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GETiruIl ICHTI1YDIUM
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Ràspîntlire geograficà. în Bepublica Socialistà, Romà,nia.
In. Romà,lja, în turbàriile muntoase de la Poiana Stampii

(reg.
^
Suceava),
în iulie. Specie rarà,.
. 4.9""!.te specie .ap_arlile genului lchthgd,ium, und.e are o pozilie
specialó, din cg,uza rigidità,lii înveliqului corporal ii aparilia unoi soizi
foarte slalr vizjbili. ca qi rchthgd,ium batatonicum iarya, fozitia acestei
specii în genul lchthgdiunx'nu este încà, sigurà ; lipsesc qi àtte'gà,siri ale

::.

:.r

Fis.

716.

-

rchthsri:fr.Xi,6rffil#,y1. .n. A, dorsar;

penll! a putea decide asupra pozi{,iei ei sistematice. Ea poate
fi;.p9cigi
însó consideratà o formà de tranzitrie-spró genul chaetonotus. '
2. Ichthydium balatonieum Yarga
(fig.117)
1953,Varga, Ann. Inst. Biot. Tihany, 1949-1950, p.
1959 Yarga, Fauna Hungarica, p. 13, fig. b, C ai A
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PARÎEA SISTEMATICA

dc îngust'
Corpul es1,e alungit, cu c3,Put slab pentalobat, qi destul în trunchi,
lreptat
mai laiìdse decît gìtullAóesta ctiir urmà, se prelungeql,e
De la mijtoiul trunchiului pînà' Ia baza
car.e este mai tat il';iiù.
cúticularà, înaltà, d.c circa 5 pr, îu
creastà,o
degetelor se gasegte;"-;;ii
posterioarà
io"'Àa- A"- caienA l*la. it"n"ttiot se ingusteazà, în partea
drepte'
iar
degetele
rotunjità,,
i;il; mult,, avînd porliunea terminalà,
Marginee
ascufite'
vîrfuri
foarte apropiate unul'd.e'celàlalt, se terminà, în
tli"t-"rt#
iot""oa à dàgeteror à*t* a"",pruj
HX
iil?I.:f1
brusc. În pozilie lateraló, d"egetele sînt
curbate polio ventral qi ascufite' C.antll
este prevózut, cu o pereche de fascicule
de cili cefaUci laterali lungi qi plini qi o
pereche contopità, d'e cili orali mai mici'
Fe ,ona gîtului gi în ultima treime a
trunchiului dorsal e$te cite o pereche d-e
ciri tactili rigizi lungi. Înveliqul corpnlui
este semmgict, d.eci se contractà' la miqcàri'le animalului, însa, carena nu se
contractó- Ciliatura vent'ralà este formatà, din'2 siruri longitud'inale de fascjcule îngugte d,e cili, care se întind d'e la
zona, òefalicà pînà în zona terminalà
a corpulu{, iar în zona cefalicà, spre

"à::lll

IlÎ;

deosebire de a'lte specil de lclt'thgd'i'um,
ceic 2 fascicuLe laterale nu sînt legate'
Orificiul bucal este mic qi oval qi este

-

rfli,,íf,iyi,tÍl:
Y a B d'
'

Fis. 11?. Ichthsdium
(uupa
ga' A' dorsalt

"'rt$l;;:t

:

D i m e n's i u

"

t'

înconjurat cte, ciri tactili mici qi mobili'
Faringele este lung qi cilinilric fl a1e
oo mi" bulb posterior. Intestinul este
tung, voium]no1 gi mai.lat, în partea sa
antérioara,. rià,limea lrri se mieqoroazó
însà abia in ultima t'reimo a trunchiului'
*.

Íuli,fiìf*"?,l,"J,î,'

":"1Y.. ; t|!-llo**

1-10 P
il;il; eii,'l"i a trunchiului 26-27
iliilea fraximà,
5 p.

P"

fiíiti*;u

maximà' a crestei dorsale

9-10^ P
I,""giÀ.u d"egetelor
plante qi între
B i o t o p. Întro d-etrit'us litoral în lacuri ; int're

sbuf,

în heleqtèie piscicolo nevidater vara'
Ràspintliregeograficà.ÎnB'P'Ungarà',RepublicaSocialistà

Romània.
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.,.^l-"_a4.:,TÎi?-r^,î+ hele,;teiele de la. Cefa $i rnand, titoral între plante,
._
rn ir.ele$terele nevidate si între stuî (phragmites),
inuqdat, vara; ii tacuí
(reg. Ctuj) pe derriìus úorat, ír;;.-îil lereqtéibte d; ,,
111.9" 9i-pj"
l;oruceasca-J:ambrinoa.sa.(reg.
raqi); în

zona litoralà, între stuf vechi si
t:y^*i:1!"?t,.]lrod.qt5i
-d.easup-ra'sa,propetutui, vara i" i"Ué_rrgì.i.
ù_pecre rarà, qi singuraticà,. Dimensiunile
ei s-au îícadrat în cele d.at-e clé
(1950 ryl 1959). în Delta Dunàrii, in lapqa'-buhaiov-Mariuc
I""gr,
(reg. uobrogea), vara qi toamna, în stufà,rii inundatè.'
balatonicum, cu cuticula semirigidà, gi carena cuticularà
- _r.7htIydium
$. lcnthud?,um
mont.any? n.. sp., cu cuticura rigidà,- fotmeazà, un grup
qparlle in genul rchthgdi,um.qi
3r plltea fi concentiate'într-un nou sub"ged,
ren3r,rtizaté Ia'Chaetonotuis sau inm
nou subgefi aÍ
!:::?:!",::y:.,-gl
lchthld,ònm, Pseudoichthgdium, urmînd. ca acesta
"n din
genglul
urmà:sà, fie
dp",l
subgenuri, qi anume.: pseud,oichthyiti,um \i lchthydiunx
Try?"!]l.il
sensu
strictu. rntrucît, însà materialul sistem-atic, caré a fost u aisfoziiia
mea,,gi. a prof.
g
Y. q." ,, nu este încà, suficieht pentru a f.ace
ceosebue srstematicà,
ttmeazà, a se proceda la cufèrenlierea în favoarea
"""rjil
genului ch.aetonotus saa rchlhyitium 'dupà, îmbogà,lirea inateriatului
airal
la dìspgzifie. Reflecliile de faià aratà u:umai neEe'ditaieaìespa"jirii siJtématice a acestor specii,,acceniuatA pentru specia lchtnq:d,iurí t"î"t";;;;;
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3. Iehthydium dubium preobrajenskaia

.

..

. ,.tnr6

(10b8).'

:

(fig.

1g26

118)

Preobrajenskaia, Arb. biol. Stat. Kossino, Lieî.4,

p.6, tab. I, fig.

11

etestul de.-q,luqq!,. are un cap pentalobat, prov à,zut, ctt Z
. .9opql,
perechi
de fasciculo
$e cili cefalici, d.e.aproximàtiv aceeaqi tungúe moìeratà. Gîtul este cu foarte
putilmai îngust d.ecît caput'qi se"prel""Éóli"
în, trunchiul là,!it în -partea mijl,ocie. în partea sa ìerminau, trunEníùi
este îngustat gi se sfîrgegte cu 2 degete ielativ lungi, curbate în formà
de seceró spre interior _qi purln rotuajite ra vtuî.." zoo* aint"" d;Àet;
prezintó o invaginare adî!cà,. Degetete aa baza làrgità qi dorsal" pé
bazà,, se
i::.?f?
,gà,seqte .cîte. un spin ceva mai scurT decît lilgi;è;
degetelor. outicula
animalului este moale qi ftexibilà la miqcàrile" animalului. ciliatura ventralà este formató din 2 fîsii d'e fascicule
înguste laterale de cili ventrali, legate între ele prin'fîgii--de;lli îr;
partea cefalicà, î1tre care existó un cîmp neciliat, ^prevà/ut în parté
terminala, cu 2 spini,scurli. Astfel, partea termùalà ,
*sté
^
prevàzutà cu 2 perechiTnai
"o"potii
de spini, una dórsaló qi una ventralà.
orificiul
bucal este rotund, úubul bucàt scurtr.. iar faringele este crunari-c, i"ng
qi cu un mic bulb în.partea posterioaià,. rntestiÀ'ut este zveli-qi'r"i?]
ma,i lat în partea anterioarà. -

