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s beillesztési pontjuk körül lassanként csavarodva ismét visszafor-

dulnak úgy, hogy a fels szárnyak most az alsók fölé kerülnek;

és mire a keményedés a bütykök körül bizonyos fokot elért, a

terjedelmessé vált alsó szárnyak a kifejlett példányoknál tapasztalt

legyez formán összehajtogatódnak ; a megmerevült fels szárnyak

pedig a tor nyúlványa által gyakorolt nyomás alatt az összehajto-

gatott alsó szárnyak lefedésével a test oldalaira simulnak.

Ezzel a Stauronotus úgy kül- mint belszerveire nézve teljesen

kifejldött s ivarérettsége folytán szaporításra alkalmassá vált.

Vellay Imre.

Egy légycsaládról, melynek se szárnya, se

rezgetyüje.*)

A természet kincstára kimeríthetetlen újdonságaiban, bár ezren

és ezren kutatják fáradhatatlanul. Elrejtett zugaiban tartogatja

kincstárának gyöngyeit s az ember csak nagy fáradsággal és sok-

szor életének veszélyeztetésével férhet hozzájuk. De a tudomány
ereje legyzi az akadályokat, szövétnekének fénye bevilágít a leg-

sötétebb rejtekbe is, s a szerencsés, ha sorsa ily helyre vezérli,

szakért szemmel válogatja ki az értéktelen salak közül a nemes
gyöngyöt, a tudománynak megannyi drága kincsét.

Eg}' ilyen nem is álmodott felfedezéssel lepte meg a zoológus

világot Dali/, ki 1897-ben Puliciphora lucifera név alatt egy új

légynemet irt le. mely szerinte ugyan a Phoridák családjába tarto-

zik, de összeköt kapcsot képez közöttük és a bolhák között, a

mennyiben szárnyai és rezgetyííi teljesen hiányzanak! Szerinte ez

volna az az állat, mely a legyek és bolhák rokonságára világot vet.

Rövid id múlva Wandolleck annak a nézetének adott kifeje-

zést, hogy ez mindaddig kissé koczkáztatott állítás, míg az állat

fejldését nem ismerjük, vagy legalább is a kifejlett állatot minden
ízében alaposan meg nem vizsgáltuk. Dahl ugyanis csak nagyjában

irta le az állatot s fleg a küls habitus alapján itélt.

.Miután egy amerikai természetbúvár épen ebben az idben
hasonló allatokat küldött neki meghatáro ás végett s Dahl anyaga
is rendelkezésére állott, Ígéretet tett, hogy tanulmány tárgyáva

teszi ezeket a különös allatokat.

• KJJiij hár

ban él légyforraára emlékeztet, holott a szóban lev család képviseli egészen idegenszer
benyomás) i
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ígéretét most váltotta be, a midn a rendelkezésére állott

anyag pontos vizsgálata alapján egy kis monographiában*; számol

be az elért eredményrl.

A munkát eléggé érdekesnek tartom arra, hogy néhány szóval

megismertessem.

Mindenek eltt kimutatja, hogy a Dahl-tó\ leirt hímek és

nstények valamennyije egy ivarhoz tartozik, és pedig valamennyi

nstény, továbbá hogy két anatómiáikig is igen élesen elkülönít-

het genust egyesített leírásában, a mi Dahl vizsgálatainak felüle-

tességét eléggé bizonyítja. Az amerikai búvártól kapott állatok a

Dahl-xó\ leírtaktól különbözk.

Stethopathus ocellatus (Wandolleck után;.

Vizsgálataiból kifolyólag indíttatva érezte magát egy új család

(Stethopathidae) felállítására, melynek jellegeit a következkben

foglalja össze : kicsiny vagy igen kicsiny legyek ; a nstényeknek

se szárnyaik se rezgetyik ; toruk nagyon visszafejldött, nemkü-

lönben reczés szemeik is ; pontszemei csak egy nemnek vannak.

A csápok 5 izek, a Phoridákéihoz hasonlók. A tapogatok nagyok,

csszernek, sertézettek. A szájrészek a rendes typustól igen el-

ütök. A lábak csípi nagyok. A ni ivarlemezek igen kicsinyek s

alig észrevehetk. A hímek ismeretlenek, valamint az átalakulás is.

Az életmód tekintetében csak egy fajról van biztos adat, mely a

nyugat-afrikai Achatitia-(csiga.) fajokon mint küls élsdi ét.

*j Die Stethopathidae, eine neue flügel- und sehwiii^erlose Familie

der Diptera. Von Dr. Benno Wandolleck. Mit i> lith. Tal". (Zoolog. Jahrbücher
Abth. f. Syst, Geogr. und Biologie der Thbre. XI. Bd. S. 412— 441.)
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E család keretén belül azután három nemet különböztet

meg, mindegyikét egy-egy fajjal. Az amerikaitól kapott állatnak

sem nem, sem fajnevet nem adott, átengedve ezt a küldnek.

Dahl Puticiphora luciferá-)ki ket nembe osztja : Stethopathus és

( 'hotwcephalus, míg a Dahl választotta nevet teljesen elveti, mi a

nomenclatura manapság érvényben lev szabályai szerint egyálta-

lában nem helyes. Ezután pontos leírását adja a fajoknak; kifejezi

azt a nézetét, hogy miután hím az egész anyagban nem volt,

nincs kizárva az a lehetség, hogy ezek szárnyas alakok, azután

áttér az új család és a bolhák rokonságának bírálatára.

Ha a bolhát — mondja mint a jelen esetben történt, egy

dipteronra (kétszárnyú alakra) akarjuk visszavezetni, az csak úgy
volna lehetséges, ha ehhez egy, a fejlettség legalacsonyabb fokán

álló kétszárnyút, pl. egy eucephalis Orthoraphát választunk. Két

végágnak - - mint a bolháknak és a fejlettség legmagasabb fokán

álló Lvelorapháknak összehasonlítása — kivált ha ehhez még az

irodalomban való járatlanság is társul, szükségkép hamis követ-

keztetésre vezet. Ez az eset forog fenn Dahl hypothesisénél is,

melyet a szerz semmivel sem tud indokolni. A ki a legyek rokon-

sági viszonyaival csak némileg is tisztában van, az tudja, hogy a

legyek két nagy csoportba oszlanak u. m. múmiábabúakra (Ortho-

rapha) es tonnabábakra (Cyclorapha), továbbá, hogy az orthoraph

legyek a fejlettség alacsonyabb fokán állanak, míg a cycloraphák

phylogenetikailag a legfiatalabb alakok. Ez a csoportosítás - - a

kifejlett állat szervezetét nem tekintve, tudvalevleg az álezák

boneztanára van alapítva. Ha már most valamely rovart egy cyclo-

ráph légyre akarunk visszavezetni, szükséges, hogy bizonyos jellegek

erre utaljanak. Legelssorban nem szabad e rovar álezájának euce-

phalisnak") lenni. S milyen a bolha álezája ? Nemcsak hogy euce-

phalis, de meg nagyobb mértékben az, mint bármely más légy

álezája. S hogy néz ki a Phora álezája? (.1 Stethopathidák álezája

nem ismeretes, de miután Dahl valódi Phoiidák-nak tartja az álla-

tokat, fel kell tennie, hogy álezáik is hasonlók a Phoridakéihoz).

A Phorida álezája typikus cycloraph áleza s így ha rokonságról

van szó, legfeljebb a Phorida áleza volna levezethet, nem pedig

a bolháé. A bolha álezájának tagozódott sxajreszei vannak, annyira

mar a bogarakéival is összehasonlítottak, s ezek fejldtek

volna a cycloraph Phoridák redukált szájhorgaiból??

A tudomány egyik alaptétele, hogy egy áleza, melynek min-

den gyrjén stigma van, tehát peripneustikus, a kezdetleges typust

Eucephalis az áleza, ha feje elkülönült, vissza nem húzható.
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képviseli, míg ellenben az amphipneustikus álczák (t i. melyeknél

csak a mells s hátsó testvégen van egy-egy stigmapár) a leve-

zethetkhöz sorozandók. Ha Dahl hypothesise helyes, akkor épen

az ellenkez eset állana fenn. mert a bolha áleza peripneustikus,

míg a Phoridák álezája az amphipneustikusokhoz tartozik.

De Dahl csak a kifejlett állatokra alapította hypothesisét,

hasonlítsuk tehát ezeket össze Tekintsük elször is a küls alakot.

A Stethopathidák typikus legyek, melyeknél csak a szárnyak és

rezgetyk hiányzanak, a bolha ellenben egy különös rovar, mely-

nek alakja semmi más rovartypushoz nem hasonlít. A Stethopathi-

dák-néA a fej — mint minden légynél ,nylag nagy és egy nye-

lecske alakú nyakrészhez ízülve, a legszabadabb mozgást engedi

meg. A bolha feje aránylag kicsiny, gömbölyített ; hátsó része a

tor mells részét egész kiterjedésében fedi s két szárnyalakú chitin-

pikkelyben folytatódik, melyek a torgyrk közé nyomulnak s meg-

akadályozzák a fej szabad mozgását. Hol van a Stethopathidák-ná\

a csápoknak a szemek mögöttt való elhelyezése, mely a bolhákra

nézve oly jellemz ? hol a bolhák- csápvályujának analogonja ? ki

vezetné le a Stethopatlms tagolt csapjából a bolhának homonmii

csápjait? A Stethopathidák szemei typikus reczes szemek, melyeken

a visszafejldés felismerhet, de hol van a bizonyítéknak csak

árnyéka is, hogy a bolha stemmája a reczésszem csenevésze ? A
szájrészek a két állatnál annyira elütök, hogy a homológ részek

sem állapíthatók meg. De legfeltnbb a tor különfélesége. A Ste-

thopathidák tora a szárnyak és rezgetyk hiánya miatt igen redu-

kált, a varratok maradványai is alig láthatók, míg ellenben a bol-

háknál a tor eredeti tvpusahan van meg, nevezetesen három sza-

bad gyrbl áll, melyek mindegyikéhez egy pár láb ízül. A bolha

lábai teljesen életmódjához alkalmazkodtak s alig hasonlíthatók a

Stethopathidák lábaihoz. A csipk ers fejlettsége, karöltve a ezom-

bok megnagyobbodásával a bolhaláb typusát képviseli s e sajátság

a három részbl álló torral kapcsolatban csak növeli az ugróké-

pességet. A Stethopathidák-n&X csak a mells csipk vannak meg-

vastagodva s ezek sem annyira mint a bolháknál.

A boneztani különbségek is nagyon lényegesek. Hogy a Ste-

thopathidák valódi legyek, mutatja az óriási szívógyomor, mely a

bolháknál hiányzik ; oly körülmény, mely világosan bizonyítja,

hogy a legyeket nem lehet a bolhákkal egy családba vonni.

Dr. Kertes: Kátmán.


