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D e c t i c u s albifrons Fabr. — VlU. Növi, Cupina, Sv. Jelena. — (P.

Ephippigera vitinm Sérv. — VlU. Kriviput. — (P.); E.

limhata Fis eh. — VlU. Ostarije. — 'P.); var. minor Krauss.
— VlU. Kriviput, Francikovac, Cubus, Ostarije. — (P.); var.

major Krauss. — VlU. Növi, Zengg, Klaricevac, Jablanac. —
(P.); E. sphacophila Krauss. — VlU. Portoré, Cirkvenica, Növi,

Cupina, Klaricevac, Jablanac. — (P.)

Troglophilus cavicola Koll. — VlU. Vratnik, Ostarije,

Konjsko, Rameno korito, Podgorske pecine. — (P); Tr. neglectus

Krauss. — VlU. Kriviput, Ranneno korito. — (P.)

F'am. Or^^^llidae.

N e ni o b i u s, Heydeni Fisch. VlU. Fiume, Vratnik, Les-

kovac. — (P.)

Gr y Ilus bnrdigalensis Latr. — VlU. Fiume, Cirkvenica, Nóvi,

Zengg, Zrnovnica. — (P.)
'

Gryllomorpha ahnatina Ocskay. — VlU. Fiume, Portoré,

Növi, Jablanac, Carlopago. —
. (P.)

Mogoplistes brunnens Sérv. — VUl. Fiume, Martinscica,

. Zenog. -(P.)
,

Á r a c h n o c'é p h a 1 u s vestíttis Costa. — VlU. Klaricevac. -- (P.)
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Végül megjegyzem, hogy a Fauna Regni Hungáriáéban az

Isophya modesta-uk\ Fieber, és Leptophyes discöidaliS'nkX Fieb.,

JSrPtnn. van autornak téve, pedig mindkettt 1 867-ben Frivaldszky
János írta le a „ Magyarországi Egyénesröpüek Magánrajzá-

,l>an", tehát jogosan megkivánhatjuk, hogy a hazai irodalomban

helyesen legyen citálva, mikor külföldi szerzk is azt teszik.
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Az Achefpntiá Atropös hangja.'
;.i:jh

^^:í^:

n.í>": . Ehhez a nézethez csatlakozott újabban -Landois^ aki meg-

^'figj'^dte, hogy a-: meghalt'^ de még puha pillébe a szipákán. átrie

'Végt iéhet beftíjni, ; miáltal potiíoha felduzzadt, s. a hang addig

tartott, a meddig azt nyomkodta, viszont megsznt, midn a szi-

pókát levágta vagy annak két felét széjjel vette. X)-^y^:i^ >.'

1) Landois, ThierstimmeH^1874."8é. íí .ti .^5-T:.r,J



WO -i^. Aigner Lajos

Méltán hoztá'\ fel ez ellen, hogy ersen sipogó, majd megölt

Atropos-han kávéskanálnyi mézet találtak, ami — tekintve azt,

hogy a begy mézzel volt megtelve, — annak a hangadáshoz hoz-

zájárulását csaknem kizárja.

Nem is igen hódított ez a nézet s az újabb kutatók mind-

inkább visszatértek Passerini tanához, melyei kiegészíteni és he-

lyesbíteni igyekeztek. így a többi közül MaHlard, aki azt mondja,

hogy ha él pillén a két szem közt lev chitinburkolatot éles

késsel lefejtjük, közvetlenül ott látjuk a zsacsKó fonna begyet,

mely a fejüreg legnagyobb részét elfoglalván összehúzódik és ki-

tágul, és a hang ahhoz képest tisztábban vagy gyöngébben

hallható. A szipókának becsavarodásánál a begy fölfelé fordított rán-

czot, vagyis billentyt alkot, mel\' a be- és kitóduló leveg által

rezgésbe hozatván, idézi el az ísínert hangot, tíz a hang azonnal

megsznik, ha a szipókát a tövén elvágjuk s a megmaradt csö-

kevényre egy csöpp olvasztott viaszt téve, a pille fejét szabadon

tartjuk, miáltal a begy ugyan abba a rezg mozgásba jut, mint

akkor, ha a hangot adja, de a mozgás azonnal megsznik, mihelyt

az állat elhallgat. Ha pedig szétvágjuk azt az igen nagy izomcso-

mót, mely a nyakszirthez s a begyhez van ersítve, úgy, hogy a

hatást megzavarjuk, akkor a hang is megsznik, szintúgy mint a

mikor a begyen hegyes eszközzel nyílást ejtünk. ^)

Legújabban pedig Swinton, a pilb szipókáját mélyen le-

felé nyomva, a szájregben alálógó vitorlát látott, a mely a hang-

adásnál ersen vibrált, szintúgy, mint a magasabb rend állatok

gégeszallagjai.*)

Ennek a véleményneK híve Haase is, aki sokat foglalkozott

az Acherontiák boncztaní vizsgálásával s ez manapság az uralkodó

vélemény.^)

Az Atropos hangjával magam is sokat foglalkoztam, ámbár

kell mennyiség él anyag soha sem állt rendelkezésemre. Magam
is tapasztaltam, hogy az állat csak izgatott állapotban sipog, pél-

dául mikor kézzel megfogjuk, tre feltzzük, vagy ha többed

magával kalitkában tartjuk, hol egyik a másikat zavarja.

Az él lepkének stigmáinál semminem mozgást nem vetterA

észre, sem a holt állattól leveg befujása következtében hangot

nem hallottam. Azt sem vettem észre, hogy fejét a torzhoz dpr-

») Tiidschr. v. Ent. 1862. 20. 1.

2> Ent. Month. Mag. XIII. 1876. 217. L

») Corresp. Bl. d. Iris I. 1884—88. 113. I.
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zsölte volna, st mondhatom, hogy fejét a hangadásnál épen nem,

vagy alig észrevehetleg mozgatja. A hang a száj fell ered, ie

bizonyára nem a levegnek a szipókán át való kitolulása által ke-

letkezik ; mert azon, valamint a szájnyiláson általában leveg se

ki, se be nem tolul, mivel az állat a stigmákon át lélekzik.

Mindezek után és nagyítóval végzett vizsp.álódások alapján

már-már hajlandó voltam igazat adni D u g é s-nek, aki azt állította,

hogy a hangot a szipóka ellentétes két részének súrlódása okozza.

A szipókának két egyenl része ugyanis úgy van alkotva,

hogy mindegyik egy-egy homorú s ebbe beleill domború rovát-

kával van ellátva, melyek egymásra illesztése a szipókát teljesen

elzárja s azt így a táplálék felszívására alkalmassá teszi. A chi-

tinje azoiban egészen sima, s ennélfogva feltehet volt, hogy

összedörzsöldése nyikorgó hangot ad, épen úgy, mint a sima

tányéron elcsúszott villa hegye.

Ebbl a teltevésbl azonban egy, 1899. szkor kikelt torz-

példány alaposan kiábrándított. A példá.iy ugyanis akként volt

eltorzulva, hogy szipókájának két része széthajlott, úgy hogy

egymást nem érintette ; az állat pedig mind a mellett mégis

sipogott.

Immár azt tartom, hogy Réaumur járt az igazsághoz leg-

közelebb, a mennyiben valószín, hogy a szipóka tövének a ta-

pogatókkal való súrlódása idézi el a hangot.

Ez oknál fogva a tapogatót tüzetes mikroskopi vizsgálat alá

vettem, miben Teszák Károly fiatal barátom segítségenire

volt. Vizsgálataim folyamában a tapogatón oly szervet találtam,

melyet egyik vizsgáló sem említ. A tapogatónak végs íze ugyanis

kissé kiszélesedett és küls oldalán kidomborodott, mi által a szi-

póka felé es bels oldalán aránylag nagy mélyedés áll el. Ennek

a mélyedésnek t felli részében fekszik az említott szerv, mely

nagyítóval nézve, tojás forma szrpamatnak mutatkozik. Az egyes

finom szrök némileg toUformák és egymásra fekszenek. A mé-

lyedést a t fell aránylag nagy chitinlemez, mells oldalán pedig

ers és csupasz chitínperem határolja. Ez a két chítin lap a szí-

pókával közvetlenül érintkezik és az állatnak izgatott állapotában

a végig rovátwás mozgó szipókát bizonyára ersen súrolja. Igen

valószín, hogy az így keletkezett hangnak megersítéséül szolgál

az említett mélyedés s a szegélyén fekv szrpamat.

A kérdést ezzel azonban nem tartom még véglegesen el-

döntöttnek.
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A hernyó és báb hangját is régen megfigyelték : már K 1 e e-

m a n n a lepke hangjával azonosnak, de gyöngébbnek mondja a

hernyó hangját, s ugy, vélekedik, hogy szájával idézi el.^j

Az Aehepontia Atpopos tapogatója.

I. á. A bels oldal, közepén a s^örpamat ; b. Ugyanaz a mélyedéssel,

rnely a szörpámat eltávolítása után mutatkozik;- 11. a. A szrpamat, 140-szer

nagyítva ; b. A pamatot alkotó egyes szr, 60p-szor nagyítva.

•

' .,
.:'.: Az. Aeherpntia Atpopos szipókája

''''
lll. a. Az: egész /szipóka ; b. Bels oldala ; c. Küls pldala ; d. Oldalt

Uéive; e.; Hegye, bels oldaláról, ;n4z ve. A szipóka minden oldala elejétl

végig barázdás. •
. i .

;.,.[ Szabadosabban fejeli ki ezt Capronn'ier, azt mondván,

hogy ,a hang a mandibuják gyors mozgásátí ered. Goez é pedig

azt észlelte, hogy a hernyók,
^

ha egymásba akadnák : szinte p'i-

szegnek s egymást marják.

V Rösel i. h. 111. 17.5.5. 12. 1.
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Mások, ígyScopoli, Fuessl}^ és Anderson a hernyó

hangját a villamos szikra sistergéséhez hasonlították ; az utóbbi

pedig a báb hangjáról megjegyezte, hogy az a lepkééhez hasonlít,

de gyöngébb.M Eltte mások is hallották a hangot, még mieltt a

lepke a bábból kikelt volna. ^)

Meglep tehát, hogy német lepkész líjabban mint egészen

új, még senki által nem tett observatiót említi a hernyó hangját,

melyet az alighanem rágós zerveivel idéz el, de szerinte csak

akkor, ha azt az ágat levágjuk, a melyen ül, de a mely utóbb,

újabb táplálék nyújtásakor, sohasem ismétldik,^) ami azonban

leves, mert biz ad a hernyó utóbb is hangot, ha váratlanul meg-

érintjük.

A bábról legújabban Bordán István figyelte meg, hogy a

kikelést megelz 5— 6. napon a lepkééhez hasonló ers hangot ád.*)

Hogy a báb, röviddel a lepke kikelése eltt, ennek hangjához

hasonlót hallatt, akkor, mikor még leveg ki- és betolulásáról szó

sem lehet, fentebb eladott megfigyelésem helyes volta mellett

tanúskodik, valamint a mellett, hegy a szipóka s alighanem az

egész fej már akkor teljesen kész és kemény, holott teste többi

részeinek teljes kifejldése még néhány napot kíván.

A hernyó hangjának keletkezése két sima chitin, a mandí-

bulák gyors dörzsölése által keletkezik, mint azt Capronnier igen

helyesen észrevette. A mandibulák ugyanis kézt alakúak és egy-

mást fedk, miáltal alkalmasakká válnak, hogy a legvékonyabb

levelet is úgy szelhessék, akár csaU ollóval vágnók. Ha a nyugvó

vagy ev hernyót váratlanul megérintjük és megijed, mandibulái

önkényt egymásra szorulnak s ezzel hangot adnak, épen úgy,

mint a felindult eniber fogait csikorgatja. A hernyónál ey azonban

gyorsan egymás után ismétldik, meri egyedüli fegyvere a szája,

s ezt mozgatja, hogy ellenségétl szabaduljon.

1) Entomologist XVIII. 1885. 258. 1.

2) Froricp's Notitzen 1838. VI. 106. 1.

3) Thcinert: Gartenlaube 1896. 684. 1.

*) Rovartani Lapok IV. 1897, 179. 1.


