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

II.

Ennyit a lepkékrl. Sikerült azonban az ivari mimikrihez hi-

sonló jelenséget más rovarrenden belül is észlelnem. A lepkék után

leggyakrabban mezei poloskákon találtam. A Syromastes marginatus

nev dohánybarna szín poloska kedvencz tartózkodó helye a Bii-

mex patíentia vagy más 1 ó r o m-f élek levelei. E növények levelein

gyakran jelentkeznek doháuybarna szín száradási foltok, melyek

sokszor nem nagyobbak az említett poloskánál. Nem egyszer láttam,

hogy a Syromastes e foltok körül settenkedett, st akárhányszor rá-

juk is szállt, vagy rájuk mászott és ott tartózkodott. Sokféle polos-

kának tartózkodási és ivarzási helyei egyes sárgás, zöldes Composi-

ták és Umbelliferák virágzatai, a mink pl. a Seneciók, Matricáriák,

Chrysanthemumok, Asterek stb. vagy Heracleumok, Pastinacák,

Peucedanumok stb. A kisebb-nagyobb poloskák túlnyomó része ezt

a szennyes-sárga színt mutatta. Néha szinte ellepik e poloskák az

említett növények virágzatait. Táplálkozni eljárnak e poloskák a leg-

különfélébb szín virágokra, de a mikor elérkezik ivarzási idejük,

az Umbelliferák sárgás-zöld ikerkaszatjai, melyek forma tekintetében

is hasonlatosak hozzájuk, vagy az említett fészkesek mozaikszeren

elhelyezett korongvirágai a kisebbeket, az egész fészek a nagyobba-

kat bizony könnyen csalódásba ejtheti.

Az EupJwrhia Gfírardiana-n egész sereg legkülönbözbb fajok-

hoz tartozó zöldes-sárga, sárgás és vörhenyesbe át-

men poloska szokott tartózkodni. Az euphorbiákon különösen

a murva-levelek azok, melyek alakjukkal is megtévesztik a

poloskákat. A fzöld szín Palomena prasina csak forma által téveszt-

heti meg magát, bár bizonyos róla, hogy színétl ersen elüt he-

lyeken nem igen látható. Ugyanez mondható az összes zöld szín

rovarokról, melyeknek tág ter találkahelyet nyújt az egész növény-

zet. Itt azonban a zöld színnek különböz árnyalata is vonzólag

hathat az ugyanazon árnyalatú rovarra.

A Mantis religiosa-l akárhányszor láttam az Eryngmm canipestre-n^

melynek fakó- zöld színe teljesen egyezett az állat színével. St a

növény hengeres ágainak elágazásai az állat hengeres tora és lábai

tartásához olyan meglep hasonlatosságot mutatnak, mint kevés

növény és rovar.

A szürkés -barna szín szöcskékrl és sáskákról ismeretes,

hogy mily elszeretettel keresik fel ivarzás idején a ftl szabadon

maradt csupasz kis földterületeket, melylyel színük annyira egyezik.

Meglep jelenséget láttam egyszer a házi legyeken. Ugyanis
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szszel lakásba szorult, liím legyek sorra keresték fel a világos fala-

kon található olyan feketés foltokat, melyek, test nagyságukkal vala-

melyest megegyeztek. Nemcsak hogy gyors mászásuk közben álltak

meg a foltoknál, vagy közelükbe szálltak, hanem rájuk is ugrottak

szakasztott oly módon, mintha a nstényre ugranának. Itt egész

pontosan meg volt állapítható, hogy ezek a fekete foltok nyilván a

nstény hatását tették rájuk.

St a Coleopterák közül is lehetne egynéhány ily esetet fel-

említeni. A sárga szín Ragonyclia fúlva párzani kiváló elszeretettel

megy sárgás szín Compositák (Aíatricaria, Chrysantliamum stb.) és

Umbelliferák virágzatára. Bár táplálék után a legkülönbözbb szín
virágoTíra is nagy számban jár és így az ivarzásra való alkalmat itt

is felhasználja. Ez az eset a fenti megfigyelésnek czéljainkra való

felhasználását ez okból nem zavarja. A szarva s-b o g á r és egyéb

barna és szürke bogár a fák barna ágait keresi fel találkahelyként,

míg a zöldek inkább a növények zöld részeit keresik fel e czélból.

Eddigelé csak a reczés- és álreczésszárnyúak, valamint a hár-

tyásszárnyúak között nem sikerült ivari mimikrit találnom.

Nem hagyhatom említetlenül, bár nem tartoznak a rovarokhoz,,

a virágpókokat, melyeknek rejtekül szolgáló virágok és saját színük

oly gyakran egyezik meglep módon. A pók bizonyára még ösz-

tönbl sincs tudatában annak, hogy az észrevehetsége a zsák-

mányul ejtend rovar szempontjából mennyire csökken azáltal, hogy
hasonló szín helyekre veszi magát. A póknak saját színe iránti

érzéke csakis ivari szempontból természetes, minden más szempont

csak antropomorfizmus, még akkor is, ha a két ivar színe eltér egy-

mástól, ekkor pedig feltehet, hogy mindegyik ivarnak az ellenkez

ivar színe iránt van nagyobb fogékonysága. Ennek bizonyítása a.

jövre vár. Ez a bizonyíték a pókok ivari mimikrijében korona-

tanú lesz.

Mindezek a következ tényeket engedik megállapítani :

1. Vannak rovarok, melyek imagó állapotuk bizonyos
szakában a hozzájuk hasonló szín és alakú tárgyakra vagy

ezek közelébe szállnak.

2. Az ilyen helyeken sokszor nagy mennyiségben gyüle-

keznek.

3. Egyes jelenségekbl megállapítható, hogy ebben e rovaro-

kat ivarzási ösztönük vezérli.

E három beigazolt tény a következk feltevésére jogosít fel

:

1. Egjes rovarok ivarzásuk idszakában nemcsak szag^-

lásukat, hanem látásukat is felhasználják a másik ivar

felkeresésében.

2. Valószín, hogy a szaglás a faj azonosságának meg-
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