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A rádium hatása a lepkék bábjaira.

Irta Toinala Nándor.

A rádiumnak és emanatióinak felfedezését csakhamar követte

a megtigyelések nagy száma, melyekbl kétségbe vonhatatlanul ki-

derült, hogy mindenütt titokzatos természeti erk vesznek körül

bennünket s ezek csak azon oknál fogva maradhattak oly soká

felismerésünk határán túl, mivel mködésük érzékeinkre való

semminem közvetlen hatás által fel nem tnik.

A radióactivitás terén való ujabb kutatások kiderítették, hogy

a legelterjedtebb anyagok, mint a leveg, a víz s a talaj nag^^fokú

activitással bírnak, ennélfogva igen közel feküdt annak feltételezése,

hogy emez életfeltételeinket megszabó anyagok üjonnan felfedezett

activitása kétségtelenül nagy befolyással kell legyen az egész orga-

nikus élet fejldésére s ez a feltevés máris kísérletek keresztül-

viteléhez vezetett, a melyek czélja az, hogy a rádium sugarainak a

szervezetekrQ való hatását kimutassa.

A rádium sugarainak ers physiologiai hatását fölötte kellemet-

lenül érezték már a felfedezk, a lángesz C u r i e házaspár is.

Vájjon a gyógyforrások vizének olykor igen jelentékeny activitása,

mel^-et speciális vizsgálatok kimutattak, szerepet játszik-e az azoknak

tulajdonított gyógyító hatásnál, az még bebizonyítandó, annál is

inkább, mert a radiimi sugarainak hatása, az eddig való tapaszta

latok szerint, él szervezetekre eg^^általában hátrányos követkéz

menyeket von maga után. így p. o. azt tapasztalták, hogy a rádi-

um sugarainak kitett növénymagvak elhaltak, tyüktoiások pedig

sajátságos felbomlást mutattak. D a n y s z a párisi Pasteur-intézetben

lepkék bábjaival kísérletezett. A illet lepkefaj nevét nem nevezi

meg, csak annyit említ, hogy malmokban tenyészik, tehát bizo-

nyosan az EpJiestia Küehniella, melynek hernyója kizárólag csak

lisztben él. Kísérletei szintén evidensen tanúskodnak a rádium

sugarainak hátrányos hatása mellett. ,

A rádium sugarainak befolyása alatt a legtöbb báb csak-

hamar tönkre ment, az életben maradtak fejldése teljesen fenn-

sRovartani Lapok*, 1904. márczius hó.
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akadt. Eletük tartama a bábalakban, melyben megrekedtek, a rendes

úton (rádium hatásának ki nem tett bábokból) fejldött lepkék 2^

—

?>

ivadékának élettartamával volt egyenl, s azután elhaltak.

Danysz a maga kísérleteit a következleg végezte: Egy
nagy üvegedénybe három tuczat, lisztéi telt kisebb üvegcsét állított

azután mindegyik üvegbe lepkebábokat tett. Az üveget azután

rádium-sugarak hatásának tette ki hosszabb idre. Ugyancsak így

járt el még három tuczat üvegcsével, a mel3^ek hasonlóan voltak

elkészítve, azonban nem állottak a rádium-sugarak hatása alatt,

Néhány hét lefolyása után a radiumsugarak hatása alatt álló

üvegekben a legtöbb báb elpusztult. Egyes példányok, a melyek az

üvegcse túlsó részén feküdtek, a hol a rádium sugarai nem érték

még éltek, azonban csak mint bábok, mialatt a rádium-sugaraktól

ment üvegekben elhelyezett bábokból már lepkék fejldtek ki,

amelyek már petéket is raktak le és ezekbl már új bábok kelet-

keztek. Néhány újabb hét múlva a besugárzott üvegekben már

csak három-négy báb élt és egy hónappal a kísérlet megkezdése

után csak egy él báb volt az üvegben, mialatt a rádium-sugarakat

ment üvegben a bábokból már újra lepkék fejldtek ki, ezek petéket

raktak, a melyekbl új bábok keletkeztek. Tehát a rádiumtól ment

üvegcsékben már a harmadik természeti fejldés folyamata fejezdött

be, mialatt a besugárzott üvegcsékben lev bábok elpusztultak.

Látnivaló ebbl is a radiumak a szerves lények életmködésére

való befolyása.

Tudvalevleg gyakran megesik, hogy bizonyos lepkefajok bábjai

ebben az állapotban több évig is élnek, míg végre kikelnek. Ennek
a jelenségnek helytálló mag^^arázatát még eddig nem találták.

Minthogy azonban a levegnek, víznek és talajnak activitása immár
tudományosan megállapítottnak látszik, ama tény okát alighanem

abban a radioactivitásban kereshetjük, melyet az ellentállóképességgel

bíró bábokat körülvev an^/^agok azok fejldésére zavarólag kifej-

tenek, holott a kevésbbé ellenálló bábok azon befolyások alatt

elbb-utóbb elpusztulnak.

*

Vissza kell még térnem Danyszra, kihez bvebb felvilá-

gosítás végett fordultam, de kinek válasza csak fent közölt soraim

kiszedése után érkezett meg. Dr. D a n ys z válaszéiból kiderül, hogy
csakugyan az Ephesiia KnehnieUa-vaX kísérletezett, de nemcsak
bábjaival, hanem hernyóival is, mert hangsúlyozza, hogy hernyó-

kat (chenilles) tett ki a rádium hatásának. Ha ezek a hernyók

24 óra hosszat egy 500,000 activítás érték radium-cs hatása
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alatt álltak, egy részük 2 — 3 nap iniilva, további részük 5 nap

múlva, a többi pedig hosszabb id múlva pusztult el. Az utóbbiak

ug3'anis februártól augusztusig, vagyis 6 hónapig élve maradtak,

és habár D a n y sz ezt határozottan n"m mondja is, feltételezem,

hogy azok elbábozódtak ; mert ezentúl már csak azokról a bábok-

ról szól. melyek a rádiumnak ki nem tett hernyókból fejldtek, és

melyek kétszer mentek át a metamorphosis minden stádiumán,

holott a rádium-sugarak alatt állottak, az egész id alatt változat-

lanul bábok maradtak.

Ezt a nevezetes állapotot D a n y s z valami lappangó, vagy

meglassított életfunctiónak tulajdonítja, mely a fejldés folytatását

elidéz ingerek megsznése folytán áll el. Itt talán — úgy-

mond — olyasmivel van dolgunk, ami azonos azzal a hatással,

melyet a Pompiliák mérge az általuk megmart pókokra és her-

nyókra gyakorol.

Adatok Szilágymegye Hymenoptera-

íaunájahoz.

Irta Dr. Zilahi Kiss Endre.

I.

Szilágymeg3^e a Hyiuenopterák szempontjából a meglehetsen

ismert megyék közé tartozik. Az innen gyjtött anyag, mel}^ deter-

minálás végett mindig a Nemzeti Múzeumba Mocsár}^ Sándor-
hoz került, kinek ezen nehéz munkáért kedves kötelességemnek

tartom e helyen is köszönetemet nyilvánítani, — a magam és

Bíró Lajos gyjtése, ki adatait még Új-Guineába való elutazása

eltt átadta nekem felhasználás végett.

Megyénk igen érdekes fauna-terület, a mennyiben itt érint-

kezik a nagy magyar alföld az alhavasi tájékkal, st ebbe be is

nyomul, mert az alföldi jelleg egész Tasnádig megmarad s csak

innen kezdve emelkedik a vidék, hogy lassú hullámú dombokkal a

Meszeshegységbe majd 1000 m. magasságig felhágjon. Bár egyike

az erdélyrészi megyék legjobban kikutatottjainak, mégsem mond-

hatjuk, hogy teljesen ismerjük, mit. e kis enumeratio is mutat,

minthogy az itt közölt adatok között elég tekintélyes számmal

vannak az Erdélyre új állatok. A további kutatás még bizonyára
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Tas-

rosae

ribesii

Scop.

sok érdekes fajt fog innen felmutatni. Az itt gyjtött adatok egy

része már közölve van a iMagy. birod. Állatvilágában s itt csak

az új termhelyeket vagy a megyébl még nem ismert fajokat

sorolom fel.

Trichiosoma betuleti Klg. Peér.

Hylotoma coeruleipenms Retz. Peér ; berberidis Schck.

nád
;
pagana Panz. Peér, Tasnád ; cyanocrocea Först. Peér

;

L. Peér; segmentaria Panz. Hadad.

Schizocera Peletieri Vili. Hadad ; maculata Jur. Zilah.

Pontania ischnoceros Tiioms. Hadad.

Pteronu'í myosotidis F. Hadad ; salicis L. Hadad

;

Tasnád.
Pachynematiís capreae Pz. Tasnád.

Phyniatocera fuliginosa Schck. Peér, Tasnád, Pele.

Tomosthetns ephippium Pz. Nagyfalu, Tasnád, Peér, Hadad :

fuscipennis Fali. Tasnád.

Monophadniis geniculatus Htg. Tasnád ; albipes Gmel. Tasnád.

Athalia glabricollis Thoms. Peér ; spinarum F. Peér
; v. cor-

data L. Hadad ; annulata F. Peér, Pele, Hadad.

Selmidria morio F. Peér, Hadad.

Poecilosoma luteola Klg. Szakácsi.

Emfhytns cinctus L. Hadad : basalis Klg. Hadad
Retz. Zilah

;
pallidipes Spin. Zilah ; tener Fali. Zilah.

Doleriis pratensis L. Tasnád, Zilah, Lampért

;

Nagyfalu, Zilah, Hadad ; niger L. Hadad.

Rhogogastera viridis L. Zilah, Hadad.

Tenthredopsis Thomsoni Knw. Hadad
;
pavida Fabr

neglecta Lep. Peér ; stigma F. Zilah.

Pachyprotasis rape L. Hadad, Peér.

Macrofhya militaris Klg. Zilah, Hadad ; 4-maculata F. Pele
;

punctum-album L. Hadad ; crassula Klg. Hadad ; albicincta Schrk.

Hadad, Tasnád, Pele ; neglecta Klg. Zilah.

Allantus temulus Scop. Hadad, Zilah , scrophulariae L. Zilah
;

zóna Klg. Peér ; marginellus F. Hadad ;
viennensis Panz. Hadad ;

bicinctus F. Peér ; distinguendus Stein. Hadad ; fasciatus Scop.

Hadad.
Tenthredo coryli Panz. Hadad ; dispar Klug. Zilah ; mesome-

lana L. Zilah ; flava Scop. Zilah.

Neiirotoma fausta Klug. Hadad.
Megalodontes plagiocephalus F. Hadad.

Melanopiis Fabricii Leach. Hadad.

Cephiis nigrinus Thoms. Hadad
;
pygmaeus L. Hadad, Zilah,

Tasnád ; v. punctatus Klug. Zilah ; analis Klg. Hadad.

Sirex juvencus L. Zilah
;
gigás L. Zilah, Tasnád, Hadad.

Figites scutellaris Rossi. Hadad.
Neuroterus baccarum L. Hadad ; fumipennis Htg. Hadad

;

glandiformis Mayr. Hadad ; lánuginosus Gir. Hadad ; macropterus

Htg. Hadad : numismalis Oliv. Hadad ;
saltans Gir. Hadad.

rufocinctus

gonager L.

Hadad

;
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Dryophanta folii L. Hadad ; longiv^entris Htg. Hadad.
Biorrhisa terminális F. Hadad.

Cynips aries Gir., Hadad ; calicis Burgsd. Hadad, Peér

;

caput-niedusae Htg. Hadad ; conglomerata Gir. Hadad ; coriaria

Haimh. Hadad; galeata Gir. Hadad; glutinosa Git. Hadad; v.

niitrata Mayr. Hadad : Hartigi Koll. Hadad : liungarica Htg. HaJad,
Zilali ; KoUari Htg. Hadad, Zilah ; lignicola Htg. Hadad ; tinctoria

Oliv. Hadad ; truncicola Gir. Hadad.
Andricíis corticis Htg. Hadad; foecundatrix Htg. Hadad,

intlator Híg. Hadad; lucidus Htg. Hadad; multiplicatus Gir. Hadad.
Synoplirns politus Htg. Hadad.
Aiilax glechomae Htg. Hadad.
Ibalia leucospoides Kochen\\'. Hadad.
Aulacus Patrati Aud. Hadad.
Ichneumon rudis Fonsc. Hadad ; sarcitorius L. Peér, Tasnád,

Hadad
;
gracilentus Werm. Zilah ; ciilpator Schrk. Zilah, Hadad

;

caedator Grav. Zilah ; saturatorius L. Hadad ; corruscator L. Ha-
dad ; disj^aris Poda. Hadad ; extensorius L. Hadad.

Aniblyteles vadatorius Iliig. Peér.

Cryptus obscurus Grav. Hadad ; tarsoleucus Grav. Hadad ;

viduatorius Grav. Zilah, Tasnád.
Mesostenns ligator Grav. Hadad.
Microcryptiis perspicillator Grav. Hadad.
Hemiteles areator Panz. Tasnád.
Tryphon braccatus Grav. Hadad ; ephippium Illgi . Hadad

;

rutilator L. Hadad ; signator Grav. Hadad ; vulgáris Hfgr. Hadad.
Bassns laetatorius Fabr. Hadad.
Ophion luteus L. Hadad ; minutus Kriechb. Hadad

;
glaucop-

íerus L. Hadad.
Eremotyliis marginatus Grav. Hadad.
Paniscus ocellaris Thoms. Peér.

Campoplex auriculatus Först. Hadad.
Banchns pictus F. Hadad.
PacJíyinerns calcitralor Grav. Hadad.
Exetasies formicator Fabr. Rézhegység.
Glypta ceratites Grav. Hadad.
Lissonota parallela Grav. Hadad.
Pimpla examinator Fabr. Hadad ; instigator L. Taí^nád

;

inquisitor Scop. Hadad ; turionellae L. Hadad.
Ephialtes carbonarius Christ. Hadad.
Xylonomns pilicornis Grav. Zilah.

Alomya ovator L. Hadad, Zilah.

Stephamis serrator F. Hadad.
Srácon dichromus Wesm. Hadad ; appellator Nees. Hadad.
Dorycies leueogaster Nees. Hadad.
Rogas dissector Nees. Hadad.
Cremnops desertor Latr. Hadad.
Alysia manducator Panz. Hadad.
Leiicaspis dorsigera P'abr. Hadad, Peér.
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Eíicharis cynipiformis Latr. Hadad.

Ellampus spina Lep. Hadad ; scutellaris Panz. Tasnád

;

auratus L. Tasnád, Peér, Hadad; aeneus Fabr. Tasnád, Hadad.

Holopyga amoenula Dhlb. Peér, Hadad
;

gloriosa Fabr. Tas-

nád, Peér ; coriacea Dhlb. Tasnád.

Hedychríim nobile Scop. Tasnád, Peér ; rutilans Dhlb.

Tasnád.
Chrysis simplex Dhlb. Tasnád ; neglecta Schuch. Züah

;

dichroa v. minor Mocs. Peér; Leachii Schuch. Hadad; cyanea L.

Tasnád, Peér, Zilah, Hadad ; nitidula F. Hadad ; fulgida L. Peér

;

viridula v. cingulicornis Först. Peér ; splendidula Rossi. í'eér

;

rutilans Oliv, Hariad ; sybarita Först. Peér ; ignita L. Hadad, Peer,

Zilah, Tasnád ; v. longula Ab. Peér.

Myrmica laevinodis Nyl. Zilah, Nagyfalu ; scabrinodis

Nyl. Peér.

Leptothorax Nvlanderi Först. Tasnád, Zilah, Ballá ; unifa-

sciatus Latr. Zilah, Peér, Pele, T. Szántó.

Tetramorinin caespitum L. Hadad.
Tapinoma erraticum Latr. Tasnád, Zilah.

LasiííS alienus Först. Nagyfalu ; bicornis v. affinis Schck.

Zilah, T. Szántó, Tasnád ; fuliginosus Latr. Peér.

Formica fusca L. Zilah
;
gagaíes Latr. Zilah, T. Szántó, Pele

;

pratensis Deg. Nagyfalu, Zilah, Tasnád, Hadad ; rufa L. Tasnád,

T. Szarvad ; rufibarbis Fabr. Zilah ; sanguinea Latr. Hadad.

A hernyók táplálkozása.

Irta A. Aigner Lajos.

Mieltt közelebbrl néznk azt a hatást, melyet a táplálék

választása mind magára a hernyóra, mind a belle fejld lepkére

gyakorol, elbb a táplálkozásnál elforduló némi sajátságokat említ-

jük meg. A mi elször is az idt illeti, melyben a táplálkozás

végbe meg3', eleve megjegyzend, hogy az egyáltalában nem vág

össze azokkal az órákkal, melyek alatt a kifejlett állat ébren van.

A nappal röpül Rhopalocerak hernyói nagyobbrészt kizárólag csak

éjjel esznek, viszont sok Heteroceraé (pl. Notodonta ziczac) nappal.

Több sokev Lasiocanipa éjjel-nappal rágicsál s az evést csak

rövid pihenéssel szakítja meg. Más fajokat, min az Ophiusa,

csakis nagy éhség veheti rá, hogy rendszeres óráin kívül táplál-

kozzanak. Sok hernyó a körülötte lev lombot teljesen lerágja^
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mások a nvugvóhelyükhöz közel álló levelekhez nem nyúlnak,

hanem szomszédos ágra mennek, ott esznek s ügy azután vissza-

térnek.

Mily állhatatossággal keresi fel némely hernyó ismét nyugvó-

helyét, azt egy megfigyelt eset, ha tévedésen nem alapszik, fénye-

sen tanúsítja. A Boinbyx lanestris hernyófészkét tenyészt házban

tartották, s két héten át figyelték, hogy a hernyók reggelenkint a

tüllfedó' egy lyukán át seregestül kimásznak s egy szomszédos

bokorra mennek, este pedig visszatérnek börtönükbe.

Többféle hernyó rendes menetekben indul ki a táplálkozásra.

A bücsüs pohókról ez általánosan ismeretes ; megfigyelték azon-

ban, hogy a Cnethocampa proccssionea nem mindig indul ki egy

hosszú vonalban, hanem olykor háromszög alakban is, mint több

vándormadár ; ha a vezérl hernyót elveszszük, a rákövetkez azon-

nal átveszi a vezérletet és habozás nélkül folytatja a megkezdett

utat. Ellenben van elég példa arra is, hogy nyugalomban társas

együttlétben lev hernyók táplálkozás alkalmával széjjel szóródnak.

Némely fajt már csak nagyétksége is kényszeríti, hogy elrehala-

dott növekvésben lev példányai, a közösen lakott és lekopasztott

növényt vagy faágat elhagyva, más étkez helyet keressenek, a

honnan azonban 'olykor mind, olykor csak egyik részük tér vissza

a közös gylhel^'re. Valami 10 évvel ezeltt tömérdek sok volt

Budafokon a Bomhyx neiislria hernyója, melyek éjjeli kalandozá-

saik után a fzfáknak mintegy hónalját képez ágai tövén tömér-

dek mennyiségben pihentek egymáshoz simulva. iMinél idsebb lesz

a hernyó, annál inkább kivész belle a socialismus iránti hajlam :

mig a Clidia geograpliica fiatal hernyója együtt van, addig a félig

fejlettek már csak inkább csoportokban vannak, a fejlettek pedig

többnyire egyenkint keresik fel a szomszédos Euphorbiákat, A
Porthesia clirysorrhoca hernyóit is nem egyszer láttuk kisebb-

nagyobb csoportokban együtt pihenni, s úgylátszik, a társasélet

r ánt való hajlam általában azoknál a hernyófajoknak észlelhet, a

melyek els korukat közös szövedékben töltik.

Ez a szokás azonban olykor hirtelen megsznik. A Saturnia

pAvonia hernyói eleinte szorosan egymás meliett táplálkoznak,

egyszerre azonban, gyakran egy éjjel, aránylag messzire elszóródnak,

kivált ha egyszersmind táplálékukat is kell változtatniok, azaz

ha pl. kökényrl fzre, rózsára stb. át kell menniök. A kitelel

Melitaea Cinxia hernyói tavaszkor szintén széjjel mennek.

A legtöbb hernyó a táplálónövény leveleit szegélyén rágja

meg ; csupán fiatal, s olykor bizonyos körülmények közt, fejlet
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korában is rág a levélbe Ijmkat. Ennek oka a liernyó alkatában rej-

lik, mely szerint a levél szegélyében tud legjobban megkapasz-

kodni s oldalt álló rágóinál fogva az evésre csak ott talál alkalmas

módot. A nagyobb Arctiák azonban Íjakat is rágnak a levélbe, ha

az szokatlanul puha, pl. a saláta. Evés közben a hernyó rendsze-

rint szabadon ü\ tápláló növényén, melyhez olykor hozzáersíti

magát {Apatura Iris) ; vannak azonban esetek, hogy a táplálkozá-

sára szolgáló fszálakat lehúzza földalatti lakásába s ott eszi meg.

Az, hogy a hernyó táplálónövénye leveleibl lakást sz magának,

az igen gyakori jelenség, mely számos íajnál dívik, pl. a Vanes-

sák, Hesperiák, P3'gaeiák, Cymaíophoráknál és számos Microlepi-

dopteránál.

A tápanyag választása a rovar fejldésére nézve természe-

tesen nem közönbös s az ilyen vagy amoh^an táplálkozás módjának

hatása különféleképen nyilaíkozhatik. A tápnövény száraz volta a

rajta él hernyóból kifejl lepke nagyságát tetemesen csökkenti..

Ilyenkor rendkívül sok törpe alakkal találkozunk ; bizonyos hern3^ó-

fajok azonban torzot eredményeznek, vagy egészen elpusztulnak-

ha nem kapnak megnedvesített ételt, így a Lasiocampa potatoria

Az sem mindegy, hogy a hernyó a tápnövén^' mely részéve

táplálkozik. Észlelték, hog}^ a Vanessa Jo liernyója, ha a csalán

leveleivel etették, rendes lepke példányokat adott, ellenben ha a

virágjával, akkor az Joides törpe alakjává fejldött.

A táplálék minemsége azonban gyakran már magán a her-

nyón is észlelhet, pl. az, hogy a friss és névben dús növényeken

éld hernyók általában teltebbek, élénkebb zöldek, mint ha a

növény fonnyadt. Kétséget sem szenved, hogy a hernyó színe sok

esetben a tápnövényétl függ, és hogy az akalmazkodásnak része

van a szín-dimorphismusban, mely számos hernyófajnál észlelhet.

Az Enpithecia oUongata hernyójának színe ötféleképen is változik,

a növény vagy virág szerint, melylyel táplálkozik ;
mindamellett az

imago egészen egyforma. A hernyónak különféle anyagokkal való

tenyésztése, aberratiók kedvéért, egészben véve igen csekély ered-

ményhez vezettek.

A mesterséges tenyésztés útján nyert eltérések fleg a színe-

zésre vonatkoznak s annál elütbbek, minél idegenebb a hernyóra

nézve a nyújtott táplálék. Eltéréseket nyertek pl. Mamestra pisi-töl,

ha amerikai csalánnal, a Bombyx quercus-iö\, ha fenyággal etet-

ek ; a Smerinthus tiliae Juglans regiával és Agrotis fimhria

*Lonicerával táplálva, a zöld szín felé hajlást tanúsított, mely egyél

ránt rendesen fejld példányoknál sincsen kizárva. Legismeretí-
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sebbek az Arctia cajaval tett ebbeli kísérletek. A Prunussal táp-

lált hernyó világospiros lepkét adott ; Chelidonium vagy Tilia után

sárgás alsó szárnyat mutatott a lepke, Hyoscyanius csaknem

egyszín kávébarna lepkét eredményezett ;
a saláta világos, a dió

pedig sötét példányokat.

Még ritkábbak az oly esetek, melyekben a hernyónak külön-

böz tápláléka a szabadban is befolyással van a lepke színére. A
Ciáaria variaia rendszerint jegenye-fenyn fordul el s a lepke szürke

alapszín, holott az erdei fenyrl került hernyóból a vörösbarna

var. oheliscata lesz. Más hernyó, ha erdei fenyn él, vörös lepkét

(Ellopia prosafiariay, ha jegenye-fenyn, zöld lepkét [var. prasinaria)

ad. Ez utóbbi jelenség azonban nem rendszeres Aznap, midn az

állatot Budapest környékén elször észleltük, a törzsalakot és faj-

változatát, st átmeneti alakját is egyszerre fogtuk.

Ide tartozik az a tény is, hogy a Coniferák általában csak

sötétszín, s igen kevés tarka vasy élénk szín állatokat táplálnak,

mi'^ek oka részint a növény minemségében, részint abban rejlik,

hogy a zord fenyveserd sötét alkalmazkodási színeket igényel.

Sokkalta nagyobb befol3'ással mint a színezésre, van a táplá-

lék a rovar növekvésére s élete tartamára. Érthet, hogy kevés

nedvvel bíró táplálék, pl. a fa, a hernyót hosszú idei evésre kény-

szeríti, holott kinven assimilálható anyagok a hernyó növekvését

tetemesen siettetik. Innen van, hogy buja növények zsönge hajtá-

saival él hernyók olykor már néhány hét múlva érik el teljes

kifejldésüket, holott a fában él Cossus és Sesiák olykor három-

szor is kitelelnek, míg elbábozódhatnak.

Nagyon sok függ a tápanyag minségétl, és valamint némely

hernyó {Lasiocanipa fotatoria) száraz tápláléktól elpusztul, úgy
mások fnémely Saturnida faj) a nedves tápláléktól halálos hasme-

nést kapnak. A Papilio Machaon hernyóit próbálták olajba már-

tott kaporral felnevelni : sóváran itták az olajcsöppeket és kitnen
gyarapodtak ; ámde a bcllök ki^'ejldfitt leplcék már 3 óra múlva

a kikelés után az anaenra jeleit mutatták : tagjaik ol}^ lankadttá és

renyhévé lettek, hogy az állatok '"sakhamar alig bírtak valamely

tárgyba kapaszkodni, és 12 óra múlva mind kimúlt. A vizsgálat

kiderítette, hogy az ö.^szes vér a testbl a szárnyak ereibe tódult

s ott nagy csöppekké gyülemlett.

Ha áll az, hogy igen nedvdús tápláléktól a hernyó gyorsabban

fejldik mint a száraztól, akkor a tápnövény választása az egy-

évbeli ivadékok számára is befol^'ással kell legyen. így Lycaena

argíolti-s-nak, ha hernyója repkényen él, két ivadék- 1, ellen-
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ben az Ilex agrifoliumon él után csupán egy ivadéka van,

mi azzal magj^arázható, hogy az Ilex szkor már nedvtelen, holott

a repkén}' ilyenkor virágot hajt. Rokon jelenség, hogy a Harpyia

bifida-nak azon hernyóig melyek Populus nigrán és pyramidalison

élnek, szkor mind el is bábozódnak még, holott az ekkortájt

száraz P. tremulán és Salix capreán találhatók mind csenevész

állapotban vannak, és ki nem telelvén, okvetlenül elpusztulnak. A

fentebb említett tény, hogy ess években némely lepkefaj nagyon

elszaporodik, szintén a növényzetnek nedvbségére vezethet vissza.

Az 1879. ess évben Colias Ednsa és Plusia gamma Németországban

rendkívül bven fordidt el.

Miiidamellett a táplálék minsége számos lepkefajra nézve

kevéssé határozó. Sokkal nevezetesebbek a beálló táplálékhiány-

nak következményei. Egyáltalában nem ritka jelenség, hogy

károsítás alkalmával a hernyók, tulajdonképeni tápnövényük el-

fogyasztása után oly növényeket támadnak meg, melyekhez más
években hozzá se nyúlnak. Tömeges fellépésnél az Agrotis segelum

hernyója még mohával is él, és gyarapszik amellett. Alighanem

méltán gyanítják, hogy a Pyralis viiana eredetileg nem volt a

szlnek károsíioja s csak az által vált azzá, hogy speciális táp-

növényét, a Clematis vitalbát, legalább Németországban, minden-

felé kivágják.

Ámde a tömeges fellépés folytán történt táplálék változása

csak ideiglenes következmény, mert mihelyt az eredeti tápnövény

ismét elegend mennyiségben megvan s az egyedek concurrentiája

megsznik, a hernyó újra a régi tápnyövényre szorítkozik. Az

1879. évi V. cardni invázió után a hernyót nagyszámban találták

csalánon, amely növén3'en 1880-ban hiába heresték.

Annak oka, hogy a hernyó száraz táplálék mellett csekélyebb

nagyságot ér el, mint nedvdús étel mellett, kétségen kívül abban

rejlik, hogy az elbbi esetben a növekvés csökkenése következik be.

Ez különösen a füveken él hernyóknál észlelhet. Ezek közül

még olyanok is, melyek egészben véve csekély nagyságot érnek el,

mint az Erehia Ligea, egyes rsyche-ísi]ok stb., legalább számos

vidéken, — két évi idtartamra van szükségük, míg fejldési

körüket befejezték.

A növekedés gyors volta az éghajlattól is függ, mert hiszen

épen erre vezeihet vissza a növényzetnek nedvekben való bsége
vagy szegénysége is.

A mexikói fensík, hol kevés az es, a nálunk is elforduló

növénycsaládoknak csak nedvekben szegén}^ képviselit mutatja fel
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s ennélfogva nincs mit csodálni, hogy ott pl. a Vanes^ia Antiopa

hernyója, annak daczára, hogy hoszabb ideig fejldik, mégis csak

felényi akkora lesz, mint Európában.

Hogy a hmérséklet a gyorsabb növekevést elmozdítja, azt

kísérletek útján állapították meg. így a Phalera bticephala hernyói,

30 C mellett tenyésztve, hetekkel elbb fejldtek ki, mint azok,

melyeket 15—20 C" mellett tartottak.

A kedvez éxekhen való gyorsabb növekvés hatása számos

esetben az ivadékok számának gyarapodásában nyilvánul, a mely

az els stádiumok gyorsabb fejldésén alapszik. Mint tübb más

fajnak, a Conchylis auibign lla-nak is két ivadéka van rendszerint,

különösen meleg években, azonban kés szkor harmadik gene-

ratió is jelenkezik ; a PericaUia syringaria pedig melegházban

második generátíót adott, holott szabadban évenkint csak egyszer

jelenik meg.

Kedvez, azaz nedves, de meleg idjárás mellett, min némely

trópusi vidéken folyton, nálunk olykor ideiglenesen uralkodik, a

hernyó növekedése rendszerint igen gyorsan megy végbe. így a

Zonosoma pendnlaria hernyója, már tizenketed napra bábbá alakult.

Ez tehát nemcsak annak következménye, hogy kedvez idjárásban

a tápnövény nedvbsége és tápláló ereje gyarapszik, hanem a

hernyó étvágya is élénkebb.

Az elny, mely a táplálkozási idszaknak megrövidülésébl a

fajra háramlik, igen tetemes. Az imént említettük a generatiók

gyarapodását, a mely a faj elterjedésére kiszámíthatatlan befolyással

bír. Kimutatták, hogy a Danais Archippus-nak Brazíliában évenkint

12 generátiója lehet, és hogy eszerint egy évnek lefolyása alatt

egyetlen egyén 17 drillió egyént szaporíthat, Peruban 7—8 genera-

tió mellett, 5 billiót, Buenos-Airesben pedig 64,000-ot.

Ámde az nem az egyedüli elny ; erre már abból is lehet követ-

kezni, hogy .számos hernyófaj, annak daczára, hogy második ivadékká

már ki nem fejldik, mégis igen gyorsan növekszik és nagy gyorsa-

sággal igyekszik a bábállapotot elérni. Többféle Geometránál csak-

hamar a petézés után kikél a hernyó, mely olykor már egy hónap

múlva bábbá alakul, de ebben az állapottban 11 hónapig fekszik,

míg pillévé fejldik. Ilyen a Boarmia pímcttdaria, mely áprilisban

jelenik meg, holott hernyója már az elz év május havában teljesen

kivan fejldve. Hasonlóan áll ez az Agrotis putris-ra. nézve,

melynek hernyója jiiniusban bábodzódik, míg a lepke csak a jöv

év május havában kél ki.
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E mellett ne felejtsük el, hogy ily hosszú bábnyugalom a

lepkének a bábban való kifejldésére nemcsak nem szükséges,

hanem tényleg nem is arra fordíttatik. .Az O iondopteni hidentata

bábja gyakran 10 hónapig is fekszik, a lepke tulajdonképeni fejl-

dési processusa azonban csak tavaszkor, néhány héttel a lepke ki-

kelése eltt kezddik, holott az egész elbbeni idben a báb semmi-

képen nem változik. Ez által válik érthetvé az is, hogy a nyári

ivadék 3—4 hét múlva kel ki a bábból, a melyben utóda, a

tavaszi ivadék, teljes 6 hónapot kénytelen idzni.

Igen könnyen érthet, hogy esetleg jól elrejtzött báb jobban

van megóvva mint a szabadban él hernyó, tehát a faj fentartására

czélszerbb, hogy azt az idt, melyben a lepke bizonyos okoknál

fogva még meg nem jelenhetik, inkább báb-, mint hernyóalakban

töltse el. Van azonban elég olyan eset is, a melyre ez a magyarázat

nem alkalmazható; példa rá. a Boinbyx trifolii, melynek hernyója a

rokon B. quercus-énál csak egy hónappal késbb fonja ugyanoly

szilárd gubóját, a melyben azonban a báb 2—8 hónapig fekszik,

míg a lepke októberben kikel. De van rá eset, hogy már teljesen

kifejldött lepke hónapokig várja a bábban a kikelés idejét, mint pl.

Bombyx lanestris, Phigaliu pedaria, Ftilophora pltunigera stb.

Annyi bizonyos, hogy a legtöbb hern\'ó, mely különösen védve

nincs, mint a Psychidáké, a láplálkozási id alatt aránytalanul több

veszedelemnek van kitéve, mint báb alakjában. Számos éjjeli

lepke nstényére nézve azonban a megfelel pelemennyiség el-

állítása végett, szükséges, hogy a táplálkozási id, t. i. a hernyóalak,

tovább elnyúljon mint a hímeké. S épen ezeknek a nstényeknek

aránylag nagyobb ritkasága észlelhet, holott a ten3^észtésnél, azaz

a hernyót kívülrl fenyeget veszélyek távoltartása mellett, a nem&k

száma csaknem egyenl.

Magyarország Cerambycidái.

Irta Csiki Ern.

IX.

31. nem: Callimoxys JKrtz.

Fekete, a nstények eltora egészen vagy az elüls és

hátsó szél kivételével vörös, a szárnyfedk feketés-zöld szí-

nek. Az eltör hosszanti középvonala ormósán kiemel-

ked. A fej és az eltör durván pontozott. A szárnyfedk
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varratszéle már a középtl kezdve ívesen kifelé halad.

Hossza 8—10 mm. — A Balkán félsziget lakója ; hazánk-

ban elfordul Herkulesfürd és Diakovárnál, azonkívül

Dalmácziában és Boszniában. {Bridlei Muls., decoratus

E. Friv i. 1.) 1. gracilis Brullé.

32. nem: Cnllimviís íMliIh.

Kék vagy zöldeskék, felül srn pontozott, az eltör ko-

rongjának két oklalán és a paizsocska eltt lev kiemel-

kedés sima, fényl. Felül hosszú feketés elálló szrökkel,

a szárn^^fedökén azonkívül rövidebb sárgásfehér szrökkel

fedett ; alul és a lábak hosszú sárgásfehér szrökkel fedet-

tek. Hossza 7—9 mm. — Dél-Európában és a Kauká-

zusban fordul el, hazánkban helyenként nem ritka.

{cyaneus Fabr., variábilis Bon., laetus Mots., Botirdini

Muls.) 1. angulatus Schrnk.

33. nem : OíIuhs Herv.
(Dcilus Sérv. = Dilns cmend. Gemin , Deilosonia Fairni.)

Fémfény szürkés-zöld vagy bronzszín, a csápízek és

czombok töve, a lábszár és a lábfejízek vörösek. Felül

erteljesen, alul finomabban pontozott, sárgás-szürke sz-

rökkel fedett. A szárnyfedk közepén hosszanti kiemel-

ked lécz vonul végig. Ht>ssza 5"5— 10 mm. — Dél-

európai faj ; hazánkban ritkább : V. Nagyszeben, Nagy-

apóid, Nagycsür, K sdisznód, VI. Orsova, Herkulesfürd,

VIIL Nasice, \1II. Fiume. {scntdUiris Géné, cerainboides

Rossi.) 1. fugax Oliv.

34. nem : Obriutn Latr.

l. A keskeny mellközép oldalszele párhuzamos. Sárgás-

vörös, a csápok és lábak barnák. Srn, az eltör szét-

szórtan pontozott. Hossza 6*5— 9 mm. — Elfordul

Európában és Szibériában, elég ritka. 1. Kalocsa, Debre-

czen, Hí. Beczkó, V. Zovány-fürd, Bárót, VI. Herkules-

fürd. {ferrngineui-n F'abr., fuscicorne Gmel.)

1. cantharinum Linn.

— Az igen keskeny mellközép hátrafelé hegyesen végzd.

Barnás-vörös, a szárnyfedk sárgás-barnák ; felül srn
pontozott. Hossza 4"5- -7 mm. — Európa északi és kö-
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zéps I észében, hazánkban a Kárpátok egész területén

fordul el. Június és júliusban virágzó Spiraeákon talál liató.

2. brunneum Fabr.

35. nem : t^eptidea IVIuls.

Barna, a lábak és némelykor a fej és az eltör is (ns-

tény) barnás-vörös. A szárnyfedk a poiroh közepéig

(hímek) vagy azon túl érnek (nstények). Hossza 4—

6

mm. — Fraricziaországban, Belgiumbin, Algírban és Ma-
gyarországon található. Hazai termhelyek : I. Budapest,

III. Trencsén, Vili. Zengg. {rufipennis Duf.. niinitta

Motsch.) 1. brevipennis Muls.

86. nem: Ci-raci'iíí Herv.
(Oesiophila Bedel

)

Barna, homályos, a csápok világosabbak, finom szürke

szrökkel fedett. Srn és finoman, a szárnyfedk szét-

szórtan pontozottak. Hosszúsága 4—6 mm. — Elfordul

Európában, Észak-Afrikában, Szibériában és Észak-Ame-

rikában. Hazai termhelyek: I. Budapest, Nagyvárad,

IV. Aszaló, Mármaros, VI. Korniaréva, VIII. Zengg.

{fygmaea F., pnsilla ¥., vini Panz.) 1. minuta Fabr.

37. nem : Liag-rica Costn.
ÍExilia Muls

)

Barnás-vörös, a szárnyfedkön egy harántcsik a középen

és egy-egy tojásforma folt a csúcson, ritkán pedig a váll

is sárgás-fehér, A fej és az eltör igen srn és finoman,

a szárnyfedk erteljesen pontozottak. Hossza 8—14 mm.
— Elfordul Dél Európában, Észak-Afrikában és a Kau-

kázusban, nálunk a Tengermellékén : VIII. Növi (Wachs-,

mann). {fasciolaia Kryn., bipnnctata Zoubk.) 1. timida Mén.

38. nem: Axinopalpis JL>vip A: die •»-
. 1842.

(Axinopalpiis Redtb. 1845., Axinudms Genim. & Har. 1872.)

Sárgás-vörös, szeme fekete. A fej és az eltör finoman

és srn, a szárnyfedk erteljesebben pontozottak. Teste

és lábai hosszú elálló sárga szrökkel ^edettek. Hossza

7—11 mm. — Hazánkon kívül elfordul Ausztriában és
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Dél-Olaszországban ; termhelyei : I. Budapest, Péczel,

Isaszegh, II. Kszeg, III. V.-Alikola, Lcse, V. Nagyszeben,

Szebenhegység, Balánbánya, Gyergyói hegység, VI. Her-

kulesfürd, X. Bosznia. l. gracills Kryn.

89. nem : Oerívmb.yx .Linn<'».

{Ham inaiicherus Steph.)

1. A csápok második íze majdnem négyszög, ol^^an széles,

mint hosszú vagy legfeljebb kétszer 0I3' széles mint hosszú 2

— A csápok második íze harántos, keskeny, majdnem, há-

romszor i-ly széles mint hosszú... ... ... ... .__ ... 3

2. A szárnyfedk igen tinom és sr szrözete a csúcson

szembehajló, úgy hogy a küls harmadban egyenes vonal-

ban találkozik. .A has igen srn szrös. A hátsó lábakon

csak az els lábfejíz barázdált az alsó oldalán. Hossza

30 —56 mm. — Mediterrán faj, mely Syriában és Meso-

potamiában is él. Termhelyei : í. Nagyvárad, III. Párád,

Diósjen, Vil. Diakovár, Vlll Garlopago, IX. Dalmáczia.

{Welensi Küst., centnrio Czvval.) 1. velutinus Bruilé.

— A szárnyfedk igen rövid, szétszórt sziözeie a csúcson

egyszer, nem szembehajló. A has alig, kétoldalt srb-
ben szrös. A hátsó lábak els és második lábfejíze

alul barázdált. Hossza 28— 55 mm. — Elfordul Európá-

ban, a Kaukázusban, Kis-Ázsiában, Syriában és Afrika

észak-nyugati részében, nálunk a tölgyesekben nem ritka.

(heros Scop.) 3. cerdo Linn.

3. Nagyobb barnás-fekete állatok, mel> éknél a szárnyfedk

csúcsa barna vagy vöröses-barna ._. _.. ... ... ... 4

— Egyszín fekete, kisebb faj. Az eltörn tí— 8 harántred-

vel A nstények csápja kissé, a hímeké jóval túl ér a

potroh végén. Hossza IS - 30 mm. — Elfordul Euró-

pában, a Kaukázusban, Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában
;

nálunk közönséges, (cerdo Scop., piceus Fourcr.)

(>. Scepulíí Füssl.

4. A szárnyfedk bels varratszöglcte kis hegyben végzdik.

A test felül és alul sr és finom ezüst-szürke szrökkel

ledett. Az eltör szabálytalanul ránczolt, a középen

hosszanti éllel. Hossza 30—45 mm. — Termhelyei.

VII. Velebit, VIII. Fiume, Növi, Zengg, IX. Dalmáczia

(Zára) ; elfordul azonkívül állítólag Anatóliában is.

2. carínatus Küst.
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— A szárnyfedk a csúcson kerekítettek, a varratszöglet nem

végzdik hegyben. __- .-. -.. --- — --- -- --- 5

5. Az eltör mélyen és erteljesen ránczolt. A szárnyfedk

csupaszok, elüls harmadukban erteljesen a csúcs felé

mind finomabban ránczolva pontozottak. Fekete, a szárny-

fedk hátsó fele vörös-barna. Hossza 28—45 mm. — El-

fordul Európa délkeleti részében, Syriában és Örmény-

országban. Termhelyei : VIII. Növi, Zengg, IX. Dalniáczia.

(nodicornis Küst.) 4. nodulosus Germ,

— Az eltör gyengébben ránczolt, a ránczok a korongon

elmosódottak. A szárnyfedk igen finom és rövid szrö-

zöttel fedettek, elül finoman, hátrafelé mindinkább elenyészve

pontozva-ránczoltak. Hos=za 36-4"^ mm. — Elfordul :

Közép-Európa déli részében, Dél-Európában, Kis-Ázsiában

és Syriában. Termhelyei : I. Száldobágy, Nagyvárad,

II. Kesztliely, III. Párád, V. Nagyszeben, Nagy-Apold,

VI. Rékás, Német-Bogsán, Fehértemplom, Orsova. {mili-

taris Latr.) 5. míles Bon.

A bogancspille vándorlása.

ötödik közlemény.

XXI.

Csak utólag tudtam meg Dr. Saáry Sándor orvos úrtól

hogy a múlt év július vége felé (a napra már nem emlékezik)

gyönyörködött a Pyrameis cardiii pillének vonulásában, mely Nyír-

egyháza város keleti részén, északkeletrl délnyugati irányban

egész napon át tartott és 10—30 drbokból álló csapatokban méter

magasságban ment végbe. Az irányt az ütjokba es fák és épü-

letek miatt sem változtatták ; miért is röpülésük valósággal hullá-

mos volt. Az általa több ezerre becsült pille mind szép friss pél-

dány volt
;
gymnasista fia pár darabot fogott is közülük. Valóban

sajnálom, hogy én nem láttam azt a tüneményszer pille ván-

dorlást.

Magam a vidéken gyakori Pyrameis cardní ny;iri ivadékán

azt tapasztaltam az idén, hogy verfényes nyári napok délutáni

óráiban kopárabb területeken, legeln, tarlón, különösen pedig
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országutakon egyenkint jó méternyi magasságban leszállás nélkül,

folyvást elre haladva hosszabb utakat tesz meg.

Kertemben a pézsmán azonban kés szig, még november

hó elején is, vigan éldegél ; miért is azt hiszem, hogy várdorlásá-

nak czélja a jobb élelem keresése.

Különben majdnem ugyanezt figyeltem meg a Colias Hyale

és C. EdiLsa pilléknél is ; bár ezek az ütjokba es virágokra már

inkább le-leszálltak. Martínyi Ödön.

XXII.

N3^áron nem igen tördhettem a lepkékkel s így júliusban

nem is vettem észre, ha volt is cardui vonulás. Egy kirándulást

tettem csak, szeptember 10— 14-ig a Verful Verfuluira (csúcsok

csúcsa) mintegy 1667 m. magasra. Itt rengeteg Cardiiit láttam,

de vándorlást nem észleltem, mert ott röpködtek a kevés havasi

virágokon ide-oda. Ez fel sem tnt nekem, mert tudom, hogy az

ilyen havasokon alig él más állat oly nagy számban, mint a Car-

dui és az Urticae. Török Arthitr.

XXII I.

Múlt évi augusztusban Horvátországban jártam s Mryla Vo-

dicén, Lökve mellett, az Ogulin-Fiumei vasútvonal mentén 2— 6-ig,

Portorében pedig 7—28-ig tartózkodtam. Mindkét helyen feltnt a

Pyrameis cardui gyakori volta. .Az elbbi helyen elször voltam s

így nem tudhatom, más években mennyi volt, de Portoréról mond-

hatom, hog3^ a pillangó itt tavaly sokkalta nagyobb számban lépett

fel, mint egyébkor, de tömeges vándorlásnak nyomát sem láttam.

Koca György.

XXIV.

Az eddig közölt megfigyelések kiegészítéséül felemlíteni, hogy

Budapesten 1903. augusztus végén is észlelték a pillangó vándor-

lását. Ugyanis közvetett értesülés szerint Jámbor y Kálmán
lepkész megfigyelte, hogy a mondott idben három napon át vonult

sok ezernyi csapatokban a Sashegyen a Farkasvölgy irányában,

vagyis északnyugat felé, A lepkék alacsonyan s igen gyorsan száll-

tak, anélkül hogy letelepedtek volna.

Más budapesti megfigyelést Maros Imre tanárjelölt közölt

J a b 1 o n o \v s k i József értesítése szerint az Állami Rovartan

Állomással a következkben : „Budán lakom a Várfok-utczában

és 1908. iulius 10—23-ig naponkint dolgom volt a budai paeda-
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gogiumban. A legrövidebb utat választva, mindig a Vérmezn-

mentem keresztül. Már els nap feltnt elttem, hogy a Pyrameis

cardui keresztezi utamat. Körülbelül egy méter magasságban röpült

s oly g3'orsan, mintha valami láthatatlan ellenség üldözte volna.

A várhegy fell jöttek és a budai hegyek felé, tehát kelet-észak-

keletrl nyugat-délnyugatra vonultak."

Ugyancsak az Állami Rovartani Állomáshoz küldte Dr. Kön-
tzey Ger orvos Zágonról (Háromszékmegye) a következ tudó-

sítást : „A fentírt községben, még pedig egész hosszán keresztül

(körülbelül 5 km.) 1903. július 6-a és 10-e között a bogáncslepke

óriási számú csapatos vonulását észleltem. Az állatok szédít

gyorsasággal észaKkeletrl délnyugatra röpültek."

Ettl eltér, vagj'is északi irányt követett az a cardui-vonu-

lás, melyet Györké Lajos figyelt meg 1888-ban F'ogaras

vidékén. ,,E lepke — ügymond a megfigyel — általában sebes

röpt, de vándorlásában valójában feltn volt az akadályt nem
s mer szorgos vonulás. A szemlélre valami ellenségtl zött, futó

hadsereg hatását tette
;
pihenni ezer közül alig szállt le egy vala-

mely feltnbb virágra, s egy pár pillanat muIva az is tova szállt.

Legnagyobb volt számuk május 20-ától négy napig, a déli órák-

ban, jóllehet a vándorlás déleltti 9 órától majdnem estig tartott.

Késbb mind kevesebben, kevesebben jelentkeztek, s vonulási

irányuk sem volt már oly határozott. A legsrbb vonuláskor

40 m. hosszú kertben 5 perez alatt százat olvastam meg. Nem
röpültek magasan, úgy, hog}' lepkehálóval jól elérhettem ket.

Igen vigyázók voltak ; ha valamely vonuló csoport felé közeledtem,

rögtön irányt változtattak, kikerültek. Érdekes az is, hog}' vala-

mennyi elfogott példány hím. A röpülök, a mennyire megítélhettem,

kisebbek voltak a közönségesen elforduló hímeknél. .A. legtöbbnek

szárnya szakadozott, foszladozott, a pikkelyzet iuányos. A röpülök

sem tntek ki eredeti színpompájukban ; szrkéseknek tetszetlek, a

mi nagyobb távolságról való jövetelök mellett bizonyít. A lepkék

vándorlásának okát már többen fejtegették s legvalószínbbnek a

táplálék hiányát találták. Lehet, hogy ez esetben is a táplálékhiány

kényszerítette ket a vándorlásra, minthogy a vándorlást megel-

zleg és folyama alatt tartós száraz idjárás volt." ^)

A megszállott tartományokban, nevezetesen Herczegovinában

I90d. júliusban Dr. R eb el H, bécsi lelkész figyelt meg ily cardíii-

vonulást. Már július 15—18. között a boszniai Treskaviczáu

1) Természettud. Közlöny XX. 1880. 482. 1.
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(1700 111.) feltnt neki a lepke gyakori volta, de vonulást csak az

1120 m. magasságban lev Obrnje katonai rháznál észlelt. A lep-

kék megállapodás nélkül igen sebesen szálllak nyugat-délnyugati

irányban, még pedig perczenkint 60 darab, 4—5 méter távolságban

egymástól. Az elég ers szél délkeletrl jött, a lepkék e szerint

csaknem derékszögben szelték át a szél irán^^át. A példányok egé-

szen frissek, a kifogottak mind nstények voltak.
i)

Északi tí.jakon, nevezetesen a Keleti-tenger partjain és Angol-

országban szintén észlelték a cardtii tömeges felléptét. Kurlandban

azt tapasztalta Slevogt B., hogy a lepke ott minden 6— 8. évben

jelentkezik nagyobb csapatokban; ily 4—6 napig tartó vonulást íiz

1882., 1888 , 1895. évek július havában íigyelt meg, ügyszintén

1903-ban, mindannyiszor többnyire nstények voltak, melyek keled

irányban szálltak. ') Angolországban csak 1903, szeptemberben

mutatkozott a pillangó s egyúttal a Pliisia gamma bagolypilie és

Nemophila noctiiella molypille tömeges röpülését is észlelték. A
megfig3'el. Ad kin R. megállapította, hogy ez a jelenség össze-

függésben áll a szél iramával, melyet azok a vándorló hajlamukról

ismeretes fajok felhasználtak. Szeptember 15-én ugyanis keleti

szél kezdett fújni és 3 nappal utóbb jelentkezett az els P. cardni,

iwQly ettl fogva mind gyakoribbá vált. ^)

A vándorlás okát s egyéb körülményeit legközelebb behatób-

ban fogom tárgyalni. A. Aígnei- Lajos.

Különfélék.

A könyvek rovar-ellenségei. Parisban 1902-ben pályadíjat tz-
tek ki a könyvtárakat s általában a könyveket s azok bekötését

rongáló rovarokról irt munkára. A díjazott müvek egyike C. H a u-

chert-tl legközelebb jelent meg. Összesen 67 idetartozó rovar-

fajt sorol fel, a melyek 7 családhoz tartoznak. A termitákon kívül,

melyek Európára nézve nem jönnek tekintetbe, a trópusokban

azonban fölötte kártékonyak, a bogarak és Orlhopterák közül

kerülnek ki a könyvtárak leggonoszabb ellenségei. A legveszedel-

mesebbek a bogarak, melyek a felsorolt fajok felénél többet szol-

l) Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien 190 >. p. 571.

l) Societas Entomologica XVIII. 1903. p. 100.

l) Ent. Month Magasin 1903. p. 281.
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gáltatják. Els sorban említendk az Anohiidák s ezek élén a tel-

hetetlen Aítohium panicewm. Francziaországban 10 efféle kártétel-

nél 9 esetben a gonosztev ; irtására legjobb a széngéneggel

való füstölgetés. A könyvállvánj^okban és bekötésekben az Ano-

hiákon kívül nem ritkán fejldnek ki Ptinidák is, de találhatók

Apatidák, Leptidák, CaectUidák, Trogositidák és némely Tenehrio-

nidák is. Az Anobitim paniceum-on kívül leggyakoribbak e nem-

nek különféle más fajai, valamint Lasioderma. A könyvek ben-

sejében fejldnek ki, vagyis azokban rakják le petéiket az Ano-

biidák és Ptinidákon kívül a Dermestidak is. Petézésre ezek leg-

inkább a bekötésre használt zsineget keresik fel. Hozzájuk csatla-

koznak a molypillék. Inkább a papirt és enyvet kedvelik a Thysa-

nurák, Podiiridák és Psocidák, melyek szintén benn a könyvekben

fejldnek ki. A csiriz liszttartalmát keresik a Lep'smák, Lepidocyr-

iák és Seriák. Ez irtására elegend, ha a nedves hel^nségek söté-

tebb zugait gyakrabban bekenjük vagy befecskendezzük szénsavas

só ersebb (SSlo) oldatával. A csótánok kedvelik a papírt, kivált

ha nyirkos, szükség esetén azonban meg nem vetik a brt s a be-

kötés egyéb alkatrészeit sem. Északi Francziaországban, valamint

Németországban, st minálunk sem igen gyakoiiak a kön^'vtáralc

kártevi s alig akadunk másra, mint Aiiobiwn- és Lepismá-ra.
;

de minél tovább megyünk délnek, annál gyakoribbak a kárté-

kony fajok.

Madarak gyomortartalmát vizsgálta újabban Newstead R.

(Gardeners Chronicle 1901. 197.), még pedig félrees, elhagyatott

gyümölcskertben, melyben a madarak bizonyára természetes táp-

lálékuk után éltek ; 11 fajban találta a következ állatok vagy

azok részeit, úgymint : az énekl-rigó, Tnrdus innsicns (Microle-

pidopterák és legyek álczái, Otiorrhynchus- Sitones-fajok^ hangyák,

egy Helicida, drótférgek) ; a fekete-rigó, Turdiis mernla (bogarak,

fülbemászó, hangyák, egy Noctiia hernyó, egy földi dongó) ;
a

szürke légykapó, Mascicapa griseola (dongó, darazsak, Ichneumo-

nidák, Lucilia sp.
;
gyakran látta a madarat röpül lepkéket zni,

de a mikor elfoghatta volna, mindannyiszor meghökkölt és hagyta

tovább szállni a lepkét); a közönséges barát czinege, Parnspaliis-

iris (csak a Carduus palustris magvai) ; a küll, Sitta caesia (fülbe-

mászók, apró bogarak, leveli poloska) ; a zöld harkály, Picu's viri-

dis (fülbemászók, fleg hangyák, s egyéb rovarok, melyek fahéjon

találhatók) ; a tengelicze, Cardtielis elegáns (csak bogáncsmagvak)

;

a pirók, Pyrrhula eiiropaea (csak bodza- és szedermagvak) ; a

tövisszúró gébics, Lanius collurio (földi dongók, Necrophorus-fajok)

;
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a vetési varjúk, Corvns frtigüegtis (ganéjbogarak és méhek) ; a

fülesbagoly, Asio ottis (vakond, cziczkány, mezei egér, rigó és 25" o

Geotrupes-fajok, valamini fü). Megjegyzend, hogy a szerz a

fülbemászót (Forficula auricularia) egyik legkártékonyabb rovar-

nak tartja.

Az Ornithoptera Goliath Obth, nev gyönyör pillangóról

felemlíti Pagenstecher (Nassau. Nat. Ver.), hogy eddig 6 hím
és 3 nstény ismeretes s ezek ötféle nevet kaptak. Legelször

Oberthür írta le nstény után, mint az 0. artiana válfaját

var. Goliath ; R o t s c h i 1 d pedig a Troides Priamus Poseidon

eltérésének tekintette, majd R ö b e r írta le a hímet új faj gyanánt,

0. Schoenbergi név alatt, de egyúttal tartalékul az O. stipreinus

nevet is adta neki, mivel akkoriban Pagenstecher ésStau-
d i n g e r közt még eldöntetlen prioritási vita folyt egyidben el-

nevezett lepkefaj fölött (Orn. Schoenbergi Pag. = Schoenbergia

paradisea Stgr.) : késbb Horváth és Mocsáry a Biró
által copulában talált párt Orn. Elisabethae Regináé néven írták

le, végül pedig G r o s e-S m i t h a G o 1 i a t h-nak kissé eltér pél-

dányát Titan-nák nevezte el.

Hesperia Malvae ab. Zagrabíensís név alatt Grund Ar-

noszt, színházi rendez Zágrábban új fajeltérést írt le (Entom.

Zeitg. Guben XVII. 1903. 49. ].), melyet Zágráb környékén, Ze-

lengajon fogott 1902. aug. 9-én. A törzsalaktól az új aberratió

annyiban tér el, hogy fels szárnyán a küls szegéi}' felé lev
fehér foltok egj^befolynak és ugyanoly irányú sávot képeznek, az

alsó szárny megfelel fehér pontjai egészen hiányoznak és a fehér

rojt csak alig tarkázott feketével.

Alkalmazkodó rovarok. A kis Antillákonjfjárt Doflein mün-

cheni tanár a többi közt megemlíti, hogy a bozótban, mely a

száraz partvidéken és a szavannákban n, számos sáskafaj é!,

mely azáltal válik érdekessé, hogy a talaj színezéséhez alkalmaz-

kodik. Zöld faj mindig a zöld helyeket, barna faj a szárazakat

keresi fel. Szerz szerint azonban a színezés a környékhez való

alkalmazkodás értelmében nem keletkezett kiválogató iás vagy a

környék befolyása útján, hanem azi hiszi, hogy szerzett tulajdon-

ságuk az az ösztön, hog}' az alkalmas helyeket keresik fel. A
zöld sáska mindig nagy sietséggel halad át száraz helyen, míg

zöld menedékét el nem érte, ott azonban teljes nyugalommal vesz-

tegel, ,még pedig nem abban a tudatban, hogy biztonságban van,

hanem egyszeren az ösztön kényszere alatt."
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Irodalom.

Sreit, Joseph, Z w e i n e u e K a f e r a r t e n a u s d e m m i 1 1 e 1-

europáischen Faunengebiete. (Münch. Koleopt.

Zeitschr. II., 1904. p. 28—29.)

Egy olasz fajon kívül (Latkrohiiim Wingelmnlleri) a her-

ezegovinai Vian-hegység egyik közelebbrl meg nem jelölt barlang-

jából leírja a szerz a Trechns [Anophthalnius) vranensis-t mely

az A. Eurydice Schauf. és Reuteri Mill. rokonságába tartozik.

Csiki Ern.

MüHer, Dr. Josef, Zwei neue Höhlensilphiden von der

Balkanhalbinsel. (Münch. Koleopt. Zeitschr. II. 1904.

p. 38—42.)

Két üj faj leírása, az egyik (Antroherpon Kraussi) a her-

czegovinai Nevesinje melletti, a másik {Bathyscia serbica) a szer-

biai Csacsak (Tschatschak) melletti barlangból származik. Az eddig

leírt 8 Aíttroherpon-ía.] meghatározására a szerz új kulcsot állí-

tott össze. Csiki Ern.

Englisch Károly lovag, Adatolc a Magas-Tátra entomologiájához.

(A magy. Kárpátegyes. Évkönyve XXX. 1903. pag. 79— 100.

Az Évkönyv német kiadásában is.)

Szerz, a ki ismert tourista, a Magas-Tálra legmagasabb

csúcsain is g} jtött lepkét, mel3'ek jegyzékét itt közli. A felsorolt

290 faj közt van nehán^^ igen érdekes alak, a jeg3'zék azonban

alapos revízióra szorul. Legközelebb visszatérünk rá.

A. Aigner Lajos.
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S. 45. F. Tomala: Radioactivitát und íhre Wirkung auf Schmet-

terlingspuppen. Der lOntdeckLing des Radiuins und seiner Emana-

tionen folgte alsbald eine FülIe von Beobachtungen, aus welchen

unzweifelhaft hervorging, dass uns überall geheimnissvolle Natur-

kráfte umgeben, welche niir deshalb so lange iinerkannt bleiben

konnten, weil sich ihre Thátigkeit durch keinerlei directe Einwirkung

auf unsere Sinnorgane verráth. Neuere Forschungen auf dem
Gebiete der Radioactivitát ergaben, dass die weit verbreitetsten

Stoffe, wie Luft, Wassei- und der Erdboden bedeutende Activitát

besitzen. Die Annahnie, dass die neu entdeckte Activitát dieser zu

unseren unentbehiiichsten Lebensbedingungen gehörigen Stoffe von

wesentlichem Eintlusse auf die Entwicklung allén organischen

Lebens sein müssen, lag somit nahe und führte auch bereits zu

Versuchen, welche die Wirkung der Radiumstrahlen auí die verschie-

densten Lebewesen umfassen. Ob die durch spezielle Untersuchun-

gen nachgevviesene mitunter sehr erhebliche Activitát des Wassers

der Termalquellen, bei der, denselben beigemessenen Heilwirkung

eine Rolle spielt, bleibt noch zu ervveisen, umsoniehr, als die Ein-

wirkung von Radiumstrahlen nach den bisherigen Erfahrungen auf

lebende Organismen durchgángig nachtheilige Folgen nach sich

zieht. So fand man, dass die den Radiumstrahlen ausgesetzten

Pflanzensamen abslarben, und bestrahlte HQhnereier eigenartige

Zersetzungen erlitten. Prof. Danysz im Institut Pasteur in Paris

erhielt bei seinen Versuchen mit den Raupen und Puppen von

Ephestia Kiiehniella Resultate, welche gleichfalls die schádliche

Wirkung der Radiumstrahlen zur Evidenz erweisen. Wenn die

Raupen der Einwirkung ciner Radium-Röhre vom Activitátswerthe

von 500,000 durch 24 Stunden ausgesetzt waren, so ging eine

Anzahl derselben bereits innerhalb 2—3 Tagén, eine weitere binnen

8 Tagén, der Rest aber nach lángerer Zeit zu grundé. So blieb

ein Theil wáhrend 6 Monaten lebend (von Február bis August). Obwohl

Danysz es nicht ausdrücklich bemerkt, nehme ich an, dass

dicse letzteren Überlebenden sich einpuppten. hii weiteren Verlaufe

seiner Antwort aufgestellte Anfrage spricht er námlich nur mehr von

den Controlpuppen (aus nicht bestrahlten Raupen) welche im Ge-

gensatze zu den bestrahlten, die wárend dieses Zeitraumes gánz-

lich unverándert blieben, zweimal sámmtliche Metamorphosen der



Entvvikelung durchmachten. D a n y s z schreibt diesen merkwürdi-

gen Zustand einer Art latenten oder verlangsamten Lebensfunctioa

zu, in Folge eines theilweisen Verlustes des allgemeinen Empfin-

dungsvermögens. Villeicht liegt da, meint er, etwas Analoges vor,

vvas der Wirkung des Giftes der Pompilien auf die von denselben

gestochenen Spinnen und Raupen gleichkommt. Bekanntennassen

kommt es háufig vor, — sagt Verfasser — dass die Puppen ge^vis-

ser Schmetterlingsarten oft mehrere Jahre ausdauern, ohne dass

sich bisher hiefür eine stichholtige Erklárung gefunden hátte. Nach-

dem nun die Activitát der Luft, des Wassers und des Erdbodens-

vvissenschaftlich nachgevviesen erscheint, mag die Ursache dieses

Vorkommens in, durch Radioactivitát von, das Puppenlager umgeben-

den Stoffen hervorgerufenen Entvvicklungsstörungen vviderstandsfáhi-

ger Puppen liegen, wogegen die minder vviderstandsfáhigen nach

kürzerer oder lángerer Zeit diesen Einílüssen erliegen mögen und

absterben.

S. 47. A. Zilahi-Kiss : Beitrag zur Hymenopterenfauna des

Komítates Szilágy I. Nachtrag zu dem Hymenopteren-Katalog in

Fauna Regni Hungáriáé.

S. 50. L. V. Aigner-Abafi. Die Emáhrung der Raupen. II.

S. 56. E. CsikI . Die Cerambyciden Ungarns. IX. Fortsetzung

der Bestimmungstabelle der ungarischen Cerambyciden. Es werden

die Gattungen Callimoxys, Calliiniis, Düus, Obriiim, Leptidea,.

Gracüia, Liagrica, Axinopalpis und Ceramhyx behandelt.

S. 60. Wanderungen des Distelfalters. V. Weitere diesbezüg-

liche Mittheilungen. Bei Nyíregyháza wurde gegen Ende Juli 1903..

ein Massenflug beobaethtet der in südwestlicher Richtung zog;

ebenso bei Budapest an 2 Stellen in síid- und nordvvestlicher

Richtung ; in Zágon (Komitat Háromszék; in südwestlicher Richtung.

S. 63. Kleinere Mittheilungen. Notizen über Insecten-Bücher-

feinde, Mageninhalt der Vögel, Ornithoptera Goliath etc.

S. 66 Literatur.

J. Breit, Zwei neue Káferarten. Ref. E. C s i k i.

J. Müller, Zwei neue Höhlensilphiden. Ref. E. C s i k i.

K. V. Englisch, Beitrag zur Entomologie der Hohen Tátra..

(Lepidopteraj. Ref. L. v. A i g n e r-A b a f i.



Entomologiai müvek.
Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Kejxiii Hun^ídt

riae). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társnla-
Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. ÁUatmu/eum, utasitás álla-
tok kitomesére s eltartá.sára, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — Bein K. A kis rovargyjt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyüjtö 1 kor. 60 fill.—
Lejtényi S. Rovargyüjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természettajz- gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday /.Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einfiihrung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. k magyar fauna fémdarazsai 2 kor. 40 fill.

\ magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. üO fill Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk íémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és
íyjtése 2 kor. — A. Aigner L. \ lepkészet története Magyarországon
:>, kor. — Aigner-Pável-Uliryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Bei ge, Schmett.-rlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Ho/inann, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb
auf 71 farb. Tafeln 3U kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Euronas
1900 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

* ^

DiptePa. Tötnösváry . Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
Qicllékeiröl 8 tábl. 60 fill. — Kertész K. Catalogus Tabánidat um orbis terra-
rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis
bogárgyjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Cahver, Káferbucl-
5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 2t kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor,

Hemiptepa. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez'
40 fill. A magvaror.szági Psyllidákrói 40 fill. Az Ert-mocoris-fajok mag-ánraiza
2 tábl. 60 fill.

" j s
j .

Orthoptera, Pseudoneupoptera és Neupopiera. Pitngur Gy. A mao^varor-
szági tücsökíélék teimészetrajza 6 tábl. 5 kor. — Knhnuf R Magyarország
•^zitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

^

MyPi poda. Dr. Daday J. A mag\arországi Myriopodák magánraiza
4 táblával 4 kor.

^

Araehnoidea. Dr. C/iyzer K. és Kulczynski L. .Araneae Hungária
8 kötet 24 kor. — Hermán Ó., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a
2—3. k(Jtet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

CPUStaeea : Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezölábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus
lajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor

Oatfilog-iis ICiicloiMy<»lii<isifiiiM,
Conscripsit

A Wusaeo Nationali Hungarico editus. Budapestmi 1901.

Ara 3 korona.

E mvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Scbrridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.



Loose und Centurien exotischer Insekten

(mit vielen Schaustiicken und Selténheiten. ypr?,üglich bestimmt und erhalten, die

Schmetterlinge und Libellé'n in Düten) :

100 Káfer in ca. ^0 Artt-n von Bolivia (Yungas de la Paz, ]fO m ) Mk. 15.—

100 » » * •"'' '' » Nord-Indien (Darjeeling. Ássam.) . >- 12.

—

100 » » » 50 > » Nord-Borneo (Kinabalu) .... : 1.").—

100 » » » 50 » » De utsch-Ost-Afrika (Tanga, Tanganij.ka-

See, Usaramo etc.) -; 12.—

100 » » » 50 » » Deutsch-Ost Afrika (Nguelo, Usambara) » 12.—
í 50 Orthopíera alkr Ordnungen und Gegenden » 15.—

I
100 Wanzen » » » » » 15.

—

\ 100 Homoptera » » » » . » 20.

—

j
100 Hynienoptera » » > » » 15.—
diese nur theilweise bestimmt !

50 Libellen verschiedener Gegenden » 10.

—

50 Schmetterlinge von Bolivia mit Papilio servilJei bolivianus, harmo-

dius, Catopsilia menippe, Catagramma aegina, Callithea leprieuri,

Morpho deidamia, lemen .'\ncylmis, Diorliina etc. etc- , . . . » 2Ü.

—

50 Stück wie vorher mit dem riesigen opalfarbigen Morpho godartii » 30.

—

40 schöne Papilio mit seivillei, harmodius, leucaspis, ascalaphus, milon,

dasarada, paris, iswara sataspes, gigon, fuscuscastaneus, poly-

phontes, nícanor, peranthus etc. » 18.

—

dto mit Papilio lenaeus oder blumei • » 24.—
dto mit » androcles >•> 28.

—

10 feine Morphiden und Brassoliden mit M. amathonte, didius. deidamia,

achilles, achillides etc ^ 20.

—

dto mit Morpho godartii . . » 30.

—

Actias isis (phánomenales Thier) Mk. 25. -
, Eligma latepicta (schönste Arctüde von

Afrika) Mk. 6.— , Agrias lugens (herrlich) Mk 25.— , Papilio ascalaphus (Kiesen)

Mk. 2.— . Ornlthoptera priamus Stammform (gezogen !) ^ u. J 20. -, hippolyptus

J 4.— , J Ji.— , hephaestus superb. J 2. . í? 8 -
. — Portó und Packung extra.
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