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A Simiilia-fajok bábjának lélckzöszervei.

A Simulia-fajük, melyek közé az oly veszedelmes kolumbácsi

légy (Simulta cohwibaczensis) is tartozik, petéiket állandóan vizbe

rakják, a hol a petékbl kibúvó álczák nyáron át táplálkoznak s

sz felé szintén a vizben bábozódnak be. A bábok különféle tár-

gyakhoz, kövekhez, fszálakhoz stb. tapadnak s chitines szövetbl

font, szélesebb végükön nyitott, rizs-nagyságú tokokban vannak

elhelyezkedve — még pedig mindig a víz folyásának irányában. A
bábok mumiaalakú bábok, s a tokból alig látszik ki a báb feje ; de

ha gondosan megtekintjük, látszólag a báb fején, de voltaképen

mellkasán már szabad szemmel is egy néhány finom szrszálhoz

hasonló szervet vehetünk észre, melyet a víz jobbra-balra hajtogat.

Nagyító üveggel tüzetesen vizsgálva, csakhamar reá jövünk, hogy

ennek a szervnek a szerepe nagyobb, mint egy egyszer szrszálé,

és hogy mködése a báb életére rendkívül fontos.

Dr. V e r d a t, F r i e s 2
) és K o 1 1 a r, 3

) a kik a Simulia-

fajok fejldésével behatóan foglalkoztak, e szervet bár ábrázolják,

de semmi említést sem tesznek, hogy annak a báb életében miféle

szerepe van. Mann kiadatlan eredeti rajzain, melyeket a bécsi

cs. ndv. múzeum állattárában láttam, e szerv mellett az a megjegyzés

olvasható, hogy ez »a báb 1 élekz szer ve.«

Ujabban a kolumbácsi legyek életmódját tanulmányozván,

figyelmemet e szervre is kiterjesztettem s erre vonatkozó vizsgála-

taimat az alább következkben foglalhatom össze. Vizsgálataimat

egyedül a kolumbácsi légy bábjain eszközöltem, miután más Simulia-

faj bábjai nem állottak rendelkezésemre.

Mindenekeltt constatálnom kell, hogy Mann egészen helyesen

fogta fel ennek a szervnek biológiai feladatát, minthogy az csakugyan

nem egyéb, mint a bábnak ideiglenes lélekzszerve.

A fej mögött, a fej szegélyétl körülbell 01 mill.-nyi távol-

ságra két kerek nyílás (f) van a pronotum két oldalán, még pedig

ott, a hol a pronotum a sternum felé lehajlik ; e két kerek nyílásból

ered egy-egy 0*2 mill. hosszúságú és 0*1 mill. vastagságú tra-

cheás kopoltyú, mely tulajdonképen az 1*5-2 mill. hosszú

1
)
Mémoire pour servir a l'histoire des Simulies 1821.

2
) Monographia Simularium Sueciae. 1824.

3
) SitzuDgsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien. 1848.

1—2. p. 154.
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kopoltyú-ágaknak (8. ábra 1. br) közös törzsét képezi. E kopoltyú-

ágak száma a kolumbácsi légynél mindig négy. ') Ez ágak a törzs-

nek egy közös pontjából erednek, s végük felé folytonosan véko-

nyodnak, rendkívül mozgékonyak s a víz a legkülönbözbb irányba

hajtogatja idestova ; de a törzs kivételével — melynek alapjára egy

pár mozgató izom tapad — ezekben a fa-alakúlag elágazó tracheás

kopoltyiikban külön mozgató izmok nincsenek. E tracheás kopoltyúk

szerkezete teljesen eltér az eddig ismeretes efféle szervektl ; mert

azoknál, melyeket eddigelé ismerünk, mindenütt tracheák futnak

végig a leveles, rojtos vagy czafatos kopoltyúkban 2
) s e tracheák

8. ábra. — A kolumbácsi légy báb-

jának lélekzszcrve

1. c, fej ; ih, mellkas ; br, ág-

alakú tracheás kopoltyúk
; /, rés,

melyen az ágak közös törzse a

testbe nyílik ;
tu, fó'-tracheatörzs

;

tr, kis tracheaág, mely közvetet

lenül a nyílásnál ered ; trc, a báb

fejébe haladó f tracheaág ; trth,

a mellkasba s innen a potrohba

lefutó f trachea-ágak. 65
/ 1

.

2. Az ág-alakú kopoltyús tra-

chea egy része, ersen nagyítva

;

a vonalok a chitines cs hajszál-

csövecskéit jelölik. G10
,j.

a testben egyesülnek, hogy azután ismét a testben szétágazzanak.

Az eddig ismeretes tracheás kopoltyúkban a tracheák mindenütt

megtartották eredeti spirális szerkezetüket s mintegy be vannak

') M a n n eredeti rajzain 6 ilyen kopoltyú-ág van ábrázolva ; de én állan-

dóan csak 4-et találtam.

2
) Gerstácker, Ueber das Vorkommen von Tracheenkiemen bei aus-

gebildeten Insecten (Zeitschr. für wiss. Zool. 1874. p. 204) és Palm én, Zur

Morphologie des Tracheensystems. Helsingfors 1877.
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ágyazva a kopoltyú szemcsés anyagába. A Simulia-fajok bábjainak*)

azonban nem annyira kopoltyús tracheáik, mint inkább csak sza-

badon fekv s a kopoltyúkat helyettesít csöveik vannak ; de mint-

hogy e csövek élettani mködése a kopoltyús tracheák mködésével

tökéletesen megegyezik, leghelyesebbnek tartom, ezeket a szerveket,

habár szerkezetükre nézve lényegesen eltérnek, szintén e névvel

jelölni.

A fa-alak úlag szétágazó szervek finom, hullámosan ránczos,

vastag falú, hengeres, zárt chitin-csövek, melyek a már említett

rövid közös f törzsbe nyílnak. A csövek szerkezete rendkívül egy-

szer ; nem található rajtuk semmiféle szrözet vagy függelék, hanem

igenis — ha ers nagyítással nézzük — a chitines felületen finom

likacsokat lehet észrevenni, melyek srn vannak egymás mellett

elhelyezve s tulajdonképen igen parányi finom hajszálcsövecskék

küls nyílásainak felelnek meg. (8. ábra 2.) E nyílásokon keresztül

veszi fel a báb a vízbl az éltet levegt, mely az ágakból a f-

törzsbe, innen pedig a testben lév ftracheatörzsbe jut. Az ágakon

sem a kopoltyúk szerkezetére annyira jellemz szemcsés, sem pedig

a tracheákat jellemz spirális szerkezetet nem lehet felfedezni, s ez

ágak nem egyebek, mint finom porusszer nyílásokkal és hajszál-

csövekkel ellátott egyszer zárt chitincsövek, melyek a kopoltyús tra-

cheákat helyettesítik s ekként a báb lélekzszervél szolgálnak.

Az ágak rövid törzse a f tracheatörzsbe (8, ábra 1. tu) nyí-

lik, melynek hossza -34 mill., szélessége 0-08 mill. A f trachea-

törzsön, — mint számos rovarnak hasonló szervén, — szintén semmi

spirális szerkezetet sem lehet találni, hanem ez is csak egyszer

cs, mely ferdén a testbe szolgál s rövid lefutás után a jellemz

spirális szerkezettel már ellátott tracheaágakra oszlik szét. E trachea-

ágak egy része (trc) a fejet, más része pedig a mellkast és potroht

látja el ágaival (trth). A spirális szerkezet nélkül való f trachea-

törzsbl, közvetetlenl ott, a hol az a kopoltyús tracheának törzsé-

vel összefügg, tehát a pronotumon lév nyílás (f) alatt egy kis

tracheaág (tr) veszi eredetét, mely a hátedény mentében haladva,

ismételten osztott finom ágaival annak egyes kamaráit látja el.

A bábnak eme lélekzszerve, ez a faalakú tracheás kopoltyú

a légy kibúvása alkalmával igen könnyen elválik a testtl ; de az

*) Ezek az eltér szerkezet kopoltyús tracheák csak a bábuál vaunak

meg ; mert már az álczáuál 3 lapos levélalakú s a többi légyálcza tracheás ko-

poltyúihoz hasonló lélekz szervvel találkozunk.



37

elválás helyének, a résnek (f) a kifejldött légynél már semmi nyo -

mára sem akadhatunk. Semmi összefüggése nincs ennek a szervnek

a kifejldött állat stigmáival sem ; mert a stigmák a kifejldött ro-

varoknál, mint tudjuk, a hasoldalon fekszenek és nem a hátoldalon,

mint e bábnál.

Egyáltalán mind az álcza, mind a báb ideiglenes szervei a

kifejldött állat megfelel szerveivel semmi genetikus összefüggésben

nem állanak. *) Épen úgy elenyészik a kifejldött állatnál a báb

testében lév f-tracheatörzs (tu)\ mely, hogy a bábnál a mellkasban

milyen helyen feküdt, a kifejldött állatnál még csak nyomát sem

találhatni; hanem azért a báb két oldalán lefutó két f-tracheaág

állása és alakja a kifejldött légynél elforduló hasonló tracheák

lefutásával teljesen megegyezik, úgyszintén a többi mellék-ág elhe-

lyezése is.

Dr. Tömösváry Ödön.

A hernyózásról.

Általánosan tudva van, hogy a kártékony rovarok s ezek kö-

zött els sorban a hernyók a gyümölcsfákban milyen roppant nagy

károkat képesek okozni. Vannak évek, a mikor a hernyófalás a

gyümölcstermés jó részét megsemmisíti.

Különösen ártalmasak azok a hernyók, a melyek már a ta-

vaszi rügyfejldés alkalmával a fákon vannak s a fiatal, zsenge

leveleknek, mihelyt a rügyek kifakadnak, azonnal nekik esnek.

Ilyen kártékonyak kiváltképen a fehér galagonya-pillangó (Aporia

Crataegi) és a sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhoed) hernyói. E
két lepkefaj nstényei ugyanis már a megelz szön lerakják pe-

téiket mindenféle fák és cserjék, de fleg a szilva-, körte- és alma-

fák leveleire ; a lerakott peték aztán még azon az szön kikelnek,

s a fiatal hernyók egyes ágacskákat és a rajtuk maradt száraz

leveleket pókhálószer laza szövettel összefonva, u. n. hernyó-
fészkeket készítenek. Ezekben a hernyófészkekben összebújva,

húzzák át aztán a telet ós tavaszszal már alig várják, hogy a fák

ismét kizöldüljenek. Nagy éhesen gyakran még ezt sem bírják be-

várni, hanem már az alig fakadó rügyeket is rongálni kezdik. Nem

*; Ugyanezt bizonyítja P a 1 m é n (Zur Morpliologie des Tracheensystems,

p 6;").), midn igy ír : »Es spricht alsó alles dafür, dass bei den Dipteren ebenso-

wenig wie bei den vorher nntersuchten Familien oine genotische Beziehung zwischen

Tracheenkiemen und Stismen stattfindet.«


