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vertiee valcle fomicato, prothorace vittis duobus lateralibus : tibiis

aiiterioribus iiitermediisque brumieis, img-uicLÜis dilatatis. Veiiae longi-

tadiiiales et transversae totidem brmuieae. Pterostignia eloiigata,

bruiinea. Vemula príma traiisversa sectoris radiális prínii extra cel-

lulam cabitalein cubitimi tangens.

Ez a faj mint már az els megtekintésre is kitnik, a vulgaris-

csoportba tartozik s a Chrysopa vulgaris-nak közeli rokona. A csá-

poknak a tiztl számított els harmada (a legels 5—6 íz Idvételé-

vel) eo'észen barna. A második harmada ^ilágos. a csápok vég^e is-

mét sötét. A tíz szélesebb és világos sárgászöld. A fels ajak meg-

lehets széles, alsó szélei majdnem éx)ek. tapogatói vörösesbarnák.

Az arczon kétoldalt egy nagy elmosódott fekete folt látható. A fej-

tet hólyao'os. Az eltör szögletei tompítottak, elüls szélérl 2 fekete

vonal húzódili: a közepe felé. Végtagjai zöldesbarnák, az elüls és

középs tibiák részben feketék, a tarsnsok barnásfeketék. Karmai

kampósak. Közép- és utótora zöldes ; barázdái sötétebb barnák. Szárny-

erezete mindenütt egj'szín vörösesbarna, élesen határolt vöröses

szárnyjeg3'-g3'el. A radiáhs sector 1. anastomosisa a könyöksejten

kívül éri gi. könyökeret. A potrohon nincsen semminem foltozat.

Xao'vsága a Clw. vulgáris L.-éval megegyez. A Nemzeti !M-

zeum gyjteményében lév 4 példányt Pillich Ferenxz gyjtötte

Simontornyán.

A hangyák

nstényeinek önálló államalapításáról.

Irta : De. Szabó József.

A szocziáhs életet él rovarok között a házi méh államalaj)ítása

a legismertebb. Ennek az a magyarázata, hogy úgyszólván a sze-

münk eltt, a figyelmet megragadó körülmények között játszódik le

az egész esemény. Tudjuk, hogy a méhek bizonyos idszakokban

rajzanak, a mely abból áU, hogy az idösebbik Idrálj-né szárnyra-

kapva eUiagyja a régi államot tagjainak tekintélyes részével. A czél-

juk az. hogy új alkalmas otthont keressenek maguknak. Ha ezt si-

került feltaláhúok. akkor ezzel be is fejezdött az államalapítás, a

mehiiek femitartásához nem szükséges semmi más. csupán az, hogy
mindegjok tagja folytassa megszokott munkáját.

A méhekkel szemben a haug^'ák államalapítása nem ih'en egy-

szer és nem követhet 'úy könnyen figyelemmel. Legfeljebb annak

egyik feltn mozzanatát, a termékenyítést nézhetjük végig minden
utánajárás nélkül. A párzás ugyanis, miként a méheknél, a leveg-

ben, repülés közben megy végbe, a mit amiak idején lépten-nyomon
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láthatunk. Azt azonljaii, a mi ezután történik, nehezebben lehet meo--
íigyehii, mert a föld alatt vagy más rejtekhelyen játszódik le.

A hangyák királynit tudvalevleg rajzás alkalmával nem kíi-

vethetik szárnyatlan munkásai,i a hímek pedig ezután csakhamar el-

hullanak. A királyn tehát a párzás után teljesen magára van ha-
gyatva és mint látni fogjuk, egészen elölrl kell kezdenie családjá-

nak, illetve államának alapítását.

A hangyaállam alapításának kérdése hosszú ideig megoldatlan
probléma maradt és mint minden olyan esetben, a hol csak föltevé-

sekre szorítkozunk, többféle nézet uralkodott.

Fölöslegesnek tartom ezelmek a hipotéziseknek képviselik
szerinti felsorolását, mert már szerencsésen végrehajtott kísérletek

eredményei a valóságot tárják elénk. így Lubbock, Mc. Cook, Bloch-
.MANN, FoREL, Wheeler, Jaxet, V. BuTTEL, AVasmanx és másokuak a

kísérletei és megfigyelései kiderítették, hogy a hangyák királvni
miként alapítanak családot, illetve államot.

A régebbi teóriák kíizül a két legellentétesebl) l^izonyult he-

h^esnek. Az egyik t. i. arról szólt, hogy a királynknek a család-

alapításhoz nincs semmi idegen segítségre szi^iksége. A másik pedig
azt igyekezett bizonyítani, hogy csakis idegen segítséggel képesek rá.

Ez alkalommal az államalapításnak azt a módját ismertetem, a

midn a Idrálj^n minden idegen segítség nélkül alapítja meg kis

családját, a melybl késbb 0I3" csodálatos szervezet államok fej-

ldnek. Erre vonatkozólag ugyanis saját kísérleteimre, megfigj^elé-

seimre is támaszkodhatom,

A családalapítás elzményei meglehetsen eg3"formán játszód-

nak le. A rajzás után a megtermékenyített nstény visszátér a földre*

A legels gondja az, hogy szárnyaitól, a mel^^eknek már ezentúl semmi
liasznát sem vehetné, st családalapító munkájában csak akadátyúl

szolgálna, megszabaduljon. Nem sok megerltetésébe kerül a szár-

nyak eltávolítása, mert a szányban a megtormékenjátés után két-

ségtelenül oh" változások mennek végbe, a melj^ek azt megkönnyí-

tik. E mellett szól az a tapasztalat, hogy a meg nem termékenyített

királyn nem képes szárn3"ait eltávolítani, ha csak munkásai le nem
rágják róla.

Ha rajzás után megfogunk egy szárnyas, megtermékenyített

királynt, alkalmas dobozban vag}" üvegcsben végig nézhetjük,

liogy miként szabadul meg szárnyaitól. Láthatjuk, hogy eleinte

szárnyait minduntalan kiterjeszti a memydre csak lehet, azután hol

az egyik, hol a másik oldalon levt nyomogatja a doboz fenekéhez,

majd lábaival addig piszkálja, míg el nem válik a törzsétl.

1 Helyesebbnek tartom a magyaros' munkás elnevezést, mint a német-

bl szolgailag lefordított s leginkább használt dolgozó kifejezést.
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Miután a királyn az öncsonkítást befejezte, azonnal hozzáfog-

lakásának az építéséhez. Alunkájának az a czélja, hogy a kühdlág-

tól' teljesen elzárt kis helyiséget építsen. A különböz fajok több-

nyire bizonyos hetyek iránt viseltetnek elszeretettel. Ig,y megfigyel-

tem gyjtéseim közben, hogy a Gamponotus ligniperda többnyire k
alatt, a Gamponotus herculeamis korhadó fában, a LeptoÜiorax-ok ns-

tényei Ivedig kéreg alatt, kis száraz fadarabkákban falazzák el ma-

gukat. Rendszerint otyan helyet keresnek fel, a mely a faj fészke-

lési módjának lehetleg megfelel. Bárhol találjuk is ket azonban,,

minden esetben azt tapasztalhatjuk, hogy kis helyiségük, a mely

nagyjából számítva, termetük 5—10-szeres nagyságának felel meg,

teljesen el van zárva minden oldalról.

Mihelyt lakásuk rendbehozásával elkészültek, megkezdik a

peterakást. Hogy miként megy ez végbe, saját megfigyeléseimrl

számolhatok be.

1909 júniusában Ajnácskn a Szárk-hegy erdejében három

példány Gamjjonoíus ligniperda királynt találtam q^j lapos k alatt.

Egymástól elkülönített, körülbelül 4—5 cm. átmérj, ^/2 cm. \\\é\j

kis üregekben voltak. Szárnyatlanságuk és a mindenfell elzárt he-

lyiségük figyelmeztetett arra, hog}'' családalapító királynkkel van

dolgom. Örömmel láttam, hogy még a peterakást nem kezdték meg

s így kitn kísérleti anj^agnak kínálkoztak. Haza is vittem mind a

hármat. Külön-külön rövid, vattával elzárható üvegcsövekben helyez-

tem el mindegyiket, a melyben minden dolgukat jól megfigyelhettem.

Úgy látszik új lakásukat megfelelnek találták, mert már át-

költöztetésük harmadik napján az 1. és 2. számú üvegcs lakója,

megkezdte a peterakást. A 3. számúban csak az ötödik napon pil-

lantottam meg az els petét. A tizedik naj)on már 13— 13 pete volt

az 1. és 2. számúban, a 3-asban pedig 10. Ezentúl a királynk be-

szntették a peterakást és minden jDÍllanatukat a peték gondozására

fordították. Állandóan föléjük hajoltak, folyton tisztogatták, nya-

logatták. Megható volt' nézni, hogy mily félt gonddal hurczolták

az Qgj csomóba ragasztott petéket, ha világossággal zavartam meg
ket. A peték közvetlenül a lerakásuk után szárazak voltak, csak

azután a rábocsátott váladéktól ragadtak össze. Két hét leforgása

latt megduzzadtak, két végükön világosabbá, csaknem átlátszóvá

váltak.

Az ötödik hét elején azt a meglep felfedezést tettem, hogy

mind a három királyn petéinek a száma megfogyott. Az 1. számú-

nak tizenhárom petéjébl csak három, a 2-esnek ugyancsak tizen-

három petéjébl mindössze 7, a 3-asnak tíz petéjébl csak 4 volt

meg. Ez a megfigyelés megersíti FoREL-nek és másoknak azt az

állítását, hogy a királynk esznek saját petéikbl. Az ötödik hét vé-
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gén az l-es és 3-as összes petéit elfogyasztotta, ugyanezt megtette

a hetedik hét végén a 2-es számú is. Két liétig élt még ezután az

l-es és a 3-as, követte ket a halálba a harmadik hét végén a 2-es

számú is. Kimiilásukat annak tulajdonítom, hogy teljesen száraz

üvegcsben tartottam ket, azaz nem g'on'doskodtam megfelel ned-

ves leveg'rl.

A családalapítás további összefügg lefolyását a szabadban
megfigyelt egyes mozzanatokból kömiyen összeállíthattam. Xagyon
tanulságos volt rám nézve a Hvösvölgy egyik déhiek fekv helyén

felfedezett családalajDÍtó, a Camponotus Uyniperda királyn különböz
állapota. Itt csaknem minden k alatt találtam egyet, némelyik alatt

kettt hármat is. Voltak közöttük olyanok, a melyek még nem fog-

tak peterakáslia. csupán liörtönük volt elkészítve. Elfordultak olya-

nok, a melyelaiek már jietéik, st a melyelaiek már jól kifejldött

lárváik is voltak. Találtam végül olyanokat is, a melyek 4—5 fejlet-

len munkását már fölnevelte, de még be voltak falazva, nem érint-

keztek a külvilággal. Ezelaiek a látása után könny ^'olt meg'gy-
zdnöm arról, a mit szerencsésebb Idsérletezk a szobában nézhet-

tek végig, hogy t. i. vannak olyan hangyák, a melyeknek királyni

teljesen önállóan és minden Idvülrl származó táplálék felvétele nél-

kül képesek 4—5 munkásból álló családjukat felnevelni. S ha ez

sikerül nekik, akkor a munkások kibontják bölcsjük falát, hogy
odakint táj^lálékot szerezzenek. Az állam további fejldését a ked-

vez viszonyok gyorsítják. Ha aUialmas a fészek fekvése és könnyen
megszerezhet a szükséges táplálék, egy-két év alatt az öttagú csa-

ládból ezreket eltartó, csodálatos szervezet áUam lesz. Ezután már
íi kiráh'n nem tesz egj^ebet, nünt ididnt lerak egy csomó jDetét.

i\ melyeknek a gondozását a kühálággal érintkez munkások veszik át.

Hogy tulaj donlcépen mi^'el táplálják önmagukat a bebörtönözött

fiatal királynk, határozott feleletet adni ezideig nem tudunk. Ön-

magula'ól nem igen kell gondoskodniok, mert a koplalást nagyon
hosszú ideig kömiyen kibírják. Forel kísérlete szerint 9 hónapig is

el vamiak élelem nélliül. Az én birtokomban leghosszabb ideig egy
zelemkai CaDijJonotus-nstény 72 napig koplalt és még ezután is tel-

jesen eleven volt és jóízen fogyasztotta el az odanj'-ujtott táplálékot.

Valószínnek tartják, hogy rendkívüli módon kifejldött zsírtestük

képesíti erre.

Xagyon kevés biztos adatunk ^"an arról is. hogy miként táp-

lálják lárváikat. Egyetlen határozott megfigyelése Jacob HuBER-nek
van, a ki látta, hogy az Atta sexdens királynje a saját petéivel táp-

lálja fiatal magzatait. Arról pedig magam is és mások is meggy-
zdtek, hogy a királynk esznek saját petéikbl. Hogy azután a félig-

megemésztett táplálékot adják-e a lárváknak vagy pedig megemésztve
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hatalmasan kifejldíitt nyáUvamirigyeikkel termelik a szükséges élel-

met, nincsen eldöntve. Akárhogy is van azonban a dolog, az az egy

bizonj'^os, hogy a családalapító királynk saját testük rovására neve-

lik fül els munkásaikat, raert bebizonyosodott ténj az, hogy sem

tartaléktáplálékot nem halmoznak föl els helyiségükben, sem pedig^

el nem hagyják addig börtönüket, a mig 4—5 munkásukat f()l nem
nevelik.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.
Irta : Díószeghy László.

1. Zethes musculus Méx.

Els sorban is ezzel a hazánkra néz\'e új fajjal kell foglalkoz-

nom. Kényszerít erre az állat érdekes volta s az általam eddig ismert

termhelyek (Amur, Ussuri, Korea, Japán) roj^pant távolsága.

^

Ezen lepkét Borosjenn Báró Solymosy Lajos parkjában vi-

rágzó hársfa alatt 1913. évi július 3-ikán éjjel gyjtöttem.

Ismeretes, hogy a midn a hársfák virágzásban vannak, azok

édes, intenzív illata messzi távolságról odacsalja a környék Xoctuáit.

Itt is, a százados hársfák dús virágai az alsó hatalmas ágakat majd-

nem a földre húzzák s így könnyen hozzáférhetvé teszik az acetylen-

reílektorral való gyjtést. A lepkék jelenlétét azok fényl szemei

elárulja és így válogathatjuk a szükséges állatokat.

A nevezett éjjel is ilyenformán gyjtvén, került hálómba a

fennti állat repülésközben. Könnj^ed lel^eg szállongása a Boarmiákéra

emlékeztetett s csak midn rövid id múlva Idkerült chloroformos

üvegembl, lepdtem meg az egészen friss, sértetlen állat különös

voltán. Óvatosan feltztem azt és hazasiettem, hogy a rendeUcezé-

semre álló szerény müvekbl amiak determinálásához hozzá fogjak.

Természetes, hogy sehogy sem akadtam rá, de legalább rajz-

ban a hozzá leginkább hasonló Pseudojjhia-nemhez tartozónak gon-

dolván, az újból feléledt állatot nedves homokra tztem, hogy más-

nap reggel kénj-elmesen feszíthessem.

Az izgalom jóformán alig hagyott aludni s reggel mieltt hozzá-

fogtam volna a praeparáláshoz, a még mindig él állattal eldicseked-

tem Gábor Péter csendrhadnagy barátomnak, a ki velem reggeli-

zett s az biztatására újból hozzáfogtam a kutatáshoz mveimben^
persze hasztalan s így került aztán hamarosan a deszkára.

A napokban Budapesten lévén, a magammal hozott állatot fel-

1 Újabban elkerült a Kaukázusból is (Maikop, Sotsclii), a honnan
Herz említi (Annuaire Mus. Zool. St.-Pétersb. IX, 1904, p. 304).


