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LEPIDOPTEKOLOGIAI MEGFIGYELÉSEK.

(OBSERVATIONES LEPIDOPTEROLOGICAE).

Abafi Aigner LAJOS-tól, Budapesten.

LYCAENA JOLAS 0.

Csínos Lycaena-ink egyik legszebbike és legnagyobbika, a L. Jolas,

határozottan délkeleti faj, a mennyiben Franczia- és Németország délibb

részein is elfordul ; de Bécsen túl már nem terjed, míg kelet felé egész

Amásiáig tenyészik.

Ez érdekes lepkét 1816-ban legelször Koy Tóbiás találta a budai

Farkasvölgyben; hernyóját pedig Frivaldszky Imre 1828-ban födözte fel, s

azt 1833-ban Freyer müvében le is írta.

A hernyó tudvalevleg a Colhdea ashorescens magtokjában él s annak

magjával táplálkozik. A magtokot csak akkor rágja át, midn bebábozni

készül, vagy élelme elfogyván, eddigi lakhelyét elhagyja és más tokba fura-

kodik.

Már az elbbi években feltnt elttem, hogy a hernyó által üresen

hagyott tokokban soha megfelel mennyiség bélsarat, legfeljebb annak a

szövedékben megakadt némi csekély maradékát láttam; e helyett azonban

igen sok esetben a fülbemászók (Forticula auricularia) egy-két virgoncz

példányát.

Eszleltem ezt, mint mondám, de jelentséget neki nem tulajdonítva,

az okát nem is kutattam.

Az 1894-diki év meghozta e jelenség magyarázatát. A nagy szárazság

miatt a CoUutea magtokjai nem igen fejldtek és többnyire id eltt elszá-

radtak. Augusztus hó közepén mégis akadtam oly bokorra, melyen sok

magtok volt, s ezekben találtam is néhány Jolas-hernyót. Egyik tokot fel

sem akartam tépni, mert a világosság felé tartva, láttam, hogy van benne

ugyan hernyó, de fülbemászó is, és úgy vélekedtem, hogy az utóbbi a her-

nyót bizonyára megölte. Kíváncsiságból még is felnyitottam a tokot, a fül-

bemászó kiugrott, de ott volt a hernyó is, még pedig sértetlenül.

Az elbb érintett jelenség meg volt fejtve. A fülbemászó kedvelje a

Jolas-hernyó hulladékának. E végbl az elhagyott magtokokat felkeresi, a

más tokba átment hernyót követi s annak szk lakása tisztántartásáról gon-

doskodik.
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E jelenséget, mint adalékot az állatvilág közrendészetéhez — mely-

rl annak idején Schleiden oly érdekesen írt — érdemesnek tartottam a

fölemlítésre.

Megjegyzem még, hogy a hernyó nevelése sok bajjal jár, mert a sza-

badban találtak táplálására egész ágakat kell haza hozni, s az azokon lev
tokokba a hernyókat belevarrni. A bebábozás a fogságban száraz Colhdea

lomb alatt megy véghez. A lepke a következ, olykor csak a második év

június havában kel ki.*

KET, EDDIG ISMERETLEN HERNYÓRÓL.

(Az Ino tennicornis és chloros hernyójáról).

Vannak kedvenczeink, úgy a családban és társadalmi életben, mint

az állatvilágban is. Az én kedvenczeim a lepkék közül régtl fogva a Zygae-

nidák családjához tartozó Ino Leach (Atyciiia 0.) nem apró lepkéi, melyek

többnyire szép zöld, aranycsillogású pikkeWzetük által különböznek min-

den rokonaiktól. Azonban csak öt éve, hogy e nemet nagyobb figyelemmel

kisérem.

Az 1890-ik év május hava 22-töl június hava 25-ig ugyanis a Gellért-

hegyen nagyobbszámü különböz fajtájú Ino-lepkét fogtam, a melyek

részint röpködtek, részint a Centaurea solsticialis és scabiosa virágain, leve-

lein és szárain ültek. Annál gyérebben lépett fel a lepke a következ évek-

ben, a midn búvárlataimat a hernyóra is kiterjesztettem, különösen meg-

figyelvén az említett két növényt. Fáradozásom nem maradt eredménytelen.

Sikerült ugyanis az 1891 és 1892-ben az Ino tenuicornis és 1894-ben az

Ino chloros hernyóját fölfedeznem.

Mieltt ezeket bemutatnám, a jobb áttekintés végett az egész, külön-

ben sem nagy nem gyakoribb fajait sorolom fel. Ezek a következk :

Ino ampelophaga Bayle. Barna, egész teste gyér arany-zölddel be-

hintve, nyakán rézvörössel vegyítve; május hó végétl július hó elejéig

Budapesten igen ritka, másutt olykor gyakori. Hazánkon kívül elfordul

Krajnában, Dél-Európában és Kis-Azsiában. Hernyója hamuszürke, feketés

szemölcsökkel, gyér szürke szrözettél. Két ivadékban a szln él s olykor

nagy mennyiségben lejtvén fel, káros is ; az els ivadék (április végén és

májusban) a szl gyönge hajtásait támadja meg, míg a második (június

hóban) a kifejlett leveleket lyukasztgatja át; a mit különben Budapesten

eddig még nem észleltünk.

* Ez érdekes állatnak époly érdekes élsdije az Anisobas cephalotcs nev für-

készdarázs, melyet dr. Kriechbaumer müncheni Hymenopterolog írt le hazánkból.

A szerkeszt.
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Ino Pruni Schiff. Barna, fels szárnyai gyér sötétzöld vagy kék pik-

kelyzettel
;
június hó vegétl július hó közepéig csaknem egész Európában

található. Hernyója hússzín vagy sárgás-piros, hátán fekete foltokkal s

ugyanoly szín oldalsávval; május hóban kökényen, tölgyön és hajdi-

nán él.

Ino Globulariae Hb, Fels szárnyai zöld vagy kék vékony pikkely-

zettel, alsó szárnyai szürkék, hosszúak és végig szélesek
; július havában

repül nálunk és délibb Németországban. Hernyója szürke, két sárgás sáv-

val és két sor vöröses szemölcscsel; május és június hóban a Centaurea

jaceaésscabiosa leveleiben él, melyekbe, a levél húsából táplálkozván, nagy

fehér foltokat rág.

Ino chlores Hb. Az elbbinél kisebb és formátlanabb ; fels szárnyai

hegyesebbek, alsó szárnyai inkább bársonyszegletesek, hegyök gömbölybb
;

június hó közepétl augusztus hó elejéig fordul el Ausztriában, Dalmátiá-

ban, Görög-, Török- és Magyarországban, itt azonban csak Budapesten,

Pozsonyban, Eperjesen és Kolozsvártt. Hernyója eddig ismeretlen volt.

Ino tenuicornis Zellee. A chloros-hoz igen hasonló, csakhogy a

hímnek csápja bozontosabb, a nstényé pedig vastagabb és tompább. Dél-

Európában, azaz : Siciliában, s Dalmátiában, Görög-, Török- és Magyaror-

szágban, s itt csak Budapest, Pozsony, Nyitra és Trencsén környékén fordul

el május hó végétl június hó végéig. — Hernyója eddig ismeretlen volt.

Ino subsolana Stgr. (elbb a cogínaía Ebr. válfajaként ismeretes, mely

csak Andalúziában él ; míg újabban Staudinger önálló fajnak ismerte fel.)

A Globulariae-hez hasonló, csakhogy fels szárnyai kevésbbé fényesek s

inkább aranyszínek, és hogy nstényének csápja végig fürészalakú. Junius

hó közepétl augusztus hó elejéig röpül Dalmátiában, Görög- és Magyar-

országban, még pedig Budapesten kívül Pécsett és Mehádiánál is. — Her-

nyója még nincsen leírva.

Ino Budensis Spr. Fels szárnyai igen fényes aranyzöldes, ritkábban

kékes csillogásúak, alsó szárnyai a Globularaei-nél sokkal világosabbak,

átlátszóbbak, csáj)jai igen rövidek, nsténye feltnen kicsiny. Május hó kö-

zepétl július hó elejéig repül a budai hegyeken s állítólag Sareptában is.—
E specialis magyarnak tekinthet állatnak hernyója még ismeretlen.

Ino Statices L. E mindenütt gyakoribb, rézvörös csillogású lepke

nálunk június hó elejétl július hó végéig fordul el. — Hernyója szürke,

sárgás oldalsávval ; május-június havában szabadon él a Ruynex acetosá-n

és Globularia vulgariis-on, var. micans-é a Cistus salviaefolius- on.

Ino Geryon Hb. Az elbbihez igen hasonló, de fels szárnyai keske-

nyebbek, csápjai pedig rövidebbek és vastagabbak. Hernyója zöld, barna
hátsávval és fehér oldalsávval ; május hóban Helianthemum vulgare-n él és

júliusban fejldik lepkévé. Déli-Németországban, Angliában és Spanyol-

országban honos ; nálunk nem fordul el.
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Ezek a középeurópai Ino-fajok. Kettejének újonnan fölfedezett her-

nyójához térek most át.

Az Ino tenuicornis hernyójának alapszíne sárgásfehér, három sor

fekete ponttal és három sor barnás szrzet sárga szemölcscsel, feje csont-

szín, két szívalakú fekete folttal ; mells lábai és lélekzö lyukai feketék.

Életmódja majdnem olyan, mint a Glohularia-é. April-május hóban a Cen-

taurea scabiosa,jacea és solstícialis- on él olyformáu, hogy eleintén a levéléi

hegyébe belerágja magát s annak bels húsos részét felemészti, csupán az

átlátszó fehéres küls mezt hagyván meg. Kifejldöttebb korában szabadon

a leveleken is található, melyek húsos részébl táplálkozván, csupán

átlátszó szövedéküket hagyja meg, miáltal a leveleken fehér foltok kép-

zdnek.

Ino chloros hernyója az elbbihez igen hasonlít, de piszkosabb fehér,

a szemölcsök szrzete rövidebb, az oldalon lev szemölcsök s azok szörzete

pedig világos lilaszínek. Életmódja is épen olyan mint a temiicornis-G
;

de május végétl június hó közepéig csupán a Centaurea scabiosa és

jaceá-n leltem.

Mind a két hernyó gyönge fonadékban— mely a Spilosoma-fajokéhoz

hasonlít — a föld alatt, ritkábban a tápnövény szára alján alakul át csont-

szerü, fényl, zöldesen csillogó bábbá, mely a mellén három hosszú tüské-

vel van ellátva. A két faj bábjait alig lehet egymástól megkülönböztetni.*

Egy másik Lio-}ier)iyó is ismeretes, de még nincsen leírva; még
pedig az Ino subsolana-é, melyet Viertl Béla, érdemes pécsi kutató április

és május havában az Echhiops sphaerocephalus zsönge leveleiben fedezett

fel, de a melyet eddig elmulasztott praeparálni vagy leírni. E mulasztás

az 1895 év tavaszán pótolva leend.

Ekkorig remélhetleg sikerülni fog az Ino Budensis hernyójára is

ráakadnunk, s akkor aztán az összes középeurópai Ino-fajok fejldési s

átalakulási viszonyai ismeretesek lesznek.

* E két hernyó rajza s a czikk német nyelv ismertetése a következ füzet-

ben fog megjelenni.


