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A lepkék torzképzdései.

A lepkéknél igen gyakran fordulnak el torzképzdések, mint

azt minden gyjt és tenyészt jól tudja, akik azonban az efféléket

rendszerint boszankodva félrelökik, a helyett, hogy gondosan meg-

riznék. Magam is csak az utóbbi évek óta gyjtöm össze az ily

torzpéldányokat.

A lepke torzképzdése vagy még hernyó- és bábalakjában,

vagy pedig a kikelésnél történhetik meg.

Az elbbi esetben négyféle oka képzelhet :

1. Arrophia; 2. Hyperthrophia ; 3. A bab alkalmatlan helyzete

vagy sérülése ; 4. Élsdi álczák pusztítása.

Az atrophia bekövetkezik, ha a hernyó nem talál vagy nem kap

kell és megfelel táplálékot. Ismeretes, hogy pl. oly években, mi-

kor az Ocneria dispar hernyója tömegesen fellép, sok a kicsiny és

torzlepke, s ez onnan van, mert a késbben kikelt vagy egyébként

gyöngébb hernyók nem bírják a versenyt idsebb és fejlettebb

testvéreikkel, melyek a táplálék javarészét ellük elemésztik, úgy

hogy nekik csak a selejtese jut. Atrophikus jelenségek mutatkoz-

hatnak akkor is, ha a különben jól fejldött, de huzamosbban

fekv báb a kell nedvességben szkölködik. Az ily körülmények

közt kikel lepkének rendszerint szárnyai fejldésén látszik meg az

anyag hiánya, abban, hogy vagy mind a négy szárnya elkorcsosul

(min az Arctia aulica, és Saturnia sftiui) vagy a mi gyakoribb,

mind a két fels szárnya korcs Pieris rapae), vagy mind a

két alsó szárnya {Papilio Podalirius, Pieris napi), avagy egyik oldal-

nak két szárnya {Papilio Podalirius, Aporia crataegi,fMelanargia

v. Síiwarovius, Zygaeua ab. coronillae), végül a mi a leggyakoribb

eset, hogy az egyik (fels vagy alsó) szárny eltörpül, elkorcsoso-

dik, vagy teljesen hiányzik. Ilyenek : Papilio Machaon, Aporia cra-

taegi, Colias Chrysötheme és Edtisa, Vanessa antiopa és Atalanta,

Mclitaea Phoebe, Melanargia Galathea, Pararge Maera, Spilosoma

luctifera (Pável úr nevelése), Lencoma salicis, Ocneria dispar hím,

Pygaera anastomosis, Thalpochares commtmimacula, Selenia luna-

ria, Crocalis tusciaria, Boarmia selenaria és Síone decussata.

Az atrophia egyébiránt abban is nyilatkozik, hogy ; 1. a rendes

fejldés Papilio Podalirius alsó szárnyainak nyúlványai alig láthatók.

Sokkal ritkábbak a hypertrophikus esetek s ilyent be sem

mutathatok. A hypertrophia abban nyilatkozik, hogy egyik szárny
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rovására ötödik kisebb szárny képzdik, vagy hogy harmadik

csáp és tapintó, vagy pedig hetedik láb rudimentái mutatkoznak.

A hypertrophia igen nevezetes esetét figyelték meg Olasz-

országban, azt t. i. hogy a Bombyx móri hernyói anélkül, hogy

elgubóztak és elbáboztak volna, azonnal lepkékké valtak, mégpe-

dig a rendesnél valamivel kisebb példányokká. Ennek okát abban

látták, hogy a hely, a hol a hernyókat tartották, szerfölött meleg

volt, úgy hogy a fejldés rohamosan történt.

A báb alkalmatlan, nem természetes helyzete vagy sérülése

folytán gyakori a torzképzdés. így pl. ha a faronfüggö vagy

szállal odaersített nappali lepke bábja egyszeren fekszik, a lepke

a kikelésben akadályozva van : ha pedig a még puha báb hirtelen

mozdul vagy az t tartó szál egyébként testébe vágódik, akkor

csáp- vagy lábhiány áll be, vagy pedig a lepke szárnya valami,

többnyire symmetrikus bevágást mutat, pl. Papilio Podalirius, Aporta

crataegi. Ezeknél azonban sokkal eclatansabb esetek is isme-

retesek.

Ritkábbak a parasiták által okozott torzképzdések, mert az

élsdi álcza rendszerint a hernyót vagy bábot megöli. Ida ez

azonban be nem következik, s a lepke mégis kifejldik, többnyire

igen sajátságos eltorzulást mutat. Ilyenek : Thecla rubi és (^oeno-

nympha Oedipus, a melyeknél az egyik szárny széle van megtá-

madva : Lycaena Jolas és Satyrus briseis, melyek egyik szárnyán

szabályos gömböly Kuk látszik ; Pamassius Apolló, Vanessa car-

dui, Satyrus Statilinus es Acherontia Atropos, melyek egyik,

illetve két fels szárnya mutatja a serülést ; a legfeltnbb azonban

a nemz. Múzeum tulajdonát képez Saturnia pyri, melynek két

jobb szárnya igen ersen van megtámadva, s a mély, épen úgy

mint az elbbeniek is, igyekezett volt, a hiányt lehetleg, legalább

a szárny szélének új képzésé által pótolni. Van azonban oly eset

is, hogy az élsdi csak symmetrikus kerek öblöt vájt ki két-két

szárny szegélyébl.

Ezeknél sokkal gyakrabbak a kikelésnél történt torzulások,

csakhogy ezek kevésbbé érdekesek és változatosak. Lehetnek há-

romfélék : 1. Korai kikelés, 2. Elkésett kikelés, és 3. Fejldési

akadály és megszakítás.

Korai kikelésnek nevezhet az, hogy ha a lepke elhagyja a

bábot, még mieltt tökéletesen kifejldött volna ; s az eredménye

az, hogy a szárnya vagy épen nem, vagy csak korcsulva n meg.

Megfigyelték, hogy ily lepkék Ö. st 20 óra hosszat ültek, míg

szárnyuk kifejlett.
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Elkésett kikelésnél pedig a szárnyak anyaga már annyira

megkeményedett, hogy többé rendesen ki nem fejldhetnek.

A fejldési akadály lehet többféle. Bábozás alkalmával az

állat nem bírja tökéletesen levetni a hernyóbrt, s annak része

megmarad a feje tájt. Az ily báb többnyire elpusztul, de ha kikel,

olykor hernyófej ékteleníti, minek folytán a múlt században külön

nemet szándékoztak erre a jelenségre alapítani, a mi azonban el-

maradt, mert csakhamar került el több ily példány is. Viszont

volt már fej nélkül való Bombyx móri is.

Gyakoribb az az eset, hogy a kikel lepke nem képes a

bábhüvelyt teljesen levetni ; akkor, ha szárnyai ki is fejldnek, a

mi ritkán történik, rendellenesen fejldnek. Ilyenek: Thais Polyxena,

Vanessa Jo, Pentofhora morio és Arctia caja.

Igen sokszor azonban megesik, hogy a kivált természetellenes

helyzetben lev bábból kikel lepkének a zsönge szárnya azalatt,

míg annak növesztésére a megfelel nyugvópontot megtalálja,

vagy ha abban zavarva lesz vagy lepotyogva újat keres, — any-

nyira megkeményedik, hogy a teljes fejldésképességet elveszti

s a szárny — olykor igen sajátságos alakban — elzsugorodik,

Ilyenek : Papilio Podalirius, Thais Polyxena, Deilephila eiipliorbiae.

Min esélyeknek van kitéve a báb, arra csak egy-egy példát

hozok fel. íme a Papilio Podalirius bábja, mely puha állapotban

doboz alá került és egészen laposra lett nyomva, minek következ-

tében el is pusztult. Ha kifejldik, bizonyára ép oly érdekes torz-

példánynyá vált volna mint az a Satunüa spini, mely talán gubó-

zás közben, két doboz közé kerülve, egészen össze lapult.

Az említett néhány eset is tanúskodik a mellett, hogy ezzel

a tárgygyal érdemes bvebben foglalkozni.

Abafi A. Lajos.

A Polistes gallica fészkelésérl.

A Polistes gallica a' társas darázsok csoportjából való, fészkei

részint magánosok, részint telepek, midn t. i. több fészek van

egymás mellett. A magános fészkek leveleken, falokon kívül talál-

hatók, a telepek leginkább fedett helyeken. A nyíltabb helyeken

lev fészkek sejtjei függélyesen állanak lefelé, a fedett helyeken

lev fészkek sejtjei vagy függlegesek, vagy kissé ferdén vannak

elhelyezve. A kisebb fészkekben jobbról-balról 3—-5 sejt, a következ

orban 4—6, egy-egy sejttel több szokott lenni stb. A nagyobb
s


