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Az Oxytrypia orbiculosa Esp. fejldési

és elterjedési viszonyai.

Irta : Schmidt Antal.

(I. tábla).

Az összes állatcsoportok, így a Lepidopterák rendjének rend-

szerbe foglalásánál is természetes rendszer felállítása volt

a fczél, a rendszert alkotó egyes fajok vérrokonságának megállapí-

tásávaL De minden igyekezet ellenére napjainkig még nem sikerült

e czélt elérni, úgyannyira, hogy a jelenleg összetartozóknak feltünte-

tett csoportok alkotó részei : a fajok, behatóbb vizsgálódások után

bizonyára még többször fogják helyüket változtatni, míg az ket
rokonsági kötelékeik alapján megillet helyüket csak megközelítleg

is elfoglalhatják.

Ennek ketts oka van. Az egyik az, hogy a leíró állattan, a

szisztematika kiindulópontja, csaknem mindig mesterséges.
Ugyanis a rendszertanban a törzsfaj (typus) a legelször leírt alakra

vonatkozik, ha a különös véletlen folytán mindjárt valamely fajvál-

tozat vagy ritka fajeltérés került is kézre. Ezzel szemben biológiai

értelemben azt nevezzük törzsfajnak, melyrl feltesszük, hogy leg-

inkább megrizte az eredeti, a törzsfejldésileg legsibb faji bélye-

geket. A másik ok pedig a faj fogalmának még mindezideig úgy-

szólván megoldatlan problémája.

A mint az állattan történetébl tudjuk, Aristoteles [20]

még nem írta körül e fogalmat, hanem minden kisebb cso-

portot hol „nem", hol „faj" (genos és eidos) kifejezéssel jelölt

meg. A XVII. században John RAY-nak [28] köszönhetjük a faj-

fogalom els pontos meghatározását. Ray megfigyelte, hogy a növé-

nyek magvaiból új növények fejldnek, melyek az anyanövényhez

hasonlók. E körülményt használta fel mint jellegzetes bélyeget az

összetartozás vagy különbözség megállapításánál. Ray a faj fogal-

mát a következképen formulázta : „Egy fajbeliek azok az egyének,
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a melyek közös szülktl származnak, illetleg oh' mértékben hason-

lítanak egymáshoz, mint a közös szülktl származottak". (Extz [10]),

LixxÉ [19] is ugyanebbl az alapból indul ki, csakhogy a fajok

állandóságát hirdet tanának felállításával e fogalom határozottan

kimon'dott dogmatikus formát öltött.

Ez a felfogás a tudományos rovartannal foglalkozók nagyobb

részét jó ideig csak a fajok gyjtésére és összeszámolására vezette.

A fczél volt az alakok sokaságát áttekintheten úgy csoportosítani,

hogy a régi formákat azonnal fel lehessen ismerni és az újakat

besorolni, vagyis a fajok meghatározása. Ebben merült ki minden

tudományos törekvés. Az él rovart a kutatók alig, vagy egyáltalá-

ban nem vették figyelembe.

ScHLEiDEx-nek a sejtelmélet feltalálójának az érdeme, hogy a

kutatás irányát megváltoztatta, a mennyiben hirdette elször, hogy

a természettudósnak nemcsak az a czélja, hogy minél nagyobb

anj-agot gyjtsön össze, hanem hogy a természet alkotásainak egy-

úttal értelmezje is legyen (Méhely [21]).

Majd a mióta La^iarck [18] és Daevix [4—6] tanai megdöntötték a

fajok állandóságáról szóló nézeteket, a fajok keletkezésének problé-

mája várit a vizsgálódás czélpontjává és csakhamar kitnt, hogy az

idk folyamán felszaporodott anyag tömege, a rokon fajok, varietások,

földrajzi fajták és klimatikus változatok elhomátyosították a LixxÉ-tl

felvett typikus fajnak, a törzsfajnak fogalmát. Kitnt továbbá, hogy
a morfológiai bélyegek lehet legmesszebb men megegj^ezése még
nem elég bizonyíték az egyének faji összetartozására vonatkozólag,

mert hiszen mint ismeretes, néha még egy és ugyanazon faj hímjei

és nstényei nagyon eltérnek egymástól, másrészt meg egészen

különböz fajok külsjükben annyira megegj'ezk, hogy ezeket néha
csak az ivarszervek szerkezetében rejl különbségek alapján tudjuk

egymástól megkülönböztetni.

A tisztán morfológiai alapon való osztályozás hasonló ahoz,

a mikor pl. az ásványokat tisztán csak a küls kinézésük (formájuk)

alapján akarnók rendszerbe foglalni, tekintet nélkül chémiai össze-

tételkre. (JORDAX [14]).

Mindezekbl kifolyólag léfiett azután eltérbe a biológiai irány.

Ugyan már a legrégibb korban, így ARisTOXELEs-nél is találunk nem
egy igen értékes biológiai adatot, de különösen Reaumur [29] és Rösel
Tox RosEXHOF [30] szcrcztek kiváló érdemeket nemcsak azáltal, hogy
a rovarok életmódját és fejldését tanulmányozták, hanem azért is,

mert széles körben felkeltették az érdekldést a rovarok biológiájá-

nak pontosabb megfigyelésére.

A biológiai kutatásnak mintegy megújítója volt az az irány,

mely hasznossági szempontból, vagy mint az ember háztartásába
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tolakodó kártevkét, kezdte a rovarok életmódját tanulmányozni.

A tisztán biológiai jelleg erdészeti és mezgazdasági entomologia

úttöri, mint Ratzeburg [25], Hartiq, Nördlinger [22], Taschen-

BERG [37], Kaltenbach [17], Altum [1], majd késbb szigorúbb

tudományos alapon Eichhoff[8], de különíisen Judeich és Nitsche [16]

klasszikus alapvet munkája és Henschel mködése magas szín-

vonalra emelték a gyakorlati biológiát.

A biológia terén megindult vizsgálódások azonban azt is ered-

ményezték, hogy a faj fogalmának meghatározása módosulásra szo-

rult, mert az eddig kialakult meghatározás, a mely szerint egy

fajhoz tartoznak azok az egyének, melyek endogam úton, azaz

egy csoporton belül egymással pá-^osodva, fejldésképes utódokat

hozhatnak létre, nem bizonyult helyes és kielégít alapnak.

Ebbl kifolyólag azután nem egy szisztematikus akadt, a ki

határozottan kétségbe is vonta a faj létezését, azt állítván, hogy a

faj nem egyéb, mint a valóságban nem létez, abstract következ-

tetés útján nyert logikai fogalom. Nem is jelölik meg már ez

irány követi a faj leírásánál alapul vett egy vagy esetleg több pél-

dányt, a typust és cotypusokat, hanem azt hangoztatják, hogy mivel

a különböz fajokat egymástól elhatárolni nem lehet, tehát a faj

nemcsak, hogy logikai fogalom, hanem egyúttal subiectív
is, vagyis mindenki más és másképen foghatja fel és láthatja ugyan-

azt a fajt.

Emellett nagy ama szisztematikusok száma is, mint pl. Eimer [9],

Standfuss [35] és Jordán [13—15], kik a fajkérdés problémájával be-

hatóan foglalkoztak és arra a megállapodásra jutottak, hogy a faj-

nak mint biológiai egységnek igenis van reális alapja a természet-

ben, csak még a rendszertanban nem eléggé szabatos e kategória

elhatárolása, fleg a faj körén belül lev kisebb egységeket véve

tekintetbe.

Egy másik irány képviselje Vogt [40], a ki 20 évig tanulmá-

nyozta a Bomhus-íélék variálását és mintegy 60,000 különböz terü-

letekrl összegyjtött példányon végzett vizsgálatainak eredményét

egy nemrég megjelent dolgozatában (Studien über daS Artproblem,

I. Über das Variiren der Hummeln.) adta közre. Vogt érdekes vizs-

gálatai alapján arra az eredményre jutott, hogy ámbár a Bombusok
nagyon variálnak, mégis lehetségessé válik egyes formaosoportok

egyesítése, melyek noha egymás között az átmeneti alakok egész

sorozatát tüntetik fel, de Linné értelmében használt fajfogalom sze-

lint más csoportokkal szemben élesen elkülönülnek. Szerinte tehát

valóban léteznek igazi fiziológiai fajok.
Ezeknek a fajoknak a megállapítása azonban szerfölött nehéz,

miután a fajfogalom szabatos fiziológiai megállapítása ez id szerint
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nem egységes, mert a terméketlenség különböz okokon múlik és a

hybridek életképessége is igen változó, a miért is a faj fogalma a

jövben még élesebb preczizirozásra szorul. Másrészt azért, mert az

egyes területeken ma együtt él fajok igen különböz eredet és

korú formacsoportok vegyülésébl állnak, melyek az idk folyamán

s most is a környezet különféle változó és komplikált hatásainak

voltak és vannak alávetve. E hatások mind együttvéve megszabták

az egyes alakcsoportok tovafejldésének irányát.

VoGT vizsgálatai alapján arra a megállapodásra jut, hogy mi-

után a fiziológiai értelemben vett fajnak semmiféle egységes morfo-

lógiai bélyeg sem felel meg, továbbá mivel a fajok egymásközt egé-

szen különböz morfológiai rokonsági fokozatokat tüntetnek fel, az.

él lények morfológiai és fiziológiai csoportosítását éle-

sen külön kell választani.

Ezzel szemben egyes búvárok, mint pl. Sharp [32], BiANcm [2]

és Semenov [31] határozottan kétségbe vonják a fiziológiai fajok

{species sorores) létezésének lehetségét s azon az állásponton van-

nak, hogy a biológiai viszonyok megváltozása egyúttal többé-

kevésbé észrevehet morfológiai különbségben is nyilvánul.

Seii-íenov a fajoknak több typusát különbözteti meg. Vannak

régi fajok, melyek lassú fejldésben elérték már fejldésük tet-

pontját és napjainkban élesen elhatárolt, szigorúan monomorph alak-

kört alkotnak. Ezek az állandó fajok {species firmae). Vannak
azután nem állandó fajok, melyek nagy individuális ingado-

zásoknak vannak alávetve. Az ingadozások oka az, hogy e fajok

vagy csak most vannak kialakuló félben s még nem öltöttek hatá-

rozott alakot, vagy pedig kialakulásuk régebben történt ugyan, de

eme els kezdetleges állapotot ismeretlen tényezk másodlagosan

megbolygatták {species habefactae). S végül megkülönböztet p o 1 y-

morph fajokat, melyeket egyes többé-kevésbé elkülönített föld-

rajzi fajták képviselnek, valamely formának mint törzsalaknak domi-

nálásával vagy anélkül.

Mindezekbl látható, hogy mennjáre nehéz és mily fontos a

fajprobléma megoldása, a mely minden rendszerezésnek a kiinduló

pontját képezi.

A mai kor szisztematikusa egyelre még mindig csak a morfo-

lógiailag kimutatható rokonságok kikutatására van utalva, mert ma
még csak ez lehetséges, de azért már mintegy elkészítheti a talajt

a kétségkívül sokkal több nehézségbe ütköz problémának, az éla

lényeknek fiziológiai fajok szerint való csoportosítására.

De hogy e távol fekv czélt elérhessük, elssorban az lesz a

ffeladat, hogy ne sok, hanem egyelre csak néhány fajt válasz-

szunk ki a tanulmányozásra, de ezeket lehetleg minden oldalról
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lógiailag észlelhet összes vonatkozásokon kívül a fajok variáló

képességének terjedelmét egy bizonyos területen (localis varietás),

továbbá határozzuk meg a faj elterjedési körét, de nemcsak a

gyjtemények alapján folj-tassuk a vizsgálódásainkat, hanem magá-

ban a természetben. Legnagyobb gondot azonban kétségkívül a

földrajzi faj változatokra kell fordítani, mert Jordax [15]

nagyszabású vizsgálatai azt eredményezték, hogy a földrajzi faj-

változatok képezik kiinduló pontját az új fajoknak. S míg a helyi

faj változatok ragy szerinte az egyéni és a nemzedékek szerint való

-variálás (évszaki dimorfizmus) eseteiben az ivarszervek szerkezetében

nem talált eltérést a törzsfajétól, még a legszélsségesebb aberrácziók-

nál sem, addig a földrajzi fajváltozat minden egyes egyénén hatá-

rozottan kimutatható e különbség. A földrajzi fajvál.tozatoknak tehát

fontos szerepe van a szerves világ evolucziójában s tulajdonképen

kezdd fajoknak tekinthetk, melyek a fajokon belül egy alsóbb

fokozatot alkotnak s így méltán megilleti azokat a subspecies
elnevezés. Ezek alkotják mint egy és ugyanazon törzsnek földrajzi-

lag elkülönített különböz componensei együttvéve a speciest.

A természetbl nj^ert észleletek kiegészítésére nagy fontosság-

gal bír a kísérleti biológia, pl. Staxdfuss [33—36] és Fischer nj'omán,

valamint Mendel törvényének gyakorlati alkalmazása mellett a több

nemzedéken át folytatott tenyésztési kísérletek, a hybridek tenyész-

tése, úgj'szintén a hmérséklet okozta változások tanulmányozása.

De mindezen vizsgálatok elvégzése nem képezheti egy ember

feladatát s így tág tere njilnék a vizsgálódásra s a megbízható ada-

tok g3"üjtésére nemcsak a szakférfiaknak, hanem az amateur gyj-
tknek is, a kik elé az eddigi cserebere üzlet és játék helyett egész

más perspektíva tárulna.

A morfológiai vizsgálatok ma már a bels morfológiai vagyis

-az anatómiai viszonyokra is kiterjednek. így Petersex [24] a külön-

böz lepkecsaládok összes szervrendszerét vizsgálta összehasonlító

anatómiai alapon s különösen az ivarszervek bels berendezésében

fedezett fel fontos faji béh^egeket. Vizsgálatai alapján egyúttal meg-

-ersíti azt, hogy a szárm-erezetben nagyon fontos és különösen gya-

korlati szempontból is értékes és biztos alap áll rendelkezésünkre a

fajok rokonsági kapcsolatának kiderítésénél. Megjegyzend azonban,

hogy egyes családoknál (Cltalcosidae. Litliosüdae) a. szárnyerezet

egyes fajokon belül is annyira változó, hogy az osztályozásra egy-

általában nem használható fel. De nemcsak hogy egy szervrendszer

nem elegend, hanem a morfológiai béh'egek összessége alapján

sem kaphatunk természetes csoportokat.

A morfologus két egyént teljesen különböznek találhat, de
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azért a rendszerez, a ki az él rovarral eszközült megfigyelései

alapján rájött, hogy az egyik a másikból származott, együvé is fogja

azokat sorolni mint a szült és gyermekét, tekintet nélkül a fennálló-

s néha igen nagy morfológiai különbségekre. Vagyis a b i o 1 o g i a i

viszonyok döntik el az igazi rokonsági kapcsolatot. A követ-

keztetések alapjául tehát az anatómiai és küls morfológiai viszo-

nyok szolgálnak, de ezeket mindig a biológiai jelenségekkel kell

felülbírálni.

E tudományosan vizsgálódó módszer segítségével a faj hullámzó

életmozgalmának minden megnyilvánuló fázisa kifejezést fog nyerni,

a mikor is a régi tisztán morfológiai alapon összeállított rendszerek

lineáris, mesterséges összekapcsolásai meglazulnak, a fajok azonban

összes componenseikkel együtt alakköröket nyernek és így egymás-

ból való eredésüknek, illetleg egymáshoz és alakjaikhoz való kap-

csolataiknak bár mindig hézagos, de mégis hbb és teljesebb képét

fogják nyújtani mint az eddigi merev, mesterséges összeállítás alapján.

Nyilvánvaló lesz, hogy a mint az egyének, úgy a fajok is él-

nek, mint bizonyos összealkalmazkodások variáló ténj^ezi, a mely

összealkalmazkodások okait és módjait azok a tanulmányozásra ér-

demes életkörülmények adják meg, a melyek a régi fajfogalom mes-

terséges kierszakolásában mindig rejtve maradtak, — és épen azért

sokszor az együvé tartozó, a tjpikus fajok különböz változatait is-

messze elszakították a hozzátartozó törzsalaktól.

A fiatalkori stádiumok megállapítása és pontos leírása, valamint

ezeknek összehasonlító alapon való tanulmányozása talán szintén új

faji jellegek megállapítására vezethet s így nem lehet czél nélküli

feladat. Ezt bizonjátják pl. DraudtI vizsgálatai, a ki kimutatta, hogy

már a pete héjának skulpturája is felhasználható az egymáshoz kü-

lönben nagyon közelálló fajok megkülönböztetésére.

Minden egyes biológiai adat újabb bizonyítékot szolgáltat az

eg3^es alakkörök, a fajok összetartozására és rendszertani helyére

vonatkozólag.

így pl. EsPER az Oxytrypia orblculosa-t is mint tudjuk a hosszú

fürészes csápok alapján a szövpillékhez sorolta, a honnan helyét

többször változtatván csak jóval késbb került véglegesen a Noctuák

közé. Most, hogy életmódját és fiatalkori stádiumait ismerjük, újabb

bizonyítékok állnak arra vonatkozólag a szisztematikus rendelkezé-

sére, hogy csakugyan megilleti-e ezt a lepkét a rendszerben elfog-

lalt hely vagy sem. Itt mindjárt megemlítem, hogy a mikor Esper e

faj rendszertani heljét elször a szövpillék {Bomhyces) között meg-

jelölte, talán nem is járt el annyira helytelenül, mint ma képzeljük^

1 Dracdt : Zur Kenntniss der Eupithecien-E'er. Iris, lOO^i
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Ugyanis a küls morfológiai vonatkozásokon kivül e lepke életmód-

jában is több oly sajátságot találunk, a melyek a szövlepkékre em-

lékeztetnek. Ilyen pl. a hímek kitn szaglási képessége, valamint

némely szövlepkéhez hasonló repülési módja, továbbá a lepke nap-

pal való repülése, holott a Noctuidák tiilnyomó része éjjeli állat.

Petbrsen említett vizsgálatai alapján csakugyan ama feltevését han-

goztatja, hogy úgy a bagolypillék (Noctuae), mint az araszolok {Geo-

meiridae) a szövpilléktl (Bombyces) ágazódtak el.

E feltevés szerint tehát az Oxytrypia orbicidosa még megrzött

átalakulása folyamán egyes olyan tulajdonságokat, a melyekbl a

szövpillékkel való közös eredetre lehet következtetni.

Ha majd a fajok legtöbbjének életkörülményeit és fejldésének

minden fázisát ismerni fogjuk, talán könnyebben alkothatunk ma-

gunknak helyesebb képeta fajfogalomról is, mint ma, a mikor még a

rovarok sok rendjében alig-alig ismerjük a fiatalkori fejldési stá-

diumokat, továbbá a mikor még nagyon is sok fajt egyáltalában nem

ismerünk.

*

Több mint egy évszázad múlt el azóta, hogy az Oxytrypia or-

hiculosa nev érdekes bagolypillét Magyarországon felfedezték s

EsPER tudományosan ismertette. Életviszonyairól azonban mostanáig

mitsem tudtunk, noha az állat szépségével és ritkaságával a lepké-

szek körében mindig élénk érdekldést keltett és állandóan ébren

tartott.

Sokan fáradoztak azon, hogy hernyóját és annak táplálónövé-

nj^ét kipuhatolják ; de minden ebbeli igyekezetük eredménytelen

maradt.

Végre is engem ért az a szerencse, hogy a Magyar Nemzeti

Múzeum részérl is támogatva, a rejtélyes lepke fejldési viszonyait

teljesen felderíthettem s ezzel a magyar lepidopterologiának évtize-

dek óta függben lev nyílt kérdését megoldhattam.

Kutatásaim eredményét és összes idevágó megfigyeléseimet

jelen dolgozatomban adom közre.

Ezt a szép éjjeli lepkét — mint említem — legelször Esperi

írta le egy hímpéldány alapján. Nagy lepkészeti munkájának pót-

kötete tartalmazza a régibb értelemben vett szöv Phalaenákat, a

melyek közé Esper a mi lepkénket is sorozta. E kötet 93- ik lapján

„Die hundertundneunundsechzigste Spinnerphalene. Pb. Bomb. spiril.

eristata Orbiculosa. Die weisse scheibenfleckige Spinnerphalene"

czím alatt a következket írja

:

1 E. J. Clir. Esper, Schmetterlinge in A.bbildungen nacli der Natúr,

Suppl. ni. p. 93. tab. 93. fig. 8. (1799).
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„Diese Phalene ist abermal eine der neuesten Entdeckungen,

zur Zeit aucli meines Wisseiis, das einzige Exemplar. Es wurde

zufállig von einem Liebhaber, bey Szegedin in Ungarn gefunden

und Herrn von Koy, wiewohl ohne weitere Nachrichten, zugestellt.

Es fand so vielen Beyfall, dass bereits eine ansehnUche Sammhmg,
nach freyer Auswahl dafür erboten worden. Um so mehr habé ich

in allén diesen Rücksichten, die Güte zu schátzen, nach welcher mir

diese Seltenheit, die auch bestens erhalten zuzückgekommen war,

zu diesen gemeinnützigen Absichten ist mitgetheilt worden."

EsPER e fajt még a szövpillék (Bombyces) közé sorolta és a

systematikai helyét illetleg a következket írja :

„Nach dem Linneischen System ist sie ganz unstreitig zu den

Spinnerphalenen zu ordnen. Die sehr langen Fühlhörner habén einen

gilblichen Stiel, mit schwarzbraunen, an den Enden etwas verdickten

Seitenfasern. Zu welcher Abtheilung aber sie soll gebracht werden,

ist zur Zeit noch nicht genau zu bestimmen. Vielleicht stehet sie

nach álmlichen Zeichnungen, als Spinner, mit der Pli. Bucepliala oder

vielmehr der Lunigera^ in náchster Verbindung. Nach der Farbe

hátte sie unter den Eulenphalenen náhere Verwandte."

Miljént tehát az idézett sorokból kivehet, már Esper is ama
gyanújának ad kifejezést, hogy e lepkének mustrázata alapján inkább

a bagolypillék között volna a helye.

Treitschke^ munkájának 1825-ben megjelent \. kötetében az

OcusBNHEiMER-tl fcláUított MweZm-genusban találjuk az orhiculosa-t

tiz más fajjal egyesítve. Treitsohke azt írja, hogy még csak egy pél-

dány ismeretes e fajból s ez mint unikum Koy Tóbiás birtokában

van Budán, a ki néhány évvel ezeltt elküldte neki, mely alkalom-

mal igen jDontos rajzot készítettek róla ; ugyanakkor készült az

leírása is, mely azonban teljesen megegyezik Esper legels leírásával.

Késbb HERRiGH-ScHÁFFER-nál'-^ már az általa megállapított és

szkebb értelemben vett bagolypillék (Noctuidae) között találjuk az

orbiailosa-t, az oleagina F. és a jasjndea Vnx. fajokkal együtt a

Fa/ena-genusba sorol \^a, mely genusnak els leírását Stephens^ adta

1829-ben. Guenée'* volt az els, a ki határozott kétségét fejezi ki az

iránt, hogy e faj a FaZma-genusba tartozhassék s munkájában a

nevezett genus-név mellé kérdjelet is tett. Ugyanott olvashatjuk,

1 Fr. Treitschke, Die Schmetterlitige von Európa. V., p. 404, 405

(1825).

2 G. A. W. Hereich-Schaffek, Sj'^stematische Bearbeitiing der Schmet-

terlinge von Európa. II, p. 294, tab. 13, fig. 63—64. (1847).

3 J. Fr. Stephens, Illustrations of Brit. Entomology. III. p. 22. (1829).

•* M. A. Guenée, Species Général des Lepidoptéres. (Noctuélites) II. p.

52. (1852).
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hogy az orbiculosa-t csak Treitschke rajza és leírása után ismeri,

melyet Treitschke annakidején BoiSDUVAL-nak megküldött. Szerinte

rendszertani helyét megállapítani nehéz, mert EsPER-nek a leírás

czéljaira csak egyetlen egy példány szolgált s azóta sem találták

meg újból e fajt. így bármily jó legyen is a rajz, még sem lehet

eg3'- ilyen különféle fajokból összetett genus szabatos meghatározá-

sára felhasználni. Egyelre azonban bent hagj^ta még &^VaIeria-

genusban, de megjegyezte, hogy ámbár uémi kapcsolat fzi is e

genushoz, mégis át kell majd •tenni e fajt a Hadena-k közé, az amica-

csoportba, vagy pedig külön genust kell számára felállítani.

Ledérére a Valéria-genus alatt szintén csak azzal a két fajjal

együtt sorolja fel az orbiculosa-t, mint Herrich-Scháffer. Az els

kettt megjelöli mint az „osztrák" monarchiában elfordulókat, de

az orbiculosa-t kérdjellel és az eltte ismeretlen fajok jelzésére

használt t jellel látja el. Xem is tárgyalja a leírásnál az elbb emlí-

tett két fajjal együtt, hanem egy külön jegyzetben ír csak róla,

olyformán, hogy az orbicidosa semmi esetre sem tartozik ide, e helyen

csak azért említi, mert rendesen itt szokták keresni. A Frivaldszky

Imre gyüjteménj'ében látott egy példány után ítélve, — melyet

azonban elmulasztott közelebbrl megvizsgálni, — azt gyanítja,

hogy ez a faj a Pohjj^Jiaenis-genus közelébe tartozik.

Staudixger 1861 ben megjelent katalógusában 2 lepkénk szintén

a Valéria-gennsha. van felvéve, de meg van jelölve, hogy a szerz

gyjteményében hiányzik és Guexée munkájának idézése után

GuBNÉE megjegyzését is közli, melyben rámutat arra, hogy e faj

nem tartozik ide, hanem más genusba „(non huj. generis ; et cujus ?)"

Frivaldszky Imre 3 ugj^ancsak a Valéria genus-nevet használta

és már nemcsak a hím rajzát adta, mint az addigi rendszerezk

EsPER, Treitschke és Herrich-Schaffer, hanem els ízben a nstény

ábráját is közölte. ezt a szerinte is „igen ritka és tekintélyes"

fajt, melj^et magyarul „körjegy Ardócz"-nak nevezett el, még ki-

zárólag a magyar fauna speczialitásának tartotta és termhely gya-

nánt Szegedet és Budapest vidékét említette.

Az Oxyíripia nevet e genusnak, melyben az orhicnlosa. mint

egj^etlen faj ma is helyet foglal, Staudingfr adta, katalógusának

1871-ben megjelent II. kiadásában, de szinten nem közölt róla semmi-

féle leírást.

1 J. Lederee, Die Nüctuen Europas. 1857, p. 103.

~ 0. Staudingee, Catalog der Lepidopteren Europas und der angren-

zenden Laiider (ed. I.) p. 42. (1861).

3 Feivaldszky Imre, Jellemz adatok Magyarország faunájához, p. 153,

tab. 5, üg. Sa (3'), 8b (5) (1865).
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A genus leg-els rövid jellemzését Hofmanx 1894-ben meg-

jelent munkájábani találtam. Ez a leírás, úgy látszik elkerülte

Hampsox figyelmét, mert nagy munkájában 2 1903-ban a Staudinger-

féle Oxytrijna genust még le nem írtnak jelezte és részletes leírá-

sát közölte.

Mint ebbl kitnik, az Oxytrijna-genus szerzjének tulajdonkép

HoFMANN-t kell tartanunk és a genus nevét nem Oxytripia (a mint

Staudixger írta), hanem a Hofmaxx által helyesbített Oxytrypia alak-

ban kell használnunk.

Az Oxyirypia orhiculosa-\. Aigner Lajos 3 szerint körülbelül az

1815. évben fedezték volna fel, a mikor állítólag az els példány

KoY Tóbiás birtokába került. Ez a dátum megközelítleg sem helyes,

minden esetre valamivel korábbra teend, annyival is inkább, mert

hiszen a lepke leírója, Esper, már 1810-ben meghalt; idézett nagy

munkája 1777—^1807ig, az a füzete pedig, mely a leírást tartalmazza^

már 1799-ben jelent meg. De maga Koy Tóbiás is „Alphabeti-
sches Verzeichnis meiuer Insecten-Sammlung"
czim 1800-ban megjelent könyvecskéjének 41-ik lapján már fel-

sorolja e lepkét. Tehát sokkal valószínbb, hogy tulajdonképen az

1797—1798. években történt a nevezetes felfedezés.

Az EsPER-liez leírás végett elküldött els példány, mint Esper

írja, jó állapotban került vissza Koy Tóbiás-Iioz. Koy halála után e

lepke Feivaldszky Bire gyjteményébe jutott, majd pedig 1864-ben,

a midn a Mag3''ar Nemzeti Múzeum FRiv.\LDszKY-nak 62,000 rovar-

ból álló gyjteményét megvette, a Magyar Nemzeti Múzeum tulaj-

donába ment át.

Frivaldszky idejében az akkori számottev budai lepkészek

figyelme inkább az entomologiai tekintetben akkor még ki nem ku-

tatott külföld felé fordult s úgy maga Frivaldszky, valamint a Cseh-

országból ideszakadt Kindermaxn Albert több ízben járt a Balkánon,

Török- és Oroszországban, fleg a Kaukázusban, majd Kis-Ázsia s

a govög szigetvilág, Palesztina és Egyiptom került sorra s \gj jó

id telt el, míg az Oxyirypia orhiculosa újabb példányait gyjtötték.

A második példánj^t Frfv'aldszky Imre feljegyzései szerint

1847-ben Merkx nev tanító fogta a pesti Városligetben, de mint

kezd lepkész nem ismerte fel s KiNDERMAJxx-nak, a ki épen akkor

jött vissza eg^ák külföldi gyüjt-útjáról, nem nagy fáradságába

került, tle e ritka lepkét néhány oroszországi fajért becserélni.

1 Ersst Hofmann, Die Gross-Sclimetterlinge Europas. p. 95. (1804).

- G. F. Hampso>"', Catalogue of tlie Lepidoptera Phalaenae ia ihe

British Museum. IV. Noctuidae. (1903).

^ Abafi-Aigner Lajos, A lepkészet története Magyarországon. 1896, p. 88.
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KixDERMANN azutáii jó pénzéi't eladta Praznoyszky Igxácz ügyvéd-

nek, a kinek hátrahagyott és Szeged városától megvásárolt gyjte-

ményében, még ma is meg van a szegedi városi múzeumban.
AiGXER Lajos, ki az Oxytrypia orhiculosa történetét részletesen

megírta, 1 megemlíti, hogy PRAzxovszKY-nak csak nagynehezen sike-

rült e ritkaságot megszereznie. Ugyanis mikor KixDERMAxx-nál e lep-

két meglátta, akkor Kindermaxn- már odaígérte volt azt egy bécsi

g3''üjtnek. Praznoyszky mint szenvedélyes lepkész, már most mindent

elkövetett, hogy e ritkaságnak birtokába jusson, barátja azonban yo-

nakodott a már másnak elígért lepkét átengedni. De Praznoyszky —
állítólag Kindermann feleségének hathatós közbenjárásával — végre

is 10 aranj^forinton megszerezte az annyira óhajtott ritkaságot.

Feltn dolog, hogy KiNDERMAN"N-nak nem jutott eszébe, hogy

e szép és értékes lepke után kutasson, de a külföld ismeretlen tájai

még mindig csak úgy ontották az újdonságokat és szemenszedett

ritkaságokat, hogy nem csoda, ha ezek nagyobb vonzó ert gyako-

roltak az inkább praktikus érzék lepkészeinkre.

Hosszabb ideig nem került el e fajtából több példány s már-

már kételyek merültek fel, hogy vájjon tényleg honos- e Magyar-

országon, vagy pedig csak úgy csempészték be távol Keletrl, a

mikor 1861-ben Anker RuDOLF-n.ak sikerit újból ráakadni a budai

Kamara-erdben. Az els évben csak egy példánj^t fogott, de a reá

következ években Lajos bátyjával együtt már több példányt gyüy
tött. Ebben az idben került ki az Oxytrypia orhiculosa elször kül-

földi gyüjteménj-ekbe s ámbár AxKER-ék darabját 100 forinton adták

el, mégis annyi megrendelést kaptak Európa minden tájáról, hog}''

alig gyzték teljesíteni.

De ANKER-ék szerencséjét nyomon követte az irigység. Némi
fondorkodással megtudta a termhelyet Pech János, a kivel aztán

ANKER-ék kibékülve 1869- és 70-ben titokban együtt gyjtötték a

becses lepkét. Alajd mások is megtudták a gyjtterületet, minek

természetes következménye az lett, hogy a lepke annjnra meggyérült,

hogy ANKER-éknek újabb termhely után kellett nézniök s csakhamar

rá is akadtak egy ilyenre a közeli Sashegyen és Óbudán. L'gyan-

csak Anker Lajos találta az els nstényt is.

Utóbb Langerth József a budai hegyek más pontjain szintén

rátalált a lepkére. Különben fogta az els párt kopulában 1876-

ban, st a lepke tenyésztését is megkísérelte, de eredménytelenül.

A pesti oldalon Újpest környékén Gabrieli G-yörgy akadt rá.

Azután újabb szünet állt be 1893-ig. Ekkor Tomala Xándor

1 Abafi-Aigner Lajos, Az oxytrypia orbiculosa története. (Rovartani

Lapok. V, 1898, p. 135—139).
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gyjtött néhányat a budai hegyeken és a következ évben Uhl Ká-

roly ismét a pesti oldalon akadt jó termhelyre a Rákoson, az úgy-

nevezett régi lóversenytéren. Miv^el Uhl a budapesti entomologusok

körében értékesítette zsákmányát, e hely is éppen úgy^ mint annak

idején a Kamara-erd, meg a Sashegy stb. közismertté lett s ettl

az idtl fogva az összes budapesti iepkészek kissé túlságosan zajos

versengésétl vált hangossá az szi napokban ez a gyjthely. De
nem sokáig tartott a dicsség, mert rövid néhány év alalt a lepke

mindinkább meggj'-érült, mígnem az ottani tisztások legnagyobb ré-

szét mvelés alá fogták s ezzel a lepke nyomtalanul eltnt.

Azóta körülbelül 12 év telt el s én magam is úgy a régi, mint

más újabb helyeken évrl-évre hiába kerestem, minden fárado-

zásom hiábavalónak bizonjmlt. Ennek oka egyrészt az lehetett, hogy
sok termhely a Budapest körnj^ékén mindinkább terjeszked kul-

túra miatt s más okoknál fogva is tetemesen megváltozott, másrészt

j)edig, hogy az utóbbi években immár csüggedés fogott el bennün-

ket, mert azt hittk, hogy a verfénj^es szi napokon repül eme
pompás lepkérl alighanem örökre le kell mondanunk ; legtöbben

már a kereséssel is felhagytak. Úgy látszott, mintha véglegesen ki-

pusztult volna, akár csak a Glirysoplianus dispar Angliában és pedig

nemcsak azért, mert életkörülményei mindinkább kedveztlenekké
váltak, hanem sajnos, az entomologusok hozzájárulásával is, mert

miként az Orhiallosa történetébl is kitnik egyikük sem tördött a

ojDke fennmaradásával, st ellenkezleg valamennjnen szorgalmasan

nekiláttak egy és ugyanazon a helj^en minden él példány össze

-

fogdosásához s ily módon kiméletlenül nekiláttak kedveuczeik rend-

szeres és következetes kiirtásához.

Mert bizony elég sajnálatra méltó, hogy számosan voltak és

vannak még most is, a kik nem a lelki gyönyörséget keresik az

^ntomologiával való foglalkozásban, hanem a kiknél a mai életben

sokkal hasznosabb és reálisabb kereskedelmi szempont a f. Ezért

is tnt el ez a lepke idközöuként s most legutóbb is ily hosszú

idre, a látóhatárról. ' Természetesen a nagy kínálat következtében

értéke is tetemesen leszállt és így tisztán az emberi kapzsiságnak

tulajdonítható, hogy Langerth JózsEF-en kivl 1876 óta senki sem
gondolt a szép és immár misztikus lepke fejldési viszonyainak fel-

kutatására. Kétségkívül ez utóbbi volt a fok, mely az újabb term-
helyek után való kutatás munkáját annyira megnehezítette, mert

egész mostanáig semmit sem tudtunk e lepke biológiai viszonyairól,

így tehát nem volt a kutatáshoz támpont.

Végre az 1909-ik év szén abba a szerencsés helyzetbe jafot-

tam, hogy a lepke életviszonyait egy Budapest határában fekv kis

€rdei tisztáson pontosan megfigyélhettem. A megfigyelést megköny-
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nyítette a középmagas fákkal és bokrokkal szegélyezett hely ked-

vez fekvése és csekély kiterjedése. Az egész területet, mely nem

volt nagyobb 600 négyszögméternél, a Magyar Nemzeti Múzeum

igazgatóságának megkeresése folytán a" székesfváros tanácsa bocsá-

totta rendelkezésünkre. Miután azt a Magyar Nemzeti Múzeum költ-

ségén drótkerítéssel körülvétettük, a lepke zavartalan fejldése és

biológiai viszonyainak tüzetes kifürkészése kell módon biztosítva volt.

A zöld háttér nagyban elsegítette az ezüstös csillogású é&

gyorsan száguldó hímeknek szemmeltartását, a mi nagyobb kiterje-

dés nyilt helyen nem könny feladat. A hímek ugyanis igen gyor-

san repühiek és hullámos, szökken repüléssel nagyobb területet

bekalandozva többnyire 1—3 méter magasban a föld színe fölött

repülnek, de gyakran 10—20 méter magas fákon is átcsapnak vala-

mely közeli tisztásra, majd újra visszatérnek, miközben gyakran

kerül a néz a nappal szembe s e miatt a lepkék egy pillanat alatt

eltnnek a kutató szeme ell. Ha repülésközben hálócsapással vagy

másként megzavarják a lepkét, akkor az nyílegyenesen felszökik a

magasba és örökre eltnik. E miatt a régi lepkészek azt mesélték

róla, hogy szép szi napokon pontban 9 órakor hirtelen feltnik egy

hím a szerencsés vadász eltt, de ekkor már azonnal el is kell kapni

a gyorsan tovaszáguldó lepkét ; futással teljesen lehetetlen utóiérni,

mert a következ pillanatban már több kilométernyi távolságban jár

és ilyenkor nem marad egyéb hátra, mint türelmesen várni, míg

hosszabb vagy rövidebb id múlva esetleg újra megjelenik. Mások

szerint a lepke a zuzmókkal borított területeken lecsapódik, de mire

a gyjt odaér, már 10—12 méternyi távolságban repül fel újra,

oly gyorsan futott tovább a földön.

Visszapillantva az Oxyirypia orhiciilosa történetére, azonnal

szembetnnek azok a hosszabb szünetek, melyek a lepkének néhány

évi elfordulása, illetleg nagyobb számban való gyjtése után be-

álltak s a melyek mindig a termhely változtatásával jártak. A na-

gyobb mérv gyjtés tehát az illet területeken nyilván a faj ki-

pusztulására vezetett. Ennek magyarázatát a következkben adhatom.

A hímek rendesen néhány nappal korábban szoktak megjelenni, mint

a nstények. Az eddigi gyjtk pedig fleg a hímeket fogdosták

össze, nstényre azonban csak elvétve tudtak szert tenni. Miután a

késbb megjelen nstények ell ekként elfogták a hímeket, azok

megtermékenyítetlenül rakták le petéiket s így természetesen már a

következ évben mutatkozni kellett a gyérülésnek.

A tömeg-gyüjt és a cserére dolgozó entomologusok mind-

egyike azzal védekezik, hogy nem lehet egy fajból annyi példányt

összefogni, hogy az az illet faj fenmaradását veszélyeztetné a helyi

viszonyok megváltozása nélkül. Ezzel szemben éppen az Oxytnjpia
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orliculosa szolgálhat bizonyítékul. Ha t. i. csak egy-két gyjtrl
van szó, akkor még nem fenyegeti veszély oly mértékben a fajt, de

ha 20—30 gyjt jár következetesen minden évben csak Qgj bizo-

nyos kis körülírt területre s ött összefog mindent a mit bír, s a mit

a másik meghagyott, st, ha tudja összeszedi késbb a hernyót

valamint a bábot is, akkor ezt rendszeres és következetes irtásnak

kell minsíteni, a mely elbb-utóbb a faj pusztulását vonja maga
után. Ha az emberi beavatkozáson kivül még tekintetbe vesszük, a

rovar fejldésére kedveztlen, fleg klimatológiai s egyéb káros be-

folyásokat, akkor könnyen beláthatjuk, hogy egy hosszú átalakuláson

átmen rovar kipusztítása nem is oly szerfelett nehéz dolog.

Az Oxytrypia orMculosa tenyésztési kísérleteinél azt tapasztal-

tam, hogy a petébl kikelt hernyóknak alig lO^/o-a marad meg, még
akkor is, ha az állatnak lehetleg kedvez feltételeket igyekezünk

biztosítani. A szabadban még kedveztlenebb ez az arány, mert

noha egy nstény aránylag sok petét tojik s a mellett lehetleg

szélesebb körben elosztva, mégis kevés hernyó éri el a teljes kifej-

ldését. Minthogy a nstény nem mindig a táplálónövény közvetetlen

közelébe rakja le petéit, hanem egyszeren csak a laza homokba
vagy földbe, a kikel fiatal hernyóknak egy része nem találja meg a

táplálónövényt ; viszont már a szél is elviheti helyérl a homokot az

alig egy fél czentiméter mélyre belehelyezett petével együtt. l!y mó-
don egyrészt a rovar létfeltétele meg van nehezítve, másrészt azon-

ban a terjeszkedés és az ennek a fajnak különösen szükséges hely-

változtatás is biztosítva van. A hímek gyors repülése és a nagy
távolságok, melyeket a nstény keresése közben leírnak, mind e

feltevés mellett szólnak. Ugyanazon a helyen t. i. csak abban az

esetben maradhat meg hosszabb ideig a faj, ha igen sok a tápláló-

növény, mert már egy hernyó is elfogyaszt egy egész növényt, st
esetleg többet is.

A pete leírását, de nagyjában csak a színét illetleg, legel-

ször Langerth József kísérelte meg, a ki mint említettem, 1876-ban

találta az els párt kopulában, s a nstényt lepetéztetve, megpró-
bálta a hernyó nevelését is. A Magyar Nemzeti Múzeum állattári

osztályának könyvtárában lev kézirati jegyzetei szerint : „a pete, a

déli órákban lerakva, eleinte világossárga, azután barnássárgává,

utóbb hamuszínvé válik s áttelel, 3—4 nappal a hernyó kikelése

eltt világos hamuszínvé lesz".

A színre vonatkozó eme leírás csak annyiban felel meg a

valóságnak, hogy a frissen letojt pete eleinte tényleg világos kén-

sárga, de már egy-két nap múlva rózsaszínvé válik gyenge lilás

tünettel s így telel át. Csak egy-két héttel a hernyók kikelése eltt

fordul kékes hamuszürkére, míg egy-két nappal a kikelés eltt

hamuszínvé válik.
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A pete alakjáról és szerkezetérl Aigner Lajos ^ írt néhány sort,

mely azonban egyáltalában nem felel meg" a valóságnak, a mennyiben

a következket írja: „A pete tojásdad, kissé lapos, igen kicsiny s

úgy mint a Leucoma salicisé fehéres anyaggal van bevonva; színé-

rl nem szólhatok, mert mikor megvizsgáltam, már üres volt vala-

mennyi. Structarája azonban nagyító alatt tisztán kivehet volt

:

halpikkelyszerij, minden más ismert lepkepete ékítésétl elüt".

Ez a kissé pongyola leírás szinte rejtelmesen hangzik, meg-

felelen e rendkívül ritka s e miatt értékes lepke akkor még isme-

retlen életmódjának, a melyrl ugyancsak mindenféle, helytelen meg-

figyeléseken alapuló kalandos dolgokat meséltek.

Az aránylag kicsiny pete (I. tábla, 1. kép) egy pólusain kissé

lapított gömbhöz hasonlít, melynek alapi, azaz a mikropylével szem-

ben lev negyedrésze ersebben van lapítva. Késbb a petében lev
embryo fejldésével kapcsolatban az alapi rész csaknem vízszintessé

válik, majd meglehets mélyen behorpad.

A pete fels pólusán van a mikropyle (I. tábla, 3. kép) igen

apró kerek nyílása, a melyet köröskörül egy 9— 14, de többnyire 10

ágú csillaghoz hasonló, hosszúra nyújtott trapézekbl álló terecske-

sor vesz körül. E terecskekoszorú tájéka alig észreveheten be van

süppedve s ez alkotja a tulajdonképeni mikropyláris felületet. Köz-

vetetlenül hozzá csatlakozik a körülbelül 0"37 mm. széles mikro-

pyláris öv, mely szabálytalanul elhelyezett, centrifugális irányban

mindinkább nagyobbodó, többnyire öt- vagy hatszöglet, elvétve

azonban lekerekített terecskék csoportjából áll, a mi az egész felü-

letnek hálózatos külst kölcsönöz. Az egyes terecskék, a mikropylá-

ris felület közvetlen szomszédságában alig észreveheten, de a

második terecskesortól kezdve már valamennyien homorúak. Bemé-
lyesztett felületük ersebb nagyításnál nem sima, hanem finoman

göröngyös.

A mikropyláris övbl körülbelül 60 — 64 hullámos lefutású,

merlegesen az alap felé tartó (meridionális) borda indul ki. E bor-

dák között 0'04 mm. széles, a 4-ik és 5-ik sorban lev legnagyobb

terecskék szélességének megfelel barázdák vannak. A barázdák

olyképen jönnek létre, hogy a sokszög terecskék hosszanti sorok-

ban rendezkednek el, oldalszéleik élszeren kiemelkednek s ennek
következtében a terecskéknek mélyebb középs részei alkotják a

hosszanti barázdákat, minthogy a terecskék harántfalai eltntek.

1 Abafi-Aigner Lajos, Az Oxytrjpia orbiculosa története. (Rovartani

Lapok, V. p. 139. (1898). Ugyanaz németül:

L. V. Aigner-Abafi, lUustrirte Zeitschrift für Entomologie. III. p.

297—298. (189S).
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E harántfalak nyomai (I. tábla, 2. kép) igen ers nagyításnál szin-

tén láthatók. E miatt a bordák lefutása nem jDárhuzamos ; egyesek

már lefutásuknak vagy a pete magasságának els harmadában

villásan kettéágaznak és két ágban folytatódnak. Ugyanilyen villás

szétágazást lehet találni a bordák lefutásának Va, ^li és V0 részében is.

Az alapnál már újra kivehetk az egyes pol^^gonok, míg a be-

horpadt alapi részen magán a terecskék körvonalai el vannak mo-

sódva. Harántirányú bordázat nincsen, csak a villás elágazások

egyes kiékeldési helyein van két-két borda között egy rövid ferdén

álló borda. A pete átmérje : 0-91 mm., magassága 0-74.

Mint e leírásból kitnik, a pete egyáltalában nincsen idegen

anyagokkal bevonva s nem is különbözik lényegesen a többi bagoly-

pillék petéjétl. AiGNER-t az vezethette félre, hogy üres petéket ka-

pott, melyekbl a fiatal hernyók már kibújtak. A hernj^ók minden
valószínség szerint napokon át mászkálhattak abban a skatulj^ában,

melyben a peték voltak, míg csak éhen el nem pus7.tultak. Közben
azonban az egész skatulya belsejét a petékkel együtt szálaikkal

keresztül-kasul sztték.

A nstény október hóban tojja le petéit, a melyek áttelelnek.

Az áttelelt petékbl kísérleteimnél az els henwók 1910-ben

április 1-éu és 2-án keltek ki; legnagj^obb részük azonban áprihs

7—12-ike között. Langerth József feljegyzéseiben, melyeket Aigner

a ..Rovartani Lapok"-ban közzétett, a kikel fiatal hernyókról a kö-

vetkezket találjuk: „A hernj^ó márczius 17-én déleltt 10— 11 óra-

kor kel ki, igen virgoncz, a petébl azonnal a föld alá búvik \

fehéres, finom gyér szrözettél, az utolsó gyrzet felé ersen sz-
rös, feje felé vastagabb, úgy mint az Oleagina-é s ugj^anaz a geometra-

szer járása is van, mint amannak. Feje nagy, világosbarna és

fényes". Hozzáteszi még Aigner : „A föld alatt Laxgertii hernyói

bizonyára nem találták meg a nekik való eledelt : elpusztultak.

Ellenben \xgj látszik, tudták Laxgerth is, Anker Lajos is annak

módját, miként kell a hernj^ót és a bábot a szabadban keresnh

Titkukat azonban velük együtt elnyelte a sír".

A petébl kikelt, körülbelül 2 mm. hosszú fiatal hernj^ók

(I. tábla, 3. kép) legnagyobb része szennj^es fehér, illetleg sárgás

szín, többnyire jól áttetsz piros hátiedénnyel. Egyesek hátlemezei

már most gyengén barnásszínek némi vörhenyes árnyalattal.

A fej teteje és a nyakpaizs halavánj'- mogyoróbarna ; a száj-

részek sötétebbek, inkább vörösesbarnák ; a csoportszemek környéka

csaknem fekete. A fej és az els szelvény szembetnen szélesebb

a test többi részénél, mely hátrafelé vékonyodik. A fejldés e fokán

a kis hernyó inkább valami Zeuzera- vagy Cosszís-hernyóhoz hasonlít.

A nyakpaizs még össze van nve és közepén a késbb mutatkozó
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világos választó vonalnak csak a n37oma látható. Az utolsó szelvény,

a melj'' a fogókat viseli, kékesszürke árnyalatú.

Nagyító alatt a háton jól szembetnnek az igen apró pont

alakú szemölcsök, melyekbl egy- egy sárgásbarna serte áll ki. E sze-

mölcsök elhelyezkedése olyan, mint a felntt hernyónál s e miatt

majd csak ennek leírásában fogom részletesebben ismertetni. A nyak-

paizs szélén oldalvást hosszabb szr áll ki ; az utolsó szelvényen

lev sorték szintén sokkal hosszabb, mint a többiek.

A vedléseket a hernyó rejtett életmódja miatt nem lehetett pon-

tosan megfigyelnem. Közvetetlenül a vedlés után a hernyó feje egé-

szen fehér és csak késbb barnul meg. Az alapszín is mindig söté-

tebbé válik a vedlések folyamán s csak az egyes hátlemezeket össze-

fz köthártya marad világos, szennyesfehér szín. A kis hernyó

háta már az els vedlés után barnásszín vörhenj^es tünettel és

késbb csaknem ibolyásszürke lesz.

A hernyó táplálónövényét egész mostanáig senki sem ismerte

s azért minden alap nélkül való AicNER-nek az az állítása, hogy
már Laxgerth és Anker is értették a hernyó- és bábkeresés mód-
ját, mert ennek els feltétele a táplálónövény ismerete.

Abból, hogy a nsténynek tojócsöve van, endophag életmódra

lehetett következtetni. Mindamellett nem volt könny feladat a

táplálónövény megállapítása, annyival is inkább, mert a nstény a

petét, nem mint gondolnók, a növénybe, vagy reá rakja, hanem
egyszeren a laza homokba vagy földbe. A helyszínén végzett meg-
figyelések így egészen zavarba ejtettek, mert sok esetben megtör-

tént, hogy a lerakott pete körül nem is találtam az igazi tápláló-

növényt. Ebbl azonban nem lehet az illet növény hiányára követ-

keztetni, mert a növény rhizomája azért ott lehetett a földben. így
eleinte én is több növényre {Centaurea Bihersieini, AcMllea, Poten-

tiUa stb.) gyanakodtam, st utóbb már azt kezdtem hinni, hogy a

hernyó talán polyphag.

A régebbi entomologusok fás növényekre is gondoltak, úgy
okoskodván, hogy a nstény tojócsöve segítségével talán azokba

rakja petéit. így Dr. Uhryk Nándor a Ribes aureum-ot vélte a

táplálónövénynek. Ebbeli feltevését látszólag megersítette az a kö-

rülmény, hogy a hímeket több ízben Bibes-hokrok körül látták rep-

desni és eltnni. Ez azonban helytelen következtetés volt, mert

nem egyszer mi is megfigyelhettük azt, hogy a hím nyugtalanul

repdesett egyes bokrok körül, de ez mindig csak azért történt, mert

a bokrok alatt lev nstény szagát érezte.

Talán nem érdektelen elmondanom azt, hogy egy 1909 szén
a szabadban kopulában talált nstény petéibl 1910 áprihs elején

csak egyetlen egy herny ócska kelt ki, és hogy az els megfigyelést,
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a táplálónövényt illetleg ezzel kellett v^égrehajtanunk. Gondosan el-

helyeztük tehát alul-felül zárt kis üveghengerbe és többféle növényt

tettünk be hozzá ; többek között egy Iris pumila levelet is levágtam

és a földbe dugtam. Másnap Újhelyi József m. nemzeti múzeumi

preparátorral, ki mindeme munkálataimban állandó segítségemre volt,

mindenütt kerestük apró hernyónkat, a földet kétszer átrostáltuk, az

összes gyökereket gondosan megvizsgáltuk, de hiába, a hernj'-ó csak

nem akart elkerülni. Minthogy az üveghenger oly pontosan záró-

dott, hogy a szökés ki volt zárva, a hernj'-ó eltnése nagy zavarba

ejtett. Végre megnéztem az Jrts-levelet, a földben lev részén azon-

ban semmi elváltozás, rágás stb. nem volt látható; utoljára is szét-

téptem az Iris-levelet és legnagyobb megle^Detésemre megtaláltam

benne a kis hernyót, melyet szerencsésen agyon is nyomtam. Ez a

felfedezés méltán meglepett. Erre nem számítottam, mert hiszen a

nslény a petét a földbe szokta letojni s a fiatal virgoncz hernyó

azonnal a föld alá búvik és mégis a levélnek földfeletti részében

találtam meg a kis hernyót.

Szerencsésen felfedeztük tehát az Iris jjumila-han sl tá|)láló-

növényt^ s a késbb kel hernyók sorsa azontúl már nem aggasztott.

Ezek után a fogságban tenyésztett hern^'^ók életmódjára vonat-

kozólag a következket adhatom el :

A fiatal hernyók mindjárt kikelésük után rendkívül fürgék és

mint rejtett életmódot folytató állatok, azonnal eltnnek a laza föld-

ben vagy a legkeskenyebb hasadékban. Csak a föld összerázása

vagy a hasadék megkopogtatása után jönnek el rejtekhelyükbl,

hogy csakhamar ismét eltnjenek.

Ha a hernj^ók megtalálják a táplálónövényt, akkor éjjel fel-

mászva annak levelén apró lyukat rágnak s a lyukon mennek a

levél belsejébe, vagy pedig az egymást borító két levélhüvely közé

furakodnak s onnan rágják le magukat a rhizomáig. A rágás helye

a levél két epidermislapja között egészen jól látható, ha a levelet a

világosság felé tartjuk. A hernyók néhány nap alatt a rhizomához

érve, ott teljesen elpusztítják a növény tenyész kúpját s a körülötte

lev levelek hüvelytövét, úgy hogy a levelek igen rövid idn belül

megsárgulva elfonnyadnak, elszáradnak és le is hullanak. Minthogy

a tenyész kúp többnyire már 1—2 cm.-nyire a földbea van s a

1 Utóbb kitnt, hogy más Jrís-fajok is szolgálhatnak a hernyó táp-

lálékául; ilyenek: az Iris variegata L., arenaria^. et K., germanica L. stb.

A különböz J/7's-fajokon való elfordulás némi befolyással van a lepkék

nagyságára. így azokból a hernyókból, melyek a budai hegyeken oly gya-

kori Iris puinila-yal táplálkoznak, rendesen sokkal kisebb lepkéket kapimk
mint a más Iriseken élkbl.
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zöld részek a föld felett elpusztultak, eltnik minden nyom, a mibl
a liern3^ó jelenlétére következtetni lehetne. E miatt láttunk szszel a

helyszínén oly kevés Iris-t. Mire a hernyók a rhizomáig- jutnak,

már egy-két vedlésen mentek át, de a vedlések számát a hernyó
megzavarása nélkül nem lehetett pontosan megfigyelni. A hernyók
aztán mind lejjebb, illetleg beljebb nyomulnak a rhizomába s abban
különböz aknákat rágnak ki maguknak (I. tábla, 8. kép.). Ha pl.

csak kevés vagy kis rhizoma áll rendelkezésükre, akkor a rhizomát

teljesen felemésztik, úgy hogy csak az epidermise marad meg. Üveg-
falu edényben történvén a tenyésztés, megfigyeltük azt is, hogy a

hernyók nem maradnak állandóan benn a rhizomában, hanem idn-
kint a laza földben különböz meneteket fúrnak s azokba ki is men-
nek a rhizomából ; ha útjukban más rhizomára akadnak, esetleg ebbe
rágják bele magukat. A mennyiben a rhizomák felületesen a föld

színén vannak, mint ez pl. a budai hegyek köves, sziklás helyein

gyakori eset, akkor csaknem mindig találhatók járatok a gyökértörzs

alatt a földben. Elfordul az is, hogy a hernyó felfelé rág lyukat a

rhizoma oldalán ; ez esetben a lyukat gondosan elzárja szövedékkel,

a melybe a fehéres, késbb megbarnuló ürülék is bele van szve.
Érdekes, hogy a hernyó endophag életmódja daczára az állábak

talpa nincsen köröskörül horgocskákkal felszerelve, mint pl. a Cossiis

hernyójánál, hanem mint az ^í/ro/zs-hernyóknál a talpnak egy része,

talán egyharmada kapaszkodó horgocskákkal van borítva, vagyis a

j)edes semicoronati typust mutatja.

A teljesen kifejldött, bábozdásra kész hernyó (L tábla, 5. kép)

nagyjában az Agrotis hernyókhoz hasonlít és 6—6-8 mm. szélesség

mellett körijlbelül 37—40 mm.-nyi hosszúságot ér el.

Teste eltérleg a fiatal hernyóétól hengeres, mind a két vége

felé vékonyodó.

Alapszíne ibolya- vagy barnásszürke, néha, különösen

fiatalabb korban, vörhenyes árnyalattal, hátlemezein nagyon finom

világosabb szürke vonalkákkal tarkázva. Két oldalt a kiemelked
sötétebb szín szemölcsök következtében a stigmák alatt két vilá-

gosabb hosszanti sáv vehet észre. E sávok, valamint az egyes szel-

vények közei és a hasioldal szennyes szürkések, zöldbe hajlók, él
állapotban az áttetsz testfolyadéktól némi olajzöld árnyalattal.

Az apró gömböly fej fényl sötétbarna szín s a szájrészek

felé helyenként sötétebb, gyér sárgásbarna szrözette! borított.

A nyakpaizs sötétbarna, közepén hosszanti vonallal két félre

osztott ; ez, valamint a szemölcsök is sötétbarna színek. A farlemez

Jjékes-szürke. A torlábak halavány barnák.

A nyakpaizson kézi nagyítóval mind a két oldalon 8— 10 apró

szemölcs vehet észre, melybl egy-egy sárgásbarna serte áll ki. E
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szemölcsök elhelyezése ép úgy mint a többi szemölcsé, az egész test

felületén szimmetrikus.

A nyakpaizs közepén a középvonalhoz közel lev négy sze-

mölcsbl kiálló nagy sörték egy szimmetrikus trapéz négy sarkát

alkotják, olyformán, hogy a két elüls sörte egymástól, illetleg a

középvonaltól távolabb áll, mint a két hátulsó ; a két elüls azon-

kívül hosszabb is. A nyakpaizs többi sörtéje ennek szegélyéhez van

közelebb s a legeli lev serte sokkal hosszabb mint a többi.

A többi szelvényen a szemölcsök helyzete ugyanolyan, mint a

bagolypillék hernyóin szokásos. Ugyanis a 2-ik és 3-ik szelvényen a

négy hátszemölcs egymás mellett egy gyengén hajlott haránt sorban

áll. A 4— 10-ik szelvényen a szemölcsök egymás mögött állanak

párosával egy symmetrikus trapéz négy sarkát alkotva, de itt a két

elüls van egymáshoz közelebb, mint a két hátrább következ.

A 11-ik szelvényen a két pár s-rte csaknem pontosan az els mö-

gött van s egy szabályos négyszög négy sarkát alkotja. A 12-ik

szelvényen a serték megint egy fordított állású symmetrikus trapéz

alakját mutatják, ép úgy mint a nyakpaizs középs sertéi. A 13-ik

és 14-ik szelvényen, a melyen a sötétebb farlemez van, a szemölcsök

elhelyezése ugyanolyan, mint a r2-ik szelvényen.

Lássuk ezek után az oldalszemöicsöket. Az 1-s szelvényen a

stigma eltt és alatt egy hosszúkás, meg egy gömböly, egy-egy

szrt visel szemölcs található ; ezek alatt a láb töve fölött még egy^

inkább ovális szemölcs foglal helyet, a mely két kiálló sertét viseL

A 2-ik és 3-ik szelvényen a stigmákkal egyenl magasságban há-

rom vagy négy nagj^'obb szemölcs látható egymás mellett, felettük

két kisebb, alattuk a láb tövénél még egy, A 4— 11- ik szelvényen a

stigma mögött, továbbá fölötte és alatta egy-egy szemölcs van, a

minden szelvényen elforduló lábtövi szemölcsön kívül. A 10-ik

szelvényen hiányzik a szemölcs a stigma mögött, de helyette a

stigma alatt lev szemölcs mellett van még egy kisebb. A 12-ik szel-

vényen oldalvást a lábtövi szemölcsön kívül csak két szemölcs lát-

ható, egy a stigmákkal egyenl magasságban, a másik valamivel

lejebb egy irányban a többi szelvényeken a stigma alatt levkkel.

A stigmasor és az alatta lev hosszanti sorban elhelyezkedó

szemölcsök közein a világosabb alapszín egymás alatt két hosszanti

sávot formál.

A hasoldalon a kis szemölcsök elhelyezése a következ :

Az 1— 3-ik szelvényen a torlábak között a középvonalhoz kö-

zel két szemölcs áll. Maguk a torlábak is s értéket viselnek, tövükön

pedig öt szemölcs van. A 4—5 ik szelvényen a középvonal mindkét
oldalán három, félkörben álló szemölcs foglal helyet. A 6—9-ik szel-

vényen a hasiiábak (ál-lábak) tízülékén egy-egy, a bels oldalon a
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lábak között, valamint a lábak küls oldalán elrefelé még három

szemölcs tnik fel. A 10— 12-ik szel\^ényen ismét csak két igen apró

szemölcs ötlik fel a középvonal mindkét oldalán. A hernyó-állapot

áprilistl augusztus végéig, illetleg szeptember elejéig, tehát körül-

belül ötödfél hónapig tart. A teljes nagyságot elért hernyó a keresztül-

kasul rágott rhizoma alatt laza földes szövedékben változik át bábbá.

A vörhenyes barna báb (I. tábla, 6. kép) körülbelül 24 mm.
hosszú és 9 mm. széles ; hátulsó végén két rövid, vékony tüskében

végzdik és feljebb a töve felé még két vékonyabb tüske van rajta.

A bábnyugvás szeptember elejétl október elejéig, tehát körül-

belül egy hónapig (32— 35 napig) tart.

A lepke rendszerint a reggeli órákbau búvik ki a bábból, még
pedig október els napjaiban.

A nstény (I. tábla, 7 kép) többnyire felmászik egy fszálra

vagy valami más alacsony növény szárára s tajócsövét kitolva

ekként készül el a párzásra. A hímek reggel, a mint a nap le-

bocsátja els sugarait, úgy i/29—9 óra tájban, kezdenek repülni s

hullámosan szökdel gj^ors ütemben röpdösnek a tisztásokon vagy

«gyéb területeken, rendszerint nagyobb körökben visszatérve, mi-

közben nem egyszer magasan felemelkednek a levegbe és magas

fák koronáin át tnnek el a figyel szeme ell. Majd kutató útjok-

ból visszatérnek, mígnem valamely hím szimatot kap. Ekkor a ns-
lény körül mindig kisebb és kisebb köröket ír le a levegben, majd

közvetétlenül felette, mind lassúbbá és lebegésszerbbé válik repü-

lése, miközben hirtelen a nstény mellett terem s nyomban már is

kopulában van vele és szárnyait összecsapva nyugodtan csüng fejjel

lefelé a fszálon. Ismeretes, hogy a lepkéknél, különösen a szöv-

pilléknél, mily fontos szerepe van a szagnak a párosodásnál. A hí-

mek rendesen sokkal szélesebb féss csápjukkal már nagy távol-

ságból is megérzik a nstények szagát.

Ha a nstény nem tolja ki tojócsövét, akkor a hímek meg sem

találják, mert úgy látszik, hogy akkor az illatmirígyekbl csak na-

gyon gyengén vagy egyáltalában nem árad ki az az illat, a melyet

a hímek néha már messzirl megéreznek.

A lepkék nstényeinek ez az illata, mint azt Petersen kimu-

tatta, az illatmirígyek, melyeket Siebold glanclulae odoriferae-knak.

nevezett al, váladékától ered. E mirigyek nyílásai a petevezeték

végén vannak, s amikor a nstény tojócsövét kitolja és mozgatja,

egyúttal a petevezeték vége is kitolódik s a mirigyek váladéka köz-

vetétlenül a szabadban párologhat el.

Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy a hímek elször mindig a

frissen, még aznap kelt nstényeket termékenyítették meg. Ez köny-

nyen érthet, mert ezeknek az illata a legintenzívebb. Erre vonat-
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kozólag kísérleteztünk is. Egyszerre kitettünk néhány különbza-

idben kikelt nstényt és mindannjászor beigazolódott ez a tapasz-

talati tény.

A párok rendesen egy óráig, ritkán valamivel tovább (egy

megfigyelt esetben másfél óráig) maradnak kopulában. Ekkor már,

úgy 11 óra tájban ersebben tz a nap s a nstény nyugtalankodni

kezd és lábaival igyekezik párjától szabadulni, elkezdi hátulsó lábai-

val a hím potrohát kapargatni, majd tovább menni próbál és végre

egy ers rántással széjjelválik a hímtl. Xéhánj^ perczig mind a

ketten egymástól kisebb távolságban nyugodtan ülve maradnak : a

hím azután megrezegteti szárnyait és felrepül, de egy-két nagyobb
kör leírása után leereszkedik a fbe és nyugalomra tér. Ez a nyu-

galma másnap reggelig tart és a lepke aztán egy-két nap múlva
elpusztul.

A nstény, mely a párosodás befejezése után egy helyen nyu-

godtan pihen, 12 óra tájban bontogatni kezdi szárnj^ait, nyugtalanul

idestova szaladgál a földön és megkezdi a peterakást. Tojócsöve se-

gélyével a petéket egyenként rakja le, azonban mint már említettem,

nem a táplálónövénybe, hanem egyszeren a növény körül a laza

földbe y^gy homokba s nem is igen mélyre, csak mintegy V2*cm.-

nyire. Egy helyre csak néhány petét rak egymástól bizonyos távol-

ságban ; majd felrepül és lassú, csaknem egyenes irányú, a hímétl
teljesen eltér repüléssel tovább száli, de nemsokára leereszkedik és

alkalmas heljíen újból ismétldik az elbbi jelenség, mely egészen

délután 2—3 óráig tart. Ezen az idn túl már nem láttunk nstényt
felrepülni.

A peterakás munkája 3—4 nap alatt befejezdik, a mikor is a

nsténynek elbb oly duzzadt potroha a peték kiürítése következté-

ben egész megvékonyodikj mire a lepke, befejezvén élethivatását,

elpusztul.

Annyi bizonyos, hogy az Oxytrypia orbiculosa elterjedési köre

nemcsak Budapest környékére és a budai hegj^ekre szorítkozott,

hanem az ország más vidékeire is kiterjedt. Semmi esetre sem
könny feladat azonban _e fajt a szabadban megtalálai, a mennyiben
csak akkor lehet erre kilátásunk, ha nagyobb mennyiségben fordul

el valamely helyen, a mi a ritkább esetek közé tartozik. Továbbá
fontos, hogy éppen repülésük alkalmával találjon rájuk az ember

:

ez meg tisztára csak a szerencsés véletlennek köszönhet.

Az eddig ismeretes termhelyeken kívül meg kell még emlí-

tenem Székesfehérvá r-t, a honnan Eováts Lajos jelezte 1904-

ben. Ujabban felfedezett termhelyei : a pestmegyei Puszta-
P e s z é r, a hol nemcsak magam és velem együtt Újhelyi József

múzeumi preparátor, hanem Rothschild X. Károly is gyjtötte^
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továbbá állítólag P o z s o n y-3 zen t-G y ö r g y, a hol Laszy Rezs
akadt volna rá.

Lepkénkrl sokáig azt hitték, hogy az a magyar fauna kizáró-

lagos sajátja. Utóbb azonban kiderült, hogy hazánk határain túl is

elfordul. így megtalálták már Romániában i és Görögországban,

^

st ezt megelzleg még Ázsiában is a Tjan-Shan hegységben és

Saissan vidékén. ^

Ha az Oxytrypia orhiculosa elterjedési viszonyait nézzük, min

denesetre nagyon szembetn, hogy felfedezése óta több mint 100

év telt el és mégis oly kevés elfordulási adat áll rendelkezésünkre.

Ez semmiesetre sem tulajdonítható teljesen annak a körülménynek,

hogy az eofyes országok faunáját nem kutatták még eléggé ki, ha-

nem ennek véleményem szerint egészen más oka van. Az Oxytrypia

orhiculosa ugyanis monotypikus, azaz a geniis-na,k egyetlen napjainkig

fennmaradt faja.

Kétségen kivül nagyon régi eredet, a mit a Bombycidákra

emlékeztet sajátságokon kivül az is bizonyít, hogy hernyója mono-

cotyledon növényeken él, továbbá hogy faji bélyegei absolut merevek.

A monotypikus fajokról tudjuk, hogy azok további variáló,

alkalmazkodó képességeiket elvesztették, kipusztulásra, kihalásra

szántak. Ez a kihalás azonban nem hirtelen, hanem hosszú idn
keresztül és elterjedési körének nem minden pontján egyszerre, ha-

nem csak helyenkint következik be.

A szórványos elfordulás a monotypikus fajok legjellemzbb

sajátsága. így az Oxytrypia orhiculosa is egy nagy kiterjedés terü-

letrl már eltnt, csak itt-ott maradt fenn mint relictum.

Hazánkban e faj elterjedési köre elssorban a Nagy Alföldre

szorítkozott. Legtöbb adatunk Budapest környékérl van, ahol g^f
a pesti oldal lapályos részein (Városliget, Újpest, Rákos) mint a

budai dombvidék több pontján reábukkantak.

A budai hegyeken való elfordulásból azonban még abban az

esetben sem lehetne e faj hegyi eredetére következtetni, ha a

Vértes hegység magasabb pontjairól is lenne adatunk, mert a budai

hegyek úgyszólván csak domboknak vehetk és a Vértes hegyián cza

mint szigethegység emelkedik ki az Alföldbl. Hegyi (montan) jel-

lege mellett szólna az a körülmény, ha a Kárpátokból, az Alpokból

vagy esetleg Csehország régi korú hegyeibl került volna el ez a

faj. így mindaddig a míg erre hiteles adatunk nincsen, sokkal tet-

1 Fe. J. Salay, Katalog der Macrolepidopt. Rumaniens. íBul. Soc. St.

Bucur. XIX. 1910. p. 190).

2 H. Rebel, Berge's Schmetterlingsbucli, 9. Auíl. 1910, p. 194.

3 G. F. Hajipson, Cat. Lep. Phalaenae Brit, Mus. IV p. 128. (1903).
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szbb ha az Alföldet tekintjük a faj hazájának és elterjedése ki-

induló pontjának. x\z a kö^ülménJ^, hogy névtelen felfedezje Sze-

geden fogta az els példánj-t, de a többi termhelj'e a pesti oldalon

és különösen legújabb felfedezése Puszta-Peszéren, egy alföldi és

meglehetsen seredeti állapotban megmaradt területen, mind meg-

ersíti azt a feltevésemet, hogy az Oxytrypia orhiculosa igazi alföldi,

pusztai állát. Nagyon valószin, hogy lepkénk az egész Xagy Al-

földön elfordult abban az idben, a mikor a csak még egyes mo-

csarak által megszakított területek egj többé-kevésbé összefügg

homokbuczkás vonulatot képeztek. Ilyen vonulat töredéke látható

még Izsák, Kecskemét, Lajosmizse, Czegléd, Pusztavacs, Örkény,

Puszta-Peszér, G-yón, Alsó-Dabas stb. környékén. Ez a homokvonu-

lat Budapestig, illetleg majdnem Yáczig terjedt, jelenleg azonban a

kultúra teljesen szétdarabolta, egyes részei csak itt ott m áradtak

meg eredeti állapotukban.

Budapest vidékén az Oxijtrypia orhiculosa eredetileg szintén a

pesti oldal homokos területeinek volt a lakója, a honnan azután

tovább terjedt a Duna túlsó partján a budafoki fensíkra, a Kamara-

erdbe, majd a szomszédos elhegyekre (Gellérthegy, Sashegy i és fo-

kozatosan tovább a budai hegyek alacsonyabb lejtire. A budai hegye-

ken való elfordulást másodlagosnak, késbbi keletnek kell tartanunk.

A többé-kevésbé eredeti növényzettel bíró homokos sterület

Budapest környékének pesti oldalán, jelenleg keskeny sávvá szorult

össze, a fváros úgynevezett fásí'ási övébe, melyet a város annak

idején azért létesített, hogy a szélfújta homok tovaterjedésének gátat

vessen. Ez a keskeny gyr szolgált az alföldi állatok utolsó mene-

dékéül, ma azonban már ezt is minden oldalrél a kultúra foglalta le.

Miután a rohamlépésben haladó kultúra a fváros környékén

korán megváltoztatta az sterület képét, az ezt a területet benépesít

állatvilág részbea elpusztult, nagvobb része azonban alkalmazkodván

a megváltozott \-iszonyokhoz mindiukábh távolabbra kiszorult, A bu-

dai oldalon a mai Kelenföld, Kamara-erd tájékán u^yan ilyen vi-

szonyokkal állunk szemközt, a mennyiben a terjeszked kulfura miatt

a typikus alföldi állatok jórésze a budai hegyek alacsom'abb lejtire

szorult.

Az Oxytrypia orhicuJosa ilyirányú terjeszkedését lehet^'é tette

a tápnövéu}'- elfordulása, illetleg a lepkének alkalmazkodása a kü-

lönböz Jr/.§fdjókhoz. A lep'?e tápnövénye az úgy az Alföldön, de

különösen a budai hegj'eken széltében elterjedt Iris pwnila L., az

Alföldön azonkívül elssorban a keskenylevel homoki nszirom
{Iris arenaria T\'. & K.) és az Iris variegaia L. A tenyésztési kísér-

letek során kitüijt az is, hogy a hernyó nem veti meg az Iris germa-

nica L. és más csaknem fás rhizomájú Iris-íajt sem.
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Elmozdítja a terjeszkedést az a sajátságos körülmény is, hogy

a nstény is kitnen repül, a peték lerakása alkalmával pedig nagy

területet kalandoz be és egymástól közel-távol fekv helyeken min-

dig csak egynéhány petét rak le. A peterakás ezen módja össze-

függ különben az Iris-ek elfordulási viszonyaival is. Az Iris varie-

gata pl. az Alföld erdeinek' szélén vagy tisztásain szétszórtan álló

kisebb csoportokban fordul el.

Ma már a Nagy Alföldön is nagyon megváltoztak az eredeti

viszonyok. Az idk folyamán ugyanis a homokos területeket is min-

denütt müvelés alá fogták, a minek következtében a növényzet is

megváltozott. Ha azonban valamely terület csak rövid ideig volt

müvelés alatt, majd újból parlagon hevert, akkor az eredeti nö-

vényzet jó része visszatér a környezetbl. A növényzet folytonos

változásával a rovarvilág is kénytelen a megváltozott viszonyokhoz

alkalmazkodni.

Puszta-Peszéren több éven keresztül alkalmam volt a terep-

viszonyokat megfigyelni, itt egyes részeket, a melyeken nem sikerült

a gabonafélék stb. termelése, újból parlagon hagyták, a buczkák leg-

nagyobb részét pedig akáczfával ültették be. Ennek folytán az eredeti

növényzet lassankint eltnt, az Iris azonban még megél a gyér er-

dben, melyben még egész könnyedén száll a lepke a bokrok és fák

között és csak az erd srségével tnik el az Iris és vele együtt a

lepke, mely azután a tisztásokra és az erdszélekre szorul. A Nagy

Alföld számos pontján a vándorló homokbuczkák, melyek régen bizo-

nyára tetemes szélességet értek el, a különböz vizeknek mintegy gá-

tat emeltek, így azután sok helyen a mélyedésekben megmaradtak a

vizek. Ilyenek voltak a terepviszonyok Puszta Peszéren is, a hol az er-

dk és tisztások mélyebben fekv helyein nád, sás, Iris pseudacorus és

egyéb vízi- illetleg mocsári nö/ények jelzik az egykori mocsarak

nyomait.

A viszonyok gyors megváltozása teszi sürgssé az Alföld fau-

nájának kikutatását és tanulmányozását, mert nemsokára az a né-

hány eredetiségében eddig még fenmaradt terlet és vele együtt

annak állat- és növényvilága is el fog tnni, nekünk pedig az egyes

fajokra vonatkozó következtetést lehetetlenné fogja tenni.

De nézzük tovább az elfordulási adatokat

:

Székesfehérváron Kováts Lajos 1904- ben gyjtötte a lepkét.

Ezt az adatot újabban nem sikerült megersítenem, legalább két éven

át több ízben bejárván ÜJHELYi-vel a terletet, buzgólkodásunk siker-

telen maradt.

Újabban Laszy Rezs Pozsony- Szent- György körnj'-ékérl em-

líti a lepkét, de ezt az adatot egyelre kétségbe kell vonjam, még
pedig azért, mert Laszy állítólag Hedera lielix levélen talált egy her-
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nyót, a melybl azután a gyjteményében lev egyetlen Oxyirypia-

orbiculosa példánya kifejldött volna. Ha ez utóbbi körülmény nem
tenné gyanússá és kétessé ezt az adatot, mint késbb látni fogjuk, a

pozsony-szent-györgyi elfordulás éppenséggel nem volua lehetetlen

dolog, mert ez a hely is a Kis Alföld szélén van, st ha feltevésem

helyesnek bizonyul elkerülhetett volna még távolabbra nyugatról a

bécsi medenczébl is.

Ugyanis, mint ismeretes, a harmadkorban tenger borította a

Nagy Alföldet, mely tenger kelet felé a romániai síkságot is betöl-

tötte és egészen a Fekete-tengerig terjedt. Csak késbb, a mioczén

vége felé maradt vissza a Szarmata-beltenger, melyet a beöml
folyók mindinkább kivetkztettek sós jellegébl, lassan brack-, majd

édesvizvé vált, mígnem fokozatos kiszáradása után csak kisebb-

nagyobb édesviz tavak és mocsarak maradtak meg, végül pedig az

egész tengerfenék szárazfölddé változott át. i Minthogy ugyanez a

harmadkorbeli tenger töltötte be a Kis Alföldet és a Bécsi meden-

czét is, tehát nem lenne lehetetlen ottani elfordulása sem.

A Bécsi medenczébl Zerny^ ugyanis már 12 pusztai lepke-

fajt sorol fel, melyeknek legnagyobb része Budapest környékén el-

fordult,'st részben még ma is található ; ilyenek a CoUas Ch-yso-

theme Esp., Ágrotis fugax Tr., Mesotrosta signaUs Tr., CJiondrosoma

fiduciaria Ank., Cramliiis malricellus Tr., Phlyctaenodes sulphuralis Hb. stb.

A CJiondrosoma fiduciaria-t, ezt a szintén szi verfényes napo-

kon repül fajt, felfedezje és leírója Anker, a Kamara-erd tájékán

találta elször. De a mióta az ottani viszonyok teljesen megváltoz-

tak, nagyon sokáig nem hallottunk hírt e fajról. Most két éve azután

felfedezték Laxenburg mellett, a Bécsi medencze déli részében és

az elmúlt évben Ujhelyi-vcI megtaláltam Puszta-Peszéren is.

Feltevésem helyességét bizonyítja oláhországi elfordulása is,

a honnan Salay^ Brosteni-Barnari környékérl említi. Ez az adat

feltétlenül hiteles, Caradja ugyanis arról értesített, hogy a Sbemann

által nevezett helyen a Bistrica-folyó völgyében gyjtött két pél-

dányt maga is látta.

A hegyek között való elfordulás itten, úgy mint nálunk a

budai hegyekben, bizonyára késbbi kelet, mert Romániában is

1 SuEss, E. : Das Antlitz der Erde. Prag-Leipzig-, 1885.

Hauer, Fk. : Die Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntniss der

Bodenbeschaffenheit der Oestr. Ung. Monarchia. Wien, 1874.

2 Zerny, H. : Entwickelung und Zusammensetzung der Lepidopteren"

fauna Niederösterreichs. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LXII, 1912, p. 154/

3 Salay, Fr. J. : Katalog der Macrolepidopt. Rumaniens. (Bul. Soc. St*

Bucuresci. XIX, 1910, p. 140).
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minden valószínség' szerint a romániai síkság képezte a tovaterje-

dés kiinduló pontját, a honnan a lepke késbb a völg-yek mentén

terjedt tovább s mindinkább beljebb szorult a hegyek közé.

Lepkénket az irodalomban még Görögországból (Attika) és

Turkesztanból (Szaízan és Tjan-shan) említik.

Arra a kérdésre, hogy az Oxytrypia orbiculosa endemikus faj-e,

a milyennek FRnALDSzKY Imre és AICT^-ER tartotta, vagy pedig keleti

eredet, tekintettel a rendelkezésünkre álló kevés elfordulási adatra,

nehéz határozott feleletet adni.

Nézetem szerint az Oxyirypia orbiculosa shazája Közép-, illet-

leg Kelet-Ázsiában keresend, a honnan sok más alföldi fajjal együtt

bevándorolt és egészen Budapestig, st valószínleg a Kis Magyar

Alföld mentén egészen a Bécsi medenczéig nyomult elre.

Régente elterjedése az Alföldön valószínleg nagy és össze-

függ területekre kiterjed volt, napjainkban azonban csak kevés

ponton maradt meg reliktumként.

Minthogy az Oxyirypia orbiculosa elterjedése az J?7's-fajok elter-

jedésével esik össze, fontos, hogy a szabad természetben táplálékául

szolgáló Iris fajok (I. arenaria, pumila^ variegata) elterjedési viszo-

nj'ait is figyelemmel kisérjük.

Dykes nem régen megjelent monográfiájában^ fenti fajokat a

Pogoniris osztályban tárgyalja. Az Iris arenaria W. & K. csak

szinonimaként szerepel, mert ]M.\ximovicz szerint ez csak az Jn>

favissima VxiA.. alakja, mely utóbbi Morvaországtól Magyar- és Dél-

Oroszországon és az Altáj vidékén keresztül Alongolországig fordul

el. Ezeket az adatokat Keller^ és A5Chersox-Gr.yebner3 adataival

kíegészíivén, a következ képet nyerjük : Alsó-Ausztria (Pulkau,-

Retz), Morvaország (Níkolsburg), Magyarország (Kis Alföld, Gyr,

Komárom, Esztergom, Székesfehérvár, Tolna, Zala, Pest [Budapest,

A'ároshget, Rákos, Csepelsziget], Heves, Zemplén, Kunság [Nagy-

krös] egészen a Tiszáig] Dubova), Oláhország (Moldva), Dél-

Oroszország, Irkuczk, Jenisseisk, Baikal-tó, Transzbaíkália (Dahuria)

és Eszak-Mongolország.

Az Iris pumila L. elterjedési köre : Ausztria-Magyarország

(Budai hegyek : Gellérthegy, Farkasvölgy ; Meleghegy, Kolozsvár,

Nagyenyed, Szászsebes, Szt.-Erzsébet), Dobrudzsa, Görögország,

Oroszország és Kis- Ázsia.

Az Iris variegata L. elterjedési köre : Ausztria, Magyarország

1 Dykes, W. R. ; The genus Iris. Cambridge, 1913.

2 Kellee, L. : Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LIV, 1904, p. 620.

3 AscHERsoN & Gkaebn-£r : Synopsis d. mitteleurop. Flóra Bánd III.

Leipzig, 1905— 7. p. 473.
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(Buda, Mátra, Selmecz, Bánság, Deliblat, Erdély, Hosszút^szó),

Horvát- Szlavonország-, Szerbia, Bolgárország és Dobrudzsa.

Az li'is germanica L., mely a kérdés eldöntésénél különben

úgy sem vehet tekintetbe, eredetét nem lehet kimutatni ; mint

kultivált és félig kultivált faj egész Közép-Európában gyakori, de

elfordul Kis-Ázsiában, st Nepálban is.

Az Jm fajok vázolt elterjedési viszonyaiból látható, hogy az

Iris flavissima Páll. (arenaria W. & K.) elterjedési köre egyezik

meg legjobban az Oxyirypia orbiculosa eddigi elfordulási adataival.

A lepkének Közép-Ázsiában való elfordulását csak úgy tudjuk meg-

magyarázni, ha az Iris arenaria-t tekintjük eredeti tápnövényének,

minthogy a másik két faj Közép-Ázsiában nem fordul el. Ezt bizo-

nyltja, az a megfigyelésem, hogy a Nagy Alföldön lepkénk hernyója

csak az Iris arnaria-nn található. A többi Iris íajhoz csak késbb,

alkalmazkodott, a mikor az alföldi helyekrl a kultúra a csak

késbb mívelcs alá vett hegyiekre szorította. Az Iris arenaria vonu-

lata egyúttal megjelöli a lepke bevándorlásának útját is. Ez a

bevándorlás nem egyszerre s nem a közelmúltban történt, hanem

minden valószínség szerint még az utolsó jégkorszakot követ id-

szakra esik, melynek elvonulása után a klimatológiai viszonyok nem
voltak oly szélsségesek, mint az azt megelz jégkorszakban s így

a bevándorolt fajok egy része a jelenkorig fennmaradhatott a Nagy
Alföld néhány csekély kiterjedés, a kultúrát kikerülte seredeti

pontján. 1

Kijelölvén fentiekben a kutatás irányát, még arra kérem hazai

gyjtinket, hogy ha az Oxytrypia orbiculosa valamelyik újabb term-

helyét megismerik, azt velem közölni szíveskedjenek, továbbá kérem,

hogy túlbuzgó kutatásaikban az Ir/.s-fajokat lehetleg ne pusztítsák

ki teljesen, hogy ezzel a mindenesre védelmet érdeml, a napsugaras

szi napokat megélénkít szép faj kipusztulását még jobban és

gyorsabban el ne mozdítsák.

Végül köszönettel kell Újhelyi József nemzeti múzeumi

preparátorról megemlékeznem, a ki kutatásaimban és a tenyésztési

kísérleteknél mindig és mindenben a legnagyobb buzgalommal segít-

ségemre volt. Ugyancsak ked\^es kötelességet teljesítek, ha meg-

köszönöm Dr, Abonyi Sándor, Dr. Pongrácz Sándor, Praszky

Ferencz és Dr. Szombathy Kálmán szíves fáradozását, a kik a mel-

lékelt tábla egyes képeinek rajzolását, festését vagy fotografálását

voltak szívesek elvéíiezní.

1 Drüde, 0. : Entwicklung der Flóra des mitteldeutscheii Gebirg-u.

Hügellandes. (Résult. Congrés Internat. Botanique. Vieiine, 1905. p. 124).

Zerny, H. : Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 137.)
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Az I. tábla tnagyardzata.

1. kép. Az Oxyíríjpia orbiculosa Esp. petéje oldah'ól, nagyítva.

2. ,, A pete héjának szerkezete, ersen nagyítva.

3. „ A petébl kibujt fiatal hernyó, nagyítva.

4. ,., A félig kifejldött hernyó, természetes nagyságban.

5. ,, A teljesen kifejldött hernyó, természetes nagyságban.

6. ,, A báb, gyengén nagyítva.

7. ,, A nstény lepke, természetes nagyságban.

8. „ Az Iris pumila kirágott rhizomája.
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