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VIII. ÁLLATTÖRZS 

ANNELIDA - GYŰRŰSFÉRGEI( 

írta 

ANDRÁSSY ISTVÁN 

A gyűrűsférgek az általánosan »féregszerű«-nek mondott állatok legfej
lettebb képviselői. Testük többnyire megnyúlt, hengeres. A test szelvényezett
sége tökéletes formában először náluk jelentkezik az állatvilág fejlődéstörténeti 
rendszerében. A szelvényezettség (metameria) külső és belső; ez azt jelenti, 
hogy egyes szerveik mind belsőleg, mind külsőleg megismétlődve - szelvé
nyesen - jelentkeznek. Külső szelvényezettséget mutat a köztakaró (gyűrűk 
és barázdák alakjában) és a párosan elhelyezkedő testfüggelékek (serték, serte, 
lábak, kopoltyúk, tapogatók). Belsőleg szelvényesen tagoltak a testüreg, a 
bélcsatorna, a keringési, kiválasztó- és ivarszervek, valamint az idegrendszer. 
A gyűrűsférgek egyes csoportjainak szelvényezettsége különböző kialakulású, 
és nem mindig típusos. 

A testfalat a kutikulával borított bőrizomtömlő alkotja, amelyben sima 
izomelemek helyezkednek el. Testüregük másodlagos (deuterocoeloma), haránt
válaszfalak tagolják. Bélcsatornájuk egyenes lefutású cső, elülső felén gyakran 
gyomorszerű tágulat van. Száj- és végbélnyílásuk rendesen a test két ellenkező 
csúcsán található. A szájüreg gyakran fogakkal, állkapcsokkal van felszerelv�, 
testvégükön pedig néha tapadókorong található. Keringési rendszerük zárt, 
erősen szelvényezett. Vérük piros, színtelen vagy más színű. Lélegzőszerveik 
kopoltyúk ; ezek hiányában a gázcsere az erekkel dúsan behálózott köztakarón 
át megy végbe. Kiválasztószerveik általában vesécskék (metanephridium), ezek 
szelvényesen elhelyezkedő csillós tölcsérekből és kivezetőcsatornákból állanak. 
Idegrendszerük fejlett, az agydúcból és az erősen szelv�nyezett, hosszanti és 
harántágakból és dúcokból összetett hasdúcláncból áll. Erzékszerveik lehetnek 
fényérző pigmentfoltok, tapogatók, kémiai érzőszervek. Ivarszerveik többnyire 
igen bonyolult felépítésűek,· szintén szelvényesek. Váltiva:rúak vagy hímnősek. 
Sok csoportban az ivartalan szaporodás (osztódás) is ismeretes. A tengeriek 
általában átalakulással (koszorúslárva), a többiek rendszerint közvetlenül 
fejlődnek. 

Változatos felépítésű, eltérő nagyságú és életmódú állatok. Többségük tengeri, de szép 
számmal találhatók közöttük édesvízi és szárazföldi fajok is, mint amilyenek a nálunk is élő, 
közismert kevéssertéjűek (giliszták) és a piócák. 

A gyűrűsférgeknek 4 osztályát különböztetjük meg : Archiannelida ( ő s g y ű r ű s f é r
g e k), Chaetopoda ( s e r te 1 á b ú a k ), Hirudinoidea (na d á 1 y o k vagy p i  ó c á k) és 

Echiuroidea ( o r m á n y o s f é r g e k ). Az első és negyedik osztály képviselői csaknem vala
mennyien tengeriek, minket közelebbről tehát csak a sertelábúak és a piócák érdekelnek, ezért 
az alábbi határozókulcsba is csak ezt a két osztályt vettük fel. 

1 III.10 
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Az o s z t á l y o k  h a t á r o zók u l c s a  

1 (2) A test falában szelvényesen elhelyezked6 serték találhatók ( egészen 
kivételesen hiányzanak). A test végein tapadókorong nincs* - S e r t e
l á b ú a k 1. osztály : Chaetopoda 

2 (1) A test falában serték nincsenek. Az elülső és hátulsó testvégen egy-egy 
tapadókorong van - N a d á l y o k vagy p i ó c á k 

2. osztály : Hirudinoidea 

1. osztály: 

CHAETOPODA - SERTELÁBÚAK 

A helyváltoztatás szervei a bőrizomtömlőhe ágyazott, szelvényesen el
helyezkedő s e r t é k, amelyek vagy egyszerűen a testfalban levő tüszőkből 
állanak ki, vagy pedig egyszerűbb vagy bonyolultabb szerkezetű csonklábakoJ1 
(parapodium) ülnek. 2 rendjüket különböztetjük meg : a Polychaeta - s o k
s e r t é j  ű e k rendjét, amelybe tartozó állatoknak csonklábuk és rendesen 
sok sertéjük van, és az Oligochaeta - k e v é s s e r t éj ű e k rendjét, amelynek 
tagjainál csonklábak nincsenek és sertéik száma is rendesen kevesebb. Mivel 
hazánkban csak a kevéssertéjű gyűrűsférgeknek élnek képviselői (a sokserté
jűek ui. csaknem kivétel nélkül tengeriek), alábbiakban csak ezt a rendet 
tárgyaljuk. 

1. rend: OLIGOCHAETA - KEVÉSSERTÉJŰ GYŰRŰSFÉRGEK 

A kevéssertéjű gyűrűsférgek teste megnyúlt, átmetszetben kör alakú, 
ritkábban hát-hasi irányban lapított, több-kevesebb s z e lvé n y  b ő 1 (seg
mentum) áll, amelyeket belül v á 1 a s z fa 1 a k ( dissepimentum, 1. ábra : 
M : b ; 2. ábra: A : h) különítenek el egymástól. A szelvények rendesen kívül
ről is felismerhetők, g y ű r ű k és az azokat egymástól elválasztó b a r á z
d á k alakjában. Az egyes szelvényeket a test elülső végétől kiindulva sor
számokkal szokás ellátni (az 1. számú szelvény a fej), a szelvény közti baráz
dákat pedig olyan törtszámokkal fejezzük ki, amelyek számlálójában a barázda 
előtti, nevezőjében pedig a barázda mögötti szelvény sorszáma áll (pl. az 5/6 
törtszám jelenti az 5. és 6. szelvény közötti barázdát). A szelvényezettség 
csak egyes ritka esetekben hiányzik, illetve. mosódott el (pl. Aeolosomatidae), 
helyét azonban ekkor is jelzik kívülről a szelvényesen elhelyezkedő serték, 
illetve sertekötegek (3. ábra). 

A fej szelvény elülső vége a f e j  1 e b  e n y  t alkotja, amely egy, rend
szerint lekerekített, félgömb alakú dudor, egyes esetekben azonban ormány
vagy tapogatószerűen megnyúlt _(10. ábra: L). A fejlebeny különféle módon 
ízesülhet az első szelvényhez. Izesülése alapján 4 fejtípust különböztetünk 
meg. P r o 1 o b i k u s a fej akkor, ha a lebenyt az első szelvénytől egy haránt
barázda választja el (1. ábra : C), z y g o  1 o b i  k u s, ha a két rész teljesen 
összenőtt egymással (1. ábra : A), e p i 1 o b i k u s, ha a fejlebeny az első 

* A kevéssertéjűek Branchiobdellidae családjában találunk a test két végén tapadó
korongot. A család fajai azonban megkülönböztethetők a piócáktól azáltal, hogy szelvényeik 
száma 15, s ezek kívülről 2 gyűrűből állanak (12. ábra), szemben a piócákkal, amelyek szel
vényszáma 32 vagy 34, s szelvényeik legalább 3 gyűrűsek. 
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szelvénybe a háti oldalon egy barázdákkal határolt nyúlványt bocsát (1. ábra : B) és t a n y  l o b i k u s, ha az előbbi nyúlvány az 1/2 szelvényközötti barázdát eléri (1. ábra: D). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szelvények számozásakor a fejlebenyt nem számítjuk külön szelvénynek, minthogy az csupán a fej - a tulajdonképpeni első szelvény - kinövésének tekinthető. Az Oligochaeták jellemző sajátsága az, hogy testüket s e r t é k borítják. Ezek a testfalba vannak ágyazva, hosszabb-rövidebb csúcsi részük azonban szabadon kiáll. A helyváltoztatásban játszanak igen fontos szerepet, mert az ide-oda tekergő, kígyózó mozgást végző állat - végtagok hiányában - ezek segítségével tolja magát előre a szilárd aljzaton, illetve ritmikus csapkodásukkal hajtja magát a vízben. A serték szelvényenként megismétlődő számban találhatók, és rendesen többedmagukkal ún. kö t e g  e k be vannak elrendeződve ( 4. ábra : A) ; kivételesen magányosan is állhatnak. Szabály szerint egy szelvényen 4 serteköteg található : 2 hasoldali (subventralis) és 2 hátoldali (subdorsalis). Ez a szám azonban módosulhat, sőt egyes esetekben a serték másodlagosan teljesen hiányozhatnak is (Branchiobdellidae, Achaeta). Alakjuk szerint a következő sertefajtákat különböztetjük meg : 1. S z ő rs e r t é k - hosszú, finom fonál- vagy szőrszerű képletek, amelyek rendszerint messze kinyúlnak a testből. Lehetnek simák (1. ábra : E), fogazottak (1. ábra :: G), vagy mindkét oldalukon pillásak, tollszerűek (1. ábra : F). A vízben élő, fajokon fordulnak elő és az úszás szolgálatában állanak. 2. Tű s e r t é k  -egyenes vagy csak a testfalban levő (proximalis) végükön görbült, a szőrsertéknél vastagabb kitinpálcikák (1. ábra: L). 3. Ka m p ó  s e r t é k  -

A A t t 
� H K L 

B 

A e 

�. E F G 

M 

1. ábra. A-D : fej típusok. A : zygolobikus, B : epilobikus, C : prolobikus, D : tanylobikus 
fej - E-G: szőrserték. E: sima, F: tollas, G: fogazott szorserte - H-L: kampó-, illetve 
tűserték. H : egyszerű csúcsú, I : villás csúcsú, J : legyező csúcsú, K : egyenes csúcsú kampó
serte; L: tiíserte - M: vesécske (metanephridium) vázlatos rajza (a= testfal, b = szel
vényválaszfal, e= csillós tölcsér, d = lángzó sejt, e = váladékgyűjtő csatorna, f = kiválasztó
sejt, g = kivezetőcsatorna, h = kivezetőnyílás) (A-L: DDE -, M: ALTMAN nyomán), 

1* 
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S-alakúan görbült serteféleségek, amelyek szabadon álló vége lehet egyszerű 
(1. ábra : H, K) vagy villásan elágazó csúcsú (1. ábra : 1), esetleg legyező 
alakban kiszélesedő (1. ábra : J). A tű- és kampósertékre jellemző, hogy a 
testfalból csak kevéssé állanak ki, és a közepük táján vagy az előtt 
egy kis gömbölyded megvastagodás (nodulus) van. Egy sertekötegben több 
különböző fajtájú serte is előfordulhat, míg a fejszelvényen serték soha 
sincsenek. 

A testüreg jól fejlett, másodlagos. Sok esetben a test felületére nyíló 
JJÓrusok révén közvetlen kapcsolatban áll a külvilággal ; a h á t p ó r u s o k 
főleg a Lumbricidae, a f e j p ó r u s o k pedig az Enchytraeidae családra 
jellemzők. A szájnyílás az 1. szelvény hasi oldalán található ; a garatban néha 
kitinszerű, fogazott á 11 k a p c s o k vannak (Branchiobdellidae, 10. ábra : 
0-U). A bélcsatorna egyenes lefutású, rajta· sok esetben izmos falú, gyomor
szerű duzzanat található, amelynek helyzete nemegyszer rendszertani bélyeg
ként szerepel. A végbél többnyire a test hátulsó csúcsán, terminálisan nyílik, 
a végbélnyílás csak néha tolódott el a hátoldalra (Bra;nchiohdellidae). 

A véredényrendszer fejlett, a testfalban található véröhlökből és zárt 
hasi és háti véredénytörzsből áll ; ezeket többnyire szelvényenként haránt
erek kapcsolják össze egymással. A véredényrendszer fejlettségi foka külön
böző, az egyes családokra, nemekre sokszor jellemző alakulású. A lélegzés a 
köztakarón át történik; kikülönült lélegzőfüggelékekkel, k o p o l ty úkkal 
csak egyes nemeknél ( Aulophorus, Dero) találkozunk. A kiválasztórendszer 
v e s é c s  kék hő 1 (metanephridium) áll, amelyek többnyire párosak. Lénye
gében egy csillós tölcsérből és egy, a következő szelvénybe átvezető, egyenes 
vagy kanyargós lefutású, a test felületére nyíló csatornából tevődnek össze 
(1. ábra: M). A vesécskék száma, elhelyezkedése, kivezetőcsatornájuk alakja 
,és nyílásuk helyzete sokszor elkülönítő bélyegként szerepeL Idegrendszerük az 
ún. h a  s dúc 1 á n c, amelynek központi részei a fej szelvényben levő ganglio
nok. Ezekből a hasoldalon végighaladó két hosszanti idegtörzs indul ki, ame
lyeket szelvényenként harántidegek kapcsolna!.: össze. A két hasi idegtörzs, 
-egymáshoz közel kerülve, össze is olvadhat. Erzékszerveik érzőserték, fonál
szerű tapogatók, a fejvégen levő vegyiinger-felfogó szervek, esetleg fényérzékelő 
pigmentfoltok. 

Igen bonyolult és változatos felépítésű, ennélfogva fontos rendszertani 
bélyegként szerepel az Oligochaeták ivarszervrendszere. Jellemző képződmé
nyük az ivarzás idejében megjelenő vagy a kifejlett állatnál állandóan is 
meglevő (Lumbricidae) n y e r e g  (clitellum, 2 .. ábra: B-C). Ez a test 
elülső felén levő, rendesen több szelvényre kiterjedő, többnyire könnyen szembe
ötlő körkörös duzzanat (az Aeolosomatidae családban csak a hasoldalon van 
meg). Helyzete, nagysága a fajok elválasztására szolgáló fontos, állandó értékű 
bélyeg, ezért mindig meg szoktuk adni, hogy hányadik szelvényeken található. 
Pl. a 24., 25. - 31., 32. = 7-9 képlet azt jelenti, hogy a nyereg a 25. vagy 
:26. szelvényen kezdődik s a 31. vagy 32. szelvényen ér véget, és 7-9 szelvényre 
terjed ki. A nyereg hasi oldalán - főleg a· Lumbricidae családban - gyakran 
léc vagy szemölcs alakú mirigyes megvastagodások, az ún. s e r d:ü lé s i d u  d.o
r o k  találhatók (2. ábra: C : a). 

A kevéssertéjű gyűrűsférgek valamennyien hímnősek. Az ivarmirigyek 
1-2 pár h eré b ől (2. ábra: A: a) és ugyancsak 1-2 pár p e t efé s z e k
hő l (ovarium, 2. ábra: A : b) állanak. Helyzetük az egyes fajok szerint igen 
változó, de szabály az, hogy a herék mindig a petefészek előtt feksze;nek. Az 
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ivarmirigyek által termelt ivarsejtek vagy a szabad testüregben fejlődnek 
tovább, vagy pedig az ivartájék szelvényválaszfalainak kidudorodásai által 
alkotott o n d ó  z s á k ok b a n (vesiculae seminales, 2. ábra : A : e; 8 .. 
ábra : B : e), illetve p e t e z s  á k o k  b a n (receptacula ovorum, 8. ábra : 
B : .f). A petezsákok az ondózsákokat gyakran körülveszik, magukba zárják. 
Az ivartermékek kivezetésére külön szervek szolgálnak. Ilyen a hímeknél a 
csillókkal borított o n dót ö 1 c s é r  (2. ábra: A : e; 8. ábra: B : k) és az 
egyik szelvényből á m�sikha átvezető on d ó v e z eték (vas deferens, 2. 
ábra: A: g; 8. ábra: B : h), amelynekbelső felületén szintén csillók vannak. 
Ezek .a szervek. párosak, ennek megfelelően a . h í m  i v a r ny í 1 á s (8. ábra : · 
B : d) is páros ; sokszor alig. észrevehető apró pórus, máskor azonban ..:__ főleg 
egyes Lumbricidáknál · - könnyen szembeötlő, duzzadt ajkakkal körülvett,. 
harántos rés (14. ábra). Az is előfordulhat, hogy az ondóvezeiék egy páros 
p á r z ó  ké s z  ü 1 ékbe (penis, 10. ábra: A) nyílik (Stylodrilus, Limnodrilus, 
Tubifex, Criodrilus). A herék és az ondótölcsérek többnyire szabadon feksze-· 
nek a testüregben, néha azonban cöloma-zsákokha, a h e r e h ó 1 y a g o k b a 
(capsulae seminales) vannak zárva. A női kivezetőkészülék a csillós p e t e
t ö 1 c s é r b ő 1 (2. ábra : A. : f) és a belül ugyancsak csillós p e t e v e z e-· 
t é k b ő 1 ( oviductus) áll, amely utóbbi a n ő i i v a r n y í 1 á s o k o n keresz
tül nyílik a test felületére. ·Megtermékenyítéskor a spermiumok az o.n dÓ·· 
t á s k á k b a (receptacula seminis, 2. ábra : A : d ; 8; ábra : B : i) kerülnek, 
amelyekből egy állatban. több pár is lehet (nem tévesztendők össze az ondó
zsákokkal !). A hím ivarnyílások és az ondótáskák nyílásai mellett gyakran a 
test többi részén lévő sertéktől alak és nagyság tekintetében elütő, ún, i v a r-
s e r t ék (9. ábra: A-B) találhatók. 

Él e 

A 

2. ábra. A: lvarszervrendszer vázlatosan (a= here, b = petefészek, e.= ondó.zsák, d = ondó
táska, e = ondó-tölcsér, f = petetölcsér, g = ondóvezeték, h = szelvényválaszfal, i = ideglánc„ 
j = testfal) - B-C: nyereg, B: hátoldalról és C: hasoldalról (a= s_erdülési dudor) -

D.:· petetok (cocon) vázlatosan (A:. Po:e nyomán, B-'D eredeti) 
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Bár az Oligochaeták hímnősek, az önmegtermékenyítés csak egészen kivételesen fordul 
,elő. Rendesen két állat kölcsönösen termékenyíti meg egymást úgy, hogy az egyik fél sper
miumai a másik fél ondótáskáiba kerülnek. A megtermékenyített petéket többnyire kocsonyás 
falú t o k b a  (cocon, 2. ábra: D; 10. ábra: M-N) zárva rakják le. Az ivaros szaporodás mel
lett azonban sok faj ivartalanul is tud szaporodni o sz t ó  d á  s (autogamia) révén. Az osztódás 
útján létrejött új egyedek gyakran nem válnak le az anyaállatról, hanem azzal szoros össze
függésben maradva, többtagú á 11 a t 1 á n c o k a t (3. ábra) alkotnak (Aeolosomatidae, 
Naididae). Az ivartalan szaporodást azonban időnként mindig felváltja a kétivaros szaporodás. 

A kevéssertéjű gyűrűsférgek életmódja meglehetősen változatos. Minthogy bőrükön 
keresztül lélegzenek, szervezetüknek bizonyos fokú nedvességre van szüksége. Sok fajuk köz
vetlenül vízben él, mégpedig a legkülönbözőbb víztípusokban : tavakban, árkokban, patakok
ban, folyókban, tócsákban, mocsarakban, tőzegmohalápokban, sósvizekben stb. · Megtalál
hatók a vízinövények gyökerei és levelei között, algabevonatokban, kövek alján, iszapban, 
J)arti homokban, szivacs- és mohaállat-telepekben egyaránt. Egyes fajaik iszap- és kovaszem
·Csékből lakócsövet készítenek maguknak, mások az iszapban vájnak járatokat, amelyet nyál
kával bélelnek ki. Sokan aljzaton csúszkáló életmódot folytatnak, de vannak közöttük kígyózó 
mozgással úszó fajok is. A fajnk másik része viszont szárazföldi állattá vált és elsősorban talaj
lakó. Kerti talajban, erdei földben (néha több m mélységben is), avar alatt, mocsarak dág
ványaiban, trágyadombokban, bomló szerves anyagokban, fakéreg alatt, fák üregeiben vagy 
kidőlt fák korhadékában egyaránt élnek Oligochaeták. A földigiliszták nagy mennyiségben 
.gyűjthetők eső után a talaj felszínén, vagy - amint azt a szerző tapasztalta - a nedves fa-
1:örzsekre felmászva, sokszor több méter magasságban is. 

Többnyire elhalt, ritkán azonban élő növényi anyagokkal is táplálkoznak. Húsevőket 
,csak egészen kivételesen talá]unk közöttük, ezek egysejtűeket, fonálférgeket, rovarpetéket 
ragádoznak, esetleg dögevők .. Elősködő fajaik is vannak (Branchiobdellidae), amelyek a folyami 
rák testfelületén vagy a kopoltyúüregében élnek. Sőt, a Pachydrilus lineatus-t az ember bél
.élősködőjeként is megfigyelték .. 

Az Oligochaeták jelentősége az ember szempontjából igen nagy, minthogy - egészen 
kevés kivételtől eltekintve - valamennyien »hasznos« állatok. Ebből a szempontból közöttük 
-is a legelső helyen állanak a köúsmert földigiliszták (Lumbricidae), amelyeknek a talajban 
betöltött fontos szerepére már DARWIN is rámutatott. A földigiliszták tápláléka maga .a talaj : 
a földet eszik, ebből azután bélcsatornájuk kiválogatja és felszívja a talajban mindig talál
ható és számukra megemészthető szerves anyagokat, apró növényi törmelékeket. A legtöbb 
t_alajféleségben - így a szántóföldben és az erdei talajban is - nagy tömegben találhatók. 
At- meg átfúrják azt, járatokat készítenek benne, és ezáltal növelik a föld átszellőzöttségét 
-és víztárolóképességét. Azáltal pedig, hogy földdel táplálkoznak, állandóan áthajtják testü
kön a talaj felsőbb rétegeit, és a növényzet részére állandóan friss, táplálékban gazdag réte
geket tárnak fel. Egy m2 felületű szántóföldön vagy erdei talajban sokszor 100-500 földi

,giliszta is található. A televényférgek (Enchytraeidae) száma a talajban még ennél is több. 
Így pl. kimutatták, hogy Svájcban, a fenyvesek talajának egy m2-nyi területén 80 OOO televény-
féreg is található. Szerepük a talaj forgatásában ugyanaz, mint a gilisztáké, elpusztult tetemeik 
milliárdja pedig. természetes trágyaként szerepel. - A szárazföldi kevéssertéjű férgek .mellett 
.a vízi fajok is hoznak gazdasági hasznot, főleg azáltal, hogy a halak számára természetes táp
lálékként szerepelnek, így a csővájóférgeket (Tubificidae) az akváriumok kedvelői is előszeretet-
tel használják haltáplálékul. 

Hazánk Oligochaeta faunáját - a földi giliszták kivételével - még nagyon hézagosan 
ismerjük. A Magyarországon eddig észlelt kevéssertéjű féregfajok száma a fajváltozatokkal 
,együtt 106. Ez a szám természetesen még nem végleges, hiszen az Oligochaeták minden cso
portjából - különösen az eddig alig kutatott vízi fajok sorából - újabb hazai fajok előkerülése 
várható. 

Az Oligochaeták rendjét gyakorlatilag vízbenélőkre (Limicolae) és földbenélőkre (Terri
·Colae) szokás tagolni, rendszertanilag azonban két alrendre osztjuk őket: Archioligochaeta 
-és N eooligochaeta. 

Az a lte n d e k  h a t á r o z ókulcs a 

1 (2) A serték vagy az egész testen, vagy legalábbis a szelvények egy részén 
kötegekben helyezkednek el, azaz mindig több, mint 2 serte található 
szorosan egymás mellett. Túlnyomórészt vízi állatok, a szárazföldiek 
nem nagyobbak 36 mm-nél 1. alrend : Archioligochaeta 
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2 (1) A serték nem rendeződtek kötegekbe, hanem magányosak vagy páro
sak (legfeljebb 4 pár egy szelvényen), esetleg teljesen hiányzanak. 
Vízi vagy szárazföldi állatok, egyesek élősködők 

2. alrend: Neooligochaeta 

1. alrend : ARCHIOLIGOCHAETA 

A testen sertekötegek találhatók. A bélen izmos, gyomorszerű duzzanat 
ritkán van. A hím és női ivarmirigyek száma többnyire 1-1 pár. A hím ivar
nyílások a herék mögötti szelvényen, a nyeregtájékon helyezkednek el. Leg
nagyobbrészt vízi szervezetek, szárazföldi fajokat csak az Enchytraeidae 
,családban találunk. 

A c s a lád ok h a t á r o z ó k u l c s a  

1 (4) A nyereg többnyire kevésbé szembeötlő, az 5-7. szelvényen fekszik. 
Az ivartalan osztódás révén keletkezett egyedek összeköttetésben 
maradnak egymással : állatláncokat alkotnak, ezek határát a testen 
befűződések jelzik (3. ábra). Apró termetű vízi szervezetek. 

2 (3) Mind a hasi, mind a háti sertekötegekben hosszú szőrserték is talál
hatók. A belső szelvé;nyválaszfalak csökevé;nyesek vagy teljesen hiány
zanak, a szelvényezettség ezért legtöbbször csak a serték elhelyezkedése 
alápján ismerhető fel. A ;nyeregdudor csak a hasi oldalon látható. 
A bőrben színes vagy szí;ntele;n olaj cseppecskék, illetve mirigyek vannak. 
A háti véredénytfüzs csak a test elülső részébe;n fejlődött ki. Apró, 
legfeljebb 10 mm hosszúságú állatok, illetve állatláncok - 0 1 aj o sm 

g i l i s z t á k 1. család : Aeolosomatidae 

3· (2) A hasi sertekötegekben szőrserték soha sincsenek, sőt néha a háti 
kötegekből is hiányozhatnak. A belső szelvényválaszfalak jól fejlettek. 
A nyeregdudor a hátoldalon is felismerhető. A bőrben nincsenek olaj
mirigyek. A háti véredénytörzs csaknem a test egész hosszában meg
van. Apró termetű, megnyúlt testű állatok, hosszuk legfeljebb 30 mm 
- L á n c o s g i 1 i s  z t á k 2. család : Naididae 

4 (1) A :nyereg jól felismerhető, a megnyúlt 12. szelvényen foglal helyet 
(11. ábra). Ivartalan osztódáskor együtt maradó állatláncok nem 
keletkeznek. Többnyire 1-2 cm-es állatok, de előfordulnak közöttük 
10 cm-t meghaladó fajok is. Víziek vagy talajlakók . 

5 ( 6) .A háti sertekötegekben hosszabb szőrserték is találhatók, amelyek 
gyakran fésűsek. A háti véredénytörzs csaknem a teljes hosszában 
megvan. Az ondótáskák és a herék a 10., a petefészkek a 11. szelvény
ben helyezkednek el. Vízi szervezetek - C s ő v á j ó f é r g e k 

3. család: Tuhificidae 

6 (5) Mind a háti, mind a hasi sertekötegekben csak kampóserték talál
hatók, szőrserté,k sehol sincsenek. A háti véredé11ytörzs csak a test 
elülső részében van meg. Az ondótáskák messze a többi ivarszerv 
előtt, az 5. szelvényben találhatók, nyílásuk a 4/5 szelvényközti baráz-
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dába torkollik. A herék többnyire a 11., a petefészkek pedig a 12. szel
vényben foglalnak helyet. Elsősorban talajlákó vagy avarban és egyéb 
bomló anyagokban élő szervezetek, csak kevés fajuk vízi- T e 1 e vé ny
fé r g e k  4. család: Enchytraeidae 

1. család : AEOLOSOMA'UDAE - OLAJOSGILISZTÁK 

Szelvényenként 4 serteköteg található, ezek a 2. szelvényen kezdődnek 
Valamennyi serteköteg szőrsertékből, továbbá kampó- vagy tűsertékből áll. 
A belső szelvényezettség csökevényes, a nyereg i1, csak a hasi oldalon alakul ki. 
Az ivarmirigyek páratlanok; a here az. 5., a petefészek a 6. szelvényben fek
szik. Izmosgyomor nincs. 

Vízi állatok, kedvezőtlen körülmények között képesek betokozódni ( encystálódni). 
A hazai fajok száma 4 ; ezek· mind az Aeolosoma nembe tartoznak. 

1. nem: Aeolosoma EHRBG. 

A test hát-hasi irányban lapított, látható szelvényezettség nélkül. A fej 
zygolobikus, korongszerű. A háti kötegek szőrsertéi legyezőszerűen szétterül
nek. A köztakaróban gömb, illetve csepp alakú olajmirigyek (3. ábra) talál
hatók (csak egészen kivételesen hiányoznak). A harántos és az oldalsó hosszanti 
véredények hiányzanak. Az állatláncok több tagból állhatnak. 

Fajai elsősorban állóvizekben találhatók. 

(4) Az olajmirigyek narancs- vagy karminvörösek. 

(3) A fejrész jelentékenyen szélesebb, mint az utána következő szelvé
nyek. A szőrserték az egyes kötegekben különböző hosszúságúak (4. 
ábra : A). A test vöröses színezetű, az olajmirigyek különösen a fej
végben találhatók nagy számban. Egy sertekötegben 3-5 hosszabb 
és ugyanannyi rövidebb szőrserte foglal helyet. A garat erősen fejlett. 
Vesécske egy pár, a 2. vagy 3. szelvényben, kivezetőcsöve 8-as alakú. 
Az állatláncok egyes tagjainak szelvényszáma 4-13. 1-5 mm. 

Mocsarakban, kutakban, tőzegmohalápokban él. Hazája egész Európa, Afrika, 
Ázsia, továbbá Észak-Amerika egyes részei. Hazánk állóvizeiben, főleg tavasszal,. 
elég gyakóri 

Hemprichi EHRBG. 

3 (2) A fejrész nem vagy csak alig vastagabb, mint az utána következő 
szelvények. Az egyes se:rtekötegek szőrsertéi egyenlő hosszúságúak. 
A test vöröses színezetű, a fej lekerelútett, erősen lapított. Az olaj
mirigyek száma a fejben kevesebb, mint az előző fajnál. A szőrserték 
S-alakban hajlottak, egyenlő hosszúak, a hasi kötegekben nagyobb 
számban találhatók, mint a hátiakban. A vesécskék 8-as alakúak, a 
nyelőcső tájékán hiányzanak; az 1. pár a 3. serteköteg előtt talál
ható. Az állatlánc egyes egyedeinek szelvényszám a 7 -10, hosszuk 
mindössze néhány mm. 
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Iszapban levő köveken, mohaállat'telepekben élő faj. Közép- és Észak-Európá
ban elterjedt, nálunk is elég gyakori 

quaternarium EHRBG. 

4 (1) Az olajmirigyek színtelenek; halványsárga vagy világoszöld szím'íek. 

5 (6) Kisebb termetű állat. Az olajmirigyék színtelenek vagy világoszöld 
színűek, a test is ennek megfelelően 
sárgásfehér vagy világoszöld. A szőr
serték különböző hosszúságúak, egy kö
tegben 3-4 található. A vesécskék nem 
alkotnak 8-as alakú hurkot, a nyelőcső
tájékon hiányzanak. Az állatláncok hossza 
1,5-4 mm. 

Vízinö_vények között és az iszapban él· 
Közép- és Eszak-Európában ismeretes, nálunk a 
nem leggyakoribb faja 

variegatum V EJD. 

6 (5) Nagyobb termetű állat. Az olajmirigyek 
halványsárga színezetűek. A fej ovális 
vagy kerekded, jelentősen szélesebb, mint 
az utána követk.ező szelvények (3. ábra). 
A hátsó sertekötegekben a szőrserték mel- . 
lett villás csúcsú kampóserték is vannak. 

Főleg kisebb állóvizek lakója. Közép
Európában él. Nálunk ritka· 

tenebrarum VEJD. 
3. ábra. Aeolosoma tenebrarum 

VEJD. (UDE nyomán szabadon) 

2. család : NAIDIDAE - LÁNCOSGILISZTÁK 

A belső és külső szelvényezettség egyaránt jól fejlett. Szelvényenként 
2 vagy 4 serteköteg található ; a hasoldaliak kétcsúcsú kampósertékhől, a 
hátoldaliak kampó- vagy tűsertékből és szőrsertékhől állanak. Ez utóbbiak 
azonban hiányozhatnak is, sőt egyes esetekben (Chaetogaster) a hátoldalon 
egyáltalán nem találunk sertét (7. ábra). A nyereg általában az 5-7. szel
vényen fekszik, a hátoldalonis felismerhető. Az egy pár here az 5., az egy pár 
petefészek a 6. szelvényben található. A 6. szelvény hasoldali sertéi ivarsertékké 
alakultak. 30 mm-nél nem hosszabb állatok, rendesen több egyedből álló állat· 
láncokat alkotnak. 

Főleg állóvíziek, mindenféle állóvíztípusban megtalálhatók. Hazai fajaik száma 17. 
Gazdaságilag mint természetes haltáplálék játszanak szerepet. 

A n e m e k  ha t á r o z ó k u l c sa 

1 (20) A háti sertekötegekben szőrserték is vannak. 

2 (5) A test hátulsó vége kitüremkedő kopoltyúfüggelékeket visel (4. ábra : 
B-D). 
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3 (4) A test vegen, a kopoltyúfüggelékek mögött 2 villásan elágazó, fecske� 
fark alakú tapogatónyúlvány található (4. ·ábra: B) 

1. nem : Aulophorus SOHM. 

4 (3) A kopoltyúfüggelékek mögött tapogatónyúlyány nincs 
2. nem: Dero ÜKEN 

5 (2) A test hátulsó végén kopoltyúfüggelékek nincsenek. 

6 (7) A háti sertekötegek a 2. szelvényen kezdődnek 
3. nem: Pristina EHRBG •. 

7 (6) A háti sertekötegek a 4., 5. vagy 6. szelvényen kezdődnek. 

8 (9) A szőrserték egyik oldalán kis fogacskák, illetve tüskék találhatók (4. 
ábra: G) 4. nem: Vejdovskyella MroH. 

9 (8) A szőrserték simák. 

10 (13) A fejszelvény tapogató-, illetve ormányszerűen megnyúlt (8. ábra : F). 

11 (12) A hátoldali szőrserték egyenlő hosszúak ; a 4. és 5. szelvény hasoldali 
sertekötegei megvannak 5. nem: Stylaria LAM. 

12 (11) A 6:, 7. és 8. szelvény hátoldali szőrsertéi sokkal hosszabbak, mint a 
többi szelvényé (5. ábra) ; a 4. és 5. szelvény hasoldali sertekötegei 
hiányzanak 6. nem : Ripistes DuJ. 

e D 

A 

E F H K 

4. ábr�. A : Aeolosoma Hemprichi EHRBG. serteköteg - B : Aulophorus furcatus ÜKEN. és 
C: Dero obtusa UDEK. hátulsó testvég - D-F = Dero digitata MüLL. D: hátulsó testvég; 
E: hasi kampóserte; F: háti szőrserte - G-K: Vejdovskyella comata VEJ"D. G: elülső 
testvég ; H : hasi kampóserte a 6. szelvényből ; I : háti tiíserte ; J : fiírészes szorserte; 

K : penis-serte (A, G eredeti, a többi DDE nyomán) 
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13 (10) A fejszelvény egyszerű, lekerekített, nyúlvány nélkül. 

14 (15) A 6. szelvény szőrsertéi erősen megnyúltak, többszörösen (2-4-szer) 

15 (14) 

16 (19) 

hosszabbak, mint a test átmérője 7. nem: Slavina VEJD. 

Valamennyi szőrserte rövidebb vagy csak kevésbé hosszabb, mint a 
test átmérője (sohasem hosszabbak, mint a testátmérő 1,5-szerese). 

A szemfoltok megvannak. A 2. vagy a 2-5. szelvény hasi kötegeinek 
sertéi hosszabbak, mint a többi hasoldali serte. 

17 (18) A háti sertekötegekben a szőrserték mellett kampóserték vannak. 
Csak a 2. hasi köteg sertéi hosszabbak 8. nem: Piguetiella SPÉRB. 

18 (17) A háti sertekötegekben a s:zfüserték mellett tűserték vannak. A 2�5. 
szelvény hasi sertéi hosszabbak, mint a többi hasoldali serte 

9. nem: Nais MüLL. 

19 (16) A szemfoltok hiányzanak. Az összes hasi sertekötegek sertéi kb. egyenlő 
hosszúságúak 10. nem: Specaria SPERB. 

20 (1) A háti sertekötegekben szőrserték nincsenek. 

21 (22) A háti sertekötegek teljesen hiányzanak (7. ábra) 
11. nem : Chaetogaster BAER 

22 (21) A háti sertekötegek megvannak: kampó- vagy tűsertékből állanak. 

23 (24) Mind a háti, mind a hasi sertekötegek sertéi villás csúcsú kampóserték 
12. nem: Paranais CzERN. 

24 (23) A háti sertekötegekben egyenes, villás csúcsú tűserték, a hasi kötegek
ben pedig villás csúcsú kampóserték vannak 

13. nem : Ophidonais GERV . 

. 1. nem : Aulophorus SCHM. 

A fej egyszerű, lekerekített. A test végén kopoltyúfüggelékek és villásan 
álló tapogatónyúlványok találhatók (4. ábra: B), amelyeken érzőszőrök ülnek. 
A hasi sertekötegek a 2., a háti sertekötegek az 5. szelvényen kezdődnek; előb
biek villás csúcsú kampósertékkel, utóbbiak tű-, kampó- és szőrsertékkeI 
A herék és az ondótáskák az 5., a petefészkek és a hím ivarnyílások pedig a 
6. szelvényben találhatók. 

Az egy cm-t alig meghaladó vízi állatok. 

A test sárgásvörös. A hasi sertekötegekben 4-5, ritkábban csak 2-3 
serte található, amelyek a 2-4. szelvényen kissé hosszabbak, mint 
másutt. A hátoldalon kötegenként 1 villás csúcsú· serte és 1 szőrserte 
található ; utóbbinak hossza akkora, mint a test átmérője. A test 
kiszélesedő végén 2 pár kopoltyúnyúlvány ül. A vér piros színű. A 
gyomortágulat a 8. szelvényben, a nyereg az 5-Yi 7. szelvényen 
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fekszik. Az ondótölcsérek és az ondótartók kivezetőcsövei az 5. szel
vényben vannak. Az állatláncok kossza 6-12 mm, az egyes egyedek 
szelvényeihek a száma általában 35. 

Vízinövényeken, iszapban, tőzegmohalápokban él ; csövet épí! magának, 
a_mely csak a kopoltyúit hagyja szabadon. Közép-Európában, Dél-Azsiábari. és 

· Eszak-Amerikában honos; Hazánkban eddig csak szórványosan fazlelték 

furcatus ÜKEN 

2. nem : Dero ÜKEN 

A fej lekerekített. Szemfoltok nincsenek A test vége kopoltyúfüggeléke
ket visel. A hasi sertekötegek a 2., a háti sertekötegek pedig a 4. vagy 6. szel
vényen kezdődnek ; előbbiek villás csúcsú kampósertél-:kel, utóbbiak tű-, 
kampó- és szőrsertékkel. · A herék és az ondótáskák az 5., a petefészkek és a hím 
kivezetőkészülék a 6. szelvénybeh található. 

Folyó- és állóvizekben egyaránt honos, 1,5 cm-nél nem hosszabb állatok. 

1 (2) A kopoltyúfüggelékek száma 2 pár (4. ábra: C). A háti kötegekben 
1 tűserte és 1 szőrserte található. A 2--5. szelvény hasi sertekötegei 
többnyire 2, kb. 100 f.L hosszú kampósertével, míg a többi hasoldali 
köteg rövidebb, de erősebb tűsertével. A 6-:--8. szelvényben 3 pár 
harántvéredény található. Az egyes egyedek hossza· 6,5-12 cm, szel
vényszám 24-25. 

Tavakban, folyókban, tőzeglápokban él, de rendesen csak .kis számban talál
ható. Európa és Észak-Amerika lakója. Nálunk ritka 

obtusa U DEK. 

2 (1) A kopoltyúfüggelékek száma 4 pár (4. ábra : D). A háti sertekötegek
ben csak szőrserték vannak. A 2-4. hasi serteköteg sertéi hosszabbak, 
mint a többi hasi serte; kampóserték. Az 1-4. szelvény haránt
véredényei hálózatot alkotnak. A szelvényszám 30-40. 

Főleg állóvizekben gyakori, ahol vízinövényeken éL Közép- és Nyugat-Európá
ban, valamint Kelet-Afrikában honos. Hazánkban valamivel gyakoribb, mint az 
előbbi faj 

digitata MüLL. 

3. nem : Pristina EE:RBG. 

A fejnek hosszú, tapogatószerű nyúlványa van. Szemfoltjai nincsenek.; 
A hasi sertekötegekben csak villás csúcsú kampóserték találhatók, a háti köte
gekben viszont tű- és szőrserték vannak. A herék és az ondótölcsérek a 7., 
a petefészkek és a hím kivezetőkészülék a 8. szelvényben foglalnak helyet. 
2-15 mm. 

Álló- és folyóvizekben egyaránt otthonosak. 

A színezet áttetsző fehér. A hasi kötegek 4-6 vagy 7-9 kampóserté
vel, amelyek felső villacsúcsa hosszabb, mint az alsó. A 2. és 3. szel
vény hasi sertéi hosszabbak, mint a többi szelvényé. A háti kötegek 
2-5 egyszer{í csúcsú tűsertével és 1-4 igen finoman fogazott szőr�· 
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sertéveL A 3. szelvény szőrsertéi simák és a többieknél jóval hosz
szabbak (700 µ-ig). A nyereg a 7'Í7-7'Í9. szelvényeken foglal helyet. 
A 6. szelvény hasi sertéi ivarsertékké módosultak. Az állatláncok 
hosszúsága 3-6 mm, az egyes egyedek szelvényszáma 20-35. 

Álló- és folyóvizekben, de főleg mocsarakban gyakori, ahol a vízinövények 
között tanyázik. Messze elterjedt, csaknem kozmopolita faj. Főleg alacsonyabb 
fekvésű vizeinkben mindenütt közönséges 

longiseta EHRBG. 

4. nem: Vejdovskyella MrcH. 

A fejvég lekerekített. A háti sertekötegek egyszerű csúcsú tűsertékből 
és az egyik oldalukon · finoman fogazott szőrsertékből állanak. 

Néhány mm hosszúságú, állóvizekben élő állatok. 

1 (2) A 6. és az utána következő szelvények hasi sertekötegeiben 4-6 kampó
serte található. A bél· gyomorszerű tágulata a 6. szelvényben kezdő
dik. Áttetsző, gyengén sárgás színezetű állat. A fej kúp alakú, a szem
foltok megvannak vagy hiányzanak. A 2. és 3. szelvény hasi serte
kötegeiben 3-4, a 4. szelvényén 0-2, az 5. szelvénytől pedig egy-egy 
kötegben 4-6 villás csúcsú kampóserte van (4. ábra: H), melyek a 
2. és 3. szelvényen nagyobbak, mint a többin. A háti kötegek az 5. 
szelvényen kezdődnek, 4-8, kb. 340 f.l hosszú, a konvex oldalukon 
finoman fogazott szőrsertével (4. ábra : G, J) és 1-6 egyszerű csúcsú 
tűsertével (4. ábra: I). A nyereg az 5-8. szelvényen fekszik. A hím 
ivarnyílások mögött 1-1, 63-65 f.l hosszú, kampó alakú penis-serte 
található (4. ábra : K). 

Főleg mocsarakban és tőzegmohalápokban élő, nehézkesen mozgó faj. Egész 
Európában elterjedt, nálunk sem ritka 

c01nata VEJD. 

2 (1) A 6. és az utána következő szelvények hasi kötegei csak 1 kampó
sertével. A gyomorszerű duzzanat a 8. szelvényben kezdődik. Szem
foltok nincsenek. A színezet sárgásfehér. A hasi kötegek sertéi villás 
csúcsú kampóserték; a 2-5. szelvényben 2-4, a 6. szelvénytől kezdve 
azonban kötegenként csak 1 serte található. A háti kötegekben 4-9 
finoman fogazott szőrserte és ugyanannyi egyszerű csúcsú tűserte ül. 
A 4-6. szelvényben 3 pát harántvéredény foglal helyet. 

Vízinövények között .és az iszapban élő, Közép- és Kelet-Európában elter
jedt faj. Magyarországon - az előző fajhoz hasonlóan - eddig csak szórványosan 
észlelték 

intermedia BR. 

5. nem: Stylaria LAM. 

A. fejszelvény tapogatószetű ny6lványt visel. A szőrserték egyenlő hosz
szúak, legfeljebb kétszer akkorák, mint a test átmérője. A herék és az ondó
táskák az 5., a petefészkek és a hím kivezetőkészülék a 6. szelvényben talál
hatók. 

Apró termetű, jól úszó vízi állatok. 
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A tapogató 5 szelvény hosszúságúra is kinyújtható (8. ábra : F). 
A szemfoltok mindig megvannak. A hasi kötegek 4-5 villás csúcsú 
kampósertéből, a háti kötegek pedig 1-3 sima szőrsertéből és ugyan
annyi egyszerű csúcsú tűsertéből állanak. A bél a 7. vagy 8. szelvény
ben gyomorszerű tágulatot mutat. A nyereg az 5-7. szelvényen 
fekszik. Az ondótölcsér az ondózsák előtt található. A hím ivarnyílások 
mögött általában 2-2 (néha 3-3) penis-serte van (hosszuk 135µ,, 
szélességük 5µ;). Az állatláncok hossza 5,5-18, az egyes egyedeké 
3-10 mm. Szelvényszám 23-49. 

Vízinövények között élő �agy iszaplakó, a sósvizeket is kedvelő, igen nagy 
elterjedésű, csaknem kozmopolita faj. Hazai álló- vagy lassú folyású vizeinkben 
mindenütt gyakori. Viszonylag nagy egyedszáma miatt gazdaságilag mint természe
tes haltáplálék hajt hasznot 

lacustris L. 

6. nem : Ripistes DuJ. 

A fejszelvény tapogatószerűen megnyúlt. A 6-8. szelvény háti szőr
sertéi feltűnően hosszúak, többszörösen akkorák, · mint a test átmérője. 

1 cm-nél kisebb, csőlakó vízi állatok. 

A szemfoltok megvannak. A tapogatónyúlvány 5 szelvény hosszúságot 
is elérhet. A fej mögötti testrész (a 6. szelvényig) nyakszerűen elkes-

5. ábra. Ripistes párasita 0. SoHJ\'I. elülső testvég a lakócsővel (UDE nyomán) 

kenyedik. A 2. szelvény hasi kötegeiben 4-6, 60-80 µ, hosszú, a 3. 
szelvényén 5-6, 20,Lt hosszú villás csúcsú kampóserte található, 
amelyek szabad végükkel előrefelé irányulnak. A többi szelvény hasi 
sertéi hátrafelé hajlottak, kisebbek. A 6-8. szelvény háti kötegeiben 
2-15 feltűnően hosszú (1,5-1,7 mm) szőrserte van (5. ábra), a 9. 
szelvénytől kezdve a szőrserték jóval kisebbek, számuk kötegenként 
2-6. A háti kötegekben még 1-3 tűserte is található. Az izmosgyomor 
a 6. és 7. szelvényben fekszik. Az állatláncok hossza 3-7 ,5, az egyes 
egyedeké 2-4,5 mm. Szelvényszám 23-26. 
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Nagyobb, tisztavízű tavak parti részében és planktonjában él. Csövet épít 
magának, melybol csak a hosszúsertéjű elülso testrész nyúlik ki. Táplálékát a serték 
között megakadt detritus-szemecskék alkotják. Egész Európában elterjedt. Hazánk
ban szórványosan fordul elo ( = Slavina parasita 0. SCHM.) 

parasita 0. ScHM. 

7. nem : Slavina V EJD. 

A 6. szelvény háti szőrsertéi feltűnően hosszúak. A herék és az ondótás
kák az 5., a petefészkek pedig a 6. szelvényben fekszenek. Ugyancsak az utóbbin 
vannak a hím ivarnyílások is. 

Apró termetű vízi állatok. 

A színezet világosbarna. A szemfoltok többnyire megvannak. A bőr 
felületén tapogatószemölcsök ülnek. A hasi sertekötegekben 1-5 villás 
csúcsú kampóserte (6. ábra: E) található, amelyek a 2-5. szelvényen 
vékonyabbak és hosszabbak, mint a következőkön. A 6. háti serte
köteg 1-3 igen hosszú szőrsertével (3-4-szer olyan hosszúak, mint a 
test átmérője). A többi háti kötegben 1-2 rövidebb szőrserte és ugyan
annyi egyszerű csúcsú tűserte ül (6. ábra: D). Utóbbiak szabadon 
álló vége· erősen elvékonyodott. A gyomorszerű bélduzzanat a 8. szel
vényben található. A nyereg az 5-7. szelvényre terjed ki. A 6. hasi 
sertekötegben rendesen egy, közel 100 µ, hosszú penis-serte található. 
Az állatláncok hossza 4-20, az egyes egyedeké 2-8 mm. Szelvény
szám 23-46. 

Mindenféle víztípusban megtalálható, amelyek feneke iszapos. A tozegmoha
lápokat különöJen kedveli. Lassú !llozgású állat. Egész Európában elterjedt, de 
ismeretes Dél-Azsiában, valamint Eszak- és Dél-Amerikában is. Hazánkban nem 
ritka 

appendiculata UDEK. 

8. nem: Piguetiella SPERB. 

A szemfoltok megvannak. A háti kötegekben, a szőrsei ték mellett kampó
serték vannak. 

Apró termetű vízi szervezetek. 

A hasi sertekötegekben 3-6 villás csúcsú kampóserte található, ame
lyek a 2. szelvényen hosszabbak, mint a többin. A hátoldalon kötegen
ként 2-5 villás csúcsú kampóserte (6. ábra: F) és 1-3 szőrserte 
található, amely utóbbiak kb. kétszer olyan hosszúak, mint a kampó
se1ték. A bélduzzanat a 7. vagy 8. szelvényben fekszik. Az állatláncok 
hossza 4-7, az egyes egyedeké 3-5 mm. Szelvényszám 17-24. 

Álló- és folyóvizekben élo, Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj. Hazánk
ban eddig csak a csallóközi Duna ágban találták 

Blanci PIGUET 

9. nem : Nais MüLL. 

A fej lekerekített. A szemfoltok megvannak. A hasi sertekötegek villás 
csúcsú kampóser1ékkel, a háti kötegek pedig szőrsertékkel és tűsertékkeL 
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A herék és az ondótáska az 5,; a petefészkek és a hím kivezetőkészülék a 6. 
szelvényben foglalnák helyet. 

Fajokban gazdag nem; fajai legfeljebb 1 cm hosszúságú, karcsú testű vízi szervezetek; 

1 (2) A háti kötegek tűsertéi egyszerű csúcsúak. A hasi sertekötegekben 
2-5 kampóserte (6. ábra : B-C) található, amelyek a 2-5. szel
vényen hosszabbak, mint a következőkön. A háti kötegekben 2-4 
vékony, gyengén hajlott tűserte (6. ábra: A) és 1-4 szőrserte foglal 
helyet. A bélduzzanat a 7. szelvényben kezdődik. Az ivartájékon 2-

. p:mis-serte található. Az állatláncok hossza 3,5-6, az egyes egyedek 
3-5 mm. Szelvényszám 23-33. 
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6. ábra. A-, C: Nais obtusa GERV. A: háti tűserte a 6. szelvényből; B: hasi kampóserte a 
2. és C: a 6. szelvényből - D-E: Slavina appendiculata UDEK. D: háti tűserte; E: hasi 
kampóserte a 6. szelvényből - F : Piguetiella Blanci PIGUET háti kampóserte. -. G-J : Nais 
Bretscheri MIOH, G: háti tűserte a 6. szelvényből; H: hasi kampóserte a 2., I: a 6. és J: 
a 8. szelvényből - K-M: Nais pardalis PIGUET, K: háti.tűserte a 6. szelvényből; L: hasi 
kampóserte a 2. és M : a 6. szelvényből - N-: P : Nais variabilis PIGUET, N : háti tűserte a 
6. szelvényből; 0: hasi kampóserte a 2 .. és P: a 6. szelvényből - R-:T: .Nais communis 
PIGUET, R : háti tűserte a 6. szelvényből; S : hasi kampóserte a 2. és T : a 6. szelvényből -
U -Z : Nais elinguis MüLL. U : háti tűserte a 6. szelvényből ; V: hasi kampóserte a 2. és 

Z : a 6. szelvényből (DDE nyomán) 
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Álló- és folyóvizekben egyaránt elofordul, a vízinövények k_özött és az iszap
ban él. Egész Európában elterjedt, ismeretes még Előindiában és Eszak-Amerikában 
is. Hazánkban elég gyakori. ( = barbata MüLL.) 

ohtusa G ERV. 

2 (1) A háti kötegek tűsertéi villás csúcsúak. 

3 (4) A 7-11. hasi kötegekben feltűnően erősen fejlett, abnormálisan nagy 
kampóserték találhatók. A test barna színezetű. A 2-5. szelvény 
hasi sertekötegei 3-6 karcsú kampósertével (6. ábra: H-I), a 7-11. 
szelvény viszont 1�2 feltűnően nagy .és vastag, egyszerű csúcsú kam0 

pósertével (6. ábra: J). A többi hasi köteg 2-6 középnagyságú villás 
csúcsú kampósertéből áll. A hátoldalon kötegenként 1-2 villás csúcsú 
tűserte (6. ábra: G) és ugyancsak 1-2 szőrserte található. A gyomor
szerű duzzanat a 7. szelvényben van. Az állatláncok hossza 3-7, 
az egyes egyedeké 2-4 mm. Szelvényszám 19-34. 

Vízinövények között tanyázó, közép-.európai elterjedésű faj. Hazánkban 
ritkább, mint az előzo 

Bretscheri Mroir. 

4 (3) A 7-11. hasi kötegek sertéi normális nagyságúak. 

5 (6) A háti tűserték csúcsi villái hosszúak, nyúlánkak. A test világosbarna 
színezetű, A hasi kötegek 2-5, általában 3-4 kampósertével (6. ábra: 
V-Z), amelyek a 2�5. szelvényen kissé hoss:,;abbak, mint a többin. · 
A háti kötegekben 1-3 egye:µes tűserte (6. ábra: U) és néhány sima 
szőrserte található. Az 1. és 2. szelvény haránt-Véredényei összefüggő 
hálózatot képeznek. A nyereg az 5-7. szelvényekre terjed ki. Az ondó
tölcsér hátrafelé hajlott, nyúlánk, az ondózsák elülső végén fekszik. 
A hím ivarnyílások mellett 4-5 egyenes penis-serte van. Az állat
láncok hossza 2,5-10, az egyes egyedeké 1,2-;-- 8 mm. Szelvényszám 
15-37. 

Szabadon úszó állat, az iszapban és a vízinövények között tanyázik. A sós
vizeket is kedveli. Igen ni:tgy elterjedésű faj, csaknem kozmopolita. Magyarországon 
a legközönségesebb Nais faj 

elinguis M ÜLL· 

6 (5) A háti tűserték csúcsi villái aprók. 

7 (8) A szőrserték kb. kétszer olyan hosszúak, mint a test átmérője. A test 
világosszürke színű. A hasi kötegekben 3-5 kampóserté (6. ábra: 
0-P), a háti kötegekben 1-2 tűseite (6. ábra: N) és 1-2 vékony 
szőrserte foglal helyet. Az utóbbiak 3,5-8-szor olyan hosszúak, mint 
a tűserték, illetve kétszer olyan hosszúak, mint a test ármérője. A bél 

2 III.10 

· a 6. vagy a 7. szelvényben vastagszik meg. A 2. és 3. szelvény haránt
véredényei egymással összefüggő hálózatot alkotnak. A hím ivarnyílások 
mellett 2-3 penis-serte fekszik, amelyek kb. 80-90 fL hosszúak. Az 
állatláncok hossza 3-7,5, az egyes egyedeké 1,5-7 mm. Szelvény
szám 20-41. 

Édes- és félsós (brack) vízben egyaránt gyakori. Vízinövények között, alga
bevonatokban, iszapban él. Élénken mozgó, algákkal táplálkozó állat. Egész Európá
ban elofordul,. de ismeretes Dél-Amerika északi részeiben is. Nálunk nem olyan 
gyakori, mint az elozo faj; 

variahilis Pm UET 
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8 (7) A szőrserték ;nem ho�szabbak, mint a test ármérője. 

9 (10) A bélen a 6. vagy 7. szelvényben van a gyomorszerű duzzanat. A szőr
serték kb. kétszer olyan hosszúak, mint a tűserték. A színezet barnás, 
a szemek előtt egy nagy barna folttal. A hasi kötegekben 2-7 kampó
serte (6. ábra: L-M), a háti kötegekben pedig 1-2 tűsert.e (6. ábra� 
K) és 1, ritkábban 2 szőrserte található. A 2-5. szelvény hasi sertéi 
hosszabbak és vékonyabbak, mi;nt a többiek .. Az 1-3., ;néha az 1-5. 
szelvény haránt�véredényei egymással szoros hálózatot alkotnak. Az 
ondótölcsér ;nagy, az ivarpitvar fala nagyo;n vastag. 3 penis-serte talál
ható. Az állatláncok hossza 2,5-7, az egyes egyedeké 1,5-5 mm. 
Szelvényszám 20-32. 

Tavakban, mocsarakban, folyókban egyaránt megtalálható. Előfordul a 
gyengén sós belvizekben is. Vízinövények között,. továbbá a fenékiszapban és a 
parti homokban tartózkodik. Közép- és Nyugat-Európában, továbbá Perubaru 
ismeretes. Nálunk nem ritka 

pardalis PIG UET' 

10 (9) A gyomorszerű duzzanat a 8. szelvénybe;n található. A szőrserték kb. 
háromszor olya;n hosszúak, . mint a tűse:rték. A színezet sárgásvörös. 
vagy halványbarna, elöl barna pigmentfoltokkal. A fej kb. kétszer 
olyan hosszú, mi;nt széles; A hasi sertekötegek 2-6 kampósertéből 
(6. ábra: S-T) álla;nak, amelyek közül a 2-5. szelvénye;n levők hosz
szabbak és vékonyabbak, mi:nt a többiek. A háti kötegekben· 1-2 
egyenes, villás csúcsú. tűserte (6. ábra : R) és ugya:nannyi szőrserte 
található. Utóbbiak háromszor olya;n hosszúak, m:i:nt a tűserték. Az 
1-5. szelvény haránt-véredényei egymással hálózatot alkotnak. A ;nye
reg az 5-7. szelvényeke:n fekszik. Az ivartáj éko:n 2-3 penis-serte 
található. Az állatláncok hossza 2-'---18, az egyes egyedeké 1,5-6,5, 
mm. Szelvényszám 12-32. 

Álló- és folyóvi�ek növényzete között és iszapjában él. Európa nagy rés,::ében, 
továbbá Előindiában és Peruban honos. Hazánkban eddig csak a szerző észlelte 
Bátorligeten, valószínű azonban, hogy nálunk is gyakori faj, és talán sok esetben 
a hozzá nagyon közel álló Nais e!inguis-szel tévesztették össze 

communis PIGUET 

10. nem : Specaria SPERB. 

A fej lekerekített. A szemfoltok hiá:nyzanak. A hasi sertekötegek villás 
csúcsú kainpósertékkel, a háti kötegek pedig tűsertékkel és szőrsertékkel. 
Az összes hasi sertekötegek sertéi kb. egyenlő hosszúságúak. 

Apró testű vízi szei·vezetek. 

A színezet sárgásvörös. A hasi kötegekben 2-8 kampóserte, a háti 
kötegekben pedig 2-5 tűserte és 3�6 szőrserte található. Az izmos
gyomor gyengén fejlett, a 7. szelvényben kezdődik. Az első öt szelvény 
haránt-véredé:nyei összefüggő .hálózatot képeznek. Az ivarszervek hely-

. zete még ;nincs pontosan tisztázva. Az állatlá.ncok hossza 4-10, az 
egyes égyedeké 3-8 mm. Szelvényszáni 14�51. 
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Főleg a vizek iszapos és homokos fenekén tartózkodik. Hazánkban csak a 
csallóközi dunaág iszapjából ismeretes 

J osinae V EJP. 

11. nem : Chaetogaster BAER 

A fej lekerekített. A sze:i:nfoltok hiányzanak. A háti seriekötegek telje
sen hiányzanak, a hasi sertekötegek a 6. szelvénytől kezdve megvannak; kampó
sertékhől állanak. A 3. szelvény mindig erősen megnyúlt, hosszabb, mint az, 
utána következő szelvények. A herék az 5., a petefészkek a 6. szelvényben 
foglalnak helyet. 1-15 mm hosszú, színes vagy színtelen állatok. 

Mindenféle víztípusban előfordulnak, Általában ragadozók, de élősködő faj is akad: 
közöttük. 

7. ábra. Chaetogaster limnaei, BAER (UDE nyomán) 

1 {4) A nyelőcső kb. olyan hosszú, mint a garat; jól látható. 

2 · (3) A garattájék véredényei csökevényesek. Az állatláncok hossza 2 mlll 
felett van. A test átlátszó, víztiszta. A sertekötegekben 4--'8 villás 
csúcsú kampóserte található, amelyek felső villacsúcsa hosszabb, mint 
az alsó. A . 2. szelvény sertéi mintegy másfélszer hosszabbak, mint a 

3 (2) 

2* 

többi serte. Az állatláncok hossza 2,5-7 mm. 

Tiszta vizű tavak és patakok növényzete· között él. Hazája Közép- és Észak
Európa, valamint a Szovjetunió. Hazánkban 1'lem ritka 

crystallinus VEJD. 

A garattájék véredényei normális fejlettségűek. Az állatláncok 2 mm
nél nem nagyobbak. A test átlátszó. A sertekötegek 3-7 villás csúcsú 
kampósertéből állanak, amelyek felső . villacsúcsa hosszabb, mint az 
alsó. A. 2. szelvény sertéi kb. 1/3-dal hosszabbak, mint a többi serte. 
A 6. szelvényben két, 73 µ hosszú ivarserte található. Az állatláncok 
hossza 0,8-2 mm .. Szelvényszám 8-21. 

.. Főleg m[!csaras vizekben élő, Isóvamoszato�kal és zöld algákkal táplálkozó, 
faj. Közép- és Eszak-Európában, Dél-Azsiában és Eszak-Amerikában él. Hazánkban 
a .nem legritkább faja 

· Langi BRETSCH. 
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4 (1) A nyelőcső jóval rövidebb, mint a garat; nehezen ismerhető fel. 

5 (6) A :nyelőcsőtájék véredényei szívszerűe:n megduzzadtak. A test fehéres 
színezetű, átlátszatlan. A serték száma változó, kötegenként 6-14 
villás csúcsú kampóserte található, amelyek villacsúcsai kb. egyenlő 
hosszúságúak. Az állatlá:ncok hossza 2-5 mm. 

Édesvízi csigák testfelületén és kopoltyúüregében (főleg Limnaeidákon) élős· 
ködik. lv31rérettségét késő ősszel éri el. Egész Európában, Elő- és Hátsóindiában, 
továbbá Eszak-Amerikában ismeretes. Hazánk állóvizeiben elég gyakori (7. ábra) 

limnaei BAER 

,6 (5) A nyelőcsőtájék véredényei normálisak, :nem alkotnak szivszeru duzza
natot. A test víztiszta, átlátszó. A sertekötegek 4-11 villás csúcsú 
kampósertéből állanak, amelyek felső villacsúcsa hosszabb, mint az 
alsó .. A 2. szelvény sertéi mintegy másfélszer hosszabbak, mint a többi 
serte. A nyelőcső nagyo:n rövid. Az állatláncok hossza 2,5-15 mm. 
Szelvényszám 14-15. 

Álló- és lassan folyó vizek iszapjában és a vízinövényzet között él. Ragadozó' 
alsóbbrendű rákokkal és fonálférgekkel (Nematoda) tápláJkozik. A gyengén sós 
vizeke.t is kedveli. Hazája egész Európa, a Szovjetunió és Eszak-Amerika. Magyar
országon a nerri leggyakoribb faja, vizeinkben mindenütt megtalálható 

diaphanus GRUITH. 

12. nem: Paranais CzERN. 

A fej lekerekített. Az izmosgyomor a 8. szelvényben foglal helyet.·. Mind 
a hasi, mind a háti sertekötegek sertéi villás csúcsú kampóserték. A herék 
és az ondótáskák az 5., a petefészkek és a hím kivezetőkészülék a 6. szelvé:ny
ben találhatók. 2 cm-nél kisebb. 

Karcsú, élénkmozgású állatok. Víziek. 

l (2) A háti sertekötegek az 5. szelvényen kezdődnek. A nyereg az 5-6. 
szelvényen található, 2 szelvény hosszúságú. A 2. szelvény hasi köte
geiben 4, a többiben 2 villás csúcsú kampóserte található, amelyek 
felső villacsúcsa mindig. hosszabb, mint az alsó (különöse:n a 2-5. 
szelvénynél). Az 5. szelvé:ny háti kötegeiben 3, a többiben 2 serte 
található. Az 1 pár · ondótáska a 4. szelvényen nyílik, az ugyancsak 
1 pár ivarpitvar pedig az 5. szelvényen található. A szemfoltok hiány
zanak. A test hossza 9 mm. Szelvényszám 32. 

HRABE 1941-ben írta le a csallóközi dunaág iszapjából, azóta újabban még 
neni került elő· 

Frici HRARJil 

'2 (1) A háti sertekötegek a 6. szelvényen kezdődnek. A nyereg a %4-%8 
szelvényen foglal helyet, tehát 5 szelvény terjedelmű. A test elülső 
része sárgásbarnán pigmentált. A szemfoltok megvannak. A hasi serte
kötegekben 2-7, a hátoldaliakban 2-4 serte található, amelyek felső 
villacsúcsa hosszabb, mint az alsó. Az elülső testrész haránt-véredényei 

1. 

. 
' . 
. 

'.· '. 
' 

., .; 
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összefüggő hálózatot képeznek. A híin ivarnyílások mellett 2-3 penis
serte található, amelyek kb. 140 1-L hossz:úak; Az Mlatláncok hosszá 
5-18 mm._ Szelvényszám 19-30. 

Álló- és folyóvizek fenékiszapjábán, parti homokjában él.. Kedveli a félig
sós vizeket is. Jó úszó. Ivarérett_ségét késő. ősszel éri el. Közép- és Eszak-Európában, 
a Szovjetunió déli részén és Eszak-Amerikában honos. Hazánkban .csak szórvá
nyosan ismeretes1 · valószínűleg azonban nálunk sem ritka 

uncinata ÖRST. · 

13. nem : Ophidonais GERV. 

A fej lekerekített. A hasi sertekötegek villás csúcsú kampósertékből� 
a háti kötegek pedig egyenes, villás csúcsú tűsertékhől áUanak. A háti köte-· 
gek a 6. szelvényen kezdődnek. A bél gyomorszerű duzzanata a 8., 9. vagy a 
10; szelvényben található; A herék és az ondótáskák az 5., a petefészkek és a. 
hím kivezetőkészülék pedig a 6. szelvényben találhatók (8 .. ábra: B). Néhány 
cm· hosszúságú vízi állatok. · 

Hazánkban egy fajuk él. 

A test _szürke vagy barnás színezetű, a 2-5. szelvényen egy�egy barna 
harántsávval (8. iíbra: A). A szemfoltok megvannak. A hasi kötegek
ben 5-6 gyengén hajlott kampóserte (8. ábra: C), a háti kötegekben. 
1-2 rövid, villás csúcsú tűserte (8. ábra: D) található. Az első pár 
kiválasztószerv a 7. szelvényben található. A nyereg az 5-8. szel
vényen fekszik,: tehát 4 szelvény hosszúságú ; gyűrű alakú, a hasolda"-

. lon gyengébben fejlett. A hím pórusok a 6. sz!)lvényen nyílnak, mel
lettük penís-serték találhatók (8. ábra: E). Az ondózsák a 10., a pete
zsák a 12. vagy 13. szelvényig ér. Az állatláncok hossza 7-36, az. 
egyes egyedeké 12-25 mm. Szelvényszám 35-97. 

F 

e E 

8. ábra_. A-,�:. Op�idonais serpentina MÜLL, A: elülső testvég; B: ivarsz�rvrends�er (a= test 
fal, � = s�elvenyvalaszf�, e = :?ndótáska-pórus, d = ö' ivarnyíl�s, e =. ondózsák, f � petezsák„ 
g = r':arp1tvar, h = 5'1?-do}'ezetek, i =.ondótáska, j = bélcsatorna, k = ondótölcsér); C: hasi · 
k_�pQserte ; · D.: h3ati tuserte ; . E·: ri'arserte - F : Stylaria lacustris L .. fejvég - G : Bran
chiura Sowerbyi BEDD. hátulsó testvég kopoltyúkkal (G: .eredeti, a többi UDE nyomán), 
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Ál}ó- és lassan folyó vizek iszapjában és. növényzete között él. Egész Európá
ban és Eszak-Amerikában ismeretes. Hazánkban meglehetősen gyakorinak mond
ható 

serpentina MüLL. 

3. család : TUBIFICIDAE - CSŐVÁJÓFÉRGEK 

A serték szelvényenként 4 serteköt()gben helyezkednek el. A· hasi oldalon 
villás csúcsú, ritkábban egyszerű csúcsú kampóserték, a háti oldalon pedig 
villás csúcsú kampóserték, valamint sima vagy fésűs szőrserték találhatók. 
A bélen gyoinorszerű tágulat nincs. A háti ·véredénytörzs csaknem a test teljes 
hosszában ki van fejlődve. A herék és .az ondótáskák a 10., a petefészkek a · 
11. szelvényben foglalnak helyet. A hím ivar;nyílások a nyeregtájékon vannak. 
Ivartalan szaporodás révén együtt maradó állatláncok nincsenek. 

A csővájóférgek iszapos fenekű álló- és lassú folyású vizekben mindenütt megtalál
hatók. Mint a nevük mutatja, a puha iszapban csöveket készítenek maguknak, amelyet nyál
kával bélelnek ki. A csőből csak hátulsó testvégük áll ki szabadon, amelynek szakadatlan 
hullámzó mozgásával biztosítják lélegzésükhöz az állandóan friss, oxigénben dús vizet. Légző
szerv gyanánt ugyanis a bélcsatorna hátulsó, erekkel gazdagon beszőtt része szolgál. Gyenge 
úszók,· helyváltoztató mozgásuk az aljzaton történő csúszás. A csővájóférgek a halgazdaság 
szempontjából hasznos állatok: a halak kedvenc táplálékául szolgálnak. Magyarországon 19 
fajuk ismeretes. 

A n e m.e k ha t á r ozó k u l c s a  

1 (2) A test hátulsó részé;nek szelvényei 1-1 hát- és hasoldali, fo;nál alakú. 
kopoltyút víselnek (8. ábra: G) 1. nem:. Branchiura BEDD. 

2 (1) A test hátulsó részén kopoltyúfo;nalak nincsenek. 

3 (4) A bőr sűrűn kutikuláris szemölcsökkel fedett 
2. nem : Peloscolex LEIDY. 

4 (3) A bőrön kutikuláris szemölcsök nincse;nek. 

5 (6) Az ondóvezeték sokkal rövidebb, mint a hím kivezetőkészülék végső, 
zacskószerű része (ivarpitvar) · 3. ;nem: Ilyodrilus EIBEN 

6 (5) Az ondóvezeték legalább olyan hosszú, mint .az ivarpitvar. 

7 (12) A háti sertekötegekbe;n szőrserték is vannak,. 
8 (9) A szőrserték sűrűn, finoman pillázottak 4. ;nem : Tuhifex LAM. 

9 (8) A szőrserték egyszerűek, simák. 

10 (11) A penis megvan, penis-serték rii;ncse;nek 
5. ;nem: Psammoryctes VEJD. 

11 (10) A tulajdonképpeni penis hiányzik, helyette a 11. szelvé;ny hasi oldalán 
penis-sert�k találhatók 6. nem : _Rhyacodrilus BRETSCH. 

12 (7) A háti sertekötegekben szőrserték ;ni;ncsenek 
7. nem: Limnodrilus CLAP. 
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1. �em: Branchiura BEDD. · 
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A hátoldali sertekötegek egyszerű vagy villás csúcsú kampósertékből és 
szőrsertékből állanak. Pe;nis és . penis-serték nincsenek. A test hátulsó részén . 
.szelvényenként 1-1 fonál alakú kopoltyú található. 

4-10 cm hosszú vízi állatok . 

. A test �árgás- · vagy vörösesszürke� A fej kúp alakú. Az.· elülső szel
vények kívülről. 2 gyűrűből állanak. A hasoldali sei:tekötegekben 4-8 
egyszerű vagy villás csúcsú kampóserte; IJ. háti kötegekben 4-8 (több
nyire 5) ugyancsak egysze:rii vagy villás csúcsú kampóserte és l-'-3 
rövid szőrserte található. Utóbbiak á kopoltyútájékon hiányzanak. 
A kopoltyúfüggelékekszáina nagyon ingadozó: 25-.140 pár (8. ábra: 
G). A középsők kb. olyan hosszúak; mint a test átmérője, előre- és 
hátrafelé viszont fokozatosan kisebbednek. A nyereg. a 10-'---12. szel
vényeken található. A hím ivarnyílások a 11. szelvényen, a nő,i pórusok 
pedig a 11/12 szelvényközötti barázdában yannak. A pe;nis hiányzik. 
Az ondótáskák. á 10. · szelvényben fekszenek; .az l?ndózsák hátrafelé 
a 17., a petezsák a 1.9 .. szelvényig ér. Hossza 38.,-l()O mm (kivételesen 
ennél is nagyobb : 180 mm-ig). Szelvényszám 74-,270; 

· Kövek alatt, az iszapban él, ahol a Tubifex-hez hasonlóan csövet váj magás 
nak, melyből csak szakadatlanul mozgó kopoltyús testtájéka nyúlik ki. Helyváltoz
tató mozgása· csúszás, úszni nem tud. Teste igen törékeny. Ivarérettségét tavasszal 
�ri el. Eredeti hazája Kelet-Ázsi!l, de b.ehúrcolás révén elterjedt Európában, Dél
Azsiában is. Hazánkban eddig csak :a miskolc tapolcai meleg tó iszapjában észlelték,. 
ahol m.eglehetosen t.öniegesen él· 

Sowerhyi · BEDD. 

2. nem : Peloscolex LEIDY 

A bőr '-- ·a nyereg és a testvégek kiyételével - meglehetősen átlátszó 
kutikuláris szemölcsökkel fedett; amelyek mellett szelvényenként 2'---3 sorba 
elrendezett érzőszemölcsök is találhatók. Az ondóvezeték hosszabb, mint az 
ivarpitvar és. a penis együttesen.' A penis a penis-táskába visszahúzható. 

Álló: és folyóvizekben, forrásokban élo, néhány cm-es állatok. 

1 (2) A penist elülső végén kitinizált cső veszi körül. Ivarserték nincsenek. 
A bőrszemölcsök 8----:24 µ, 'Vastagok. A h·asi kötegekben 2-5 kampó
serte található, amelyek felső villacsúcsa hosszabb, de kb. csak félszer 
olyau vasiag,. mint az aisó (9. ábra: P, S). A nyeregtájék mögötti 
hasi serték erősebbek. A háti kötegek 2-5 kampósertéb(H (9. ábra: 
T) . és 3-7 szőrsertéből állanak; a kampóserték egy része a, test elülső 
tájékán. legyező csúcsú .. A 8. szelvény haránt-véredénye szivszerű. 
A hím ivarnyílásók a 11., az ondótáskák nyilásai . a 10. szelvényen 
vannak. A penis ;nagy, .Hossza 15,-40 mm, vastagsága 1 nim körül. 

· Álló- és folyóvizekiszapjában é\o,. Közé�-. �s 'Eszak,Európában elterjedt faj_ 
Hazánkban nem ritka 

ferox E1s. 
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ANDRÁSSY ISTVÁN HL 

A penis körül nincs kitinizáh cső. Az ivartájékon a többi sertétől el
térő alakú ivarserték találhatók (9. ábra: G-H). Szürke, okkerbarna 
vagy feketés színezetű, a nyereg világosabb. A bőrszemölcsök vastag
sága 20_:_40 µ. A hasi kötegek többnyire 2 kampósertével (9. ábra: 
J-K), melyek villacsúcsai kb. egyenlő hosszúságúak, vagy pedig a 
felső erősen csökevényes. A háti kötegekben l �4 nagyon kicsiny 
kampóserte és ugyanannyi szŐrEerte található. A nyereg a 10-12. 
szelvényeken fekszik. A hím ivarnyílások a 11., az ondózsákok pórusai 
a 10. szelvényen találhatók. Az ondótáskák nyelesek, körte alakúak. 
Az ivartájékon 1-2 ivarserte ül. A test hossza 23-50 mm. Szelvény-
szám 40-70. 

Források, patakok, tavak lakója. Közép-Európában honos. Nálunk ritkább, 
mint az előzo faj 

velutinus GRUBE 

3. nem : Ilyodrilus EISEN 

Szőrsertéi egyszer vannak, máskor hiányoznak. Az elülső testrész háti 
kampósertéi más alakúak, mint a hasi kampóserték. A penis a penis-táskába 
visszahúzható. 

A legkülönbözobb víztípusokban megtalálható, néhány cm�es fajok. 

1 (8) A háti kötegekben szőrserték és többnyire legyező csúcsú kampóser
ték vannak. 

2 (7) A háti kampóserték egy része legyező csúcsú. A szőrserték többszörö
sen olyan hosszúak, mint a kampóserték. A test vöröses színezetű. 

3 (4) Az ivarpitvar elülső részén egy kis próstata-mirigy van. Az élő állat 
narancs- vagy húsvörös színezetű. A fej prolobikus. A hasi kötegek
ben 3-5 (ritkán 6) kampóserte található, amelyek felső villacsúcsa 
valamivel vékonyabb és hosszabb, mint az alsó (9. ábra: D). A háti 
oldalon kötegenként 3-5 sima szőrserte és általában 3-5 kampóserte 
foglal helyet. Az elülső testrész kampósertéi legyező csúcsúak (9. ábra : 
E). A nyelőcső fokozatosan megy át a bélbe. A nyereg a 11. és 12. 
szelvényeken fekszik. Az ondótáskák pórusai a 10., a hím ivarnyílások 
a 11. szelvényen vanna.k. Az ondóvezető nagyon rövid, csökevényes. 
Penis-serték nincsenek. Az ivarserték nagyok, csaknem egyenesek, 
175-256 µ., hosszúak és 10-12 µ., vastagok (9. ábra : F). A test 15-40 
mm hosszú,. elülső végén kissé vastagabb. 

Álló- és folyóvizek iszapjában él. Közép- és Észak-Európa lakója. Hazánk
ban csak szórványosan fordul elő 

hammoniensis MrcH. 

4 (3) Prostatájuk mncs. 

5 (6) A test kisebb, mint 2 cm. A hasi kötegekben 5 kampóserte ül. Színezete 
rózsavörös. A hasi kampóserték gyengén hajlottak, felső villacsúcsuk 
hosszabb, de jóval vékonyabb, mint az alsó. A háti kötegekben 1-4 
vékony kampóserte (9. ábra : C) és ugyanannyi szőrserte található, 
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amelyek elölről hátrafelé haladva fokozatosan kisebbednek. A 8. szel
vény hará:nt-véredényei szívszerűen megduzzadtak. A 8. szelvényben 
egy pár here, a 9. szelvényben egy pár petefészek helyezkedik el. A 
hím ivarnyílások a 9. szelvényen vannak. 2 pár ondótáska van a 7. 
és 8. szelvényben. Az ivarsertéJc (9. ábra : B) és a penis-serték egy
forma alkotásúak, vastagabbak és hosszabbak, mint a normális serték. 
A test 10-18 mm hosszú. Szelvényszám 70-90. 

Folyó- és állóvizekben élő, közép-európai faj. Nálunk szórványosan fordul elő 
Bedoti Prn UET 

6 (5) A test nagyobb, mint 2 cm. A hasi kötegekben 2-4 kampóserte van. 

l l 

Színezete halványvörös. A hasi serték felső villacsúcsa csak kevésbé 
hosszabb, mint az alsó. A háti kötegekben 1-5 sima szőrserte és 2-5 
kampóserte található. Utóbbiak a test elülső részén legyező csúcsúak. 
A nyereg a 11. és 12. szelvényeken fekszik .. Az ondóvezeték csökevé
nyes, az ivarpitvar hosszú, fokozatosan megvastagodó. Kitinizált penis
cső · nincs. Az ivarserték a 10. szelvényen foglalnak helyet (9. ábra : 
A). Hossza 20-35, szélessége 0,3 mm. 

«, 
1;1 :1 

f. A B e 
G H 

D E F. 

TI s rt. 

ff. íl � ,, 

u rrfx 0 p R T z 

9. ábra. A: Ilyodrilus bavaricus ÜSCHM. ivarserte - B-C: Ilyodrilus Bedoti PIGUET. B: 
ivarserte; C: .háti kampóserte a 3. szelvényből - D-F: Ilyodrilus hammoniensis MroH. 
D : hasi kampóserte a 3. szelvényből; E : háti kampóserte az 5. szelvényből; F: ivarserte 
- G-K : Peloscolex velutinus GRUJ3E. G-H : ivarserte ; I : háti tűserte ; J-K : hasi 
kampóserték - L-N: Rhyacodrilus coccineus VEJD. L: háti szorserte; M: hasi kampó
serte; N: háti legyező csúcsú kampóserte - 0 : Ilyodrilus moldaviensis VEJD. & MRAz. hasi 
kampóserte - P-T: Peloscolexferox Ers. P: hasi kampóserte a 20. és R: az 5. szelvényből; 
S: hasi kampóserte. a test elüls<'í részéről; T : háti kampóserte csúcsi vége - U-X: Tubi
fex tubifex MÜLL. U: tollas szorserte; V-X: háti többcsúcsú kampóserték szabadon álló 

vége - Z : Tubifex ignotus STOLC háti legyező csúcsú kampóserte (UDE nyomán) 
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7 (2) 

.ANDRÁSSY ISTVÁN III. 

Édes- és félsós (brack) -vizek fenékiszapjában él. Közép-Európa lakója; 
Hazánkban ritka 

havaricus ÜSOE;M. 

Legyező csúcsú kampóserték nincsenek. A szőrserték kisebbek, mint a 
kampóserték kétszeres hosszúsága. A hasi kötegekben 5-8 villás csúcsú 
kampóserte, a háti kötegekben 4-6 kampóserte és 2--,-4 (ritkán 6) 
szőrserte található. A kampóserték felső villacsúcsa kissé rövidebb és 
vastagabb, mint az alsó. A 10. szelvényben 1-1, 170-200 µ hosszú
ságú ivarserte található. Az ondótáskák nyílásai a 10., a hím ivar
nyílások a 11. szelvényen vannak. Az ondótáskák egyes felnőtt pél- · 
dányoknál hiányozhatnak. A nyereg a �10-12. szelvényeken fekszik. 
A test legnagyobb hosszúsága 21 mm, szélessége 0, 7 mm. Szelvény
sz ám 93. 

Idáig csak a csallóközi dunaágban ismeretes. 
Vejdovskyi HRABE 

8 (1) A háti kötegekben nincsenek szőrserték és legyező csúcsú kampóserték. 

9 (12) Mind a l1áti, mind a hasi oldalon kötegenként 2-6 (általában 4-5) 
kampóserte található. Az ivarpitvarban egy kis prostata-mirigy .van. 

10 (11) A herék a 10., a petefészkek á 11. szelvényben foks�enek. A 10. szel� 
vényen a többi sertétől elütő alakú ivarserték vannak. A hasi kötegek
ben 5-7, a háti kötegekben 4-6 kampóserte található, amelyek felső 
villacsúcsa vékonyabb, mint az alsó. A test hossza 25 mm. Szelvény- l 

szám 100 körül. 

HRABE a csallóközi dunaág iszapjából írta le (1941), azóta újabban még 
nem került. elő 

danuhialis HRABE 

11 (10) A herék a 11., a petefészkek al2; szelvényben fekszének. Ivarserték 
nincsenek. A hasi kötegekben a nyereg előtt 3-6 (általában 4--,-5), 
a nyereg után 2-4, a háti kötegekben a nyereg előtt 3-6, a nyereg 
után 2�3 kampóserte található. A serték felső villacsúcsa vékonyabb, 
mint az alsó. Az ondótáskák nyílásai a 11., ritkábban a 10. vagy 12. 
szelvényen ta1álhatók. A hím ivarnyHások · a 12. szelvényen · vannak. 
Az ondóvezeték nagyon rövid. Osztódás :i;évén ivartalanul is szaporo
dik. Hossza 25 mm, legnagyobb szélessége 0,5 mm. Szelvényszám 
165-ig. 

A csallóközi dunaág iszapjából ismeretes, leírása óta (1941) nem került elő 

Mrázeki HRABE 

' 
' . 

. . 

12 (9) A háti és hasi kötegekben 7-9 kampóserte van. A prostata hiányzik. 
A fej lekerekített. A kampóserték felső villacsúcsa valamivel hosszabb, 
mint az alsó (9. ábra: 0). A bél a 8. szelvényben különül el a nyelő
csőtől. A nyereg a H. és 12. szelvényeken fekszik. Az ondó- és pete
zsákok megvannak. A hím ivarnyílások a lL szelvényen találhatók. 
A penis-serték gyengén S-alakúak, többnyire egyszerű csúcsúak ; ho_sz-
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szuk 120 µ, · szélességük 7 · µ. · Az ivarserték az ondó.táskák nyílásai 
· mögött ülnek, 132-145 µ hosszúak; A test 30-40 mm hosszú. 

Folyóvizek homokos fenekén él. Közép-Európa lakója. Hazánkban eddig 
csak a csallóközi . dunaágban találták 

moldaviensis. VEJD. & MRÁZ. 

4. nem : Tuhifex LAM. 

A szőrserték surun pillásak. Az ondóvezeték · hosszabb, mint az ivar
pitvar és a penis együttvéve. A prostata jól fejlett. A penis a penis-táskába 
-visszahúzható ; kitinizált penis,cső van. . 

Főleg. a fenékiszap lakói, ahol nyálkával bélelt csöveket vájnak maguknak. A nemzet
ség fajai mint kitűnő haltáplálékok ismeretesek. 

1 (2) A hasi kampóserték felső villacsúcsa vékonyabb, mint az alsó. A legyező
serték villácskái szabadok. A színezet vöröses vagy narancssárga. A hasi 
kötegekben 4-6 villás csúcsú kampóserie, a háti kötegekben 3-6 
finoman pillázott szőrserte (9. ábra: U) és 3-5 villás csúcsú kampó
serte(9. abra: Y-X) található. Utóbbiak villacsúcsai között 1-6 
középfogacska ül. A test hátulsó részén, mind a hasi, mind a háti 
oldalon kevesebb serte (kötegenként l---.,.3) foglal helyet. A 8. szelvény 
haránt-véredénye szívszerűen megduzzadt. A. nyereg a 11. és 12. 
szelvényeken fekszik. Az ivarpitvar vastag falú ; a penis-cső barnás 
1?ZÍnezetű. Az ondóvezeték 6-7�szer hosszabb, mint az ivarpitvar. 
Penis-serték és 1varserték nincsenek. 25-85 mm. Szelvényszám 
45-100. 

Álló- é.s folyóvizek iszapjában és parti homokjában él. Lakócsövéből csak 
örökké himbálódzó hátulsó testvége áll ki. I_varérett állatok egész Jvben találhatók. 
Egész Európában, továbbá Dél-Ázsiában, Eszak-Amerikában és Ujzélandban isme
retes, de . sekélyebb. tengerrészekben is előfordul. Nálunk mindenütt közönséges. · 
Az akvaristák kedvelt haltápláléka 

tubifex MüLL. 

2 (1) A hasi kampóserték villacsúcsai egyenlő vastagságúak. A legyezőserték 
villácskáit vékony lemez köti össze egymással. A hátoldali kampó
serték 4 villacsúcsot viselnek (9. ábra : Z). A szőrserték finoman pillá
zouak. A prostata-mirigy rövid nyelű. A penis kúp alakú, az ondó
táskák körte alakúak. 10-,-20 cm. 

Iszaplakó, közép"európai elterjedésű állat. Hazánkban ritkább, mint :J.Z 

előző faj· 
:i.gnota STOLC 

. 5. nem : Psammoryctes YEJD. 

A háti kötegekben sző:rserték is vannak, amelyek simák, nem pillázottak. 
A penis megvan, a penis0serték azonban hiányzanak. 

Iszaplakó állatok. 

A test rózsaszín: árnyalatú. Az l--'-5. szelvény . kívülről két gyűrűs ; 
a hátsó gyűrű vastagabb. A fej háromszögű, kihegyesedő. A 2-'-10. 
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szelvény hasi sertéinek felső villacsúcsa hosszabb, a többi szelvénynél 
rövidebb, mint az alsó. A 2-10. szelvény háti sertéi legyező csúcsúak, 
fogacskáikat egy vékony lemez köti össze. A többi háti köteg sertéi 
villás csúcsú kampóserték és sima szőrserték. A 8. szelvény haránt
véredénye szívszerűen megduzzadt. A prostata · fejlett, a penis-cső 
kitinizált. A 10. szelvény sertéi egyenes, egyszerű csúcsú ivarserték. 
30�50 mm. Szelvényszám 90 körül. 

Folyók és tavak· iszapjában és parti homokjában él, ahol nyálkával bélelt 
csövet váj magának. Ivarérett példányai egész éven át találhatók. Európában honos. 
Hazánkban .csak a csallóközi dunaág iszapjából ismeretes 

harhatus GRUBE 

6. nem: Rhyacodrilus BRETSQH. 

A hasi és háti kötegek sertéi villás csúcsú kampóserték. A háti kötegek
ben ezek mellett még szőrserték (9. ábra: Z) is vannak. A prostata hiányzik. 
A 11. szelvényen penis-serték találhatók. 

Tiszta vizeket kedvelo állatok. 

A színezet halványvörös: Mind a hasi, mind a háti kötegek kampó
sertéinek villacsúcs:.ii egyenlő nagyságúak (9. ábra : M). A test elülső 

. részének háti sertéi legyezőserték (9. ábra : N). A 6,---8. szelvény 
haránt�veredényei · szívszerűen megvastagodtak. A penis-serték több
nyire egyszerű csúcsúak, kisebbek, mint a normális serték. Az ondó
táskák pórusai a 10. szelvényen találhatók. A test hossza 16-35� 
szélessége 0,6 mm. Szelvényszám 60-110. 

Folyóvizekben él. Közép- és Észak-Európa lakója. Magyarországi egyetlen 
ismert elofordulási helye a csallóközi dunaág. 

coccineus V EJD. 

7. nem : Limnodrilus CLAP. 

Az ondóvezeték olyan hosszú vagy hosszabb, mint az ivarpitvar. A pro
stata fejlett. A penis a penis-táskába visszahúzható ; kitinizált csővel (10. 
ábra: F-I). · 

A legkülönbözőbb víztípusokban élo, pár cm hosszúságú szervezetek. 

1 (2) A test elülső részén levő serték felső villacsúcsa jóval rövidebb, mint 
az alsó. A test a 7-11. szelvények között a legvastagabb. A 2-4. 
szelvény kívülről kétgyűrűs. A. test sárgásszürke színezetű. Valamennyi 
serte villás csúcsú, kampószerű. Az ivarérett állatoknál a lL szelvé
nyen serték nincsenek. Az· ivarserték 125-145 µ hosszúak. A nyereg 
a 10-,--13. szelvényeken fekszik. Az. ondótáskák nyílásai a 10., a hím 
ivarnyílásök a IL szelvényen találhatók. A 8. szelvény haránt-vér-

. edényein szívszerű duzzanat látható. A test hosszá 25-35, legnagyobb 
szélessége 0,8 mm. Szelvényszám 90�118. 

Elsősorban folyóvizekben élo, Közép- és Kelet-Európában honos faj. Nálunk 
gyakori 

Michaelseni LAST. 
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2 (1) Valamennyi serte felső villacsúcsa akkora vagy hosszabb, . mint az alsó. 
3 (6) A kitinizált. penis-cső hosszúsága 4-5-ször akkora, mint a proximális szélessége (10. ábra : F

---:-
G). 

4 (5) Szelvényszám 50�65. A test borvörps színezetű. Az egyes kötegekben 3-8 kampóserte van, amelyek felső villacsúcsa kissé hosszabb, mint az alsó. A nyereg a 11-%12. szelvényeken fekszik, rövid. Az ondóvezető éles határ nélkül, fokozatosan megy át az tvarpitvarba. A prostata fejlett. A penis-cső kb. ötször olyan hosszú, mint széles (10. ábra: G). A test 25_:_40 mm hosszú. 
Áll6- és foly6vizekb�n él, nem tűlság�sa:n gyakori. Közép-Eur6pa lakója .. 

lt:azánkban sz6rványosan ismeretes helveticris PIGÚET 
5 (4) Szelvényszám· 1.60 körül. A test rózsaszín árnyalatú, hátulsó végén harántos pigmentsávokkaLA fej kúp alakú; hossza nagyobb, mint a 
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10. ábra. A,-D: Stylodrilus Heringianus CLAP. A:. elüls5 testrész; B: háti kamp6serte a 
6., C: a 7. és D: a 8. szelvényből - E: Pachydrilus lineatus MÜLL. ondótáska - F�I: Lim
nödrilus fajok penis-csövei egymáshoz viszonyítva. F: :C: Udekemianus CL.AJ>,; G: L. helve
ticus PIGUET ; H : . L. Hoffmeisteri CLAP. ; I: L. Claparedeanus RA.Tz. - J : � Pachydrilus 
serteköteg. - K: Enchytraeus serteköteg - L-N: Rhynchelmis limosella HOFFll![. L: fojvég, 
M: petetok erösén nagyítva; N: ugyan;iz természetes nag·yságban - .0-P: Branchio-

. bdella parasita HENLE. ·o: hátoldali és P: hasoldali állkapocs �. R-'- U: Branchiobdella astaci 
ÜDIER. R : hátoldali és S : hasoldali állkapocs .felülnézetben ; T : hátoldali és U : ha�oldali 

állkapocs oldalnézetben (L : eredeti, ·a többi UnE nyomán) 
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szélessége. A test elülső részének szelvényei kétgyűrűsek, az elülső,. 
nagyobb gyűrűben ülnek a serték. A hasi és háti kötegek kampó
sertékkel, amelyek felső viHacsúcsa · hosszabb, mint az alsó, és jóval 
vastagabb .is. A test elején kötegenként 5-8, hátTább 4, leghátul csak 
2 serte található. A garat a 3. szelvényig ér. A prostata jól fejlett. A test 
hossza 30-40 mm. 

· Iszapos és homokos fenekű vizek lakója. Hazája Európa. Magyarországon. 
csak a csallóközi dúnaágban találták 

Udekemianus CLAP .• 

6 (3) A kitinizált penis-cső legalább 10-szer olyan hosszú, mint amilyen 
széles (10. ábra : H-I). 

7 (8) A penis-cső hossza 10 -- 12:szer nagyobb, mint a szélessége (10. ábra :, 
H). Szelvényszám 55-95. Elénkvörös vagy barnásvörös színezetű. A fej 
rövid, tompa. A hasi .és háti kötegekben4--8 kampóserte ül, amelyek 
felső csúcsa csak alig hosszabb, mint az alsó. A garat a 3. szelvényig ér. 
Az ivarpitvar hosszúkás körte alakú, a prostata jól· fejlett. A test 
20-50 mm hosszú. 

Álló� és folyóvizek iszapjának lakója, gyakran nagy egyedszámban, koló
niákban él. Ivarérett állatok az egész év folyamán találhatók. Egész Európában 
elterjedt, hazánkban sem ritka 

· 

Hoffmeisteri CLAP. 

8 (7) A penis-cső 23-31-szer olyan hosszú, mint amilyen széles (10. ábra:. 
I). Szelvényszám 78-160. A test halványvörös, hátulsó része sárgán 
pigmentált. Az elülső szelvé:nyek kötegenként 5-10 kampósertével,. 
amelyek felső villacsúcsa tompa. A garat a 3. szelvényig ér. A prostata 
nagy, az ivarpitvar közepe táján fekszik. A test hossza 40-80 mm .. 

, Tisztavízű tavakban és )szapos vizekben egyaránt megtalálható. Közép, 
és Eszak-Európában, valamint. Eszak-Am.erikában ismeretes. Hazánkban csak szór
ványosan fordul elő 

Claparedeanus · RATZEL . 

4. család: ENCHYTRAEIDAE - TELEVÉNYFÉRGEK 

A foj többnyire lekerekített és csak ritkán van tapogatószerű nyúlványa. 
Kötegenként általában· 4 serte található, de a serték teljesen hiányozhatnak 
is ( .Achaeta). A serték többnyíre egyszerű csúcsúak (10. ábra: J'-K), ritkán 

· villásak. Szőrserték nincsenek. A· háti véredénytörzs csak a test elülső felében 
van meg. Izmosgyomra nincs. A nyereg a 12. szelvény körül fekszik. Az on.dó
táskák messze .a többi ivarszerv előtt, az 5. szelvényben találhatók, nyílásuk a· 
4/5 szelvényközti barázdába torkollik. A herék általában a 11., a petefészkek 
pedig a · 12. szelvényben foglalnak helyet. Kizárólag ivaros · úton szaporodó 
szervezetek, az ivartalan szaporodás körükben ismeretlen. 

Aprótermetű; 4 Cin-nél nem hosszabb állatok. Túlnyomórészt talajlakó szervezetek. 
Főleg az erdei talajban élnek, még a gifüztáknál is nagyobb mennyiségben, és egyedszám 
tekintetében a férgek közül itt csak a fonálférgek (Nematoda) múlják őket felül. Bomló szerves. 
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anyagokkal - növényi és .állati részekkel - . táplálkoznak, vagy apró férgeket, egysejtűeket 
ragadoznak. A talajban betöltött szerepük a gilisztákéhoz hasonl.ó. Járataik révén szellőz
tetik, keverik és porhanyítják a földet, és valószínűleg részt· vesznek a hmnus·zképzésben is. 
Jelentőségük tehát a talaj életében föleg a növényvilág számára rendkívül nagy. Néhány fajuk 
trágyában és egyéb bomló anyagokon él, de vannak közöttük szép számmal vizekben, mocsa
rakban élő fajok is, sőt tengerlakók is. Hazánkban eddig 11 fajukat ismerjük, de minden bizony
nyal még számos fajuk fog előkerülni. 

A n e m!')k h a t á r o z ó kul c s  a 

1 (8) . A serték megvannak: 

2 (5) Az egyes sertekötegek sertéi egyenlő hosszúságúak. · Egy kötegben 
több, mint 2 serte található. 

3 (4) A serték S-alakban görbült kampóserték (10. ábra : J) 
1. Pachydrilus CLAP. 

4 (3) A serték egyenes tűserték (10. ábra : K) 2. Enchytraeus HENLE 

5 (2) Az egyes sertekötegek sertéi kívülről befelé haladva fokozatosan 
kisebbednek, vagy ha egyenlő hosszúak, akkor egy sertekötegben 
csak 2 serte található. 

6 (7) A nyelőcső éles határral különül el a középbéltől. A hátpórusok hiány-
zanak 3. Henlea MrcH. 

7 (6) A nyelőcső fokozatosan, éles határ nélkül megy át a középbélbe. A hát
pórusok a 6. vagy 7. szelvénytől kezdve megvannak 

4. Fridericia MICH. 

8 (1) A serték teljesen hiányzanak 5. Achaeta VEJD. 

1. nem: Pachydrilus CLAP. 

A fejpórus kicsiny, a hátpórusok hiányzanak'. A haránt�véredényeken 
szívszerű tágulás nincs. Az ondótáskák a nyelőcsővel kapcsolatosak. 

Vízi és talajlakó állatok, egyik fajuk, a P. lineatus MüLL. néhaaz ember belében élős
ködik. 

1 (2) Az ondótáskák kivezetőcsöve többé-kevésbé csökevényes, rövid, nem 
határolódik el élesen az ondótáskátóL A test sárgás vagy barnásvörös 
színezetű. Kötegenként 3-8 serte falálható. Az ondótáska orsó alakú, 
distalis végén egy nagy miriggyeL A test 10-20 mm hosszú, szelvény-
szám 50 körül. · 

Édes- és féligsós vizekben, vízinövények között és a parti kövek alatt él, de 
· vízvezetékekben is gyakori. Egyike azon kevés Oligochaetáknak, amelyek élősködő 
életmódot is folytatnak, így elofordulnak az ember bélcsatornájában. Emberi szék
l�tben Magyarországon is· megtalálták. Egész Európában elofordul, de ismeretes 
Eszak-Amerikából, a Tűzföldről és Nyugat-Afrikából is (11. ábra)· 

lineatus MüLL. 
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2 (1) Az ondótáskák csöve élesen elhatárolódik, jól fejlett, 2-3-szor olyan 
hosszú, mint maga az ondótáska. A test sárgás vagy barnásvörös 
színezetű. A hasi kötegekben többnyire 5, ritkábban 4 vagy 6, a háti 
kötegekben többnyire 3, ritkábban 2 serte található. A háti véredény 
a 13. szelvény hátulsó végén ered. Az ondótölcsér 2-3-szor. olyan 

11. ábra. Pachydrilus lineatus MÜLL. (Eredeti) 

hosszú, mint amilyen széles. Az ondótáskák kivezetőcsöve mellett egy 
nagy mirigy fekszik. A test 10-20 mm hosszú és 1 mm széles. Szel
vényszám 35-60. 

Bomló aIÍyagokban gazdag talajban és trágyában él; kutakban is megtálál, 
ható. Közép- és Észak-Európa lakója. Magyarországon ritka 

Pagenstecheri RATZEL 

2. nem : Enchytraeus HENLE 

A fejpórus kicsiny, a hátpórusok hiányzanak. A háti véredénytörzs a 
nyereg mögött ered ; a vér színtelen vagy halványsárga. Az ondótáskák a 
nyel5csővel állanak összeköttetésben. 

Talajban, bomló szerves anyagokban és vízben élő szervezetek. 

1 (2) Az ondótáskák kivezetőcsöve nem határolódik el élesen, rövid. Az 
ondótölcsér 2-3-szor olyan hosszú, mint amilyen széles. Hossza 5-10 

. mm. Fehéres színezetű, üvegszerűen áttetsző. Az egyes kötegekben 
2-4 serte van, amelyek· a test elülső részén kisebbek, mint hátul. 
A vér színtelen. Az ondótölcsér 2-3-szor olyan hosszú, mint amilyen 
széles ; az ondóvezeték végén nagy mirigy található. Szelvényszám 
25-28. 

Kerti talajban, virágcserépben, moha ·és fakéreg alatt, továbbá mocsaras 
helyeken (főleg. félsós vizekben) él. Európa nagy részében előfordul, de ismeretes 
Brazíliában és Patagóniában is. 2000 m magasságig is felnyomul. Hazánkban, főleg 
erdei talajban, mindenütt megtalálható 

Buchholzi VEJD. 
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Az . ondótáskák. kivezet5csöve élesen . elhatárolódik, kb. olyan hosszú; 
mint maga az ondótáska. Az ondótölcsér 4-6-szor olyan hosszú, mint 
széles. Hossza 20-36 mm, Tejfehé:r vagy sárgás színezetű. Kötegen
ként 3-5 (többnyire 4) serie .· található, A vér színtelen vagy sárga. 
Az ondótáskák. zsákszerűek. · · 

. Kerti talajban, virágcserépbei:i_,' trágyában, vizek iszapjában, tengerparton él 
Növényi anyagokkal táplálkozik; de· �z elpusztult állati tetemeket is fogyasztja. 
Mint a.z eUSzo faj, ez is kedveli a gyengén sós vizeket. Hazája Európa, Dél-Amerika. 
Fokföld és Újzéland. Nálunk a különböző. talajféleségekben mindenütt gyakori., 

3. ·nem : Henlea MICH . . i. 

· alhidus HENLE 

A fejpórus kicsiny, a hátpórusok teljesen hiányzanak. A háti véredény- . 
törzs a 8. vagy a 9. szélvényben, mindig a nyereg előtt ered. A vér színtelen, 
szívszerű duzzanat nincs. Az ondótáskák · összeköttetés.ben állanak a . :nyelő-
a�. 

.Elso_sorban talajlakó· állatok, de vízi ,élohelyeken is. elofordulnak 

1 (4) A kö.zépbél a 1. vagy 9. szelvényben kezdődik, és az elején előrefelé 
irányuló kitüremkedéseket, ún. chylus-táskákat visel.. 

2 (3) A középbél a 7. szelvényben �ezd6dik, 2 chylus-táskája van. A test 
fehéres vagy halványsárga színezetű. Kötege;nként többnyire 4�6, 
ritk(tbbaii csak 2-3 serte. található, amelyek egye:nesek; egyenlő hosz
szúak, vagy a bels9k fokozatosan kisebbednek. A chylus-táskák a 
testüregben előrefelé irányulva fekszenek. A hát_i véredény kezdete a 
8. szelvényben van. Az c:indótölcsér hossza _kb. 2-szer akkora, mint a 
szélessége. Az oridótásk�k kivezető csöve mintegy· kétszer olyan. hosszú, . 
mint maga az ondótáska. A test 15-25 mm hosszú ésl-2 mm vastag: 

· 3 tn.10 

Szelvényszám 50,-62. 

Ke;ti ·talajban, avarba�, virágcserépben él. Hazája egész Európa. Nálunk a 
talajban -gyakori 

· ·uasuta EISEN 

. . . . . . . ' . 

A középbél a 9. szelvé�yben kezdődik, 4 chylus-tiiskája van. Sárgás, 
szürke vagy :barnás árnyalatú állat. Kötegenként 5-'9 serte. található, 
a test. hátulsó végén azonban ren.desen kevesebb vani A serték egyene
sek vagy gyengén hajlottak, egyenlő hosszúságúak, vagy a középsők . 
kisebbek, mint a külsők. A 4 chyluNáska előrefelé .irányulva, körül- J 

veszi a nyelőcsövet. A háti véredény a 9. szelvényben ered; a 7., 8., 
9: szelvényben szívszerű tágufata van; Az ondótölcsér kb. kétszer olyan 
hosszú, mint amilyen széles. A test· hossza 10-15 mm. Szelvényszám 
37�60. . 

Nedves földben, avarban, 1.1edves mohában, tov;íblÍá vizinöv.éhyek gyökerein él.. 
Európa, Amerika, valamint_ Újzébnd. lakója.·. Nálnnk gyakori · · ·. 

ven'triculosa UDEK. 
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4 (1) A középbél a 8. szelvényben kezdődik. Chylus-táskái nincsenek. A test 
tejfehér színezetű, Egy-egy kötegben 6----,-8 serte ül, amelyek fele az 
egyik, másik fele a másik testoldal felé hajlott. A belső serték kisebbek, 
mint a külsők. A test vége felé néha kötegenként csak 2 serte található. 
A középbél a riyelőcsőtől élesen elhatárolódott. Az oudótölcsér hossza 
mintegy kétszer akkora, mint a szélessége. Prostata-mirigy van. A test 
8-15 mm hosszú, vastagsága l mm körül van. Szelvényszám 30-52. 

Nedves helyeken, moha alatt tartózkodik. Közép- és Nyugat-Európa lakója, 
Hazánkban ritkább, mint az előző fajok 

Dicksoni EISEN 

4. nem: Fridericia MrcH. 

A fejpórus kicsiny, a hátpórusok a 7., ritkábban a 6. szelvénytől kezdve 
megvannak; A háti véredénytörzs a nyereg mögött ered. A vér színtelen. 

Főleg talajban és 11:edves helyeken �lo állatok. 

1 (4) 

2 (3) 

3 (2) 

4 (1) 

Vagy az egész test hosszában, vagy legalább a test hátulsó részén 
kötegenként csak 2 serte található. Az· ondótölcsér 2-3-szor olyan 
hosszú, mint amílye1;1 széles. 

A test elülső részén többnyire 4, ritkábban 3-6, a hátulsó részén 
pedig 2 serte található kötegenként. Szürkésfehér, áttetsző testű állat. 
A háti véredény a 19-21. szelvényben ered. A nyereg a 12-)413. 
szelvényeken fekszik. A prostata-mirigy nagy, fejlett. Az ondótáskák 
összeköttetésben állnak a nyelőcsővel ; alapi részükön· egy . mirigy
koszorú található. A test 8-18 mm hosszú. Szelvényszám 30--'70. 

Nedves avarban, korhadó fában, humuszos kerti talajban, kövek alatt él. 
Közép- és Nyugat-Európában, Eloindiában, Japánban, Szumátrán, Jáván és Brazí
liában ismeretes, nagy elterjedésű faj. Magyarországon a legkülönbözőbb talaj
féleségekben széltében elterjedt 

hulhosa RosA 

Kötegenként csak 2 serte található (csak egészen kivételesen 3). Fehéres 
színezetű, átlátszótestű faj. A háti véredénytörzsa 18-20. szelvényben 
ered. Az ondótölcsér ·174�2-szer olyan hosszú,· mint amilyen széles. 
Az ondótás.ka összeköttetésben áll a nyelőcsővel. Hossza 5-20 mm. 
Szelvényszám 60 körül. 

Virágcserepekben, moha alatt, továbbá folyópartok detrituszában él. Egész 
Európában honos. Nálunk ritkább, mint az előző faj 

hisetosa LEV. 

Kötegenként 4-6 serte található. Az ondótölcsér 3-4-szer olyan hosszú, 
mint amilyen széles, A test sárgásfehér vagy szürkés színezetű, kevéssé 
áttetsző. Az egyes sertekötegek sertéi közül a külsők 3-szor, a középsők 
2-szer olyan hosszúak, mint a belsők. A hátulsó testrészen rendesen 
csak 3-4 egyenlő hosszúságú serte ta\álható. Az ondótáskák össze
köttetésben állanak a nyelőcsővel. Az ondóvezeték kétszer olyan hosszú, 
mint. maga az ondótáska. A test 15�20 mm hosszú. Szelvényszám 
40-63. 
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, Kerti talajban, fakorhadékban, avar között élő, egész Európában elterjed e,. 
de Ujzélandban is ismeretes faj. Hazánkban mindenütt gyakori 

galha HoFFM. 

5. nem: Achaeta VEJD. 

A serték teljesen hiányzanak, helyettük 2 vagy 4, a testüregbe nyúló, 
mirigyszerű; űn. sertezsák található. A fejpórus nagy,a hátpórusok hiányzanak. 
A nyelőcső fokozatosan megy át a bélbe. A háti véredénytörzs a nyereg előtt 
ered, szívszei-ű duzzanatokkal. A vér színtelen. Az ondótáskák szabadon fek
szenek a testüregben, nem állanak összeköttetésben a nyelő.csővel. 

Szárazföldi, talajlakó állatok. 

A test szürkésfehér színezetű. Csak a hátoldali sertezsákok vannak 
meg, a hasoldaliak hiányzanak. Az ondózsák hosszúnyelű. A test 
12�15 mm hosszú. Szelvényszám 36-41. 

Kevéssé nyirkos földben él. Közép-Európa lakója. Hazánkban ritka, csak 
szórványosan ismeretes 

hohemica V EJD. 

2. alrend : NEOOLIGOCHAETA 

A serték többnyire egyszerű csúcsú kampóserték, szelvényenként 4 pár 
található, vagy pedig a serték nem rendeződtek párokba, egyesével állnak,. 
a Branchiobdellidae családban teljesen hiányoznak. A herék és a petefészkek 
száma 1 vagy 2 pár. Vízi vagy szárazföldi állatok, egyesek élősködők. 

A c s alá d o k  hat á r o z ókulc s a  

1 (2) A test hátulsó részén tárcsaszerű. tapadókorong található ; a végbél
nyílás ez előtt fekszik a hátoldalon (12. ábra). A serték teljesen hiány
zanak. A garatban kitinszerű, fogazott állkapcsok vannak. A piócákra 
emlékeztető külsejű, néhány mm-es állatkák; a folyami rákok test
felületén vagy kopoltyúüregében élősködnek .....:.... P i.ó c ag i lis z t á k 

5. család : Branchiobdellidae 

2 (1) A testen tapadókorong nincs, a végbélnyílás a test hátulsó csúcsán 
van. A serték megvannak. Kitinizált állkapcsok nincsenek. Nagyobb 
termetű, 20 mm-nél hosszabb állatok. Szabadon élők. 

3 (6) A hím ivarnyílás a nyeregtájékon található (12. szelvény), kevéssé 
szembeötlő. Vízi állatok. 

4 (5) A serték párosával állanak, egy szelvényen 4 pár található. lzmosfalú 
gyomruk nincs. Az 1-2 pár hete a 7-11., az 1-3 pár petefészek a 
9-12. szelvényben helyezkedik el. 20-140 mm hosszúságú vízi �lla
tok - M o c s á r i g i 1 i s z t á k 6. család : Lmnbriculidae 

3* 
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5 (4) A serték egyesével állanak, a hátoldaliak hiányozhatnak i:s. A 4-6. 
szelvényben izmosfalú gyomor található. A 2 pár here a 10-11., a 2 
pár petefészek· a 12� 13. szelvényben· helyezkedik el. Vízben élő, 300 
mm hosszúságot is elérő, nyúlánk, de igen karcsú testű állatok ; a 
húrférgekre (Gordioidea) emlékeztetnek (13. ábra) - Z .s i n  ó r g i 1 i s  z
t á k . 7. család : Phreoryctidae 

16 (3) A hím ivarnyílás a nyeregszelvény előtt található, többnyire a 15., 
ritkábban a 12-14. szelvényen foglal helyet; könnyen szembe.ötlő 
harántos rés, gyakran mirigyszerűen duzzadt ajkakkal ·van körülvéve. 

7 (8) 

2 (7) 

Túlnyomórészt szárazföldi, főleg talajban élő állatok. 
A nyereg csak időszakosan fejlődik ki, kevésbé szembetűnő, 30-35 
szelvényre terjed ki. A fej zygolobikus. Az izmosgyomor csökevényes. 
A hátpórusok és az ondótáskák hiányzanak. 12-32 ·. cm hosszúságú, 
vízinövények gyökereí között flő, gilisztaszerű. állatok - I s z a p g i
li s z t á k · · 

8. család : Criodrilidae 

A kifejlett állatnak mindig van nyerge, jól szembeötlő, élesen elhatárolt, 
legfeljebb 12. szelvény hosszúságú. A fej epi- vagy tanylobikus. A 17; 
és 18. szelvényben jól fejlett izmosgyomor található. A hátpórusok 
mindig megvannak, az ondótáskák néha hiányzanak. Kistestű, közép
rn1gyságú vagy nagytermetű állatok, főleg talajlakók '- F ö 1 d i  g i 1 i s z• 
t á k 9. család : Lumhricidae 

5. család : BRANCHIOBDELLIDAE - PIÓCAGILISZTÁK 

A test 15 szelvényből áll, amelyek közül 4 a fejre, 8 a törzsre és 3 a tapadó
korongra esik. A törzs szelvényei kívühől kétgyűrűsek; az ·elülső gyűrű vasta
gabb, a hátulsó vékonyabb (12. ábra). Serték a testen sehol sincsenek. A száj
üregben egy alsó és egy felső állkapocs található, amelyek háromszög alakúak 
és rendesen fogazottak (10. ábra: 0-U). bmosgyomor nincs. A test hátulsó 
részén egy tapadókorong található, a végbélnyílás ez előtt, a hátoldalon fek
szik. A testüreg jól. fejlett. Anyereg a 9-10. vagy gyakrabban a 10-11. 
;szelvényeken van. A páratlan hím ivarnyílás a 10. szelvényen található, a páros 
női ivarnyílás pedig a lL szelvény hátulsó szegélye mögött van. Az egy pár 
here a 9., az egy pár petefészek pedig a 11. szelvényben foglal helyet. 

Apró termetű vízi szervezetek, amelyek folyami rákokon élősködnek. Életmódjuknak 
megfelelően atestalakjuk is feltűnően eltér-az Oligochaeták szokásos testalakjától és a piócá-
kéra emlékeztet. Hazánkban • egy nembe. tartozó 2 fajuk . él. 

1. nem : Branchiohdella OrirnR 
A serték teljesen hiányzanak. Az állkapcsok általában egyforma alko

tásúak, s csak nagyság tekintetében térnek el egymástó 1• Az egy pár here és 
.az ondótölcsérek a 9. szelvényben fekszenek. A penis hengetes, penis-táskával. 
A petetok tojás alakú, nyeles. 

1 cm körüli állatok, a folyami rákok testfelületén . vagy kopoltyú üregében élősködnek 
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1 · (2) Az alsó és felső állkapocs közel egyenlő nagyságú, 1 nagy középső és .. 
3-3 kisebb oldalsó foggal (10; ábra: 0-PJ; A test sárgás hússzínű . 

. A fejtájék vastagabb, mint atest egyéb része (12. ábra). A törzs orsó 
alakú, .a közepén kissé megvastagodou. A test 
hátulsó végén levő tapadókorong kissé szélesebb, . 
iniµt �z előtte levő szelvények. A penis kampó, 
szerű horgokat visel. · Az állkapcsok háromszög 
alakúak. Az. ondótáska kivezetőcs.öve :rövid. 
A .test 10 mni ho·sszú. 

A folyami rák külsején élősködik. Eu�ópa nagy · 
részében elterje.dt, hazánkban S\'ID ritka 

p�ruiita Hi!JNLE 

2 (1) A feJső állkapocs n�gyobb,. · mint az alsó, egy 
nagy középső foggal ; az · oldalsó fogak csöke� 
vényesek (10. ábra.: R-U). ·A test vöröses 
hússzínű; A fejtájék csak kevéssé ·. szélesebb, 
mirtt a törzs. A fej alsó és felső- ajakra osztott. 
A .tapadótárcsa nem olyan fejlett, mirit az élőző 
fajnál, egyszerű bemélyedés. · A penis horgok 

· nélkül. Az ondőtáskák palack alakúak Hossza 
12 mm körül mozog. 

A folyanii .rák k:opoltyúin élősködik, Közép
. Európa lakója. Hazánkban· ritkább, mint az, előbbi faj · 

asfaci ÜDIER 
12. ábra. Branchiobdella· 
parusita IIENLE (UnE: 

nyoinán) 

6. �salád : LU:MBRICULI])AE. - MOCSÁRI GILISZTÁK 
. 

. 

Az egyes szelvényeken 4 pár serte található; amelyek· egyszerű vagy 
villás csúcsú kampóserték ; . a hasi és a. hátoldaliak · egyforma alkotásúak. 
hmosgyomor nincs. A végbélnyílás a test hátulsó csúcsán található. A hím 
ivarnyílások a riyeregtájékon találhatók. Az l vagy 2 pár here a 8-10., az 1 
vagy 2 pár petefészek a 9-1 L szelvényben foglal helyet. Az ondótáskák száma 
1-5 pá:t. 20-140 mm hosszú állatok. Vízíek ; többnyire jó úszók. Hazánkban. 
3 nemük 1-1. faja ismeretes,. . 

A n e in e k h a t á r o z ó k uJ c s a 

1 (2) A herék a_ 8. vagy a 7 _:_3, szelvényben fekszenek, a hím ivarnyílás.ok a· 
8. szelvényben találhatók 1 . nem : Liunbriculus GRUBE 

. . 

2. (1) .A herék a 10. vagy a 9-10. szelvényhenfeks�enek, a hím iva:tnyílások 
a 10. szelvényen vannak. . · · · 

.3·. (4) A fej lekerekített; nyúlvÍíny nélkül. A hhn ivarnyílások a vissza nem. 
húzható penisek (10. ábra: A) csúcsán vannak 

· 2. nem : Stylodi.·ilus CLAP. 
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4 (3) A fej ormányszerű tapogatót visel. A hím ivarnyílások normálisak, 
nincsenek a penisek csúcsán 3. neni: Rhynchehnis HoFFM. 

1. nem : Lumhriculus GRUBE 

Az ivarszervek száma és helyzete meglehetősen változó. Rendes körülmé
nyek között egy pár hím ivarnyílás van a 8. szelvényen. A nőstény ivarnyílá
sok a 9/11 szelvényközi barázdában találhatók, de kivételes esetben lehetnek 
a 8/9-12/13 barázdában is. Az ondótáskák pórusai általában a 10-12. szel
vényeken nyílnak. 

Állóvizekben élő állatok. 

A fej lekerekített. A test erősen pigmentált, átlátszatlan, vörös vagy 
barnásfekete színezetű. A serték kampó alakúak, kisebb felső villa
csúccsal. Az első 8 szelvény haránt-véredényei összefüggő hálózatot 
alkotnak Az ondótölcsérek a 8/9 szelvényválaszfal előtt fekszenek. 
A penis kicsiny, behúzható. Az ondózsák a 8/9 szelvényválaszfaltól a 
13., illetve 16. szelvényig ér. A herék vagy a petefészkek egyes esetekben 
visszafejlődhetnek, úgyhogy külön nőstény vagy hím egyedek jöhetnek 
létre. A szaporodás · túlnyomóan ivartalanul történik, osztódás, majd 
regeneráció révén. Ivarérett állatok általában tavasztól nyár végéig 
találhatók. A test hossza 40-80 mm, szélessége 1-1,5 mm. Szelvény
szám 140-200. 

Élénk mozgású, igen· törékeny faj. Állóvizek iszapjában, parti homokjában 
vagy a vízinövények között él. Egész Európában, továbbá Észak-Amerikában isme
Tetes. Hazánk állóvizeiben gyakori 

variegatus M ÜLL. 

2. nem: Stylodrilus CLAP. 

Az ondótáskák nyílásai a 9. szelvényen vannak. A 9� 10: szelvényben 
2 pár here és ondótölcsér található. A nem legfőbb sajátsága, hogy a hím ivar
nyílások a 10. szelvényen levő; vissza nem húzható penisek csúcsán vannak. 
Az 1 pár petefészek a 11. szelvényben fekszik. 

Különféle víztípusokban élő állatok. 

A test sárgásvörös színezetű. A fej kúp alakú, lekerekített. A 4. szel
vénytől kezdve .az egyes szelvények kétgyűrűsek (10. ábra: A), a 
hátulsó, sertéket viselő gyíírű jóv;il t'lZélernhb. A serték egyszerű 
csúcsú vagy villás csúcsú kampóserték (10. ábra: B-D), utóbbiak 
felső villacsúcsa rövidebb, mint az alsó. A nyereg a lOc_,12. szelvé
nyeken foglal helyet. A penis vissza nem húzható, hossza kisebb, mint 
a testátmérő fele, 320-360 µ. A test hossza 25-40 mm. Szelvény
szám 70-110. 

Álló-_ és folyóvizek (patakok, folyók) iszapjában, vízinövények gyökerein él. 
Közép- és Eszak-Európában honos. Magyarországon csak a csallóközi dunaág iszap-. 
jában találták 

Heringianus CLAP. 



III. OLIGOCHAETA - KEVÉSSERTÉJŰ GYŰRŰSFÉRGEK 10 39 

3. nem: Rhynchelmis HüFFM. 

Az egy vagy két pár here a 10. vagy a 9. és 10. szelvényben található. 
A hím ivarnyílások a 10. szelvényen vannak. A petefészkek a 11. szelvényben 
foglalnak helyet. 

Nagyobb testű vízi állatok. 

A test rózsaszín vagy ibolyás árnyalatú, a vér piros színű. A fejvég 
ormányszerű tapogatót visel (10. ábra : L), amely különböző hosszú
ságú lehet. A test elöl hengeres, középen 4-élű, hátul lapított. A serték 
S-alakúak, tompa csúcsúak. A nyereg a 8-16. szelvényeken fekszik. 
A női ivarnyílások a 11/12 szelvényközti barázdában találhatók. Az 
ondótáskák pórusai a 8. szelvényen nyílnak. 2 pár ondótölcsér van, a 
9/10 és a 10/11 szelvényválaszfalak előtt. Hossza 80-140, szélessége 
2-3 mm. Szelvényszám 160-200. 

Álló- és folyóvizekben él, vízinövények között és az iszapban tartózkodik. 
Egész Európában elterjedt. Hazánkban sem ritka, különösen iszapos vizekben 

limosella HüFFM. 

7. család: PHREORYCTIDAE - ZSINÓRGILISZTÁK 

A serték egyszerű csúcsú kampóserték, amelyek egyesével állanak (4, vagy 
ritkábban 2 egy szelvényen). A hát- és a hasoldali serték nagyság tekintetében 
rendesen eltérnek egymástól. lzmosgyomor van. A nyereg 4 szelvény hosszú
ságú. A 2 pár here a 10., 11., a 2 pár petefészek a 12. és 13 .. szelvényben fek
szik. A női ivarnyílások a 12/13 és 13/14 szelvényközti barázdában találhatók 

Megnyúlt testű vízi állatok. Hazánkban 1 fajuk él. 

1. nem : Phreoryctes HoFFM. 

Az izmosgyomor a 4--:--6. szelvényben fekszik. A hím pórusok a 11. és 12. 
szelvényben vannak. Igen karcsú állatok. 

A színezet vöröses. A fej zygolobikus. Az első szelvény nagyon rövid ; 
az 5-18. szelvény kívülről kétgyűrűs; az elülső gyűrű a vékonyabb. 
Szelvényenként 2-4 serte található, a hátoldaliak gyakran a test egész 
hosszában hiányoznak, vagy ha meg is vannak, nagyság tekintetében 
eltérnek a hasoldali sertéktől. Valamennyi szelvényben egy pár haránt
véredény található. A nyereg gyűrű ala�ú, a 10-13. szelvényeken 
foglal helyet. 3 pár ondótáska-pórus van : a 6/7-8/9 szelvényközti 
barázdában. Prostata nincs. Az ondó- és petezsák páratlan. A petetok 
(cocon) orsó v-agy citrom alakú, 5-6 mm hosszú és 2,5 mm széles. 
A test hossza egészen 300 mm-ig terjedhet, míg vastagsága csak 1 
mm körül van. A test tehát rendkívül hosszú, fo:nálszerűen megnyúlt, 
a húrférgekre (Gordioidea) emlékeztet (13. ábra). Szelvényszám 200-480. 
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Folyó és állóvizekben, forrásokban, kutakban· él. Hidegvízkedveléí. Barlangi 
vizekben is elilfo:rdul, 2000 m magasság fölé is felhatol. Egész Európában elterjedt� 
de ismeretes Észak-Amerikában is. Hazánkban csak szórványos előfordulását állapí
tották meg· 

gordioides HÁRTM. 

13. ábra. Phreoryctes gordioides HARTl\,I. (BREHM nyoman, · módosítva) 

8. család : CRIODRILIDAE ISZAPGILISZTÁK 

Szelvényenként 8 serte található. A hátpórusok hiányzanak. Az izmos
gyomor csökevényes. A hím ivarnyílások a nyereg . előtt, a 15. szelvényen 
fekszenek, s duzzadt, mirigyes ajkakkal vannak .körülvéve. A 2 p.ir here a 
10. és 11., az l pár petefészek a 13. szelvényben fekszik.· Prostata nincs, az 
ondótáskák is hiányzanak. 

N agytestií, gilisztaszerií állatok. Hazánkban egyetlen fajuk él. 

1. nem : Criodril,us HoFFM. 

A fej zygolobikus. A test középső része 4-élű. A serték szoros párokban 
állanak. A 4 pár ondózsák a 9-12. szelvényben található. 

Folyó- és állóvi:zekben élő állatok. 

A test világos· vagy sötétbarna színezetű, néha voroses, olajbarna 
vagy. zöldes árnyalatú. A test elülső. része kéken irizál, á 9. szelvény
től kezdve átmetszetberi trapéz alakú, a hátoldalon széle('lebb, mint a 
hasoldalon. A serték párokba helyezkednek el, csaknem egyenesek, 
mintegy 750 µ, hosszúak és 35----,45 !L szélesek. A nyereg csak a párzási 
időben fejlődik ki. A 2 pár ondótölcsér a 10. és 11. szelvényben fek-. 
szik. A 12.; 13. és a 16-18. szelvény sertéi ivarsertékké alakultak, 
keskenyebbek, mint a normális serték, S-alakban görbültek. A petetok 
5 cm hosszú, világosbarna, orsó alakú, a két végén fonálszerűén ki
hegyezett. A farokvég igen törékeny, azonban könnyen regenerálódik.. 
A test hoss,za 120-320 mm, vastagsága 3-5 mm. Szelvényszám 
140-450. 

. . Álló- és folyóvizek iszapjában és a yízinövények gyökerein él. A féligsós 
viz.eket is kedveli, Európa és Délnyugat-Ázsia lakója. Magyarországon gyakori 

lacuum HOFFM ... 
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9. család: LUMBRICIDAE FÖLDIGILISZTÁK 

A fej többnyire epi- vagy tanylobikus. Szelvényenként 8 �erte található, 
amelyek vagy egyesével állanak, vagy szoros párokba helyezkednek el; vala
mennyien egyszerű csúcsú kampóserték. A hátpórusok 
megvannak. A hím ivarnyílások többnyire a 15., rit
kábban a 13. vagy 12. szelvényen találhatók, s gyakran 
erősen duzzadt, miri.gyes udvarral vannak körülvéve. 
A női ivarnyílások a 14. szelvényen vannak. A nyereg 
mindig a hím pórusok mögött helyezkedik el, legfel
jebb 12 szelvény hosszúságú, mindkét végén rendesen 
élesen elhatárolódott a többi szelvénytől (14. ábra) ; 
az ivarérett állatoknál állandóan megvan, függetlenül 
a párzási időtől. Az ivartájék szelvényválaszfalái ren
desen erősen megvastagodtak. Az izmosgyomor általá
ban jól fejlett, a középbél elején fekszik. Többnyire 2 
pár here van, a 9. és 10. szelvényben, · viszont mindig 
csak 1 pár petefészek a 13. szelvényben. Prostata nincs. 
A petetok tojás alakú. 

A földigiliszták elsősorban talajlakó állatok, de elofordulnak 
közöttük kétéltű (amphibikus), sőt, kimondottan vízi fajok is. 
A talaj életében betöltött rendkívüli jelentőségükre már az 
Oligochaeták általános jellemzésénél rámutattunk. Hazánk földi
giliszta-faunája eléggé ismeretes, bár még koránt sincs véglegesen 
feltárva. Mindenesetre a Lu:mbricidák a kevéssertéjűeknek az a 
csoportja, amelynek hazai fajait a legjobban ismerjük, s amelyek 
között endemikus, Magyarország faunájára jellemző fajokat is. 
találunk. A hazai fajok száma 42, beleértve a fajváltozatokat is. 

A n e m e k  ha táro z ó kulc s a  

1 (6) A bőr különböző árnyalatú ibolyásvörös szrnu 
( élő állatra vonatkoztatva!), néha sötétszürke 
tónussal keverve. 

2 . (5) A serték az egyes szelvényeken szoros párok
. · ban állanak. 

14. ábra. Allolobophora 
Antipai MICH. elülső 
testrész a nyereggel 

(POP nyomán) 

3 (4) A. fej tanylobikus (l. ábra : D). 3 pár ondózsák van, a 9., 11. és 12. 
szelvényben 1. nem : Lumbricus L. 

4 (3) A fej epilobikus (1. ábra : B). 4, 3 vagy 2 pár ondózsák található 
2. nem : Eisenia MA:LM 

5 (2) A serték csak laza párokban állanak vagy teljesen szétváltak, egyesé-
vel állnak 3. nem: Dendrobaena EISEN 

6 (1) A bőr szürke; barna, sárga vagy zöld árnyalatú (sohasem ibolyás
vörös !) vagy a pigment teljesen hiányzik. 

7 (10) A serték szoros párokban állanak, vagy ha lazán párosak, akkor a 
test átnietszetben nyolcszögletű. 
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8 (9) A nyereg mögötti testrész átmetszetben 4 vagy 8 szögletű, vagy egy, 
a hátoldalon végighúzódó gerincszerű kiemelkedéssel. Kétéltű (amphi
bikus) állatok 4. nem: Eiseniella MrnH-

9 (8) A nyereg mögötti testrész hengeres, átmetszetben kör alakú vagy leg
feljebb kissé lapított, azonban sohasem szögletes. Elsősorban száraz
földi állatok 5. nem: Allolohophora ErSEN 

10 (7) A serték lazán párosak vagy tt;lljesen szétváltak 
6. nem : Octolasiu:m ÖRLEY. 

1. rteni : Lumbricus L. 

A fej tanylohikus. A bőr sötéten pigmentált. A hím ivarnyilások a 15. 
szelvényen, a női ivarnyilások pedig a 14. szelvényen vannak. Az ondótáskák 
nyílásai a 9/10 és 10/11 barázdában találhatók. 3 pár ondózsák van, a 9., ll. 
és 12. szelvényben. 

Talajlakó fajok. 

l (4) A serdülési dudorok a Y227-29. szelvényen kezdődnek és legfeljebb a 
32. szelvényig érnek. 

2 (3) Az első hátpórus az 5/6 vagy 6/7 barázdában található. A test 50 
mm-nél rendesen kisebb, gesztenyebarna, illetve barnásibolya 
színezetű, erősen irizál. A hím ivarnyílások aprók, rés alakúak, nincse
nek mirigyes udvarral körülvéve. A nyereg a 28-33. szelvényeken 
található, 6 szelvényre terjed ki (15. ábra : A). A serdülési dudorok 
a 29-32. szelvényeken fekszenek. Hossza 30-50 (kivételesen 70), 
szélessége 4-4,5 mm. Szelvényszám 90-120. 

Különböző talajnemekben él, mocsaras helyeken is előfordul. Egész Európá
ban, továbbá Észak-Amerikában és Szibériában elterjedt. Hazánkban nem túl gyakori, 
főleg erdei talajokban található 

castaneus SAV. 

3 (2) Az első hátpórus a 7/8 barázdában található. A test mindig nagyobb, 
mint 50 mm. Vörösesbarna, illetve ibolyás színezetű, erősen irizáló . 

. ·-

.r-----:-, 

.. J 

. '.... \._· . _J 
. •.J 

A .B e ''--·-·-�-·-1, D 

15. ábra. Nyeregrajzok hasoldalról. A: Lumbricus. castaneus SAV. ; B : Dendrobaena octaedra 
SAV.; C: Dendrobaena byblica RosA; D: Eisenia foetida SAV. (Pop nyomán, vázlatosan) 
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A test hátulsó része többnyire lelapított. A 6/7-14/15 szelvényválaszfal 
erősen megvastagodott. A hím ivarnyílások nincsenek duzzadt ajkak
kal körülvéve. Nyeregképlet: 26., 27-32 = 6-7. A serdülési dudorok 
a 28-31., ritkábban a 28-30. vagy a 28-32. szelvényeken találhatók. 
Hossza 65-150, vastagsága 4-6 mm. Szelvényszám 95-154. 

Főleg homokos talajban, erdei aya:rban, fák korhadék�ban él. Egész Európá
ban elterjedt, de ismeretes Szibériában, Eszak-Amerikában és Ujzélandban is. Hazánk
ban főleg dunántúli elterjedés(í 

rubellus HoFFM. 

4 (1) A serdülési dudorok hátrább fekszenek, leghamarabb a %33. szelvé
nyen kezdődnek. 

S (6) A hím ivarnyílások duzzadt, mmgyes ajkakkal vannak körülvéve! 
Nyeregképlet: 31., 32-37. = 6-7. Barnásibolya színű, hátulsó részén 
hát-hasi irányú, hosszanti csíkolatot visel. A test hátulsó része lapí
tott, a serték itt kissé erősebbek, mint az elülső testtájékon. Az első 
hátpórus a 7/8 barázdában fekszik. A 6/7-9/10 szelvényválaszfalak 
vastagabbak, mint a többiek. A serdülési dudorok a 33-36. szelvé
nyeken foglalnak helyet, kivételes esetben a %33,-- %36. szelvényeken 
vannak. A 26. vagy a 25. és 26. szelvény hasi sertéi ivarsertékké ala
kultak, 1,6 mm hosszúak, nyúlánkak. A test 90-300 mm hosszú és 
6-9 mm széles. Szelvényszám 110-180. 

Erdei és mezőgazdaságilag művelt talajban él. Hazája egész Európa, Észak
Amerika és Észak-Afrika. Magyarországon egyáltalán nem gyakori, a dunántúli 
dombos vidékekről ismeretes. ( = terrestris L., apud MICH.) 

herculeus SA:V. 

6 (5) A hím ivarnyílások nincsenek mmgyes ajkakkal körulvéve, kevéssé 
szembeötlők. A nyereg hátrább fekszik, mint az előző fajnál. Sötét
ibolya, illetve kékesszürke színezetű, a test hátulsó felén harántos 
csíkozással. A hátulsó testrész lapított. A hasi serték elöl nagyobbak,· 
mint hátul. A hátpórusok hiányzanak. A nyereg a 39. szelvénytől a 
45-47. szelvényig ér. A serdülési dudorok a 40-44., %45. szelvénye
ken fekszenek.· A test 160-225 mm hosszú és 6-9 mm széles. Szel
vényszám 130-182. 

Erdei és mezőgazdaságilag művelt talajban egyaránt előfordul. Hazája Olasz
ország, Románia és Magyarország ; nálunk elsősorban a Dunántúlon elterjedt. 

polyphemus FITZ. 

2. nem : Eisenia MALM 

A fej epi- vagy tanylobikus. A hím ivarnyílások a 15., a női ivarnyílá
sok a 14. szelvényen helyezkednek el. Az ondótáskák nyílásai (ha megvannak) 
a 9/10 és 10/H szelvényközti barázdában találhatók. Az ondózsákok száma 
2, 3 vagy 4 pár. 

Főleg talajban élő állatok. 
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1 (8) A serték szoros párokban állanak. A serdülési dudorok a 24-29. szel· · 
vényen kezdődnek. 

2 · (3) 2 pár_ ondózsák van, az .ondótáskák hiányzanak. A szelvények egy...c 
szerűek, másodlagos külső gyűrűzöttséget nem mutatnak. A test ibolyás
vörös. A fej epilobikus. Az első hátpórus az 5/6 barázdában található. 
A hím ivarnyílások körül félhold alakú mirigyes duzzanat található. 
Nyeregképlet: 23., 24., 25., 26�30., 31., 32., %33. _:_ 8-lOYz. A ser
dülési dudorok a 24., 25., 26., 28-29., 30. szelvényeken foglalnak helyet. 
A 2 pár ondózsáka 11. és 12. szelvényben fekszik. A test hossza 17-85,. 
vastagsága 2-4 mm. Szelvényszám 74-110. 

3 (2) 

4 (5) 

Talajlakó. Hazája egész Európa, Eloindia, Észak-Amerika és Újzéland. 
lVIagyarországón szórványosan fordul elő, ritka 

parva ErSEN 

4·pár ondózsák van, az ondótáskák megvannak. A szelvények kívülről 
2 vagy 3 gyűrűből állanak. · 
A szelvények kétgyűrűsek. Színezete erősen variál, többnyire barnás
vörös, harántsávozással. Az első hátpórus a 4/5, ritkábban a 3/4 szel
venyközti barázdába nyílik. A hím ivarnyílásokat lapos mirigy-udvar 
veszi körül. Nyeregképlet: 24,, 25., 26.; 27-Yz33., 33., 34. = 5-11. 
A serdülési dudorok a Yz28., 28., Yz29-31., Yz32., Yz33. szelvényeken 
találhatók. Az elülső szelvényyálaszfalak nem vastagabbak, mint a 
többiek. Az ondózsákok a 9.c.:_12., az ondótáskák a 9. és 10. szelvény
ben fekszenek. Utóbbiak nyílásai a 9/10 és 10/11 barázdában vannak. 
A test 80-180 mm hosszú és 4...c.:6 mm széles. Szelvényszám 60-130. 

Főleg hegyvidéki állat, moha és fakéreg alatt él. Közép- és Dél-Európa lakója . 
. Hazá_nkban a nyugat- és közép.magyarországi hegyvidék lakója 

suhmontana VEJD. 

5 (4) A szelvények háromgyűrűsek. 

6 (7) Az 1. és 2. ondózsák kisebb, mint a 3. és 4. A fej epilobikus. A test 
hátulsó része átmetszetben többnyire trapéz alakú.· Színezete ibolyás
vörös. Az első hátpórus a 4/5 barázdában található. A_ hím ivarnyílá
sok körüli mirigyes udvár gyengén fejlett. A 7-11. szelvényben 5 pár 
szív található. Nyeregképlet: 24., 25., 26., 27-32., 33., 34. -7-10. 
A serdülési dudorok a 27., 28., 29-31., 32. szelvényeken_ ülnek. Az 
elülső szelvényválaszfalak nem vastagodtak meg. A 4 pár ondózsák a 
9-12. szelvényben foglal helyet, míg a 2 ondótáska a 9. és 10. szel
vénybenfekszik. Utóbbiak nyílásai a 9/10 és 10/11 barázdában vannak. 
A test hossza 50-110, szélessége 3-6 mm. Szelvényszám 100-120. 

TalaJlakó, barlangokban gyakori. A Kárpátok övén belül és Olaszország
ban él. Ritka 

· spelaea RosA 

7 (6) Az 1. és 4. ondózsák kisebb, mint a 2. és 3. Színezete erősen variál, 
többnyire. barnásvörös vagy ibolya, harántsávokkal. A fej epilobikus. 
Az első hátpórus a 4/5, ritkábban · a 3/4 barázdában fekszik. A hím 
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ivarnyílások nagy mirigyduzzanattal vannak körülvéve. A 7/8-9/10 
szelvényválaszfalak gyengén · megvastagodottak. Nyeregképlet : 24., 
25., 26., 27-31., 32., ritkán 33. = 7-9. A serdülési dudornk a Yz 27., 
28-30., Yz31., 31. szelvényeken találhatók (15. ábra : D). A 4 .pár 
ondózsák a 9-12. szelvényben fekszik. Az ondótáska-pórusok a 9/10 
és 10/11 szelvényközti barázdában nyílnak. Hossza 40-130, szélessége 
2-4 mm. Szelvényszám 80-120. 

Trágyában és bomló szerves anyagokban gazdag földben él. Hazája úgyszól
ván az egész világ, csaknem kozmopolita. Magyarországon eddig kevés helyr61 ismer
jük, valószínű azonban, hogy nálunk is · gyakori. ( = Allolobophora foetida SA v.) 

foetida SA v. 

8 (1) A serték laza párokban állanak. A serdülési dudorok a 30. szelvényen 
kezdődnek. A fej epi- vagy tanylobilrns. A test csaknem egyszínű 
ibolya: Az első hátpórus az 5/6 barázdába nyílik. A hím ivarnyílások 
körül jól fejlett ajkak találhatók. Nyeregképlet : 24., 25., 26., 27-32., 
33. = 6-10. A serdülési dudorok a 30. és 31. szelvényeken fekszenek. 
3 pár _ondózsák van, a 8., 11. és 12. szelvényben. Az ondótáskák nyílásai 
a 9/10 és 10/11 szelvényközti barázdában találhatók. Hossza 25-50, 
szélessége 3 mm körül. Szelvényszám 80-120. 

Mezogazdasági és. kerti talajban él. Közép- és Nyugat-Európában, a Szovjet
unióban, valamint Amerikában honos. Nálunk nem .túl gyakori, föleg a föváros 
körül találták 

veneta var. hortensís M:rcH. 

3. nem: Dendrohaena EISEN 

A fej epi- vagy tanylobikus. A hím ivarnyílások a 15., a női ivarnyílások 
a 14. szelvényen találhatók, 2 vagy több pár ondótáska_ van. A 2 pár here és a 
2 pár ondótölcsér a 10. és 11. szelvényben fekszik. Az ondótáskák száma 2, 
3 vagy 4 pár. 

Foleg. talajlakó állatok. 

1 (12) 2 pár ondótáska van. 

2 (3) Az első hátpórus a 18/19 barázdában található. A test gyengén vöröse
sen pigmentált. A fej epilobikus. A serték szoros párokban· állanak. 
A hím ivarnyílások · körül nincsenek mirigyes ajkak. Nyeregképlet : 
23., 24., 25., 26-32., 33., 34. = 6-12. A serdülési dudorok a 28-31. 
szelvényeken találhatók, illetve azokon néha kissé túlérnek. Az ondó
táska-pórusok a 9/10 és 10/11 szelvényközti barázdába torkollanak. 
3 pár ondózsák van, a 9., 11. és 12. szelvényben; · az első pár kisebb, 
mint a másik kettő. A 9. vagy a 9. és 10. szelvény hasi sertéi ivarser
tékké módosultak, 0,9 mm hosszúak. A test hossza 65,---110, vastagsága 
3 mm. Szelvényszám 120-128. 

. Folyók és tavak partján, homokos földb�n él. Közép-Európában és a Kaukázus-
ban honos. Nálunk ritka 

Handlirschi var. Rhenani BRETSCH. 
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3 (2) Az első hátpóru� előrébb fekszik. 

4 (9) A nyereg a 29-32. szelvényig ér. 

5 (6) A hím ivarnyílásokat erősen fejlett, kiemelkedő m1ngyes duzzanat: 
veszi körül. A fej epilobikus. A színezet rózsásibolya. Az első hátpórus 
az 5/6, néha a 4/5 vagy 3/4 szelvényközti barázdában található. A serték 
laza párokban állanak. Nyeregképlet : 25., 26., 27 ., 28-30., 31., Yz32., 
32. = 6-8. A serdülési dudorok a 27., 28., 29-30., 31. szelvényeken 
foglalnak helyet, esetleg · hiányzanak, illetve nem szembeötlők. Az 
5/6-10/11 szelvényválaszfal kissé megvastagodott. 2 vagy 3 pár ondó
zsák van, ::imelyek a 11., 12. vagy a 9., 11., 12. szelvényben foglalnak 
helyet. Az ondótáskák nyílásai a· 9/10 és 10/11. barázdában találhatók .. 
A test 40-80 mm hosszú és 2,5--A mm vastag. Szelvényszám 70-100. 

Főleg kövek és moha alatt él, de mocsaras helyeken is jól érzi magát. Igen, 
nagy elterjedésű, csaknem kozmopolita faj 

ruhida SAV. 

6 (5) A hím ivarnyílások nincsenek duzzadt udvarral körülvéve, ezért kevéssé 
E)Zembeotlők. 

7 (8) A 9� 12. Szelvény egyes sertéi és még néhány serte mirigyes udvarral 
van körülvéve. A test rózsaibolya árnyalatú. A fej proepilobikus,. 
epilobikus vagy tanylobikus. Az első hátpórus az 5/6 vagy a 10/11, 
11/12 barázdában található. A hím ivarnyílások résszerűek. A serték 
nem állanak párokbau. A 9-12., továbbá a 14., 15., 21., 22., 32., 44. 
és 45. szelvény egyes sertéit mirigyes udvar veszi körül. Nyeregképlet : 
24., 25-29., 30. vagy ritkábban 31. - 5-8. A serdülési dudorok a 
25., 26., 27-28., Yz29., 29. szelvényeken fekszenek (15; ábra: C). 
Szabály szerint 4 pár ondózsák van, a 9-12. szelvéuyben, a 10. szel
vénybeu levő azonban gyakrau hiányzik. Az ondótáskák a 10. és 11. 
szelvényben foglalnak helyet, uyílásaik a 9/10 és 10/11 barázdában 
találhatók. A test 20-105 mm hosszú és 3-6 mm vastag. Szelvény-
szám 84�146. 

Hegyvidéki, talajban élő állat. Közép- és Dél,Európában, továbbá Ázsiai 
egyes részein él. Hazánkban szórványosan került elő 

hyhlica RoSA 

8 (7) Mirigyes udvarral körülvett serték nincsenek. A nyereg· utáni szel
vények 3 gyűrűből állanak. A fej epilobikus. Színezete vörösibolya. 
Az első hátpórus az 5/6 vagy a 6/7, 7/8, 8/9 barázdában van. A serték 

. nem. állanak párokban .. Nyeregképlet: Yz24., 25-Yz30., 30. = 5Yz-
6Yz. A serdülési dudmok a 25., 26-",--29., Yz30. szelvényeke;n fekszenek. 
Az 5/6-8/9 szelvényválaszfalak megvastagodottak. 3 vagy 4 pár ondó
zsák van, a 9., 11., 12, vagy a 9c-l2. szelvénybe;n. A 2 pár ondótáska 
a 9. és 10. szelvényben fekszik, míg nyílásaik a 9/10 és 10/11 barázdá
ban találhatók. Hossza 65-165 mm, szélessége 4�8 mm. Szelvény-
szám 80-165. 

Erdei, . kerti vagy mezőgazdasági talajban egyaránt honos. Hazája Közép" 
Európa. Nálunk a Dunántúlról ismeretes 

platyura FITZ. 
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9 (4) A nyereg � 33-34. szelvéJ1yig ér. 

10 (11} Az 5/6-8/9 szelvényválaszfal er6sen megvastagodott. Rendesen 5 
- cm-;nél nagyobb. Alapszíne fehér, vörösesen pigmentált. A fej epilo

bikus. Az els6 hátpórus a 4/5 vagy 5/6 barázdába nyílik. A hím ivar
nyílásokat jól fejlett mirigyes ajkak veszik körül. A serték egyesével 
aillanak. Nyeregképlet: . 24., 25., 26., 27., 28..:....33., 34. = 6...,...,7 .. A ser
dülési dudorok a 29., %30., 30., 31-32., %33 .. szelvényeken foglalnak 
helyet. Az 5/6-8/9 szelvényválaszfal er6sen, a 9/10, 12/13 válaszfal 
gyengébben megvastagodott. 3-4 ondózsák van, a 9-12. szelvényben 
(ill. a 10. szelvényben 1ev6 hiányozhat). Az ondótáskák a 9. és 10; 
szelvényben találhatók, nyfüísaik · a 9/10 és 10/11 barázdában vannak. 

___ A test 45-105 mm _hosszú és 2,5-5 mm széles. Szelvényszám 86-146. 

Főleg hegy� és dombvidékek talajában él, Közép·. és Dél-Európa lákója. 
Hazánkban nem ritka, a mezőgazdasági talajokat is kedveli 

alpfua RosA 

11 (10) Az 5/6-8/9 szelvényválaszfal nem vastagodott meg. A test 5 cm-nél · 
rendesen kisebb. A színezet· vörösbarna, a nyereg narancssárga. A �ej 
epilobikus. Az els6 hátpórus az 5/6 barázdában található, de nem 
mindig látható. A 9-12. szelvények között, a test oldalán, egy-egy 
fehéres színezetű mirigymez6 van .. A serték osztottak. Az . izmosgyo· 
mor a 17, és 18.<szelvényben fekszik; Nyeregképlet: · 28-33.; 34. = 
= 6-7. A serdülési -dudorok a· 30-32. szelvényeken találhatók. 3· pár 
ondózsák van, a 9., H. és 12. szelvényben. Az ohdótáska-pórusok a 
9/10 és 10/11 barázdába nyílnak. A test hossza 20-50 mm, szélessége 
1,5�2 mm. Szelvényszám 102-145. . 

. . 

Elsősorban erdei talajban és avarban _él. Hazája Közép-Európa és a Szovjet·. 
unió. Magyarországo11 ·meglehetősen :ritka· . · 

Attemsi MICH. 
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16. ábra. Nyeregtájék hasoldalról. A: Alloloboph01'a Dugesi var. dacica POP; B : Allolo/Jo• 
phora caliginosa SAV.; C: Allolobophora chlorotica SAV.; D_: Allolobophora dubiosa var; pon-

. . tica. POP (POP nyomán, vázlatosan) 
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12 (1) 3 vagy 4 pár oiidótáska van. 

13 (14) Az ondótáskák száma 3 pár. A szelvények másodlagos gyűrűzöttséget 
nem mµtatnak .. A fej proepilobikus vagy epilobikus. ·Az első hátpórus 
a 4/5 vagy az 5/6 barázdában található. A hím ivarnyílások mirigyes 
duzzanattal vannak körülvéve. Nyeregképlet: 27., 28., 29-33., 34. 
A serdülési dudorok elhelyezkedése: 30., 31-32., Yz33., 33 (15. ábra: 
B). Az ondózsákok a 9., 11., 12., az ondótáskák a 9., 10. és 11. szel
vényben foglalnak helyet, míg az ondótáskák nyílásai a 9/10, 10/11 és 
11/12 szelvényközti barázdában vannak. Hossza 30-70 mm, széles
sége 2-'4 mm. Szelvényszám 68-100. 

Mezogazdasági talaj.ban, kerti és erdei föJdben egyaránt otthon van, de jól 
érzi magát á nedves, mocsaras· helyeken is. Európában, Grönlandban, Észak-Ameri
kában é_s Észak,Szibériáhan él, tehát az északi vidékeket kedveli. Hazánkban úgy
szólván mindenütt megtalálható, leggyaköribb a Dunántúlon és a Közép-hegységben 

octaedra SA v. 

14 (13) A� ondótáskák száma 4 pár. A tipikus fajjal teljesen megegyezik, 
csak az ondótáskák száma több. 

Életmódja is az elozoéhez hasonló. Magyarország keleti részein és Romániá
ban él 

octaedra .. var. quadrivesiculata Por 

4. nem: Eiséniella Mrcrn. 

A serték szoros vagy tágabb párokban állanak. A fej pro- vagy epilo
bikus. A női ivarnyílások a 14., a hím ivarnyílások a 15., ritkábban a 14. vagy 
.13. szelvényen találhatók. Az ondótáskák nyílásai a 9/10 · és 10/11 szelvény
közti barázdában vannak. Az izmos gyomor a 17. vagy a 17. és 18., ritkábban 
a 17-'19. szelvényben foglalhelyet. Az ondózsákok száma 3 vagy 4 pár, a 
9., 11. és 12., vagy a 9-:-- 12. szelvényben találhatók. 

Kétéltű (amphibikus) állatok, nedves földben vagy kifejezetten vízben élnek. 

1 (2). A hím ivarnyílások a 13. szelvényen vannak. A test a nyereg előtt 
hengeres, a nyereg mögött. 4-élű. Színezete barna, feketés vagy sárgás
zöld. A fej epilobikus. Az első hátpórus a 4/5 szelvényközti barázdiiban 
található. A serték szoros párokban állanak. A hím ivarnyíláSok ajkai 
mirigyesek; A nyereg a 22„ 23-26., 27. szelvényeken, a serdülési 
dudorok a Yz23., 23-25., 26. szelvényeken fekszenek (17. ábra: D). 
A 7/8-11/12 szelvényválaszfal gyengén megvastagodott. 4 pár ondó
zsák van, a 9�12. szelvényben és 2 pár ondótáska, a 10. és ll. szel0 

vényben. A test 30-100 mm hosszú és 2�4 mm széles. Szelvény
szám 70�90. 

Kétéltű állat, nedves foldben, yizek partján, moha alatt éL Elterjedési területe 
igen nagy: Európa, .Közép- és Dél-Azsia, Amerika, Ausztrália és Újzéland. Magyar
országon meglehetosen gyakori, sík- és hegyvidékeken egyaránt. ( = Allurus tetra-

edrus SA v.) 
· · 

tetraedra SAV. 
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2. (1) A hím ivarriyílások á 15. �zelvényen tálálhatók. 

3· (4) A nyereg a 25__:_30. sz�l�ényeken fekszik,; A fej epilobikus. A.. test 
ibolyásbarna szfoezetű. Az első hátpórus a 4/5 szelvényközti ·barázdá
ban fekszik. A hím ivarnyílásokat mirigyes duzzanat veszi körül. 
A serték pá;rosan állanak. A nyereg 6 szelvényre terjed ki; A serdülési 

· dudorok a 27-28 .. szelvényeken vannak; néha kissé a 26. és 29, szel
vényre is átérnek (18. ábra: A). A 4 pár ondózsák a. 9�12., a 2 pár 
ondótáska a 9. és 10. szelvényben foglal helyet. A test hossza 80-130 
mm, szélessége 2-4 mm. Szelvényszám 80-132 .. 

Vízi vagy kétéltű életmódot folytató faj. Eddig csak Mágyarországról (Balaton-.· 
akarattya) és· Romániából (Erdély) ismeretes 

halatonka POP 

4 (3) ,A nyereg .előrébb fekszik, a 27. szelvénynél nem ér tovább. Méretei� 
· hen és egyéb Mlyegeibe;n megegyezik a tipikus tetraiMrá-val; azonban 
··könnyen· megkülönböztethető attól,. mert á hím iva:rnyílások a 15. 

szelvényen fekszenek. 
. Kétí\ltií állat. Kö�ép- és· Nyugat-Európa, valamint Észak-Amerika lakója. · 
Hazánkban sokkal .ritkább, mint. a .tipikus faj 

tetraedra var. hercynia MICH. '' 

5. nem: Allolohophora EIBEN 

A fej �pilobikus, ritkábban tanylobik�s, A hím ivarnyílások a 15., a no1 
ivarnyílások a 14. szelvényen találhatók; A serték szorCJs párokba rendeződtek. 

Szárazföldi;· �lsosorban talajlakó szervezetek. Fa:j'okban igen gazdag nem, hazánkban 
is 10 fajuk és 8 fajváltozatuk él. 

1 (12) .A serdülési dudorok a 24�29. ·szelvények valamelyikén kezd5dnek. 

2 (5) 2 pár ondótáska van, amelyek pórusai a 9/10 .és 10/11 szelvényközti · barázdában találhatók. 
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17. ábra. Nyeregtájékok hasoldalról. A: Allolobophora tosea SAV.; B : . AUolobophora Gewgii 
var. transylvanita Po:e; C: Allolobophora jassyensis MwH.; D : Eiseniella tetraedra SAv: 

(POP nyomán, vázlatosan) 
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3 (4) 

ANDRÁSSY IS'.l'V ÁN III. 

Az első hátpórus. a 4/5 szelvényközti barázdába hyílik. A szelvények 
háromgyűrűsek. A fej epilobikus .. A hím ivarnyílások pereme mirigy
szerűen. megduzzadt. Nyeregképlet: 24., · 25,, 26-32., 33. = 7-9. 
A serdülési dudorok a 29-31. · szelvényen vannak (17. ábra: A). 
Az· 5/6-:- 10/11 szelvényválaszfalak vékonyabbak, mint a többiek. Az 
ondózsákok a 9-12. szelvényben fekszenek, az on.dotáskák pedig a 
10. és 11. szelvényben találhatók. A test 35-150 mm hosszú és 2-4 
mm vastag. Szelvényszám 120-170. 

. Mezogazdasági és erdei talajban él. Úgyszólván az egész világon elterjedt. 
Magyarországon nem ritka, föleg a Dunántúlon 

rosea SAV. 

4 (3) Az első hátpórus a 18/19 szelvényközti barázdában fekszik. A fej épi
lobikus, A hím ivarnyílások körül mirigyes duzzanat nem található. 
A nyereg gyűrű alakú, a hasoldalon gyengébben fejlett ; képlete : 
23., 24., 25., 26-32., 33., 34; = 6-12. A serdülési dudorok a 28-31. 
szelvényeken fekszenek. 3 pár ondózsák van, a 9., 11. és .12. szelvény
ben ; az első pár kisebb, mint a másik kettő. A 9. vagy a 9. és 10. 
szelvény hasi sertepárja ivarsertévé alakult. A test hossza 65-110 
mm, szélessége 3 mm körül. Szelvényszám 120-128. 

Folyók és tavak partján él. Közép-Európában és a Kaukázusban ismeretes. 
Hazánkban eddig csak a · Mátrában találták 

Handlirschi .RosA 

5 (2) Legalább 3 pár ondótáska van. 

6 (9) A serdülési dudorok a 25., az ondótáskák nyílásai a 13/14 szelvény
közti barázdában kezdődnek. 

7 (8) Az ondótáskák száma 5 pár. A szelvényszám 250-nél kevesebb. A szel
vények 2 gyűrűből állanak. A fej epilobikus. Az első pár hátpórus a 
12/13 vagy 13/14 barázdában található. A hím ivarnyílásokat mirigyes 
udvar veszi körül. Nyeregképlet: 25-33. = 9. A serdülési dudorok a 
25'--33. szelvényen fekszenek. A 6/7-9/10 szelvényválaszfal véko
nyabb, mint a többi. 2 pár ondózsák van, a 11. és 12. szelvényben. 
Az ondótáskák a 14-18. szelvényben fekszenek, nyílásaik a 13/14-
17/18 barázdában vannak. A test 85-125 mm hosszú és 5-7 mm 
vastag.· Szelvényszám· 215-230. 

8 . (7) 

Talajlakó állat. A Bánátban endemikus 
Dugesi var. getica PoP 

Az ondótáskák száma 6 vagy 7 pár. A szelvényszám 250-nél több. 
A fej epilobikus. Az első hátpórus a 11/12, 12/13 vagy 13/14 szelvény
közti barázdában található. Nyeregképlet : 24., 25-34., 35., 36., 37. 
Az 5/6-9/10 szelvényválaszfal vastagabb, a 4/5 és 10/11 válaszfal 
pedig vékonyabb, mint a többi. A 2 pár ondózsák a 11. és 12. szel
vényben helye·z:kedik el. A 6-7 pár ondótáska a 14-19., illetve a 
14-20. szelvényben fekszik. NyíLásaik a 13/14-18/19, illetve a 19/20 
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szelvényközti barázdában találhatók ... A test hossza 140-:-170 mm 
szélessége maximálisan 7 mm. Szelvényszám 290-360. 

Talafban él,· a Bánátban honos 
Dugesi var. opisthocystis . RosA 

'9 (6) A se:rdülési dudorok a ·25, szelvénynél hátrább kezdődnek, míg az· 
első ondótáska-pórusok · a. 9/10 . szelvényközti barázdában vannak,. 

10 (11) A szelvények kívülről 2 gyűrűből állanak. A fej epilobikus. Az első 
hátpórus a 8/9 vagy a .9/10 barázdában található. A hím ivarnyílások 
i:p.irigyes ajkakkal vannak körülvéve. Nyeregképlet : %28., 28., · %29., 
29., 30-37., 38., 39. =19-11. A serdülési dudorok a %29., 29-37., 
38;, 39. ·szelvényeken fekszenek (16. ábra:·· A). A 2 pár ondózsák a 
11. .és 12. szelvényben, az 5, ritkábban 4 vagy 3 pár ondótáska pedig a 
9�14; szelvényben foglal helyet.· Utóbbiak nyílásai a 9/10�13/14 
barázdában .talitlhatók. A test 70-'-160 mm hosszú és 4-7 mm széles. 
· Szelvényszám 165-:200. 

·Erdei és kerti t.alajban él. Kdet-M:agyaro�szágon és Romá�ában honos
Ritka faJ. 

Dugesi var. dacica POP. 

11 (10) A szelvények 3 gytirűből állan�k. A test fehéros színezetű. Az első 
hátpórus a 8/9 barázdában van. Nyeregképlet: 26., 27., 28_:.36., 37., 
3.8., 39, A serdülési dudorok a %27,, 28., 29-36., 37. szelvényeken 
ülnek; Az 5/6-8/9 szelvényválaszfalak vastagabbak, a 9/10 válaszfal 
vékonyabb, mint á többi. 2 pár .ondózsák van; a 11. és 12. szelvény
ben, v:alamint 3 pár o:ridótáska a 9., 10., 11. szelvényben. Utóbbiak 
nyílásai a 9/10� 11/12 barázdában találhatók. Hossza 95, szélessége 
3,5-5 mm. Szelvényszám 107_:210. ·· 

Erdei és. kerti tal;jban él.· A Kárpátok· koszorúján belül. �s Jugoszláviában 
fameretes. Hazánkban meglehetosen ritka · · 

Dugesi var. Sturanyi RosA 

12 (1) A serdülési dud<;irok · á 30. szelvényen vagy az után kezdődnek, vagy 
teljesen cs,ökevényesek. 

13 (14) Az ondótáskák hiányzanak. A test hátulsó része erősen lapított. Zöldes
fekete színezetű. A fej epilobikus. Az első hátpórus a 4/5 vagi az 5/6 

. 4* 

· szelvényközti barázdában van. Az 5/6-13/14 szelvényválaszfalak e:rősen, 
a 14/15 válaszfal gyengébben megvastagodott. Az izmosgyomor a 
17-18., a 6 pár szív a 6-11. szelvényben fekszik. A hím iv�rnyílíÍ

. sok ajkai mirigyszerűen megduzzadtak. · A nyereg kevéssé feltűnő, 
vöröses.; képl�te: 36., 37;,. 38-44., 46., 47. = 9�1L A. serdülési 

. dudorok teljesen hiányzanak vagy csak nagyon gyengén. fejlettek. 
Az ondótáskák hiányzanak; 4 pár ondózsák van, a 9_:12. szelvényben; 
az első' kettő kisebb, miut a két hátulsó. A test 80-,100 mm hosszú 
és 4.....:6 mm széles. Szelvényszám 110-264. 

. Vízinövények gyökereih, .. az · iszapban, továbbá nedves földben · él. Magyar· 
országon és .. Szlovákiában ismeretes, eléggé ritka . 

duhiosá ÖRLEY 
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· 14 (13) Az ondótáskák megvannak. 

15 (32) Az ondótáskák száma 2 pár. 

16 (19) A szelvények kívülről 2 gyűrűből állanak. A serdülési dudorok a 38. 
vagy 40. szelvényen kezdődnek. 

17 (18) 

18 (17) 

A serdülési dudorok a 38. szelvényen kezdődnek. Szelvényszám 250-nél 
kevesebb. A fej epilobilrns. Az első hátpóri.:ts a 9/10 vagy a 10/H szel
vényközti barázdában található. A hím ivarnyílásokat mirigyes duzza
nat veszi körül. Nyeregképlet : Y233., 33., 34., 35-Y244., 44., 45. = 
12-13. A serdülési dudorok a 38-Y243., 44. szelvényeken foglal
nak helyet. 4 pár ondózsák van, a 9-12. szelvényben és 2 pár 
ondótáska, a 10. és 11. szelvényben. Utóbbiak nyílásai a 9/10 és 10/11 
barázdában találhatók. Hossza 95-190 mm, vastagsága 6-8 mm. 
Szelvényszám 228-248. 

Talajban élő állat. A Bánát endemikus faja 

mehadiensis var. Boscaiui PoP 

A serdülési dudorok a 40. szelvényen kezdődnek. Szelvényszám 250-nél 
nagyobb. A fej epilobikus. Az első hátpórus a 10/11. szelvényközti 
barázdába nyílik. A hím ivarnyílások ajkai megduzzadtak. Nyereg
képlet:. 35., 36-47., 48. = 13--,-14. A serdülési dudorok a 40., 42-47. 
szelvényeken ülnek. 4 pár ondózsák és 2 pár ondótáska található. 
Előbbiek a 9-12., utóbbiak a 10. és 11. szelvényben helyezkednek el. 
Az ondótáska-pórusok a 9/10 és 10/11 barázdában vannak. Hossza 
190-200 mm, szélessége 4-6 mm. Szelvényszám 270 körül. 

Talajban él. A Kárpát-medence déli területéin honos, meglehetősen ritka 

mehadiensis RosA 

19 (16) A szelvények kívülről 3 gyűrűből állanak. A serdülési dudorok a 30., 
31. vagy 32. szelvényen kezdődnek. 

20 (23) A serdülési dudorok a 31-32. szelvényig érnek. 

21 (22) A szelvényszám legfeljebb 100. A nyereg 8 szelvényre terjed ki. A fej 
epilobikus. A pigment hiányzik. Az első hátpórus a 4/5 barázdában 
található. A hím ivarnyílások ajkai erősen megduzzadtak, mirigyesek. 
Nyeregképlet : 25., 26..:...33. = 8-9. A két pár serdülési dudor a 30. 
és 31. szelvényen vagy a 30/31 és 31/32 barázdában ül (14. ábra.) A 
6/7-9/10 szelvényválaszfal vastagabb, mint a többi. A 11. és 12. szel
vényben 2 pár ondózsák, a 10. és 11. szelvényben pedig 2 pár ondó
táska található. Utóbbiak nyílásai a 9/10 és 10/11 barázdában vannak. 
A test 38-48 mm hosszú és 3-3,5 mm vastag. Szelvényszám 91-98. 

Főleg mezőgazdasági talajban élő faj, az agyagos földet is kedveli. Magyar
országon (Tiszántúl, Középhegység), Romániában és Olaszországban ismeretes 

Antipai MICH. 
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22 (21) A szelvényszám több, mint 150. A nyereg 9-10 szelvényre terjed ki. 
A fej proepilobikus. A test fehéres színezetű. Az első hátpórus a 4/5 
szelvényközti barázdában található. A hím ivarnyílások duzzadt ajkak
kal vannak körülvéve. Nyeregképlet: Yz25., 25., 26-34. = 9-10. 
A 2 pár serdülési dudor a 30. és 32. szelvényen helyezkedik el. 2 pár 
ondózsák és 2 pár ondótáska van ; előbbiek a 11-12., utóbbiak a 
10-11. szelvényben fakszenek. Az ondótáskák nyílásai a 9/10 és 10/11 
barázdába torkollanak. Hossza 90-155 mm, szélessége 3,5-6,5 mm. 
Szelvényszám 160-180. 

Erdei és kerti talajban, továbbá szántóföldben él. Elterjedési területe Magyar• 
ország, Románia, Jugoszlávia és Olaszország 

Léoni MICH. 

23 (20) A serdülési dudorok a 32. szelvényen túl érnek, a 33-34. szelvényen 
végződnek. 

24 (27) Az első hátpórus a 4/5 szelvényközti barázdában található. 

25 (26) A hím ivarnyílások kicsinyek, nincsenek mirigyszerű ajkakkal körül
véve. A fej epilobikus. A színezet fehér. A nyereg a 29-35., ritkábban 
a Yz28-35. vagy a Yz29-Yz35. szelvényen fekszik. A serdülési dudo
rok száma 2 pár, a Yz30-Yz34. szelvényen találhatók (17. ábra: B). 
4 pár ondózsák van, a 9-12. szelvényben és 2 pár ondótáska, a 10. 
és 11. szelvényben. Utóbbiak pórusai a 9/10 és 10/11 szelvényközti 
barázdában találhatók. Hossza 45-95 mm, vastagsága 3-4 mm. 
Szelvényszám 112-114. 

A Kárpát-medence keleti felében élő, talajlakó faj 

Georgii var, . transylvanica Pop 

26 (25) A hím ivarnyílásokat m1ngyszerű udvar veszi körül, szembeötlők. 
A fej epilobikus. A színezet fehéres. A nyereg a Yz 26., 27., 28., 29-35. 
szelvényeken található. A serdülési dudorok elhelyezkedése : 31., 
32-34., Yz35 (17. ábra: C). Az ondózsákok száma 4 pár (a 9-12. 
szelvényben), az ondótáskáké 2 pár (a 10. és 11. szelvényben). Az ondó
táska-pórusok a 9/10 és 10/11 barázdába nyúlnak. A test hossza 60-70 
mm, vastagsága 2-4 mm. Szelvényszám 95-138. 

Főleg mezőgazdasági talajnemekben élő faj, a vályogtalajokat kedveli: Közép
Európa, Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika lakója. Hazánkban a Duna�Tisza közén 
és a Középhegységben él 

jassyensis MrcH. 

27 (24) Az első hátpórus jóval hátrább fekszik, leghamarább a 8/9 szelvény
közti barázdában található. 

28 (31) Az első hátpórus a 8/9 vagy a 9/10 barázdába nyílik. 

29 (30) Az azonos oldalon levő 2--,2 serdülési dudor nem függ össze egymással. 
A fej epilobikus. A színezet meglehetősen változó : szürke, húsvörös, 
barna, sárgás vagy kékes árnyalatú. Az 5/6-9/10 szelvényválaszfal 
erősen megvastagodott ; a legvastagabb a 7 /8 válaszfal. A hím ivar· 
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nyílások ajkai erősen megduzzadtak. Nyeregképlet: 26., 27., 28-34:,. 
35. = ·7-8. A serdülési dudorok a 31. és 33. szelvényen helyezkednek 
el (16. ábra : B). Az ondótáskák nyíiásai a 9/ID és 10/11 szelvényközti 
barázdában találhatók. A 9., 10. és 11. szelvény sertéi ivarsertékké 
módosultak ; kissé hosszabbak és vékonyabbak, mint a többi serte_ 
A test 60-170 mm hosszú és 4-5 mm széles, Szelvényszám 100-248_ 

Foleg szántóföldben (homokostól agyagos talajig) és kerti talajban él, de 
mocsaras helyeken is megtalálható, Egész Európában, Amerikában, Dél-Afrikában„ 
Ausztráliában, továbbá Indiában ismeretes, igen nagy elterjedésű. Magyarországon_ 
- föleg mezőgazdasági talajokban - igen gyakori ; egyik legközönségesebb gilisztánk 

caliginosa SAV. 

30 (29) Az azonos oldali serdülési dudorokat keskeny sáv köti össze ; a 30.,. 
31-33., 34. szelvényen fekszenek. Méreteiben az előző fajhoz hasonló. 

31 (28) 

Talajlakó. Foleg melegebb vidékeken honos, a tipikus fajhoz hasonlóan nagy 
elterjedésií 

caliginosa var. trapezoides DuG. 

Az első hátpórus a 12/13 szelvényközti barázdában található. A fej 
epilobikus. Színezete szürke, erősen. irizáló. A test elülső részén lev6 
serték nagyobbak, mint a hátulsók. A 6/7-8/9 szelvényválaszfal erősen 
megvastagodott. A hím ivarnyílásokat mirigyes udvar veszi körül.. 
A nyereg a 27., 28-35. szelvényeken fekszik, 8-9 szelvényre terjed ki. 
A serdülési dudorok a 32-34. szelvényen helyezkednek el. Az ondó
táskák nyílásai a 9/10 és a 10/11 szelvényközti barázdában találhatók. 
4 pár ondózsák van, amelyek közül az első kettő (9. és 10. szelvény
ben) nagyobb, mint a két hátulsó (11. és 12. szelvényben). A 31., 33. 
és. 34. szelvény sertéi ivarsertékké módosultak A test hossza 120-160, 
mm, szélessége 6-8 mm. Szelvényszám 160-200. 

Szántóföldben és kerti talajban él. Csaknem egész Európában és Eszak
Amerikában elterjedt. Hazánkban sem ritka 

longa DDE 

32 (15) 3 pár ondótáska van. · 

33 (34) Az első hátpórus a 3/4 vagy a 4/5 szelvényközti barázdában található ... 
A szelvényszám 250-nél kisebb. A nyereg a 11-14 szelvényre terjed ki. 
A fej epilobikus. A szelvények kívülről részben 2, részben 3 gyűrűből 
állanak. A hím ivarnyílásokat mirigyes udvar veszi körül. Nyereg
képlet: 36., 37., 38-48., 49. = 11-14. A serdülési dudorok a 43-47., 
48. szelvényen fekszenek (16. ábra: D). A 6/7-12/13 szelvényválasz
fal erősen megvastagodott. A 4 pár ondózsák a 9-12:, a 3 pár ondó
táska a 9-lL szelvényben helyezkedik el. Az ondótáska-pórusok a 
8/9, 9/10 és 10/11 barázdába nyílnak. A test 150-250 mm hosszú, 
szélessége pedig 3,5-6 mm. Szelvényszám 120-240. 

Talajlakó faj. Magyarország, Csehszlovákia és Románia lakója. Ri.tka állat 

duhiosa var. pontica PoP 
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Az első hátpórus a 12/13 vagy a i3/14 barázdában található. A szel
vényszám több, mint 300. A nyereg 22,---27 szelvény terjedelmű. A fej 
epilobikus .. A szelvények kétgyűrűsek. A hát barnás színezetű. A hím 
ivarnyílások . ajkai erősen megduzzadtak, mirigyesek .. Nyeregképlet : 
36., 37., 38., 39:, 40-59., 60., 62., 63., 64., 65. · 22-27. A serdülési 
dudorok a %50., 50., 51- %58., 62. szelvényeken ülnek. A 4 pár · 
ondózsák a 9�12., a 3 pár ondótáska pedig a 10-12. vagy 11 ---:-13. 
szelvényben helyezkedik el. Utóbbiak nyílásai a 9/10, 10/11 és 11/12 
szelvényközti . barázdában találhatók. A test hossza 300-1100 mm, 
vastagsága pedig 8-18 .mm; Szelvényszám 335-391. 

Főleg kerti talajban él. A Kárpát-medence délebbi részein honos ; egyik 
. legnagyobb testű gilisztánk 

rohusta RosA 

6. nem ; Octolasium ÖRLEY · 

A fej epilobikus, ritkán tanyfobikus. A női ivarnyílások a 14., a Mm ivar
nyílások a 15. (nagyo;n ritkán a 17-30. szelvények valamelyikén) szelvénye;n 
foglalnak helyet. Az izníosgyomor 2 vagy több szelvény terjedelmű. Az ondó
zsákok száma 4 pár, a 9-, 12. szelvényben fekszenek. Az ondótáskák száma 
fajonként változó; 2-,-7 pár. 

Főleg talajban élő állatok 

1 (4) Az ondótáskák száma 2 pár. 

2 (3) Az első hátpórÚs a 11/12 szelvényközti barázdában található. A fej 
epilobikus. A test halványszürke. A serték a test elülső részén szoros, . 
a hátulsó tájékon laza párokban állanak. A hím ivarnyílások keskeny, 
de jöl látható mirigyes ajkakkal vannak körülvéve. Nyeregképlet: 
29..;..._34. = 6. A serdülési dudorok a 30-33. szelvén,yen feksze:nek. 
Az ondótáska-pórusok a 9/10 és a 10/11 barázdába nyílnak. A:test 
65-180 mm hosszú és 7-""-8 m:rn széles. Szelvényszám 104-156. 

3 (2) 

Erdei és kerti talajban él., de mocsaras, vizenyős helyeken is előfordul. Hazája 
Európa,· Dél-Amerika és. Ausztrália, Magyarországon nem ritka 

cyaneum SAV. 

Az első · hátpórus előrébb van. A fej epilobikus, Kékesszürke,· ritkán 
vörösesszürke árnyalatú. Az első hátpórus a 8/9, 9/10 vagy 10/11 baráz
dába;n található. A hím ivarnyílásokat jól fejlett mirigyes ajkak veszik 

. körül. A serték a test elülső részén szor�s, hátul laza párokhán állanak. 
Nyeregképlet : 30�35. == 6. A serdülési dudorok a 31-34. szelvényen 
helyezkednek el (18. ábra: D). Az o:ndóiáskáknyílásai a 9/10 és 10/11 
barázdában vannak. A 4 pár ondózsák .a 9-,--12. szelvényben fekszik. 
A test 40:_160 mm hosszú és 3-5 mm vastag. Szelvényszám 100:_165. 

Túlnyomórészt talajlakó állat ; · kövek alatt,· erdei talajban é� szántóföldön él, 
· de mocsaras helyeken is megtalálható. Hazája egész ·Európa, India, Észak-Afrika, 
Amerika és Ausztrália .. Magyarországon mindenütt · gyakori, főleg kötött talajban. 
( = Dmdrobaena lactea ÖRLEY) ' ·. 

Jacteum ÖRLEY· 
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4 (1) Az ondótáskák száma 5-7 pár. 

5 (8) 5 pár ondótáska van. 

6 (7) Szelvényszám 150-160. A fej epilobikus. A szelvények 2 gyűriíből 
állanak. Az első hátpórus helye változó, a 6/7, 7/8, 8/9, 11/12, 12/13 
vagy ritkábban a 13/14 barázdába nyílik. A serték nem rendeződtek 
párokba. A hím ivarnyilások körül nincs mirigyes udvar. Nyereg
képlet: 29., 30-37. = 8-9. A serdülési dudorok a 29., 30-37., 
38., 39. szelvényeken ülnek. Az 5/6-14/15 szelvényválaszfalak vas
tagabbak, mint a többiek. A 4 pár ondózsák a 9-12., az 5 pár ondó
táska a 6-10. vagy a 6., 7., 8., 10. és 11. szelvényben található. Utób
biak nyílásai a 6/7-10/11 barázdában vannak. Hossza 85-205 mm, 
vastagsága 3-8 mm. 

Talajlakó. Közép- és Dél-Európában, Kisázsiaban és Ukrajnában honos 

transpadanum RosA 

7 (6) Szelvényszám 160-210. A fej epilobikus. A test szürkés színezetií. 
Az első hátpórus helye változó : 9/10, 10/11, 11/12 vagy 12/13. A hím 
ivarnyílások nincsenek mirigyes ajkakkal körülvéve. A serték egyesével 
állanak. Nyeregképlet : %29., 30-38. A serdülési dudorok a 30-38. 
szelvényen fekszenek (18. ábra: B). A 4 pár ondózsák a 9-12., az 5 
pár ondótáska a 6., 7., 8., 9. vagy 10. és 11. szelvényben helyezkedik el. 
Az ondótáska-pórusok a 6/7-10/11. barázdában találhatók. Hossza 
135-280 mm, szélessége 5-8 mm: 

Erdei és kerti talajban él. A Kárpát-medence keleti részében honos, ritka 

Gradinescui PoP 

8 (5) 6 vagy 7 pár ondótáska van .. 

9 (12) Az első ondótáska-pórusok az 5/6 barázdában találhatók. 6 pár ondó
táska- van. 

._:_:... 

. ·1 

I·. 

A i--:----i B r------1 e 

18. ábra. Nyeregtájékok hasoldalról. A : · Eíseniella balatoníca POP; .. B : Octolasium Gr'ádínes
cui Pop ; C : Octolasíum lissaense MrcH. ; D : Octolasium lacteum ÜRLEY (POP nyomán, váz

latosan) 
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A test 250 mm-nél nem :nagyobb, szelvényszám legfeljebb 150. A fej 
epilobikus. A szelvények kívülről 2 gyűrűből állanak. Az első hátpórus 
a 7/8-13/14 szelvények valamelyikén található. A hím ivarnyílások 
ajkai nem duzzadtak meg. A serték egyesével állanak. Nyeregképlet: 
29-36. vagy kivételesen %28., 28-36. = 8�9. A serdülési dudorok 
a 29-37. szelvényeken ülnek (18. ábra: C). 4 pár ondózsák és 6 pár 
ondótáska van; előbbiek a 9�12., utóbbiak az 5., 6.; 7., 8., 9. vagy 
10. és 11. szelvényben fekszenek. Az ondótáska-pórusok az 5/6-10/11 
barázdába nyílnak. Hossza 80-150 mm; szélessége 4-6 mm. Szel
vényszám 98-150. 

Talajlakó állat. Hazája Közép- 6s Dél-Európa. Hazánkban csak szórványosan 
észlelték· 

'lissaense MIOH. 

11 (10) A test 200 mm-nél nagyobb, szelvényszám 200-nál több. A fej epi
lobikus. A hátpórusok kicsinyek A hím ivarnyílások · :nincsenek miri
gyes udvarral körülvéve. A serték nem rendeződtek párokba. Nyereg
képlet: %28-36. = 8%. A serdülési dudorok a 29-37. szelvényen 
foglalnak helyet. Az 5/6-:-14/15 válas:z;fal megvastagodott. A 4 pár 
ondózsák szabályosan: a 9-12. szelvényben helyezkedik el, míg a 6 
pár ondótáska az 5-10. szelvényben található. Utóbbiak nyílásai az 
5/6-10/11 szelvényközti barázdában vann_ak. Hossza 220 mm, vastag
sága 12 mm. Szelvényszám 229. 

12 (9) 

Talajban élo állat. Mind ei ideig csupán FRIVALDSZKY találta egyetlen pél
dányát a Bihar hegységben, s ÖRLEY leírása óta nem került ismét. elo. Nincs ki
zárva azonban, hogy POP által 1938-ban, Erdélyben leírt Octolasium Racovitzai ezzel 
a fajjal azonos. ( == Dendrobaena Frivaldszkyi ÖRLEY) • . 

Frivaldszkyi ÖRLEY 

Az első ondótáska-pórusok a 6/7 barázdába nyílnak. 7 pár ondótáska 
van. A fej epilobikus. A színezet vöröses, ibolya vagy barna. A test 
hátulsó része erősen lapított. A serték nagyok, csak laza párokban 
állanak vagy teljesen elk:ülönültek. Az első hátpórus a 11/12-14/15 
szelvényközti barázda vala.melyikén található. Az izmosgyomor . a 17. 
és 18. szelvényben foglal helyet. A hím ivarnyílások kicsik, alig látha
tók. A nyereg a 26., 27., %28., 28., 29., 30-'34., 35., 36., 37., 38. szel
vényeken található. 6-10 szelvény hosszúságú. A serdülési dudorok 
helye : 27., 28., 29., 30-36., 37., %38., 38., 39., 40. 4 pár ondózsák 
és 7 pár ondótáska van. Előbbiek a 9-12., utóbbiak pedig a 6-12. 
szelvényben foglalnak helyet. Az ondótáska-pórusok a. 6/7 -12/13 
barázdába nyílnak. A test hossza·erőseningadozó, 80-400 mm, vas
tágsága 7-10 mm. Szelvényszám 160-251. 

K�rti és erdei talajban, továbbá · szántóföldön él. Közép- és Dél-Európa, 
valamint Észak-Afrika lakója. Hazánkban gyakori. ( = Dendrobaena complanata 
DuG.) 

complanatum DuG. 
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Irodalom.* 1. CJ]RNOSVITOV, L.: Die Oligochaetenfauna der Karpathen. I. (Zool. Jahrh. 
Syst. 55. 1928).· - 2. C�RNOSVITOV, L. : Die Oligochaetenfauna der Karpathen. II. (Zool. Jahrh. 
Syst. 62. 1932). - 3. CERNOSVITOV, L.: Monqgraphie der tschechoslowakischen Lumbriciden. 
(Arch. Pfirod. Vyz. Cech. 19. 1935). - 4. CERNOSVITOV, L.: Cátalögue des Oligochaetes hypogés. 
(Mus. Roy, Hist. Nat. Belgique, 15. 1939). - 5. HRABE, S. : K poz�ní dunajskych Oligochaet. 
(Acta Soc. Sci. Nat. Moravice, 13. 1941). - 6. KESSELYÁK, A.: Uher einige für die Tierwelt 
Ungarns neue Wasser-Oligochaeten. (Fragm. Faun. Hung. 5. 1942). - 7. MIOHAELSEN, W.: 
Oligochaeta. (in: F. E. Schulze, W. Kükenthal, K. Heitler, R. Hesse: Das Tierreich, x: 1900). 
;:-- 8; MICHAELSEN, W.: Oligochaeta. (in :. W. Kükenthal: Handb. d .. Zool. II. 1934). - 9. 
ÜRLEY, L. : A m:1-gyarországi Oligochaeták faunája; I. Terricolae. (Math. Term.-tud. Közlem. 
ltj. 1880)_. - 10. ÜRLEY, L. : A palaearktikus övben élő Terricoláknak revisiója és elterjedése. 
(Ertek. a term.-tud. körébol, 18. 1885). - 11. PoP, V. : Neue Lumbriciden aus Rumiinien. 
(Bul. Soc. �ti. Cluj, 9. 1938). - 12. POP, V. : Zur Phylogenie .und Systematik der Lumbriciden. 
(Zool. Jahrb. Syst. 74. 1941). - 13. POP, V.:. Einheimische und ausliindische Lumbriciden 
des Ungarischen National-Museums in Budapest. (Ann. hist.-nat. Mus. Hung. 36 .. 1943). -
14. POP, V.: Das Verwanitschaftsverhiiltnis zwischen Dendrohaena platyura (Fitzinger) 
und Octola�ium montanum Cernosvitov (Oligochaeta). {ZooL Jahrb .. Syst. 76. 1943). - 15. 
POP, V.: Ujahb adatok az erdélyi Lumbricidák ismeretéhez. (Fauna Hung. 1. 1944). - 16. 
PoP, V.: Die Lumbriciden der Ostalpen. (Ann. Acad. Rep. Pop. Roma.ne, Ser. III. 22. 1947). 
- 17. PoP, V.: Lumbrícidele din Romania. (Ann. Acad. Rep. Pop. Romane, Ser. A. 1. 1950). 
- 18 .. SPERBER, Ch.: A guide for the determination .of European, Naididae. (ZooL Bidr. 
Uppsala, 29, 1950). - 19. SzüTS, A. : Magyarország Lumbricidái. (Allatt. Közlem. 8. 1909). 
- 20 .. UDE, H.: Oligochaeta. (in: Fr. Dahl: Die Tierwelt Deutschl. 15. 1929). - 21. VÁN
GEL, J. : Gyűrűsférgek (Annelides). (in: Baláton tud. tanulm. eredm. II. 1897). 

* Az irodalomjegyzékben csak azok a legfontosabb rendszertani művek szerepelnek, 
:amelyeken a jelen synopsis összeállítása elsősorban alapszik. 
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FÜGGELÉK 

A füzet kézirátának lezárása után Magyarország gyűrűsféreg-faunájának egy rendkívül 
érdekes újabb tagja vált ismeretessé. Ponyi Jenőnek a nemrég feltárt Béke-barlangban gyűjtött 
anyagából előkerült egy kis féregfaj, a Troglochaetus Beranecki Delachaux, amely nemcsak mint 
faj új a magyar faunára, hanem egyszersmind hazánk állatvilágára nézve új osztályt (Archian• 
nelida) is képvisel. Az érté_kes lelet leírása külön közleményben részletesen is megjelenik; hogy 
azonban a Magyarország Allatvilága e. gyfijteményes kiadásból se maradjon ki, rövid leírását 
az alábbiakban közlöm. 

·· 

Osztály 

ARCHIANNELIDA - ŐSGYŰRŰSFERGEK 

A gyűrűsférgek ma élő legkezdetlegesebb szervezetű képviselői. Testük 
csak kevés szelvényből áll, amelyeken helyváltoztató szerveket, ún. csonk
lábakat egyáltalán nem, vagy csak kezdetleges alakban találunk. Testükön 
gyakran csillókoszorúk fordulnak elő. Túlnyomórészt tengeriek, édesvízi fajaik 
is tengeri maradványoknak tekinthetők. Egyetlen rendjük van, amely az osztály
lyal együtt új a magyar faunára. 

1. rend : POLYGORDIOIDEA - LÁBATLANOK 

Az osztály jellemzése .vonatkozik rájuk. Több családjuk közül csak egy• 
nek van hazai képviselője. 

1. család : NERILLIDAE - FÜLESFÉRGECSKÉK 

Szelvényezettségük kezdetleges. A fejen jól fejlett, csillókkal borított 
tapogatólebeny található .. Törzsszelvényeik száma 7---,-9. Kezdetleges csonk
lábaik vannak, amelyeken 3-16 pár hosszú serte ül. A fejszelvényben rendesen 
kitinizált állkapcsok találhatók. Hazánkban egy nemük ismeretes. 

1. nem: Troglochaetus DELACHAUX 

Tapogató lebenyük fejlett. Törzsszelvényeik száma 8. Az analis kacsok 
(cirrus) hiányzanak. A csonklábak sertéi egyszerűek, s�ámuk 3-'---6 pár;. 
a hátulsók kivételével hosszabbak, mint a test átmérője. Allkapcsaik fejlettek, 
A végbélnyílás terminális. Edd:íg csupán egyetlen faja ismeretes. 

A test hossza rendesen kisebb 1 mm-nél. DELACHAUX 1921-ben írta 
le egy svájci barlangból, azóta csupán Németországból mutatták ki. Barlang
lakó, illetve talajvízi állat, tengeri reliktum. Magyarországon 1955-ben került 
elő - egyszerre több példánya is - a Béke-barlang talajvízéből 

Beranecki DELACHAUX 





MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA 

.e_ddú;J t1!/J!fJ�lnLt /Jlxdei 

Dr. Soós Árpád: Bábtojó legyek - Muscidae pupiparae (16 ábrával) 
XV. kötet (Diptera II.) 17. füzet. 

Dr. Mihályi Ferenc: Igazi szúnyogok - Culicidae (25 ábrával) 
XIV. kötet (Diptera I.) S. füzet, 

Dr. Kaszab Zoltán: Különbözo csápú bogarak I. - Diversicornia I. (62 ábrával) 
VIII. kötet (Coleoptera lII.) 1. füzet. 

Dr. Soós Lajos: Kagylók - Lamellibranchia (12 ábrával) 
XIX. kötet (Mollusca, Tentaculata) 1. füzet, 

Dr. Gozmány László: Molylepkék III. - Microlepidoptera III. (16 ábrával) 
XVI. kötet (Lepidoptera) 4. füzet. 



Ára: 7,60 Ft 

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA 

kiitJei kezii liizetei : 

Dr. Erdős József: Fémfü:tkészek I. - Chalcidoidea I. (19 ábrával) 
XII. kötet (Hymenoptera II.) 2. füzet. 

Dr. Mócázr László: Pókölődarázs alkatúak - Pompiloidea (30 ábrával) 
XIII. kötet (Hymenoptera III.) 5. füzet. 

Dr. Endrődi Sebő: Lemezescsápú bogarak - Laniellicornia (107 ábrávál} 
IX. kötet (Coleoptera IV.) 3. füzet. 

Dr. Gozmány László: Molylepkék II. - Microlepidoptera II. (33 ábrával) 
XVI. kötet (Lepidoptera) 3. füzet. 



RÖVIDÍTETT RENDSZERTANI MUTATÓ 

„Magyarország Állatvilága" III. kötetének 10. füzetéhez 

(Andrássy István : Gyííríísférgek I. - .A,nnelida I, _:__ Fauna Hung. 7.) 

Achaeta. VEJD. 31, 35 
Aeolosoma EHRBG. 8 
Aeolosomatidae 7, 8 
Allolohophora EISEN 42, 49 
Allolobophora EISEN 45 
Allurus EISEN 48 
Archiannelida 1, 59 
Archioligochaeta 6, 7 
Aulophorus ScHM. 10, 11 

Branchiohdella ÜDIER 36 
Branchiohdellidae 35, 36 
Branchiura BEDD. 22, 23 

Chaetogaster BAER 11, 19 
Chaetopoda 1, 2 
Criodrilidae 36, 40 
Criodrilus HOFFM. 40 

Dendrobaena EISEN 41, 45 
Dendrobaena EIBEN 57 
Dero ÜKEN 10, 12 

Echiuroidea 1 
Eisenia MALM 41, 43 
Eiseniella MICH. 42, 48 
Enchytraeidae 8, 30 
Enchytraemi HENLE 31, 32 

Fridericia MICH. 31, 34 

Henlea MicH. 31, 33 
Hirudinoidea 1, 2 

Ilyodrilus EISEN 22, 24 

Limicolae 6 
Limnodrilus CLAP. 22, 28 
Lumhricidae 36, 41 
Lumbriculidae 35, 37 

·OSZTÁLY - NEMEK 

Lumhriculus GRUBE 37, 38 
Lumhricus L. 41, 42 

N aididae 7, 9 
Nais MüLL. 11, 15 
Neooligochaeta 7, 35 
Nerillidae 59 

Octolasium ÖRLEY 42, 55 
Oligochaeta 2 
Ophidonais GERV. 11, 21 

Pachydrilus CLAP. 31 
Paranais CzERN. 11, 20 
Peloscolex LEIDY 22, 23 
Phreoryctes HoFFM. 39 
Phreoryctidae 36, 39 
Piguetiella SPERB, 11, 15 
Polychaeta 2 
Polygordioidea 59 
Pristina EHRBG. 10, 12 
Psammoryctes VEJD. 22, 27 

Rhyacodrilus BRETSCH. 22, 28 
Rhynchelmis HoFFM. 38, 39 
Ripistes DuJ. 10, 14 

Slavina VEJD. 11, 15 
Slavina VEJD, 15 
Specarj.a SPERB. 11, 18 
Stylaria LAM, 10, 13 
Stylodrilus CLAP. 37, 38 

Terricolae 6 
Troglochaetus DELACHAUX 59 
Tuhifex LAM. 22, 27 
Tuhificidae 7, 22 

Vejdovskyella :MICH. 10, 13 

1 



FAJOK ÉS FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK 

albidus HENLE 33 
alpina RosA 4 7 
Antipai MICH. 52 
appendiculata UDEK. 15 
astaci ÜDIER 37 
Attemsi MICH. 4 7 

balatonicq POP 49 
barbata MüLL. 17 
barbatus GRUBE 28 
bavaricus ÜSCHM. 26 
Bedoti PIGUET, 25 
Beranecki DELACHAUX 59 
bisetosa LEV. 34 
Blanci PIGUET 15 
bohemica VEJD. 35 
Boscaiui PoP 52 
Bretscheri MICH. 17 
Buchholzi VEJD. 32 
bulbosa RosA 34 
byblica RosA 46 

caliginosa SAV. 54 
castaneus SAV. 42 
Claparedeanus RATZ. 30 
coccineus VEJD. 28 
comata VEJD. 13 
communis PIGUET 18 
complanata DuG. 57 
complanatum DUG. 57 
crystallinus VEJD. 19 
cyaneum SAV. 55 

dacica Pop 51 
danubialis HRABE 26 
diaphanus GRUITH. 20 
Dicksoni EISEN 34 
digitata MüLL. 12 
dubiosa ÖRLEY 51 
Dugesi RosA 50, 51 

elinguis MüLL, 17 

ferox EIS. 23 
foetida SAV. (Allolobophora) 45 
foetida Sav. (Eisenia) 45 
Frici HRABE 20 
Frivaldszkyi QRLEY (Dendrobaena) 57 
Frivaldszkyi ÜRLEY (Octolasium) 57 
furcatus ÜKEN 12 

galba HOFFM, 35 
Georgii MICHAELSEN 53 
getica PoP 50 
gordioides HARTM, 40 
Gradinescui PoP 56 

hammoniensis M1cH. 24 
Handlirschi RosA (Allolobophora) 50 
Handlirschi RosA (Dendrobaena) 45 
helveticus PIGUET 29 
Hemprichi EHRBG. 8 
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herculeus SAV. 43 
hercynia MICH. 49 
Heringianus CLAP. 38 
Hoffmeisteri CLAP. 30 
hortensis MICH. 45 

ignota STOLC 27 
intermedia BR. 13 

jassyensis MicH. 53 
Josinae VEJD. 19 

lactea ÖRLEY 55 
lacteum ÖRLEY 55 
lacustris L. 14 
lacuum HOFFM. 40 
Langi BRETSCH. 19 
Léoni MICH. 5 3 
límnaei BAER 20 
limosella HOFFM. 39 
lineatus MÜLL, 31 
lissaense M1cH. 57 
longa UDE 54 
longiseta EHRBG. 13 

mehadiensis RosA 52 
Michaelseni LAST. 28 
moldaviensis VEJD. & MRÁZ. 27 
Mrázeki HRABE 26 

nasuta EISEN 33 

obtusa GERV. (Nais) 17 
obtusa UDEK. (Dero) 12 
octaedra SAV. 48 
opisthocystis RosA 51 

Pagenstecheri RATZEL 32 
parasita HENLE (Branchiobdella) 37 
parasita 0. SCHM. (Ripistes) 15 
parasita O. ScHM. (Slavina) 15 
pardalis PIGUET 18 
parva EISEN 44 
platyura FITZ. 46 
polyphemus FITZ, 43 
pontica POP 54 

Racovitzai PoP 57 
Rhenani BRETSCH, 45 
rohusta RosA 55 
rosea SAV. 50 
rubellus HoFFM. 43 
rubida SAV. 46 

quadrivesiculata PoP. 48 
quaternarium EHRBG. 9 

serpentina MüLL. 22 
Sowerbyi BEDD. 23 
spelaea RosA 44 



Sturanyi RosA 51 
submontana VEJD. 44 

tenebrarum VEJD. 9 
terrestris L. apud MICH. 4,3 
tetraedra SAV. (Eiseniella) 48 
tetraedrus SAV. (Allurus) 48 
transpadanum RosA 56 
transylvanica PoP 53 
trapezoides DUG. 54 
tubifex MüLL. 27 

Udekemianus CLAP. 30 
uncinata ÖRST. 21 

variabilis PIGUET 17 
variegatum VEJD. 9 
variegatus MÜLL. 38 
Vejdovskyi HRABE 26 
velutinus GRUBE 24 
veneta RosA 45 
ventriculosa UDEK 33 

3 




