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Lepkészeti megfigyelések.

Irta Nécsey István.

Azt kellene hinnünk, hogy amint a lepke túlesett a többé-

kevésbbé nehézkes és tehetetlen, hernyó-, illetve bábállapoton, —
feltéve, hogy a kifejldött állat ép, — elmaradnak mellle mind-

azon veszélyek, melyeknek eddig annyira ki volt téve, úgymint éh-

ség, parasiták, hideg, nagy meleg, nagy szárazság, egyszóval, gond-

talanul éli le „mézes" heteit.

Nem úgy van. Nézzen meg csak bárki is egy Papilio Poda-

liriust; alig-alig hogy elhagyta a bábhüvelyt, még nem fordult meg
két különféle virágon sem, s már is el van lepve parasitáktól.

Szárnyainak fonák oldalán, de közel a thöz fönt is az erek mel-

lett meghúzódva ülnek szép sorjával a piros szín vérszopók, fe-

jükkel a pikkelyek alá furakodva és hogy a lepkére terhesek is r

mutatja a lepke gyakori vakaródzása. Mert a lepke vékedezik ám
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tisztogatja magát, vakaródzik, de ezektl nem tud szabadulni.

Egyszer egy Caradrina quadripunctata került szemem elé,

melynek szárnyai mint ha goromba tégla-porral lettek volna tele-

hintve ; ugy annyira, hogy els pillanatra nem is tudtam felismerni.

Persze amint a gyjt üvegbe került, a chloroform bzére ha-

nyathomlok másztak le róla a parasiták. Volt néhány száz. A lepke

szárnyai pedig — nagyító-üvegen át nézve — valami vihartól

felborzolt cseréptet szomorú képét mutatták.

Ezeket a kellemetlen társakat a lepke a virágokon szedi

össze és bizonyára, egyik virágról a másikra szállva, szét is hur-

czolja s így még terjeszti is.

Másik nagy és talán legnagyobb ellensége a lepkének a
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pók. Nem annyira a szabadon függ hálóban fogja el áldozatát,

mint inkább zugokban, a sötét helyeket keres éjjeli lepkéket ti-

• zedeli meg. Nem egy ritka lepkét találtam ily módon bepólyázva,

a pókháló alatt. De az a kérdés, hogy vajon minden nagyságú és

erej lepkét bír-e legyzni — vegyük mint a legnagyobbat, — a

keresztespók? Meg tud-e birkózni oly ügyes és ers lepkékkel,

mint például a Catocalák ? Igen. Én a többi között, egy Calo-

campa exoleta hulláját vettem ki a hálójából, egyszer pedig, bár-

mily hihetetlenül is hangzik, Cossus cossus egy igen nagy ns-
tényét. Ha most veszszük a lepkék nagy seregét a Cossustól

lefelé, úgy nagyon kevés marad hátra, mint a mely felvehetne

a harczot a keresztespókkal. Pedig ez a legnagyobb fogyasztó!

íme az állatok örökös küzdelme a létért. De hát az csak

természetes, hogy a pók fogdossa el az ártatlan lepkéket és

nem megfordítva. Hiszen a derék Schiffermüllernek csakis úgy si-

került az systemájából kizárni a Papilio Lampetic és a P. Dory-

1ast, hogy ket ezen a turpisságon érte ! Amint megadással írja :

„Die zwo Arten der zweifelhaftigen Familie (P.) sind wir itzo

mehr geneigt, von dem Schmetterlingheere auszuschliessen

;

besonders, wenn jenes richtig ist, wovon uns jemand versichern

will, dass sie Fliegchen haschen, und alsó von der unschuldigen

Lebensart der Schmetterlinge weit entfernet, sich vom Raube nahren".

Pedig ha nem is a lepkék között, de a hernyók nagy sere-

gében vannak veszedelmes rablók ; vannak egész nemek, melyek-

nek hernyói kizárólag hússal élnek. Ilyenek a Calymnia-hernyók.

De, hogy néha a szelid vegetáriánus hernyók is a hús evésre ad-

ják magukat, ha a szigorú életkörülmények arra kényszerítik, íme

egy példa : A n}^ár folyamán hosszabb kirándulásra mentem. Egy
dobozban számos Psyche-bábom volt és azonkívül még néhány

hernyó is ugyanabból a nembl, melyek a rósz idjárás folytán

még el nem habozhattak. A lepkék pedig nap-nap után keltek.

Elutazásom eltt a hernyókat bven elláttam élelemmel, bár bíztam

benne, hogy az elbábozás elbb-utóbb — de nemsokára — be fog

következni.

Mekkora volt azonban csodálkozásom, mikor visszatérve, a

hernyók még mindig mozogtak s az elbábozáshoz még semmiléle

elkészületet sem tettek. A kék-luczerna, amit eledelül adtam, el

volt már hervadva, — részben elfogyasztva, — a her^^ók pedig

növényi eledel hiányában jól tartották magukat hússal. Úgy az

unicotor, mint a viciella hernyók, megtámadták az idközben ki-

kelt nnicolor nstényeket, (a hímekre gondom volt, hogy ne ma-

radhassanak ott), és utolsóig felfalták ket.
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A nstények, mint tudva van, nem hagyják el a zsákot

mindaddig, míg a hím fel nem keresi ket. Megtörténik, hogy a

hím elmarad és ekkor a szorongatott nstény, — miután a vára-

kozás ideje letelt, — kiesik a zsákból.

Az én hernyóim elször ezeknek estek neki s rászokván a

húsevésre, utóbb a nstényeket szakjaikból húzogatták elé. Nem
kétlem, hogy ezt a mveletet a szabadban is sryakorolják, ha a

körülmények erre kényszerítik.

Ez a Psychéknél merben új dolog s kivánatos volna, ha kí-

sérleteikkel mások is megersítenék, annyival is inkább, mivel a

szabadban él hernyók mesterkedéseit ellenrizni, szinte a lehe-

tetlenségek közé tartozik. Amit a hernyók életébl tudunk, azt

jóformán csakis a szobában nevelt fajokról tudjuk.

Háládatos dolog még a bábok összegyjtése is.

Evekkel ezeltt, igen különös bábfonadékokra akadtam. A
szilvásra nyiló verendán. a vadszll és a különféle felfutó növé-

nyek, — kertészileg talán helytelenül, de — kendermadzaggal

voltak felkötözgetve. Amin jó búvóhelye az ilyen árnyékos fal a

Noctuáknak, szinte csábítja az embert, hogy átkutassa, amit nem
is mulasztottam el egy alkalommal sem. szre fordulván az id
lehullott a vadszll lombja is és csak ekkor vettem észre, hogy

az említett madzagok, hol a közepükön, hol végükön jó mogyo-

rónyira vannak megdagadva. Felbontva egy ilyen csomót, abban

eg}' Noctua kiszáradt bábját találtam. A fonadék igen különös volt

s mindenben elütött a többi Noctuák ilynem szövetétl. A ken-

derszálak ugyanis, egyik végükön jó másfél centiméter hosszú-

ságban el voltak rágva, s kissé rendetlenül ugyan, de elég ügye-

sen s más anyagok felhasználása nélkül voltak összeragasztva.

A fonadék bár nem volt nagyon sr, de nem is volt átlát-

szó. Tüzetes keresés után még a vadszll ágain és a falon is

találtam néhány bábot, de mindig olyan helyen, melynek közelé-

ben madzag volt. De itt már a báb nem függött magán a mad-

zagon, hanem a kenderszálak teljesen el voltak metszve, s a bá-

bozáshoz kiválasztott helyre hordva.

Azt hittem elször, hogy valamelyik Acronycta bábjai, sor-

jában levagdostam a madzagokat, némelyiken kett is volt, s haza

vittem mind. Csak a lepkék kibúvása után lettem felvilágosítva,

hogy a fonadékot a Diloba caeruleocephala L. hernyói készítetté x.

Ügyet sem vetettem volna a dologra, ha az idén egészen

más helyen nem találtam volna a caeruleocephala bábjait, ugyanily

módon, ugyancsak kenderfonálból szve ; a madzag végén szaba-
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don kitéve a szél játékának. Egy almafa ágán pedig, a körözge-
tésre szánt és tavasz óta ott feledett csomó szintén széjjel volt rágva
s egész fürtökben függtek rajta a bábok. A különös a dologban
csak az, hogy míg más hernyók tlük telhetleg azon vannak,
hogy a bábot majdan magába fogadó szövet minél ersebben
legyen az ághoz, falhoz, vagy más tárgyhoz ersítve, — ha a be-
bábozás egy levelén történik, még a levél nyelét is az ághoz
kötik, - addig a caeruleocephala hernyója kiválasztja a lehet
legmozgalmasabb helyet, — egy madzagnak a lelógó, himbálódzó
végét és arra köti fonadékát Nem tehetek róla, de én ezt a fo-

nadékot és építési módot ép úgy megcsodáltam, mint ahogy meg-
csodálom a függ czinke remek fészkét.

Aki az állatok életét megfigyelni akarja, ott, ahol az állatok

„chez eux", az intimitásukban, az környezetükben élnek és
ha megfigyelései sorozatából következtetéseket akar leszrni, annak
a kiindulási pontot mindig önmagából kell merítenie. Egy régibb
kelet megfigyelés, mely esetleg — még hozzá — hamis, mint
kiindulási pont

:
az egész következtetés hamis menetét eredményezi.

A múlt század végének és a múló század elejének irodalma
a példák egész sorozatát nyújtja. De nem ritkák ezek a példák
még napjainkban sem. Vegyük csak, már a köztudatba is átment
„mimicryt". A szigetvilág csodálatos állatalakjai, melyek hol fa-

levélhez, hol ághoz, hol virág-, hol egy egészen más állatalak-

hoz hasonlítanak, az ó világban való megjelenésükkel valóságos
lázba hozták a tudósokat és az amateurök nagy seregét. Ez a
lelkesedés még fokozódott, amint az élelmes kereskedk egy-egy
virágot, falevelet, vagy más hasonló alakú vagy szín objektumot
mellékeltek az illet állathoz s ezek azután a nélkül, hogy ismer-
ték volna az állat életmódját, elcsábítva az alak, vagy a szín

vagy mindkett véletlen találkozásától egy ma már mindenütt és
mindenre alkalmazott fogalmat alkottak, a „mimicryt". Nem telt

bele sok id és a szorgalmas kutatók a mimicry példáit itthon is

felfödözték. Hogy a lepkéknél maradjunk, a Sesia empiformis és a
többi „formis," - egészen a „Schmidtiforwis u

-\g tanúbizonysága
kutatásaik b eredményének.

Azt, hogy a mímel állat tudatával van-e ennek a tulajdon-

ságának, és hogy vajon szükség esetén hasznára tudja-e fordítani

ezt a hasonlatosságot
; azt a mimicry hívei nem igen hánytorgatták

De hát látta-e már valaki, hogy a Trocholium apiforme támadójával
szemben védekezett volna? — pedig hasonlít a lódarázshoz.

Bátor férfiak, kik egézségük, életük árán is, mind gyakrab
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ban keresik fel a mimicry classikus hazáját, az ausztráliai szigeteket,

az Indiákat, újabban mind srbben emlegetik a mimicry tartha-

tatlan voltát. De hát ezek következtetéseiket az állatok életének

megfigyelésébl vonják le.
x
)

Hogy ne menjünk oly messze ; nézzük csak a mi Noctuáin-

kat. Nem egy tagja ennek a családnak azért ritka, mert környeze-

tében teljesen eltnik a kutató szem ell. Vegyük csak a Cucullia

umbritica-í L. Mintha csak tudatával volna az t véd színnek,

pihen helyét mindig valami öreg deszkafalon, kerítésen, szl-
karón választja meg és csak a legritkább esetben ül él-fa tör-

zsére. Ha a rózsafa mellett karó van letzve, úgy bizonyosan erre

fog leülni és nem a rószafára. A szín, az teljesen megvédené, áru-

lója csak a testessége. Az a kis nyílalakú szilánk, mely a sima

deszkától eláll és nincs a maga helyén, az a Cucullia umbratica.

De vegyünk még egy másikat : a Miselia bimaculosa lakó-

helyem környékén egészen közönséges jelenség, mégis évek multak

el, míg megtaláltam. A szilfa ezüstös zuzmótól borított repedéses

kérge, melyen meglapulva pihen, színben tökéletesen egyezik az

állat ezüst szürke színével. A fatörzs másik oldalát sárga zuzmó
lepi. Ha a lepke a törzsnek arra az oldalára ülne, hol a sárga

zuzmó vegetál, úgy már messzirl észre lehetne venni, mert hiszen

az állat nem kicsiny, — de hát oda soha sem ül.

A múlt évben és az elz években volt nap, hogy nyolcz-

tíz darabot is gyjtöttem ; mindig a fa szürke oldalán ült s töké-

letesen beleolvadt a környezetébe. Megvallom, hogy ezt a követke-

zetességet sokáig az állat tudatos mimicryjének tartottam, pedig

tévedtem. Mert ahogy az most már tisztán áll elttem, a Miselia

bimaculosa csakis azért kerüli a fatörzs sárga zuzmóval bentt
oldalát, mert az északnak néz és szeptember-októberben, mikor

az állat röpül, már bizony érezhet az a hkülönbség, ami a

fáknak árnyékos és napsütött oldala közt tonnái, ott a sárga szín,

emitt a szürke zuzmót élteti. így az én bimaculosám is egy-

szeren, szintén, csak az októberi nap gyönge sugarában

akar sütkérezni.

:
) Biró Lajos új-guineai levelei.


