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M i e c z y s l a w B O G U C K T . 
(Stacja Morska w Helu). 

O eyklu rozwojowyin meduzy Aurelia aurita L. 
w polskieh vvodaeh Baltyku. 

Sur Ie cycle évolutif de VAurelia aurita L. 
dans les eaux polonaises de la Baltique. 

Aurelia aurita L. spotyka si? w Baltyku od ciesnin dun-
skich poczqwszy az do Zatoki Finskiej w okresie miesi?cy let-
nich (MÖBIUS, 1873, BRAUN, 1884, LEVAKDEU, 1899). U naszych 
wybrzezy pojawia si§ ona okolo polowy lipca i ginie w koncu 
paidziernika. 

Nagle i masowe wyst^powanie tej meduzy u naszych wy
brzezy, oraz'brak danych w dotychczasowej literaturze, co do 
miejsc rozmnazania si? w Baltyku, daly powód do ustalenia si? 
mniemania, jakoby Aurelia aurita nie byla stalym skladnikiem 
fauny wód polskieh, lecz byla przynoszona przez prqdy do na
szych wybrzezy z zachodnich cz?sci Baltyku. Uzasadnieniem 
tego poglqdu bylo i to jeszeze, ze nikt nie stwierdzil w Zatoce 
Gdahskiej ani form larwalnych, ani malych meduz. 

W ci^gu badah mych w okresie od lipca 1932 do lipca 
1933 zdolalem stwierdzic, ze calkowity rozwój tej meduzy oc1-
bywa si? w naszych wodach przybrzeznych. 

Produkty ptciowe s^ dojrzale u Aurelia aurita w koiicu 
sierpnia. W ci^gu wrzesnia wszystkie badane samice byly juz 
zaplodnione, posiadaj^c zarodki w róznych stadjach rozwoju: 
od 2 blastomerów do planuli wlq.cznie. Planuie hodowane w kry-
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stalizatorach przytwierdzafy si? b^dz do scian naczynia, b^dz do 
powierzchni wody i po kilku dniach przeksztaicaty si? w typo-
wego polipa o 16 czulkach (scyphistoma). Analiza planktonu 
z okolic cyplu Helskiego w miesi^cu wrzesniu stwierdzila w nim 
obecnosé pianul, co nast?pnie potwierdzone bylo przez ADLE-

RÓWN^ przy analizie planktonu, zebranego w pazdzierniku i li-
stopadzie. 

W miesi^cach pózniejszych planule znikajq, przechodzqc 
w stadjum osiadtego polipa, który byl znaleziony w kolonjach 
omulków, zebranych w porcie Helskim w kwietniu 1933. 

W polowie czerwca b. roku udato mi si? znalezc w plank-
tonie kilka egzemplarzy w stadjum ,,ephyra" o srednicy 2,5 do 
3 mm, w pocz^tkach lipca zaé pojawity si? liczne mlode medu-
zy, z których znaczny procent stanowily indywidua nie prze-
kraczaj^ce 10 mm srednicy. 

Powyzsze fakty swiadcz^ o tem, ze chetbia modra (Aurelia 
aurita) jest staiym skiadnikiem fauny polskich wód Baltyku, 
i pozwalaj^ ustalic w pewnem przyblizeniu okresy roku, w któ
rych wyst?puj^ u nas kolejne stadja rozwojowe tej meduzy: 

sierpieh — dojrzaiosc plciowa, 
wrzesien - listopad — wolno plywaj^ce planule, 
grudzieiï do maja — stadjum polipa, 
maj — powstanie stadjum „ephyra", 
czerwiec — przeobrazanie si? stadjum „ephyra" w postac 
meduzy, 
lipiec i sierpieh — wzrost meduz i dojrzewanie gonad. 
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R É S U M É . 

L'auteur a constaté au cours de ses recherches exécutées en 
I932/33 que Ia méduse Aurelia aurita L. se développe dans 
les eaux cotières polonaises de la Baltique. A partir du juillet de 
1932 jusqu'au septembre de 1933 on a trouvé aux environs de 
Hel tous les stades du cycle évolutif de cette espèce. D'après 
les données acquises Ie cycle annuaire de VAurelia aurita dans 
les eaux polonaises de la Baltique se présente comme suit: 

1) la fin d'aoüt — maturité sexuelle, 
2) septembre - novembre — planula nageante, 
3) decembre - mai — stade scyphistome, 
4) mai - juin — stade ephyra, 
5) juillet — apparition de jeunes méduses de 1 cm environ 

•de diamètre, 
6) juillet - aoüt — période de la croissance et de la maturation. 
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