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zessél díszített palotákat emelt. Itt gigászok alkottak, kiklopszok

dúltak. Nem is óriási méretei, nem is hatalmas sziklatömbjei teszik

európaszerte ismertté e barlangot, hanem a benne talált barlangi

medve-csontvázak. A barlang alja egész katakombája az évezrede-

ken át tanyázó, évezredekkel ezeltt itt kihalt barlangi medvének.
Csontjai ott barnulnak az agyagos-meszes talajban s a szürke k-
tuskók között. Kíváncsi kezek kiemeltek, majd összezúztak bellük
néhányat, most vízcseppek czuppognak reájuk, mészburkolat fedi be,

rejti el ket vandál kezek ell és sápadt barlangi bogarak tipegnek

köztük.

Egykor a rémes barlangi medve uralkodott itt, ma csenevész

s megvakult barlangi bogaraké a barlang. A Pholeuon angusticolle

Hampe az egész barlang sötét helyein, köveken, szirteken, a falak

oldalain, a barlangi medve csontjain s fleg ezek alján és alattuk

található. Gyjtéséhez nélkülözhetetlen eszköz a szippantó készülék

és még inkább egy pár földbe ásott csalétekes üveg, melyek alkal-

mazá,sa mellett tetemes idt takaríthatunk meg, mi czélszerbben a

környéken eszközlend rostálásra használható fel. Él e barlangban

egy tejfehér ászka is, a Tiianites graniger Friv., míg Anophtlialmus-i

mindeddig még nem sikerült benne felfedezni.

A rovar-mimikri ivari szempontból.
Irta : Fehér Jen.

I.

Tapasztalatok igazolják, hogy a rovarok látása a gerinczeseké-

hez képest meglehetsen tökéletlen. Kiváló megfigyelk állítják, hogy
a rovarok csak a nagyon élesen elüt színkontrasztokat látják jól.

Ebbl pedig logikailag, de természetszerleg is következik, hogy az

egybeolvadó színfoltokat kevésbé jól veszik észre, mint az egymás-
tól elütket. Ez pedig arra a feltevésre vezet, hogy az, a mit véd-
színnek, alakmajmolásnak (mimikri) neveznek és a mit nemrégen
oly hathatós érvekkel döntöttek le, valamelyes szerepet a rovarok

életében mégis csak kell játszón.

Nem akarok vitába elegyedni az antimimikristákkal, mert

érveiket elismerem és magam is az álláspontjukon vagyok, de

mikor rovar rovarral áll szemben, még abban az esetben is, ha azok-

nak kitn szaglást tulajdonítunk, tapasztalataim alapján hajlandó

vagyok azt következtetni, hogy itt a védszíunek, a mimikrinek

mégis csak van valami jelentsége, ha nem is a védelem (a mi

szintén nincs kizárva), de valami más az ivarzással összefügg do-

logban. Alábbiakban egynéhány ilyen érdekes esetet óhajtanék is-

mertetni, elrebocsájtom azonban azt, hogy ehhez hasonlót mások is
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megfigyeltek már, a nélkül, hogy ebbl valamiféle következtetést

vontak volna.

Abafi-Aigner Lajos írja a Rovartani Lapok egy régebbi év-

folyamában, hogy a kardos pillének nincs valami éles látása.

Augusztusban összefonnyadt fehéres leveleknek neki ment, nyilván

azt hivén, hogy nstények. Ugyancsak ott olvasom, hogy Forbes

1885-ben az A^jjns Nero-vól azt írja, hogy pirosló levelekkel ámítják

magukat, azt hivén, hogy nstények. Müller, a virágbiologus látta,

hogy narancsvörös virágú Compositákra nagyon sok tiizvörös lepke

járt. Hasonlót látott a Rumexek vörös termésein is, a Phyteumák

kék virágain pedig nagyszámú Lycaená-t figyelt meg. Már mondja,

hogy úgylátszik mintha a kiválasztott virágok színe és illata össze-

fijggésben van az illet lepkék színével és illatával. Khne látta,

hogy Bhodocera Bhamni-k kiváló elszeretettel keresték fel a Cirsium

oleraceum sárga virágú fészkeit. Kxuth ezt a jelenséget el is nevezte

virágbiológiái mimikrinek. Ugy lehet, hogy mások is

tettek ezekhez hasonló megfigyeléseket, csakhogy elkerülték figyel-

memet, de az alább következ adatok igazolására talán ezek is ele-

gendk.
MüLLER-nek a Lycaenákról szerzett tapasztalatait én magam is

gyakran észleltem, de nem a Phyteumákon, hanem a Salvia praiensis-

en és a Lavandula vera-n. Egy alkalommal szlben egy lavendula

tövet láttam, melyen zsúfoltan ültek az apró kék lepkék, közöttük

több pár éppen copulátióban. Megjegyzem, hogy ezt a jelenséget

kés délután észleltem, a mely körülmény felemlítése már azért is

fontos, mert az idevágó megfigyeléseim általában erre az idre es-

nek, meleg nyári vagy tavaszi esk után korábbra is. A Kis- Sváb-

hegy oldalában barna szín Lycaenákat egy idben gyakran láttam

tartózkodni a Carlina vulgáris barna szín fészkein. Érdekes, hogy
«bben az esetben a lepkék többnyire egyenként voltak, mézet azon-

ban nem szívtak s szárnyaikat ritmikusan lefelé mozgatták, úgy
hogy barna színük sokkal jobban volt látható. Ezt már déltájban is

észleltem.

1911 október 8.-án egy Pieris o-apae-i láttam, a mint egy k-
rakás körül röpült, melyre ismételten leszállt. A krakás fehér, a

l^pke nagyságával egyez lapos kövek halmaza volt, melyek a fehér

lepkét úgylátszik megtévesztették. -1912 június 12.-én a Városmajor
faiskolájában egy nagy Eleagnus argentea cserjét majdnem elleptek az

Aporia crataegi-k. Az ezüstfa fehéres levelei és a fehér lepke színe

között okvetlenül kell valamiféle vonatkozásnak lennie, a mit csak

megersít az, hogy a tle nem messze virító Ligustrum vulgare fehér

virágzatain hasonlót észleltem. Itt azonban a lepkék kisebb számmal
voltak. A galagonyalepkék a virágokat egyáltalában nem látogatták.
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'hanem lomha röpködéssel nj^ugvó helyet kerestek a fehér foltokon,

mert már végefelé járt a délután és e közben egymásra is szállottak,

egyik a másiaát kergetvén el helyérl. Sok volt közöttük az éppen

párosodó

A fönt említett krakás mellett egy 'oltón sok lehullott sárga

falevél volt, a melyrl közeled temkor egy Argynnis szállott el, mely

újból és újból visszatért erre a helj^re. 1912 július 31.-én a Kis-

Svábhegyen itt-ott már vörösödött a Conius sanguinea levele, melyre

gyakran szállott vagy elszállott az Epineplicle Juriina, meljmek

szíoe nagyjában egyezett a levelek színével. Ha ezekhez hozzávesz-

szük a mimikri ismeretes példáit a Gastropacha quercifoUa-t, a Ya-

nessa uriicae-i és a Yanessa c-album ot, valamint a Szumatra szigetén

él Kallima jmralecta-t, melyekrl írják, hogy legtöbbször oly cser-

jéket keresnek fel, melyeken néhány száraz falevél fityeg, kétség-

telenül megállapítható, hogy itt a körnj^ezet színe és a lepke színe

között, valamint azon jelenség között, hogy a lepke ezt a környeze-

tet elszeretettel keresi fel, valamiféle összefüggésnek kell lennie. Az
összefüggés azonban valószínleg nem ott keresend, hogy a lepke

a környezet színébe olvadván, a saját szíoe megvédi ellenségeitl és.

ennek tudatában úgyszólván tudatosan keresi a lepke a hozzá ha-

sonló helyeket. Egyes elszórt megfigyelések, más és valószínbb

okot engednek sejtetni.

Mi vezetheti e fenti esetekben a lepkéket a magukhoz mindig

hasonló s z í n a és nagyon gyakran hasonló alakú tárgyak

közelébe ? Csakis egy dologra gondolhatunk, t. i. hogy megtévesz-

tetvén a tárgy alakjától, színétl és nagyságától, a másik ivart
vélik benne látni. Emellett szól az a közismert tény, hogy a

lepkék ténjdeg neoa valami éleslátásnak. De az elbbinél valószínbbé

teszi ezt a feltevést az is, hogy itt indító oknak az ers ösztönt te-

kinthetjük, mely az állatot bizonyos idben hatalmas ervel hajtja a

másik ivar felkeresésére. A védekezés csak alkalmi esetekre szorít-

kozik és az ilyen félénk állatoknál inkább menekülésben, mint nyu-

godt megfontolást feltételez mimikrizálásban nyilatkozik meg. Szám-

talan példát lehetne felemlíteni arra, hogy az ivarzás ösztöne meny-

nyivel hatalmasabb a védekezés ösztönénél.

Látszólag ellene szól e föltevésnek az, hogy a lepkéket a másik

ivar felkeresésében a szaglás, vezeti, hiszen kitn szaglásnak, emellett

minden fajnak meg van a maga jellemz szaga. Ellene látszik bizo-

nyítani az is, hogy ez a jelenség nem fordulhatna oly ritkán el és

a lepkék nem is járnának más virágokra, csak a magukhoz hasonló

színekre. A tapasztalat pedig ezt nem igen igazolja. A fehér vagy

kék lepke bizony nem csak fehér vagy kék virágra száll, hanem
mindenféle színre. Ezek az ellentmondások egy ideig megfejthetet-
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lenné tették elttem a fenti eseteket az ivarzás szempontjából. Végül

egészen lényegtelennek látszó momentumok megfigyelése, meg-

magyarázhatóvá tették ezeket az ellentmondásokat.

Feltnt fenti megfigyeléseimrl, hogy azokat csak a kés dél-

utáni órákban tehettem. Megfigyeltem tehát a lepkék viselkedését a

nap folyamán, mire azt vettem észre, hogy ezek a déleltti ver-

fényes idt táplálék szerzésre használják. A mi végtére-

érthet, de természetes is, hiszen az átéjszakázott lepke elször éh-

ségét vagy szomjúságát igyekszik eloltani. Ekkor a lepke egyáltalán

nem válogat a virágok között szín vagy forma szerint, hanem arra

száll, a melyen legkönnyebben hozzáférhet a nectáriumokhoz. Az is-

valószín, hogy üres gyomor mellett a nemi ösztön szunnyadozik.

Délfelé, a hosszú nyári napokon elbb is, mind gyakrabban látunk

kergetz pillangókat. Az éhség oltva lévén, a forrón tz napsugár

csak a nemi gerjedelmet fokozza. Ilyenkor ingerlleg hat mindaz,

a mi a másik ivarra emlékeztet, tehát fokozottabban fejti ki hatását

a hozzá hasonló szín, forma, szag. Könnyen érthet, hogy a röp-

köd lepke gyakran jut olyan helyekre, melyeken magához, illetleg

a másik ivarhoz hasonló tárgyakat lát és ha most figyelembe vesz-

szük rossz látását, könnyen érthet tévedése is. így barangol a lepke

egész délután, egyes hozzá hasonló helyeken hosszabb ideig tartóz-

kodva, kémleldve is. Másnap a dolog újra és élirl kezddik ki-

vévén, ha a lepke már elvénhedt. Ekkor t. i. az állat már elgyen-

gült, étvágya nincs, érzékszervei tökéletlenül reprodukálják a kül-

világot, az utódokról való gondoskodás ösztöne még fel-fel lobban

(ha párjára nem talált) és ily esetben déleltt is találunk csetl-

botió, téved lepkéket.

Hogy pedig egyes, bizonyos lepkékhez hasonló helyeben na-

gyobb számmal jelennek meg azok, az annak tudható be, hogy ezek

a helyek mintegy csalogatóképen több lepkét tévesztettek meg. Egy-

két lepke jelenléte maga is odavonza a többit, úgy hogy már aztán

a késbbiek nem is tévednek, mikor oda leszállnak. így válnak a

lepkékhez hasonló helyek találka helyekké, melyek az ivarok

egymásra való találásánál segít szerepet játszanak.

Ha ezek az esetek nem is gyakoriak, de nem is ritkák. Hogy
nem gyakoriak annak több, a természeti viszonyokban rejl oka

lehet. A sok közül ennek egyik oka az is lehet, hogy sok lepke

színe nem hasonlít semmiféle tárgyhoz. Viszont azok a dolgok, me-

lyek bizonyos lepkékhez hasoolítanak egyes vidékeken vagy bizo-

nyos idszakban hiányzanak, stb.

Érdekes, hogy meleg tavaszi vagy nyári esk után, különöseni

ha utána kisüt a nap, szintén láttam többször e jelenséget. Ezt annak

lehet betudni, hojy a lepkék illata páratelt levegben sokkal cseké-
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lyebb, mint száraz levegben és igy inkább a látás vezérli a lepké-

ket az ivarok felkeresésében mint a szaglás. Egyébként is feltehet,

hogy a^ ilyen színes állatoknál, melyek a mellett elég jól is látnak,

a színek iránti érzék jól van kifejldve és különösen a másik ivar

«zlne iránt fogékonyak. De minthogy látásuk még sem oly tökéletes,

mint pl. a miénk, könnyen esnek csalódásba.

Nem helyeselhetem azonban e jelenségnek „virágbiológiái mi-

mikri" elnevezését, nem pedig azért, mert ennek a virágbiológiához

vajmi kevés köze van. Ha a lepke rá is száll a hozzá hasonló vi-

rágra vagy virágzatra, ilyenkor azt nemi ösztönétl hajtatva teszi,

mézet nem szív és igy megporzást is legföljebb véletlenül végez.

Leggyakrabban azonban száraz sárga vagy vörös, fehéres levelekre,

esetleg más dolgokra száll, a mi pedig a „virágbiológiái" jelz jogo-

sulatlanságát eléggé okadatolja. Ha a mimikri szót nem akarjuk el-

vetni, akkor ezt a jelenséget találóan ivari mimikr i-nek nevez-

hetjük.

Különfélék.

LepTie és Jiangya küzdelme. — Érdekes küzdelemnek voltam

tanuja 1912 augusztus hó 10-én a trencséni Brezina nev erdben,

a mikor pihenés czéljából lehevertem. A f között sajátságos ugrán-

dozásával q^j Agrotis pronuba var. innuba nev nagy bagolypille

vonta magára figyelmemet. A mint jobban szemügyre vettem a lep-

két, látom, hogy ugrándozása már mind jobban és jobban gyengül
halálvergdés, a melyet mérges szúrásával a rovarvilág állandó úton-

állója és mindenkor támadásra kész rablója, a nagy erdei hangya

okozott, még az utolsó pillanatokban is elkeseredetten harapván ál-

dozatát, melyet ennek ugrándozásai, szárnj^csapkodásai közepette

-sem engedett el. Valóban bámulatra méltó a nagy lepkéhez képest

-elenyész kicsi hangya rettenthetetlen bátorsága és óriási ereje

!

Dr. Pazsiczky Jen.

LepRe a hóviharban. — 1912 november hó 20-án este 6 óra

felé, daczára a srn hulló hónak sétálni mentem a városba, elgon-

dolkozván útközben, hogy bizonj'- most már nyugszik a rovarvilág,

mert ráborította téli fehér szemfedjét a természet ! Mily nagy volt

azonban meglepdésem, midn az egyik ívlámpa körül egy nagyob-

bacska pillét (minden valószínség szerint egy Cheimatohia brumata-t)

iátok röpködni, daczolni az egyre srbben hulló hópelyhekkel,

mintha csak a pillangóval jelképezett nyár kelt volna harczra a rideg

kemény téllel ! A küzdelem azonban ahg lehetett kétséges, a gyönge

pillét mind lejebb és lejebb sodorták a nagy hópelyhek, úrrá tevén

a, telet a napsugaras nyár felett. Dr. Pazsiczky Jen.


