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nyeinkre vagy termékeinkre nézve kártékonynyá válik. De st még
az állati anyagokból él bogarak között Is vannak egyesek (a Der-

mestidák családjából), a melyek óléskamaráinkban és ruhanemink-

ben garázdálkodni szoktak.

T. Ö.

Hermaphrodita rovarok a in. n. múzeumban.

A rovarok az állatvilág fejldési sorozatában aránylag mái-

magas fokon állanak; ezt bizonyítja egész szervezetük. Erre mu-

tat a töb bi között az is, hogy a két ivar valamennyi rovarnál már
külön van válva, és hogy a hím- és nstény-ivarszervek mindig külön-

külön egyénekben vannak elhelyezve. A két ivar között fennálló

különbség aztán rendesen nem szorítkozik csupán csak a tulajdon-

képeni bels ivarszervek különbözségére, hanem kiterjed még más

küls jellemvonásokra is, úgy, hogy a hímek és nstények több-

nyire már külsleg is hol kisebb, hol nagyobb mértékben, st
gyakran igen tetemesen eltérnek egymástól.

A hermaphroditaság (ketts-ivarúság) tüneménye, a midn
t. i. mind a hím-, mind a nstény-ivarszervek egy és ugyanazon

egyénben egyesítve s egyaránt kifejldve vannak, a rovaroknál

állandóan soha sem fordul el. E tüneméuy, mely az alsóbbrend

állatoknál oly gyakori, a rovarok osztályában szintén mutatkozik

ugyan, de mindig csak igen ritkán és kivételesen. Az illet rovar-

példányok mindig csak unicumok és méltán a legnagyobb ritkasá-

gok közé tartoznak. A magy. nemz. múzeum gazdag rovargyüjte-

ményei is mindössze csak 10 hermaphrodita rovart tartalmaznak;

és tekintve a szakirodalomban eddig ismertetett efféle esetek cse-

kély számát, még ez a szám is aránylag nagynak mondható.

A rovarok hermaphroditasága mindig olyan alakban tnik

fel, hogy az illet rovarnak az egyik fele a hím, a másik fele pe-

dig a nstény jellemvonásait mutatja. Az egész rovar a középvonal

hosszában mintegy felezve van és úgy néz ki, mint ha valaki két

külön ivarú és hosszában ketté metszett egyénnek féltestét mester-

ségesen összeragasztotta volna : a két ivar küls jellemvonásai, a

bels ivarszervek különbözségének megfelelen, a test középvona-

lán a legélesebben elütnek egymástól.

Hermaphrodita rovarok eddig leginkább a lepkék közöl isme-

retesek, a mi legalább részben bizonyára annak tudható be, hogy

valamennyi rovar között a lepkék vannak ez id szerint aránylag
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a legjobban tanulmányozva. A magy. nemz. múzeumban rzött 10

hermaphrodita rovar közöl is nem kevesebb, mint 9 a lepkék közé

tartozik ; nagyobb részük a múzeum tulajdonát képez két klasszi-

kus lepkegyüjteménynyel , Treitschke és Ochsenheimer
gyjteményeivel került hozzánk s e két rovarász nagy munkájá-

ban (Die Schmetterlinge von Európa. 1—X. Leipzig, 1807—35) le

is van írva. Nem tartom feleslegesnek ebbeli leirásaikat itt szintén

közölni, nemcsak a tökéletesség kedvéért, hanem azért is, mert az

Ochsenheimer-Treitschke-féle nagy munka alkalmasint csak kevés

hazai rovarásznál van meg.

A többi rovarrendbl a hermaphroditaságnak még alig néhány

esete jutott köztudomásra. A magy. nemzeti múzeum csak egyet-

len egy ilyen példánynyal dicsekedhetik, mely a hártyásszárnyú

rovarok közé tartozik, és melyet a hermaphrodita lepkékkel együtt

a következ sorokban van szerencsém bemutatni

:

a) Hymenoptera.

1. Pepsis dimidiata Fabr. Szép nagy díszdarázs (Pompilida),

mely több rendes alkotású társával együtt Braziliából került a múzeum
gyjteményébe. A Pepsis-fajok általában Dél-Amerikában tenyésznek

és úgy nagyságra, mint fé-

nyes színpompára nézve va-

lamennyi díszdarász között a

legels helyet foglalják el.

Rendesen nagyobb pókokban

szoktak kifejldni. A két

ivar egymástól már külsejére

nézve is különbözik. A hím

termete kisebb és karcsúbb
;

csápjai hosszabbak, 13 izü-

lékbl állanak s a rovar ha-

lála után is mindig egyenesen

vannak kinyújtva ; tarsusai

aránylag valamivel hosszab-

bak és oldalvást összenyo-

mottak. A nstény ellenben

sokkal nagyobb, zömökebb

;

14. ábra. — Hermaphrodita

Pepsis dimidiata Fabr.

csápjai rövidebbek, csak 12 izülékbl állanak és óra-rugó módjára

vannak összekunkorodva; tarsusai rendes alkotásuak.

Ugyanezek a különbségek mutatkoznak a Pepsis dimidiata
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fajnál is, a melynek hímé 21, nsténye pedig 23 mill. hosszú szo-

kott lenni ; amannak csápjain az utolsó három izülék, emezéin pe-

dig az utolsó hat izülék világos sárga. Az egész rovar teste és

lábai különben szép sötét ibolyakék színek és csillogó fények;

csápjai feketék ; sárga szárnyainak végs fele szólesen sötétbarna.

Tökéletesen jól kivehetk a két ivar között lev különbségek

az ide mellékelt rajzon (14. ábra), mely hermaphrodita példányun-

kat természetes nagyságban mutatja. Különösen feltnik a különb-

ség a csápjainak alkotásában és színében, mely els pillanatra el-

árulja, hogy az illet rovar jobboldali fele him, baloldali fele pedig

nstény. E példány hossza 23 mill. s e szerint nagyságára nézve

a normális nsténynyel megegyezik.

b) Lepidoptera.

2. Pieris Daplidice L. Egy Erdélybl származó példány, mely

Frivaldszky Imre gyjteményével került a magy. nemz. mú-

zeumba, jobboldali felén a him, — baloldali felén pedig a nstény

jellemvonásait mutatja.

3. Bpinephele Janira L. A Treitschke-féle gyjteményben lev

példányt már Treitschke (Schmett. Europ. X. p. 34) is leirta s

arról a következleg emlékezett meg: »Dahl a mehádiai Herku-

lesfürdknél egy hermaphroditát fogott. A jobboldali fél, felülrl

tekintve, him, a baloldali nstény. Még feltnbb alsó lapja, mely

a két ivar összes szinezeti különbségeit a legtökéletesebb kifejldés-

ben mutatja. A pillangó ingadozó, bizonytalan repülése, a mit a

him oldal csekélyebb szárnyterjedelme okozott, tette Dahlt reá

legelször figyelmessé. « Treitschke e példánynak rajzát is közölte.

(Hülfsbuch, tab. 2. fig. 2. 3.)

4. Trochilium apiforme Cl. ab. sireciforme Esp. E felett a

hires példány felett, melyet 1823. június 10-én Bécs mellett fogtak,

és melyet Treitschke még elevenen mégkapott ós munká-

jában (X. p. 116— 118) bvebben leirt, már egész kis irodalom

keletkezett. Irt róla láttatlanban dr. A. Speyer (Stett. Ent. Ztg.

1869. p. 252—253); majd Hermán Ottó (Természetrajzi Füze-

tek. V. p. 194—197), a ki az illet példánynak szines rajzát is kö-

zölte. Erre az »Entomolog. Nachrichten « 1883-iki évfolyamában e

két szerz között még polémia is keletkezett. — A dolog voltaké-

pen úgy áll, hogy e vitás lepke szintén csak hermaphrodita, mely-

nek jobboldali fele him, baloldali fele pedig nstény.

5. Ino ampelophaga Bayle. A budai hegyek között A n k e r
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Rudolf 1881-ben fogott egy példányt, melynek jobboldali fele him,

baloldali fele nstény.

6. Leucoma Salicis L. A Treitschke-féle gyjteményben lev

példányt már Treitschke maga (X. p. 175) igy irta le: Jobb-

oldali, kisebbik fele a csáppal együtt him, a baloldali nagyobbik

fele nstény, az itt lev csáp csak kocsánjában van kifejldve,

tövén néhány rövid fogacskával, azontúl sima ; a potroh termetére

nézve a himé és nstényé között áll«.

7. Ocneria dispar L. Az Ochsenheimer-féle gyjteményben

van egy példány jobbfelén nstény, balfelén him jellemvonásokkal.

Az egész pille meglehetsen sérült állapotban van már; a balol-

dali (6) szárnyak csak oda vannak ragasztva, de a sértetlenül

maradt csápok valódi hermaphroditaság mellett tanúskodnak. *)

8. Saturnia Pyri S. V. Az Ochsenheimer-féle gyjteményben

lev példány jobboldali fele him, baloldali fele nstény.

9. Saturnia Pavonia L. (Carpini S. V.) Szintén az Ochsen-

heimer-féle gyjteményben
;
jobb oldala nstény, bal oldala him.

10. Harpyia vinula L. E példány, mely eredetileg az Ochsen-

heimeré volt, de a melyet késbb Treitschke szerzett meg gyj-

teménye számára, arról nevezetes, hogy valóságos hermaphrodita lé-

tére mégis petéket tojt. Néhány pete még most is oda van száradva

potroha végéhez. Ochsenheimer (III. p. 24) e példányról,

melynek jobb oldala hím, bal oldala nstény, a következket irja

:

»Charpen tier úr Szászországban Freyberg mellett a szabadban

találta ; megdöglött, mialatt petéket rakott, melyek halála után,

megszáradva, a nstény ivarrészen függnek«. Ennek a szép esetnek

Treitschke ábráját is közzé tette. (Hülfsbuch, tab. 2. fig. 4.)

Az eddig felsorolt példányok mind valóságos hermaphroditák,

azaz olyanok, a melyeknél a hermaphroditaság által az illet rovar

testének kell közepén, a két ivarnak megfelelen hosszában fe-

lezve van.

Van azonban a m. n. múzeum gyjteményében még egy rend-

kivl érdekes és a maga nemében a rovaroknál eddig tudtommal

páratlan esete az ál-hermaphroditaságnak is. Ez a Saturnia Pa-

vonia L. fajnak egy nsténye, mely részben a him ivar jellemvo-

*) Az Ochsenheimer által (IV. p. 189. a) leirt példány, melyet

Treitschke (X. p. 175) mint nem-tökéletes hermaphroditát emlit, és mely ez

utóbbinak a gyjteményében van, úgy látszik csak egy szabálytalanul színezett

és valamivel zömökebb eltorzult him.
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násait mutatja. Az illet példány a Treitschke-féle gyjteményben

van ; Ochsenheimer, kitl azt Treitschke megszerezte, a következ

leírását adta (IV. p. 188.): »Egy nstény, két him csáppal s a

nstény ivarrészszel a rendes helyen. Az elszárnyak oly alakúak,

mint a himéi, de oly szintiek, mint a nstényéi, csak a bal szárny

töve és els harántcsíkja vörhenyesbarnák mint a himnél, s alól a

mells szegély vörhenyessárga. Az utószárnyak nstény jellemvo-

násuak, a baloldalinak közepén s a jobboldalinak küls szegélyén

egy vörhenyessárga folt foglal helyet. A hát jobb oldala vörhe-

nyesbarna. «

Ez a rendkívül érdekes eset tehát ugyanabba a kategóriába

tartozik, a melybe péld. a szakállas asszonyok, agancsos z-suták

és kakastollas tyúkok. Mocsári/ Sándor.

j levéldarázs-faj.

Szilágymegye ós különösen Tasnád környéke rovartani tekin-

tetben egyike hazánk legérdekesebb vidékeinek, hol faunánkat egy

vagy más tekintetben igen jellemz, számos rovarfaj fordul el.

Tulnyomóak ezek között a délkeleti, részben a mediterrán fauna

alakjai ; st a hártyásszárnyú rovarok között vannak olyanok is, a

melyek mind eddig az ideig kizárólag csakis innen ismeretesek.

Ilyen péld. három méhfaj a Tetralonia-nembl, u. m. Tetralonia

Bírói, tenella és lyncea, melyeket Mocsár y Sándor m. n. mú-

zeumi segédr úr általam itt gyjtött példányok után irt le. Itt

fedeztem fel a Tetralonia nigrifacies Dours nev fajt is, melyre

hazánkban eddig másutt még sehol sem akadtak, ós mely azon-

kivl még csak Dél-Francziaországban és Algirban tenyészik.

Ezek mellé a ritkaságok mellé méltán sorakozik egy levél-

darázs-faj, a melybl 1883. április 14-én ugyancsak Tasnád mellett

a Macskarét nev kaszálón két tökéletesen egyforma nstényt talál-

tam, és mely a tudományra nézve egészen új felfedezést képez.

Leirását a következ sorokban közlöm

:

Dolerus quadrlnotatus n. sp.

Niger, nitidus, cinereo-pubescens ; lateribus lobi medii meso-

noti macula cuneiformi, angulis superioribus mesopleurarum vero-

macula triangulari pallide-ferruginea ornatis ; alis hyalinis, nervis

stigmateque piceo-nigris ; calcaribus pallidis, unguiculis ultra médium

apicale ferrugineis. ?. Long. 10 mill.

Capite nigro, nitido, thorace multo angustiore, cinereo-pubes


