
Az Acherontia Atropos története

Irta : A. Aigner Lajos.

I.

Sokáig azt hitték és talán ma is hiszik még sokan, hogy az

Atropos Európában bevándorolt állat. A látszat hosszú idig ked-

vezett ennek a balhiedelemnek. Az Acherontiák családját Keleti

és Déli Ázsiában néhány faj képviseli 1
), Európában pedig csak a

náluk nagyobb Atropos, amit azzal véltek magyarázhatni, hogy a

hidegebb éghajlat alatt lev lassúbb fejldés a növekvésnek több

tért enged, 2
) meg nem gondolván, hogy ez esetben az észak-

európai példányok szükségkép nagyobbak lennének mint a dél-

európaiak vagy afrikaiak, ami pedig egyáltalában nem áll.

A bevándorlási elmélet mellett felhozták azt, hogy a Kölnben

1680—90. megjelent „De miraculis mundi" czím mben, mely

számos lepke ábráját tartalmazza, épen az Atropos hiányzik, —
hogy oly jeles entomologusok mint Merian 3

) és F r i s c h *)

az állatot nem ismerték és hogy ennélfogva Európában voltaképen

csak a burgonyának általános meghonosodása óta ismeretes.

Ez azonban a valóságnak nem felel meg. Már a XVI. század

közepén említi C a r d a n o, bolognai tanár, hogy a hernyó a

Solanum nigrum s a jázminból n, 5
) és jázminon lelte A 1 d r o-

v a n d i is, ki a XVII. század els éveiben elször ábrázolta a

lepkét és hernyóját. 6
) Szintén jázminon találta a XVIII. század

elején Angolországban Albin a hernyót, közölvén annak és lep-

kéjének ábráját, 7
) mely azonban épen oly gyarló, mint W i 1 k e s-

nek néhány évtizeddel azután angol példány után készült rajza. 8
)

*) Ezek a következk : Acherontia Sty.x We&tw. (= Medusa Bull.) és

Ach. Lachesis F. (= Morta Hb., Atropos Cram., Satanas B., Lethe Westw),

valamint Ach. Scitlda Kirby, csak Borneo szigetén ( Transact. Ent. Soc
London 1877. 233. 1.)

2
) R ö s s 1 e r, Schuppenfliigler von Wiesbaden 1881. 31. 1.

3
)
Der Riupen wunderbare Yerwandlung 1679.

4
) Beschreib v. allerlei lnsecten. 13 kötet 1720—38.

5) De subtilitate 1550, uj kiadás 1664. 501. 1.

6
)
De animalibus Insectis. 1602. 266. !. fig. 1. 2.

7
)
Nat. hist. of British Insects 1720.

*) The Engl. Moths a. Butterrlies 1747—60. IX. tab. 1.
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Idközben ráakadtak a hernyóra ugyanazon növényen Szilé-

ziában, a lepkére pedig Szászországban l
) s úgy a lepkére, mini

hernyójára Francziaországban is. Itt az els hernyót Jussieu
találta Paris környékén, de már Réau m u r az ország különböz

részeibl, st Egyiptomból is kapta meg a hernyót is, a lepkét is, és

mind e hernyókat jázminról szedték 2
) s ezt említi mmt egyedüli

tápnövényét Linné is.
3
)

Ugyancsak jázminról került el az a hernyó is, melyet 1746.

július haváben Nürnbergben egy 1 ertcszn pénzért mutogatott,

míg azt R ö s e 1 meg nem vette tle. Ezen példány után készült

gyönyör ábrája, s ez után le is írta mint Jázminhernyót." Neki

azonban már két évvel azeltt küldték meg ábráját a hernyónak,

melyet állítólag somfán s az Agnus castus nev bokron találtak.

Az 1747. évben gyakrabban fordult el a hernyó, még pedig

többnyire kenderen. 4
)

R ö s e 1 elhunytával veje K 1 e e m a n n, mve folytatását

sajtó alá rendezvén megjegyzi, hogy a hernyót legelször 1756-ban

látta, de hogy 1662, 63, 64 és 69-ben Németország több részébl,

1761-ben Magyarországból is értesült, hogy a hernyóra ráakadtak,

st Lübeckben szürke példányra is. Saját tapasztalásából tudja,

hogy a hernyó nemcsak jázminon és kenderen, hanem a fest-

füvön, burgonyán, sárgarépán, fagyaion, Ruta graveolens és Rubia

tinctorián is, st elkel és szavahihet gyjt állítása szerint

csalánon is él. Utóbb Karinthiában kenderen kívül a kecskerágón,

st körtén is találták 5
); Svájczban kecskerágón, jázminon, burgo-

nyán és fleg kenderen figyelték meg 6
) ; Berlinben Rubia tincto-

rián, jázminon, és fagyaion kívül Lonicera caprifolián, 7
) Berga-

moban fekete hernyót jázminon, 8
) Bécsben pedig maszlagon is

1-elték.
9
;

Burgonyán legelször Gladhach találta a hernyót 1 758-

ban. Azóta nagyon rákapott e növényre s 1775-ben már 30 dara-

bot leltek rajta, a következ évben is néhányat, 1

) holott akko r

*) Bresl. Sammlung v. Natúr- u. Kunstgeschichten. . 111. 210. i.

2) Mém. p. seTv. á l'hist. d. Inseetes 1734-42 I. 293; II. £89 I.

3
)
Systema Naturae Ed. X. 49 >. Ed. XII. 799. 1.

») L.secten-Belustigung III. 1755. 1—16. 63.; IV (1761) 23t-38. 1.

5
)
S c o p o I i, Fauna Carnio ica 1763. 185. 1.

6
)
F u e s s 1 y, Verz. d. Sctw.izer Insecten 1775. No. 616.

') Huf nagel, Tibellen : B;rl. Mao-. 1767. II. 176. 1.

8) F u e s s 1 y's Archiv. I. 1781. 1 1.

9
)
S chiffer müller, System. Verz. 1776. 41.1.

10
)
Namen- und Preis-Verz. aller Schmetterlinge. 1778.
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Francziaországban még nagy ritkaságszámba ment; 1
) Klein

Mihály pozsonyi evang. lelkész pedig, odavaló lepkészek nyo-

mán állította, hogy az Atrofos egész Európában sehol, csupán

Magyarországban fordul el. 2
) Mindenesetre ritka volt, úgy hogy

akkor még 11 frtot is adtak a lepkééit, ami abban az idben

sok pénz volt; de csakhamar csökkent az ára. Az 1779., 80. és

81-iki években annyira elszaporodott a hernyó, hogy Haliénál

a parasztok a burgonyaföldeken kosárszámra szedték össze és

vitték a varosba, a hol eladogatták. Azonban 1786-ban már ismét

ritkának mondták, 3
) bizonyságául annak, hogy az Atropos is, mint

számos más lepke, csak bizonyos években lép fel nagyobb meny-

miségben Késbb mindinkább a burgonyára kapott, úgy hogy

Borkhausen legkedveltebb táplálékának azt nevezhette. 4
)

A bevándorlási theoriát elször R ö s e 1 pengette. Minthogy

— úgymond — a hernyó Németországban oly ritka, Olaszország-

ban pedig — úgylátszik — közönséges, szinte hajlandó azt hinni,

hogy az csak oly években mutatkozik, min az 1746-ki is volt,

a midn korán tavaszodott ki, s a meleg tavaszt igen forró és

száraz nyár követte. Ez okozhatta szerinte azt, hogy egyes lepke

a szokottnál távolabb röpülve, Németországba is eltévedhetett s

ott lerakta petéit. Ebben megersíti az a körülmény, hogy a jáz-

min eredetileg nem európai növény, más tápnövényt pedig akkor

még nem ismert.

Ezt az ártatlan gyanítást Rösel követi kritika nélkül igaznak

és helyesnek ismerték el és hirdették, daczára annak, hogy lepidop-

terologiai tekintélyek oly tényeket hoztak fel, melyek az ellenkez

mellett tanúskodtak. így pl. Scopoli említi, hogy szept. 2l-én

föld alá ment hernyóból a következ jun. 10-én lett meg a lepke
;

Borkhausen írja, hogy az elbábozás után 3—4 hétre, vagy a

rákövetkez tavaszon kel ki a lepke ; K ti h n, hogy a kés szszel

elforduló hernyó csak május els hetében adja az imagot ;

B
)

E s p e r, hogy vagy az elbábozás után 3—4 hétre, augusztus-

szeptemberben, vagy csak tavaszkor hagyja el bábját a lepke
;

6
)

eh «'e n h e i m e r, hogy a július közepétl szeptember végéig

található hernyó után, az elbábozást követ 3.-4. héten, vagy

!) Altonaer gelehrte Zeit. 1776. 89. sz.

2
)
Sammlung merkwürd. Naturseltcnheiten. 1778. 115. 1.

3) Schröter ; Naturforscher XXI. 66. 1.

4
)
Naturgesch. d. Schmett. 5 kötet 1788—94.

5) Der Naturforscher 1781. 93. 94. Stück.

6) Die europ. Schmett. 9 kötet, 1777—94. VII. 1. 1.
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csak a következ év június havában búvik ki a lepke
;

l

) Godart
pedig, hogy a hernyó július végén vagy augusztus elején elbá-

bozván, a lepke vagy szeptember végén s októberben, vagy a

következ május havában jön el gubjábl. 2
) Ugyanazt mondja

többi közt W i 1 d e is.
3
)

Mindezen tapasztalaton alapuló, határozott tényékként oda-

állított adatokat mibe sem véve, akadt más lepidopterologiai tekin-

tély, Boisdu val, aki még 1874-ben is azt állította, hogy az

Atropos Európában nem honos, és hogy csupán forróbb evekben

a déli és délnyugati szelek hozzák át vidékeinkre, a hol aztán

párosodik és szre egy ivadéknak ad életet ; mert a bábok nálunk

elszáradnak és soha sem adnak lepkét. 4)

Vele szemben Keferstein, abból az elvbl indulván ki,

hogy honosnak oly lepke tekintend, a mely nálunk pete, hernyó,

báb vagy lepke alakjában kitelel s a nemet fentartva, szaporít, —
a fenti s egyéb adatokra támaszkodva, kimutatta, hogy az Atro-

pos-tó\ a honpolgári jog el nem vitatható. 5
)

A havasi czinczérrl.

Irta Csiki Ern.

A havasi czinczért (Rosalia alpina Linn.) újabban Mauri c e

Pic c
) ésReitter Ödön 7

) tették tanulmányuk tárgyává és

dolgozataikban néhány új változatot is írtak le, melyek egynéme-

lyike hazánkból származott. így felköltötték bennem is a figyelmet,

úgy hogy összes hazai anyagunkat átvizsgáltam, úgyszintén

Maliász József barátomét is.

Vizsgálataim szerint hazánkban a törzsfajon kívül 9 változata

fordul el, melyek között néhány új is van. Alábbiakban adom

azok leírását a termhelyek felsorolásával együtt.

i) Die Schmett. v. Európa. 10. ktzt, 1807—35. II. 231. 1.

2) Hist. nat. des Lépid. de Paris 1820. 21. 1. és Hist. riat. des Lépid.

de Fraunée III. 1823. 14. 1.

3
)
Pflanzen u. Raupen 1861. 86. 1

4
)
Species général des Lépid. I. 1874. 6. 1.

5) Stett. Ent. Zeit. 1876. 236. 1.

6
)
Ueber Rosalia alpina L. und derén Verietáten : Entomologische

Nachrichten. XXVI. 1900. p. 11—12.
7
)
Coleopterologische Notizen. LXIX. 571.: Wiener Entom. Zeitung.

XIX. 1900. 130—132.


