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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.
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Ha az ember elmélyed a zenébe, mintha hallani vélné, mint mondja

a szöcske pl. ezeket : „Egy fiatal szöcskeúrfi, a zöld kabát tulajdo-

nosa, ezen nem közönséges úton keres magának életpárt!" És ennek

megfelelleg éppen hasonlót hiondanak a többiek is, más-más zene-

hangot alkalmazva.

Ha a víg osaj)atot közelebbrl megfigyeljük, eme sajátságos

zenészeket öt csoportra oszthatjuk, mint : zümmögök, karczolók,.

dobolók, fütyülök és kopogókra. De akarjuk a zenéhez venni ama
könnyed suhogó kelepelést, melyet a szárnyak alkalmas kiterjeszté-

sénél pl. a szöcskék, szitakötk és lepkék röpködése alkalmával

hallhatunk.

Vegyük tehát sorra e különös zene eredetét.

1. Zümmögés. Mindannyian ismerjük a bogarak és a poszniéh

mély zümmögését, az éppen oly mély surranását az éjjeli lepkének^

a dongó- és szobalégy magasabb hangú döngicsélését, a szúnyog

még magasabb hangú zümmögését, melylyel az embert, kit meg"

akar szúrni (csípni), gj^akran figyelmessé teszi. Mind e hangok a

gyors szárnj^csattogástól származnak. Ha a zongorahúr oly gyorsan

rezeg, hogy a szem már nem látja, akkor hallható hangot ad ; ha a

rovarszárny oly gyorsan csattog, ugyanazt teszi. Ameddig a poszméh

vagy cserebogár mozgásban van, szárnyainak csak bizonj^os csillo-

gását látjuk, következetesen annak csattogását is hallanunk kell, mert

a leveg rezgésbe jön, a hang pedig nem egyéb, mint a leveg rezgése

A poszméh maga több mint negyven mozgást tesz szárnyaival egy

másodpercz alatt, a kisebb rovarok azonban még többet. A hangok,

melyek ezáltal keletkeznek, részint közvetlenül hallhatók, részint,

magasabb hangúak, melyek füleinkbe jutnak. Itt-ott a hangképzés-

bizonyos mellékkészülék által támogattatik. Sok légynek és szúnyog-

nak pl. szárnyaik mögött még két billeg, apró, ruganyos szögecska

van, alig Qgj milliméter hosszúsággal, melyek végükön bunkóalakúan

vastagodnak ki.

Ezek részint kormányzó eszközül szolgálnak, amennyiben az.

állat ezeket elre vagy hátra hajtja, irányíthatja súlypontját, úgj.^

hogy feje hol fölfelé, hol lefelé lehet irányítva és igj a repülés a

megfelel irányban történik, másrészt pedig a gyors szárnycsattogás

alkalmával lökés éri és együtt rezegnek ; kicsiségüknek megfelelleg

igen magas hangot kell, hogy adjanak. Ha az ember a szúnyog-

zümmögését utánozni akarja, igj tesz : z . . . . z-z-z ; ez a „z" hang

leginkább felel meg a legmagasabb hangoknak, melyek e hangnem-
ben foglaltatnak.

Mire való már most e zümmögés ?

Eredetileg tán önkéntelen njdlvánulás, mely a nagyon kis állatok

repülésének gépies feltételébl, a gyors szárnyrezgésbl származik,.
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némely esetekben az alkalmazkodás által a tér felismerhetetlen jelen-

tségét n3^erte. Ömnagáben kömiy eszköz egyfajtája állatokat együtt

tarthatni. A szúnyogok hímjei pl. nstényeiket már messzirl ismer-

hetik fel magashangú zümmögésük által. Ahol sok a táplálék, ott

sokat zümmögnek és ez csalogatójelül szolgálhat más, eledelt

keresknek.

Egy természetbúvár errl ígj nyilatkozik : A 80-as években

egyszer egy erd közelében sétáltam. Csodálkoztam az erd hangos

voltán, amely itt uralkodott. Az egész mintegy km.^ területen úgy
zsongott, mint egy nagybg. Mi lehetett itt ? Cserebogaras esztend

volt és a cserebogarak milliói, melyek a fiatal cserfákat ellepték,

idézték el e zajt egyenletes zümmögésük által ; ez mély, végtelen-

ségig tartó változatlan hangú zünmiögés volt, mint amilyet a nagy-

bg utolsó húrja elidéz. Midn ismét a mezre léptem, százával

hallottam még az új jövevényeket. Úgy látszik, éppen bábjaikból

kibújva, jöttek a körülfekv szántóföldelirl és mindannyian egyene-

sen az erdnek tartottak. Hogy ismerték volna ez irányt, ha nem
társaik zümmögésébl ?

Némelyeknél megállapítható, hogy zümmög hangjuknak eredete

szándékos és czéltudatos. így ismeretes, hogy fiatal anyaméheink,

míg a sejtben bezárvák, „tütülnek", „kvákognak". Ez a szk tér

által félig elnyomott zümmögés, miáltal a méhkas lakóit verbu-

válják.

A nagy, középamerikai góliátbogárról olvastam, hogy fejnyulvá-

nyaival ujjnyi vastag ágat körülvesz és rettent gyors repüléssel az ág

körül forog. Ezt addig szokta folytatni, míg az ágacskát le nem fré-

szelte. De nem ez a czélja, hanem inkább az, hogy az ebbl szár-

mazó zümmögés, dongás által párját hívogassa.

2. Karczolás. Ha pl. egy szút gombostre szúrunk, azt fogjuk

tapasztalni, hogy az állat bizonyos karczolva-fütyül hangot ad, a

mennyiben nyakát fel és alá mozgatja. Más bogaraknak hasonló

tulajdonságuk van ; karczoló hangot adnak, ha szükségben vannak

;

ha a nyakpajzs éle ezzel érintkezik, karczolja a durva helyeket és

imien származik a hang. Arra szolgálhat, hogy társait az ellenségre

figyelmessé tegye.

A hangképzésnek ugyanaz az alapja, egy durva felületen lev
karczolás, a rovaroknál sokféle alkalmazásban van, különösen a

szöcskéknél, hol az csalogató eszközül szolgál. A lábakon, csípkön

vagy szárnyakon kis dörzsöldeszkájuk van, apró felületek ezek,

melyek rendesen szabályos léczecskékkel vannak ellátva. Ha egy

mm2-en 60 ily léczecske van s ha valamely tárgygyal oly sebesen

végighúzunk rajta, hogy az másodperczenkint 100 mm.-t érint, úgy
nyilvánvalóan 6000 ily léczecskét érint másodperczenkint, így tehát
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6000 rezg-ést is idéz el másodperczenkint : ez oly hangot szolgáltat,;

mely hangszereink legmagasabb regióiban található.
{

Apró szöcskéink lábaikat gyors, rövid mozdulatokban dör-

zsöHk szárnyaikhoz és így majdnem folytonos, szakadatlan czirpe-

lést (karczolást) idéznek el. A nag,y zöld sáskát messzirl fel lehet

ismerni szakadozott hangjáról. Hátsó hosszú lábait magas mozgással

emeli fel és le ; valahányszor a dörzsöldeszkácska a száni}^ mellett

elhalad, rövid csörren karczolás hallatszik.

Tücskök és lótetk nem a lábaikat dörzsölik a szárnyakhoz,

hanem szárnycsúcsaikat, a mi félig fütyül hangot idéz el. E zene

czélja valószínleg szintén a csalogatás. A hol valamelj^ rovarfajnál

dörzsöldeszkákat találunk, biztosra vehetjük, hogy hang elidézésére

szolgálnak, ha hangokat különben nem is hallunk. Már apró szöcs-

kéink hangja sem vehet észre némel}^ emberi fül által épp úgj%
mint a kis denevérek czinczogása.

Egy természetbúvár errl így ír : ,.Yoltam egyszer egy társa-

ságban, metynek kétharmad része a szöcskék czirpelését igen han-

gosnak és kellemetlennek találta, míg egyharmad része egyáltalában

nem hallott ebbl semmit". Minden fülnek van hanghatára, melyen
túl nem 'terjed hallókéj) sssége. Es így lehet az állatországban még
számos apró zenész, melyet nem hallunk, míg k maguk, apró,

alkalmas hallószervekkel vannak ellátva, kölcsönös meghallgatásukra.

A dörzsöldeszkák némety rovarnál ki vannak mutatva, melyeket

elbb némáknak tartottak s ilyen, tlünk észre nem vehet készülé-

kek talán a hangyáknál az egymással való közlekedésük czéljaira is

játszanak szerejDet. Öslényi rovaroknál is találtak már karczoló

szerszámokat.

3. Doholás. A prücsköknek nemcsak hegedjök, hanem dobjuk

is van. A potroh hátsó részén egy dobhártya van kifeszítve üstalakú

métyedés felett, mintegy 3 mm. átmérvel. E dobhártyát egy ers
izom hozza rezgésbe és éppen úgy hangzik, mint az üstdob, csak

apróságának megfelelen magasabb haugnemben. Az énekl prücsök

(Cicacla) nálunk ismeretlen ; délen körülbelül addig található,

a meddig az olajfa honos. De a hol ez van, ott figyelmessé lesz az

ember rá, ha jókedvében van. Egyetlen állatka dobolása húsz léjDés-

nyire annyira betöltheti az ürt, hog}'^ a hallgató azt sem tudja, hol

keresse. Mindig azt hiszi, hogy közvetlenül maga mellett dobol.

4. Fütyülés. Azaz hangképzés, a leveg kiszorítása által. (Leg-

nagyobb éjjeli lepkénk: „a halálfej" fütyül, ha megfogják). A hang
valószínleg a j^otroh els gyrjének egyik résén tódul ki, metyen
át e pille levegt szorít ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba.
BuRMBisTBR azt írja, hogy a legyeknél is van ilyen fütyülkészülék,

melybl zümmögésüket magvarázza. Légzosveikbl levegt szorí-
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tanak ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba. De valószínbb, hogy,

mint fent láttulr, a szárnymozgások ennek elidézi.

5. Kopogás. Némely bogár összekoi^og. Legismeretesebb példa

rá az ú. n. íjattogóhogár. Fekete, magaslábú bogár, mintegy 6 mm.

hosszú. Ha fogságban tartva a skatyulyában, a skatutyán szrrel

végighúzunk, úgy a hangot valószínleg oly jehiek tartja, hogy faj-

rokona van közelében s ilyenkor 6 — 8-szor kopog egymásután, a

mennyiben röviden szólva, az álkapcsával a skatulya fenekét ütögeti.

A termiták kopogás által adnak egymásnak jelt. A dolgozó csapat

vezére idrl-idre fejével kopogtatja a földet, hozzátartozói erre

zizegéssel felelnek és kettzött buzgalommal fognak hozzá a munká-

hoz. Yalószin, hogy azon állatok közt, melyek társas életet éhiek,

ily jeladások jobban vannak elterjedve, mintsem azt jelenleg még
tudjuk.

A Melanargia Galatea L. egy érdekes

eltérésérl.
Irta : Mondok József.

Alult é^d július l4-én gyönyör idben, íiam kíséretében ki-

rándulást tettem a „Nagy-Kevély" észak-keleti lejtjén elterül ka-

lázi erdben, a hol közel a hegy aljához, már a reggeli órákban

szorgalmasan gyjtöttük az itt nagy számban repked Zygaenákat

és Melitaeákat. E közben a M. Galatea L. lejDkefajnak egy rendkívül

sötét és a rendesnél jóval nagyobb $ példányát sikerült hálómba

keríteni. ^Slinden igyekezetünk ellenére, azonban sajnálatunla-a nem
sikerült ennél többet a szép fajeltérésbl zsákmányul ejtem.

Ezért az alábbiakban ismertetett állatot nem is látom el külön

né^^^el, de fenntartom ezt magamnak azon idi^ontig, a míg nekem
vagy másoknak esetleg sikerülne ezen érdekes aberatióval megegyez
példányokat oly számban fogin, hog}'' ezáltal egj külön név feláUí-

tása indokolliató legyen.

Közelebbi szemlélés és az idevágó leírások révén megállapít-

hattam, hogy a birtokomba jutott teljesen ép és kifogástalan álla-

potban lev minden eddig leírt sötét (zaZaíea-aberatiotól és varietás-

tól eltér, mely körülmény zsákmányomat annál becsesebbé teszi.

A mondottak után felteszem, hogy az állatnak tüzetes leírása

•egyébiránt is érdekldést fog kelteni.

A képekbl, melyek egyike egy normáhsnak mondható lepkét,

a másik pedig a sötét példányomat az eredetiekhez 4 : 5 arányban

mutatja, nehézség nélkül kideríthet, hogy a szóban forgó jDéldányom

sem a Spuler által (Die Schmetterhnge Europas. I, p. 32) Daub
gjáij temenyébi leh^t sötét példánj^nyal, sem pedig a Seitz : (Die


