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VI. Diptera.

1. Trencsén vármeg,yében talált Dipterák. (Tr. vm. Termtud.

Egyl. Évk. XXXI—XXXIII, 1910, p. 127—158).

VII. Lepidoptera.

1. Beitráge zur Kenntniss Nossibé's ... I. (Tr. vm. Termtud.

Egyl. Évk. XIII -XIV, 1891, p. 161-164).

2. Sphinx Nerii L. (1. c. p. 170).

Adatok a Pieris napi L. és változatainak

elterjedéséhez.

Irta : Dk. Kertész Aba.

A múlt évben sikerült Pierida-gyüjteményemet egy nagyon

ritka válfajjal, gyarapítani, melja^l küldje : Williams Reiff tanár

Bostonban azt állítja, hogy európai gjáijteményben alig lesz feltalál-

ható. E ritka vendég a Pieris napi L. var. liulcla Edw. Mieltt errl

a ritkaságról megemlékeznék, úgj a törzsfajról, mint gyakrabban

elforduló változatairól kell egyetmást elmondanom.

Hazánkban a Pieris nemnek öt képviselje honos és pedig a

Pieris brassieae L., rajn L., napi L., Ergane Hbx. és Mamii Mayer.

Ezek közül a napi L. kelti fel leginkább az entomologus érdekldé-

sét, egyrészt tetszets és érdekes változataival, másrészt kiterjedt

földrajzi elterjedésével. Míg a többi négy faj inkább a melegebb ég-

hajlat felé terjed és északra mindinkább gyérül, addig a napi L. jól

érzi magát egj^aránt Észak-Afrika és Itália tikkasztó najDsngarai fé-

nyében és a sarkkör éjfélkor is világossággal teljes, de hvös s a

fagypont fölé alig néhán}'^ fokra emelked légkörében. Nálunk ki-

keletkor a rapae-xsX majdnem egy idben jelenik meg, azonban ^j
tapasztaltam, hogy fajrokonát mégis némileg megelzi.

Ha márczius bekezd napjai verfénj^esek, eltnik csakhamar

és 10—15-e körül már rendesen láthatjuk árkok mentén, déli hegy-

lejtkön motolázó repüléssel irámlani a langyos levegben, majd le-

csapni valamely napsütötte helyre s ott kiterjesztett szárnj^akkal süt-

kérezni.

Hazánkban három ivadéka van márcziustól októberig. Az els
ivadék kifejezetten különbözik a másodiktól ; a második és harmadik

alig különböztethet meg egymástól. Az els ivadék (a Pieris napi

L.), kisebb, szárn^^ai hegyesebbek, feketés rajza nem oly sötét, mint

a nyári II. {P. napaeae E,'&v.) és Hl. ivadéké. A legjellemzbb különb-

séget azonban a hátsó szárny fonák oldaláu találjuk. A hátsó szárny
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fonákja többé-kevésbé sárga szín, csak nagy ritkán fehér (ab. subtus

álba). Az erek ugj^ancsak sárgák ; ezek mentén azonban a szárny-

tövétl kiindulólag a sárga alap sötét szürkés-zöld szemcsékkel srn
behintett, mely a II. ivadéknál gyér, st teljesen is hiányzik (ab.

meridionalis Rühl). A Pieris napi L. ersen hajlik aberratiókra, kü-

lönösen az els ivadék. Érdekes min irányt követ túlnyomó rész-

ben az aberrálás. A hímek az által, hogy sötét rajzuk elmosódik

vagy eltnik, az albinizmus felé hajlanak (ab. impunctata Rüber)
;

rá. nsténj^ek ellenkezleg a rajz elsötétedése és terjedtebb volta,

valamint a fehér színnek sárgásba való hajlása következtében a me-

ianizmus felé közelednek (ab. flavescens Wagner, interjecta Röbefí,

nieia Wagn. = radiata Röber). Ezen aberratiók bárhol elfordulhat-

nak, de különösen gyakran találhatók a Bécs környékét övez El-
alpokban s különösen Mödling környéke tett nagy hírnévre szert e

tekintetben.

Földrajzi elterjedése rendkívül nagy, mint már említettem Afrika

északi partjától végig egész Európán, behatol mélyen a sarkkörbe,

íizonkivül lakja Ázsia északi, középs és keleti részét ; elterjedt az

.északamerikai államokban, mint Kanadában, Labradorban és Alasz-

kában is.

x\ mint nem akadályozzák elterjedését a szélességi fokok észa-

kon elterült vidékei, éppen oly életvidoran repül jelentékeny tenger-

feletti magasságban is. Magam például még 2600 m. magasságban

•elég g3^akran találkoztam vele az Alpokban (ab. Bryoniae 0.).

Ezen" faji sajátságából, hogy úgj délen, mint északon, st je-

lentékeny tengerfeletti magasságban is megtalálja létföltételeit, arra

lehet következtetni, hogy a viszonyokhoz való hozzászokása (accli-

matizatiója) jelentékeny s ezen körülményibl, valamint aberráló haj-

lamából magyarázható meg, hogy különböz kozmikus tulajdonság-

gal biró helyeken jellegzetes és állandó helyi alakjai váltak ki.

Ezen helyi alakok kifejezetten különböznek a törzsalaktól és

állandóak. De ezeken a helj^eken a faj mindig csak egy ivadékban

lép fel, megfelelen a kozmikus viszonj^oknak, azaz vagy az északi

szélességnek, vagy a tenger feletti magasságnak. A helyi alakoknál

•a hímek szintén némileg sötétebben rajzoltak, de itt is a nstények

mutatják a jellegzetes elváltozást, mely ugyancsak a melanizmus felé

való hajlásban nyilvánul, még pedig fokozottabb mértékben mint a

már említett aberratióknál. Ilyen helyi alak az Alpokban, Norvégiá-

ban és hazánk magasabb hegyein repül var. Bryoniae 0. és a Kam-
<3satkában honos var. KamtscJmdalis Bang-Haas. A törzsalak és a

var. Bryoniae 0. közötti átmeneti helyi alak pedig a déh Orosz-

országban, Szibériában és az Altáj-hegységben elforduló var. inter-

média Krue.. Mindannak daczára, hogy a helyi alakok már elsötéted-



iiek, további melanizmus folytán újabb aberratiókat képeznek, mint

az ab. ohsoleia Röb. és concolor Röb. .

Ezek felsorolása után hajózzunk át képzeletben Amerikába és

foglalkozzunk néhány porczig az ottani Pieris napi-víil. Földrajzi el-

terjedésérl már szólottam, azért áttérek els sorban alaki változa-

taira. A törzsalak Amerikában is a II., azaz nyári ivadék, mely a

nálunk elforduló törzsalaktól alig mutat eltérést ; feltihi azonban,

hogy Amerikában az els ivadék teljesen rajznélküli fehér és hátsó

szárnyainak fonákján a jellegzetes sötét szemcsézet hiányzik. Ezt az

els ivadékot ab. oleracia HARRis-nak nevezzük, mely szintén aberrál

és a melanizmus felé hajlik mint pl. az ab. virgínensis Edw. és pal-

iida SCUDD.

Az északi részeken Amerikában is csak egy ivadékban lép fel

a najji és ez megfelel a mi egyivadékú alakunknak a var. Bryoniae-

nak. Igj is nevezik, eltekintve a Labradorban honos alaktól, mel}' a.

var. frigida Scudd. nevet A^iscli, és lényegben nem egyéb, mint vilá-

gosabb Bryoniae 0.

A frigida-ra. hasonlító, lényegcseii kisebb és Alaszkában a

Bryoniae-val együtt repül nagyon ritka alak a var. hulda Edw. Az én

/^ttóa-példányaim a Boring-tengerben lév Pribelof szigetrl valók,

az 55— 60 szélességi fokok közötti területrl, a mi európai fogalom

szerint megfelel a Stockholm és Krisztiánia közötti szélességnek..

Megjegyezni való még, hogy a, Pieris napi'L. Amerikában gyérebben

fordul el, mint a palearktikus tájbau, st iiem túlozunk, ha azt

mondjuk, hogy sokkal ritkább.

Ha ezen rövid tárgyalás után végig nézünk a térképen és látjuk

azt az óriási területet, melyen a Pieris napi L. honos és végig szem-

léljüJí a helja'ajzi viszonyokat mint váltakozik sík, domb, havas,.

oczeán, déli és északi földrész ezen területen, önkénytelenül két kér-

dés merüljél elttünk és pedig: mi lehet az oka annak, hogy Qgy
lepkefaj két oly kontinensen honos, mol,yeket oczeánok választanak

el egymástól ? E]z az egyik, a második pedig : hogy a palearktikus

területen rejDÜl Pieris napi L. egy fajt képez-e az Amerikában ho-

nossal ? Az els kérdésre legegyszerbben azt felelhetnk, hogy bo-

hurczolták Amerikába, mint 1860-ban a Pieris rapae L.-t. .De erru

adataink nincsenek és amerikai entomologusok sem tudnak ilyeneket

felhozni. Közel áll tehát a feltevés, hogy a Pieris napi L. Ameriká-

ban is sidktl honos. Mibl lehet ezt az állítást következtetni V

Elfogadható okok Ijizonyítják azt, liogy Ázsia keleti és Amerika
nyugati része, melyet inost a Bering-tenger választ el egymástól,

összefüggött, ha máshol nem, legalább azon részen, hol a Bering-

szoros közéjük ékeldik. lízen állítás bizonyítására a geológiai ada-

tokf)n kívül lopkefaunisztikai adatok is szólnak.
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Amerika Piericla-faunája nagyban hasonlít a palearktikus fauná-

hoz, elforduhiak Amerikában Euchloe-ía.^ok, melyek nálunk í]szak-

Afrikában, Dél-Európában és Ázsiában honosak és a mi különösen

érdekes, hogy elfordul egy Midea-íaj, mely nemnek Khinában és

Japánban is van kéjíviselje.

Van Amerikában tíz Erebia, pedig ismeretes, hogy az Erebia

specziálisan palearktikus nem. Továbbá három Parnassida : Smintheiis

Edw., mely a mi PJioebns (Z)eZ'áís)-fajunkhoz tartozik s tudvalév,

hogy a PJioehus Kamcsatkában is repül ; továbbá Clodius és Evers-

manni, melyek a palearktikus CZarms-csoporthoz tartoznak, melynek

egyes alakjai Kelet-Ázsiában honosak.

De különösen érdekesen látszik bizonyítani a tén3^t, hogy a

P. Eversmanni úgy az Amur torkolata körül fekv ázsiai részeken,

mint a szemben lév amerikai parton, így Alaszkában is egyaránt

honos. Arra a kérdésre, hogy a két kontinensen elforduló Pieris

napi L. Qgj fajt képez-e vagy sem, azt hiszem könnyebb feleletet

adni.

Anatómiai különbség a kett között nincs. Morphologiai eltérés

a törzsalak között szintén nincs, csak egyes heljá alakok között, de

van összevágó egyenlség is, mit bizonj^ít a két kontinensen hasonló

magasságban található var. Brtjoiiiae 0. egyöntetsége. Hogy a helyi

alakok morfológiai szempontból különböznek egymástól, ez negatív

bizonyító ervel nem bírhat oly fajnál, mely egész földrajzi elterje-

désében mindenütt alkalmazkodik a helyi és kozmikus viszonyokhoz.

Azt lehet ugyan mondani és pedig jogosan, hogy csak abban az

esetben mondhatjuk ki kétséget kizáróan a faj egységét, ha nemcsak
a lepke, de a hernyó, báb és pete sem mutat eltérést.

Erre feleletet ad Rober, ki Sbitz nagy mvében feldolgozta a

l^alearktikus és amerikai Pieridákat és a Pieris napi L. fejldési álla-

potait mindkét helyen leírja. Csak a hernyó leírásánál találhatunk

némi színeltérést ; ugyanis a palearktikus Pieris napi L. hernyójának

színe piszkos zöld, az amerikai hernyó pedig barnás-zöld, a többi-

ben úgy a hernyó, valamint a báb és pete teljesen összevágó. Isme-

retes azonban, hogy színeltérések elfordulhatnak bármely fajnál,,

úgy a hernyónál, mint a bábnál is, a nélkül, hogy a kifejlett lepké-

nél különbséget fedezhetnénk fel. S így a mondottak alapján azt

hiszem, hogy nem csalódom, ha kimondom, hogy az Amerikában
repül Pieris najn-t méltán tarthatjuk a mienkkel egy és ug^^anazon .

fajnak.


