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líepke-pygmaeusok.

A k. m. Természettudományi Társulat állattani ügyosztályá-

nak 1897. okt. 2-án tartott ülésében volt szerencsém néhány

lepke-pygmaeust bemutatni, azaz Macrolepidopteráknak a rendes-

nél jóval kisebb példányait, melléjük tzve rendes vagy a ren-

desnél nagyobb példányokat, hogy az ellentét azoknak is szembe

tnjék, a kik eltt az állat rendes alakja kevésbbé ismeretes.

E czélra a Nemzeti Múzeum, Dr. ühryk Nándor, Uhl Károly és

ülbrich Ede urak néhány állatot engedtek át, a miért ezennel

köszönetet mondok.

Papilio Machaon L.

Ezen állatok pygmaeus voltát kétségkívül els sorban az

élelem hiánya, az éhség idézte el, minél fogva németül találóan

„Hungerthierek"-nek nevezik. Az élelem hiánya vagy természetes,

vagy természetellenes; az utóbbi bekövetkezik akkor, ha a haza-

hozott hernyóknak nem vagyunk képesek kell idben kell táp-

lálékot nyújtani. Ennek következménye az, hogy a hernyó a ké-

sn nyújtott táplálékot .többnyire már el nem fogadva, kimúlik,

vagy valahogyan elbábozik s azután, ha el nem pusztul, korcs

vagy rendkívül kis imagot ad. Vannak oly hernyók is, mink a

csoportosan együttél Vanessák, melyek hazahozva a legtöbb

esetben azonnal bábozáshoz fognak, még ha nincsenek is teljesen

kifejldve. Bábjaikból a rendesnél kisebb lepkék kelnek ki, a

melyek azonban nem válnak be pygmaeusoknak. Ezen pygmaeu-

sok az által válnak érdekessé, hogy szerfölött ritkán fejlödnek ki
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a faj minden jellegével felruházott, bár feltnen kicsiny lepkékké.

Ily éhségtl pygmaeusokká vált példányok a bemutatottak közül:

Papilio Podalirins, (szélessége kifeszítve 51 és 75 mm.) Aporia

craiaegi (44 és 67 mm.), Pieris rapae (30 és 47 mm.), Vanessa

urticae (35 és 51 mm.) és cardtii (32 és 60 mm.), Deilephüa

Aporia crataegi L.

euphorhiae (47 és 78 mm.), Leiifoma salicis (34 és 51 mm.)

Safurnia spini (54 és 80 mm.) és Thalpochares pannonica

(16 és 23 mm.)

Hasonló kicsiny példányoknak a szabadban való elfordulása

mindenesetre sokkalta feltnbb, ha fontolóra veszszük azt a gon-

dot, nielylyel az anyalepke petéit csak oly növényre vagy bo-

Deilephila euphorbiae L.

korra rakja le, a mely a kikelend hernyónak elégséges eledelt

igér. Ámde a gondos anya egy körülményt számításból kifelejt,

illetve arról tudomással nem bírhat. S ez a nap heve, mely kivált

száraz nyáron a tápnövényt gyakran elperzseli, ügy hogy a hernyó

élelemben hiányt szenvedvén, vagy tönkre megy, vagy kényszer-

ségbl elbábozik; a báb azonban a legtöbb esetben elpusztul,

vagy korcslépkének, vagy pedig — igen ritkán — valóságos pyg-

maeusnak ad életet.

oviir-ani Lapok Vl lyyS. mircz. 1.
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Ilyen a többi bemutatott lepkék legnagyobb része, úgy-

mint: Papilio Machaon (58 és 76 mm.), Thais Cerisyi (40 és 70 mm.),

Thais Polyxena (39 és 55 mm.) Anthocliaris Cardamines (34 és

44 mm.), Colias Hyale (35 és 50 mm.), Colias Edusa (32 és

51 mm.), Metitaea Cinxia (28 és 38 mm.), Melitaea Trivia

(26 és 43 mm.), Paravge Maera (38 és 50 mm.), Pararge Magáéra

(26 és 47 mm,), Epinephele Lycaon (31 és 43 mm ), Smerinthus

M
Ocneria dispav L. ej

populi (57 és 93 mm.), Callimorpha Doniinida (41 és 55 mm.),

CalUmorpha Héra (36 és 51 mm.), Or^yia autiqtta (24 és 36 mm.)

és Catocala puerpera (A.^ és 60 mm.).

E sororatból kihagytam az Ocneria dispart ($ 27 és 45

mm., ? 36 és 67 mm.). Ennek bemutatott kicsiny lepkéi oly hely-

Ocneria dispav L. p
röl kerültek, a hol a hernyó eledelben hiányt nem szenvedhetett.

Ez tehát a lepkének kicsinységét nem okozhatta, hanem igenis

okozhatta és valószínleg okozta is valami élsdi, mely petéit a

hernyóba lerakja és melynek álczája a hernyóból táplálkozván,

azt vagy mint álcza hagyja el és haldokló testén bábozódik, vagy

azt csak akkor végzi, ha a hernyó már beszövdött. Számosabb

álcza a hernyót okvetlenül tönkreteszi, egyet azonban még vala-

hogy kihever. Volt rá eset, hogy az élsdi álcza a hernyót el-
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hagyva, ez vígan tovább fejldött ; de volt oly eset is, hogy élsdi

bábját találták a gubóban, melybl a lepke annak daczára kikelt.

így pl. Amerikában a kísérletez az élsdi petékkel megrakott

50 dispar hernyóból 23 lepkét fejlesztett. Ily esetben azonban a

lepke adja meg az árát; mert vagy szárnyai korcsosodnak el,

vagy egészben kisebb az alakja Ily eredetek lebetnek az elt-

tünk lev Disparok és más pygmaeusok is.

Pygmaeus voltuknak azonban más oka is lehet, az t. i.,

hogy bizonyos lepkék vagy hernyók, a Dispar is, 3—4—5 éves tur-

nusban szoktak elszaporodni és gyérülni ; szaporodásuk tetpont-

ján túl hernyóik mindenféle nyavalyától elhullnak, a lepkék pedig

szintén elsatnyulnak Meglehet tehát az is, hogy példányaink a

szaporodási turnus végét jelzik.

A fogyalékos eledel hatására nézve 1896-ban érdekes meg-

figyelésre volt alkalmam. Június 3-án ugyanis Csepel-szigetén

számos hernyóját szedtem a Thais Polyxenáuak, de még sokkal

többet otthagytam. Öt héttel utóbb (július 5.) ugyan arra a helyre

vetdvén, össze akartam szedni a számításom szerint azóta ok-

vetlenül elbábozottakat, legnagyobb meglepetésemre azonban még

hernyó alakban találtam ket a teljesen elaszott tápnövenyen,

mely azonban újra hajtani kezdett. A hernyók az új hajtáshoz

— a mennyire észrevehettem — nem nyúltak, hanem, mint a

melyek önként a halálra szánták magukat, az''_ mellett a száraz

szálakon ültek. A feltn módon visszafejldött hernyókat haza-

vittem, bog\' meggyzdjem jövend sorsuk felett. Hát bizony

odahaza se érintette meg nagyobb részük az eledelt, hanem so-

káig eltengdve, utóvégre — nagy melegnek is kitéve — mégis

csak elbáboztak. A lepke igen rendetlenül kelt ki kora tavasztól

jun. 14-ig, de még jul. 24-én is kelt ki egy példány: mindnyájuk

a rendesnél jóval kisebb és világosabb volt, körülbelül oly nagy-

ságú, mint általában az olasz példányok, melyek bizonyára szin

úgy megsínlették a hséget és élelemhiányt

A fentebbi ábrák az illet állatokat nem egészen természetes

nagyságban mutatják azon clichét szerint, melyek a „Természet"

czimü folyóirat számára készültek, és melyeket annak kiadója

nekünk átengedett, a miért ezúton is köszönetet mondunk.

Ahafi A. Lajos
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