
Az Acherontia Atropos kártékony volta.

Irta A. Aigner Lajos.

Az Atropos lepke a méhtenyésztésre, hernyója pedig a bur-
gonyatermesztésre kártékony, a miért is népünk amazt méhfarkas-
nak vagy farkaspillének, emezt pedig krumplikutyáuak is nevezi.

A hernyónak kártétele a burgonyában jelentéktelen, mert csak
némely évben lép fel tömegesebben. Németországban pl. 1779-
ben Haliénál tett a burgonyában némi kárt, de általában, mint
ujabban Menzel1

) is megjegyezte, számbavehet kárt sehol sem
okoz, s ez oknál fogva Taschenberg, a kártékony rovarokról
irt nagy mvében (1886) az Atrofost meg sem említi. Hazánkban
azonban, ahol néha nagyobb mennyiségben elfordul, olykor érez-
hetbb a hernyó okozta kár,2

) anélkül azonban, hogy irtásra szoruló,
valóban kártékony állatnak mondhatnók.

Jelentékenyebb a méhtenyésztknek okozott kár. Német-
országban legelször 1779-ben vették észre, hogy a pille a méne-
ket háborgatja és megsarczolja. A méhészek ugyanis egyik kasban
szokatlan méhzúgást hallottak, s igen meglep siránkozó hangot,
mely a cziczkány sipogásához hasonlított, oly állat részérl, amelyre
a méhek bszülten rátámadtak. Megfogták s akkor látták, hogy
az Atropos, mint a méhesekben csakhamar többet is találtak
holtan, és gyanították, hogy ezeket a méhek ölték meg. 3

)

De vagy az akkori méhészek nem voltak eléggé figyelmesek,
vagy a szenvedett kár csakugyan nem volt említésre méltó, elég
az ahhoz, csak 25 évvel utóbb, 180í-ben akadt méhész, Huber,
ki az Atropost határozottan a méh ellenségei közé számította, fel-

említvén, hogy a méhkasban min pusztításokat visz véghez, 4
)

mely oknál fogva Kirby és Spence annak az alaptalannak

1
) Menzd, Naturgesch. d. Honigbiene 1855.

2
)
Rovartani Lapok III. 1886. 224. 1.

3
) Kühn: Naturforscher 1781. XVI. 73. 1.

4
)
Nouvelles observ. 1804. Préf. XI. és II. 299. 1.

Rovartani Lapok. 1900. november hó.
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bizonyult gondolatnak adtak kifejezést, hogy a lepke hangja a

kasban lev méhekre bizo^^os bénító hatással van, mivel külön-

ben a méhek „myriádjai" közt alig lenne képes oly pusztítást

véghez vinni. 1
)

De azért még századunk második felében is hosszú és terje-

delmes vita íolyt a méhészek közt, vajon az Atropos ellensége-e

a méhnek vagy sem. 2
) A vitát Stockmann, zala-apátii plébá-

nos indította meg, felemlítvén, hogy méhkasban beszorulva Atropost

talált, s melynek testében kávéskanálnyi méz volt, s egy másikat

kasban holtan. Késbb (1865.) pedig azt állította, hogy a pille

a kasba behatolva, lerakja petéit, melyekbl kukaczok kelnek ki,

s ezek a ménekben nagy kárt tesznek. Ezt azonban csakhamar

azzal czáfolták meg, hogy azok a kukaczok a Tortrix cereana

nev lepke hernyói.

Ennek a felszólalásnak mégis az a haszna volt, hogy az

Atropos-nak és méheknek kölcsönös viszonyát behatóbban kezdték

megfigyelni és módokról gondolkozni, miként lehessen a pillének

mézrablását meggátolni.

Megfigyelték, hogy a pille szeptember elején 8 órakor jön a

méhes felé, mind szkebbre vont körökben röpüli körül, s azután

az rt álló méhek során áttörve s ket szárnyai csapásaival szét-

verve, a kasba hatol, ahol legalább 2 perczig és legtovább 5 per-

czig idzik, miközben a kasban nagy zaj támad. Kijövet a pille

tele van belekapaszkodó méhekkel, melyeket azonban magáról

leráz, — hasa pedig tele mézzel, úgy hogy némelyike röpülni

sem tud.

Egyben kifejezésre jut az a gyanítás, hogy a méh fulánkja

az Atropost meg nem sebzi, mivel potrohán nem láttak méheket,

csak szárnyán és lábain, a szárnyak pedig a szrzet alatt szám-

szerek, úgy hogy a fulánk át nem hatja ket. 3
)

Ennek kipróbálásául egy ízben félóra hosszat hagytak a kas-

ban Atropost, mely helyt állt.

Megállapították, hogy méhkasokban nemcsak holt egeret,

hanem holt Atropost is találtak, még pedig hol viaszszal teljesen

bevonva, hogy a feloszlásától keletkez bz érezhet ne legyen,

hol pedig ugyan azon okból teljesen skelettirozva. Ez utóbbit a

!) Introd. to Entom. I. 1828. 180. 1.

• 2) Bienenzeitung. Eichstádt 1855—68.

3
) Bienenzeitung 1861. í. 589. 1.
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méhek úgy látszik akkor teszik, ha a holt pillét a kasból ki nem
tudják vonszolni, amire nézve kísérletüket észlelték. 1

)

Azt is megfigyelték, hogy a méh nem bizakodik fulánkjában,

hanem ott, hol az ember azt tenni elmulasztja, óvó intézkedéseket

is tesz : a kas bejáratát viaszszal torlaszolja el, csupán borsónyi

nyilasokat hagyva, a melyeken át a méh kényelmesen ki- bejárhat,

de az Atropos be nem* hatolhat. Egyszer reggel három Atropost

találtak, mely a torlaszt áttörni igyekezett, de abban fennakadt. 2
)

Ezeket az észleleteket az én tapasztalásom részint igazolja,

részint pótolja. 1884-ben Budapesten a Szép Juhászné mellett kis

méhesben több Atropost fogtam.

Rendesen a sötétség beálltával kezdtek a méhes körül se-

besen röpülve zúgva czirkálni, és ha az ember jelenlétét észre-

vették — ha még oly csendesen viselkedik is — néhányszor meg-

kerülték s tova röpültek, de az éhségtl hajtva, vissza \s tértek

s a méhest újra körülczirkálván, mind közelebb jöttek a méhka-

sokhoz s egyszerre neki megy az egyiknek, melynek bejáratánál

a közelgésénél nyugtalankodva zümmög méhek rt állván, fegy-

veresen fogadják.

Ezeket azonban félrelökve, sebesen behatol a kasba, ahol a

méhekkel való tusakodásától nagy zúgás és sipogás keletkezik,

amely néhány perczig tart, a meddig t. i. a mézrabló a szúrásokat

trni tudja, ami attól függ, testének mely részét éri az szúrás :

szárnyán, torán aligha érzi meg a méh fulánkját, de ha potroha

puhább részeit találja, olykor vesztét is okozza, mit a méhesekben

talált holt Atroposok bizonyítanak.

Mily kemény tusa folyik közte s a méhek közt, bizonyítja az,

hogy a bejárat elé zik a hátrálót, 3
^ st belé is kapaszkodnak,

úgy hogy nem egyszer én kaptam a neki szánt méhszurást, mikor

ujjaimmal elfogtam. Kijövetelekor, a barátságtalan fogadtatásból

fellélekzend, egy pillanatig félkábultan nyugton ül, s ez az idpont,

a midn el kell fogni, — legbiztosabban kézzel ; kevésbbé biztos

volt a külön e czélra készült szigonynyal való fogás ; hálóval nem
íogtam. Czirkálása, a kasba bemenetele s kijövetele alkalmával

sipogó hangot nem hallat : csak bentartózkodása alatt, és ha meg-

fogjuk, sipogat addig, míg arra ereje van.

!) U. o. 1^-58. 214. 1.': 1859. 83. 1.

2) U. o. 1860. 108. 1.

3
)
Olykor a szó szoros értelmében ki is dobják, s akkor a földié es

lepke a rája leselked varangyos béka áldozatává Ijsz, amely t felfalja.

L. Eov. Lapok III. 189. 1.
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Az Atropost nemcsak minálunk és német töldön ismerik,

mézrablónak, hanem déli Olaszországban, nevezetesen Szicziliában

is, a hol azonban a Smerinthus populit is mézcsenésen kapták

rajta,
l
) épen úgy, mint Tirolban a Sphinx ligustrit.

2
)

Ugyanilyen természet az Atropos Afrikában is. Midn a fok-

földi hottentoták észrevették, hogy az európaiak a vadméhek mé-

zét szedegetik, k pedig maguk szerették volna szedni, azt híresz-

telték, hogy a lepke halálos sebeket okoz. 3
)

Az Atropos nemcsak a méheket, hanem a darazsakat, így a

lódarazsat (Vespa crábró) is meglátogatja,4
) itt azonban lehetleg

még barátságtalanabbul fogadják, mint a méhek. H u b e r több

ízben lódarázsfészekbe tette a lepkét, de — úgymond — a dara-

zsakat meg nem ijesztette, mint a méheket szokta, st ellenkezleg

megtámadták és kizték, st egy ízben meg is ölték.

Az Atropos más irányban is rósz hírbe keverdött. Külseje

és siránkozó hangja miatt nagy szerencsétlenség hírnökének tar-

tották, st tartják még ma is. R é a u m u r említi, hogy egy ízben

apáczakolostor hálószobájába röpült be egy Atropos s az apáczá-

kat halálra rémítette,' Bretagneban pedig a nép nagyon fél tle és

minthogy gyakrabban jelentkezett olyan idben, mikor járvány ural-

kodott, a halál postájának tekintették. Németországban 1709-ben

Gothában éjjel a beteg polgármester szobájába röpült, mit úgy

fogtak fel, hogy hirdeti a halálát s mint a halál hírnökét rajzol-

ták is le.
5
)

Egyik tudósunk, a magyar néphitbeli lidércz keletkezését a

Halálfpillével helyezi vonatkozásba, st tle is származtatja,

mint a mely este a kivilágított ablakoknak neki röpül, amit halált

jóslónak tekintenek. 6
) Minthogy pedig — tehetjük hozzá — falu-

helyen a mécsest nyáron leginkább csak olyan házban gyújtják

meg, a melyben beteg fekszik, s a paraszt csak akkor fekszik

betegágyban, ha már a végét járja : könnyen megeshetett, hogy a

Halálfpille bekopogtatását nemsokára halál követte.

De nem mindenkit rémít meg. Kirby és Spence jel-

lemz vonásként említik, hogy midn tudós angol papnak, ki

x
) Köbeit, Reiseerinn. aus Algir u. Tunis. 1885. 101. 1.

i) Katter: Ent. Nachr. 1882. 319. 1.

3
) C a m p b e ll's travels in S. Africa : Quaterly Review 1815. 315. 1.

4) Levoiturier; Pet. nouv. Ent. I. 1873. 354. 1.

5) Breslau. Samml. v. Kunst- u. Naturgesch. IV. 725. XIII. 219, 1.

6
j Grossinger, Univ. hist. phys. r. Hung. IV, 1794. 401. 1.
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egyúttal entomologus ír volt, betegsége alatt Atropos lepkét hoz-

tak, annak siránkozó sipogása a keményszív entomologust any-

nyira meghatotta, hogy ritkasága mellett is megkegyelmezett neki,

és szabadon bocsátotta.

S ezzel mi is búcsút veszünk ettl a kétségenkívül igen ér-

dekes állattól.

A magyarországi Crioceris-félék.

Irta Csíki Ern.

A levélbogarak (Chrysomelidae) családját C h a p u i s x
) négy

alcsaládra osztotta {Eupoda, Camptosomata, Cyclica, Crypíostoma),

ezek egyike az Eupoda alcsalád, melyet Criocerinae névvel aka-

rok jelölni-

A Criocerinae alcsalád jellemei a következk : a fej elre

nyújtott, a szemek mögött nyakszeren keskenyed, az eltör a

szárnyfedknél keskenyebb, oldal léczek nincsenek, a fels állkap-

csok egyszerek, hegyesek.

C h a p u i s az Eupodák-hoz 3 tribust sorol, ezek a Sagrini,

Donaciini és Criocerini tribusok. Magam Thomsont 2
) követve

a Sagrini tribustól külön választom az Orsodacne nemet és az

Orsodacnini tribusba sorolom.

Magyarországon a Criocerinae alcsaládból az Orsodacnini,

Donaciini és Criocerini tribusok fordulnak el; az els kettt

régebben már feldolgoztam 3
), alábbiakban pedig az utolsó tribusnak,

a Criocerini-knek feldolgozását adom.

A Criocerini-k abban különböznek a Donaciini-k\\, hogy a

csápok töve egymástól az egész homlok által van elválasztva és

az els hasi szelvény alig valamivel hosszabb mint akármelyik

más szelvény ; a többi tribustól abban különböznek, hogy az

elüls csípk az elmell keskeny nyúlványa által nincsenek elvá-

lasztva, tehát érintkeznek.

1
)
Genera des Goléoptéres. X. p. 25. (1874.)

2
)
Skandinaviens Coleoptera VIII. v. 130.

3
)
Rovartani Lapok. VI. 1899. p. 92—95, 138-144, és 163—168


