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A Saga serrata Fabr. elterjedése hazánkban.
Irta : Dr. Horváth Géza.

A magyar fauna egyik jellemz vonása, liogy a déleurópai fa-

jok fölös számmal vannak benne képviselve. így van ez nemcsak a

magyar tengermelléken, mely, mint tudjuk, eg'észen a mediterrán

régióhoz tartozik, hanem ezt tapasztaljuk az ország belsejében is, a

hol szintén sok déleurópai faj él. Számos példát találunk erre vala-

mennyi rovarrendben.

Eg-y ilyen érdekes déleurópai rovar nálunk a Saga serrata Fabi;.

nev szöcskefaj, mely érdekldésünket több szempontból megérdemli.

Hogy ez a termetes Locustida a magyar tengermelléken honos, az

egészen természetes, mert a mediterrán régióban Spanyolországtól

Dél-Oroszországig és a Kaukázusig el van terjedve : de nlfordul

Magyarország belsejében is .

Fabriciüs 1793-ban Lociista serraia néven eredetileg ^lagyar-

ország'ból írta le, megjegyezvén, hogy a rovart valami I)(jm. Hvbnek-
tl kapta.i Ez a Dom. IIybxer vagy (.a mint nevét tulajdonlíépen írta)

J. G. HüBNER a hallei egyetem állattani múzeiunának íelügyelt'lje volt,

a kitl Pabricius sok új rovarfajt kapott leírás végett, tí.ibbi között

a szóban forgó ro^art is. Valószínnek tartom, hogy a feltn ma-

gyarországi rovar a IS-ik száza- végén Budán élt valamelyik rovar-

gyüjttl, alkalmasint Koy TóBiÁs-tól került liüBXER-hez. Ebbeli fel-

tevésemet arra alapítom, hogy Koy, a ki az akkor Halléban székelt

Academia Leopoldino-Carolina Naturae Curiosoruni-nak szintén tagja

volt, tehát hallei természetvizsgálókkal bizonyára összeköttetésben

állott, a Locusta serrata fajt már ismerte és 1800-bán megjelent rovar-

jegyzékében^ Budáról felsorolta.

Frivaldszky János 18G7-ben a budai Sas- és Cxellértlieo-'vrl,

.

1 J. Che. Fabriciüs, Entomolog. systemat. II. j). 43. (1793).

2 ToBiAS Koy, Alpliabetisc'hes Verzeichniss meiner Insectensammlung.

Ofen 1800. p. 63.
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továbbá u niehádiíii riirtk'i felett emelked Domogietrl említette^.

Utána PTkrmax Ottó lS7i-ben Kolozsvárról, Dii. Cjiyzp:r KoRNÉr>

pedig 1884-beii Sátoralja-Ujhelyrl jelezte^. Puniíuk G-yula a magyar
famia-kataloo-nsbaii'* 1899-ben az addig ismert hazai termhelvekhoz

még F'iumét és Zengget is hozzáadta a ma^'var tengermellékrí'jl.

Innen egyébiránt már 1878-ban feljegyezte Di;. Krauss Hermann
Fiume, Martinsicza és Biiccari melll^. Uobiasch Ferexcz {=^ M. Pa-

jjewieth) 1000-ban azonkívül még a következ tengermellékei term-
helyeit közölte : Növi, Klaricsevácz, Sv. Krizs, Sv. Juraj és Jablanácz".

Sándor Sándor tagtársunk sz(3beli értesítése szerint testvér-

bát3^ja Sándor Kálmán 1868— 70-ben Sáros megyében a Kapi vár-

hegyen szintén fogott két nsténj^ példányt. Ez volna tehát e rovar-

faj magyarországi elterjedésének legészakibb pontja.

Mindezekbl az adatokból kitnik, hogy a Saga serrata a ma-

gyar tengermelléken Fiumétl Jablanáczig sok helyen elfordul,

Magyarország belsejébl azonban csak Buda, Sátoralja-Fjhely, Kapi,

Kolozsvár és Mehádia melll került el. -A budapesti entomolog'usok

többször fogtak ugyan egyes példányokat nemcsak Budán, hanem
környékén (Budaörsön, Budafokon) is ; de más hazai vidékrl eddig

semmi hírét sem hallottuk. Méltán megörültem -ennélfogva, midn
1915 augusztus 9-én a Mátra keleti részében, a Párádtól délre fekv
()0() méter magas Marhát északi lejtjén térden felül ér magas f-
ben egy szépen fejlett példányára akadtam.

Minthogy ez a mátrai termheh^ Budapest és Sátoralj a- Ujhely

között fekszik, bízvást feltehet, hogy a Saga serrata a -közbees te-

rületeken, nevezetesen a Cserhát és a Bkk-hegység egyes jDontjain

sem fog hiányozni. Csak keresni kell.

Valaki azt az ellenvetést tehetné, hogy ilyen 00—05 milliméter

hosszúságú, nagy termet rovart, a melyet 35 milliméter hosszú tojó-

csöve még nagyol)bá tesz, talán nem is igen kell keresni, mert az

mindenkinek szemébe tnhetik. Igen ám, csakhogy a Saga serrata

még eddig ismert termhelyein is rendesen csak egyenként és szór-

'

ványosan szokott mutatkozni. En például Noviban, a hol 13 évig

1 Frivaldszky János, A Magyarországi Egyenesröjiiiek Magánrajza.

Pest 18G7. p. 109.

2 Hermán Ottó, Erdély Br- és Egyenesröpi. (Az Erdélyi Múzeum-
Egylet Évkönyvei. V. p. 109.)

3 Dr. Cjiyzer Kohnkl, Érdekes szöcske-faj. (Rovartani Lapok. I. p. 72.)

4 PuNGUR Gyula, Fauna Regni Hungáriáé : Orthoptera, 1899, p. 15.

•-. Dl!. Hermann Krauss, Die Orthopteren-Fauna Istriens, (Sitzungsber.

<ler k. Akad. der AVissenscb. Wien, 1878. p. 506.)

6 M. PADKwíETír, Ortlioí)tera genuina des Kroat. Littorale und der

Umgebung Fiumes. (Glasnik hrvatsk. naravoslovn. druatva. XI. p. 28.)
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niindoii nyáron rovargyjtéssel foglalkoztam, évenként legfeljebb 1—

2

példánym-al találkoztam.

Ez a ritkasága azonban inkább csak látszólagos. Kétségkivül

mindenütt több van belle, mint a mennjá az ember szeme elé kerül,

mert rendesen a magas íii és sr bokrok között van elbújva- és

szétterpesztett lábakkal mozdulatlanul leselkedik más rovarola\a, me-

lyekbl tápláléka áll. Látszólagos ritkasága tehát tulajdonképen csak

rejtett életmódjától származik. JSIeggyzen bizonyitja ezt az az eset,

melj^et Dobiasch Ferexcz egy alkalommal Zengg környékén tapasz-

talt és nekem elbeszélt. A Zenggtl északkeletre a Karszt lejtjén

fekv Klaricsevácz kis falu mellett ugyanis egyszer meggyuladt egy

bozótos terület. Dobiasch kíváncsiságból azonnal a helyszínére sietett

és ott nagy álmélkodással látta, hogy az ég bozótból a Saga serraia

roppant mennyiségben száz számra menekül kifelé, holott elbb
ugyanazon a bozótos területeji nnndig legfeljebb csak egyes példá-

nyokban találta.

A Saga serrata egyébiránt neíu valami bven szaporodó állat,

mert nsténye csak kevés petét tojik. Abban a nsténj^ben, melyet

a Mátrában fogtam, mindössze csak 9 petét találtam. A. peték 11 ram.

hosszúak, hengeresek, kétoldalt kissé lapítottak, sima felületek s

érett állapotban barnák.

E Locustida-fajnak összes példányai, melyeket eddig hazánk-

ban és a külföldön gjáijtöttek, — egyetlen Qgj példány kivételével

— mind nstények. Ebbl jogosan azt kell következtetnünk, hogy a

Saga serraia a hím kizárásával, általában partlienogenesis útján sza-

porodik.

Az egvetlen eddig ismert hímet Maxn József, a bécsi cs. k.

udvari természetra;jzi múzeum gyjtje, lS53-ban Fiume mellett

fogta. Ez a hím j)éldány, niel}^ a bécsi múzeumban most is megvan
és meh'nek leírását és rajzát Du. Krauss Hermaxx fennebb idézett

dolgozatában közölte, nagyságára, színére és egyéb bélyegeire nézve

a nstényhez hasonlít, de tojócsöve nincs, azonban szárnyfedi, me-

lyek a nsténynél teljesen hiányzanak, apró, mintegy 4Víi mm. hosszú

csökevényes j^ikkelyek alakjában megvannak.^

Óhajtandó volna, hogy a magyar entomologusok ezt az érde-

kes szöcske-fajt fokozottabb ligyelemre méltassák és hogy igyekez-

zenelv nemcsak eddig ismert liazai termhelyeit újabbakkal megtol-

dani, hanem egyszersmind a hímet tíihb példánkéban felfedezni.

1 Dobiasch Ferencz a magyar , tengermellék Ortliopteráiról szóló és

fennebb idézett értekezésében azt állítja, hogy Növi mellett eg^ hím-álczát

is talált. Azonban tekintettel arra, hogy az ivart kivált a fiatalabb álczáknál

még alig lehet felismerni, ez állítás hitelességét kétségbe kell vonnunk.


