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Irta: Dr Dudich Endre.

A bogárrendszertani irodalomban két irányzatot lehet meg-
különböztetni, melyeknek eszközei, módszere és célja egészen

más, következésképen eredményeik is annyira eltérk, hogy tulaj-

donképen ket összehasonlítani nem is lehet.

Az egyik irányzatot 1 e i r ó vagy taxonomikus irány-
nak nevezhetjük. Ennek célja az, hogy a fajok bizto-
san és könnyen felismerhetk legyenek, amit

pontos leírások, revíziók, átnézetek, meghatározó táblák és mono-
graphiákkal iparkodik elérni. Nem célja a rendszer fel-

állítása természetes alapon, neki mindegy, hogy majd
a katalógusban milyen sorrendben következnek egymás után, f
az, hogy a nemek és a fajok jó dichotomikus különbségekkel

legyenek elválasztva. Ez az irány, többet tördik a különbségek-

kel, mint a hasonlóságokkal és nem annyira csoportosít, mint

inkább szétválaszt, mint azt Fr. Müller már 1864-ben kiemelte.

Eredményük egy praktikus, analytikus rendszer. Ennek az irány-

nak a képviseli céljuk felé való törekvésükben kizárólag a chitin-

váz külsejére és legfeljebb a penis-vizsgálatokra alapítanak min-

dent. A bels anatómiával nem tördnek, st ennek a rendszer-

tanban való felhasználása ellen élénken tiltakoznak, amint azt pl.

Reitter teszi, amikor a szúfélék (Scolytidae) 1913-ban megjelent

meghatározó táblájának bevezetésében a NüssLiN-féle rendszert

kritizálja. Természetes, hogy az elssorban praktikus cél felé tö-

rekedve, többször elvesztik szemük ell a modern rendszertan

legfbb követelményét, a természetességet. Szétválasztanak közel

rokon fajokat, nem ügyelnek a bélyegek fokozódó specializáló-

dására, aminek azután az az eredménye, hogy az általuk meg-
adott egymásután sokszor épen a megfordítottja a természetesnek,

ilyen rendszertani inverziók sok helyen találhatók a rendszertan-

ban, hogy csak egyet említsek, a Staphylinidák Erichson-Kraatz-
féle rendszere, amely az Aleocharinae alcsaládtól halad a Piestinae

felé, egészen megfordítottja Fauvel természetes rendszerének,

amelyet az 1906-os katalógus is magáévá tett. Az ideális célnak

egy praktikus cél alá való rendelése miatt sok támadás érte ezt

az irányt, de mindezek teljesen jogosulatlanok voltak, mert mint

mondottam, ennek az iránynak nem célja a bogarak természetes
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csoportosítása, a maga célja felé pedig a legjobb úton halad. És
bármennyire is lenézik egyesek a leíró rendszertani irányt, valljuk

meg, hogy az utolérhetetlen Reitter vezetése alatt ezek a syste-

matikusok jobban megközelítik a maguk célját és eredményeik

utolérhetetlenebbül pozitivabbak, a másik irány képviselinél.

Ez a másik irány a származástani, vagy p h y 1 o g e-

netikus irány, melynek képviselit a leszármazás nagy gon-

dolata hatja át és ezt mveikben is érvényesíteni iparkodnak. Így

a rendszertanba causalis momentumot vive be, céljuk a ter-

mészetes, tudományos rendszer felállítása, vagyis

a rendszertani egységeknk a genetikus rokon-
ságot feltüntet csoportosítása, synthetisálása. Cél-

juk elérésére felhasználják az összehasonlító morphologia, ana-

tómia, embryologia és az ontogenia eredményeit is és az ezen az

úton megállapított rokonsági csoportok genetikus összefüggését

az egyetlen adaequat kifejezési móddal, törzsfával (phylogramma)
iparkodnak szemléltetni. Ennek a törzsfakutatás jegyében álló

iránynak a hivei két csoportba oszthatók

:

Extensív törzsfakutatóknak nevezem azokat,

akik magának a Coleoptera-rQX\ánQ.\<. a leszármazását, továbbá a

renden belül az alrendek, családsorozatok és a családok szárma-

zási összefüggését keresik, hogy ezáltal meglegyen a természetes

rendszer váza, a keret, amelyet majd a nemekkel és a fajokkal

kell kitölteni. Ebben az irányban dolgoztak az elmúlt három év-

tized nagy rendszerezi : Leconte-Horn, Kolbe, Sharp, Lameere
és Qanglbauer, továbbá segíttársaik, mint Escherich, Peyer-

íMHOFF, Semenow, Jacobson, Handlirsch stb.

Ezekkel szemben intensiv törzsfakutatók néven

foglalom össze azokat, akik a családokon belüli rendszertani egy-

ségek, nemek, fajok és változatok rendszerét iparkodnak phylo-

genetikai alapra fektetni. Ilyenek, hogy csak néhányat említsek

:

HoLDHAUs, J. Müller, Netolitzky, Jeannel, Kolbe, Wasmann,
Prell, Minck, Lapguge, Escherich, W. Horn, Gravely, Nüsslin,

Arrow, Lameere, Kuntzen, Ohaus, Kleine, Heikertinger, Ker-

REMANS, Gebien, Orchymont, Hyslop, Obenberger, Marcus,

Rabé, Tower, Blunck, Wilke, Smirnow, Meyer, Kriesche, Born
stb. stb.

Közleményem célja az extensiv törzsfakutatás eszközeinek,

módszerének és eredményeinek megbeszélése.

Ami a Coleoptera-venánok a leszármazását illeti, az ezt ku-

tatók módszere tökéletesen magán viseli az extensivitas bélyegét.

A ma legprimitívebbeknek tartott bogárcsaládok jellegeibl ab-

sztrakció útján megalkotnak maguknak egy sbogarat (Protocole-

opteron) és azután kizárva a bogaraknál jobban specializálódottabb

rendeket, keresik a recens rendek közül azt, amely leghasonlóbb
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ehhez az sbogárhoz. Ennek a rendnek az seit hozzák azután

genetikus kapcsolatba az sbogárrai.

Ez a módszer annyira ingatag alapon áll és annyi alkalmat

ad az egyéni felfogásra, hogy nem csodálkozhatunk azon, ha

látjuk, hogy a nézetek nagyon eltérk.

Eltekintve Porta bizarr nézetétl, aki a Strepsipterákból

vezeti le a bogarakat és Crampton alig megokolt véleményétl,

amely a Dicellurákban látja a bogarak seit, két komoly véle-

mény áll egymással szemben. Az egyik oldalon Packard, Lameere,
HouLBERT és KoLBE a neuropteroid rovarok (Planipennia vagy

Psocoptera) körében keresik a bogarak rendjének gyökerét, a

másik oldalon pedig Haeckel, Qanglbauer és Handlirsch a

Protoblattoidáktól való leszármazás mellett kardoskodnak. Kolbe
még a diphyletikus leszármazás gondolatától sem zárkózik el.

A két eltér nézet bizonyos elvi kérdések ellenkez meg-
ítélésén alapszik. Egyrészt a holometabolia mono- vagy diphyle-

tikus keletkezésérl vallanak ellentétes nézeteket, másrészt a pri-

mitív lárvaalak (lárva campodeiformis, eruciformis) és a Malpighi-

edények primitív száma (tetranephria, hexanephria) felett nem
tudnak megegyezni. Mindegyik fél felvonultat egy csomó érvet a

maga igaza mellett, de exacte bizonyítani egyik sem tud. Mindkét

nézet csak hypothesis, amely felett sokat lehet pro és contra

vitatkozni, de igazolni, verifikálni csak akkor lehet, ha a hypo-

thetikus sök helyébe jómegtartásü ásatag sök kerülnek. Addig
elmondhatjuk Dubois REYMOND-dal, hogy ignoramus et ignorabi-

mus. Ez annál nagyobb kár, mert az si alak és ennek leszár-

mazása hatással van a bogaraknak a renden belüli csoportosítá-

sára is. Ugyanis egészen más csoportokat kell primitíveknek tar-

tanunk akkor, ha a neuropterid rovaroktól származtak a bogarak,

mint ha a Protoblattoideáktól való leszármazás igazolódik be.

Az extensiv törzsfakutatás tehát a Coleoptera

rend leszármazására vonatkozólag s e,m mi pozi-
tívumot sem tudott megállapítani. Lássuk most,

milyen az eredmény a renden belül.

Amikor a származástani mozgalom megindult, a coleoptero-

logia a Latreille—Erichson—LACORDAiRE-féle tarsális rendszert

uralta. Akkoriban az összehasonlító morphologiai, anatómiai és

embryologiai vizsgálatok még annyira a kezdet kezdetén voltak,

hogy a kutatók ezeknek szórványos eredményeit felhasználni nem
tudván, kénytelenek voltak továbbra is küls hasonlóságokkal
dolgozni. Ezért az els postdarwinistikus rendszerek csak abban
különböztek a régitl, hogy a szerzk a régi rendszert genealógi-

ailag körülírták. így már Roger szárnytanulmányai alapján a régi

rendszert phylogenetikailag megalapozottnak tartotta. Ezt a nézetet

tovább fejlesztette P. Mayer, aki az általa megkonstruált Proto-

coleopteron-bó\ a Protopentameron-t, Protoheteromeron-i és a

Prototetrameron-t vezette le.

8*
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Amikör az említett tudományágak eredményei sokasodtak,

lassankint kezdtek megváltozni a nézetek. Megkezddött a bélye-

gek phylogenetikai értékének komoly tanulmányozása. Egyesek
elvesztették eddigi jelentségüket, másokat a phylogenetikai meg-
világítás nagyobb fontosságúvá tett. Gondoltak a "^konvergentia,

illetleg a paralellismus jelenségeire és tekintetbe vették a bels
szervezeti viszonyokat is.

Az els komoly kísérletek a darwinismus Síurm- u. Drang-
periode-jában történtek meg, így nem csoda, hogy egyes dogma-
szer tételek és látszólagos törvények helytelen irányba terelték

a kutatókat.

így tudvalevleg akkor vált általánosan elterjedtté az a nézet,

hogy az él lények bölcsje a vízben ringott és innét hódították

meg a szárazföldet. Ez a nézet volt az alapja Kolbe 1880-ban
megjelent munkájának, a húsev bogarak természetes rendszerét

igyekszik megállapítani. Az Adephaga alrendet dolgozta fel az

akkori értelemben (a Rhysodidae, Paussidae és Capedidae kivé-

telével) és a Carnivora aquatilia-bó\ vezeti le a Carnivora ter-

restría-t Ennek a felfogásnak a helytelensége ma már annyira

evidens, hogy felesleges bizonyítanom.

A másik ilyen tévedés volt Houlbert (1894—95) származás-

tani rendszere. a HAECKEL-féle biogenetikai alaptörvény szigorú

keresztülvitele, a BRAUER-féle lárvatörvény túlzott alkalmazása és

P. MAYER-nek a rövid szárnyfedk primitivitásáról szóló lehetetlen

ideája által félrevezetve egy olyan genealógiát dolgozott ki, ame-
lyen ma már csak mosolyogni lehet. Szerinte a Strepsipteráktól

származó Vesicantia (= Meloidae) az a primordialis mag („noyau
primordial"), amelybl közvetlenül vagy közvetve az összes többi

bogárcsaládok levezethetk. Genealógiája jó példája annak, hogy
hová jut a systematikus, amikor egy bélyeget (itt a lárvaalakot)

favorizál. Erre is elmondhatjuk SHAKESPEARE-rel : „Lássátok, mivé
lesz az ész, ha tiltott utakon bujkál

!"

A múlt század utolsó évtizedének végén indult meg azután

a törzsfakutatás egészséges alapon. Az irodalmi harc 1900-íól

1912-ig volt a legélénkebb, ekkor irták Lameeré, Kolbe és Gangl-
BAUER alapvet mveiket és kritizáló vitairásaikat. Mindegyik teljes

morphologiai, anatómiai és embryologiai fegyverzettel küzdött, de

sem egymást legyzni, sem a coleopterologusok összességét meg-
gyzniök nem sikerült. A harc még ma sincs elintézve, hol itt,

hol ott lángol fel, új emberek közt, új eredmények alapján.

Lássuk most ezt a törzsfakutatást közelebbrl

!

A törzsfakutatók tanulmányaikban a jelenleg él bogár-

családok alakjainak összehasonlító alaktanából és bonctanából
indulnak ki. Tekintetbe veszik nemcsak a kifejlett állatokat, hanem
a lárvákat is. Az egész kutatás alapja a szervek s-
eredeti (primitív, elementáris) és módosult (levezetett, specia-

lizálódott, derivat) állapotának meghatározása. Hosz-



109

szas meghatározások helyett egy példával fogom ezt a két fogal-

mat illusztrálni. A rovarok idegrendszerének egyik frésze a has-

duclánc, melynek primitív állapota az, hogy a test minden egyes

szelvényében egy ganglionpár van, amelyek egymással harántos,

a két szomszédos szelvény ganglionpárjával pedig hosszanti irányú

idegkötegek által függenek össze. Ha a ganglionok koncentrálód-

nak, vagyis a hosszanti idegkötegek megrövidülése által több szel-

vény ganglionjai egy ganglioncsomóba olvad össze, ez módosult,

specializálódott állapot. így a bogaraknál a legprimitívebb pl.

egyes Carabidák idegrendszere, mert 3 thoracalis és 6—8 abdo-

minalis ducpárt találunk náluk; legkoncentráltabb pl. a Scarabaei-

dák hasduclánca, mert ezeknél az összes thoracalis és abdomina-

lis dúcok egyetlen, az eló'torban, vagy a fej és az eltör között

elhelyezked idegcsomóvá, gangiioncomplexummá olvadtak össze.

E két véglet közt számtalan fokozatos átmenet van.

A további eljárás most már az, hogy kiválasztanak
egy csomó testrészt, szervet és induktív módon
igyekeznek megállapítani, hogy mi a p r i m i t i v

és mia specializált állap o t. Phylogenetikai tekintetben

elsrend fontosságúaknak bizonyultak a következk : a csápok
beékeldési helye, a fej alakja, a tor o k varr a tok,

az eltör alakja és varratai, a szárnyerezet, a

lábfej izek, a potrohszelvények, a herék és pete-
fészkek, az idegrendszer, a Malpighi edények,
a lárvák alakja és testfüggelékei, vagyis csupa olyan

testrész és szerv, mely nincs alávetve közvetlen bionomiai módo-
sulásoknak. Másodrend fontosságúak azok, amelyek a változatos

életmódhoz való alkalmazkodás módosító hatásainak és conver-

gentia-hatásoknak befolyása alatt állanak, mint a csápok és a

szájrészek alakja, a lábak alkotása, a habitus, a párzószervek, a

metamorphozis lefolyása stb.

Megállapítva az elsrend fontosságú
bélyegek primitív é s': módosult állapotát, a

végletek között szakadatlan átmeneteket talá-
lunk, amelye kj^e lénk tárják az illet szervek
fokozatos specializációján!^ak egyes állomá-
sa i t, fokozatait.

A phylogenetikusok szerint minden specializált
állapot a közvetlenül alatta .álló primitíveb-
bl származott a letnt geológiai korok folya-
mán végbement leszármazás útján. A primitív álla-

pot phylogenetikailag öregebb. Az egész fokozati sor szerintük

egy leszármazási sor, amelynek fokozatai, tagjai egymásból
származtak, ezért a mostani szokás szerint a tagokat törzsfa-
vonalakkal kötik össze.

Minden egyes ilyen fokozati sor egy fejl-
dési tendenciát képvisel. Ilyen tendenciák: 1, a csáp
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insertiopontjának eltolódása inframarginalis helyzetbl frontálisba;

2. a fej orrmányszervé alakulása; 3. a toroklemez kiküszöbölése;

4. a párkányos eltornak legömbölyítetté való alakulása; 5. az

eltör varratainak eltnése; 6. a szárnyerezet egyszersödése;
7. a homonom pentamer lábfej átalakulása cryptarthrotikussá

;

8. a potroh els has és oldallemezeinek elnyomása; 9. a herék-

nek három typuson át való komplikálttá, acinosussá válása; ÍO. az

ovaria holoistica kialakulása; //. az idegrendszer koncentrálódása;

72. a hexanephria fellépte; Í3. a campodeaforma lárva átalakulása

lárva eruciformissá; Í4. a lárvák kétíz lábfejének összeíorradása.

Ezek a bogárszervezet fokozatos átalakulásának, specializá-

ciójának vezet motívumai. Mivel mindezek határozott irányban,

egyenesen felfelé haladnak, azt kell mondanunk, hogy ez a fel-

fogás orthoevolutionistikus.
A bogárcsaládok szerveztének a felsorolt 14

fejldési irány fokozataira való vonatkoztatása
adja meg azután a család szervezetének magassági
fokát („Organisationshöhe"), vagyis a helyét abban a nagy fej-

ldési sorban, amely a legprimitívebbekkel kezddik és fokozatos

átmeneteken át halad a legspecializáitabbhoz.

Ha így sikerült a családok, családsorozatok
és a két alrendnek szervezettségi fokát megálla-
pítani, akkor ezeket törzsfaszeren kötik össze
és készen van a nagy m, a bogarak rendjének törzsfája, amely
hivatva van szemléltetni a mai bogárvilág phylogenesisét, szárma-

zási rokonságát.

Ennek alapján állítódik fel azután a természetes rend-
szer, amelyben a fejldést nyomdatechnikai okokból a katalógus

egymásutánjában a lineáris egymásután tünteti fel. Kezd-
dik a legprimitívebb családdal és végzdik a legspecializáltabbal.

Természetes, hogy az ilyenfajta tanulmányok folyamán bven
találkozunk mindazon kifejezésekkel, melyeket a phylogenetikusok

más csoportok törzsfájának kutatásánál is használnak. Keresik és

megalkotják a közös söket, törzsalakokat, amelyek

két vagy több alaksor közös primitív bélyegeivel birnak, de egyik

irányban sem specializálódtak, tehát u. n. kollektív typusok,
amelyekbl azután különböz irányokban specializálódó alaksorok

indultak volna ki.^ Kutatják a családok gyökerét (radix).

Beszélnek magasan és mélyen álló családokról, a

rendszer inferioris, laterális és superioris fokairól.
Megkülönböztetnek a törzsfán egy folytatólagos törzset
és kisugárzó ágakat, amelyek ismét lehetnek alsóbb és

felsbb oldalágak és terminális ágak. Ismernek ter-

minális, egészen isolált családokat; értékes isolált

1 így születik meg a Protadephagon, Protopolyphagon, Protostaphy-

linideon és a Protocantharideon.
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relictumokat, amelyek mint missing link jelennek
meg a c sa 1 ád ty p u so k 1 á n co 1 a táb a n ; s a j á tságos
pri m ordi al i s bogáralakot; a P h y to p h aga- ty p u s

élesen határolt módosulatát; a Protocoleopterák
apogonjait. Szerintük a családok rokonsági vonatko-
zásban vannak egymással, egyesek korán ágaztak
ki a másikból, mások közvetlenül vagy közvetve
vezetendkle és esetleg egymással láncszer leg roko-
nok. A rokonsági csoportok szerintük monophyl.etikusak;
a morphologiailag nagyon lezárt, továbbá a monotypikus csa-

ládok eme sajátságaikat nagy régiségüknek köszönik. Végül
leggyakoribb kifejezéseik közé tartoznak, hogy „vermutlich"
és hogy „die Descendenz oder die Wurzel ist nicht
mehr zu erkenn en".

Eltekintve a szétszórt alkalmi megjegyzésektl, a fleg szár-

mazástani és általam tekintetbe vett munkák (55 m 27 szerztl)
1500 nyomtatott oldalt tesznek ki, ami elég tekintélyes mennyiség.
Azt hinnk ezek után, hogy a bogarak természetes rendszere és

származástana végérvényesen meg van alapozva. Sajnos, nem.
Mert ha az egészrl levakarjuk a phylogenetikai mázt és a szár-

mazástani körülírásokat kell értékükre szállítjuk le, igen szomorú
valóság tárul elénk. Kiderül, hogy a pozitiv eredmények
összege alig valamivel több a nullának

Els sorban is bizonytalan a rend tartalma, mert
a bolhák (Aphaniptera) és a sodortszárnyüak (Strepsiptera) be-

kebelezésére vonatkozólag megoszolnak a vélemények. Ha ettl
eltekintünk, akkor félig-meddig bizonyos az, hogy a

bogarak rendje két alrendbl áll: Adephaga és Poly-
phaga, amelyek egymásból nem, csak egy közös s-
bl vezethetk le. Ez a közös s azonban ismeretlen. A
két alrend tartalmán sem tudtak megegyezni a

Cupedidae család miatt. A Polyphaga alrend családjai-
nak és az ezeknél magasabb egységeknek (series,

superseries, phalanx, legio) tartalmára, szervez e-t ük fej-
lettségi fokára, rokonsági összetartozására és
leszármazására vonatkozólag teljes a bizonyta-
lanság: ahány fej, annyi vélemény. Mindegyik búvár
a maga igaza mellett kardoskodik és nem enged nézetébl egy
jottányit sem. Az egyetlen Palpicornia az, amely felett
eddig meg tudtak egyezni. Mindaz, amit a többirl ékes
származástani nyelven eladnak, csak beismerése és leplezése

annak, hogy „ignoramus". Legelkeseredettebb harc a Synteliidae,

Cupedidae és Brenthidae családok elhelyezése, továbbá a Lamelli-
cornia és a Rhynchophora családsorozatok magassági helye körül
folyik.

Ha végigelemezzük a vitás pontokat, kiviláglik, hogy a

búvárok eltér nézetei négy okra vezethetk
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vissza: 7. szervezeti bélyegek phylogenetikai fontosságának

különböz megítélése ; 2. a primitív és specializált állapotok eltér

felfogása; 3. a hasonlóságok rokonság vagy convergentia-ered-

ménynek való minsítése; 4. a rendszerbe bele nem ül „kivéte-

lek" különböz magyarázata. Lássunk ezek mindegyikére példát

!

KoLBE a fej alakjának és a tarsusok kialakulásának elsrend
fontosságot tulajdonít, ellenben az idegrendszer koncentrációját

csak egy mellékjelenségnek tekinti, mely a törzs szelvényeinek

tömörülését, kiséri. Vele szemben Ganqlbauer a fej alakját és a

tarsus milyenségét alig veszi figyelembe, ellenben az idegrendszer

alkotását nagyon fontosnak tartja.

Sehogyan sem tudnak megegyezni arra nézve, hogy a boga-

raknál a hexanephría-Q. a primitív állapot vagy a tetranephria.

Hiába keresnek erre támaszpontokat alacsonyabbrend rovarrendek

imagoinak és lárváinak, továbbá a bogarak lárváinak szervezeté-

ben, a tények annyira ellentétesek, hogy a kérdés mai napig is

eldöntetlen. Eltérnek a nézetek arra nézve is, hogy a lárvaalakok

közül melyik a primitív, a lárva campodeiformis-e vagy a larm
eruciformis.

A Brenthidáknak a Curculionidákkal való hasonlóságát

Lameere convergentiajelenségnek tartja és a Clavicornia soro-

zatba helyezi ket, Ganqlbauer rokonságot lát fennforogni és

a Brenthidákat is a Rhynchophora sorozatba veszi. Hasonló eltér

beosztásra adtak okot a Synteliidák, Coccinellidák, Parandra,

Omophron stb.

Sok kellemetlenséget okoznak az u. n. kivételek. A kutatók

nagyon szépen megcsinálják maguknak bizonyos számú szerv

fejldési sorát a primitívtl a legspecializáltabbig. Amig csak egy

szervrl van szó, addig a schémába a bogarak nagyszeren beil-

leszthetk, a fokozatos egymásután hiánytalan. Amikor azon-
ban a megállapított fejldési sorokat paralleli-
zálni akarják, kiderül, hogy a szóban forgó szervek boga-

rakká vannak kombinálva, amelyek egyáltalában nem hajlandók

beilleszkedni a sorban nekik kijelölt helybe. Elfordul, hogy min-

den szervet tekintetbe véve, majdnem mindig egy más csoportot

kell primitívnek tartanunk. Magasabb fejlettség csoportokban
egyszerre primitív bélyegeket visel alakokra bukkanunk és ellen-

kezleg. Ez az a jelenség, amelyet Ábel keresztezd spe-
cializációnak nevezett és amely azt eredményezi, hogy a

csoportok nem származtathatók le egymásból terminálisán, hanem
elágazásokat kénytelenek felvenni a törzsfaszerkesztk. így azután

az elméletben orthoevolutionistikus felfogás
a valóságban cladogenezissé válik. St, ha az
összes fokozati sorokat következetesen végre-
hajtották volna, a gyönyör törzsfa parallel
futó vonalakra bomlott volna fel, melyek alul
sem érintkeznek, convergentiapontjaik nincs e-
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n e k. Mintha minden csoportban újra kezddnék a specializácio,

a csoport legprimitivebb tagja alacsonyabb szervezettséget mutat,

mint az elz csoport legspecializáltabb tagja. Nagyon tanulságos

e tekintetben a hasduclánc alakulása, amennyiben nemcsak a rend-

szer legvégén álló családsorozatnál (Kolbe szerint: /^Aj^/zc^o/íAora,

Ganglbauer szerint: Lamellicorniá) éri el legnagyobb koncentrá-

cióját, hanem a GANGLBAUER-féle családsorozatok között a Hete-

romera kivételével mindegyikben van egy család, amelyben az

idegrendszer koncentrált. így Adephaga: Gyrínidae és Paus-
sidae, Staphyli noidea: Histeridae és Scaphidiidae, D i-

versicornia: Nitidulidae, Phytophaga: Lariidae, R h y n-

chophora: Curculionidae és Scolytídae, Lamellicorniá:
Passalidae és Scarabaeidae. Hasonló esetekre bukkanunk akkor
is, ha a többi elsrend fontosságú bélyeg fejldési sorait vizs-

gáljuk.

Szinte komikus, amikor ezeket az eseteiket körmönfont mó-
don körülírják, magyarázgatják és a rendszerbe beilleszteni igye-

keznek. Pedig mindettl megkímélhették volna magukat, ha tekin-

.tétbe vették volna az evolutio lefolyásáról az általános származás-

tani irodalomban kialakult nézeteket. A természetben nincsenek

csak primitív, vagy csak specializált állapotú szervekbl álló

állatok, hanem minden állat a kettnek változatos keveréke. A
fejldés nem volt mindenütt egyenl tempójú, egyidej (simultan),

egyenl értelm (concordans), sem az egyes csoportok egész

szervezetét, sem az egyes szerveket, sem a csoportok egyes tag-

jait véve. Egyes csoportokban, vagy egyes szerveknél gyorsabb
volt a fejldés, mint más csoportokban, vagy más szerveknél,

más esetekben pedig meg is állt. St ismerünk eseteket, hogy a

fejldés visszafordult, regresszivvé vált, úgy hogy a fiatalabb szer-

vezet primitívebb, mint a phylogenetikailag öregebb, vagy reductio

útján lett ismét primitív (pseudoprimitiv). Mindezek a fogal-
mak, az epistasis, heterepistasis, epidosis, epi-
strephogenesis, heterhodogenesis, homoeoge-
nesis stb. a származástani irodalomban régen
meghonosodott és általánosan ismert fogalmak
ás mszavak, amelyeknek tekintetbevétele sok
fejtörés, papiros és tinta megtakarítására ve-
zetettvolna.

Különösen fontosnak tartom az epistasis, epidosis és a he-

terepistasis fogalmát, mert tanulmányaim szerint mindazon
esetekben, amikor két szerz va I a m e I y c s a I á d

hovatartozásáról vitatkozik, heterepistasisról
van szó, amelyrl azonban az illet szerzk
nem vesznek tudomást.

Ha a fejldés egy családon belül a phylogenetikailag fontos

szervek tekintetében mindenütt, minden szervnél egyenl tempójú,
egyidej és egyenl értelm lett volna, akkor az összes szervek
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korrespondeáló fejlettségi fokot értek volna el, vagyis a szervezet

ho moeostatikus volna. Ez azonban nem így van, mert a

család egyes tagjainak bizonyos szervei a csa-
lád átlagos fejlettségi fokával szemben, vagy az
egész csal ádb a n egyes szervek a szervek többsé-
gének fejlettségi fokával szemben visszamarad-
hattak a fejldésben. Ez az alacsonyabb fejldési
fokon való visszamaradás, szemben a család több-
ségének, vagy a rokon családok praedisponált
fejlettségi fokával szemben, az epistasis. Viszont
ha a kár egy családon belül egyes tagok szervei a

család átlagos fejlettségével szemben, akár a csa-
lád összességének egyes szervei a többi szervek
átlagos szervezeti fokával szemben elresietve,
magasabb fejlettséget értek el, akkor epidosisról
beszélünk. A szervezet, illetleg a rendszertani
csoport pedig, mint olyan, egy heterepistatikus
complexum.

Egy ilyen heterepistasisra vezethet vissza például az a harc,

amelyet Kolbe és Ganglbauer vívtak amiatt, hogy a Lamellicor-

niákat, vagy a Rhynchophorákat illeti-e meg a törzsfa legmaga-

sabb, tehát a rendszer legutolsó helye.

Mindkét családsorozat heterepistatikus
csoport. A Lamellicorniák a fej alakja, a torok, az eltör
alakja és alkotása, a lábfejízek, a szárnyerezet, a potroh alkotása

és a Malpighi-edények számát illetleg primitívek, mig a Rhyncho-
phorák ezek tekintetében specializáltak. Viszont az idegrendszer,

a herék és a csápok alkotása tekintetében a Lamellicorniák mó-
dosultabbak, mint a Rhynchophorák. Tehát ami az egyikben epi-

statikus bélyeg, a másikban epidotikus, de a Lamellicorniáknál

több az epistatikus, a Rhynchophoráknál pedig több az epidotikus

bélyeg.

Ganglbauer a Lamellicornia specializált bélyegeibe kapasz-

kodva a Rhynchophora epistatikus jellegeivel szemben, az elb-
bieknek adja a pálmát, a legfels helyet, nem tördve a Rhyncho-
phorák sok módosult szervével. Kolbe fordítva cselekszik, a

Rhynchophorák többségben lev módosult bélyegeire hivatkozik,

szemben a Lamellicorniák többségben lev primitív bélyegeivel és

a Rhynchophorákat helyezi a rendszer végére. Közben, mondhat-
nám dialektikai fogásokkal élnek. Ganglbauer az epistatikus ki-

vételek elráncigálásával a Rhynchophorák specializált bélyegeinek

értékét igyekszik gyengíteni, Kolbe viszont azon szervek phylo-

genetikai értékét támadja meg, amelyek a Lamellicorniáknál epido-

tikusak (Az idegrendszer tömörülését a törzsszelvények szoros

összezárulásának kísérjelenségévé, a csápízek heteronomiáját

physiologiai hatások eredményévé degradálja és ezért mindkett-
nek csak másodfokú phylogenetikai értéket tulajdonít!)
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Pedig ez a herce-hurca tulajdonképen egészen felesleges, ha

azt mondjuk, hogy ezek heterepistatikus csoportok, amelyeknek

magassági helyérl vitatkozni tárgytalan, ha meggondoljuk, hogy

az összes superfamiliaris egységek nem egy
vonalban, hanem több parallel vonalban fejld-
tek és a vonalak terminális csalájai a heterho-
dogenetikus úton is elérhettek ugyanolyan szer-

vezeti fokot. A Lamellicornia-sorozat is betetzése egy fej-

ldési sornak, a Rhynchophora szintén. Egy helyre tehát nem is

pályázhatnak sem a törzsfán, sem a rendszerben.

Láttuk most már az extensiv törzsfakutatás módszerét, cse-

kély eredményeit és rámutattunk a nézeteltérések okaira. A to-

vábbiakban azokra a methodologiai hibákra szeretnék

rámutatni, amelyek szerintem az ilyen irányú kutatások ered-

ménytelenségének szüli.

Az els az, hogy a törzsfakutatók a lineáris
rendszerben a családok egymásutánjával akar-
ják kifejezni az elrehaladó fejldés fokozatait
és ezáltal a be nem avatottakban azt a tévhitet keltik, hogy a

katalógusban elbb helyet foglaló család eo ipso primitívebb,

mint az utána következ.
A törzsfa a tér három irányában ágazik el, tehát stereo-

metrikus. A rendszertanban használatos törzsfák ebbl a stereo-

metrikus törzsfából vezethetk le horizontális, vagy vertikális pro-

jectió által. A bogárrendszertanban általában a vertikális projectiót

használják, a horizontálissal csak egy esetben találkozunk, t. i.

Sharp-Muir (1912) tüntetik fel így a „Byrrhoid"-családok rokon-

ságát. Ha ezekbl a törzsfákból a lineáris rendszerre akarunk

áttérni, akkor még egyszer kell projiciálnunk ket egy vonalra.

Ez a vetület azonban, az elágazások miatt úgy-
szólván soha sem lesz olyan, hogy a családok-
nak a vonalra es vetületi pontjai egymásután-
jukban megfelelnének a törzsfa ágain történ
fokozatos emelkedésnek. Legfeljebb azttudjuk
elérni, hogy egy pontból két irányban, jobbra és

balra vonulnak a vetületi pontok. Mindezen okoknál

fogva a katalógus lineáris egymásutánja soha sem
fogja kifejezni az elrehaladó fejldést, annak csak

torzképe fog maradni.

A másik dolog az, hogy egyes búvárok egy-egy
szervre alapítanak messzemen phylogenetikai
következtetéseket és ezen az alapon állítanak,
fel magas rendszertani egységeket, konstruálnak
törzsfákat. így tett Verhoeff, aki a hímpárzószervek alapján

a Coccinellidákat Siphonophora} néven külön alrendbe akarta

1 Különben is régen lefoglalt név a Coelenterata phylumban !
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sorozni, szemben az Asiphonákkal, majd ugyancsak a hímpárzó-

szervek alapján a Lucanidákat és a Scarabaeidákat óhajtotta külön

rendekbe sorozni. Hasonlóképen a liímpárzószervek alapján csi-

nált új rendszert és törzsfákat Sharp-Muir munkája (1912). Elte-

kintve attól, hogy már többszörösen beigazolódott
az a tény, hogy a hímpárzószervek a családok
és az ezel<nél magasabb egységek jellemzésére
telesen alkalmatlanok, egy bélyegnek az elnyben
részesítése és egyoldalú felhasználása homlok-
egyenest ellenkezik azzal az eljárással, amely a

természetes rendszer eléréséhez segít minket.
Ez csak arra jó, hogy új nevek bevezetésével és az úgy is nehe-

zen kialakuló rokonsági csoportok önkényes szétszakgatásával

még jobban növelje a bizonytalanságot és kitolja a végleges rend-

szer kialakulásának idejét. Ezért az ilyen kísérleteket, bármilyen

érdekesek legyenek is azok magukban véve, a legerélyesebben

vissza kell utasítani.

A harmadik dolog a metamorphosis egyes alak-
jainak (lárva, báb) és fajainak (pl. hypermetamorphosis,

paedogenesis) phylogenetikai túlbecsülése. A Brauer-
féle szabály sok tekintetben helyesnek bizonyult és a Haeckel-
féle biogenetikai törvényben is van valami igazság, de a más terü-

leteken szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy t a c h y- és
coenogenetikus folyamatok annyira eltorzítot-
ták már a phylogenesisnek az ontogenesisben
visszatükrözd képét, hogy nem lehet eléggé
ajánlani e tekintetben a legnagyobbfokú óva-
tosságot és skepszist. Ellenkez esetben olyan utakra

tévedünk, mint a múltban Houlbert és a legszerencsétlenebb

következtetésekre jutunk. Az óvatosság annál inkább helyénvaló,

mert mint elbb említettem, a lárvák primitiv alakja felett még
vitatkoznak és ki tudja, nem áll-e egyszer el valaki, hogy sem
a lárva campodeiformis, sem a lárva eruciformis nem primitiv,

hanem primitiv a Silpha-\árva, mert hasonlít a Trilobitákhoz,

amelyekbl Handlirsch a Pterygogenea-vovavokat vezeti le.

Utoljára hagytam az összes u. n. természetes rendszerek

nagy, sarkalatos hibáját. Ez a következ

:

Már az u. n. kivételek megbeszélésénél rámutattam arra,

hogyha a fejldési sorokat következetesen végrehajtjuk, akkor

ezek parallel futnak, konvergentiapontjaik nincsenek. Ez a körül-

mény már magában is mutatja, hogy itt valami nincs rendben.

Mert ezeknek a vonalaknak mégis csak össze kellene futniok

valahol, még pedig nem egy hypothetikus, csupán a szerzk kép-

zeletében meglev lényben, hanem egy valódi, létez alakban.

Amikor a szerzk, különösen Kolbe, valósággal el vannak

ragadtatva saját rendszerük tökéletes természetességétl, nem ve-

' szik észre azt, hogy rendszerükbl épen az hiányzik,
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ami azt természetessé tenné, t. i. a genetikus ro-

konság. Azt állítom, hogy a búvárok által felállított
fejldési sorok nem genetikus sorok, mert a

módszer, amellyel készültek, ab ovo rossz; a

felállított rendszerek nem természetesek, mert
a módszer, amelyet létrehozásuknál alkalmaztak,
nem vezethet az igazi természetes rendszerhez.

Állításomat a következkkel okolom meg

:

1. Az u. n. fejldési sorok felállításánál az összes búvárok

kivétel nélkül csak jelenleg él, recens alakokat vettek

tekintetbe és a nagy, jelenleg is él egységeket egymásból szár-

maztatják. Pedig mi csak a törzsfának a jelen geoló-
giai korral való vízszintes metszetét látjuk,
amely sok, egymástól független genetikus sort
metsz. Ezek a metszéspontok, vagyis a jelenlegi
rendszertani egységek ezen a metszeten coor-
d inalva vannak, függetlenek egymástól és azok
közt a leszármazási viszonyt vízszintes irány-
ban keresni céltalan, mert

2. a rokonsági vonalak az elmúlt geológiai
k oTSZ a ko k ba n k o n V e rg á 1 n a k. A recens alakok-
ból összeállított fejldési vonalak ezért nem
bírhatnak convergentiapontokkal. A magasabb
rendszertani egységek divergálása közös sök-
bl a geológiai múltban folyt le. A ma él csalá-
dok, családsorozatok, bármennyi primitív bélye-
getis rzött meg egy i k - m ási k, m a,m á r a n n y i r a

eltávolodtak egymástól, annyi speciális járu-
lékos bélyegük van, a convergentia és a paralle-
lismus már annyira specialisálta ket („ morpholo-

gische Imponderabilien" Kolbe, 1911), hogy a köztük lev
ür (hiatus) ma már számtalan epistrephogenetikus
folyamat felvétele nélkül át nem hidalható, egy-
másból ezek többé le nem vezethetk. Teljesen el-

hibázott dolog tehát az, amikor pl. arról beszélnek, hogy a Dy-

tiscidák a Carabidákból származtak. Egy mai Carabidából soha

sem lesz már Dytiscida, még ha az Omophron is! Kolbe helye-

sen mondja egy helyen, hogy csak az „archotypikus" söknek
más „archotypikus" söktl való leszármazásáról lehet szó. Ez

azonban nála csak frázis, melyet maga sem követ, hiszen az

archotypikus sök egyelre csak képzeletben vannak meg.

3. Az u. n. fejldési sorok, tisztára recens
alakok alapján állíttatván fel, teljesen nélkülö-
zik az idbeli egymásután lényeges momentu-
mát, pedig egyedül ez jogosítana fel arra, hogy
az alaktani fokozatos átmeneteket a fejldés
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különböz fokozatainak tartsuk. Ezek a sorok
tehát nem tekinthetk igazi leszármazási (euthy-
genetikus) soroknak, csupán biológiai fokozati
sorok, amelyek a bélyegek fokozatos speciali-
záci ójának a menetét.mutatják. Nincs kizárva, hogy a

phylogenesis folyamán hasonló értelemben folyt le a bélyegek

adordinálódása, de ez csak palaentologiai leletekkel volna igazol-

ható.

4. A fejldés reális hordozói az idben egy-
más után következ fossziliák és amig a hypothetikus

sök helyett nem kerülnek a convergentiapontokba valódi kihalt

alakok, amíg a fejldési sorokat nem tudjuk chronologiailag iga-

zolni, mindaddig egészen ingatag alapon állunk, amely a legszub-

jektivebb felfogásokra ad alkalmat. A leszármazás csak
palaentologiaialapon igazolható.

Mindebbl az következik, hogy a búvárok akkor, amikor

recens anyagon akarták megoldani a leszármazás nagy problémá-

ját, egészen rossz úton haladtak. A megállapított sorok nem le-

származási sorok, hanem fokozatlak, amelyek talán visszatükrözik

a phylogenezis folyamatát, de chronologiai igazolás hiányában a

leszármazáshoz, a rokonsághoz egyelre semmi közük. Ezen az

úton nem jöhet létre természetes rendszer, ezért mindazon
rendszerek és törzsfák, amelyek ilyen fokozati
sorokon alapulnak, nem természetesek. Legfel-
jebb csak félig természetesek, mert nem a phylo-
genesis, hanem csak a fokozódó spcializácio
jut bennük kifejezésre. A természetes rendszer-
hez egy üt vezet: a leszármazási rokonság pa-

laeontologiai igazolása.

Vessünk egy pillantást most a palaeontologiára, hogy van-e

reményünk arra, hogy segítségünkre jön a természetes rendszer

kifejlesztésében. Ha a Handlirsch klasszikus mvében összefog-

lalt óriási adathalmazt és az azóta megjelent irodalmat áttanul-

mányozzuk, a következ eredményre jutunk.

A legtöbb bogármaradvány a kainozoikumból ismeretes.

Ezek általában nagyon jó megtartásúak, de céljainkra alkalmatla-

nok, mert ebben a korban már a mai családokat, genusokat, st
legtöbbször a fajokat is jelenlegi fejldési fokukban találjuk meg.

A családok és az ezeknél magasabb rendszertani
egységek kialakulása a mezozoikum két fels
korszakában (kréta, jura) vagy még lejebb kellett,

hogy megtörténjen, a legels bogarak fellépte
pedigmai ismereteink szerint a triászba esik.

Ezekben a korszakokban kell tehát keresnünk azokat az s-
alakokat és gyjt typusokat, amelyekbl a mai családok kifej-

ldtek.
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Sajnos, a palaentologia nem váltja be a hozzá fzött remé-

nyeket, mert a mezozoikumból származó bogár-
maradványok céljainkra úgyszólván teljesen
hasznavehettlenek. Még kivételes esetekben is

alig lehet megállapitani, hogy a maradványok
milyen családba tartoznak. Ennek oka pedig
nem az, mintha ezek több família bélyegeit ma-
gukban egyesít kollektiv typusok volnának, ha-
nem a megtartás tökéletlensége. Legtöbbször egy

szárnyfedtöredékkel van dolgunk, ritkábban az eltör, vagy a fej

is megvan, egészen kivételes esetben láthatók a csápok, vagy a

lábak. Mindezekbl talán kialakul bennünk a habitus képe, de ez

a hasonló recens alakok egész sorát idézi fel bennünk, úgy hogy
tekintettel a convergentia, a parallelismus jelenségeire, rendszer-

tani és származástani szempontból ezekkel semmit sem lehet kez-

deni. A rendszertanilag fontos és származástani szempontból szá-

mításba jöv subtilis küls és bels bélyegek teljesen ismeretle-

nek maradnak.

A szerzk fantáziája ugyan ezekbl a töredékekbl gyö-
nyör bogarakat varázsol el, amelyeket Archo-, Proto- stb. kez-

det és -ites végzet nevekkel recens nemekkel hoznak vonatko-
zásba, de elfogulatlan szemmel nézve a maradványokat, azokat

az esetek túlnyomó részében épen olyan joggal legalább tiz más
családba is sorozhatnók.

A palaentologia tehát itt cserben hagy min-
ket. Handlirsch kísérlete, hogy a morphologiai alapon nyert

törzsfát palaentologiailag megalapozva tünteti fel, teljesen hypo-
thetikus, mert hiszen a mezozoikumban úgyszólván teljesen szak-

gatott vonalakból és kérdjelekbl áll. A konvergentiapontok
mindenütt üresek. A jöv szerencsés leleteitl kell várnunk a kér-

dés megoldását.

Amig ez megtörténik, nem tehetünk egyebet, mint hogy el-

fogadunk egyet az említett félig természetes rendszerek közül.

Ezek közül egyik sem tudott elérni általános elterjedést. Még leg-

több hive van a GANGLBAUER-féle rendszernek, de csak azért, mert
az 1906-ban megjelent európai bogárkatalogus, bár némileg mó-
dosítva, ezt követi. Többen (Reitter, Fowler, Jacobson, Peyer-
íMHOF, Semenow, Pierce Stb.) megpróbálták a Lameere, Sharp,
KOLBE és GANGLBAUER-féle rendszereket kombinálni, de ez az

eljárás csak új neveket hozott, jobb eredményeket nem.

A bogarak rendszere tehát még nagyon ki-

forratlan. A jöv alaktani, anatómiai és ont o-

genetikai vizsgálatai vannak hivatva, hogy a

recens bogarak rendszerét véglegesen tisztáz-
zák, de természetessé ezt a rendszert csak a

palaentologiaikutatásoktehetik.
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WiCKHAM : On the systematik position of the Aegialitidae. (Canad.

Ent. XXXVl, 1904, p. 356—357.)

•X-

Resutné. — Dr E. Dudich : Die extensive Stammbaumfor-
schung in der Systematik der Kdfer. — In der Literatur der

Káfersystematik kann man zwei Richtungen unterscheiden : 1. Eine

deskriptive, oder taxonomische Richtung. Das Ziel dieser Richtung

ist, dass die Arten gut charakterisiert und leicht, sicher erkennbar
seien. Diese Richtung erreicht ihr Ziel durch Diagnosen, Revisio-

nen, Übersichten, Monographien und Bestimmungsíabellen. Dieses

Ziel ist ein praktisches und das wahre Ziel der Systematik, die

Aufstellung eines natürlichen Systems, wird bei dieser Richtung

vermisst, indem die Natürlichkeit sehr oft vernachlássigt wird.

Das Resultat: ein praktisches, analytisches System, das aber kei-

nen Anspruch auf die Natürlichkeit haltén kann. 2. Eine phylo-

genetische Richtung, derén Ziel die Aufstellung des synthetischen,

natürlichen Systems auf Grund der genetischen Verwandtschaft der

systematischen Kategorien bildet. Sie forscht alsó den Stammbaum
der Káfer. Innerhalb dieser Richtung kann man zweierlei Stamm-
baumforschung unterscheiden : a) Extensive Stammbaumforschung,
derén Ziel die Feststellung der Abstammung der Ordnung „Cole-

optera'' selbst und die Feststellung der genetischen Verwandt-
schaft der höheren systematischen Kategorien (Unterordnungen,
Familienreihen, Familien) ist. Die Hauptvertreter dieser extensiven

Richtung : Lecqnte & Horn, Kolbe, Sharp, Lameere, Gangl-
BAUER. bj Intensive Stammbaumforschung, derén Ziel die Fest-

stellung der genetischen Verwandtschaft der unteren systematischen

Kategorien (Unterfamilien, Gattungen, Arten, etc.) bildet. Den
Gegenstand dieser Arbeit bildet die Besprechung der Methoden
und Resultate der extensiven Stammbaumforschung. Was die Ab-
stammung der Ordnung anbelangt : die extensive Stammbaum-
forschung konnte bisher nichts sicheres feststellen. Es stehen zwei

Hypothesen gegenüber : Abstammung von neuropteroiden Vor-
fahren — und Abstammung von den Protoblattoideen. Keine der

beiden lásst sich palaeontologisch verifizieren. Verfasser schildert

nachher die Sturm- und Drangperiode der extensiven Stamm-
baumforschung innerhalb der Ordnung (Roger, P. Mayer, Kolbe,
Houlbert) bis Sharp (1899). Dann folgt die Darstellung der

Methode : der Begriff und Feststellung der primitíven und abge-

leiteten Zustánde, Merkmale von Wichtigkeit erster und zweiter

Ordnung, Feststellung der Organisationshöhe, Aufstellung der

Stufenreihen, die Betrachtung der Stufenreihen als Ahnenreihen,

Entwicklungstendenzen, orthoevolutionistische Auffassung, Stamm-
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baum, natürliches System. Trotz der grossen Anzahl der einschlá-

gigen Arbeiten ist die Summe der positiven Ergebnisse der exten-

siven Stammbaumforschung kaum mehr als Null.: 1. Der Inhalt

der Ordnung ist wegen den Aphanipteren und Strepsipteren un-

sicher. 2. Mehr oder weniger sicher ist, dass die Ordnung in zwei

Unterordnungen zerfállt : Adephaga und Polyphaga, die vonein-

ander nicht, sondern nur von einem gemeinsamen Vorfahren

ableitbar sind. Dieser Vorfahre ist unbekannt. 3. Der Inhalt der

Unterordnungen ist wegen der Cupediden nicht endgültig festge-

stellt. 4. Über die Organisationshöhe, verwandtschaftliche Bezie-

hungen, Abstammung und über den Inhalt der polyphagen Fami-

IJenreihen und Familien, ausgenommen die Palpicornia, herscht

grosse Unsicherheit. Quot capita, tot sententiae ! Die Abweichun-
gen der Ansichten lassen sich auf folgende Ursachen zurückführen :

1. Die verschiedene Beurteilung des phylogenetischen Wertes der

Merkmale. 2. Die abweichende Auffassung der primitiven und
abgeleiteten Zustánde. 3. Das verschiedene Qualifizieren der Áhn-
lichkeiten als Konvergenzergebnisse oder die Zeichen der Ver-

wandtschaft. 4. Abweichende Interpretation der „Ausnahmen".
Beispiele auf 1— 4. Diese „Ausnahmen" machen sich besonders

dann geltená, wenn man die festgestellten Stufenreihen paralleli-

sieren will. Es tauchen immer Spezialisationskreuzungen auf, so

dass die Forscher Verzweigungen aufzunehmen gezwungen sind.

Dadurch verándert sich die ursprünglich orthoevolutionistische

Auffassung in eine cladogenetische. Wenn man sámtliche

Stufenreihen konsequent durchführt und parallelisiert, so zerfállt

der Stammbaum in parallel laufende Linien, die untén keine

Konvergenzpunkte besitzen. In der Natúr gibt es keine Gruppén,
die entweder nur primitive oder nur spezialisierte Merkmale auf-

wiesen, sondern diese kommen immer gemischt vor. Die Ansich-

ten und Feststellungen, die in der allgemeinen phylogenetischen

Literatur über den Ablauf, Qeschwindigkeit, Stehenbleiben und
Vorauseilen der Entwicklung geáussert wurden, fanden bisher in

der phylogenetischen Káfersystematik fást gar keine Anwendung.
Die Begriffe : Epistasis, Heterepistasis, Homoeogenesis, Heterho-

dogenesis, Epidosis, Epistrephogenesis, etc. müssen ihrer Wich-

tigkeit gemáss an Ort und Stelle auch in der phylogenetischen

Káfersystematik bewertet und angewandt werden. Dem Verfasser

scheint besonders die Heterepistasis wichtig zu sein, weil wenn
zwei Autoren über die systematische Stellung einer Gruppé ab-

weichende Ansichten vertreten und darüber streiten, es sich immer
um einen Fali der Heterepistasis handelt. Seine Auffassung illust-

riert der Verfasser mit der LameUicornia-Rhynchophora-Frage.
Beidé Familienreihen bilden einen heterepistatischen Komplex.
Die beiden Familienreihen besitzen epistatische und epidotische

Merkmale gemischt. Die Merkmale, die bei den Lamellicorniern

epistatisch sind (Form des Kopfes, Form und Bau des Prothorax,
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Tarsenglieder, Flügelgeáder, Bau des Hinterleibes, Zahl der Malpi-

ghischen Gefásse), verhalten sich bei den Rhynchophoren gerade

umgekehrt, epidotisch. Dagfigen die epidotischen Merkmale der

Lamellicornier (Nervensystem der Larven und Imagines, Bau der

Hoden, Fühier) erweisen sich bei den Rhynchophoren als epista-

hsch. Ganqlbauer bevorzugt die epidotischen Merkmale der La-
meMicornier gegenüber den epistatischen der Rhynchophoren und
versucht den Wert der epidotischen Merkmale der letzteren nie-

derzusetzen. Kolbe verfahrt gerade umgekehrt. Der ganze Streit

ist eigentlich überflüssig, wenn man bedenkt, dass beidé Familien-

reihen heterepistatische Gruppén sind, und dass sie, da sámtliche

superfamiliáre Kategorien sind, sich nicht in einer einziger Linie,

sondern in mehreren parallelen Linien entwickelten, heterhodo-

genetisch umgefáhr eine korrespondierende Organisationshöhe in

getrennten Entwickelungslinien erreicht habén können. Sie brau-

chen nicht und sie können nicht um dieselbe Stelle im System
wetteifern. Der Verfasser weist auf die folgenden methodologi-

schen Fehler der extensiven Stammbaumforschung hin : 1. Die

Stammbaumforscher wollen die Stufen der progressiven Entwick-

lung in dem System mit der linearen Reihenfolge der Kataloge

auszudrücken. Dieses Verfahren táuscht vor, als eine Familie, die

in dem Katalog früher aufgezáhlt ist, unbedingt primitiver wáre,

als die nachfolgende. Dies ist keineswegs der Fali. Der Stamm-
baum ist eigentlich stereometrisch und die üblichen Stammbáume
enstethen aus diesem stereometrischen Stammbaum durch hori-

zontale oder durch vertikale Projektion. Die lineare Reihenfolge

der Familien stellt eine nochmalige Projektion des Stammbaumes
auf eine Linie dar. Infolge der Verzweigungen wird sich aber

diese Projektion nie so gestalten, dass die Projektionspunkte der

Spitz- und Insertionspunkte der Áste in ihrer linearen Anordnung
den Höhenverháltnissen auf dem Stammbaum entspráchen.

2. Einige Forscher (Verhoeff, Sharp & Muir) grundén auf ein-

zelne Organe oder Organsysteme weitgehende phylogenetische

Folgerungen, konstruieren Stammbáume und stellen höhere sys-

tematische Kategorien auf, Obwohl diese Versuche an und für

sich sehr interessant und wichtig sein können, steht diese Methode
in diametralalem Gegensatz rnit jener, die zu dem natürlichen

System führen kann. 3. Die Überschátzung des phylogenetischen

Wertes der Formen und Stadien der Metamorphose. Die Regei

von Brauer und das biogenetische Grundgesetz von Haeckel
enthalten gewisse Wahrheit, aber die Erfahrungen auf anderen

Gebieten erweisen, dass das sich in der Ontogenie wiederspie-

gelnde Bild der Phylogenesis durch tachy- und coenogenetische

Vorgánge derart verfálscht ist, dass man in dieser Beziehung die

grösste Vorsicht und Skepsis nicht genug empfehlen kann. 4. Aus
den bisher aufgestellten „natürlichen" Systemen fehlt eben die

Natürlichkeit, d. i. die genetische Verwandtschaft. Die aufge-
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stellten Stufenreihen stellen keine genetischen Reihen (Ahnenreihen)

dar, da die Methode, mit welcher sie hergestellt wurden, ab ovo
schíecht ist. Die aufgesteilten Systeme sind nicht natürlich, denn

die Methode, die bei ihrer Aufstellung angewandt wurde, kann
nicht zu einem natüriichen System führen. Beweisführung : a) Bei

der Aufstellung der Stufenreihen sind sámth'che Autoren nur aus

rezenten Formen ausgegangen. Vor uns h'egt aber nur ein Gipfel-

schnitt des Stammbaumes, geschnitten durch die geologische Qe-
genwart, Jetztzeit. Es werden viele voneinander unabhángige gene-

tische Reihen geschnitten, derén Schnittpunkte die rezenten syste-

matischen Einheiten darstelien. Diese Schnittpunkte sind einander

nicht sub-, sondern coordiniert und das Suchen der Abstammungs-
verháltnisse in wagerechter Richtung ist zwecklos, weil sinnlos,

bj Die genetischen Verwandtschaftsh'nien können nur in der geo-

logischen Vergangenheit konvergieren, weil das Divergieren der

höheren systematischen Kategorien aus gemeinsamen Vorfahren

in den vergangenen geologischen Zeiten sattfand. Die aus rezen-

ten Formen zusammengestellten Stufenreihen können deshalb

keine Konvergenzpunkte aufweisen. Die jetzigen Familien und
Familienreihen, obwohl einige von ihnen auch mehrere primitive

Mermale konserviert habén, sind heute voneinander so entfernt,

sie habén so viele speciale accessorische Merkmale, sie wurden
durch die Konvergenz und durch den Parallelismus an und für

sich 50 stark specialisiert, dass der Hiatus unter ihnen ohne die

Annahme zahlreicher epistrephogenetischen Vorgánge nicht mehr
zu überbrücken ist. Diese sind voneinander nicht ableitbar. c) Die

Stufenreihen entbehren vollstandig das wichtige Moment des zeit-

lichen Nacheinanders, das uns alléin berechtigte, die morpholo-
gischen Übergánge als Stufen einer progressiven Entwicklung zu

betrachten. Diese Reihen sind keine wahren Ahnenreihen (euthy-

genetische Reihen) wie sie von den Forschern angesehen werden-,

sondern bloss biologische Stufenreihen, welche die successive

Spezialisation der Merkmale zeigen, aber mit der Evolution nichts

zu tun habén. Es ist aber doch nicht ausgeschlossen, dass die

Adordination der Merkmale im Laufe der Evolution im áhnlichen

Sinne stattgefunden hat, aber dies wáre nur palaeontologisch be-

weisbar. Dieser wichtige Beweis fehlt bis heute. dj Die realen

Trager der Entwicklung sind die zeitlich nacheinander folgenden

Fossilien. Bis an Stelle der Phantasiegebilde in die Konvergenz-
punkte keine wahren Fossilien kommen, bis die Kollektivtypen

und indifferenzierte Formen der Familien und Familienreihen nicht

entdeckt werden, bis die Stufenreihen chronologisch nicht verifi-

ziert sind, bis die Systematiker mit ausschliesslich rezenten For-

men arbeiten, kann keine Rede über eine Natürlichkeit in dem
System sein. Das Postulat der Natürlichkeit kann nur durch die

palaeontologische Beweisführung der genetischen Verwandtschaft

erfüllt werden. Aus a—d) folgt, dass die Methode, die ausschliess-
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ich mit rezenten Formen arbeitet, nicht zum natüriichen System
führen kann. Die dadurch enstandenen Systeme sind nicht natür-

lich, sondern höchstens haibnatüriich, weil nicht die genetische

Verwandtschaft, sondern nur die fortschreitende Spezialisation in

ihnen zum Ausdrucke kommt. Ob die Palaeontologie diese An-
forderungen erfüilen mag? Das Auftreten der Kafer falit in das

Trias (oder noch früher !), alsó die Entwickeiung der Famiiien

und der Famiiienreihen musste in der Jura und Kreide stattfinden,

da im Tertiar auch die Unterfamilien und Gattungen, manchmal
sogar die Arten schon in ihrer jetzigen Form auftreten. Für uns
ist alsó die Fauna des Mezozoikums sehr wichtig, aber leider

lásst die Palaeontologie uns hier ganz im Stiche. Die mezozoi-
schen Káferreste sind für phylogenetisch-systematische Unter-

suchungen und Folgerungen ganz ungeeignet, da meistens nur

bedeutungsiose Bruchstücke systematisch wertloser Körperteile

erhalten blieben, die nicht einmal einen Namen verdienen. Bis

fossile Funde dér Zukunft das Posíulat der Natürlichkeit zu er-

füilen ermöglichen, können wir nichts anderes tun, als durch

morphologische, anatomische und ontogenetische Detaiilforschun-

gen die jetzigen Systeme zu vervollstándigen.

Üjabb megfigyelések és adatok
a magyar lepkefauna körébl.

Irta : Kadocsa Gyula.

1. Coleophora Kroneella FtichSf faunmikra új toUos moly.

Ezt a Coleophoridák családjába tartozó pillét 1918 nyarán

sikerült négy példányban hernyóból fölnevelnem. A feketebarna

tokocskákat, amelyek még él hernyókat rejtettek, Budapesten
gyjtöttem körtefaleveleken. A tenyészetbl június 11—20-ig

négy pille kelt ki s a Magyar Nemzeti Múzeumban Krone gyj-
teménye alapján történt meghatározásból kiderült, hogy a lepke-

faunára rendkívül ritka állatról van szó. Annyira ritka, hogy a

világirodalomban eddig csupán egy adat, még pedig az állatot

tudományosan leíró Fuchs plébánosé, ismeretes elfordulásáról.

A pillét a Bécs melletti Mödlingben vadkörtefáról gyjtött

tokokból nevelte Krone, akinek tiszteletére is nevezte el a leíró

Fuchs. A leírás a Stettiner Entomologische Zeitung 1899. évi

LV. évfolyamának 183. oldalán jelent meg. A leírás biológiai

adatai is teljesen egyeznek megfigyeléseimmel. A hernyó áttelelés

után májusban található körtefán (Krone vadkörtefáról szedte) és

a pille június második felében repül.

A STAUDiNQER-REBEL-féle lepkekatalogusban (1901) csak a

FuCHS-féle adat szerepel s így a lepke hazájául eddig csak Alsó-


