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Adatok
egy kevésbbé ismert szöeske-faj természetrajzához ')

— Egy táblával. —

A Poecüimon Schmidti Fieb. nev szöcskefajról, melyet Fie-

ber'-) a magyarországi származású Schmidt Ferdinánd tiszte-

letére 1853-ban Barhitistes Schmidtii név alatt.vezetett be a tudo-

mányba, és melyet Brunner^) legújabb nagy munkájában a

Phaneropteridák csoportjának Poecüimon neméhez sorozott, eddig

csak annyit tudtunk, hogy az Krajnában, Mehádia vidékén és

Erdélyben fordul el, és hogy szederbozóton és páfrányon él.

Minthogy e rovarra Szilágy- és Szatmármegyében szintén reá

akadtam, alkalmam nyilt azt közelebbrl tanulmányozói és életmódját

tüzetesebben megfigyelni. Beható vizsgálatom tárgyává tettem kivált

szárnyainak alkotását, valamint énekelésének és járásának módját.

Mieltt ebbeli vizsgálatom eredményeinek eladásához kezde-

nék, még elre bocsájtom, hogy e szöcskefajt Szilágymegyében a

Meszes- ós Réz-hegységben, Szatmármegyében pedig a nagybányai

hegyeken sikerült felfedeznem, a hol mogyoró- és szedercserjéken

él és azoknak leveleit táplálékul is használja. Elfordul e rovar

azonkívül még a tokaji hegyen, a hol Dr. Chyzer Kornél úr

találta *) ; st — a mint hiteles forrásból értesülök — újabb idben

a budai hegyekrl is megkerült.

A Poecüimon Schmidti, mely fajrokonai közt az által tnik

ki, hogy a hím pronotuma a hátulsó részen magasan feldomborodik

és ott közepén egy hosszúkás rövid bütyökkel, hátulsó szélén pedig

barnás szegélyzettel van ellátva.

Fejletlen korát törpe növényeken és a föld közelében tölti.

') Elterjesztetett a magy. tud. Akadémia III. osztályának ülésén 1886.

február 15-én.

^) Synopsis der europiiischen Orthopteren, p. 77.

^) Prodromus der europáischen Orthopteren, p. 262. 8.

*) Biró Lajos, A Keleti-Kárpátok vidékének jellemz rovarfajai. (A ma-

gyarországi Kárpátegyesület Evkönyve. XI. p. 127.)
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A fennebb említett bokrokra csak teljesen kifejlett korában mászik

fel, és pedig minél magasabbra. Ez abból magyarázható, hogy csak

a rovar utolsó vedlése után érik el tökéletes fejlettségüket a há-

tulsó lábszárak alsó ormain azok a szúrós serték, melyek a rova-

roknak a levelek lapján szilárd állást biztosítanak. Augusztus hóban

már nagyobbára bokrokon és magasabb cserjéken találhatók ; való-

szín, hogy a fák koronáin is tartózkodnak.

Minthogy jelen közleményemben els sorban e szöcskefaj

zenéjét akarom ismertetni, czélomnak megfeleloleg mindenekeltt

bemutatom a hímnek fels szárnyait és összehasonlítás kedvéért a

nstényét is. *)

A fels szárnyak úgy a hímnél, mint a nsténynél meglehe-

tsen hasonló alakúak, a mennyiben mind a két ivarnál kerekded

szabásúak. A nstény fels szárnyai mindenütt ép szélek ; a hím

fels szárnyai azonban bels szélükön egy nagyobb félkörös ka-

rélylyal és egy kisebb öblös kimetszéssel birnak. A többi különb-

ségek a következ leírásból fognak kiderülni.

A hím jobb és bal fels szárnyai alakra nézve szintén hason-

lítnak egymáshoz, a mennyiben kerekdedek, el- és utószéleik

épek, bels szélükön egy-egy kis öböllel és egy-egy jól kikanya-

rodó karélyal vannak ellátva: fels lapjukon domborúan duzzadtak,

alsó lapjukon pedig homorúan kivájtak, s ebbl a homorúságból a

szabálytalan érnek (véna irreguláris) limás (reszels) része

ormósán emelkedik ki.

Mind a két fels szárnyon jól vannak ki fejldve az e 1 -
f e r e k, u. m. a kar-ér (véna subcosta), a k a r t -é r {véna me-

diana), a bels kar-ér {véna interno-mediana) és a hosszú-ér
{véna longa) és mind a két fels szárnyon a vállbütyökbl
{callus axillaris) veszik eredetüket. De míg a baloldali fels szárny

kar-ere csak addig van jól kifejldve, a meddig a küls széllel

párhuzamos futása tart, azon túl pedig felismerhetetlenül oszlik el

a végszélen lev transversalis erek között, addig a jobb oldali fels

szárny kar-ere tovább is megtartja önállóságát és még a végszéllel

is párhuzamosan haladva egy bels keretet képez és csak a bog
{nodus) közelében enyészik el, st gyakran a bogra reá fut.

A hátulsó ferek elsje a szabálytalan ér (véna irregu-

láris) mind a két fels szárnyon a hónalj bütyökbl {callus

*) A fels szárnyak erezetének tárgyalásánál ugyanazokat az elneve-

zéseket használom, melyeket a hazai tücskök fels szárnyairól irt dolgozatom-

ban alkalmaztam volt. (Természetrajzi Füzetek. I. köt. p. 223.)
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cubitalis) indul ki és ferdén görbül a bels szélen a bogra, a hol

a szárny széle öblöt képez, innen megtörve kanyarodik vissza a

bels területre ; a jobb oldali fels szárnyon torapán végzdik és

csak jelzi az irányt, hol a lant {If/ra) és a dobhártya {ti/m-

pcmum) határai vannak ; a bal oldali fels szárnyon azonban a

szabálytalan érnek bog utáni része, mely igen vastag és sötét

szín, két-három vékony, áttetsz és a hossz ú-é r felé kanyarodó

ágat bocsájt hátra s ezekkel a lyrát és tympanumot egymástól

elválasztja. A lyrának nevezett téren a szabálytalan érnek limás

részérl egy elmosódó ágerecske — a h ú r (corda) — fut a hosszú-

érre. A baloldali fels szárny szabálytalan ere általában igen

vastag, de különösen vastag és durva a bog eltti részén, hol a

reszel (Urna) van. Ez az ér a jobboldali fels szárnyon gyen-

gébb alkotású.

A két következ hátulsó f-ér, u. m. a bels hónalj-ér

(véna interna) és a hónalj t-ér {véna submediana) gyenge és

enyészetes alkotású. A hónalj-ér {véna íJostcosta) pedig a bels

szélen húzódik és ers szegélyt képez nemcsak ezen, hanem a

végszélen is, st a jobboldali szárnyon gyengébb s az általa képzett

i v e c s k e [arculus) csak kis görbület ; de annál ersebb a másik

szárnyon, melyen az élesen felormósodó arculus egy hatalmas, fél-

kör karélyt szegélyez A jobboldali fels szárny bels területe,

melyen a dobhártya és húr nélküli lant egymástól nincsenek elvá-

lasztva, üvegtiszta, átlátszó és vékony ; a többi rész áttetsz vagy

sötétes. A baloldali fels szárnyon, mely egészben véve durvább

alkotású, ilyen átlátszó üvegtiszta rész nincsen, mert itt még a

lyra és tympanum is durvábbak és csak kissé áttetszk, a legtöbb

rész pedig nem átlátszó és színére nézve füstös vagy barna

Ez a kétféle szerkezet a fels szárnyak különböz rendelte-

tésével függ össze, tehát a munkafelosztás elvén alapul.

A fels szárnyak hivatása ugyanis a zenélés. A hang létre-

hozásában mind a két szárny részt vesz ugyan, de csakis a jobb-

oldali fels szárnynak felfelé türemlett él ivecskéje és baloldali

fels szárnynak limája együttesen képesek hangot adni, míg a jobb-

oldali lima és baloldali arculus erre a czélra nem használhatók.

Az említett képzdmények segélyével létrehozott hangok ersebbé

tételét különösen a jobboldali szárny üvegtiszta lyrája és tympa-

numa eszközlik ; viszont a durvább alkotású baloldali fels szárny

ráborulván a jobboldali szárnyra, jó védelmet nyújt nemcsak a maga

reszeljének, hanem a másik szárny kényesebb részeinek is.
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A nstény fels szárnyai, mint említettem, kerekdedek, lapo-

sak, nem duzzadtak, hanem a potrohra ráborulnak és egymást

csupán bels szélükön kissé fedik vagy többnyire (él példányoknál)

csak érintik ; általában finom alkotásúak és szerkezetükre nézve

egyformák, egészben véve áttetszk, élszélükön átlátszók. Szabály-

talan erük alig van meggörbülve és a hátulsó ferek közöl leg-

jobban van kifejldve. Az alsó lapon, a szárny végén, a transversalis

erek és némely ferek végei sajátságos, apró, hegyes vagy tompa

csúcsú bibircsekkel vannak megrakva, melyek szabálytalan girbe-

görbe sorokat képeznek, úgy a mint azt a 6. ábrán láthatni, mely

a nstény jobb fels szárnya alsó lapjának végs felét sokszoros

nagyításban tünteti fel. Ilyen bibircsek a hím fels szárnyainak

végs szélén labyrinthszerleg bonyolódó transversalis erein is talál-

hatók, csakhogy ezek kevesebb számmal vannak és kevésbbé is

fejlettek.

Hogy a nstény fels szárnyain mutatkozó és aránylag jól

kifejlett eme bibircseknek mi lehet a rendeltetése, azt most még
nem lehet tudni. Nem lehetetlen, hogy azok a pronotum kiálló

ormócskái által dörgölve finom hangot hozhatnak létre, melyeket

az emberi fül észre nem vehet, de a melyeket a nsténynek hím-

társai meghallhatnak és megérthetnek.

A hímnek mind a két szárnyán van ugyan reszel (lima),

és ez a szabálytalan ér bog eltti részének mintegy kétharmadát

foglalja el,, és pedig a bütyök fell való kétharmadát ; a bog felli

harmadon tehát egyáltalában nincsenek fogak. A lima egyik

végén apró enyészetes fogakkal kezddik s erre fokozatosan mind-

inkább nagyobbodó fogakkal folytatódik, míg végre teljesen kifejlett

nagy fogakkal végzdik (jobban mondva talán hirtelen megszakad)

;

e szerint egészen eltér a legtöbb szöcske-fajnál észlelhet azoktól

a limáktói, melyeken a bog fell is fokozatosan apadó fogak, —
mondhatnók befejez fogak találtatnak. A Poecilimon limáját tehát

ugy nézzük, mintha csonka volna ; s ezen elnevezést, minthogy

máskor is lesz szükségünk rá, megtartjuk.

A baloldali fels szárny reszel jenek fogai t. i.

a teljesen kifejlettek, leosszuk, prizmatikusok, fél hosszúságnyi ma-

gasak, a tövükön egymáshoz közelednek vagy egymást csaknem

érintik s e szerint meglehets tömötten következnek egymás után.

Összes számuk 35-40 között változik; a t felliek nagyon el-

aprósodnak.

A jobboldali fels szárny r eszelje az elbbinél
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sokkal keskenyebb, a fogak rajta priztnatikiisak ugyan, de tövükön

keskenyebbek, a mennyiben élükön hosszabak mint tövükön ; egy-

mástól akkora távolságban állanak, mint a mekkora egy-egy fog

szélessége (vagyis minden két fog közé még egy harmadik is elfér-

hetne). A fogak mind átlátszók, számuk 24—26, s a reszel töve

felé fokozatosan kisebbednek.

A hím zenéje nagyon rövid, egy-tagú hangokból áll, me-

lyeknek létrehozásánál a jobboldali fels szárny ivecskéje (arcu-

lusa) a baloldali fels szárny reszeljének (limájának) a csonka

vége felli 3—4 fogát dörzsöli. Ezeket a hangokat az ember két

lábnyinál nagyobb távolságra nem hallhatja meg, olyan gyengék.

Legjobban utánozhatjuk, ha egyik körmünket a másikkal halkan

perczegtetjük. Szóbeli imitátiója {pk, pk) hangoztatás lehet.

E zenét a 7-ik ábrán hangjegyekben tüntettem fel, és pedig

az A sor a zenélés kezdetét, vagy mondjuk bevezetését, ~ &. B sor

pedig a zene tüzesebb folytatását adja, a mikor t. i. az állat már
bele van melegedve a zenélésbe. A tempó : J

= 72, vagyis egy

perezre 72 negyed ( ') számítandó. Minden hang után szünet követ-

kezik, mely sohasem rövidebb tartamú, miut a hang maga.

Ezek a szöcskék nem képesek repülni, mert alsó szárnyaik

hiányzanak, fels szárnyaik pedig csökevényesek, fejletlenek. Mozgá-

saik tehát csak járásból és ugrásból állanak.

A lábai vékonyak, gyengék, nyulánkok, hajlékonyak és könynyen

megtörhetk ; leginkább áll ez a nagyon hosszú hátulsó lábakról.

Ilyen alkotású lábakkal természetesen a mozgás nem lehet

más, mint lassú.

Ugrása rendesen csekély magasságú, nyúlt ívet ír le. Ha az

állat ugrásközben nem érkezik biztos alapra s e miatt a bokrok

közé alá kell hullania, egyik vagy másik lába, az ágakban meg-

akadván, a súlyos test gyorsuló esése következtében könnyen kisza-

kad izületébl.

A rovar járása lomha és lépései igen vontatottak. Alig van

a hazai rovarfajok között olyan állat, melynél a lábak lépéseinek

módját és rythmusát jobban és kényelmesebben lehetne szemlélni,

mint épen ennél a lassú mozgású szöcskénél és közeli rokonainál.

Tudvavelleg a hatlábú rovaroknál míg az egyik oldal két végs

lába (mells és hátsó) és a másik oldal középs lába támaszul szol-

gálnak, addig az ellenkez oldalokon lev többi lábak lépnek. De a

lépéseket a három lép láb nem egyszerre, hanem egymás után

kezdi, és a melyik korábban indult, korábban is végzi.
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Mikor az els jobb láb indul, a bal középs láb még vár egy

nyolczadot, s ez után egy nyolczaddal késbbre, illetleg az els

után két nyolczaddal megkésve, mozdul a jobb hátulsó láb. Ezek

a késbben kezd lábak ugyanannyival késbb is végzik a lépést.

Mikor a bal oldalon lev középs láb megállapodott, indul ugyan-

azon oldal els lába, és midn a hátsó jobb láb lépést végzett,

kezdi az eltte való középs láb. Az egyik hátsó láb lépésének vé-

geztével az ellenkez oldal els lábának indulása egyidejleg történik.

Az itt jelzett lassú tempóban az állatok akkor lépegetnek,

mikor nyáron a napot sokáig felhk fedik s azok mögül a nap-

sugarak hirtelen és melegségük egész erejével tznek le a növény-

levelek fels lapján tartózkodó állatokra. Fogságban tartott példá-

nyok, ha árnyékos helyrl meleg napfényre vitetnek, még lassab-

ban rakják lábaikat. Itt meg kell jegyeznem azt is, hogy, ámbár

a meleget nagyon szeretik, a hmérség hirtelen magasra emelke-

dése reájuk nézve mindamellett csaknem olyan kellemetlen, mint a

hideg. Rendes, egyenletesen meleg hmérséknél azonban lépéseik-

nek tempója sokkal gyorsabb.

A fogságban tartott példányok sokáig, talán még tovább élnek,

mint a szabadban lev társaik. Legalább az enyémek közöl az

utolsók csak október közepén pusztultak el, a mikor pedig már a

szabadban e fajbeli egyének nem voltak találhatók.

Fogságban megeszik a málna, fodormenta, vadzsálya és lóhere

leveleit ; még kedvesebb táplálékul szolgálnak a szurkos zsálya

(Salvia glutinosa), két-iksz-repkény (Glechoma hede-
r a c e a), mely utóbbinak különösen a virágait és nedvdús hajtásait

szeretik ; azonban a mogyorófa leveleit mindennek elébe teszik. A
vízcseppeket nagyon megkövetelik. Ha kell mennyiség és min-
ség fris táplálékuk, vizük és szells levegjük van, és napfényben

is részesülnek, nagyon jól találják magukat. Egymással szépen és

békességesen megélnek és egymás ellen erszakos támadásokat

nem intéznek. De a vedlósben lev tehetetlen társat, úgy szintén

a kimultakat is felfalatozzák. Idegen, békés fajokkal összezárva

csendesen megférnek. Némelyik rokon fajbeliekkel, — ha termetük

mekkoraságban nem aránytalan — még párzanak is. így a PoeciUmon

Schmidti hímét nem egyszer kaptam rajta az Isophia brevípennis Br.

nstényével való párosodáson, jóllehet ugyanabban a szekrényben

volt saját fajabeli nstény is.

És itt megemlítem, hogy egy esetben, künn a szabadban szin-

tén találtam egy hímet ez utóbbi faj nstényével coitusban.
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Ez pedig igen figyelemre méltó.

Elször azért, mert ezek az esetek bizonyítják, hogy a Phane-

ropteridák csoportjába tartozó nemeknek némely fajai, ha egy

társaságba kerülnek, könnyen lépnek vadházasságra, a mit való-

színleg mozgási képességük korlátozottsága és lomha természetük,

valamint az evvel járó irtózás attól a fáradságtól, hogy saját fajuk-

beli hitestárs után járjanak, segít leginkább el.

És figyelemre méltónak tartom ezt másodszor azért is, mert

ilyen rendellenes coitusban talált egyének nem egyszer ejthetik

tévedésbe a rovarászt ez állatok felismerésében és fajbeli összetar-

tozandóságuk megítélésében.

Az I. tábla magyarázata.

1

.

ábra. A Poecilimon Schmidti hímjének baloldali fels szárnya

:

ca, vállbütyök (callus axillaris)

;

cc, hónalj bütyök (callus cubitalis)

;

sbc, kar-ér (véna subcosta)

;

inni, bels kart-ér (véna interno-mediana)

;

md, kart-ér (vona mediana)

;

lg, hosszú-ér (véna longa)
;

irr, szabálytalan-ér (véna irreguláris)

;

int, bels hónalj-ér (véna interna)

;

shm, hónaljtö-ér (véna submediana)
;

pstc, hónalj- ér (véna postcosta)
;

nd, bog (nodus)

;

avc, ivecske (arculus)

;

L, lant (lyra)

;

crd, húr (corda)

;

T, dobhártya (tympanum),

2. ábra. Ugyanannak jobboldali fels száraya ; a betk magyarázata ugyanaz,

a mi az 1. ábránál.

3. > A hím baloldali szárnyának reszelje (limája), erösebbeu nagyítva.

4. » A him jobboldali szárnyának reszelje, ersebben nagyítva.

5 » A nstény baloldali fels szárnya ; a betk magyarázata ugyanaz, a

mi az 1. ábránál.

6. > A nstény baloldali fels szárnyának végs része, ersebben nagyítva,

a betk magyarázata ugyanaz, a mi az 1. ábránál.

7. » A hím zenéje.

Pungur Gyula.


