
A hernyók bekenésérl. 189

Lithocolletis geniculella Rag. Budapesten, a Széchenyi-hegyen

és az Adalakban 1896. máj. 14-én, 1897. máj. 2-án és 9-én

gyjtöttem.

Micropteryx Sparmannella Bosc. Budafokon 1899. ápril.

18-án bodzafa bokorból felzavarva fogtam egy példányt.

Ezzel a hazai molylepke-fajok száma immár 1345-re és 29

fajváltozatra rug. holott a „Magyar Birodalom Állatvilága" Lepidop-

tera-katalógusában (1896) csak 1246 faj 26 faj változattal volt

feltüntetve. E szerint a magyarországi molylepkefajok száma 99

fajjal és 3 fajváltozattal gyarapodott. Ezekhez hozzá számítva a

Alacrolepidopterákat, melyek a legújabb közlés szerint (R. L. 1900.

170. 1.) 1408 fajra és 453 faj változatra rúgnak, a hazánkból ismert

összes lepkék száma máris 2753 fajt és 482 falváltozatot ölel fel.

r\ hernyók bekenésérl.

Irta A. Aigner Lajos.

A hernyóknak a bábozódás eltt eszközölt bekenésérl tett

megfigyelésem (R. L. VI. 155.), mely német nyelven is megjelent

(111. Zeitschr. f. Enr. IV. 346.), arra bírta Dr. Stand fuss M.

tanárt, hogy e tekintetben saját tapasztalatait is közzé tegye. Köz-

leménye lepkészeinket érdekelni fogja s ennélfogva annak b ki-

vonatát közlöm, annálinkább, mert ahhoz némi megjegyzést óhaj-

toi< 'fzni.

A bábozódást megelzleg a test egész felületének megned-

vesítése számos hernyónál fordul el — úgy mond - - és kivált

Sphingidák, Bombycidák és Noctuidák hernyóinál figyelte azt meg.

Múlt évben a déli Oranból származó Smerinthus atlantica

Aust. több hernyóját tenyésztette s ezeknél az a jelenség különö-

sen feltn volt. 1885— 1893-ig pedig nagyban tenyésztette az

Agliataii L. és faj változatának hernyóit, a melyek közül az összes

egészséges példányok — a betegek vagy csenevészek csak kivé-

telesen - a bábozódás eltt ezt a sajátságos bekenést eszközöl-

ték, még pedig néha oly busásan, hogy az állat rövid ideig szinte

kis habcsomóhoz hasonlított.
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Igen elterjedt ez az eljárás a Notodonták és kivált a Noc-

tuidák közt, különösen az Agrotis, Mamestra, Dianthoecia, Aporo-

phila, Polia, Dryobota, Luperina és Hadena genus fajainál. Mint-

hogy azonban ez az eljárás igen gyorsan s azonkívül épen az

utóbb említett hernyófajoknál nem szabadon látható módon, hanem

növények alatt rejtve történik, — kevesen veszik azt észre. Bizo-

nyára igen általános szokás.

Néhány esetben határozottan meggyzdött is afell, hogy

a váladék kibocsátása a szájon át történik és hogy az valami

nyálkás anyag. Abbeli gyanításomra, mely szerint a bekenés a bá-

bozódásnál a brnek leválását, vagy a hernyónak a föld alá búvá-

sát — esetleg mind a kettt megkönnyíti ; arra nézve megjegyzi,

hogy azt egyáltalában nem lehet elutasítani.

Ámde — úgymond — a jelenségnek igen könnyen átlátható

czélját bizonyos fajoknál nem nehéz megfigyelni A Smerinthus

atlantica hernyóinál a következket észlelte. Miután a megnedvesí-

tett, már barnássá elszínezett hernyó a földbe furakodott s a bá-

bozódásra alkalmas helyre akadt, szünetelt egyet, majd ismételten

hossz-tengelye körül forgott mint a gyorsan perg orsó. Ennek

eredménye tojásalakú ür volt. Majd újra megnedvesítette magát

a hernyó, további forgása által az ür bels falazatával közöhe a

testét borító nyálkás ne ivet s a falazatnak ez által némi simasá-

got és tartósságot kölcsönzött. A nyálka ez esetben nyilván a

czélnak megfelel bábozó rnek készítésére szolgál, mint azt Dr.

P ab s t tanár az Aeherontia Atroposnál is megfigyelte.

Valószín, hogy ehhez igen hasonló módon jár el a legtöbb

hernyófaj, mely bábozódás eltt testét bekeni. Általában a jelenség-

rl a következket lehet talán elmondani :

1. hogy csakis oly hernyók kenik be testüket a bábozódás

eltt, a melyek keveset vagy épen semmit sem szoktak szni

;

2. hogy ezt úgylátszik csak oly fajok cselekszik meg, a

melyek bábozódás czéljáoól a föld színén lev növénymaradékok

közé rejtznek vagy a földbe furakodnak.

Ennéltogva közelfekv az a gyanítás, hogy 3. a kérdéses fo-

lyadék bizonyos fokban a szöv anyagot helyettesíti, a mely ezek-

nél a fajoknál fogyatékosan fejldött vagy teljesen hiányzik. Érde-

kes lenne tudnunk, hogy ezt a folyadékot mely szerv választja ki.

Eddig Dr. S t a n d f u s s.

Örömemre szolgál, hogy igénytelen közleményem arra bírta

Dr. Standfusst, hogy tapasztalatainak gazdag tárházából a kér-
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dés tisztázásához hozzájáruljon. Megfigyeléseimet, st gyanításaimat

is megersítette, úgy a bekenést gyakorló fajok nagy számára, mint

a bekenés czéljára nézve. Csupán egyetlen egy új megfigyelést

köszönhetünk neki. Azt, hogy az Acherontia Atropos hernyója bá-

bozási üregét gyors forgás által tágítja és készíti, Dr. Pabst eltt

már Poujade (Ann. Soc. Ent. Francé 1884. 164J is észlelte,

st azt is, hogy annak szilárdításául valami ragadós váladékot

használ, a mint azt az A. Atrofosról írt tanulmányomban (R.

L. 1900. 73.) fel is említettem.

Azt azonban csak Dr. Stand fuss figyelte meg, hogy a

hernyó erre a czélra újból bekeni testének felületét.

Ámde a bekenés ilyetén felhasználása csakis az üreget ké-

szít hernyókra vonatkozik. A többinél a fczél, mint én azt ki-

fejtettem, a föld, k stb. alá búvást és a hernyóbrnek elválását

megkönnyíteni. Az elbbi mellett szól az, hogy a Macroglossa

stellatarum hernyója csupán k, moha stb, alá mászik, és üreget

vagy fonadékot nem készítve a csupasz földön bábozódik.

A brelválásra nézve fontos lenne tudnunk a váladék mivol-

tát, a mit megvizsgálni elmulasztottam magam is, mint elmulasz-

totta Dr. Standfuss, aki német közleményem czíme után

(„Letzte Ölung") azt látszik hinni, mintha a váladékot olajtartal-

múnak tartanám, minek azonban a szöveg világosan ellentmond,

mert én „színeden átlátszó nedvet" említek. Hogy az nyálkás, azt

elhiszem neki, mert valószín; hiszen ha a váladék csak egy-

szer nedv volna, a hernyó a föld alá búvásnál nem nagy hasz

nát venné, mivel hamar lehorzsolná, így azonban kitart az addig

de nem tovább, míg a hernyó a föld alá jutott ; akkor aztán, ha

üreget készít, kénytelen új bekenéshez folyamodni, de azt talán

csak akkor teszi, ha a talaj nagyon homokos, vagy nem eléggé

nyirkos, úgy, hogy nedvesítés nélkül az üreg nem lenne szilárd,

holott nyirkos, agyagos talajnál az újra bekenés fölöslegessé válik.

De én azt hiszem, hogy a váladék nem csak nyálkás, hanem

naró is. Ezt onnan gyanítom, mert a habozásnál megzavart, s e

miatt újra a felszínre került Atropos hernyó oly sajátságos szín,

mintha maró lúggal beöntötték volna. Az ily hernyó rendszerint

már nem bír annyi ervel, hogy újra föld alá mehessen, s ennél-

fogva a felszínen hever, de annak dazára a legtöbb esetben mégis

bábbá alakul. Elbb azonban ismételten jobbra-balra viczánkol,

mibl azt gyanítom, hogy a bábüregben megfigyelt forgás nemcsak

a falazat megersítésére, hanem arra is szolgál, hogy az a br

repesztését is idézze el.


