Odbitka z czasopisma Kosmos 1920.
Extrait de Kosmos, bulletin de la société polonaise des Naturalistes
a Leopol 1920.

Nowy gatunek wypławka dla fauny polskiej: Bdellocephala
punctata Pallas pod Warszawą1).
[Une nouvelle espèce de Triclades pour la faune polonaise: Bdellocephala punctata Pallas]
(z jedną ryciną w tekście),
podał

PIOTR SŁONIMSKI.

W ostatnich dniach marca 1920 r. zauważyłem pomiędzy
licznemi osobnikami Planaria gonocephala Duges, hodowanemi
w ciągu całej zimy w jednem z akwarjów z bieżącą wodą,
wypławka, przechodzącego rozmiarami wszystkie dotychczas
znajdowane. Po bliźszem rozpatrzeniu okazało się, że jest to
Bdellocephala punctata Pallas. Zarówno ziemia, piasek jak
i wodne rośliny pochodziły z okolic Warszawy, zwierzęta zaś
źyjące w tern akwarjum, wypławki: Planaria gonocephala Du
ges i PI. t(yrva M. Schultze, oraz ślimaki Lymnaea stagnalis L.,
Planorbis corneus L., Viviparus viviparus L. przynosiłem bądź
z parku Skaryszewskiego, bądź z Wilanowa. Chociaż nie mogę
podać naturalnego zbiornika wodnego, z którego ten ciekawy
okaz wypławka został przeniesiony do pracowni, to jednak nie
ulega wątpliwości, że pochodzi on z okolic Warszawy. Przy
tej sposobności zaznaczę, ze według ogólnej opinji różnych
autorów [Steinman i Breslau (5), Wilhelmi (4)] Bdello
cephala punctata Pallas źyje w stojących lub wolno płynących
wodach. Akwarjum z wypławkami obserwowałem często w ciągu
całej zimy, wykrycie Bd. punctata Pallas nastąpiło jednak do
piero w końcu marca, mimo rzucających się w oko różnic
w stosunku do innych gatunków Tricladidae. Być może, że
fakt ten jest w związku z charakterystyczną dla tego gatunku
zmianą trybu życia w okresie składania jaj — a mianowicie
z opuszczaniem wczesną wiosną mulistego dna i wypływaniem
*) Komunikat zgłoszony na Pos. Sekcji Zoologicznej Kom. Fizjogr
T. Nauk. Warsz. w dn. 25. stycznia 1921 r.
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na wolną powierzchnię (Halłez). Istotnie bowiem po przenie
sieniu z akwarjum do naczynia z czystą wodą, złożyła Bdellocephala punctata Pallas (12. IV. 1920) kokon znacznych roz
miarów (ca 3 mm średnicy), który w krótkim czasie zmienił
barwę z jasno-źółtej na znacznie ciemniejszą kasztanowatą,
wreszcie na ciemno-brunatną.
Na zasadzie znanych mi obecnie danych, tyczących się
rozmieszczenia wypławków w Polsce (Z. Fedorowicz, B. Ku
liński, W. Roszkowski) (6, 7, 8) należy przyjąć, że Bd.
punctata P. nie była obserwowana jeszcze u nas. (Patrz Tablica).
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Określenie Bdellocephala punctata Pallas nie przed
stawia takich, trudności, z jakiemi mamy do czynienia przy
innych gatunkach wyplawków, a to ze względu na znaczne
rozmiary, (według W. Weltnera jest to największy wypławek wodny, zauważony w Niemczech), oraz bardzo charakterystyczną głowę, osadzoną na szyjce i opatrzoną płatowatemi,
szerokiemi a krótkiemi czułkami (patrz ryc.). Znaleziony osobnik
zgadzał się pod względem cech zewnętrznych ze znanemi opi
sami L. Böh miga,
Steinmana i Bre
slau a i innych. Wy
miary jego wynosiły
w stanie rozkurczu
31 mm długości a 6 mm
szerokości. W stanie
skurczu zwierzę przed
stawiało się mniej
„imponująco“, wyka
Część głowowa. A widz, z góry, B z dołu,
(pow. ca 6 razy).
zując charakterysty
czne fałdy przybrzeżne Na stronie grzbietowej znajdujący
się licznie pigment wywoływał wrażenie barwy raczej czarnej
niż brunatnej, natomiast strona brzuszna zwierzęcia była jaśniej
sza, z rozsypanemi głównie po bokach plamkami. Pasemko
jasne, po stronie brzusznej, występowało zarówno w okolicy
wgłębienia przyssawkowatego, jak i w okolicy otworu gębo
wego, nie przedłużało się jednak poza otwór płciowy1). Nie
jest to niczem osobliwem ze względu na różnice obserwowane
przez poszczególnych badaczy.
Gatunek ten wykrył Pallas w Belgji (1774 r.), następnie
stwierdzono go w krajach sąsiednich (Francji, Holandji) jednak
pod różnemi nazwami. Jako Planaria angarensis opisał go
G-erstfeldt z Angary koło Irkucka, na Syberji, z tamtych
też stron przywiózł go prof. B. Dybowski, który poławiał
ten gatunek w jeziorze Bajkalskiem nawet w głębokości
800—1000 m. (Grube). Najbliźszemi, znanemi mi obecnie, sta
nowiskami wypławka są okolice Berlina: jezioro Tegel i Sprea
(W. Weltner 1887) i okolice Kazania (Zabussow 1900).
9 L. Böh mig (3) str. 153. i Fig. 253.
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Obecność więc Bdellocephala punctata Pallas w okoli
cach Warszawy wiąże stanowiska rozmieszczenia geograficznego
tego gatunku zachodnie z wschodniemi.
Z Zakładu Histologiczna - Embrjologicznego Uniwersytetu w Warszawie.
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résumé.

L’auteur décrit un exemplaire de Bdellocephala punctata
Pallas, provenant des environs de Varsovie. Cette espece n’a
pas oncore été observée en Pologne.
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