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és távolabbi eredményeit, mennyiben fogna e helyzeten javítani s

nevezetesen hozzá jarulna-e ahhoz, hogy a kiket fürge lábukkal és

kukta szemeikkel mi professorok belekóstoltatunk a legtisztább

igazságokba, éreznének-e majdan vágyat és hivatást elmenni azon

igazságok mélyebb forrásaihoz is : ezeK'nek elbírálását a nálanmál

avatottabbak ítéletére bízom.

Acherontia Atropos életmódja.

Irta A. Aigner Lajos.

I.

A zúgó pillékhez tartozó Acherontia Atropos L. nevét az

egyik párkától, a kérlelhetetlen Atropos-tól kapta, aki a hellének

hite szerint az ember életének fonalát elvágta. Ezt is, úgy mint

népies magyar neveit „halálfpille", „halálfboszor" és „halálf-

boszorka, — valamint a legtöbb nemzetnél hasonló elnevezését

ama barnás sárga rajz miatt adták neki, mely barna szr torán

láihatós halálfhez hasonlít, alatta csontkereszre emlékeztet rajz-

zal. Ijeszt külsejét növeli még, hogy nagy szeme a homályban

kísértetiesen csillog.

Vastag csápja sokkal rövidebb a fels szárnya felénél, és

hátrahajló heg3'es fehér ecsetben végzdik. Ers szipókája rövid

és jócskán széles. Potroha esetlen és vastag ; hosszában mini-

egy 5 mm. széles kékes-szürke sáv mutatkozik rajta, els hát-

szelvényét pedig keskeny fekete harántsáv választja el egymástól.

Testének hossza mintegy 6 cm., a fels szárnyak kifeszítve 10-13

cm. szélesek. Az utóbbiak feketés-barnák, elmosódott vöröses,

sárga és fehér vonalakkal és élesen kirívó fehéres középs pont-

tal. Jóval rövidebb sárga alsószárnyán két fekete sáv vonul végig.

Hernyója három színváltozatban fordul el : czitromsárga

rézsútas kék sávokkal, zöld, ugyanoly sávokKal és sötét barnás-

szürke, fehér rajzzal a nyakán ; az utóbbi valamivel ritkább, fia-

talságában csaknem koromfekete, legtöbbje azonban ennek is a

harmadik vedlésig zöld, közvetlenül utolsó vedlése után pedig

világos zöld, s csak néhány óra mulya válik ismét sötét barnává.

Kivételkép találtak csaknem kéket, st szürkés zöldet is. ^) Né-

1) Wilde, Beschreibung der Raupen 1867. 86. J.
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metországban a szürkés barna hernyó állítólag csak a Lyciumon

él s igen ritka, a burgonyán él pedig rendesen zöld vagy sárga.

A fels olaszországi San Remonál a Vitex agnus castuson él
hernyók kivétel nélkül barnásszürkék, a Nicotiana glancán élk
mind zöldek,^)

Nálunk a Lyciumon mind a háromféle hernj'ó egyidóben

és vegyest található még pedig nappal a bokor belsejében, törzsén

és lecsüng ágain is, mozdulatlanul ülve, mert leginkább, de nem

kizárólagosan éjjel táplálkozik. Téves az az állítás, hogy a hern3''ó

nappal föld alá is rejtznék ;
^) erre okot alighanem az szolgált,

hogy burgonya kapálás közben oly hernyóra akadtak, a mely

elbábozás végett föld alá ment.

Fbb tápnövényei a burgonya, Lycium és maszlag; de ta-

lálták számos másféle növényen is, a melyeket itt, belefoglalva az

indiai Acherontia-fajok tápnövényeit is, rendszeres sorban sorolunk

fel, hogy így azok rokonságát is feltüntessük. Ezek a növények

a következk :

Solanaceae: Datura stramQnium, maszlag ; Solanum

tuberosum, burgonya; 5. nigrum, fekete csucsor; S. dulcamara,

keserédes csucsor , 5. lycopersicum, paradicsomalma ; 6^ melongena

(Java, Madrasz, Sziczilia) ; S.trílobtim (Ceylon) ; S.persicnm (Trans-

kaukazus) ; 5. esciUentum (Észak Afrika) ; 5. scandens ; 5. sp.

a burgonyához igen hasonló (Egyiptom) ; Nicotiana tabacnm,

dohány (Java, Borneo, Fülöpszigetek) ; A^. glanca (Olaszország) ;

Atrofa belladonna, nadráguk; Lycinm eurofaeíLm, ördög czérna,

fasszúr : L. barbarum (Tiflisz, Borjoni, Afrika) : L. afriim (Északi

Afrika); Physalis alkekengi, zsidó cseresznye; Ph. somnifera. —
Bignoniaceae: Catalpa bignonioides, trombitafa (Északi

Afrika). — Verbenaceae: Vitex agnus castiis (Olaszország)

;

Stachytarpheta indica (Ceylon). — Oleaceae: Syringa vul-

gáris, orgonafa
; S. persica (Java, iV'Iadrasz) ; Fraxiims

.

excelsior,

krisfa ; Fr. sp. (Transkaukazus) ; Ligusirttm vtilgare, fagyálTa

;

Olea eitropeae, olajfa (Olaszország) ; Nyctanthes sambdc (Ceylon).

•— Jasminaceae: Jasminiim officináié, jázmint.' — Rubi-
a c e á e : Riibia tinctorum, fest müge. — Caprifoliaceae: ,

Sambucns nigra, bodza; Lonicera caprifolium; jerikói loncz ; /

Syniphoricarpus racemosus. — C o m p o s i t a e : Erigeron cana-

1) K o 11 m o r g e n ; Entom, Zeitschr. Guben 1897. 48. 1.

'^) R ö s e 1, Insictenbelustigungen ly. 236. 1.
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d('}}.<:e, küUrojt. — Urticaceae: Urtíca sp., csalán. —• M o r a-

c 8 a e : Morus sp., eperfa. — Cannabaceae: Cannahis sativa,

kender. — Chenopodiaceae: Béta vulgáris, répa. — C r u-

ciferae: Isatis tinctoria, festf. — Zygophyllaceae: Zygop-

hyllum fabago (Transkaukazus, Syria). — Rutaceae: Ruta

graveolcMS, szagos ruta. — Celastraceae; Evouymus europaeus,

kecskerágó. — Cornaeae: Cornus sangninea, vörös gyr; C.

masciila, somfa, — Umbelliferae: Dauctis carota, sárga répa
;

Anethttm graveolens, kapor. — Philadelphaceae: Philadelpkus

coronarius. —- Amy ga 1 e a e: Priiniis domestíca, szilvafa. — P o m a-

ceae: Pirus communis, körtefa, P. malus, almafa. — Rosaceae:
Fragaria vesca, szamócza. — Gucurbitaceae: Coccinia indica

(Ceylon). — Pa pilionaceae: Vicia fába vulgáris, abrak bab.

Tárgyunkra nézve mennyire fontos ez a növénysorozat, az

alább ki fog derülni.

Németországban a hernyónak csak egy ivadéka van, júliustól

szeptemberig ; délibb tájakon, pl. déli Francziaországban, pedig

kett : júliusban és szeptemberben, San Remonál júliustól csaknem

szakadatlar.ul találták deczember közepéig, st elvétve még január

hó els hetében is. Nálunk szintén ketts ivadékú : junius-julius-

ban fleg burgonyán és augusztus végétl október végéig, az

els dér bekövetkeztéig fleg a Lyciumon. Az elbbi idben

ritkábban figyelték meg.

Ellenben szeptember-októberben, némely évben igen gyakori,

mint pl, 1865, 1878, 1886 és 1892-ben. Az 1897. évben is elég

gyakori volt Lyciumon. Október elején számos hernyót szedtem

össze, még pedig vegyesen egészen aprókat, félig s egészen kifejl-

dötteket, st biztos jelek (a lekopasztott Lycium-gallyak) arra

mutattak, hogy számos hernyó bábozás végett már föld alá is ment.

Az utolsó napon már mindinkább megered esben szedtem ket.

Az es egy álló hétig tartott s igen hvös idvel járt, úgy hogy

a haza hozott és levegjárta ablak közt tartott hernyók a bven
nyújtott táplálékhoz nem nyúlva, hasi lábaikkal valamely L^/cium-

gailyba kapaszkodva, félig megdermedve, szinte aléltan lógtak alá.

Harmadnapra bevettem ket a szobába s itt magukhoz térve,

kezdtek megint enni és szépen fejldtek tovább.

Nem úgy a szabadban. Az ess id elálltával újra kimentem,

találtam is hernyót, de csak kevés, védettebb helyen lev, állta ki

a zord idt ; legtöbbje megdermedve lógóit a gallyon s ezek egy-

része odahaza magához is tért, nagyobbrésze azonban elpusztult

épen úgy, mint a künn elnyúltan lógó vagy a földön hever
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példányok ; de akadt künn olyan is, melyen már a felbomlás jelei

mutatkoztak. A hideg s a nedvesség megölték ket.

Hazahozott hernyóimon észleltem, hogy némelyikük a Ly-

cium bogyóit is megeszi, st akad olyan is, mely látszólag kizá-

lag bog3^óval táplálkozik.

Ha a hernyót megérintjük, sisterg hangot ad. Némelyik

ilyenkor, és mikor legyek vagy más ellenségei támadják meg, fe-

jének jobbra-balra ütésével védekezik, azután pedig mells három

szelvényét öcszehúzva, úgy marad meg csendben. Ebben a

„Sphinx" -helyzetben találni nappal rendesen a Lyciumon és a

burgonyán is ; ha pedig újabb táplálékot keres, vagy a nap heve

ell védettebb helj^re húzódik, oly óvatosan, oly lassan halad,

hogy alig lehet észrevenni s ez lehet oka annak az általános hi-

szemnek, hzgy csupáncsak éjjel táplálkozik.

A hernyó teljesen kifejldvén, nyugtalanul futkosva keres

az elhábozásra alkalmas helyet ; elbb azonban száján kibocsátott

színetlen váladékkal bekeni a testét, a meddig éri, még lábai tal-

pát is, a melyeket e czélra egyenkint felemel, mintha testét a föld

alá búvásra simábbá akarná tenni.*)

Nyugtalanságának azonban lehet más oka is, az t. i. hogy

élsdinek álczái élnek benne. így pl. Hun\^admegyében Bordán

István 1895. jul 28-án burgonyán talált egy hernyót, mely szo-

kása ellenére az indákoii fel s alá sietett, hatodnapra barna folto-

kat kapott s a következ napon egész hátsó része sötétbarnává

vált, de mégis mozgott ; felbontatván 64 álcza találtatott benne,

melybl légy fejldött ki. ^) Hasonlót magam is észleltem az

A t r o p o s bábjain, a melybl számos légy kelt ki, még pedig

Argyrophylax atropivora Rdi., valószínleg ugyanaz, a msly a

Bordán hernyóját is tönkre tette

Hasonló esetet említ Theinert B. mondván, hogy a föld alá

ment hernyóból lepke helyeit egész sereg közönséges pirosszem

szürke légy kelt ki, mel^^ek álczái a hernyót még bábbá alakulása

eltt annyira elpusztították, hog3^ brének csupán alig felismerhet

része maradt meg. '^) Ez a légy valószínleg a Blepharipoda scu-

tellata R. D., melyet Atroposból szintén már régebben is-

mernek.

Még érdekesebb megfigyelést tett Mors es A. P., a ki Salis-

*) Ezt már R ö s e 1 i. h. 111. 8. 1. is észlelte, de saját megfigyelésem-

mel is megersíthetem és bövíthetem.

2) Rovartani Lapok 1897. 179. lap.

s) Gartenlaube 1896. 684. 1,
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burvnál (Ano'olországban) buro-onyán talált hernyót mesterséges

melegség útján gyorsabb fejldésre hozott, úgy hogy a hernyó

elbábozván, hat hét múlva az imagot adta meg ; ennek testét fel-

bontván, benne 10 mm. hosszú félig fejlett Ichneumon-álczát ta-

lált. Miután a hern^'^ó, mikor ráakadtak, teljes nagyságának csak

két harmadát érte volt el és Morses észrevette, hogy élsdi által

meg van szúrva, azt hiszi, hogy csakis a fejldés gyorsításának

köszönheti a lepkét, mivel az élsdi álcza gazdájának halálát —
életerejének elfogyasztása által — ily rövid id alatt nem volt

képes okozni és hogy ennélfogva a hern\^óbrnek az anyadarázs

által való átszúrása ez esetben a gazda álllatra nézve végzetessé

nem válhatott.')

Ez a megfigyelés csak annyiban szorul rectificatióra, a meny-

nyiben eddigelé az Atroposból tudtommal Ichneumon még nem

lévén ismeretes, a Morses találta álcza valószínleg légy álczája

volt, még pedig alighanem a Maslcera pratensis Mg. nev fajé,

a melyet W a c h t 1 F. Bécsben Atropos hernyójából fejlesztetett,^)

\' agy a Chaetolyga (Nemoraea) xanthogastra
R d i. nev légyé, mely többféle hernyóból, legújabban az Atro-

poséból is kikelt.-^

Coleoptera-torzoL
Irta Dr. Brancsik Károly.

Még nem is oly régen volt, hogy a torzokat semmibe sem vették

és mint a fajt teljesen nem képvisel alakokat a gyjteménjAekbl

kilökték. Hány érdekes torz veszhetett el ily módon ! Vagy 25

év óta már más szemmel nézik a torzalakokat s értékük nagyon

is emelkedett.

A megfig3^elt és leírt torz leginkább a nagyobb alakú Cole-

opterák közül való, mi természetes ; mert a rendellenesség náluk

szembeszökbb, pedig semmi kétség, hogy a mikrók közt is elég

ily torz van, de megfigyelhetésük lényegesen meg van nehezítve.

Ha mind azon torzpéldányok, melyek a sok gyjtemény-

ben elvannak helyezve, közöltetnének, hatalmas an3^ag gylne

össze, a mely bizonyos áttekintést is engedne.

•) M a r s h a 1 1 : The Entomologists Magazin 1896. XXXll. 1.

1) Wiener Ent Zeituns: 1882. I. 278. 1.

-) Rieiel .• Illustr. Zeitschr. f. Entom. III. 55. 1.


