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A szznemzés (Parthenogenesis).

Minden él lény élete kisebb-nagyobb határok közé van szo-

rítva, melyeken — ha akarna is — túl nem terjedhet. A szervek

szabályszer felbomlása azonban az úgynevezett természetes halált

nem szabja meg, mert az állatok legnagyobb része a folytonos

létért való küzdelemben kidl, elvérzik, hogy más állatoknak adjanak

helyet és így közlük kevesen érik el a természetes halált. De hogy

a természet háztartásában a rend végképen fel ne bomoljék, és

hogy a szerves élet belle végképen ki ne vesszen, maga a természet

gondoskodik a fajok fennmaradásáról és ezen igen nevezetes, legfbb

czélját azáltal éri el, hogy a szerves lényeknek ffeladatává tette,

miszerint, ha bizonyos érettségi kort elérnek, magukhoz közvetlen

vagy közvetve hasonló egyéneket hozzanak létre.

Egy pillantás a rovarok változatos világába azonnal meggyz
azon óriási létért való küzdelemrl, a mely egyes tagjai közt

van. Nincs állatország, hol a faj fenntartási harcz oly heves, oly

elkeseredett lenne, mint a rovaroknál. Körülbell egy millió fajban

vannak a sarkvidékektl egészen az egyenlítig elterjedve és mind-

egyik faj minden lehet és tle kitelhet módon iparkodik saját

faját biztosítani. E téren a legmegragadóbb képekkel találkozunk.

Majd merészen síkra szálló harczosokat látunk, majd furfangos,

alattomos politikusokra bukkanunk, majd pedig leggyöngébb bánás-

mód, határtalan gondoskodás s elvigyázat tárul vizsgáló szemeink

elé. Erre a rovarokat valóban a szükség kényszeríti, mert rengeteg

az ellenséges lények száma, melyek szaporodásuknak gátat ipar-

kodnak vetni. Ezer és ezer állat kizárólag rovarokkal táplálkozik,

st még számtalan rovar is ragadozó és így nem lehet csodálkozni,

hogy náluk az útonállás, rablás, gyilkolás, vérengzés nem napi,

hanem »percznyi« renden vannak. Ily körülmények közt a rovarok

változó seregeiben igen könnyen hézag állana be, s már régen le-

tntek volna az örökké tartó végnélküli küzdtérrl, ha a természet

ket mindenféle véd eszközökkel s oly módokkal fel nem ruházta

volna, melyekkel saját fajuk fenntartását némiképen biztosíthatják.

Számos petét képesei^ rakni vagy némelyek évenként nem egy,

hanem még több nemzedékben is képes felnevelkedni. St igen sok

rovar nsténye minden elre ment termékenyítés nélkül, tehát szííz

állapotban képes oly petéket létrehozni, melyekbl életképes nem-

zedék fejldik és ezt a szaporodási módot nevezik szznem-
zésnek vagyis Parthenogenesisnek.
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A szznemzést már a XVII. és XVÍII. században ismerték s a

szorgalmas és elfogulatlan észlelök a szznemzésnek megállapítá-

sára az utat is megtörték. így Goedartius 1663-ban tesz említést

Orgyia (jonodujma F. szz petékbl fejldött hernyóiról. Albrecht
hidesheimi orvos 1701-ben már önálló értekezést adott ki ily czím

alatt : »De Insectorum ovis sine praevia matricum foemella conju-

gatione nihilominus nonnunquam foecundis'? és különösen egy fehér

pillangót említ, mely minden megtermékenyítés nélkül petéket rakott

;

e rovar alkalmasint a Spilosoma Menthastri Esp. volt. Kísérletén

számos természetvizsgáló felbuzdult, úgy hogy igen sokan, mint:

S n e k \v, R ó a u m u r, P a 1 1 a s, B e r n o u i 1 1 i stb. tettek kísér-

leteket különösen Sphingidák, Noctuák és Bombycidák családjába

tartozó pillangókon. Mindezen észleletek — mint D e n í s, S c h e-

v e n stb. — határozottan állítják, tévesek, mert kísérleteik végre-

hajtásában, észleletük kivitelében hiányzott a kell pontosság és a

megkívántató elvigyázat. A mi korunkban kivált Speyer, Reutti,

Siebold, Leuckart, Hoffmann, Dzierzon stb. kitn ész-

lelk foglalkoztak e szaporodási mód felderítésével és tisztázásával.

Különösen Siebold müncheni tanárt illeti meg a szznemzés

tanának szilárd alapokra való fektetésének dicssége.

A szznemzés eddigi észleletek nyomán leginkább az Arthro-

podák phyumában van elterjedve s különösen a rovarok osztályában,

a hol is csak bizonyos Hymenopterák, Lepidopterák és Hemipterák

szaporodnak így. Náluk a szz nemzés lehet vagy egyedüli állandó

szaporodási mód — legalább az egyik ivarra, hímre vagy nstényre

nézve — néha ugyan csak idszakonként, mert ivaros szaporodás is

váltja fel; — vagy csak kivételesen, elszigetelve fordulhatnak el

egyes esetek olyan rovaroknál, a melyek különben szabály szerint

ivaros nemzés útján szaporodnak. E szerint megkülönböztetünk

állandó és kivételes szznemzést.

A kivételes szznemzés különösen a pillangók közt

van elterjedve, a melyek legnagyobb contingensét szolgáltatják.

Nekem is nem egyszer volt szerencsém ez életjelenséggel talál-

kozni. Mindössze hat lepkefajnál 14 esetben észleltem a kivételes

szznemzést és pedig :

1. Psyche Ecksteini Ld. fajnál. Az 1879-ik év ápril hó elején

bábszekrényembe több nstény bábot helyeztem el, a melyek kibújva,

nemsokára petét raktak, s ezekbl pár nap múlva zsákhordó hernyók

fejldtek ki. Teljesen felnevelnem azonban nem sikerült, mert a

megkívántató feltételeket, melyeket csak szabadban tudnak feltalálni.
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megadni nem tudtam, azért lassanként elpusztultak. De mégis a

mennyire megállapíthatám, mindnyájan nstények voltak. Ugyanezt

észleltem 1881 és 1882-ben is több esetben.

2. Hasonló eset fordult e\6a.Psi/che Zelleri Mw.-nél is az 1880 és

1881-ik évben, összesen 4 esetben. Ennél is tehát a nstény való-

színleg parthenogenesis útján csak nivarú lepkét képes létrehozni.

3. Sokkal érdekesebb volt azon eset, melyet az Ocnogyna pára-

sita Hh. lepkénél találtam. E kiváló fajnak, mely hazánknak csak-

nem kizárólagos sajá'ja, a korcs szárnyú nsténye a földön mászva

nem ritkán található ; a budai hegység déli lejtin, kivált vízmosásos

árkokban jön el. Egy ilyen nstényt 1878-ban hazavittem s petéket

rakott, melyekbl kibujt hernyókat felneveltem. A hernyók egy

része bebábozta magát és a következ évben lepkévé fejldött ki.

Mindössze három lepkém jött ki, melyek mind nstények voltak s

melyek a nélkül, hogy hímekkel érintkezésbe is jöhettek volna,

petét raktak, melyekbl nemsokára hernyók keltek ki. Ezek be is

habozták magukat s nagy csodálkozásomra 1880-ik év tavaszán,

ápril hóban hat darab kelt ki bellük, melyek csupa nstények

voltak.

4. Az 1880-ik év szén a budai Sashegyen a Bombyx Bubi L.

hernyója igen nagy mennyiségben volt található. Magam is október

15-én körülbell 100 drb hernyót vittem haza, melyek közöl né-

melyek a moh alatt átteleltek és be is haboztak magukat. Legelször

1881. ápril 29-én egy nstény példány kelt ki, a mely már másnap

petét rakott. A tojásokat félretettem s nemsokára apró hernyók

keltek ki bellük, melyeket azonban felnevelnem nem sikerült.

5. Az 1881-ik év tavaszán bábszekrényeraben egy Saturnia

Pi/ri S. V. nstény kelt ki, mely pár nap múlva 50 petét rakott,

melyek közöl csak 10-bl kelt ki hernyó, de ezek sem érték el

teljes kifejldésüket.

6. Végre 1879 ós 1882-ben a Spüosoma Menthastri-ná\ is ta-

pasztaltam. Igaz, hogy ezen lepkefajnál sem voltam szerencsés két

generatiót elállítani ; de azért a lehetség nem hiányzott.

Látjuk tehát, hogy az észleleteimül szolgáló lepkék mind a

Bombycidák rendjébe x tartoznak. Többen észlelték még e rendbl,

st némely búvár a Sphingidáknál és Noctuáknál is talált hasonló

esetet.

Szabadjon itt saját észleleteimmel kibvítve azon lepkék név-

jegyzékét közzétenni, melyeknél eddig tudtommal szznemzést

tapasztaltak

:
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Szára A lepke neve
Az észleletek

\

száma
Az észlelk uevci

í. Sphinx Ligustri 1 Trevirauus.

2. Smerinthus Populi több Többen.

3. » ocellatus több Többen.

4. Eüprepia caja több Többen.

5. » villica 1 Stowell

6. Spilo3oma Menthastri 1 Vángel.

7. Ocuogyua parasita 1 Vángel.

8. Psyche Ecksteiui 4 Vángel.

9. » Zelleri 4 Vángel.
i 10. » unicolor több Többen.

11. Liparis dispar Carlier.

12. Orgyia pudibunda Werneburg.
13. Bombyx Rubi Vángel.

14. » Quercus Burmeister.

15. Lasiocampa quercifolia Basier

16. » potatoria i
1 Plieninger.

17. Pini
•1

Scopoli, SückoWjLacordaire
18. Saturnia Pyri Vángel.

19 » Poliphemus -[ Curtis.

20. Bombyx Móri több Többen.

Ezeken a lepkéken kívül még csak egyes eseteket tudunk a

Hymenopterák osztályából, s ez a Nematus ventricosiis KL, melyet

Kessler észlelt, a ki a szüzén lerakott petékbl csupa hímeket

nevelt ; Paszlavszky írja, hogy a szznemzés a Rhodites Rosae-xiéX

szintén elfordul, csakhogy az így létrejöv geiieratió egyénei csak

félakkorák mint azok, melyeket a szabadból gyjtött gubacsokból

nevelt fel. Végre néhány pókfajról birunk még kétes adatokat.

Az állandó szznemzés igen sok rovarfajnál rendes

tenyészési mód, még ellenben másoknál csak idnként található. A
rovarok közöl különösen a Hymenoptera, Hemiptera és Lepidoptera

rendekben fordul el. Nagyon sok Ízeltlábú állatot kellene elszám-

lálnom, ha mindazon rovarokat fel akarnám e helyen sorolni, a

melyeknél az állandó szepltlen fogamzást már észlelték, azért

lehetleg csak a fbb esetekre fogok szorítkozni.

1. Hymenopteráknál legels helyen van a méh. A kifejldött

nstényét, mint ismeretes, »anyaméh«-nek, ü>kírályné«-nak hívják,

mely életében csak egyszer, az úgynevezett nászmenet alkalmával

— még pedig röptíben — párosodik, mely alkalommal 5— 6 évre

is megtermékenyül. Igen nevezetes, hogy az anyaméh ondótartója

akaratának hódoló izmokkal áll összeköttetésben, mi által képes az

ondótartó kivezet csvének nyílása mellett elhaladó petéket meg-

termékenyíteni, vagy szz állapotban hagyni. A megtermékenyített

petékbl mindig munkások és királynék, a szz petékbi pedig
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himek jönnek létre. Ez azon elmélet, melylyel az ötvenes években

Dzierzon a méhészeket meglepte és melyet báró Berlepsch,
Siebold stb. újra, meg újra megvizsgálván, nemcsak helyben-

hagyták, hanem még ki is bvítették, illetleg szilárdabb alapra

fektették. — Némileg hasonlóan áll a dolog a többi társaságban él

hártyásszárnyuaknál is. A mi méhnél fordul el, ugyanaz található

péld. a földi poszméhnél is (Bombusferrestris), csakhogy ennél a himek

alkalmasint szabályszerleg a dolgozók által rakott szz petékbl

származnak, ép ugy mint Leuckarfc szerint a hangyák és a társas

darázsféléknél is, habár a szz petékbl származott nemzedék iva-

dékairól mindeddig még teljes s biztos tudomásunk nincs.

A gubacsképz darázsok közt igen soknál ismeretes e fejldési

mód. Adler, Lichtenstein kiderítették, hogy ezeknek rendesen

kétféle életmódjuk van u. ra. egy földalatti és egy földfeletti, a

melyek közöl az egyik — többnyire a földfeletti — mindig szz-

nemzés útján jön létre. És nevezetes, hogy e kétféle életmód által

létrejött gubac^ok és rovarok olyannyira eltérnek mind alak, mind

szerkezet tekintetében egymástól, hogy azeltt külön fajnév alatt

ismerték, s csak a nevezett búvárok kutatásai és vizsgálatai alapján

tudtuk meg, hogy azok egy és ugyanazon fajok különböz fejldési

Btádumai. *)

2. A Hemipterák osztályában különösen a levéltetveknél (Aphi-

dina) fordul el, a mely család valamennyi tagja igen bonyolult átalaku-

lású. Roppant szaporák, a mi szüznemzési szaporodási képességkkel

áll összeköttetésben. A Chermes-nemnél vagy a pajzstetvekhez tartozó

Lecanium hesperidiim és Aspidiotus Neiii-nél ilyen úton kizárólag

csak nstények származnak. Azt hiszem, felesleges felemlítenem az

oly gyászos hírnévre szert tett Phylloxera vastatrix szaporodását,

mely kifejldési menetében — nevezetesen földalatti életében —
szintén ide tartozik.

3. A pikkelyesszárnyuak közi a molyfélékhez tartozó SolonoUa

Uchenella L. és <S. triquetrella Fich., — továbbá némely zsákhordónál

mint Psyche helix Sieb. fordul el, a mely fajoknál e szaporodási mód
S c h r a n k, R é a u m u r, P a 1 1 a s, Siebold, S p e y e r, L e u -

ckart, Hoffmani\s mások által több ezer példányon észlelte-

tett. Mindezen fajoknál a hímivarú egyének igen ritkák, a Ps>jche

hdix-né\ csak a legújabb idben C 1 a u s által fedeztetett fel, míg

*) V. ö. Beuter 0. M., A legújabb felfedezések a rovarok fejldés-

tanában (Rovartani Lapok, II. köt. p. 89—95

)
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Solonohia lichenella hiiiijtí mindeddig ismeretlen. Mint ismeretes, mind

a Psyche, mind a Solonobia nstényei szárnyatlanok, pondró kinézésüek,

de el vannak látva ivarszervvel, és azon felette nevezetes tulajdon-

sággal felruházvák, hogy petéket rakhatnak közösülés nélkül is ; de

ekkor ezen petékbl kizárólag csak nstény állatok fejldnek, vagy

párosodva és akkor — mint ezt többen észlelték — a megtermé-

kenyített petékbl vegyesen himek és nstények is lesznek.

Végül kiegészítés! megjegyezhetem, hogy némely alsóbbrend

rákfajnál is található. Schaeffer már a múlt században ismeré e

tényt néhány Phyllopodá-nál mint Dcqjhnia és Apus egyes fajainál,

mely sajátságuk e század tudósai által is igazoltatott, a mennyiben

sikerült nekik a kell elvigyázat mellett a szznemzést több nem-

zedékeken át folytatni.
y^^^^^^ j^^..

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Gölniczbányai lepkék. — Gölniczbánya környékén a Gölnicz

folyót szegélyz hegyek lejtin 1129 méternyi magasságban múlt

év folyamán ismét több érdekes lepkefajt sikerült felfedeznem. Ezek

hazánk más vidékein is észleltettek már ugyan, itt azonban mond-

hatom elég ritkák : Polyommatiis Hippothoe L. ab. conjiuens Gerh.

;

Limenitis Poptuli L. ab. Tremulae Esp. ; Melitaea Aurinia Rótt. forma

obscura, transitus íid Meropen Prun. ; Erebia Euryale Esp. ab. ocel-

laris Stgr. ; Pararge Maei'a L. var. Adrasta Hb. ; Macroglossa bombyli-

Jormis 0. ; Euplexia lucipara L ; Metrocampa margaritaria L.\

Fidonia roraria F. ; Scoria lineata Scop. ; Anaitis praeformata Hb,

és Cidaria aptata Hb.

1885. évi július 20-kán este udvaromban a Petúnián mint

vendégfajt a Deüephüa Livornica Esp. egy nstény példányát fogtam.

Ez a ritka zugólepke Fels-Magyarország éjszakról délfelé nyúló

völgyeiben ugyan már magasabb szélességi fok alatt is elszórva

észleltetett, péld. Eperjes vidékén; de eddig tudtommal délrl oly

teljesen elzárt völgyben, min a Gölnicz folyóé, még nem találták.

Hudák Ede Ágost.

Diastrophus Rubi Hart. — E gubacsdarazsat Paszlavszky
József úr Puszta-Peszér vidékérl, Ungvár környékérl és Va-

rannóról Rubus fruticosusról kapta; a fváros közelében eddig

még nem volt ismeretes. Azért érdekesnek tartom felemlíteni, hogy


