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Adatok a Lycaena Bavius Ev. életmódjához.
Irta : Diószeghy László.

Báró Rothschild Charles úr megbizásából f. évi április 5—29-i^

felkerestem a Magyarországon általam felfedezett Lycaena Bavius Ev.

termhelyét. 1910 április 20-án gyjtöttem 6 cf példáuj^t, de miután

a növényzet fejldése ez idén jóval elbb mutatkozott mint 1910-ben,

jónak láttam már ápr. o-én odautaznom, bogy az áUat gyjtését és

megfigyelését el ne mulasszam. Április 6-án érkeztem meg Yiczére

(Szolnok-Doboka m.) s még aznap körülnézteiíL a termhelyen.

A kökény már virágzásnak indult a déh oldalakon, a fák rii-

gyei már ersen fejlditek voltak épp úgy mint 1910 április 20 körül.

Sajnos, már áprihs 7-én beáUott az eszés, ers, olykor orkán-

szer széllel, olykor hóval s ez áprihs 18-ig tartott. Ez id alatt szó

sem lehetett a gyjtésrl, a növényzet sem fejldött, így a környék

látszólagos jobb termhelyei után kutattam, végTe áprihs 20-án gyj-
töttem a Lycaena Bavius Ev. els jDéldánj'át.

Vicze és környéke 25—30 kilométer körzetben hegyes-dombos

vidék. A yidék 95'Vo-a felszántott, megmvelt terlet, kiirtott" szál-

erdvel, 10—25 éves erdk csak itt-ott tarkítják az egyhangú -vidé-

ket. Egyetlen uralkodó kzet a pala, ezen olykor igen vastag réteg-

agyagos homok.

Csuszamlások, omlások e szerint igen gyakoriak, oly amiyira,

hogy sok területre, a melyet 1910-ben láttam, most már alig ismer-

tem rá.

A megTunkálatlan hegyek oldalam csak a déh lejtkön van

számottevbb vegetáczió, a többi részen alacsony cserje, gyönge f.

Persze, csak azon déh lejtk maradtak munkálatlanul, a melyeknek

meredek volta kizárja a kapával való megmimkálást, bár idvel ez

is megtörténik : a nép szegény, minden talpalatnyi heljTB szkség van.

Ez id szermt a déh lejtk uralkodó növényzete egy sásfajta,

2—3 alacsony növény és a vörös várágú Salvia, vagyis a mezei

zsálya. Áprihs 20-ig csak itt láthattam egy-egy Papilio Machaon-ty

Rovartani Lapok. XS. 7—8. (1913. VI. 10).
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P. Podalirius-% eg-ynéhány Pieridát és a Lycaena Bavius Ev. is csak

itt volt található.

?^ Április 23-án szép idm lévén újólag' gyjtöttem a fenntneve-

zett lepke 3 cT példányát. Végre április 25-én megfigyelhettem az

els 9 állatot, mondhatom, nem kis izgalommal. Mégis, mieltt há-

lómba került volna, alkalmam nyilt megfigyelni, hogy ide-oda röp-

ködése közben csakis a Salvia húsos leveleit tünteti ki tartózkodá-

sával, kerülvén a környezet többi növénj^ét. Azonban az állat meg-

figyelése és gyjtése egyformán fontos lévén, a $ Bavius által fel-

keresett (S^aZvm-leveleket lehetetlen volt egyúttal át is néznem s mint

ntólag kiderül, majdnem hiába való is lett volna, habár ez a hernyó

tápnövénye.

Azonban a lepke,' különösen a cfcf elszeretettel keresik fel az

erdei szamócza fehér virágait, de a lejtk meredek volta csaknem

lehetetlenné teszik a lepke megfigyelését, különösen ha felfelé a ge-

rincz felé röpül.

Április 25-én délután érkezett meg Újhelyi József, a Magyar

Nemzeti Múzeum kiküldöttje, a ki a következ napokon, valamint

Varga Béla ottani ev. ref. lelkész rendkívül kedvez segítségével

megersíthették azon feltevésemet, hogy az annyira kutatott tápnÖ-

vény a Salvia.

Ugyanis UjHELYi-nek sikerült egy ? L. Bavius Ev.-t meg-

figyelni a mint egy petét rakott le a fenntnevezett növény szárára.

Az igen kicsiny, de azért tisztán kivehet világos zöldeskék pete

képletesen szólva szinte új ert kölcsönzött a már említett igen me-

redek terrénumon való mozgásra és 28-áig mindhárman ezen a he-

lyen gyjtöttük az állatot váltakozó szerencsével s olykor bizony

irigységgel is talán. Több petét azonban lehetetlen volt taláhiunk,

bárha a $?, mieltt hálónkba kerültek vohia, minden funkczióját

figyeltük.

Ekkor történt, hogj az igen fáradságos és ránézve igen gyönge

eredmény elkeserítette a mi önfeláldozó, hazánk legújabb lepkészét

Varga tiszteletes barátunkat, egyszeren otthagyott bennünket mint

Szent Pál az oláhokat.

Újhelyi barátom is megelégelve az órákon át tartó eredmény-

telen lesést, elment — mint monda — „Mycethophilidákat" gyjteni.

Mire visszatért, irigykedve nézte az én azóta gyjtött, kopott két

.Bamts-omat. Ez délután 3 órakor történt s miután nagy volt a hség,

sietnünk kellett haza, hogy még frissen jDreparálhassuk az állatokat,

mieltt ez lehetetlenné válik puhítás nélkül.

Épp végeztünk a munkával, nüdn a hségtl kij)irultan, izzad-

tan beront a mi kedves lepkész-lelkésznk és minket mintegy lesaj-

nálván, szó nélkiil egy széknek elkeresztelt alkalmatosságra lepihen-
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xén. elszedi zsebébl a papirzacskós skatulyáját és kezdi bontogatni

a zacskókat. Elkerül egy. majd 2—3 E. Cardamines. — mi ekkor

TT.mFj.YT-vel összenéztünk, megmosolrogván ritkaságait, persze nem
.értvén elbbi fölényes viselkedését. Aztán elkerültek kopott és

kevésbé kopott Gonopteryx rJiamni-k. rapae-'k. napi-k. ép csápokkal

vagy azok nélkül, — s mi csak mosolygunk kitartóan. Egyszerre

azonban felderül az arcza. jön egy Bavius, 2, 3, 4, egészen 6 példá-

nyig I Bizony az én kedves lepkész-tanitványom (én vezettem be a

lepkészet gyönyörségeibe) egyszerre mester lett szemünkben a

„remek" bemutatása utáji. Bár használható állat alig akadt közöttük,

kinyújtám kezemet a croesusi kincseket rejt doboz után, — de a

lanítváuy felmondta nekem szolgálatait av^'al a röxiá kijelentéssel,

hogy most már is a múzeumnak gj'üjt. Véletlenül Újhelyi arczára

Jkerült tekintetem. — s czáfolja meg. ha nem igaz — kajánul mosoh'-

gott biz" I

Ilyen és ehhez hasonló epizódok között mesélte el most már
Á. ,-nag\' tanit^'ány'', hogy fölfedezte a L. Bavius-ok \'ilágkongresz-

szusát s ha hálóján (mehTiek szövete az egyöntetség elvét a marasz-

taló, barátságos kökénybokrok jóvoltából felmondta) át nem. mene-

Jkühiek. most már talán 15 darab is lenne.

]Síásnap. áprihs 29-ikén. már korán megjelentünk a fentjelzett

kongresszus színhelyén, mert barátunknak hivatalos gylése lévén

9 órakor ('azonban még 10 után is velünk volt), hozzáfogtunk a

Bavius-o'k megtizedeléséhez.

Itt aztán gjüjtöttünk elég szép anyagot, sikerült a petegn'üjtés

is, a megfigyelés is. ameljTl a következkben számolok be :

A Lycaena Bavius Ev. bárha igen sok Salvia-bokrot keres fel,

.azok közül csak a legegészségesebbeken idzik hosszabb ideig, mikor

is a küls levelek szárain behatol a középlevelek közé és csak a

legfrissebb levelek aljára rak le egy-egy petét. A szárra ritkán,

küls levélre egyáltalában nem petéz. Öt, tíz és ennél több

j)etét csak a már fejld virágra rak s minden egyest igen jól

rejtve, védve.

A petelerakás úgy történik, hogy keresi a levél erre alkalmas

gödröcskéit s miután lerakott egy-két petét, megfordul és ugj^anott,

vagj' a közelben folytatja ebbeh mimkáját ; ha elvégezte, lassan

kisétál és most már messzibb röpül, mintha alaposan megköny-

nyebbült vohia.

A hernyók — amint megfigyelhettem — 7—10 nap alatt kehiek

,M és a friss virágban láthatatlanul eltnnek s ez igen megnehezíti

.majd ScffimjT A^TAL mmikáját, aM a pete és a hernyó leírását végzi.

A lepke röpülése kömiy, lebeg, de nem gyors s még meg-
:2avarás után is csak rövid távolságTa röpül. Azonban ha csak a
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legkisebb szél mozgatja a növényeket, igen könnyen szem eltt

téveszthet.

Reggel 8 órakor, ha szép az id, már röpül, délután 3 órakor

igen ritkán, de déleltt még borús idben is gyjtöttünk egynéhányat.

Elterjedtsége Erdély északkeleti részének védett déli lejtin

— ha a tápnövény nagy mennyiségben van jelen — valószín.

Vicze környékén : Kékes, Czente, Apáti, Borzas, Böd, AjDanagyfalu

környékén biztosan elfordul, azonban Bethlen-ben már nincs, mert

ez a helység egy hvös völgyben fekszik. A Czibles-en és elhegy-

ségeiben szintén nem fordul el, ami különben is alig lehetséges.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a L. Bavius Ev. egyet-

len rokonával sem téveszthet össze, legjellemzbb bélyegeit már

ismertettem e helyen.^ Legközelebb áll hozzá a Lt/caejja 5aíon Bgstr.

és nem a L. Orion, mint Dr. Seitz mondja, ezzel együtt röpül, de itt

ez még ritkább.

Miután az összes gyjtött anyagot áttekinthettem és összehason-

líthattam a kisázsiai példányokkal, megállapíthattam hogy lepkénk:

azoktól eltér és azért külön névvel jelölend.

A Lycaena Baviiis Ev. var. hungarica^ hímje élénkebb zöldes-

kék vagy' türkizkék, igen ritkán ibolyás fénynyel, a narancssárga

foltok a hátsó szárny felületén határozottabbak, egy esetben majd-

nem az elüls szegélyig érnek, csak két esetben hiányzanak..

A $ $ hátsó szárnyának ^A része sötét kékeszöld vagy
ultramarinkék, az elüls szárny 2/3.^ szintén türkizkék
vagy kékeszöld behintés. Egészen kék behintést $ példányo-

kon nem észleltem, bár jól lehet, hogy ez is lehetséges. Mindkét

nem fonákja világos, gyöngén ibotyásszürke, rajta a pettyek rend-

kívül váltakozók. Az elüls szárny töve felé es pettyek száma
1— 5-ig váltakozik, olykor igen sok úgynevezett „fiók" pettj^el vagy
azok nélkül, olykor pedig összefolynak a közeles pettyek vagy épp
úgy mint a L. Icarus ab. arciiata WEYMER-nél a két széls pont az

alsó szegélyen ívelten összefolyt stb. Az Újhelyi József által

gyjtött egyik $ mindkét hátsó szárnyán ers fekete középpont van,

ezen állatot a Magyar Nemzeti Múzeum szíves jóváhagyása remé-

1 Rovartani Lapok. XIX, 1912, p. 114.

2 Lycaena Bavius var. hungarica Diószeghy, nov. var. — (^ alis

supra alacre viridi-coeruleis vei türldseis, rare violascenti nitidis, macuüs
aurantiacis constantis interdiim usque ad raarginem anteriorem pertinentibus.

$ alis posticis iDarte ^A obscure violaceo-viridibus vei ultramarinis, alis

anticis parte 2/3 türkiseis vei violaceo-viride conspergatis. t:^ $ alis subtus

lucido violascenti-griseis, punctis valde variantibiis. — Habitat prope Vicz&
(Com. Szolnok-Doboka) Hungáriáé orientális (regio transsylvanica).
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nyében Varga Béla viczei ev. ref. lelkész tiszteletére ab. Vargai^-

nak nevezem el. Továbbá Báró Rothschild Charles úrnak általam

és ugyancsak Újhelyi József által a Magyar Xemzeti ]SIúzeum szá-

mára gyjtött egy-egy cf o^ példányát, melyeknek felületérl hiány-

zanak a sárgásvörös foltok ab. BothscJiildi^ -nak nevezem el.

Kétségtelen, hogy miután idk folyamán a fönt lent Lycaena Ba-

vius Ev. var. Imngarica még több példámba lesz ismeretes, válto-

zatossága különböz neveket fog' forgalomba hozni. Bár a lepke az

eddig ismert termhelyén is ig'en ritka és vöxiA élet s ezek mellett

nehezen gyjthet.

Xagysága változó, a g. v. hazai jDéldányai 20—27 nmi. között

váltakoznak.

A'égl ezúton fejezem ki ismételten köszönetünket úgy a

Magyar Xemzeti Múzeum, valamint az én nevemben is Varga Béla

^-iczei ev. ref. lelkész barátunknak, hogy szives vendéglátásával,

kalauzolásával lehetvé tette a ^iczei tartózkodást, közremködésével

pedig behatóan elsegítette a Lycaena Baviiis Ev. ismeretlen élet-

módjának sikeres felderítését.

Ugyancsak meleg köszönetiüiket fejezzük ki Dr. Zilahi Kiss

Endre barátunknak. Bethlen járás tiszti orvosának, a ki bájos nejé-

vel eg}ütt páratlanul magyaros vendégszeretetével, vérbeli entomolo-

gusok ragaszkodásával, örökre emlékezetessé tették az ott tartóz-

kodást.

Zenészek az ízeltlábú állatok közt.

írta : Hajxal Ignácz.

Ha az ember nyári idben végigsétál a balzsamos illatú hegp
xagy síksági réteken és mezkön, amellett hogy az de levegt

beszívja és tüdejét, végtagjait edzi, bizonyos természeti tnemémi'e

is önkénytelenül figyelmessé lesz, mert a madarak csicsergésén, a

források csergedezésén, a méhek zsong-ásán lávul különféle hangok

ütik meg fülét. Ilyen hangok : a hegedülés. czirpelés, csicserg'és és

kopogás, mind együttvéve pedig egy természetes hangversenyt alkot-

nak, mely a természet legkisebb zenészeitl : az ízeltlábú állatoktól

ered. Vájjon mi czélja van ezen áUatok folytonos muzsikálásának ?

Bátran felelhetném tán, hogy bizonyos önérdek, mert legtöbb esetben

szikiik érzelmeit akarják vele tolmácsohii és életpárt keresnek általa.

1 Lycaena Bavius ab. Vargái Diószeghy, nov. ab. $. — A var. Imn-

garica differt : alis posticis puiicto inediauo valde distincto.

2 Lycaena Bavius ab. Sothschildi Diószeghy, nov. ab. cT- — -^ '^s.r.

Jiungarica differt : alis maculis üavo-rufis deücientibus.


