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PRZYPADEK INWAZJI APHANURUS STOSSICHI (MONTICELLI,
1891) LOOS, 1907 U ŁOSOSIA SALMO SALAR L. W BAŁTYKU
(TREMATODA. HEMIURIDAE)

Znaleziono 4 okazy A. stossichi w żołądku jednego osobnika S. salar L.
przed pierwszym tarłem (grilse) w wieku (5 + ), złowionego późną zimą
w Bałtyku w kierunku północnym od Półwyspu Hel (ok. 18°40' dług.
wsch., 54°48' szer. płn.). Tym samym gatunek ten został stwierdzony po
raz pierwszy u Salmonidae i na tak daleko na północ wysuniętym obszarze
Palearktyki. Do tej pory stwierdzano go u przedstawicieli innych gatunków ryb morskich, a przede wszystkim Clupeidae: w Morzu Śródziemnym
(Mo n tice 11 i, 1891), w Adriatyku (L o os s, 1907), u atlantyckich
wybrzeży Hiszpanii (Rio j a, 1923 wg L op ez - Ney r a, 1941), w Morzu Japońskim (Yama gu t i, 1938) i w ujściu Dunaju (Bucka ja,
1952). A zatem dotychczas stwierdzone stanowiska pasożyta nie przekraczały 47° szer. płn. na obu półkulach.
Od opisanych dotąd przedstawicieli tego gatunku egzemplarze bałtyc
kie różnią się jednak obecnością umięśnionego rozszerzenia ujścia pęche
rza wydalniczego, które ze względu na swą strukturę może być uważane
za p:rzeksztakony przydatek ogonowy (,ecsoma) w :rodzaj „zwieracza" ujścia pęcherza wydalniczego. Cecha ta jest sprzeczna z uznawanym opisem
diagnostycznym rodzaju Aphanurus L o o 1s s, 1907, który charakteryzuje
się brakiem przydatka ogonow,ego. A .zatem egzemplarz,e z Bałtyku należałyby do nowego rodzaju (a przynajmniej do nowego gatunku po wprowadzeniu poprawek do opisu rodzaju Aphanurus), za czym przemawia
również ich odrębne stanowisko geograficzne i żywidel. Mimo to zostały
tymczasem określone jako A. stossichi, ponieważ niektórzy autorzy zauważyli u tego gatunku bardzo nikły przydatek ogonowy (Mo n tice 11 i,
Rioja, Bucka ja, loc. cit.) nie podając bliższych szezegółów. Toteż
dopiero głębsza analiza znalezfonych przywr zdecyduje o ich przynależ
ności systematycznej i o wartości ogólnie przyjętego opisu diagnostycznego
rodzaju Aphanurus L o os s, 1907. Wyniki pracy ogłoszone będą w obszerniejszej publikacji w Acta Parasitologica Polonica.
OBHAPY2KEH11E COCAJibIIJ;l1KA APHANURUS STOSSICHI
(MO NT I CELL I, 1891) LO OS, 1907, Y JIOCOCH, SALMO SALAR L.
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HOCTI1 IlOJIYOC'!'pOBa X3Jib, OK. 18°40' BOCTO'IHOH AJil1Hbl l1 54°48' ceaepHOH urnpOTbI). On11caHHble ,go Cl1X nop MeCTa o6HapyJKeHl1H napa311Ta pacnOJIOJKeHbl
B 06011x TIOJiywapl1HX Hl1:lKe 47° ceaepHOH llll1p0Tbl. 'Y Hatł,geHHb!X 3K3eMCTJIHPOB
Ha6mo,gaeTCH MYCKym1CTOe pacw11peH11e yCTbH 3KCKpeTOPHOro TIY3bIPH, KOTOpoe
MOJKeT C'Il1TaTbCH l13MeHeHHbIM, B CBoero po,ga C(J.ll1HKTep :noro YCThH, He60Jibllll1M XBOCTOBblM npn,gaTKOM (ecsoma). CnopHbie MHeH11H HeKOTOPbIX aBTOPOB rroBonpocy HaJI11q11H xaocToBoro rrp11,gaTKa y po,ga Aphanurus L o os, 190'7 He no3BOJIHIOT rroKa '!TO 0THeCTl1 Hatł,geHHb!X cocaJibll111K0B K H0B0MY P0AY 11Jll1 K HOBOMY Bl1AY' AB TOP HaMepeH rrpoBeCTl1 6oJiee rJiy60K1111 aHaJil13 MaTep11aJia 11 Jil1TepaTypbI, KOT0pb!M pellll1T O Cl1CTeMaTl1'!eCK0M rrpl1Ha,gJieJKHOCTl1 03Ha qeHHbIX Bblme reJibMl1HT0B l1 o 11eHHOCTl1 06U1eI1pl1HHTOro ,g11arHOCTJ1qecKoro 0I1l1CaHirn po,ga
Aphanurus. Ji1Tor11 6YAYT orJiaweHbI B 06m11pHoii rry6JI11Ka111111 B Acta Parasitologica Polonica.

AN OCCUR.E NCE OF APHANURUS STOSSICHI (MO NT I CELL I, 1891)
LO OS, 1907 IN SALMON, SALMO SALAR L. OF THE BALTIC (TREMATODA :
HEMIURIDAE)

Sum :mary
The author finds the ,species 1n Salmonidae and in the territory of Palearctic,
so far advanced to the north (the area of the Hel Peninsula, in long. about 18°40' E.
and latitude 54° 48' N.) for the .first time. The so far desc,ribed stations of the parasite
do not reach beyond the 47° of. N. latitude on both hemispheres. The specimens found
show the presence of a muscled dilatation of the outlet of the ex,cretory ves[de,
which may be regarded as a trans.formation of a small taił appendix (escoma) into
a kind of sphi.ncter of the outlet of the excretory vesicle. Diver,gent views of some
authors on the presence of the taił appendix in the genus Aphanurus L oo s, 1907
do not allow for the flukes found to be assigned to a new genus or species. The
author ;proposes to present a more pvofound analysis of the materiał and literature,
which will decide the systematic adherence of the worms found and the value of the
generally accepted dia.gnostic description of the .genus Aphanurus. The results will
be presented in a large pubhcation in the Acta Parasitologica Polonica.

