
FRAGMENTA FAUNISTICA MUSEI ZOOLOGICI POLONIC1 
Tom II. Warszawa, 6.XI. 1933. Nr. 9. 

Z zasitku Ligi Morskiej i Kolonjalnej 

K a z i m i e r z D E M E L . 
(He!). 

Nowe stanowisko jamochlona Perigonimus cirratus 
Hartlaub — polipa meduzy Halitholus cirratus 

Hartlaub. 

Une nouvelle station de Perigonimus cirratus 
Hartlaub dans la Baltique. 

[Z mapk ]̂. 

Jedynem dot^d stanowiskiem jamochlona Perigonimus cirra
tus HARTLAUB byla zatoka Gdanska, gdzie osiadty ten polip ko-
lonjalny, zostat raz tylko znaleziony przez wypraw? niem.ieckq 
na statku ,,Poseidon" w gl?bokosci ioo m, na pancerzu i na 
nogach pospolitego tam skorupiaka podwoja (Mesidotea ento-
mon L.). 

Znalezienie to byio wazne, gdyz po blizszem zbadaniu 
przez EPAKTLAUBA1) gatunek wspomniany okazal si? polipem 
meduzy Halitholus cirratus HARTL. (—Tiara conifera HAKCKEL), 

uwazanej w Battyku za reliktow^ form? arktycznq2), ze wzgl§du 
na swe rozsiedlenie cyrkumpolarne (Wybrzeze Murmanskie, 

n) XII Craspedote Medusen, Nordisches Plankton, Kiel, 17, 1913, p . 281. 
2) KRAMP P. L., The Hydromedusae of the Danish Waters; Kgl. Dansk. 

Vid. Selsk. Skrifter., Naturv. Math. Afd., Copenhague, (8), 12, 1927. 

EKMAN S., Biologische Geschichte d. Nord u. Ostsee; Tierwelt d. Nord u, 
Ostsee, Lfg. XXIII, Leipzig, 1933. 
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Morze Barentsa, Spitzbergen, Grenlandja, pólnocne brzegi Ala-
ski), nieobecnosc u wybrzezy europejskich Atlantyku i w Mo-
rzu Pólnocnem, oraz wyst^powanie w Baltyku w wodach g}?b-
szych, zimniejszych. 

Meduza Halitholus chratus jawi si? dosc licznie w Baltyku 
i zaleznie od pory roku w róznych jego rejonach. W Katega-
cie i w ciesninach dunskich wystgpuje od marca do maja; w ba-
senie poiudniowym (bornholmskim) Battyku od czerwca do 
lipca; w srodkowym — w sierpniu. Jej polip Perigonimus cirra-
tus przeciwnie znaleziony byt dot^d, jak powiedzielismy, raz 
tylko w gl^binach zatoki Gdanskiej. 

Uderzata wi?c raz^ca dysproporcja mi?dy stwierdzonemi 
dosc licznemi miejscami wyst^powama meduzy a jedynem 
dot^d znaleziskiem jej polipa. Ten brak danych o rozsiedleniu 
formy polipoidalnej otwartemi pozostawial wiele kwestyj odnosnie 
wyst?powania samej meduzy. KRAMP naprzykiad zastanawial si? 
nad tem, czy meduzy te w Kategacie pochodz^ z Baityku, prze-
nikn^wszy tam po przez Behy, czy tez z trwaiych stadjów roz-
wojowych przep?dzajqcych lato w Kategacie. Kazde wi?c no-
we stwierdzenie wyst?powania tego rzadkiego polipa jest godne 
zanotowania, tembardziej, ze przyczynia si? jednoczesnie do 
poznania biologji ciekawej, reliktowej w Baltyku meduzy Hali
tholus cirratus. 

Z tego tez wzgl?du uwazamy za konieczne zanotowanie 
nowego stanowiska Perigonimus cirratus, stwierdzonego przez 
nas 3 VI 1933 r. w poblizu Lawicy Srodkowej1),. w punkcie 
5S033''8 N i i6033',5 E, w gl?bokosci 64 m, na dnie pokry-
tem szarym ilem gliniastym. Liczne kolonje tego hydropolipa 
znalezione zostaly na muszelkach malza rogowca (Macoma hal-
tica L.), licznie tam wyst?puj^cego. Charakterystyczne niewielkie 
2 —3 mm wysokie kolonje, zlozone z polipów o szesciu sre-
dnio ramionach, o perisarku pokrytym drobniutkiemi ziaren-
kami piasku, nie nasuwaty zadnej wqtpliwosci co do tego, z ja-
kim gatunkiem mamy do czynienia Temperatura w tej g}?bo-

l) Podczas wycieczki naszej na statku szkolnym „Dar Pomorza", odbytej 
mi^dzy i a 7 VI 1933 r. dia blizszego poznania konfiguracji i charakteru dna oraz 
stosunków biologicznych Lawicy Örodkowej (Mittel-Bank). 



3 hiowe stanowisko Perigonimus cirratus HARTI.. 1 0 5 

kosci nie przekraczak 4°, potwierdzaj^c tern samem zimnowodny 
charakter srodowiska — normalnego dla tego arktycznego ga-
tunku. 

Mapka ilustrujqca dwa dot^d stwierdzone 
miejsca wyst?powania hydropolipa Peri

gonimus cirralus HAKTL. W Battyku. 
1. Stanowisko dotijd znane (Zatoka GdaA-

ska). 
2. Stanowisko nowe stwierdzone przez 
autora (nieco ku zachodowi od Lawicy 

Srodkowej). 

Ze Stacji Morskiej w Helu. 

RESUME. 

L'auteur établit dans la Baltique une nouvelle statio de 
Perigonimus cirratus H.VRTLAUB — hydropolipe qui n'etait pas 
trouvé jusqu'a présent qu'une seule fois dans la profondeur du 
Golfe de Danzig par le bateau des recherches „Poseidon". 
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Cette espèce —polype de meduse Halitholus cirratus HARTL. — 
a été trouvé par I'auteur Ie 3 VI 1933 ^ dans Ie voisinage de 
Mittel-Bank (55° 33',8 N i6033'(3 E), dans la profondeur de 
64 m sur les coquilles de Macoma baltica L. 

La petite carte, jointe au texte polonais, illustre cette nou
velle station marquée par Ie point 2. 

^ Pendant la cfoisière estivale du navire-éCöle polonais „Dar Ponïorza". 

Drukarnia Techoiczna, Sp. Akc. 


