nappali harcról volt szó, 
míg e gyorsnaszádok támadásaikat rendesen éjjel végzik. 

A Kaspi-tengeren és a Balti-tengeren, valamint az Archangelszki 
fronton, a Jeges-tengerben is több hadi műveletben vettek részt. 

A vörös orosz flottának a petrogradi öbölbe való kifutását megaka-
dályozandó, blokád alá vette egy cirkálókból, rombolókból és gyorsnaszá-
dokból álló angol flottilla, melynek bázisa a Biorko Sund volt, Kronstadt 
városát, illetve az öblöt. Az „Oleg", egy 6700 tonnás védett cirkáló volt 
1918. júniusában az első áldozat, amely a Kronstadti-öböl előtt horgonyán 
vesztegelt mint őrhajó. Egy C.M.B.-naszád pirkadatkor, több romboló vé-
dőkörzetét áttörve, közvetlen közelről torpedóval sülyesztette el. 

Minthogy nagyobb egységek az öböl aknamezőin könnyen veszélybe 
kerülhettek, amint azt több angol hajónak elsülyesztése igazolta is, a kis: 

» Jellicoe, The gubmarine peril. 
10 Bacon, The Concise Story of the Dover Patrol. 
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fürge C.M.B.-okat szemelték ki a belső moló mögötti öbölben fekvő hadi-
hajók megtámadására. Augusztus 17-ének éjjelén volt a terv végrehaj-
tandó. Nyolc C.M.B.-s indult bázishelyéről este 10 órakor. A sötét éjszaka, 
a sima víztükör kedvező volt a vállalkozásra. A naszádok a parti ütegek 
zárótüzén át egymásután hatoltak be nagy sebességgel a kikötőbe, ott 
megtorpedózták és elsüllyesztették a 23.400 tonnás „Petropavlovsk" és a 
18.000 tonnás „Andrej Pervozvanij" csatahajókat, valamint a „Pamiat 
Azov" depothajót. Három naszád elveszett, a többi állomáshelyére vissza-
tért. A repülőkkel való együttműködés hatása különösen az ellenség fi-
gyelmének elterelésében nyilvánult meg. 

Az angol monitoroknak a belga partok előtti megjelenésével Uy kis 
méretű, de nagy sebességű torpedónaszádok építésének és harcbavetésének 
gondolata merült fel a német tengerészeti vezetőségben és egy félévre rá 
meg is épült egy ilyen egységekből álló kis flotillája, amelyet azonkívül 
hajókiséreteknél és mint őr járati hajókat is használtak. 1918 augusztu-
sában megtámadtak ezek három Dunquerk előtt horgonyzó angol rombo-
lót, amelyek közül kettőt el is sülyesztettek. Egy rádió útján, távolból irá-
nyított, személyzet nélküli kis gyorsjáratú torpedónaszád pedig egy moni-
tort harcképtelenné tett. A Kurlandi partokon is több sikeres támadást 
hajtottak végre a gyorsnaszádok ellenséges hajók ellen, amelyek később 
már elkerülték e veszélyeztetett partokat. 

Az olasz haditengerészet, amely már korán felismerte e kis egysé-
gek harci értékét, a világháború folyamán több ízben ért el ezekkel na-
gyobb jelentőségű eredményt. 1917. december 10-én, hajnalban a barriká-
dokkal elzárt trieszti kikötőben veszteglő 5.600 tonnás, régebbi típusú 
„Budapest" és „Wien" csatahajókat két MAS-naszád megtorpedózta. A 
„Wien" felborult és elsülyedt, a testvérhajó felé kilőtt torpedó azonban 
célt tévesztve a Lloyd-arzenál partfalán robbant fel. Később, 1918. feb-
ruár 11-én három MAS-csónak a buccarii kikötőben horgonyzó hajókat 
támadta meg eredménytelenül. Majd ugyanazon év május 14-én a pólai 
kikötőbe hatolt be a hernyóláncos, több torpedóval felszerelt „Grillo, a 
„barchini saltatori" egyike, hogy az ottan horgonyon fekvő csatahajókat 
torpedóival megtámadja. Vállalkozása azonban nem sikerült, mert mielőtt 
az 5-ik kötéltorlaszhoz ért volna, tüzérségünk elsiilyesztette. 

A torpedónaszádok harci tevékenységének legnagyobb sikere az a 
merészen végrehajtott támadása volt, amelyet 1918. jún. 11-én hajnalban 
két MAS-naszád intézett egy hajókötelék ellen, mely a „Szent István" 
és „Tegetthoff" csatahajókból, egy az élen haladó rombolóból és 6 torpe-
dónaszádból állott. A 20 mérföld sebességgel haladó MAS-oknak sikerült 
a csatahajók közelébe hatolni és a Premuda-sziget közelében a 20.000 ton-
nás „Szent István"-t két torpedóval elsüllyeszteni, míg a másik gyorsna-

•szádról a „Tegethoff"-ra kivetett torpedók célt tévesztettek. Pedig ezek a 
kis MAS-ok csak kis sebességűek voltak, de az első sikerek után felcsigá-
zott támadó harci szellem, melyhez oly sokszor csatlakozik a szerencse, 
még a tökéletlen harci eszközzel is nagy eredményeket érlelt. 
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Az osztrák magyar monarchia tengerészeti vezetősége pedig csak 
későn ismerte fel a gyorsnaszádok harci értékét és így az arzenálban épülő 
ily naszádok már nem készülhettek el. 

3. A motortorpedónaszádok jelenlegi állománya. 
% 

A világháború után több állam haditengerészete szerzett üy CMB 
vagy MAS-tipusú torpedónaszádokat, amelyek többé-kevésbé ma is gyors-
naszádflotillájuk gerincét képezik. 

A következő táblázat a kis gyorsnaszádoknak állományát szemlél-
teti a főbb államok haditengerészeteiben. 

O r s z á g Kész Épül 
Anglia . . , . . 33 18 
Egyesült Államok . 13 9 
Finnország . . . 7 — 

Franciaország . . 6 30 
Görögország . . . 2 2 
Hollandia . . . 4 20 
Jugoszlávia . . . 10 4 
Németország . . . 20 — 

Olaszország . . . 20 2 
Oroszország . . . 120 — 

Deplace- Sebesség 
Típus ment-t teng. mérfld/óra 

CMB, MTB 12—32 36—41.5 
MTB 32? 42? 
CMB, MAS 12 40 
CMB, MTB 12—22 37—55 
CMB 12—30 40 
CMB, MTB 12—32 37—45 
Lürssen, CMB 12—90 36—40 
Lürssen 25—90 35—40 
MAS 12—60 26—45 
CMB, MAS 12—30 35—40 

A jelenleg folyó háború kitörése, tehát 1939. szeptember óta lázas 
tevékenység indult meg a gyorsnaszádok építése terén és számuk roha-
mosan növekszik. A német gyorsnaszádok eddigi eredményes működése 
új szerepkört biztosít az egyenlőtlen tengeri harc e Dávidjainak. Minthogy 
főként nagy segességüknek köszönhetik a sikereket, az újabb típusoknál 
a motorok teljesítménye meghaladja a 3000 lóerőt, az óránkénti maximá-
lis sebesség pedig már 50 teng. mérföld körül van. Ez a fejlődés még 
koránt sem érte el tetőpontját. 

A partok közelében lezajló tengeri ütközetben veszedelmes ellenfél 
lehet a gyors és kisméretű motoros torpedónaszád. Korszerű fegyvertár-
saival, a repülőgéppel és a tengeralattjáróval harcászatilag együttmű-
ködve rányomja a jelenkor tengeri harcára jellegzetes bélyegét. 

Mint a világháború fent vázolt irányú tapasztalatai igazolták, nem-
csak az éj leple alatt, hanem világos nappal végrehajtott gyorsnaszád-
támadások is sikerrel járhatnak. E kis agarak által okozott tetemes vesz-
teségek lidércnyomásként hatottak a nagyobb egységek személyzetére. 
A nagyobb hajók visszavonultak biztos bázisaikra, mert a kockázat túl 
nagy volt. 

A költségeknek, minden fegyverkezés és háború e fő korlátozó ténye-
zőjének, szempontjából sem elhanyagolható körülmény, hogy pl. egy tor-
pedóromboló árából 14 korszerű gyorsnaszád építhető. 
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Nem kétséges, hogy a nagy sebességű, kis méretű motoros torpedó-
naszádokra a jövő tengeri harcában fontos szerep vár. A mérnöki tudo-
mány és az alkotó munka e nagyszerű teljesítményével rendkívül hatásos 
harci eszközt adott a küzdő ember kezébe. 

Hogy a repülők és gyorstüzelő légvédelmi lövegek fejlett automata 
lőtechnikájukkal, vagy az ellenfél hasonló vadásznaszádjai miként fogják 
egy közeli tengeri villámháborúban a gyorsnaszádokat, a modern tengeri 
harcnak e stílszerű harciegységét leküzdeni tudni és ártalmatlanná tenni, 
arra csak a jövő harcai adhatják meg a feleletet. 

DIE SCHNELLBOOTE UND DER NEUZEITLICHE SEEKRIEG. 

Von A. J. Mladiáta, Oberst-Ingenieur. 
ZUSAMMENFASSUNG. 

Verfasser gibt in seiner Studie über die Kleinen Motortorpedoboote 
einen zusammenfassenden Bericht über Entwicklung, derzeitigen Stand, 
konstruktiven Aufbau und Verwendung dieser Schnellboote im Kriege zur 
See. Es werden an Hand eines reichen Bildermateriales die verschiedenen 
Bautypen dieser Bootsgattung kurz beschrieben und ihre Entwicklung in 
England, Italien, Deutschland und Frankreich in den letzten Jahrzehnten 
verfolgt. 

Im dritten Kapitel gibt Verfasser kurzen Überblick über die Ver-
wendung dieser Schnellboote im Weltkriege, namentlich in Flandern, in 
der Ostsee und in der Adria und weist schliesslich darauf hin, dass diesem 
Kampfmittel im Vereine mit den Flugzeugen und U-Booten im Seekrieg 
der Zukunft eine wichtige Rolle zukommen wird. 
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KÖNYVISMERTETÉS ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

Hadtörténelmi Közlemények XLI. évf. I—II. füz. — Budapest. 1940. 
Gyalokay, A boroszlói h a d j á r a t 1474. — Markó, A magyar véderő eszméje Gr. 
Zrínyi Miklós munkáiban. — Ajtay, Az 5. honvéd hadoszt. a dobronoutzi ü tkö-
zetben, 1915. jun. 25. — Biáloskurski, Alexejev, Evert, Bruszilov és az 1916-i 
n a g y orosz hadisikerek. 

Bulletin statistique des peches maritimes des pays du Nord et de l 'Ouest 
de l 'Europe. Vol. XXVII. Decemb. 1939. Copenhague. A Conseil permament inter-
nat ional pour l 'exploration de la Mer. — kiadásában megje lent közlemény át-
tek in the tő képet ad az európai halászatról Oroszországot kivéve. E szerint 
1937-ben 13 országban 3.94 millió tonna ha la t halásztak. Első a sorban Nor-
végia 1 millió tonnával, azután következik Anglia (0.86 millió t . ) , Németország 
(0.63 m. t . ) , Izland (0.33 m. t . ) . Az összérték 629 millió shilling. A f a j t á k sze-
r in t a her ing van a legnagyobb mennyiségben képviselve, u tána következik a 
tőkehal. 

Hortenau, J. Von.: Drei tausend J a h r e Abbazia. Fiume, 1934. p. 1—112. 
Julius von Hortenau, a volt osztrák-magyar t engerpa r t régi r a jongó ja , 

néhány évvel ezelőtt megjelent kis könyvében színes elevenséggel vonul ta t j a 
fel előttünk az isztriai par tvidék természeti kincsekben gazdag világát. A szerző, 
aki ismert abbaziai orvos, és egy bécsi család sarja , a régi „isztr iának" r a jon -
gásával ír arról a vidékről, mely úgyszólván második h a z á j á v á lett, s ahol oly 
sok magyar is megfordul t nyaranta , Munká ja sokkal jobb bármely hasonló 
t á rgyú tá j le í rásnál vagy útikalauznál, m e r t nemcsak egyszerű leírásokat ta r -
talmaz, hanem annyi érdekes természeti, tá jképi , földrajz i és általános kul túr -
tör ténet i vonatkozást ta lá lunk benne, hogy minden természetkedvelő és histori-
k u s számára is felettébb élvezetes olvasmány. A szerző előadása seholsem szá-
raz vagy baedeckerszerű, hanem eleven, egyéni megfigyelésekkel ta rk í to t t , szel-
lemes humorra l fűszerezett . Külön kis fejezetekben ismer te t i az Isztriai-félszi-
get őskorát , a fürdőtelepek kifejlődését, a vidék erdeinek külön, s a j á to s vilá-
gát , a quarneroi halászatot, a régi abbaziai vadászatokat, az isztriai hegyvidék 
ál lat tani és növénytani nevezetességeit, a karsztformációk csodálatos jelensé-
geit, a barlangokat , stb., s tb. Az ismertebb városok és helységek közül Fiume, 
Lovrana, Moschiena, Apriane, Albona, Pola, Brioni, Cherso, Lussin és mások 
tör ténetéről emlékezik meg fejezetekben. 

Könyve valóságos iskolapéldája annak, hogyan lehet könnyedén, szóra-
koztatóan, minden adathalmozás nélkül megismertetni és megkedveltetni egy 
vidéket. A kis munka a legszélesebbkörű érdeklődésre t a r t h a t számot, hozzá 
hasonló élvezetes tá j le í rás t r i tkán olvas tunk! Dr. Wagner János. 

Tijdschrift van het kgl. nederlandsch aardrikskunding gen. Amsterdam. 
LVII . 3—4. u. 5. — 1940. Mei, Juli, September. — Crommelin: De herkomst 
vanhet zand van de Waddenzee. — Rutten: Het Parelsnoer der Antillen en de 
gordel van smaragd. — Schnitger: He t ontstaan der Ri jken aan de Kampar 
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kanan. — De nederl. - indische-amerikan. Expeditie n a a r Nieuw Guinea 1938.. 
39. Nr 4. — Schönfeld: I s he t den t i jde der romeinen bes taande splitsingspunt. 
van den R i jn gevonden? — De Jong: Megalithische outheden op het Yang-
Hoogland ( J a v a ) . — N r 5. — leyden: Koningswegen in Holland. — Wieder: 
De renten van den Koning van Spanje. — Münsterberger: Nias en Marquesas.. 

Bergens Museums Arbok — 1938. — Bergen 1940. — Von Kolderup. 
Magne Ophem: Foegnelse over Macrolepidoptera. — Ditlef Rustand: The ea r ly 
Development of Stichus t r e m u l u s (Holothur.) — Georg Hygen: Über die Fáhig-
keit phototakt ischer Bewegungen bei den Desmidiaceen. 

Bergens Museum-Arsberetning 1938—39. 

Marine Rundschau, Septb. 1940. — Berlin, Mittler u. S. — Wülbers r 
Festland con t ra England. — Ramlow: Begrenzte Seeráume als Kraf tquel len 
der Völkergeschichte. — Geyer: Spannungen u. Ende der französischen- engli-
schen En ten te . — Wulff: Frankre ichs Handelsf lőt te u. Werf t industr ie . — 
Kleine Rundschau. 

Annáién der Hydrographie u. marit. Meteorologie, 1940. H. V n i . — Hil-
genberg: Zur Frage d. T r i f t d. Kontinente u. d. Permanenz der Ozeane. — 
Frank: Über See u. Wind. — Mit Beiheft: Das Relief des Azorensockels etc. — 
Hef t IX. — Model: Das Oberflachengefál le als Teilproblem der Ostsee. — 
Wichmann: Vollautomatische Regis t r iervorr ichtung f ü r Radiosonden. 
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PÁLYÁZATI EREDMÉNY. 
I 

A Magyar Adria Egyesület pályázati felhívására, amelyet A TEN-
GER című folyóiratunk 1940. évi I—III. számában közöltünk, két mű ér-
kezett hozzánk. 

Az egyiknek jeligéje: „Tengerre Magyar!" és tárgya a hajók meg-
hajtó szerkezete. A másiknak jeligéje: „A természet nagy könyvét for-
gatni ne szűnjél, Benne az Isten képe leírva vagyon" és címe: „Tengerbio-
lógia tanulmány a kacslábúak, puhatestűek és korallok társulásáról". 

Az elsőnek említett, hajóépítészeti tárgyú mű, félreértve a pályá-
zati felhívást, bár érdekes, összefoglaló, vázlatos leírást ad a tárgyról, de 
mert nem szigorúan tudományos, illetve kutató jellegű lévén, nem volt 
tekintetbe vehető a pályázat szempontjából; szándékunk azonban azt ké-
sőbb, mint külön cikket közölni, miután szerzője magát megnevezte. 

A biológiai opust, megfelelő ábrákkal való kiegészítések és átcso-
portosítás után, minthogy a pályázati felhívás elgondolásának és feltéte-
leinek tudományos szempontból és több újszerű megállapításainál fogva 
is megfelelt, pályadíjas műnek nyilvánítottuk. 

A társszerzők: dr. Kolosváry Gábor és dr. Wagner János egy. ma-
gántanárok. A cikket A TENGER következő számában közölni fogjuk, a 
pályadíjat pedig, további kutató munkára sarkalva, még a karácsonyi ün-
nepek előtt a szerzőknek kiutaljuk, kiknek eredményes és tartalmas mun-
kájukért ezúton tolmácsoljuk elismerésünket és üdvözletünket. 

A Magyar Adria Egyesület elnöki tanácsa. 



JAPÁN LELKE ÉS 2600 ESZTENDŐS ÁLLAMISÁGA. 
Irta: Mladiáta A. J. 

A japán császárság 2600 esztendős állami fennállása, egy nagyra 
hivatott nép történelmének e patinája, mellyel csak a fáraók birodalma 
rendelkezett egykoron, lenyűgözően hat a nyugati világ kaleidoszkóp-
szerűen sokrétű és gyorsan változó állami alakulatainak emberére. 
A birodalom ősi gondolatát megtestesítő 122 egymást követő dinasztia, 
illetve az általuk képviselt ,,ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht"1 

az archimedesi sarkpontja e nép háromévezredes fellendülésének, ame-
lyet a 19-ik század közepe óta Japánban tapasztalunk. 

Dai Niypon, a Csendes-óceán nyugati peremén fekvő, több mint 
ezer szigetből álló, ma 382.000 km2 területű és kb. 70 milliós lakosú ke-
letázsiai birodalomról az első hírt Marco Pölo hozta a nyugati országokba 
(1296). Az ország hegyes felszíne, a kevés művelhető parti síkság és a kes-

keny völgyek, ennek következtében a népsűrűség (170 pro km2), a sok mű-
ködő vulkán, az évente kb. 1600 földrengés a japáni embert kemény küzde-
lemre sarkalták, erős kivándorlásra és gyarmati politikára kényszerítet-
ték. Gyarmatainak területe kerek 300.000 km2, 28 millió lakossal. 

A japáni birodalom megalapítója a hagyomány szerint Dzsimmu 
Tenno volt, aki Kr. e. 660. február 11-én lépett a trónra és elsőnek viselte 
a mikádó, vagyis a fenséges kapu címet. Viszontagságos harcok és évszá-
zados elzárkózás után 1853-ban, a japáni partok előtt megjelent ameri-
kai hajósok nyomására megkötött kereskedelmi szerződéssel nyílt meg az 
ország a külvilág számára és indult meg Japán tüneményes, a történe-
lemben egyedülálló fejlődése. Miután az utolsó sógun (1867) is behódolt 
Mutsuhito mikádónak, Japán történelmének arany korszaka (Meiji) kez-
dődött. A mikádó népének alkotmányt adott, a hűbériséget megszüntette, 
bevezették a gregoriánus naptárt, az ú j pénzrendszert, átvették a nyu-
gati országok technikai vívmányait, újjá szervezték a hadsereget és a 
haditengerészetet és ezekkel eltűnt Japán középkori külső jellegzetes képe 
is. De megmaradt ősi lelkisége, amelyet az ősök és a család tiszteletén 
alapuló sintoizmus, a Kr. u. 552-ben elterjedt, a felebaráti szeretetet hir-
dető buddhizmus és erkölcstanában, a busidóban lefektetett jellemneve-
lési alapelvek alakítottak évezredek folyamán. 

Nézzük közelebbről mi is ez a busidó, a japáni ember lelki alka-
tának e nagy mestere. A bu-si-do, ami szószerint a lovagias katonák útját 
jelenti, etikai életelvek kódexe, nem írott törvénykönyv, hanem erede-
tileg a samuraik lovagrendjének életét szabályozta és a szívekbe van 
írva. Forrása a sinto-tanokban és a buddhizmusban, valamint Konfucius 

i Schiller, Elegie. 
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bölcseletében lelhető. Sarkpontjai a hazaszeretet és a hűség. A japánok 
szemében az ország nem pusztán föld, amelyben gabonát termelhetünk és 
aranyat bányászhatunk, hanem ennél sokkal több: atyáik szellemének 
és az isteneknek lakóhelye. A japáni hisz az emberi léleknek eredendő 
jóságában, isteni tisztaságában. 

A mikádó számukra több, mint a jogállam legfelsőbb őre és rend-
tartója, vagy kultúrájának védője, hanem az égiek földi képviselője. Kon-
fucius és Mencius bölcselők tanainak is erős nyomait találjuk a busidó-
ban. A tudást csak akkor értékeli, ha a jellemre is kihat és különben is 
alárendeli az etikai érzelmeknek. A tudás csak a bölcseséghez vezető út, 
mint azt Sokrates is tanította már. Alaptétele az őszinteség vagy igaz-
ságosság. Ez a lelki erő, habozás nélkül küzdeni vagy meghalni tudni az 
igaz ügyért. A ravaszságot, a fondorlatot megveti a Samurai. 

Egy további kategorikus imperatívusa a busidónak a kötelesség 
(giri), a bátorság, a merészség, a fájdalom panasz nélküli elviselése, 
amely szinte aszketikus jellegű, hasonlóan, mint amire egykoron Spárta 
ifjait nevelték. Jóindulat és irgalmasság szebb dísze egy uralkodónak, 
mint koronája. A nyomornak átérzése a jóindulat gyökere, mondotta Men-
cius. A busidó megveti a hazugságot és kétértelmű viselkedést; a becsü-
letet, a szégyenérzetet mindenek fölé helyezi. Csak így érthető meg a 
hara-kiri, vagy seppuku ceremóniája. 

Ez Japán igazi szelleme, a.„Nippon seisirí', amelyről Lafcadio 
Hearn oly sokaft írt és amelyet a nyugati ember oly ritkán tud megérteni. 
A japáni az életet nem akarja merev képzetek formáiizmusába rögzíteni. 
Szerinte az élet lényege kimondhatatlan, „kotoagesenu" és a boncoló 
észnek csak részben nyilvánulhat meg. Cselekedeteinek irányító elve a 
„michi", az út, amelynek fellelése és helyes érzékelése csak ösztönszerű-
leg, tudatalattian, intuitív úton történhet és amelyet csak az isteni lét-
tel való együttérzéssel, egybeforradással (kannagara) sejthetünk meg. 
Azért nem termelt ki a japáni lélek elvont filozófiai rendszereket sem, 
mert nála a gondolat és a cselekedet sokkal mélyebb kapcsolatban áll, 
mint a racionalista nyugati embernél. A nyugati eszmevilág beáramlása 
sok harcot idézett elő a tudományokban, a művészetekben, a gazdasági 
életben és a politikában is. A nemzeti szellem kutatására Tokióban külön 
intézet alakult. A tennoizmus, ez a nemzeti hitvallás, a japáni nép és föld 
egysége, győzedelmesen fog kikerülni e lelki küzdelmekből, az idegen be-
hatások által előidézett konfliktusokból. A természetnek, az anyaföldnek 
szeretete minden japáni lelkébe be van vésve. Midőn Ise szentélyében, 
ahová ezrével zarándokol el évente a japáni nép, ősanyját, a napistennőt 
tiszteli, az egyiptomi serapeion papjainak napimádatára, Osiris-szolgála-
tára gondolunk. Ethikáján a görög Stoa bölcselete és az őskeresztény eré-
nyeknek, az aszkezisnek oly sok rokon vonása fedezhető fel. Ma már min-
denütt észlelhető az újjáébredés, önmagáratalálás lüktető életének dina-
mikája. 

Ahol a harcokban lelt halál jelenti a katona igaz hősiességének si-
keres bizonyítékát, ahol egykoron az ősz Nogi tábornok, Port Arthur be-
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vételének győzelmes vezére önként követte a seppuku hagyományai alap-
ján elhunyt császárát, Mutsuhito-t a halálba (1912), ahol sok japán apa 
hadba vonuló fiát „ne tér j vissza" mondással búcsúztatja, ott nem fog 
kialudni soha az igaz hazaszeretet örök lángja, mert ez nem látványos, 
zajos külsőségekben, önző cselekedeteket palástoló szónoklatokban merül 
ki, hanem ott lobog minden család csendes oltárán, minden ember szivé-
ben. Ezt a tüzet éleszti és táplálja a hazájukért elesett japánok szellemé-
nek emlékműve Tokióban is, ahol tavasszal a rózsaszinbe öltözött virágzó 
cseresznyefák ligetében, az oltárhoz állított fegyvereket megszentelve, 
esketik örök hűségre az újoncokat. Mintha Leonidas thermopilaei hősei-
nek szelleme kisértene e távoli tájakon. — És ez a Samurai-jellem az 
egész japáni nép eszménye lett, éltető eleme a mai Japánnak is. 

Ezen nem változtat a mai élet mechanizálása, anyagias beállítása 
sem. Az idegenből átvett hasznos találmányokat és kulturális elemeket, 
a nyugati életformákat mindig bele tudta ágyazni ősi, nemzeti életének 
termékeny talajába, úgyhogy ez nemzeti önérzetét nem sértette, sőt népi 
tulajdonságait több tekintetben tovább fejlesztette. 

Az így átalakult és nagy történelmi hivatására ébredt Japán első 
erőpróbája az 1895-ben Koreáért vívott győzelmes kinai háború volt. 

De Korea miatt 1904-ben Oroszországgal került konfliktusba, amely-
ből a madzsuriai orosz hadsereg leveretése és a Port Arthur előtti, majd 
1905-ben a csuzimai tengeri ütközetben az orosz flotta megsemmisítése 
után győzelmesen került ki. A világháborúban az 1902-es angol-japán 
szerződés Anglia mellé állította, de később a mandzsúriai protektorátus 
felállítása óta (1933) és az Egyesült Államok befolyására, ellentétbe ke-
rült Angliával és 1936-ban az antikomintern-egyezménnyel a tengelyha-
talmakhoz csatlakozott. A következő évben háborúba keveredett Kínával, 
Washington pedig ez év július 4-én felmondta az 1911-es japán-amerikai 
gazdasági szerződést, amely ellentét Roosevelt-nek hadianyagra vo-
natkozó kiviteli tilalmával még jobban kiéleződött. Ilyen alapon létesült 
1940. szeptember 27-én a német-olasz-japán hármashatalmi egyezmény, 
amelynek a most háborút nem viselő felek beavatkozása esetén támadó 
jellege is van és amelyhez Magyarország' is csatlakozott. 

És ez nem véletlen műve, mivel a magyar hősi világszemlélet, Árpád-
tól az aradi vértanúkig, Szent Lászlótól Hunyadi Mátyásig és különösen 
a Zrínyi-féle katona-eszmény, nem egy pontban érintkezik a japánok fent 
vázolt samurai lelkületével, amelyekben egyaránt megtalálhatók a ha-
záért való önzetlen, nemes munka és küzdelem, az ellenféllel szemben a lég-
ii agyobbf okú bátorság és a legyőzöttek iránti nagylelkűség. A politikai 
szükségszerűségek által létrejött kapcsolatoknak mélyebb jelentőséget, 
nagyobb állandóságot éppen a lelki alkatnak ez a hasonlósága ad és eb-
ben a szellemben üdvözli a Magyar Adria Egyesület is Japán nemes nem-
zetét államiságának 26 évszázados fordulóján. Egyben kívánjuk, hogy az 
a kapcsolat, amelyet A TENGER évtizedek óta Japán tudományos t en -
gerészeti és biológiai intézményeivel fenntart, tovább mélyüljön. 



TENGERI MAKKOK A „DUNA" TENGERJÁRÓ HAJÓRÓL 
Irta: Kolosváry Gábor dr. 

A „Duna" nevű volt tengerjáró hajónk 1939. szeptember 5-én, az 
Aldunán elszenvedett kisebb sérülése miatt dokkba került. A Tenger szer-
kesztőjének szíves támogatásával lehetővé vált számomra, hogy a víz-
ből kiemelt hajót azonnal vizsgálat alá vehessem. Ezért kedves köteles-
ségemnek tartom fáradozásaiért őszinte köszönetemet e helyen is kife-
jezni. 

A hajó frissen mázolt fenékkel 1939. július 24-én hagyta el Buda-
pestet. Ugyanez év július 22-én ért Szulinánál a tengerre és három heti 
tengeri utazás után, augusztus 9-én tért vissza Szulinába. Innen Buda-
pestre folytatta útját, ahol 1939. szeptember 5-én dokkba került. 

Amidőn a hajó egész teste az óbudai dokkban a vízből kiemelkedett, 
feltűnt, hogy vízbe merülő külhéján, a hajlat felett is, temérdek Ser-
pulida-íéreg apró, fehér, meszes csoházának mérhetetlen sokasága volt 
látható. Ez az állat jóval a hajó hajlata fölött, a sárgás iszappal bevont 
felületen helyezkedett el. Telepei azonban leértek a hajlat alá is. Egyéb, 
kényesebb természetű tengeri állatnak, sajnos, nem akadtam nyomára. A 
tengeri út ugyanis részben igen rövid volt, részben pedig a héjas állato-
kon kívül egyéb állati szervezetek a folyami utazás alatt könnyen lepe-
regnek a hajó testéről. 

Az a körülmény, hogy mégis megemlékezem a kaparékról, abban 
leli magyarázatát, hogy az orrtőke alatt és mellett a hajó vízvonalában 
a már említett Serpulák társaságában megtaláltam a Balanus improvisus 
nevű tengeri makk igen fiatal példányait is. A fiatal Balanusok legna-
gyobbika alig haladta meg még a 2 mm átmérőt és az 1 mm magasságot. 
Településük négyzetcentiméterenként helyenként 6—8 egyénnel elég sűrű 
volt. Természetesen valamennyi már mind élettelen volt, sőt a fedő (oper-
culáris) lamellák minden egyénből hiányoztak. Az aránylag rövid ten-
geri út alatt letelepedett állatok vizsgálata kiderítette továbbá, hogy ez 
a. f a j mikor rajzik lárvájával. Megemlítem, hogy a legsűrűbb település a 
hajó orratájékán volt, mert itt a legnagyobb fokú a vízmozgás, a hul-
lámok erejének megtörése és a víz szelése. A Balanusok pedig ott tele-
pednek meg a legsűrűbben, ahol a vízmozgás a legerősebb. A kis Bala-
nusok a hajóra mázolt vörös festék anyagán ültek és e festék lefejtésé-
vel könnyen voltak gyűjthetők. A festék alatti részeket tehát még nem 
érték el. Olyan helyeken, ahol a festékréteg felhólyagosodott, előfordult, 
liogy a kis Balanus a festékréteg belső, OZdiZ '3/ hajó teste 'felé eső olda-



86 A T E N G E R 

Ián telepedett meg. Igen sok kis példány parányi héja is festékes volt, 
jeléül annak, hogy a lárva letelepedése mélyen a festék anyagában tör-
tént. 

A vizsgálatok alapján kiderült tehát, hogy a Balanus improvisus a 
nyári időszakban, július—augusztus hónapokban lárváival rajzik és meg 
is települ. A talált példányok nem mind egyidősek, mert a félmilliméter-
től a 2 mm-nyi nagyságig is előfordultak. Tehát a megadott időközben 
több rajzás érte a hajót. Minthogy a f a j a Fekete-tengerben és a Darda-
nellák környékén a leggyakoribb, valószínűleg itt történt a fertőzés. A 
jóval sósabb Földközi-tenger eltérő Balandiái közül egyet lehetett meg-
állapítani. Az említett rajzási idő és a megtelepedés megállapítása a Bala-
nus improvisus egyénfejlődésére vonatkozólag ismeretgyarapodást jelent. 
Ez azért érdemel említést, mert e kis állatoknak egyénfejlődése nem min-
den esetben tisztázott még. 

Ueber Anregung und mit Unterstützung des Schriftleiters dieser 
Zeitschrift wurde das Donau-See-Schiff „Duna" gelegentlich einer Dok-
kung untersucht. 

Verfasser fand als Bodenbewuchs Serpuliden und Balanus impro-
visus am Schiffsboden der „Duna". Die Balaniden befinden sieh in ju-
gendlichem Altér, erreiehten bis 2 mm Breite und 1 mm Höhe und waren 
in Assoziation mit Serpuliden zu finden. Die Balaniden habén sich in 
dem Zeitraum vom 22. Juli bis 9. August am Schiffe angesiedelt zwi-
schen Sulina und Smyrna. Am Rückweg von Sulina bis Budapest starben 
die Tiere und ich fand die Balaniden im Dokk am 5. Sept. 1939. ohne Oper-
cularlamellen vor. Die Ansiedelung war dicht, an manchen Stellen 6—8 
Exemplare pro 1 cm2. 

FELHÍVÁS! 

A Magyar Adria Egyesület vezetősége és A TENGER szerkesz-
tője ezúton is felkéri a M. Kir. Duna-Tengerhajózási Rt. tek. Igazgatósá-
gát, hogy a hajó fenekére és a vízalatti részekre lerakódó élő szervezetek 
tanulmányozása céljából, amely ma a korroziós kérdések kutatásával kap-
csolatban már sok helyen megindult, szíveskedjenek hajói partra húzásá-
nak vagy dokkolásának időpontját néhány nappal előbb A TENGER 
szerkesztőségével (XII., Zugligeti-út 41.) közölni, hogy a vízből való ki-
emelés időpontjában a lerakódást megvizsgálhassuk. Egyben felkérjük 
a tengerjáró hajók tisztikarát is, hogy utazásaik alkalmával esetleges 
biológiai észleléseikről a Magyar Adria Egyesületet értesíteni és a gyűj-
tött anyagot a Magyar Adria Egyesület, VIII., Baross-utca 13. címre be-
küldeni szíveskedjenek. 

Magyar Adria Egyesület. 



A K É T MAGYAR „ N A J A D E " EXPEDÍCIÓ IRODALMA. 

Összeállította: Kolosváry Gábor. 

Az alábbiakban ad juk azt az irodalmat, amely a magyar „Na jade" expe-
díciók alkalmával gyű j t ö t t anyagnak feldolgozására, vagy á l ta lában véve az ex-
pedíciókra magára vonatkozik. 
1913. Szüts Andor, A Quarnero egy érdekes rákja (Inachus). Állattani Közlemé-

nyek. XII. p. 104. 
Leidenforst Gyula, Két hét a „Najade"-on. A Tenger, III. p. 461. 
Leidenforst Gyula, Az első magyar Adria-Expedíció. A Tenger, III. p. 530. 

1914. Kövesligethy Radó, A tenger tudományos kutatása. A Tenger, IV. p. 65. 
Leidenfrost Gyula, Az első magyar Adria-Expedíció. A Tenger, IV. p. 71. 

Kormos Tivadar, Kétezer kilométer az Adria szigetvilágában, A Tenger, IV, 
p. 161. 

Gonda Béla, A magyar tengerkutatás. A Tenger, IV. p. 205. 
1915. Egyesületi Ügyek rovata. A Tenger, V. p. 220. 

Szüts Andor, Az Adria egy érdekes és két eddig ismeretlen tízlábű rákja. Állat-
tani Közlemények. XIV. p. 5. 

Szüts Andor, Az Adria planktonja és a Magyar Adria Egyesület kutatásai a 
„Najade" hadihajón. Állattani Közi. XIV. p. 15. 

Babic István, az Adria Thenea fajáról. Állattani Közi. XIV. p. 240. 
Szüts Andor, Planktologiai megfigyelések az I. és II. magyar Adria expedí-

ción. Acta Soc. Hung. Mare explor. causa const. VI. p. 1. 
1916. Leidenfrost Gyula, A Magyar Adria Egyesület működése. A Tenger, VI. p. 427. 

Leidenfrost Gyula, Az Adria mélytengeri halai. Állattani Közi. XV. p. 180. 
Leidenfrost Gyula, Halak és tüskésbőrűek az Adriából, Állattani Közlemények. 

XVI. p. 9. 
1917. A tengerkutató bizottság ülése. A Tenger, VII. p. 196. 
1919. Szüts Andor, Az Adria tízlábú rákjai. Állattani Közi. XVIII. p. 13. 
1921. Szüts Andor, Megfigyelések az Adria planktonjáról. Állatt. Közi. XX. p. 17. 
1925. Tengerkutató eszközeink sorsa. A Tenger, XIV. p. 22. 

Koch Nándor, Tizenöt év a Magyar Adria Egyesület történetéből. A Tenger, 
XIV. p. 39. 

1926. Filarszky Nándor, Az I. és II. Magyar Adria Eápedició algológiai kutatásainak 
eredményei. Ann. Mus. Nat. Hung. XXIV. p. 1. 

1929. Koch Nándor, Tizenöt év előtt. A Tenger, XIX. p. 58. 
1934—35. Szalánczi Károly, Az Adria fenéktalaja. Debrecen, p. 1—34. 
1935. Koch Nándor, A Magyar Adria Egyesület 25 éve. A Tenger, XXV. p. 111. 
1936. Kolosváry Gábor, Az Adriai-tenger tüskésbőrü állatai. A Búvár, II. 620. 
1936—37. Kolosváry Gábor, Die Echinodermen des Adriatischen Meeres, Festschr. f. 

E. Strand, II. p. 433. 
1937. Kolosváry Gábor, A Magyar Adria Egyesület „Najade" exp. által az Adrián 

gyűjtött tüskésbőrü állatok. Acta Soc. Mare explor. c. const. Neue Folge. 
I. p. 89. 
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1938. Ferdinánd Pax, Die Krustenanemonen der Ung. Terminfahrten der ,JXajade". 
Ugyanott, II. p. 1. 

Pell Mária, The Hydromedusae cf the Adriatic coll. by the „Najade". A Ten-
ger. XXVIII. p. 1. 

Wagner János, Egy új Brachiopoda f a j az Adriából. A Tenger, XXVIII. p. 41. 
1939. Pell Mária, Az Adria Salpái. A Tenger, XXIX. p. 1. 
1940. Pell Mária, A Magyar Nemzeti Múzeum Ascidiái. A Tenger XXX. p. 17. 

Kolosváry Gábor, A magyar tengerbiológia utolsó 15 éve. Debreceni Szemle. 
VII. p. 1. 

Kolosváry Gábor, Über die geographische Verbreitung einiger adriatischen 
Echinodermen. Fol. Zool. Hydrobiol. X. p. 371. 

KISEBB KÖZLE31ÉNYEK. 

Hidraulikus-Vulcan-kapcsoló olasz tankhajón és az USA egységes hajóin. 
A két hathengeres Diesel-motor hidraul ikus Vulcan-kapcsolóval van a csavar-
tengelyhez kötve, amelyre 720 lóerőt ad le, 85 perc. fordulatnál . A Vulcan-
kapcsoló ha tás foka 97.3%,. Ily rendszerű folyadék-kapcsolómű van az ú j C-2-ti-
pusú amerikai egységes tengeri hajókon is használatban, ahol két 3150 lóerejű 
Diesel-motor a Vulcan-közlőművön keresztül ad ja á t energiá já t a csavarten-
gelyre. A ha tás fok 9770. 

Uj hűtőfolyadék a hajók hűtő berendezéseinél. Freone v. Frigen. — A ha-
jók hűtőkamrá inak hűtésére túlnyomórészt a szénsavval (C0 2 ) vagy az ammó-
niákkal (NH3) mint hűtőfolyadékkal működő hűtőgépeket alkalmazzák. Rit-
kább a Chlormethyl (CH3C1) és a kénessav (S0 o ) . Az Egyesül t Államokban 
kezdték néhány év előtt alkalmazni és „Freone" néven hozták forgalomba és 
ú jabban Németországban „Frigen" néven g y á r t j á k a Diklórdif lurmetán-t 
(CF2C1L>), amely nem gyúlékony, a szervezetre nem mérgező hatású, a gépek 
t ehá t a hűtendő helyiségekbe minden közvetítő sósvíz-hűtőfolyadék és a vele 
járó költséges hűtőcsővezeték nélkül beépíthetők. A Frigen f a j l agos hűtőtelje-
sí tménye kb. azonos az ammóniákéval. 

Újítás oszlopos forgó hajódaruknál. — Ez a darúrendszer gyors üzembe-
helyezése és nagy teljesítőképessége révén rohamosan té r t hódítot t a tengeri 
ha jókon is. Egyik fontos konstrukt ív fe ladat volt a teher és a gém emelési se-
bességének növelése és gyors vál tozta thatósága. A Machinenfabrik Augsburg-
Nürnberg ú jabban több 5 tonna teherbírású ily ha jódarú t szállított, amelyek 
szerkezeti felépítése figyelemreméltó ú j í t ásoka t tar ta lmaz. A darú kinyúlása 
16 m. A gém magas szilárdságú csövekből és lemezekből van hegesztve, ami 
súlyban lényeges megtakar í t ás t jelent. E r r e szerelték az emelő és gémbillentő 
művet, míg a f ix oszlop körül forgó p la t t formon csak a forga tó mű kapot t he-
lyet. Az emelő sebesség 20 m/perc , 5 t tehernél, 45/p. 2 t tehernél és 120 m / p . 
teher nélkül. Az átkapcsolás a nagy sebességre önműködőlég történik egy cel-
lamágnes kapcsolóval, de a legkisebb sebességre is beállítható az üres kapocs. 
Minthogy a gémemelésnél a teher szintén valamit emelkedik és nemcsak víz-
szintes i rányban tolódik el, amint ez a jelenlegi ily daruknál szokásos, a 'daru-
művelet is gyorsabb lesz ezáltal. 
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Duna—Adria-csatorna építését tervezi a jugoszláv kormány 2.5 milliárd 
d iná r költséggel. A csa to r ra Vukovár-nál indulna ki, Samácig vezetne, innen a 
Száva és Kulpa fo lyásá t követné, amely folyók e célból még szabályozandók, 
ma jd innen az Adriáig szintén ú j csa torna volna építendő. 

Szárazdokk épül New-York mellett, amely a 45.000 tonnás, 244 m hosszú 
"új csa tahajók befogadására is a lkalmas és egyben a legnagyobb ily dokk lesz. 

A Panama-csa torna fo rga lma az 1939—40. évben az á rukban 2%, a netto-
regiszter- tonnákban pedig 11% csökkenést m u t a t a múl t évivel szemben. Az 
á ruforga lom ugyanis 27,299.000 t, a NRT pedig 24,144.000 volt. 

Siklócsónak személyjárat indult meg a Fekete- tenger keleti p a r t j á n fekvő 
Suchum Kále és Sotschi üdülőhelyek között kb. 120 km-es vonalon. 

Az orosz kormány a folyami közlekedés korszerűsí tésére irányuló, néhány 
év előtt felál l í tot t terv értelmében elhatározta, hogy távoli vidékeken, ahol 
a vízi ú t sok esetben egyetlen lehetőség, a gyors közlekedés lebonyolítására, ily 
siklórendszerű ha jóka t fognak já ra tn i . Hét különböző t ípusú sikló tervei t ké-
szítették el, 2-től 50 személyig te r jedő befogadóképességgel, 40—500 lóerős 
motorokkal és 40—60 km óránként i sebességgel. Különleges expresszvonala-
kon pedig nagyobbméretű siklókat terveztek. Ilyen típushoz tar tozik a nyáron 
üzembe helyezett s iklóhajó is, amelynek első elgondolását az 1938-as párisi 
világkiállításon mu ta t t ák be egy iker-glisseur kis modelljén, amelynek egylép-
csős, az oldalszéleken lehajló V-alakú fenékkiképzése azonos a Mladiáta A. J . 
által már régebben Magyarországon és külföldön is szabadalmazot t alakkal*) 
és amelynek mindegyik úszójában két-két 300 lóerejű motor volt tervezve. A 
befogadóképesség 160 személyre, a sebesség pedig 80 km-re volt megadva. 

Orosz expressz siklóhajó a Fekete-tengeren. 
125 személlyel a sebesség 60 km/óra, összlóerö 2700. 

A megfelelő előtanulmányok és kísérletek után, Har twig mérnök tervei 
nyomán most megépült sikló szintén ikerhajó, egylépcsős és áramvonalas ki-
vitelű. Hossza 24 m, szélessége 3.7 m, merülése nyugvó helyzetben 1.4 m, ami 
menetben lényegesen csökken. Átlagos üzemi sebessége 125 személlyel 60 km 
óra . Mindegyik hajótestben, elől két-két 675 lóerős motor van elhelyezve. A 
maximális sebesség kisebb terhelésnél, a próbamenetek alkalmával 94 k m / ó r a 
volt . A két ha jó tes t ket tős fenekű, öt vízhatlan harántválaszfal la l rekeszekre 
van osztva, amelyek sérülés esetén, három ily helyiség elárasztása u tán is biz-
tos í t j ák a ha jó úszóképességét. Mindkét úszótestet egy acélcsövekből készült 
hídszerkezet köti össze egymással és ezen belül helyezték el az u tasok szalon-
j á t a büffével és egyéb személyzeti helyiségekkel, továbbá kiemelkedve a zárt , 

*) Lásd : Hajózási Hirlap, 1934. február . Mladiáta, A siklóhajó, mint 
korszerű eszköz és a 106.212. sz. 1930. magyar , ill. a 135.239. sz. 1933. osztrák 
szabadalmi leírást. W. R. H. 1940. 229. 
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áramvonalas kormányál lás t . A két oldalhajóban az utasok támlásszékeit , a mo-
to roka t és elül a személyzetet helyezték el. A ha jó a moszkvai Aviachim gyárban 
épült. A Suchum—Kale és Sotschi közti ú t a t egyízbeni rövid megállással Gagri-
ban, 2 és fél ó ra a la t t teszi meg az expressz siklóhajó. A menetár 18 Rubel, te-
há t olcsóbb, mint az eddigi közlekedési eszközökön, a motoros hajón, illetve 
autóbuszon. A Har twig mérnök ál tal tervezett f en t említet t 24 méteres áram-
vonalas iker-sikló ha jón kívül egy kisebb, szárnykerékkel ha j to t t , négylapátú 
siklóhajó t ípus is épült Nikolajevi ts mérnök tervei szerint, amely Tur-
kesztánban az Amu-Darja vad vizein f o g j a a közlekedést lebonyolítani. Befo-
gadóképessége 20—60 személy, sebességük a próbamenetek alkalmával 90 km-en 
felül volt, közepes sebességük 75 k m / ó r a . A motorok szilárd üzemanyaggal 
táplálhatok. A ha jó merülése menetben 10 cm. 

Ami Magyarországon kellő megértés és k i tar tás , támogatás , nagyvonalú 
látókör és áldozatkészség hiányában néhány évvel ezelőtt meghiusult , azt most 
az oroszok szívós, céltudatos munkával és még több áldozattal megvalósították. 

Uj rendszerű angol mentőcsónakot próbál t ki a Royal National Life Boát 
Inst i tut ion, amelynél a szokásos propellerek helyett Gill-rendszerű szivattyúk-
kal h a j t j á k a csónakot, 9.7 m hosszú, 2.74 m széles és 1.14 m oldalmagasságú, 
5 tonnás csónakot 6.5 tengeri mérföld óránként i sebességgel. A két 13 lóerős 
benzinmotor 1200 perc-fordulat ta l j á r és egy-egy Gill-körforgó szivat tyút ha j t , 
amelyet a hajóban, t ehá t a fenéken belül, védetten helyeztek el. A szivattyú 
a fenékszűrőn beáramló vizet az e l forgatható kiömlési csonkon keresztül kilö-

1. ábra. Gill-szivattyú mentö-csónakok meghajtására, v. a csónak menetiránya, m a 
szivattú tengelye, r. a szivattyú forgókereke, b. a beömlő víz, k. a kiömlő víz áram-

lási iránya, t. az elforgatható kiömlő csonk. 

veli és a csónakot így megha j t j a . Ennek a haj lo t t , tölcséralakú, a fenéksíkből 
csak alig 5 cm-nyire kiálló kiömlési csonknak elforgatásával a csónak hatáso-
san kormányozható is. A meghaj tó műnek ez a védett elhelyezése, amint azt az 
1. ábra mu ta t j a , volt az oka, hogy a mentő tá r su la t ezt a meghaj tó rendszert 
mentőcsónakjain alkalmazza. Ezek a csónakok egyébként diagonal-karweel 
palánkozat tal épülnek és 80, cédrusfából készült légtar tánnyal vannak felsze-
relve, hogy úszóképességük biztosítva legyen. A motorok teljesen zár tak és víz-
zel való elárasztás esetén is működnek. A személyzet 7 fő és azonkívül 15 em-
ber t képesek felvenni. Kisebb csónakokon már évek óta jól bevált ez a meg-
ha j t á s . 

Vannak az említett mentő t á r saságnak azonkívül csavaros megha j tású 
mentőcsónakjai is, amelyeknél a két csavar t ezekkel együt t forgó palástok ve-
szik körül hogy a csavarokat külső sérülések ellen megvédjék, minthogy ezek a 
csónakok főleg a hullámtöréses par tokon alkalmazhatók. A sebesség e t ípus-
nál 7 teng. mérföld és működési sugaruk 56 mérföld. 

M. J. 

k 

Mlü 
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Hasonló védett meghaj tószerkezet a néhány évvel ezelőtt angol mentő-
csónakoknál kipróbált Hotchkiss-Internal-Cone-iproipetter is, amely egy-egy 10 
lóerős motorral h a j t o t t és a csónak fenekén beépítet t szivattyúból áll. Az elvi 
elrendezést a 2. sz. áb ra m u t a t j a . Ugyanolyan ha jómére tné l ezzel a megha j -
tással 7 csomó sebességet ér tek el, a működési sugár pedig 50 teng. mérföld. 
A szivattyúház, amint lá tható, a fenéken ül és a fenék szűrőrácson beömlő víz 
axiálisan lép a kür fo rgó szivattyúba, annak kerekeit tangent iá l i san h a g y j a 
el és mint reakciós sugár h a j t j a a csónakot. M. J. 

2. ábra. Hotchkiss-féle mentőcsónak meghajtás, v. menetirány, b. a beszívott víz, 
ki. a kilövelt víz áramlási iránya. 

Csatorna készül Bukarest és a Duna között, amely 1000 tonnás uszályok 
számára is járható lesz. 

A norvég halászflotta számára készülő normálhajótípus megál lapí tása 
céljából a t rondhjemi műegyetemen beható tanulmányok folynak, hogy az el-
avult ha lászhajókat korszerűekkel cseréljék fel. A motoroka t fagázgenerá to-
rokkal k ívánják táplálni, a gázt pedig kis mennyiségű ola j ja l keverni . 

Finnország új kikötőt épít Wasa-tól északnyugatra , Munsala-ban. 
Mélyvízi új búvárkészüléket építenek Leningrád-ban, amelyben 2500 mé-

terre l is le lehet m a j d szállani a tengerbe. 
Gázmotorokkal hajtott folyami hajókat építenek Oroszországban. Össze-

sen 50 darab 60 lóerős és 100 darab 120 lóerős h a j ó t építenek, amelyekből né-
hánya t már üzembe is helyeztek a Dnepr-Bug csatornán. 

Vasat termelnek a tenger fövényéből Olaszországban. Apulia, La t ium 
Szardínia és Szicília t engerpar t ja in , a ty r rheni tenger fövenye nagymennyiségű 
magneti t -vasércet tar ta lmaz, amelyet mágneses szeparátorokkal választanak el 
a finom homoktól a Breda-művek által külön e célra épí te t t berendezésekkel. 
Többszáz ily készülék van már üzemben, amelyekkel többezer vágón mágnes-
vasércet termeltek. 

A Magnetit ( F e 0 F e 2 0 3 ) vulkanikus eredetű, vagy palás kőzetek szétmá-
lott terméke, amelyet a tenger hullámai sodortak a pa r t r a . A Fekete- tenger 
nyugat i partvidékén a par t i fövenynek Magneti ton kívül nagy Ti tán- ta r ta lma 
is van. 

A tengeri kábelt, amely Németország és az Egyesül t Államok között első 
ízben közvetlen távíró-kapcsolatot létesített , 1900. szeptember 1-én vet-
ték forgalomba. Hossza 7700 méter, Emden-ből indult ki és az Azori szigete-
ken á t vezet New Yorkba. 

Két új Duna-tengerjáró hajó épül a Ganz hajógyárban. A ha jók főmére-
tei a következők: hossz a függ . között 71.84 m, te l jes hossz 76.3 m, széles-
sége a főbókonyon 10 m, teherbí rás 1.9 m merülésnél 429 t, 2.38 m-nél 649 
tonna és 3.1 m-nél 1167 t . A sebesség a Dunán 17.26 km/ó ra , holtvízre vonat-
koztatva és 429 t áruval, a tengeren, mély vízben pedig 10.25 teng. mérföld 
(á 1852 m) 649 t áruval. 

A ha jó méretei t ehá t csak keveset térnek el a „Kassa" hajóétól , ami t a 
DTRT kívánt navigációs szempontból, de mind teherbírásban, mind sebesség-
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ben kedvezőtlenebb. Ezzel szemben haladást jelent a hajó mellső részének erő-
sen előrehajló orrtőkével való kiképzése, miáltal kevesebb vizet vesz fel az orr-
hullámokból és a fedélzeti tér is megnagyobbodott így. A géptér meghosszab-
bítása egy bókonyközzel szinte kedvező. 

A gépi berendezés és a hajóterek elrendezése azonos a „Kassa" hajóéval. 
Két darab 400 lóerejű 750 percenkénti fordulatú, 8 hengeres, 216-os típusú, 
négyütemű, kompressziónélküli Diesel-motorból áll, amelyek a két csavart haj t -
j ák . A motorok magas fordulatszámát elasztikusan kapcsolt Bibby-kapcsolók 
közbeiktatásával fogaskerék-közlőművek mérséklik kb 280-ra. Két olajszivaty-
tyú a kényszerolajozást és egy centrifugál édesvíz hűtőszivattyú a hengerek és 
hengerfejek hűtését lá t ják el. Ezt a körforgásban lévő, a motor felesleges mele-
gé t elvezető hűtővizet egy villamos meghajtású, külön szivattyúval működő 
visszahűtő hűti tovább Duna- vagy tengervízzel. Az egyik motorra ezenkívül 
egy kis kompresszor, a másikra egy 4 Kw-os kis dinamó van szerelve, amely 
utóbbi menet közben a világításhoz szükséges áramot termeli. Álló motorok-
nál ezt az áramot a 80 Ampérórás Nife-akkumulátortelep szolgáltatja. A pro-
pellerek bronz helyett acélöntvényből készülnek. Két 4 hengeres, 130-as típusú, 
1000 fordulatú, 48 lóerejű Diesel-motorral haj tot t , mellékáramkörű compound-
dinamó termeli a 220 V feszültségű áramot a segédgépek, fényszórók és a fű-
tés számára. 

A kormánykészülék háromlapátos, Hitzler-rendszerű kézi meghajtással, a 
horgonyemelő 20 lóerős series-motorral ha j to t t . A horgony bevonási sebessége 
10 m/p . Van három 1250 kg-os Hali-rendszerű főhorgonya, egy 415 kg és egy 
205 kg-os admiralitási típusú kukázó horgonya, két 33 mm vastag Schlieper-
gyár tmányú és 192 m hosszú főlánca. 

A rakodásra, eltérően a „Kassa" hajóétól és hasonlóan, mint a „Tisza" 
hajón, négy oszlopos rúddaru szolgál, két-két rúddal, amelyek kinyúlása a hajó 
szelvényén túl 5 m-es és teherbírása így 2 tonna. Az emelési sebesség 18 m/p . 
A darurudakhoz tartozó csörlőket párosával egy-egy 12 lóerejű villamos motor 
h a j t j a . A DTRT vezetősége ettől a rakodási berendezéstől nagyobb rakodási tel-
jesítményt remél a „Szeged" és „Kassa" hajók oszlopos forgódaruival szemben. 
Hogy a kötélzet erőműtani szempontból jól dolgozzék, szükséges, hogy a kötél-
csigák felső felfüggesztési pont já t jóval a meghatározott 9 m-es fixpont fölé 
helyezzék. A hidak alat t i akadálytalan áthaladás céljából az oszlopoknak 
ezt a felső 1.7 m-es végét lehajthatóvá teszik. 

A hajó belső berendezése azonos a „Kassa" hajóéval. Az első hajónak el-
készítését ez év májusában, a másodikét a nyár folyamára tervezik. M. J. 

Két nagy tengeri áruszállító hajó építését kezdette meg a Ganz-gyár. Az 
egyik hajó a „Magyar Vitéz", a Magyar Orient vonal Tengerhajózási Rt.-nak, 
a második, a „Magyar Tengerész", a Kereskedelmi Tengerhajózási Rt.-nak ren-
delésére készül. 

A hajók főbb méretei és jellemző adatai : hossza a függ. k. 86 m, szé-
lessége a főbókonyon 13.7 m, oldalmagassága a főfedélzetig 6.8 m, teherbíró-
képessége 6 m merülésnél 4000 tonna, ennél a vízkiszorítás 5300 t, a sebesség 
10 teng. mérföld. Az ára hajónként kb. 4.5 millió pengő. 

A kivitel a Germ, Lloyd „ + 100 A /4" klasszisának, valamint az „Inter-
national convention for the safety of life at sea"-nek megfelelő. Típus 
szerint egyfedélzetű, mellső, középső ás hátsó (poop) fedélzettel, illetőleg fel-
építménnyel, egy csavaros és végig fu tó kettősfenékkel. 

Öt vízálló haránt válaszfal hat főrekeszre osztja a hajóürt . A mellső áru-
r ak tá r 2740 m3, a hátsóé 2150 m3, a felépítményeké összesen 920 m s ; a kettős-
fenék rekeszeiben 235 m3 üzemanyagot, 315 m3 ballasztot és 60 t édesvizet 
tárolnak. A külső lemezelés szegecselve, a belső szerkezet hegesztve készül. Az 
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orr- és far tőke acélöntvények, a kormány áramvonalas, a ringáscsillapító ol-
dalgerincek a haj la tban vannak kb. 30 m hosszban elhelyezve. A kettősfenékür 
magassága 920 mm, a géptér alatt 1.5 m, a négy fedélzeti nyíláskeret magas-
sága 1.8 m, a mellvédé 1.5 m. 

A horgony felvonót 25 lóerős villamos motor h a j t j a és emelősebessége 
12 m/min. Van a hajónak három 2130 kg-os Hali-rendszerű főhorgonya és egy 
680 kg-os Admiralitás-típusú segédhorgonya. 

Az áramvonalas deplacement-fcormcmí/í villamos motor mozgatja. Az áruk 
rakodására a mellső és hátsó árbocon két-két 3 tonnás rúddaru (derrick), elől 
még egy 10 tonnás daru és a középső felépítményen 4 darab oszlopos, 3 ton-
nás rúddaru szolgál. Mindegyik daruhoz egy-egy csörlő tartozik villamos motor-
ral. Az emelő sebesség 3 tonnánál 22 m/min. 

A gépi berendezés Diesel-elektromos rendszerű. Az áramot 4 Diesel-
dynamó gépcsoport szolgáltatja, amelyek mindegyike 400 lóerős, 8 hengeres, 
216/310-es méretű és 750 percfordulatú Diesel-motorból és egy dynamóból áll. 
A két középső csoport egy-egy gerjesztővel van ellátva. A farrekeszben áll a 
közvetlemül a csavartengelyre szerelt 1300 lóerős és 110 pencenkénti fordu-
latú egyenáramú villamos főmotor. A Diesel-motorokat szivattyúval körfor-
gásban ta r to t t édes vízzel hűtik, ennek melegét pedig a 20 m2 hűtőfelületű csö-
ves visszahűtőben ad ja le az abban áramló édes- vagy tengervíznek, amelyet 
külön szivattyú t a r t mozgásban. A Diesel-motorok gumicsíkokon nyugszanak és 
elasztikus Bibby-kapcsolókkal vannak az egyenáramú, külső gerjesztésű dyna-
mókhoz kötve. A teljes menetnél a csavarmotor 800 Volt feszültséggel műkö-
dik és 110 fordulatú. Ez a fordulatszám a feszültség szabályozásával, vagyis 
az egyes gépcsoportok lekapcsolásával, illetve a Ward-Leonard rendszerű ger-
jesztésváltoztatással szabályozható. A két külső dynamó 270 kilowattos, a két 
belső 250 kw teljesítményű. A gerjesztők 40 kw compound motorok 230 V 
kapocsfeszültséggel. Egy gerjesztő elegendő a négy dinamónak és a propeller-
motornak gerjesztéséhez. A segédüzem ellátására két 50 kw Diesel-dynamó gép-
csoport szolgál. A Diesel-motorok 4-hengeres 160-as t ípusúak 1000 fordulat-
tal. Van azonkívül egy fenékürszivattyú az áruterhek víztelenítéséhez (50 m3 

óra), egy ballasztszivattyú (200 m 3 /óra , 12 lóerő), egy géptéri fenékszivattyú 
(30 m3 p. ó.), egy tűzoltó szivattyú (45 m3 p. ó.), egy hűtőszivattyú (200 m3 

p. ó.), egy üzemolajszivattyú (30 m3 p. ó.), két használati vízszivattyú (2 m3 

p. ó.), egy 30 m3 szívóteljesítményű légsűrítő 35 at. végnyomással, egy 8 ló-
erős szellőző a csavarmotorhoz és egy 3 lóerős benzinmotor dynamó pótgépcso-
port. Álló gépek esetén a világítást egy 150 Amperórás akkumulátor-telep táp-
lálja. A kapcsolótábla, önműködő jelzőkészülékkel, villamos vezetékek két-
pólusú biztosítóval vannak ellátva. Egy 1000 wattos fényszóró, 8 drb. 500 wat-
tos izzólámja a daruk számára és egy Morse jelzőlámpa, két 7 m-es mentő-
csónak, az egyikben 10 lóerős külmotor, egy 5 m-es Jolle, villamos fűtés, me-
legvízszolgáltatás a konyhákban, fürdőkben és mosdókban, villamos fűtésű tűz-
hely a konyhában, folyóvíz a mosdókban egészítik ki a felszerelést. M. J. 

Holland elsüllyedt hajók kiemelésén és karbahelyezésén fáradozik az 
újrafelépítés kormánybiztossága. A háború alat t ez év májusában közel 1400 
hajó vált használhatatlanná vagy süllyedt el a harcok folyamán. A nagyszámú 
kiemelt hajó 95 százaléka ú j r a helyreállítható volt és üzembe helyezhető. 

Az angol biztosító társaságok székhelyeinek áthelyezése után immár a 
londoni hajózási tőzsde is bezárta kapuit. 

Az Egyesült Államok az Anglia által rendelt 60 nagy kereskedelmi áru-
szállító ha jó t már 1942 közepéig le akar ják szállítani, ami fényt vet az Egye-
sült Államok hajóépítészeti iparának fejlettségére. M. 
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L. Dinklage, Vorn Wasser nicht wegzuspülen. 2. AufL Leipzig, Brockhaus 
Verlag. 1940. — Kötve 6.80 Mk. 

Dinklage-nak ez az ú j könyve dicshimnusza ama férfiaknak, akik rettent-
hetetlen bátorsággal, egyedül vagy egy-két kísérővel, lelkükben a tenger iránti 
nagy szerelmükkel, törékeny kis sajkákon átvitorláztak az Atlanti óceánon. 
Nem holmi észszerű megfontolások, hanem valami belső, ismeretlen, ösztön-
szerű erőtől, leküzdhetetlen nagy vágyakozástól hajtva, legnagyobbfokú veszé-
lyeket, nélkülözéseket semmibe sem véve, az elemekkel vívandó küzdelemben 
találnak csak kielégülést. Mások Kurdisztánon át az E u f r á t felső folyását kö-
vették, vagy az Amazon egyik mellékfolyóján, a Rio Huallagan-on át Peru ős-
erdeibe hatoltak kis gummicsónakjaikkal. Mindenütt a halál leselkedett ezer-
féle formában e merész, magános vándorokra, akik csak az eléjük tornyosuló 
akadályok leküzdésében leltek igazi örömet és kielégülést. Sokan maradtak a 
harcok színhelyén, kevesen tér tek vissza, de mind azok közé tartoztak, kiket 
„nem lehet a vízről eltávolítani". A legkülönbözőbb foglalkozásúakból rekrutá-
lódtak. Voltak köztük hajósok, orvosok, mérnökök, hivatalnokok és törékeny, 
de bátor nők is. Az anyagiasság és az elpuhultság napjaiban rendkívül nevelő 
hatása van az ily példaadásnak. Melegen a jánl juk ezt a könyvet tagjainknak. 

M. J. 
Entz Géza és Sebestyén Olga, A Balaton élete. Tihany, 1940. A Tihanyi 

Magyar Biológiai Kütató Intézet munkáiból különlenyomat. — A Balatonnak, 
mint élőhelynek földrajzi és hidrográfiai leírása, vizének fizikai és kémiai ismer-
tetése után a szerzők a szűkebb szakkörökön kívül a nagyközönség számára is 
felette érdekes összefoglaló képét nyú j t j ák magyar tengerünk biológiájának. 
Tárgyal ják a szervetlen és szerves anyagforgalmat, a bakteriológiai viszonyo-
kat, a tó önderítő képességét. Ismertetik továbbá a különböző élőhelyeket (bio-
top) a nyit vizén, a part i övezeten, a mesterséges alzatokon, a fenéken, vala-
mint a makrovegetációs területeken, továbbá a különböző élőhelyek biocoeno-
sisét, a jellegzetes növény-állattársaságokat, miáltal könnyen érzékelhető, ele-
ven és a Balaton sokrétű életének dinamikus lüktetését éreztető képet adnak 
a Balatont benépesítő mikro- és makro-világról. Külön fejezetekben emlékeznek 
meg a turzásokról, a változásokról és a Balaton környékéről és végül a balaton-
kuta tás célkitűzéseiről és problémáiról, számot adva a múltról és irányt szabva 
a jövőnek. Ilyen, a kutató részletmunkát betetőző, összegező, synthetikus dol-
gozatot vártunk már régen, amelyért a szerzőknek hálásak lehetünk. Számos 
jellegzetes szép felvétel és több grafikon díszíti a könyvet. M. J . 

Rotarides Mihály dr., Az állattani szemléltetés problémái a múzeumban. 
1940.. Annales M. Nat. Hung. — Az állatmúmiák rendszertani egymásmellé he-
lyezésében merül ki még ma is sokhelyen a múzeumi tevékenység. Rossz, nem 
természethű praeparátumok tömege az enyészet, a sírkert hangulatát ébreszti 
a látogatóban. Pedig az élet ezernyi változatát, sziporkázó játékát kellene hir-
detnie a helyesen csoportosított kiállításnak, ahol az egyes állatok a természe-
tes környezetben és állattársulásban kerülnek a szemlélő elé. Rövid, az életje-
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lenségekre figyelmeztető felírások, sok képpel ellátott kis magyarázó füzetek 
egészítsék ki a látot takat . Ilyen, a taní tás t és nevelést, a természettel való kap-
csolat tudatának ébresztését szolgáló múzeumi problémákról ír a kis füzet szer-
kője, ki maga is a Nemzeti Múzeum ál lat tárának ily irányú korszerű átrendezé-
sén dolgozik. így majd nemcsak a kuriózumokat keresők, hanem a tanulni, 
épülni vágyók nagyobb tömege is el fog látogatni a múzeumokba. M. J. 

Albánia. A cura deli, Istituto di studi adriatici, Venezia. I. 1940. Ára 15 
Lire. — Érdekes leírása ez a kis könyv az albán földnek, lakosainak a skipetá-
roknak, vázlatos történelmének, a velencei kulturális kapcsolatoknak, az al-
bán irodalomnak, nyelvnek, művészetnek és gazdasági életnek. Sok szép kép és 
több térkép diszíti ezt a kis dolgozatot, amely olasz szemszögből tá rgyal ja en-
nek az ősi, zárkózott népnek életét. M. J. 

Halmay Gy., Magyar hajóval Budapesttől Alexandriáig. Budapest, 1940. 
Belitzky kiadás. — Ára 4.— P. — Szerzője egyik folyam-tengerjáró hajónkon 
beutazta a Közel-Keletnek immár hazánkkal szorosabb kapcsolatba került tá-
jait, meglátogatta nevezetesebb kulturális gócpontjait és mint olyan, aki elő-
ször került tengerre és elsőízben szemléli ezt a távoli, idegenszerű világot, mo-
hón szívta magába élményeit, e kis könyvben riportszerű beszámolót ad be-
nyomásairól, földrajzi és történelmi adatokkal, valamint sok szép képpel tar-
kítva, kiegészítve. 

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 1940. Berlin, Mitt-
ler u. Sohn. — H. X. Zu A. Wegeners 60. Geburtstag. Von Georgi. — Die Was-
serdampfverfrachtung über Mitteleuropa im jahrlichen Gang. Von Wundt. — 
Über die 24 ja-hrige Temperaturperiode in der Berliner Temperaturreihe. Von 
O. Meissner. — Hef t XI. — Mit Beiheft : Defant, Die Lage des Forschungs-
schiffes „Altair" i. Juni 1938. — 3. Liefrg. der Wissenschaftlichen Ergebnisse 
der Internationalen Golfstrom-Unternehmung 1938. — Hef t XI. — Mittelwerte 
des Salzgehaltes bei den Feuerschiffen im Kat tegat u. in der Beit Von Neu-
mann. — Über Seewinde. Von H. Frank. — Die Kartenbeschickung der Funk-
peilung in der Merkatorkarte. Von Imrnler. — Mit Beiheft : 4. Lieferung. Die 
ozeanographischen Verháltnisse wáhrend der Ankerstation des „Altair" am 
Nordrand des Hauptstromstriches des Golfstromes. Von Defant. 

Hadtörténelmi Közlemények. 1940. III—IV. füzet. 
Banfi Florio: Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadivállalatai. 

— Markó A. Gg.: Hadik A. főstrázsamester az első sziléziai háborúban. — 
Loncarevic-Syposs N.: Tüzérségünk Belgrád bevételénél 1915. októberében. — 
Borbély: Katonai térképezésünk kialakulása. 

Marine Rundschau, Október 1940. — Berlin, Mittler u. Sohn. — Schulize, 
Niederlagen englischer Strei tkráfte . — Schreier, Moderne Schlachtschiffe . — 
Rogge, Warum Segelschulschiffe. — Kuepach, Interessantes von der österrei-
chischen Kriegsmarine. — Lützow, Zur Abgabe englischer Kolonialstützpunkte 
an die Ver. Staaten. — Wulff, Tankerflotten unserer Gegner. M. J. 

Natural History. November 1940. — New York. — Resurrection of the 
Dawn-Horse. By G. Gaylord Simpson. — Senor Sparrow. By F. Chapman. — 
Miracle on wings. By R. Darling. — Across the Sahara to Kano. By M. Birn-
baum. — The Philippines — Garden of Rice. By F. Jacobs. — A snake in the 
hand. By Ross Allén. — one-digger in a lost world. By Barton. 

Notice to Mariners. — 1940. November 6. Washington. — A Hydrogra-
phie office által kiadott heti jelentések jelen száma az európai vizeken sok 
helyen a hajóroncsokra figyelmezteti a hajósokat. Dangerous to navigation, a 
wreck, a világítóbója helye változott, a lighthouse feketére van festve, stb. 
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The philippine Journal of science. 1940. August. Manila. — Herre Albert, 
Notes on fishes in the Zoological Museum of Stanford University. Domantay: 
The fishing industry of Margosatubig. — Takahcishi: Additions to the aphid 
fauna of Formosa. — Vasquez-Colet: Studies on various Philippine heterophid 
metacercariae etc. — Quisumbing: The genus Cymbidium in the Philippines. 

Records of oceanographic Works in Japan. 1940. March. — Tokyo, The 
national research council of Japan. — Aikaiva: On the Age and race of the Ja-
panese Sardine. — Hatai: Observations on somé Beaches of Japan and their 
Molluscan fauna. 

Journal of the Marine biological Association, Cambridge, 1940. August. — 
Molly: Plankton production off Plymouth etc. in 1939. — Harrison: On the 
biology of the Caprellidae. — O. Elofson: The ostracod fauna of Plymouth. — 
Russel: On the nematocysts of Hydromedusae. — Hughes: The bread in of 
ovsters intanks. — Mary Levborne Popham: The mentle cavity of somé of the 
Erycinidae. — Hickling: The fecundity of the herring of the southern North 
sea. — Végül át tekintést ad a kötet a MBA évi közgyűléséről, a háborús esemé-
nyek következtében redukált működésről a Plymouth-i laboratóriumban. Az 
egyesület költségvetése 16.605 fontot mutat ki, amelyből 14.401 font adomány 
volt. 

Ricerche di meteorologia ipogea nelle grotte di Postumia. Ministero dei 
lavori publici, ufficio idrografico. Publ. Nr 143. Roma 1939. — Direttore Ing. 
G. Pancini — Prof. G. Crestani: Le grotte vecchie di P., le altre grotte della 
regione Carsica. — A barlangok részletes leírása után az abban uralkodó hő-
mérsékletről, a Piuca folyó hidrografiájáról, a levegő mozgásáról ad kimerítő 
ismertetést. Számos helyszínrajz, grafikon és kép díszíti a kötetet. 

Report of the danish biological station, Copenhagen, 1939. By. Blegvad 
Erik Poulsen: On the migration and the racial charakter of the pleice. 

Geologia dei monte di Zoldo (Dolomiti c.) di P. Leonardi, Roma, 1939. — 
Studi geologico-petrografici sulla val Nambrone (Adamello) di M. Fenogli, 
Roma, 1939. — II gruppo delle pale di San Martino di B. Castiglioni, Roma, 
1939. — II gruppo di Brenta di L. Trevisan. Roma, 1939. — Mind a négy kötet 
a jelzett vidék geológiai és petrográfiai viszonyait ismerteti számos jellegzetes 
felvétel, ra jz és térkép alapján. A köteteket a Ministero dei lavori pubblici hidro-
gráfiai osztálya adta ki a szokott elsőrendű, gondos tipográfiai kivitelben. 

M. J. 
Tijdschrift v. h. konkl. nederlandsch Aadrijkskundig gen. Amstend. Novb. 

1940. — leidé. — Schlingemann, De afstrooming van het water door de Neder-
landsche benedenrivieren. — van der Molen: Ezine: Saksische of friesche hui-
zen? — Jacoba, Een glacial dal in de Vogezen. — Hostra, De economische 
structur van Britsch West-Afrika. — Schepers, Een en ander over breedte-
variaties. 

Marine Rundschau, 1940. November. — Berlin, Mittler u. Sohn.. — Prof. 
Schultze, Niederlagen englischer Streitkáfte. — Geyer, Britische Politik in Ost-
asien. — Schepke, Meer und Wind. — Stark, Das Navicert-System. — O. Aust, 
Indiens Anteil am Auflosungsprozess des britischen Reiches. — W u l f f , Die 
Rolle der südenglischen Hafen als Flottenstützpunkte u. Versorgungszentren. 
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