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A SATUENIA HYBRIDA MAIOR ÉS MINOR-iól.

(DE SATURNIA HYBRIDA MAIOR ET MINOR.)

Abafi Aigner Lajos-íóI, Budapesten.

A hybridák mesterséges nevelése igen érdekes. A legels kísérletek

a Saturnia hybrida maior és minor elállítására — tudtommal — Buda-

pesten történtek, és nevezetesen Anker Lajos volt az, a ki annak nevelése

által némi hírnevet szerzett.

Érdekes, hogy miként jutott erre. 1854 márczius hó 23-án és 27-én

ugyanis két Saturnia pyri nsténye kelt ki, a melyek azonban teljesen ki

nem fejldtek. Hogy legalább tojást kapjon tlük, kikötötte azokat a föld-

höz közel egy fa törzséhez. Másnap reggel nagy csodálkozására mind a két

nstényt párzásban találta Saturnia spini hímekkel, a mi naponkint

ismétldött, míg Anker ilyformán 12 spini hím birtokába jutott. Úgyszin-

tén egészséges pyri nstényt is kötött ki, a mely három éjjelen egymásután

ugyancsak spini hímek által lett megtermékenyítve. Mind a három ns-
tény nagyszámú tojást rakott, a melyek valódi Saturnia hybrida maior

lepkékké fejldtek.

Ezentúl Anker ezek nevelését nagyobb mérvben zte, szintúgy mint

a hybrida minor-éi, melyhez hasonló módon jutott.

Eddig rendén van a dolog. Ámde találtam Anker iratai közt egy fel-

jegyzést, melyen némileg fennakadtam. Azt mondja ugyanis, hogy neje

és Eudolf öcscse 1852 június hó 20-án 23 valódi hybrida minor her-

nyót hoztak haza. Ezek közül 3 elhalt, a többi 20 pedig bábbá lett és lep-

kévé is fejldött ; ugyanis kikeltek : 1853 ápril hó 10-én kett, 1854 ápril

hó 8-án újra kett, 1855 ápril hó 12-én három, köztük egy nstény, mely-

nek belei kiszedetvén, nem találtatott benne tojás, továbbá egy valódi

spini hím. 1856-ban a gubók február hó 25-tl fogva meleg szobában vol-

tak, és márczius 23-tól fogva kikelt bellök a hátralev 12 hybrida minor.

E feljegyzés, Anker Lajosnak minden szavahihetsége mellett, egé-

szen magántermészet, st titok gyanánt gondosan rzött jegyzeténél, elt-

tem meseszernek tetszett. Vájjon nem tévedett- e Anker — úgy véleked-

tem — és nem tartott-e több fekete foltokkal ellátott pavonia hernyót

hybridának, jegyzetét pedig utóbb nem felejtette-e el helyreigazítani?

Bajos volt ezt mégis hinni, mert a feljegyzés nagyon is határozottan hang-



211

zott. Es daczára annak, mégis némi kételyem támadt, valahányszor azt

megpillantám.

Végre eloszlott kételyem, Anker megbízhatósága pedig fényes igazo-

lást nyert. Gyula öcsém társaságában ugyanis 1888 június hó 10-én a budai

Rózsahegyen egy fészekben 37 darabból álló igazi hybrida hernyót talál-

tam és 4 nappal azután még egy fészket (30 darabot) Budafokon. A her-

nyók egy része még a második vedlésben, némelyikük már a negyedik

vedlésben, legtöbbje azonban a harmadik vedlésben volt. Második vedlése

korában túlnyomó a fekete szín ; de oldalvást már látszanak világosabb,

sötét-olívzöld sávok, míg a szrös pettyek szine sápadt sárgás-barna;

feje zöld.

A harmadik vedlés lényeges változást tntet fel. Az alapszín sötét-

olivzöld, szakadatlan széles fekete sávval a két hátbeli pettyek sora közt,

míg a sáv a többi pettyek sorai közt gyöngébb és ersen szakadozott. Szín-

ién fekete sáv vonul lábai közt fejétl végig. Feje zöld, a pettyek rózsaszí-

nek, mells lábai vöröses-barnák, fara s egy sáv, mely az oldal-pettyeket

összeköti, világosabb zöld.

Negyedik vedléskor a hernyó még világosabb, inkább barnás színt

ölt. A. háton végig húzódó sáv keskenyebb, szakadozott, az oldalsávok

pedig majdnem teljesen eltntek, a hasbeli sáv gyöngébb és keskenyebb.

A lélekzési likakon végigmen világosabb sáv, valamint a far zöldes, a

pettyek sárgásbarnák. Csak feje és lábai maradtak változatlanul.

Bzóval, úgy a spini, mint a pavonia hernyójához viszonyítva, a

hybrida hernyó önálló fajként mutatkozik.

Feltn, hogy mind a két esetben a hybrida hernyók kökényen talál-

tattak, közvetlen szomszédságában nagyobb számú spini és kevesebb pavo-

nia hernyónak. Már most az a kérdés, vájjon az együtt talált háromféle

hernyó egyféle tojásból származott-e, vagy kétfélébl vagy épen háromfélé-

bl ? E kérdés megfejtését csak a további megfigyelések fogják megvilágí-

tani. Megemlítend itt, hogy els ízben a hybrida hernyókat részint sza-

badon a bokor tetején, spini-m.6àra, részint pedig a szomszéd bokrok

alján, rejtve, pavonia-m.6áYa találtam ; másodízben pedig csak elrejtve.

A harmadízben, Budafokon 1889 május hó 28- áu talált 28 darab, — mely

színezetében, részben már a második vedlésben ersen a pavonia felé haj-

lott, annak daczára mind szabadon a bokron leltem, a nélkül, hogy leg-

közelebbi szomszédságban spini vagy pavonia hernyót láttam volna.

E jelenségbl azt vélem következtethetni, hogy az els két esetben,

ott közel egy Saturnia spini és egy-egy pavonia nstény kelt ki, mely a

saját fajú és másfajta hímmel is párosodott és a mely tojásait ugyan e sor-

rendben rakta le.

A talált hybrida hernyók egy részét öcsém praeparálta, egy jó része

pedig elpusztult. Mindazáltal kaptam annyi lepkét, — fájdalom, párosítá-
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suk nem sikerült — hogy a hy brida minor lepke jellemzöségeit véglege-

sen megállapíthattam, a mi eldeimnek, kivált a nstényt illetleg, nem

sikerült.

A hím nagysága, alakja és rajza olyan mint a spini híméi, csak hogy

fels szárnyai elegánsabb hajlásúak s csápjai sötétebbek, úgy mint a pavo-

nia hímnél ; egészben véve sötétebb, barnább a spini hímnél s azzal alig

téveszthet össze.

A nstény ellenben els tekintetre a spini nstényhez úgy hasonlít,

mint egyik tojás a másikhoz. Csak alapos vizsgálatnál derül ki a jellemz

eltérés. Eddigelé az mondatott, hogy a fels szárny küls hullámos vonala

egyenesen az alsó szárnybeli szemre fut; de vannak igazi spini nstényeim,

melyekre nézve ugyan áll, és viszont hybrida nstényeim, melyekre az

nem áll. Továbbá állíttatott az, hogy a hybrida nstény fels szárnyának

bels hullámvonala megegyeznék a pavonia nstényével ; a mi igaz is, sok

esetben talál, de nem mindig; vannak olyan hybridaim, melyek e szegle-

tes vonalat nem, de igenis a spÍ7ii nsténynek egyszeren hajlott vonalát

mutatják. Azonkívül, állítólag, a hybrida nsténynél a pávaszemet magá-

ban foglaló mez világosabb volna a spini-énél, a mi azonban szintén nem
áll ; mert van nálam spini, mely ép oly világos, mint a hybrida, és viszont

hybrida, mely ugyanoly sötét, mint a spini.

Az egyedüli, valóban jellemz vonásai a mindkét nembeli hybridá-

nak a következk :

1. A két szárny fekete sávjának kifelé es oldala vagy épen nem-

vagy alig észrevehetó'leg rovátkás, úgy mint a pavoniá-nál, holott a spini-

néi határozottan rovátkás.

2. A spini alsó szárnyának VII. mezeje szélén jellemz fehéres, kifelé

pirosas foltot mutat, mely a pavoniá-nél hiányzik, és csupán többé -

kevésbbé halványpirosas folt által van jelezve. A hybridánál e folt szintén

csak halványpirosas vagy halványbarnás, holott a spini-nél elforduló

fehéres folt nem jut érvényre.

Ezek nézetem szerint a hybrida minor csalhatatlan jellemz vonLsai,

melyekre számos s_pmi-vel és pavoniá-\al történt összehasonlítás útján

jutottam. Nincsen azonban kizárva annak a lehetsége, hogy még egyéb

jellemzetességek lesznek megállapíthatók, ha sikerül oly lepkéket nyer-

nünk, a melyek nemzésénél a pavonia gyakorolt fölényt, s a melyek ennél

fogva az enyimeinél közelebb állhatnak a pavoniá-hoz.

Eddig a saját tapasztalatom.

Ennek kapcsán felemlítem azon észleleteket, melyeket Popp Vilmos

budapesti postatiszt a hybrida maior nevelése körül tett. 1890 május 13-án

kikelt nála két spini nstény (az utolsók az évben), a melyeket, mivel kissé

hibásak voltak, kertjében szilvafa törzséhez kötött ki. Másnap reggel 5 óra

tájban az egyiket pyri hímmel párzásban találta. A nélkül, hogy zavarta
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volna azokat, tüll-zsákot kötött reájuk, de déleltt tovább meg nem figyel-

hette ket. Délután már elválva találta, de tojást e napon nem látott,

annál többet azonban (m. e. 120—130 darabot) a következ napon. Sza-

badon bocsátásuk után a tüll-zsák óvta a tojásokat és nemsokára a 82 fekete-

barna hernyót is. Ezek az els vedlésnél zöld színt öltöttek, részben sza-

bálytalan fekete foltokkal, leginkább oldalvást; a szemölcsök színe sem
volt egyforma, részint kék, de sötétebb, mint rendesen a pyri-nél, részint

pedig világosbarna. A második vedlés alkalmával a zöld szín kezdett domi-

nálni, de a fekete foltokon kívül az egyes testtagok szélein fekete gyrk
is mutatkoztak ; a szemölcsök kék vagy sötét narancsszínek voltak, rövid

szrrel ellátva.

Tovább Popp a maga nyáját meg nem figyelhette. Egy szép napon

megszökött az, a tüll-zsákon esett nyíláson. A hernyók elszéledtek és részint

a verebek prédáivá váltak, részint a tudatlan házbeliek azokat mint utála-

tos férgeket eltaposták. Csupán egyetlenegy hernyót talált utóbb Popp, de

az is gubózófélben volt, úgy hogy színét világosan nem lehetett látni, de

minden esetre hy brida hernyó volt.

Ebbl végre 1891 ápril hó 28-án kikelt a lepke-nstény, kisebb pyri

nagyságában ; fels szárnyai amazéinál világosabbak, alsó szárnyai azon-

ban sötétebbek és vörösbarnába játszók voltak.

Betegsége gátolta Poppot abban, hogy lepkéit kellleg gondozza,

s így azután bizonyos id múlva rémülve látta, hogy drága állatját a moly

teljesen elpusztította.

így hiúsultak meg minden ebbeli reményei.

A hy brida media végett, mely a pavonia hím és pyri nstény párzá-

sából származik s a melyet egykor Anker Eudolf nevelt, a részletekért

hozzá fordultam ; de minden felvilágosítást megtagadott.

Természetrajzi Fiizetrk. XVIII. köt. \b


