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Tko је vidio zaJosnu sliku nasih hrastovih suma na prugi
Zagreb-Beograd а i drugdje, trazi razlog tome. Navode se razliciti uzroci, ја cu se ograniCiti na entomoJoske razloge, јег sam uz
nase sumarske strucnjake i sam dosao do uvjerenja, da su entomoJoski razlozi uzroci propadanju nasih hrastovih suma, osoblto u
Posavini.
U prvom redu dolaze u obzir gusjenice i to osoblto gusjenice
gubara glavatog (Lymantria dispar L.), koje ima najvise, hara najjace, cesto obrsti hrast do goJa. Prezime smedjim dJakama zenke
omotana jajasca, poput gube za kresanje vatre. Odrasle gusjenice
Jako se prepoznaju ро hrptenim bradavicama, sprijeda 5 pari modrih, straga 6. pari crvenih. Manje napada na hrast gusjenica zlatokraja (Euproctis chrysorrhoea L.) na 9. i 1 О. kolutu sa znacajnom
narancastom, uvlacivom bradavicom. Prezime kao maJe gusjenice u
zapretku. Jos manje ima gusjenica kukavicjeg suznika (Malacosoma
neustria L.), prezime jajasca u oЫiku prstena oko tanke grane, а
gusjenica је uzduzno prugasta: sredinom ЬiјеЈа, sa strane hrdjaste
i modrikasto sive pruge. Najmanje doJaze gusjenice hrastovog cetnjaka (Thaumetopoea processionea L.), grblca (Geometrida) i savijaca (Tortrix). Neprilika је, ako se slozi vise vrsta gusjenica, sto
se oblcno desava.
Najvaznija је gusjenica gubareva. Leg]a jajasaca mogu se
zimi ostrugati, da ih zima, snijeg, hJadne kise uniste, ili pako, da
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se leg\a prema.Zu. Na pocetku navale, u prvoj godini, leg\a gubarevih jajasaca na staЫu oblcno nisu visoko, vecina do 6 m., dadu
se \aglje unistiti; s\ijedecih godina - navala traje oblcno 3 godine
- vide se legla mjestimice visoko 10, 15 m. а i vise, unistavanje
tesko је provedivo. Iskustvo је pokazalo, da djelomicno unistavanje
]eg]a s\abo koristi, preostala jajasca daju gusjenice, koje sumu obrste.
U pocetku navale, pokazuje rasipno brstenje gusjenica и sumi
oЬ\ik veceg vrsaja, koji је manje vise zaoЬ\jen, sto је shvatljivo,
ako se gusjenice sire iz nekog sredista, u krugu. Moze Ьiti u jednoj
sumi vise ovakovih vrsaja (Visojicki bok). Na rubu tog vrsaja
dovrse gusjenice svoj razvoj, tu se zakukulje, tu izadju leptiri, tн
odlazu zenke jajasca. U kasnijim napadajima rasire se gusjenice na
sve strane, gubl se slika vrsaja.
Gusjenice se pojavljuju uz povoljne odnosaie, Ьit се klimaticke,
u ogromnim kolicinama, obrste sumu do go\a. Unistavanje kukuljica i leptira nema vece vaznosti. Gusjenice, ako ih је vr\o mnogo,
mogle Ьi se unistavati sipanjem otrovnog praska, kalcijevo11; arseniata, iz aeroplana, nad staЫima, kako је to uspjesno provede1'o
proti drugim gusjenicama и vise drzava, Ьilo Ьi uputno, da se i kod
nas kusa. Najjednostavniji i najjeftiniji nacin је unistavanje jajasaca.
Znacajno је, da napadaj gusjenica Ьiva periodicki и vezi sa zgodnim prilikama razvoja gusjenica. Mi smo imali и nasim hrastovim
sumama vise ovakvih napadaja i to и doba do god. 1909 bez vecih
stetnih posljedica ро hrast, samo gubltak zira, siske i prirasta. Obrsteni hrastovi potjerali su iz rezervnih pupova dгugo lisce, oporavili se. Iza godine 1909., kada ?~е је pojavi\a medljika, ili pepelnica
(Microsphaera alphitoides Griff. et МаuЫ.) hrast stradava, susi se.
Gusjenice obrste prvi Iist а medljika unisti drugi list, mladi, njezni,
socni. Hrast ostane bez lisca, osusi se jos iste ili slijedecih godina,
nakon sto је kunjao. Ovisi to о jakosti nava\e gusjenica, jakosti
napadaja medljike i otpornosti hrastovih stabala. Ako dodje medljika na prvi list hrastov, napadaj nije jak, hrast to izdrzi, bez vidljive stete; ako ali navali medljika na drugi list, napadaj је jaCi а
i stetniji, temperatura је koncem maja i и junu za razvoj medljike
mnogo povoljnija - ро D-ru Skoricu је optimum kod 28° С slabl list to ne izdrzi. - Gusjenice, osoblto gubara, jesu glavni
razlog, da se nase hrastove sume u velikim masama suse. Mi smo
imali iza 1909 tri ovakova razdobja i to 1909-1912, 1915-1918, 1920
do danas. Prije <>vakog susenja moze se dokazati, da је Ыо jaki
napadaj gusjenica, osoblto gubara, iza kojeg је slijedio napadaj
medljike. Ova dva faktora zajednickim djelovanjem prouzrokuju susenje hrastova u vecim masama.
Ne samo suhi hrastovi, nego i oslaЫjeni izvrzeni su napadaju
drugih stetoCinja.
'
Od kornjasa dolaze u obzir potkornjaci (Scolytidae). Navaljuiu ne samo na suha staЫa, vec i па ona, koja su slabo
prolistala iza navale gusjenica i medljike. Drzim, da Ьi se mozda
nekoja staЫa jos odrzala, da nije doslo naknadno jos i do navale
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potkornjaka. Spomena su vrijedпi osoblto Platypus cylindrus Fabr.,
koji ulazi пајduЫје u drvo, zatim Xyleborus dryographus Ratzb.
Najcesci је Х. monographus Fabr. Xyloterus sigпatus Fabr. ciпi se,
da је mпogo redji. Svi kvare drvo za tehпicke svrhe podesпo, sto
је vazno. Trebalo Ьi, da se zaprijeci preveliko pomпozavaпje potkornjaka.v Na ?suseпim ~taЫim~,. kojim~ dole pada _kor~1 vi~e
se vrlo cesto usk1, vodoravni hodпlCI krasп1ka (Buprest1dae} koJe
prioadaju vrsti Agrilus blguttatus Fabr. = paпnoпicus Piller. Iz
pocetka idu hodпici samo па juznoj straпi, kasnije obuhvate i
ostali dio staЫa. Nadju se vec i kod stabala, koja su slabo proJistala ра i za пје drzim, da Ьi se mozda koje to stablo jos odrzalo
da пе пavale па пjih ovi kra~пici. Ostali krasnici manje dolaze
u obzir, Coraebus Ьifasciatus prstenovanjem unisti tanje grane. Uz
оЬilпе busotine tih krasпika kornjasi su dosta rijetki. U пasim
hrastovima busi i dosta rijetka pipa Gasterocercus depressirostris
Fabr., Cije masпe Iicinke buse u drvu. - Od striziЬuba (Cerambycida) istice se osoblto go!ema strizibuba (Cerambyx heros Scop.)
cije odrasle Iicinke buse u drvu kao prst debele hodnike osoblto
u doпjem, najvrijednijem djelu staЫa. Suhovrhi hrastovi mogli Ьi
bar djelomice od tih ozleda postati. Мапје striziЬube kao Clytusi
i dr. od sporedne su vaznosti. - Uz druge пeprilike zпadu i stitari
(Coccidae) pripomoci susenju hrastova.1

1

1 Роtапје sam raspravio pitaпje susenje hrastova u ovim radnjam11 Zavoda za sumske pokuse и Zagrebu:
1. Gubar i susenje nasih hrastovih suma. G!asnik 1. 1926. sћ. 149-233.
2. 9ubar i susenjenaslhhrastovihsuma 1. dodatak.Glasnik2 1927.str.1-94.
З. Stetocinje hrasta osim gubara. Glasnik 2. 1927. str. 150-185.

ПРИЛОr

ПОЗНАВАЊУ ЕНДОСКЕЛЕТА ИНСЕКАТА.

r лавин

еидоскелет код бува_
Јул- Вагнер_

Dr-

Бавеhи се последње време проучавањем скелета код бува
у вези са њиховом систематиком, наравно обратио сам своју
пажњу и на упоредно проучавање њиховог ендоскелета. Тај·
део скелета код бува уопште је слабо познат; понеке податке

о њему налазимо у класичком раду Ландуа,
у двома од мојих радова.

али у главном

1

2

У својем данашњем ре

ферату говориhу само о ен
доскелету

главе.

Бувина
-----СЦ,

--fzc

глава

слично

телу стиснута је са бокова
па има особину,

да се на

бочним странама налазе два

дубокауrнуhа, управо јаме
(сл.

1.

и

4, f),

које се пру

жају косо одозго· на ниже

и

/1-f
Сл

1.

Уздужни пресек бувине главе.

Шематски.

at. -

предњи наставци

tentor?um'a, ес - collare cranium'a, си ди.1афрагма, ј - fossa antenпae, ос - око,
рс

-

tum,

наставак дијафрагме, рп proпo
ps - prosteшum, si - попречно ва

дебљање,

resp.

бравдица,

склерит доње усне,

tc -

t-

trabecula

је покривен споља
1

sl -

бавални

плоча tentorium'a,
ceпtralis.

назад,

а које служе за

смештење пипака. Овим се
пипчаним јамама глава дели
на

два

одељка,

и

то

на

предњи фронтални и задњи

окципитални. Сем тога гла
ва је код бува више мање
увучена у

проторакс тако,

да задњи зид кранијума
чини неку врста кубета или
шлема (сл. 1. и 3., си), који

скелетом груди.

Landois, Anat. d. Hundeflohes. Verh d k. Leop.-Carol. d. Akad.,

XXXl!I, 1867.
2

НеН

Wagner, Anat. d. Vermipsylla alacurt. Но1. Soc. Ent. Ross. 1889.
Wagner, Zur Frage йЬ. d. KopfЬau L. Aphaпipteren. Zool. Anz., LXVII,

11/12.
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Несумњиво

првобитни

део главиног ендоскелета чини т.

зв. tentorium. Tentorium код бува није био описан. Уопште он
чини овде узану попречну плочу (сл. 1. и 3" t), која дели
задњи отвор кранијума на двоје, на горњи отвор (сл. 3" os) и
на доњи

(сл.

јума, а кроз

3.,

п) Горњи

служи за излаз једњака

доњи пролази комисура

трбушне

из крани

мождине.

Од

плоче tentorium'a полази напред један пар узаних, округлих
израсл'l или наставака у облику пруга (сл. 1. и 3" at), који

се пружају између
својим предњим

fossae antennarum (пипчаних јама), па се

крајевима спајају са бочним зидовима

јума испред очију 1 (сл.

особину,

која

крани

1.). Код tentorium'a бува опазио сам једну

се добро види на попречним пресецима,

и

то:

,·

s~
(

·~, ·· ..

/
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1

//
Сл.

2.

нијума,

Глава

oU -

Archaeopsvlla

одовго ап

органи Удеманса,

-

st -

пипак,

слова види на

да је унутр~шњи део
него

што

наведених

Је

хитинских

сл.

-

на

наставака

устни

отвор, кра

3начај других

1.

његовог хитина

спољашњи,

or -

дно пипчане јаме.

много отвореније боје,

пример,

изгледа

као

попречни
пресек

hресек

уске

цеви

са светлом средином (сл. 4., at). У ствари то није никаква цев,
нити канал, него масиван хитинсkи штапиh са готово безбојном
осовином. Исто се види и код попречне плочице tentorium'a
{сл.

1., t ).

пресецима,

Због те особине можемо лако познати
те

га

разликовати

од других

делова

tentOrium

на

ендоскелета.

За предњи крај израсли tentorium'a близу очију су утвр
ђена танка мишићна влакна, која полазе од. пипака са једне
стране и од базалног скЛfрита мандибуле са друге (сл. 4).
Предње израсли tentorium'a услед њихове танкоhе није могуhе

код свих бува пропратити по целој њиховој дужини при раз
гледању микроскопског препарата in toto. У појединим врстама
бува ове израсли стварно се прекидају у средњом свом делу,

па у таквим случајевима tentorium је састављен из два засебна
дела, који одговарају саставу главе из фронталног и окципи
талног одељка. Овака подела tentorium'a показује, да он не
припада само једном сегменту, што се види, у осталом, и из
наведене везе са мишиhима пипака и мандибула, т. ј. екстремитета разних сегмената. Мислим
чак да се

tentorium уопште развио
хитинска зачетка :

из два разна

1.)

из

унутрашњих

наставака,

који су служили за причвршhење
мишиhа, и 2.) из хитинских увра
hивања, која су служила за за

штиту унутрашњих органа. Ипак,
код садањих инсеката овај прво
битни састав tentorium'a не види
се јасно.

Tentorium је више-мање раз
вијен код представника свих ро
дова, које сам прегледао.
Други део ендоскелета гла
ве, који можемо посматрати код

свих бува, чини окципитални
комад кранијума около окципи
талног отвора. Код многих ин

секата одговарајуhи део скелета
не

Сл.

Amphipsylla одоsго.
п отвор кранијума sa пролаs
нервне комисуре. os отвор кра
нијума sa пролаs једњаr<а. 3начај
других слова в. на сл. 1. и 2.
3.

Глава

улази

у

састав

ендоскелета,

пошто глава није увучена у про

:оракс, као што је случај код
бува. Овај комад чини код бува
неку врсту дијафрагме између
главе и груди (сл. 1., си). Од
горњег њеног обода полазе у грудну дупљу један вишемање
развијени наставак у облику вертикалне плочице (сл. 1. и
3., рс), за коју су учвршhени јаки мишиhи, који се настав
љају назад у грудима. Ти мишиhи имају да увлаче у неколико
главу у проторакс. Исто тако и са друге стране дијафрагме,
т. ј .. спреда, су учвршhена друга мишиhна влакна, која полазе
од задњег дела фаринкса. П;>ви мишиhи, који почињу од вер

тикалног наставка, показују да је правилно сматрати овај део
кранијума, као ендоскелет. Очигледно је, да он стоји у вези
са сегментацијом тела те показује, да је код предака бува
глава била више издвојена и слободнија, као што је код веhине
других инсеката. Наравно да се овај део ендоскелета развио
из једне хитинске боре, којом се глава одвојила од груди.
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7
Као траг једне боре истог значаја

сматра проф. У деманс

(Oudemans) попречно задебљање зидова кранијума у облику по
пречне пруге или ниске плоче између горњих крајева пипчаних
јама (сл.

1. и 2., si). Ово задебљање пролази управо границом
између фронталног и окципиталног одељка главе (сл. 1.). Уде
манс га сматра као остатак првобитне сегментације главе. За
ово задебљање нису учвршћени никакви мишићи. Његов састав
из два зида, предњег и задњег,

добро се види

код извесних

родова на уздужним пресецима, али, што се тиче наведене хи

потезе У демансове, не могу са њоме да се сложим. Мислим,
да то задебљање није траг првобитне сегментације главе, већ
секундарна појава, која је у вези
код многих бува са развијањем
дорзалне попречне браздице, ко
јом се везују међу собом оба
две пипчане јаме. Ова браздица
са

танким дном

допушта

глави

да се мало савија у десну или
леву

страну,

што

чини

веома

важни моменат, кад се бува за
качи за длаке свога домаћина уз
помоћ нарочитих хитинских зу

баца,

које

налазимо

талном одељку

на

фрон

главе код изве

сних родова. Код свих бува, код
којих има таквих зубаца, у исто
време има

браздице

и наведене

попречне

или хиtинског задеб

љања. Буве, које немају на глави
зубце, немају ни браздицу међу
пипцима,

али код

понеких

Сл. 4. Попречни пресек главе Ceratophyllus т - максила. Значе
ње at, ј, t е - види на сл. 1.

ро

дова без зубаца ипак постоји на
ведено хитинско задебљање. Ми-

слим, да овај део ендоскелета служи за учвршћење свода
r<ранијума између горњих крајева пипчаних јама.
Најзад код многих бува налазимо у глави још један ин

тересантни део ендоскелета, који служи искључиво за заштиту
унутрашњих органа. Тај део представља нарочита попречна хи

тинска округла греда испред церебралне ганглије између дна
десне и леве пипчане јаме. За

ту греду

предложио

сам назив

trabecula centralis. 1 Код разних родова trabecula centralis није
подједнако

развијена.

Она

може

бити

или

дугачка

и

узана

(сл. 4. tc) или кратка и широка (сл. 3. tc). У случају, кад је
узана и дугачка,

она се приказује

при

разгледању

препарата

in toto у оптичком попречном пресеку, као једна округла мрља
затворене боје на дну пипчане јаме (упор. сл. 1., tc.). Низ ро1

______r,:::;·--~-·- - - - -

Zoolog.

Aпzeig.,

LXVII,

р.

289, 1926

г.

--,----------

' Г-1

i
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дова уопште нема, trabecula centralis. Сматрам, да такви облици
указују примарне односе, - па представљам да је стварање
овог дела ендоскелета

/::<~':::-:.'
;/

ло

1

ме

нису биле

толико ду

боке, колико су код веhине

''

1

иш

путем:

Примарно пипчане ја

//

1

овим

садањих бува, те једна дру
гу није ни додиривала сво
јим дном у унутрашњости

1
1

кранијума.

Оваке

односе

можемо посматрати, на при

мер, код човечје буве

lex irritans

и код

Pu-

понеких

других родова субфамили

Pulicinae, а нарочито код
Coptopsyllinae. (сл. 5). Уз по

је

ступно развијање пипчаних
јама и њихово све веhеуду
бљивање, оне су се најзад
додирнуле најдубљим ме-

Сл. 5. Глава Coptopsvlla одозго. Значај
слова види на првим сликама.

чаних

јама,

етом свог дна. Ово видимо
код рода

Archaeopsylla (сл.

2).Уздаље зближавањепип

оне су срасле међу

собом у средини главе на ве

hем или мањем простору. Налазимо тај случај код виших Pulicinae, - на пример, код рода Xenopsylla (сл. 6). Код Xenopsylla
пипчане јаме не само што
се додирују, него су и срасле. Код других

то

код

родова и

субфамилије

atophyllinae

Cer-

опажамо

су

протни процес: пипчане ја
ме

Ье,

поново су лостале

десна јама се

пли

одвоји

ла од леве, али траг бив
шег спајања јама је остао
у облику trabecula centraIis (сл. 3 и 4, te). Субфа
милији Ceratophyllinae при
падају најкарактеристични
ји

представници

садањих

бува и у опште веhи део
до

сада

познатих

врста.

Зашто је било поновно од-

вајање пипчаних јама пра-

hено

стварањем

trabecula

Сл. 6. Г;~ава Xenopsylla одоsго"Ј пипчана Јама, sf -

дно пипчане Јаме.

centralis? Разлог овоме, према моме мишљењу је тај, што tra-

9
becula ceпtralis има важности за заштиту церебралне ганглије.
Trabecula ceпtralis се налази баш испред ганглијске масе, у
коју су се спајале надждрелна и прва трбушна ганглија, а која
заузима

готово

целу

шупљину

окципиталног

одељка

главе.

Домаhив буве својим шапама или зубима често пута пр~,пискује
буву за време чешања на месту уједа. У таквим случајевима
хитински омотач тела мора, да се више мање угне са бою~
унутра. Trabecula centralis у том погледу чини један ослонац
који не допушта притисак хитина на церебралну ганглију било
,са једне, било са друге бочне стране. Trabecula ceпtralis таква,
каква је код бува, чини једну нарочиту особину реда Aphani'ptera па у неколико' може служити при истраживању фило
генетских односа између појединих група тога реда.
Као што се види из горе наведеног, различни делози ендо
<:келета могу бити разног постанка. За развијање ендоскелета
најглавнији моменти јесу: 1) причвршhење мишиhа, 2) заштита
унутрашњих органа, 3) појачање спољашњег скелета и 4) из
весне особине, које су постојале код предака. У бувиној глави
налазимо све поменуте облике ендоскелета.

BEITR.AGE

ZUR I<ENTNIS DES ENDOSl{ELETS DER INSEKTEN.
Da.s Endosk.elet des Floh-Kopfes_
(Еiпе Zusarnrneпfassuпg)

Dr-

Ј_

Wagner_

1. Tentorium. Das Tentorium ist bei alleп FШhеп vohaпdeп.
Es besteht: а) aus eiпer Querplatte (t), welche das Forameп occipitale craпii iп еiпе obere ОЉщпg fiir die Speiserohre uпd eine
uпtere fiir die Bauchgaпglieпkette spaltet, uпd Ь) aus zwei duппеп
stablormigeп Auswiichseп (at), welche sich vоп der Teпtorium
platte пасh vorпe hiп abzweigeп uпd iп dеп Seiteпwaпdeп des
Craпiums vorderha!Ь der Augeп ihre Епdе finden. Ап dеп vordereп Епdеп der stabЉrmigeп Auswiichseп siпd Muskel befestigt,
welche die Апtеппеп hеЬеп uпd das basale Sklerit der MandiЬeln
iп Bewegung setzeп. Bei mапсl1еп FIOheп ist die vordere Partie
des Teпtoriums vоп der hiпteren abgesondert.
2. Der Occipitalring (си). Derse!Ьe umfasst das Forameп
-occipitale uпd ragt iп die Prothoraxhohle iп Form eiпes GewOlbes hiпein; vоп der hiпtereп Seite des letzteren zweigt sich, iп
·dorsaler Richtuпg vоп dem Forameп occipitale, еiпе seпkrechte
Lamella (рс) аЬ. Ап diesem siпd die Muskel, welche dеп Kopf iп
dеп
Thorax 11ineпzieheп, befestigt. Ап der апdеrеп (vordereп) Seite des Occipitalriпges siпd musculi dilatatores der Speiseтohre befestigt.
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з. Die interantennale Quereinstйlpung des Craniums (si). lst
nicht bei allen F!Ohen vorhanden. Bei Flohen mit einem Kopfctenidium hat sie den Charakter einer Furche. Bei Flohen aber,
welche kein Kopfctenidium besitzen, feh\t sie entweder ganzlich,
oder stellt einechitinose Querverdickung dar, welche von dem Craniumgewo!Ьe aus zwischen den oberen Randern der Antennengruben
hineinragt. Sie dient zu Verstarkung der Wande des Craniumgewo!Ьes. Ап ihr sind keine Muskel befestigt.
4. Trabecula centralis (tc; s. Zool. Anz. LXVII, S. 289, 1926).
lst nicht allen Flohen eigen. Bei Ри/ех und Coptopsylla. (АЬЬ. 5}
sind die Antenщ~ngruben nicht durch die Trabecula centralis verbunden und beruhren sich nicht mit ihren Boden (primares Verhaltnis). Bei Archaeopsylla (АЬЬ.2) beruhren sie sich, doch fehlt
hier die Trabecula centralis. Bei Xenopsylla (АЬЬ. 6) sind die
rechte und die Jinke Antennengruben mit ihren Boden verwachsen
(secundares Verhaltnis). Bei Ceratophyllinae wird der entgegengesetzte Vorgang beobachtet namlich das Auseinanderscheiden
der Antennengruben, doch verЫeiЬt die Spur der Verblndung in
Form der Trabecula c~ntralis (tertiares Verhaltnis; АЬЬ. З. u. 4.}
Die Trabecula centralis hat den Zweck das Ganglium cerebrale
gegen eventuellen Seitendгuck auf den Kopf zu schutzen.

ПРИЛОГ
ПРОУЧАВАЊУ ФАУНЕ THYSANOPTERA
У СРБИЈИ.
Вадим Казаков-

Ове студије имају за сврху,

да укратко даду слику рада

на проучавању фауне Thysanoptera у Србији. Пре, но што пређем
на излагање података о Србији, сматрам за дужност представити
,

f

слику проучавања поменуте фауне у границама Балканског По
луострва. Фауна Thysanoptera и поред доста многобројне лите
ратуре у опште, чак и у самој

Европи далеко није проучена,

а нарочито у томе погледу изостаје јужни и источни део њен,

где спада и Балканско Полуострво. Чак 'није ни дефинитивно
решено још у ~<оји ред спада ова група (Orthoptera или Rlzynchota (Hemiptera). Број врста који наводи Dr. Priesner 1 износећи
све податке добивене до
изгледа да далеко изостаје

г. (242 врсте), самоме писцу
Иза стварнога броја и да проуча

1924.

вање споменутих предела мора знатно повећати наведени број.
Проучавање

Thysanoptera на Балканском Полуострву никад

није имало систематског обележја. У литератури не налазимо
ниједну публикацију која би се бавила детаљним проучавањем
ове фауне. Ипак не може се

казати

да се наука

у

томе по

г леду апсолутно није дотакла наших предела. У радовима по
јединих специјалиста наилазимо на податке, који се односе на
неколико делова Балканског

Полуострва, а

гову периферију. Већи пак део, а главно

-

поглавито

Србија и

на ње

на истоку

Бугарска у томе погледу остале су неиспитане.

Из литературе се види: да су Karny и Dr. Priesner (сваки
засебно) доста опширно проучавали поједине облике из Дал
2

мације. 13еома

оскудне податке

на.7!.ази_мо

код _J)_i::_Дlsљrн;sa_,Q.

фауни_ Хрва_тс~~ b.f>..f!:!.~,,_<:;лQJ!.~!LIJi~-tLJ~~-~... Прилично Је
исти проуч-ио обале Албаније, врло мало података налазимо у

његовом раду о Грчкој и најзад доста је опширно обрадио
Knechtel 3 фауну Румуније. Имајући за циљ проучавање фауне

Thysanoptera
1 Koпowia
2

на Балканском

1925

р.

Полуострву,

141.

поглавито

у

Ог. Priesпer: Die Thysanopteren Europas. 1926 Аьt. 1. нпd 11.

з KпechteI: Thysaпopteren diп

Romania 1973.

грани-

1'

!
(
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1

цa:via наше земље, учинио сам у том погледу
то проучавањем фауне Србије.

први

покушај и

Користеiш се литературом (на жалост врло ограниченом)
коју сам имао при руци, саставио сам хипотетичну слику фауне
од оних врста, које су биле утврђене у

рејонима суседним, а

које се могу на основу приложених података од Dr. Priesnera
(Konowia 1925) да пронађу у краљевини С.Х.С. Тај број износи
180-195 врста, и представља скоро 77°/ 0 од оног броја, који
сачињава фауну Европе. Овај број по свој прилици

обухвата

и фауну Србије, јер према начину распрострањења (помоhу пре
носне снаге ветра, што се сматра као највероватнији начин ра
спростирања ових инсеката), територија Србије не представља
неки нарочито омеђени рејон.
Од великог је интереса географско распорострањење ове
групе; учинимо

ли

летимичан

поглед на

распрострањење њи

хово, свугде се може видети велики број истих врста, како на
северу и југу, тако на истоку и на западу. Као пример могу
да ·послуже: Melanthrips fuscus (Sulcer), Aeolothrips a/Ьicinctus

(Halid.), fasciatus (L.), Chirothrips manicatus На/;, Limothrips denticornis На!., Haplothrips aculeatus Fabr. и др. горе наведени
факат наводи на мисао, да ови инсекти услед својих димен
1
зија (0,5-5m/m)
и морфолошких особина, нису тако јасно
ограничени у распрострањењу појединих врста, као што је то
случај код веhине осталих група инсеката. Несумњиво ми мо
жемо

видети

утисак

при

врсте

и

њиховом

чисто

ендемичне

проучавању

говори

природе,

али

ипак

су

да

општи

границе

распрострањења веhине врста ове групе врло простране.
И поред тога, што сам за сада имао циљ систематског
проучавања, напомињем да са тачке гледишта примењене Енто

мологије, група Thysanoptera представља исто знатан интерес;
истина ступањ штете, коју наносе поједине врсте није нарочито
велик

и

у

главном

зависи

од

месних

прилика,

нарочито

кли

матских и др., који доприносе појављивању каламитета. Према
подацима Г-ђе Колобове, 2 представник ове групе и то Stenothrips graminum Vz. у стању је да смањи принос пшенице за
4°/о. У околини Београда у 1923. г. за време доста сувог и
жарког лета велика количина инсеката рода Haplothrips, врсте:
на пшеници и јечму.

aculeatus Fabr. и tritici Kurd. опажала се
Thsips tabaci Lind. јавља се као незнатни

штеточина на дувану
у Босни 3 , више пута виђао сам га на лишhу и цвеhу воhа и
поврhа. Као што се могу наhи свуда по стакларама (Treibhaus)
тако и у стаклари у Топчидерском парку код Београда, врло
је распрострањен Heliothrips haemorrhoidalis Bouche, а у стак
лари Ботаничке Баште Беогр. Университета. - Н. femora!is Reut.
1
2

3

t ·'11

i

Dr. Priesner: Die Thysanopt. Europas 1926 р. 12.
Иввештај Полтавске Огледне Станиц~ 1926. г.
Иввештај Опитне Станице у Сарајеву 1925. г.

,
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Према подацима Пољопривр. Огледне станице у Спљиту, 1
први наноси доста озбиљне штете Viburnum tinus (lopoCika), а
Phloeothrips oleae Costa штети маслину.
До сада сам имао прилике да вршим проматрања (ве

ћином делимична) по следећим местима Србије: највише у самом

Београду, Топчидеру и Кошутњаку, на Авали, око села Срем
чице, Ресника и Јаинца; Аранђеловцу, Доњем Милановцу, Кра
љеву и у ближој околини Земуна за чију фауну морам напо
менути, да је она потпуно идентична са фауном десне обале
Саве и Дунава, што иде у прилог вefi изнешеном гледишту
о начину распростирања представника групе

Thysanoptera.

Да је сада у овим местима утврђено 16 родова који обу
хватају 44 врсте и то таквих које спадају у три главне фами
лије групе Thysanoptera. Овај број преставља од прилике 25°/
претпостављеног броја врста за ове крајеве.
Приликом излагања систематског прегледа, као интере
сантну особину, навешћу географско распрострањење сваке врсте.

°'

f

i)

(Примерци добивени кошењем мрежом по трави у систе
матском прегледу означени су са:

kosenjem).

Систематски преrлед врста_
(Verzeichnis der in SerЫa. gefundenen
Thysa.nopteren)2
Subordo TEREBRANTIA На!. 1836.
-1 -

Superfam. Aeolothripoidea Hood. 1915.

i

Famil. Aeolothripidae Uz. 1895.

/

Genus Melanthrips Но!. 1836.

(d)

1. Fuscus (Sulcer.) 1776.: Zemun, Roblnia pseudacacia L
Avala, lris pseudacorus L. Jaince, kosenjem. Kosutnjak, kosenjem ..
Kraljevo, kosenjem. Rasprostr.: Europa, Tunis.

@-Ј 1а.

Rasprostr:
1

fuscus var. pallidor. Priesn. 1919.: Avala, kosenjem.
AIЬanija,

Rumunska.

Саопшт. Пољопривр. Оглед. стан. у Спљиту од

23-IV-27

бр. 36З/77е.

Hier beschriebene Arten wurden in den folgenden Orten gesammelt
in der Umgehung von Belgrad: Topcider und Kosu njak, auf der Avala; in den
Dorfern: Srerncica, Resn!k und Jaince, in den Stadten: Arandjelovac, Donji MiIanovac (von Herr. V. Martino} und Kraljevo, und schliesslich aus nahes 1ehender
Urngebung vоп Zernun.
2

14
Genus Aeolothrips На!. 1836.

~

2. alblcinctus
S. Amerika.

На!. 1836. Avala,

kosenjem. Rasprostr: Europa,

Q Resnik,3. Kraljevo.
fascia-tus (L.) 1761.: Zemun, Beograd, Avala, Jaince,
Od Aprila i do Oktobra na cvecu i liscu razlicitih
Ьiljaka. U toku leta 1927 и Kraljevu

ova vrsta је Ьila zapazena
narocito na liscu Zea mays L. Rasprostr: Europa, S. Amerika,
S. Afrika.

За. fasciatus for. adusta Uz. 1895.: Kosutnjak, kosenjem.
Zemun, EuphorЫa.
·

=--

@

4. versicol_or for. similis Pr. 1919.: Kosutnjak, koseпjem.
Rasprostr: Engleska, Poljska, Ceska, Austrija, Madjarska, Rumunija, Dalmacija.
Superfam. Thripoidea. Hood. 1915.
Famil. Thripidae Uz. 1895.
Genus Heliothrips

(~

На!.

1836.

5. haemorrhoidalis Bouche 1833.: Topcider, stak!ara. Ras-

/:ь' prostr: kosmopolit.
\, ~ 1

'-~

ла

6. femoralis Rent. 1891.: Beograd, staklara Bot. Baste Univer.
Cyperus alternifolium. Rasprщtr: Europa, S.Amerika, Porto-Riko.
Genus Chirothrips

На!.

1836.

Genu<> Parfhenothrips Uzel

7. dracaenae (Heeger). 1852. Beograd, staklara Botanicke
Baste Univerziteta na Callisia repens. Rasprostr: Europa, Sev. Ameтika, Australija.

На!.

@

8. manicatus
1836.: Beograd, Kosutnjak, Ava!a, Kra1jevo - doblven kosenjem. Rasprostr.: Europa, S. Amerika.
----8а.

manicatus for. aptera: Ki-aljevo, kosenjem.

Г~

~
/:~

\ј))

Genus Limothrips На!. 1836.

· 9. denticornis
Rasprostr.: Europa.

На!.

1836.: Beograd, naden u opalom liscu.

Genus Aptinothrips На!. 1836.

1 о. rufus (Gmel.) 1764:: Beograd, kosenjem. Topcider Trifolium pratense L. Kosutnjak, kosenjem. Rasprostr.: Europa, S. Amerika, lndija.

15

(~ 11.
~р.;

elegans Pr. 1924.: Beograd,
kosenjem. Rr.sprostr.: Maaarska.

Hylocomium triquetrum

Genus Sericothrips На!. 1836.

@191

Ьicornis

12. staphytin11s var.
for.
Avala, kosenjem. Rasprostr.: Europa.

О.:

mэ.croptera

(Karny)

Genus Anaphothrips Uz. 1895.

13. obscurus for. brachyptera (NU!ler) 1776.: Kusutnjak,
kosenjem. Rasprostr.: Бuropa, S. Amerika, Australija.
,_,_ 13а. obscurus for. macroptera (Miilier) 1776.: Avala, ko_senjem. Rasprostr.: Europa, S. Amerika, Australija.

Cii5

14. similis Uz. 1895.: Kosutnjak, kosenjem. Rasprostr.: Ceska.
Genus Odontothrips Serv. 1843.

(i'fE;>
~

15. loti

На!.

1836.: Kosutnjak, kosenjem. Rasprostr.: Europa.

. 16. aemulans Pr. 1923.: Jaince, kosenjem. Rasprostr.:
-- <!arska, Rumunija.

@

Ма

17. confusus Pr. 1926.: Zemun, Medicago sativa L. Rasprostr.:
Maёlarska.

(На!.) 1v836_,: Kosutnjak, kosenjem. Rasprostr.:
~ -W-~n-~~!<~~_ti~~a~~~~~es~~~ Po~~s-~~-~-~~tri.ja,__~-~~~=.~~:_-~-·----------~--

({S)

с9.

18. pvhaleratus

Genns Kakothrips Will. 1914.

19. robustus (Uz.) 1895.: Zemun, Roblnia pseudacacia L.
Avala, Erysimum cheiranthoides L., kosenjem. Beograd, Galanthus
nivalis L. Rasprostr.: Europa.
Genus Frankliniella Karny 1910.

@
20. tenuicornis (Uz.) 1895.: Kosutnjak, kosenjem. Rasprostr.:
-- Europa, S. Amerika(?) S. Britanija.
(с}) . }1 · intonsa (Tryb.) 1.895.: Beo.grad, T.opcide.r, Kosutnja~, •
Kra!Jevo; Jedna od naJ· Sremc1ca, Avala, Zemun, Jaince,
Resшk,

f

!

rasprostranjenijih vrsta, ali se vrlo retko opaza na
ticum, Avena, i Zea mays L. Raspr.::str.: Europa.

21 а. intonsa for. nigrooilosa
.acanthoides L. Raspгostr.: Eurl)pa.

Hordeum, Tri-

Uz. 1895.: Kraljevo,

Genus Taeniothrips Serv. 1843.

Carduus

':

16
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J}_f(/Jl>--A9.f2: 6

@ njem.22.Rasprostr.:
frontalis {or. brachyptera (Uz.) 1895.: Kosutnjak,
Ceska, Austrija.

ko-

23. frici (Uz.) 1895 : Bevograd, Taraxacum officinale L. KraJ \'о, kosenjem. Rasprostr.: Ceska, Austrija, Madarska, DaJmacija,

1

~!Ьanija.

, Ylj/

',Q
_/
.

24. discolor (Karny) 1907.: Donji MiJanovac (g. V. Martino).
Rasprostr.: DaJmacija, A!Ьanija, Rumunija, Spanija. 1

'/
с~

25. atratus (На!.) 1836.: Zemun, Hyssopus officinale L. Avala,
" ) Viola tricolor L. Beograd, Galantlшs nivalis L. Jaince, kosenjem ..
1

Rasprostr.: Europa.
-=--25а; atratus for. adusta Uz. 1995.: Zemun, Hyssopus offi- cinale L. Rasprostr.: Europa.

'(1:7~~ str;ja,2~~l~;~J~i ~r~ 1920~21~'_Z~~Dianth~s:_~as~ro~tr.:
i

/ i '

".Ј

Au-

27. picipes {Zetter.) 1828.: Topcidor, kosenjem. Rasprostr.:
Europa.

1

Genus Thrips L. 1746.

· . '2_9

28. physapus (L.) 1746. Beograd, Zemun, Avala, Arandelovac"
/' Jaince, Resnik, Kraljevo. Na cvecu i liscu raznovrsnih ЬiJjaka ..
•-F.asprostr.: Europa.

~)

. 29.· validus Uz. 1895: VZer:nun, Rob~~ia pseuda~acia L. TriJolzumpratense L. Beograd, kosenjem. Sremc1ca, Euforbza. Rasprostr.:
Engleska, Nider!ande, Nemacka, Sv,edska, Rusija, Ceska, Poljska,
Austrija, Madarska, Rumunija.

- - 29а. vatidus var. nigra Uz. 1895. : Beograd, Galanthus

.и)

18~5.:

~~

На!. 1836.

..

nivalis L .

30., linarius Uz.
Zemun, Euphorbla. Rasprostr.: Nider-·<:)ande, Austrija, Poljska, Ceska.

·

31. fuscipennis
· · · -~asprostr.: Europa.
•'( f)\1

Beograd, Crataegus oxyacantha L ..

'

• .Ј ..:;,•
32. viminalis Uz. 1895. Beograd, Salix nigricans Sm. Ко. sutnjak,' kosenjem. Avala, kosenjem. Rasprostr.: Finska, Svedska,,
Engleska, Ceska, Poljska, Austrija, Madarska, Dalmacija, Bosna,
~-Ji\IЬanija, Rшnunija.

·..

~~

33. minutissimus L. 1761 .: Topcider, Pirus malus L. Rasprostr.:
Finska, Svedska, Engleska, Danska, Ceska, Austrija, Madarska"
Rumunija.
1

Wahrscheinlich uber ganz Stid-Europa verbreitet. (Priesner).

--------....,--------------~--~---~----
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--зза. minutissititus for~ obs-ёtit'a· Coesfeld. 1898.: Kosutnjak,
kosenjem. Rasprostr.: Fihska, Svedska, Engleska, Nemacka, Ceska,
Austrija, Madarska, Poljska, Rumunija.

- --

,-----

ц; -34:-di;cot~нaГ 1sзб. :---в~~gr-~d, -т:lf.~~~~--,;;--~ffz~;;;g!e-[~-------- ~
R.asprostr.: Svedska, Finska, Danska, Engleska, Nemacka, Ceska;
/ђ,~trija, Maёlarska.

(,Ј ~)

35. tabac_i Lind. 1883. Zemun, Beograd, Kosutnjak, Kraljevo.
'N'a Iiscu i cvecu voca i pbvrca, kao i mnogiћ divЧjiћ Ыijaka;
Rasprostr.: Europa.
,,

--з5а.
-,_.ьa._cia

tabaci for. putla

Uz. 1895.: Zemun,

L. Rasprostr.: Europa.

Roblnla pseuda-

!

,, __..t

, ______ }/
Зб. alЬopilUsus Uz. 1895.: SremCica, Trifolitim pratetzse L.
Rasprostr.: Engleska, Ceska, Austrija, A!Ьanija .
v

1

••

Subordo TUBULIFERA На!. 1836.
Superfa-m. Pbloeothripoidea Hood. 1915:
Fam. Phloeothrlpida.e Uz. 1895.

1(

Genus Haplothrips Serv. 1843.

-91

:,>о)

37. aculeatus (Fabr.) 1803.: Beograd, Zemun, Jaince, Resnik,
Graminea'ma, poglavito naHordeum i Triticum.
- Rasprostr.: Europэ.

-~-'Avala, Kraljevo. Na
\

· ] :])
38. tritici Kurd. 1912.: Beograd, Resnilc, Avala, Sremcica,
Kraljevo. Na Hordeum, Triticum i Avena. Rasprostr.: Nemacka~
Austrija, Maёlarska i Rusija.
~~---39.

kraussei Pr. _(?): Kraljevo, Vitis vinifera L,
__

\ј__;;Ј

Subgenus Hindsiana Karny.

Пavicinctus

4Q.
(Karny) 191
Austrija, Madarska, Rumunija.

\ \i__~:r)

kos~njem ..

.---"' - ·-·-~ ____ _.,,,, ....~,-~,_ ·----~~'", _____....-,,,,.--'-~- - --·-· - __,,.--..,_."____~",...,.....-----."---·

О: Kosнtnjak, kosenjem. Rasprostr.

41. setiger Pr. 1925: Jaince, na Hordeum. Rasprostr.: Europa.
Genus Liothrips Uz. 1895 .

.
'ј_

о"\

4-

42. pragensis (Uvz.) 1895: Kosutnjak, Avala, kosenjem.
- Rasprost~;: Madarska, Ceska, Istra, Rijeka, AIЬanija.

-~------------~---------------~-------

<18
Neodredfene vrste ·

(Unbestimmte Arten)
Genus Frankliniella Karny 1910.
--- 43. sp? Avala, Trifolium pratense L. praepar.
N2 N2 224-228 ( ~ ~ ).
Genus Thrip s L. 1746.
44. sp? Arandelovac, Taraxacum officinale L. praepar.
N2 79 ( ~ ).

--'-

Pregled literature:

1) Колобова: Известия Полтавской С-хоз. Опытной Станции
1926. Stenothrips graminum Uz.
2) О. Уfон: Определитель насекомых Гос. Изд. 1927. р. 72
3) Dr. Priesner: Die Thysanopteren Europas Аьt: 1, 11, III. 1926-27.

4) •
"
Katalog de~ europaischen Thysanopteren, »Ko1925. р. 141.
5) Uzel: Monographie der Ordnung Thysanoptera 1895.
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:ИЗВЕСНЕ МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
ФАМИЛИЈЕ

SIMULIIDAE

И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ

ВА I<ЛАСИФИКАЦИЈУ ОВЕ ФАМИЛИЈЕ..
И. Ба.ра.нов.

~Класификација

фамилије SimuШdae везана

је са великим

ттешкоћама и креће се својим посебним правцем, који се раз·
.ликује од класификац11је већ1ще фамилија реда Diptera. У овој
фамилији морфолошке

су особине, које су од значаја

за кла

•сификацију подељене. између свих стадија развића. Као при
мер обратног класификационог правца споменућу .Род Sarco-

plzaga,

који спада у фамилију 7 achinidae. Овај род има у
Европи 35 тачно одвојених врста, у фауни Србије, колико ми
је то познато, 41 врсту. Али ова подела се базира искључиво

:на hypopygium-y, т. ј. на морфолошким особинама само ста
дије imago и сам:о једног пола. Било би узалудно тражити у
~род.у Sarcophaga класификацијоне ознаке .код женака или у
ларiзалном или пупалном стадију. Фамилија Simuliidae, која
"се је до последњег доба делила само на један род, има у
Ћвропи око 70 врста, у Србији 14 врста са 26 форама, али

.1'

1:

;морфолошке особине подељене су између свих стадија развића

1

1

ш између

1

'

оба

пола. Да споменем

неколико

карактеристичних

.примера; подела на субфамилије се базира на имагиналној ста
.дији; подела на трибе на пуп,алној; на родове на имаги
Ћалној (женке); на подродове - на пупалној ит. д. Ако узмемо
:;у обзир само имагиналну стадију; онда неhемо имати могућ
ности одвојити неке потпуно самосталне врсте, на пример
.Odagmia ornata Meig. од Odagmia monticola · Fried. или Odag:mia Kondici mihi од блиских врста.
Подела класификацијоних ознака између свих стадија
.представља у@пште извесне тешкоће за детерминацију, али у
1пЬгледу фамилије Simuliidae ово је скоро олакшавање но ком
'11ликација. Овде ми имамо поглавито материјал добивен култи
.вацијом из ларава и лутака. Понекад култивација до имага
,служи само као контрола већ извршене на ларвама и луткама

.детерминације.

Тако

на пример, најважнија врста

.reptans columbaczense SchOnb. -

-

Simulium

лако се одликује у ларвалном
,и пупалном стадију и култивација до imago потребна је само

==~~·-----·-----
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у том случају, ако заједно са columbaczense налазе се форме·
и calopum, које су ипак велики раритети.

ornatoide

Задатак

мог реферата је да наведем

лошке особине

најглавније

морфо

Симулида, да прикажем њихов значај за утвр

ђивање класификационих група и њихову везу са биолошким,
групама, у колико је сада позната биологија различитих врста.
Проналазак морфолошких особина, које су од значаја за.
класификацију извршен је постепено и од стране различитих.

диnтеролоrа.

Roubaud. је обратио пажњу на нерватуру крила;
Malloch нао же1щине канџице; Lundstrom на hypopygium; Friederichs и Edwards на ноге, особито на метатарзус; Enderlein на
неке особине трЬпских и ваневропских врста и т. д.
Комбинације поменутих морфолошких ознака служе за ка
рактеристику посебних врста, али врло је тешко решити које·
би од ових особина имале предоминантни значај за утврђивање·
виших таксонометријских категорија, пощто скоро потпуно није~
познат· филогенетИЧки значај посебних морфолошких елеменатаi.
Мислим да је потребно давати преимућство јасној ознаци; којю
је својс:гвена ларвалној или пупалној стадији, пред ознаком у
имагиналној стадији, ако ова ознака није јасна; али има ипак
изузетака. Тако щ1 пример, врло је карактеристичан ознак::

шкрге код дарве су једноставне или распрсле. Ову ознаку узи
мам само за карактеристику врсте, мислећи да је секундаран.
У колико сам могао утврдити, форма шкрга зависи од биоло
шких особина. Врсте, које имају једноставне шкрге, живе у
деловима река и потока, где је вода најбржа, друге врсте, које
имају распрсле шкрге, живе већином у другим деловима река.
и потоьщ где је вода мирнија. Ово се веома лако тумачи и са
'физичке ст.ране. Распрсле шкрге имају већу површину и могу
добити доста ,Кисеоника из воде, која га садржи просечно мање, .

но вода са већом брзином. Ову ознаку могућно је сматрати за
младу у филогенетИчком погледу и поставити је ван класифи
кационе шеме. Интересантно је, да columbaczense има оваке ра-·
спрсле шкрге, и заиста ова форма се у потоцима налази стално,
у местима, где је ток воде више мање миран.
г
У имагиналној стадији потребно је најпре споменути полни
диморфизам, који је веома јако изражен у боји мужјака и
женке, у грађи главе, особито ока и у грађи абдомена. Муж-
јакове су очи много веће но женских и деле се на горњи и
доњи део. У горњем делу фацете су велике, а у доњем су
мале. Очи се састају и мужјак нема чела, чија је боја каракте
ристична' за разликовање извесних врста, на пр.

ornata

има бело·

чело, columbaczense црно и т. д. Органи мужјакових уста су
развијени потпуно, али њихови делови су слаби и снабдевени
длакама у тим местима, где женка има јаке зупце. Горња усна
је широvа и дебела. Код женке горње усне имају на крају два
трипла зупца, којима се она закачи за кожу своје жртве. Доња
·усна је мекана и без зубаца. Хипофаринкс има скоро код сваке~

i
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1

ерсте карактеристичне особине. На крају он има код женке
чврсте љуске, а код мужјака само длаке. Женкине с,у че.'qуёти
на крају тестерасте. ПомоЪу њих она сече кожу жртви и цра.ви
дубоку рану. Мужјак нема тестера, веh само мекане длаке.
Дакле он је физички неспособан да убоде и да сише крв. Најглавнији полни ознак мужјака је хипопигиЈум. Овај -о;;ган има
телики значај за идентификацију врста и веh ~оста познат И

испитан у веhем делу фамилија реда диптера. У фамилији

.muliidae он је примљен са терминологијом, узеrом од
lidae, која се разликује од терми:нологије код Culicidae.

Si"

Тipu

Од особина у тораксу споменуЦу само крила, канџе и ра
'спаред

длака.

По нерватури крила ми разликујемо две субфамилије.

Pro-

имају дуплу радијалну грану, а Simuliinae једноставну.
Ова ознака је ван сваке сумње старија са филогенетичког гле

simullinae

дишта. Врсте са веhим б,ројем нерава на крилу сматрамо За
примитивне, са мањим за млађе и специјализираније. У Ев~

ропи од врста субфамилије Prosimuliinae познате су или северн~
врсте (Helodon ferrugineus Wablgr. или високопланинске Prosi,mulium hirtipes Fries.). Ово нам да,је извесно право да поста
.вимо хипотезу, да је фамилија Simuliidae уопште северног по
рекла и да су планинске врсте остаци дилувијалног Периода.

•Осим планинских врста

има још

и зимских

врста,

1имаго у сред зиме. Таква је на пример врста

које дају

Oliag:nia Kotzdiei

mihi. Најобичнија врста - Odagmia ornata Meig. - даје )'ю
некад имаго, - како сам имао прилику да констатујем у Го
лупцу, при температури ваздуха испод нуле. Доста је да
.сунце загреје лутку и ornata излети из воде, која има темпе
сратуру 4-5° више нуле и лети у ваздух, где је температура
испод нуле. Интересантно је да тропске врсте н.пр. Stil-

'2-3°

.boplax speculari"ventris Enderl.

или Gomphosti!Ыi1.

имају особине у китинизацији тергита,

које

ceulonica Enderl.,

можемо сматрати

као секундарне особине.

Форма канџица код женке је особина, по којој разликујем
-родове. Као што изгледа ова морфолошка особина. је тесно ;ве
зана са важним биолошким особинама. Род Wilhelmia има fЈ.у
ЈГачке и слабо савијене канџице; у кол'1кО је то познато,
врсте овог рода сишу крв и то само у ушима код коlЬа и Го

веда. Род Simulium има кратке канџице без зупца; врсте
<>вог рода сишу крв на кожи домаhих животиња, поtл.авито на
~голој кожи. У овај род спадају две најинтересантни·је врсте:

.Simulium reptans columbaczense Sthoпb., која
Дунаву, и Simulium argyreatum Meig., која је
мачкој. Род Odagmia има канџе са зупцем.

је шкодљива на
шкодљива у Не
Род Nevermatznia

са израштајем. Биологија ових родова до сада је веома мало
позната и због овог није могуће дати њихову општу биолошку

·-

:карактеристику.

Има на тораксу још једна врло важна ознака, која досада

ј
1

i
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скоро никако није употребљена за класификацију. То је рас
поред длака на тораксу. Ми налазимо присуство или одсутство,
мезоплевралних длака само у диагнозама врста. У фамилији Culicidae за последње време извршена је студија распореда длака.

'на тораксу, кеја је дала базу за карактеристику родова и група
родова. Код

Simuliidae од оваквих група длака ми налазимо ;_
prosternalae, episternalae, mesopleuralae, pteropleuralae, metapleuralae, praescutellarae и scutellarae. Ван сваке сумње да проуча
вање распореда длака на тораксу код посебних врста је веома•
важан задата~s, али он је заиста врло тежак. Код сувих при
мерака ово проучавање је скоро потпуно немогуhе, а код ал
кохолног материјала обично веh нема ових длака. Потребан је·

потпуно свеж или' жив материјал.

Ларвална стадија има доста ознака, које дају могуhност·
разликовати врсте, ал 1 врло мало ознака, које би имале веhа
значај. Важно је, да триба Wilhelmiinz~ коју сам одвојио на.
основи особина лутке и имаго, има карактеристичну ознаку и
у ларвалном стадију. Ларве Simuliidae имају на крају трбуха.
венац састављен од зупчиhа. Овај венац има у немачкој лите
ратури назив SaugscheiЬe, који је потпуно неподесан. Ларва се не·
упија, веh се учврсти на субстрату хватајуhи се зупчиhима зад
њег венца за кап лепљиве течности, коју она излучује из две
специјалне жлезде, од чијег секрета она гради свој пупаријум.
Задњи венац код Wilhelmiini има сто редова зупчиhа по 20•
зупчиhа у сваком реду. Код Simuliiizae има о.самдесет редова по·
не вишt од осамн;:~ест зупчиhа. Остале морфолошке особине су
број чланчића на антенама, форма ментума, пега на глави, боја

трупа и др., а особито форма

ректалних шкрга, коју сам веh

споменуо.

Пошто је разликовање различитих врста ларава од велике·
в.ажности за практичну борбу са голубачком мушицом, спремио,
сам табелу за разликовање ларава од српских врста. Ова та
бела се налази у штампи у "Хигијенском Гласнику", али и сада
бих хтео споменути за спољашне ознаке ларве Simulium reptans
columbaczense Schonb. Ларва ове врсте има јаке попречне пруге
кафене или зелене боје, глава има само једну базалну пегу,.
шкрге су распрсле. Ове ознаке су потпуно довољне за прак
тично

разликовање.

У пупалном стадију има важних ознака, које су особинач

пупаријума и лутке. Пупаријум код трибе
бодан

предњи део, који је одвојен од

Wilhelmiini

субстрата.

има сло

Код

трибе

SimuШni он је причвршhен к субстрату целом доњом страном.
Код неких врста пупаријум има отворе, код других он је
читав. Ови отвори су врло карактеристични за врсте columbaczense, Kondici и др. - Лутка има особине у грађи и броју
филамената. Код трибе Wilhelmiini крајњи филаменти чине ши
року крагну. Код трибе Simuliini све оне су једнако развијене.
Број филамената може бити 4, 6 и 8. Ако имамо лутку са осам;

~

?

филамената и са пупаријумом, који има на свакој страни по
два велика отвора, онда је ово Simulium columbaczense.

Узимајући у обзир поменуте морфолошке особине објавио
сам у "Zeitschrift fur wissenschaftliche lnsekten-Biologie" шему
класификације европских Simuliidae 1). Доцније имао сам при

лику да поделим све српске врсте по мојој класификационој
шеми 2 • У колико је до сада Позната морфологија и биологија
Simuliidae, све ово има израз у предложеној од моје стране

класификацији, која, како ја мислим, има потпуно право да
постоји.

RESUH:f:.E.

EINIOE MORPHOLOOISCHE BESONDERHEITEN
DER FАМ. SIMULIIDAE UND IHRE BEDEUTUNO
FйR DIE KLASSIFIKATION DIESER FAMILIE.
1

\~

N. Ba.ra.nov.

Die morphologischen Merkmale, welche fUr die Кlassifikation:
von Bedeutung sind, kommen bei Simuliiden in allen Entwicklungsstadien vor. Daher ist die Кlassifikation, die nur imago berucksichtigt, ungenugend. Berucksichtigung aller Entwicklungsstadien stellt
bei Simuliiden keine Schwierigkeiten dar, weil wir gewohnlich gezogene Exemplare haben.
'
Der Referent verбffentlichte in Zeitsch. f. wiss. lnsektenblo\ogie, 1926. eine Кlassifikation der Simuliiden. ln diesem Referat
analysierte er die Bedeutung der verschiedenen morphologischen.
Merkmale fUr die Кlassifikatioli und ihre Verblndung mit einigen
Ьiologischen Besonderheiten.

,Neue Beitrage", Bd. IIl, Nr. 15/16. 1926.
Zeitsch. f. wissensch. Insekten-Biologie, "Neue Beitrage", Bd. III Nr.
19/20, 1926.
1
2

ОбЈ~ПДЬ~ЈЬе с~И~Р..·

9рr:~цш yp;i. код ~'iщuHum reptans \;Olцrџ.bac~~n~,e ~ch!)nb .
. ~-

.1.

·~рај гор ье усне ~, повеђав;~.ње

2.
3.
4.
5.

Крај горње усне 'Q, 1/ 12 Х 2.
Мандибула ~ , ОО Х 2.
Крај манД:Ибуле ~, ОЈ) Х К.
Хипофаринкс ~, ОО Х 2.

6.

Крај хипофаринкса ~ при ;в1:що,ком тубусу микроскоц~, l/12 х 1(. 12.
Крај хИцофар1!iнк~а ~ прµ нщ:ко1'4 р;,буf:.у, 1/ 12 Х К 12.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
/ 12

Х

2.

12.

Хипџф;~.рднкс QJ J)D Х 2.
Крај хипофаринкса с), 1/ 12 Х К.
Максила о, ОО Х 15.
Максила ~, ОО Х 15.
Доња усна ~ , ОО Х 2.

12.

Tafelerklarungen.
Die Mundwerkzeџge vQn Simulium reptџ.ns cQluщb~ч,~nse Schonb.
1~
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qberlippe ~, mit Vergross. 1/ 12
Oberlippe о, 1/ 12 Х 2.
Oberkiefer ~ ,ј:Ю Х 2.
Oberkieferende ~ , ОО Х К. 12.
Hypopharynx ~, ОО Х 2.
Hypopharynxende ~ bei hohem
Hypopharynxende ~ bei tiefem
Hypopharynx о, ОО Х 2.
Hypopharynxende о, 1/ 12 Х К.
10. Unterkiefer с), ОО Х 15.
11. Unterkiefer 5! , ОО Х 15.
12. Unterlippe, ~ , ОО Х 2.

Х 2.

Tubus,
Tubus,
12.

1
/ 12

1
/ 12

Х К. 12.
Х К. 12.

25
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,Actu Societatis EntomoJogic(,le Serbo-Croatp-Sloveщ1e - 1927.
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LEPTIDIA SINAPIS

АВ. :М:АЈОR

ORUND
ZASEBNA v:RsтА RHOPALOCERA IZ HRVА TSKE-

z.

Lork.ovlc.

Geпus Leptidia ne oblluje vrstama; pozпare7 su danas cetiri :
Leptidia sinapis L., L. duponcheli Stdgr., L. amurensis Меп. i L.
gigantea Leach. Od ovih је vrsta najcesca i пajrasirenija L. sinapis,.

jer nastava gotovo Citavo palearkticko podrucje, izuzev Јарапа, dok
su ostale tri vrste vezane па mапја podrucja, L. "duponcheli na neke
ju.Zne krajeve Evrope i Azije od Pireпeja do zapadпe Perzije, L.
amurensis na podrucje Amura i Japana, а L. gigantea па centraln11
i istocnu Кiпu. lzuzev L. gigantea tri ostale vrste vrlo su si sliCпe·
cak ро svojim пajekstremпijim tipovima, dok veliki broj geografskih
rasa пjihovu klasifikaciju cesto vrlo zamrsuje. То u najvecoj mjeri
vrijedi za podrucje istocne Siblrije i Japana, gdje se sukoЫjuje sa
zapad.a L. sinapis sa istocnom L. amurensis, izrr.jesaпe sa tipovima,
za koje је tesko reci da li su zasebne vrste ili samo пеkе sastavne
forme ovih dviju glavnih vrsta.
U Hrvatskoj i svim susjednim zemljama dolazi samo L. sinapis~
te је ujedno jedan od пajcescih leptira.
Oko godiпe 1900. паsао је Clan hrvatskog kazalista А r n о s t
G r ип d u okoliпi Zagreba пеkе nove forme roda Leptidia, koje је
god. 1905. opisao kao aberacije od L. sinapis, пazvavsi ih аЬ.
major i аЬ. croatica (З). ОЬје su forme pokazivale samo male razlike tako, da ih је samo izvjezbano i ostro oko Grundovo moglo
zamjetiti i razluciti od tipicne sinapis. Kasпije је vec mogao ustaпoviti, da su оЬје aberacije vrlo koпstantпe i da predstavljaju samo
dvije geпeracije jedne forme, и Evropi do опdа пepoznate, ali vr!o
slicne nekim formama iz podrucja Amura. Ovu је ciпjeпicu prvi
iznjeo V е r i t у u svom dje!u »Rhopalocera palaearctica« (1) tako, da
је Gru п d u јеdпој svojoj kasnijoj puЫikaciji (1916.) (4) privremeno
оЬје forme klasificirao kao vari;etete vrste L. sinapis. Bilo је medutim doskora jasno, da se оЬје forme, koje su zapravo samo proljetna i Ijetпa geпeracija jedпog jediпog lika, пе mogu smatrati
varijetetima u smislu geografske rase, jer пisu lokalizirane па пeki
odredeпi areal, vec su паdепе potpuпo izmjesaпe sa L. sinapis.
Nize od kategorije lokalпe rase nije ju se moglo taksirati s razloga,
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koji се Ьiti jos navedeni, tako da је kao najvjerojatnija mogucnost
ostala, da se u toj formi krije jedna zasebna vrsta.
Kako su nasasca novih vrsta medu evropskim Rhopalocerima
danas vec velika rijetkost, а uz to је samo rjesenje pitanja specificke vrijednosti L. тајоr od vaznosti za razblstrivanje odnosaja
toli istocnosiblrskih forma roda Leptidia koli i za sam proЫem
vrste, to sam ispitao odnose L. тајоr i L. sinapis s blometrickog i
genetickog gledista, ра ovdje u kratko iznosim rezultate tih istrazivaпja, koji ujedпo potvrduju, da se radi о dvim razlicitim vrstama.
Kako је vec spomenuto, aberacije тајоr i croatica zapravosu \јеtпа i proljetna forma jedne vrste, ра kako је G r u n d najprije:
opisao formu тајоr, а poslije nje croaticu treba ta vrsta da se popravilima nomeпklature nazivlje Leptidia тајоr Gruпd.

Morfoloske razlike izmed:u L. maior i L. sinapis.

а) јаје. Osim velicine nema па jajetu nikakvih vidljivih razlika.
Ь) Gusjenica. U mladosti ne pokazuje gusjenica nikakvih zпat

',,

1

••

nijih difereпca, ра se tek na odrasloj gusjenici opazaju пеkе male
ali zato prilicпo konstantne razlike.
Veca је, svijetlija; \ateralпa \inija
nesto zivlje zute Ьоје; оЬје dorzalne
svijetle pruge su kod sinapis-a uske
а
i ostro ocrtaпe, kod тајоr-а siroke,
te se gube pomalo па stranama tijela. Na dorzalпoj strani svakog
segmenta nalaze se dvije ili tri ma- Sl. l. OЬ!ici kukuljica od Leptidi(C.
\епе, ali uocljivO tamne pjezice, sto sinapis(a) i L. тајоr(Ь) u nar. vel~
је najizrazitija razlika izmedu gusje- gledane sa strane (ро fotografiji).
пiсе_ тајоr-а i sinapis-a.
Die Puppenformen von L. sinapisc) Kukuljica. Jos znacajnije (а) und L. major (Ь) nach einerdiference nego kod gusjenice naFotograph1e-Aufnahme.
\aze se u stadiju kukuljice. Као gusjenica tako је i kukuljica veca,.
rostrum na g\avi dulji, tvoreci sa ledima kukuljice ravnu ili nesto
dorzalno uvijeпu liniju, dok је kod sinapis-a rostrum uvijek ponesto,
ve~tralno sviпut (sl. 1.). Ventralпi rub krila kod sinapis-a је svedeпiji.
Воје је zе\епе kao i sinapis, tek su crveпkasto smede sare na ro-strumu } dijelovima glave пesto drugacije formiraпe. Napadno је,
da se kod sinapis-a nekoliko dana nakoп zakukuljenja obojadisu
ticala i oci izrazito crvenkasto, dok se kod тајоr-а to пikada пejavlja. d) Leptir. Morfo\oske difereпce \eptira vece su u prvoj (pro-Ijetnoj) generaciji nego u drugoj (sistematska osnovna forma) ·ра_
zato ovu najprije prikazujem.

1
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'Wern.. croa:tica Grund i lath.yri Hiibn.

:

CROATICA

OZNAKA

Ј

,\\
1

1

'

-

Veliciпa

LATHYRI
11

11

33.5-40.4-45 mm.

29.5 355-40.5 mm.
(Vidi sl. 5.)

;

2

OЬ!ik

krila

;

Na vrhu ispod.zilice Ш1 kaVaпjski .rub ravan, samo.
produljena, isto
rijetko па vrsku nesto izvukod morseides, viЬilia i vi- • сеп. ТаЬ. I.,
7.-12.
Ьilioides.
ТаЬ. 1., 1.-6.
,,
rakteristicпo

1-

6

Kao.kod ~ .latfJ,yпi, rijetko
pruge, оЬlспо dеЬ!је,
а
vrlo rijetko stopljene u
jednu pjegu (еса Jlf/0). 1l'ab.
1" 1-3.

ОЬlспо kompaktпa siva
pjega ПаЬ. 1., 7.). rijetko
kao stopljeпe pruge; cesto ро
srediпi izmedu zila dvije crпе
pjezice (ТаЬ. 1., /!.), rijetko розvе сrпа.

Ј

'

9

Rruge tапје пеgо kod 6,
katkada sasvim пestaju. Jednako 'kod vibilia viЬilioides
ii mQrseides Ver. (ТаЬ. 1., 4.Ј

Uzduz ziiica sive pruge, 1
rijetko vrlo tanke ili posve
stopljeпe
kao kod 2)2).
(ТаЬ. 1. sl. 9.).

'

BGija dщU.e
s.tran.e
straznjih
krHa

Фker Zllckasta, r,jede Ыijed0 zeleпkasto-siva, isto i
lkod moгsei, morseides, vi.blLia •i viЬilioides tek nesto
inteпzivпije oker.

ОЬiспо zuckasto zeleпkasta, vrlo rijetko si:va (аЬ.
subgгisea .St.gr.).

1

!

i

iaпke

t
i

~

и
1

'·

Api-

i
ј

з

'1

i'

-

pjega

\

1

kalпa

4

;
OЬ!ik

:

5

oi:r.ta
donje straae
strazпjih

krila

Јаsпо se isticu dva рорrеспа veza kao i izrazite
tamпe pruge duz zila, koje

se · cesto па rubu 'krila пesto
prosiruju. Samo se vrlo rijetlю stapaju. (ТаЬ. 1, 5. i 6.)

Мапје vise difuzпa dva роprecna tamna veza, ра isto
uzduz zШса (ТаЬ. 1., 10.) по
koji se prema _rubu krila роmalo izgube. Cesto se stapaju zajedno (ТаЬ. I., 11, 12.).

-

i

15

Cr ez dопје
straпe predпjih krila

Oblcno su zilice u apikainom dijelu, оdпоsпо u cijelom
p~ednjem uglu krila pokrivепе taпkim tamпim prugaта; maпjkaju samo egzeniplarima sa svijetlom, markапtпо ocrtaпom doпjom str.
s!rainjih krila.

Таmне ljuske pokrivaju
ka:tkada u dosta det>elim pru~ата zilice, ali samo па kor- .
јепu krila, а пikada пе prelaze u apikalni dio,• koji је
u·vijek cist i homogeп. ОЬiспо su krila bez tih ljusaka
(ТаЬ. 1" 10 ). Egzemplar sa
kompaktпom sivom pjegom
је (ТаЬ. I, 12) f. поvа su-

bapicata.

1~

Rub prednjih krila

Bez ikakvog veza.

Vanjski rub krila prati
ki sivi vez.

tап-

•
29'

CR0AТICA

OZNAl{A

Dlakavost
krila
Bijela Ьоја
gornje

9

Nije sasvim
vise .Zuckasta.

straпe·

ј

Ыје\щ

Zilice od korjena do preko
polovice posute gustlm dlaёicama; Vrlo koпstantna oz- -;)!
naka; (Fig. 2 а).
'

i
ј'

ј

,,

пеgо

Vise sivkasta

ljusaka krila 1)

,ј
11,

""
Цuske temeljпoga niza dvo '
i\i trozube, pokrovnoga uvijek dvozube (SI. 3, с, с).

Kod пekih individua (500/о)
kao kod lathyri, kod drugih
jednostavпe (Fig. 3., а, Ь, d).

OЫik

1(

11

Dlacice samo ро d!skal'пот
dijelu .Zilica (izuzev
C+R1, Rz, А i Ь), RuЬne
zilice uvijek gole. Isto i kod
morseides, vibllia i viЫlioid s (Fig. 2. Ь).

dопје strane
strazпjih

8

LATHYRI

11

11

i:

(Јј!)·
~
''. ~
а (fj}
Ь
~bcdTe•

1

;~

Si. 2. Dlakavost zilica donje,strane
straznjih krila kod L. croatica (а)
i

lathyri

(Ь).

Die Aderпbehaaшпg der Нinter
fliigelunterseite bei L. cгoatica
(а) uпd lathyгi (Ь).

а

SI. 3. OЫici Jj11saka kotl L. тајог
(а-е) i L. sinapis; (с, е). Ь, с superfitijelne; d, е, bazalпe Jjuske:
(Die Sch'uppeп"Formeп bei L. major
(а-е) uпd L. sinapis (с und е). Ь, с=
Deckschuppe:J d, е = Gruпdschup
peп).

Gen. 11. a.est. Inafor Grund i !!iinapis L.

\ј
1

OZNAI<A

SINAPIS

MAJOR
11

Veliciпa

krila

11

6~ 34 - 42 - 46.5
С;;? С;;? i do 50 mm.

Џ1Ш.

6 ,Ј)

30-37 - 42 mm.

--

2

OЫik

krila

Gotovo uvijek пesto па
vrhu izvuceп, ali mпogo maпје пеgо kod I. geпeracije.

Vaпjski

rub uvijek

ravaп.

,1
[!',

1) Kod geпusa Leptidia poredaпe su \juske u redovima, koji se sa,toj~
od dva sJoja, temeljпoga i pokrovпoga (bazalnoga i superficijelnoga). Ljuske temeljпoga sloja (sJ. 3., d, е) sн krace, trougJaste i bez ~iпusa, опе pokrovпoga
pak dugoljaste, па vrhu zasi]jene, te sa izrazitim sinusom (sl. 3., Ь, с) Na pojedinim dljeJovima krila razШШog su oЫika, а opcenito dulje па prednjim kri-·
imэ. пеgо па straznjim.

зо

'

'

i
..

6

'
'

'
•. i

Apikalna
pjega

3
,.

11

·11

\\

l

Vrlo variabllna: rijetko sasvim siva kao kod croatice
a\i kompaktпa, оЬlспо u njeпот doпjem ug\u d'>ije crne
pjege iz.medu zilica, dok је
si .i rub na rubu krila пајcesce vrlo jasno izvuceп u
odijeljene pruge ро zilicima
(:ГаЬ. 1\., !, 3). Rijede apikalne pjege velike i posve
crne (ТаЬ. П., 2) ili vrlo
malene i bez sivih pruga, f.
nova Orundi.

1
Vrlo konstantna: crna, sa
dvije ili tri bljele zi\ice fino
razdijeljeпa, sivo obruЫjena
kod egzemplara iz ranoga
ljeta [ТаЬ. 11., 9.), н bez toga
ruba kod leptira kasnoga !јеta, t. ј. gubl se topJinom.
tTab. П., 10. diпiensis В).

1

i

1~

;14

SINAPIS

MAJOR

OZNAKA

Variabllna, oblcno naku- \
Oblcno tanke pruge uzduz pina malenih sivih dugulja·
pjega izmedu Zilica
zilica tTab. ll. 5), koje о- ' stih
Ьicno uklapaju jednu i1i dvije (ТаЬ. 11., 11.), koje rijetko
malene sive pjege iTab. Пб). budu crne i1i sasvim nestanu
Ako su te јасе Ш posve сrпе ( ~ diniensis) kod egzemplara
(rijetko), pruge su slablje, kasnoga ljetn (ТаЬ. П., 12.).
Pruge kao kod I. gen. vrlo riali пе пestaju nikada.
jetko.

Воја donje
strane straznjih krila

Gotovo bljela, samo na
rubu kadkada slabo zuckasta.

Crtez donje
strane straznjih krila

Kod 66 оЬа tamna uzduzna vi:za uvijek izrazita,
rij ede izrazite pruge ро ziliсата. Kod с;;? cesto vrlo karakteristican crtez: оЬа veza,
ра pruge uzduz zilica kao i
izmedu zilica vrlo markantno
ocrtaпe [ТаЬ. Il., 8.).

Manje vise difuzno razasute tamne ljuske, da se оЬа
veza slabo razablru. Rod egzemplara kasnoga ljeta (diniensis, eryzimi Tab. ll., 14.)
bez ikakvog crteza.

Sivkasto zelena do siva.

Slabo zuckasto zelena.

Zuckasto ze\el1a.
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6 apikal. dijela
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Temeljna
Ьоја

Bijela.

Zuckasta. Opaza se tek u
kolekciji.

-

Znacenje morfoloskih karakteristika i njihovoga
varijablliteta .
. Ako pogledamo u ovim tabelama nanizane oznake ро kojima
se major i sinapis razlikuju, to treba odmah naгocito istaknuti, da
su ove diferentne oznake ujedno i sve vidljive vanjske oznake
ovih leptira uopce. Velicina i oЫik krila, forma r konstitucija apikalne pjege, crtez donje strane krila i njihova Ьоја u kratko sU
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'Oni elementi, koji sacinjavaju vanjski aspekt ovih dviju jedno:Stavnih vrsta, а u svim tim elementima оЬје se vrste kako vidimo
,dosta sigurno razlikuju; cak ni u samoj temeljnoj bijeloj boji nisu
оЬје vrste jednake. S obzirom dakle na jednostavnu graau tih leptira Ьтој је njihovih diferentnih oseblna relativno vrlo velik. Prema
danasnjem stanju poznavanja karakteristika vrste (pojma speciesa)
upravo је relativno veliki Ьтој diferentnih oseblna jedna od najznacajnijih morfoloskih kaгakteristika vrste (Baur, Lenz). Prema tome
dakle zadovoljava L. major potpuno ovome uvjetu vrste.
Osim toga jos је vrlo vazno istaknuti, kako se diference ne
nalaze samo na imagu vec i na mlat!im stadijima, gusjenici i kukuljici, sto је opet je'dna karakteristicna oseblna vrste, buduci da
3о
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·s1. 4. Varijacioni poligon velicine razapetih krila kod lathyri 1croatica; debelo
'izvucen za svaku vrstu posebno, crtkano za оЬје zajedno (adicjoni poligoп)·
Teoretske krivulje su tanko izvucene.
(Die Variationspolygone der Fliigelspannun,gsgrosse bei L. croatica und lathyri
{stark ausgezogen) und ihr Aditionspolygon (stark gestricheLt). Die entspriichenden
theoretischen I<urven diinn ausgezogen, resp. gestrichelt).

se kod aberacija i varijeteta oblcno ne javljaju и mlaaim stadijima
nikakve razlike, odnosno kada ih imade, ne stoje и nikakvoj redovitoj korelaciji sa varijacijom imaga.
Druga karakteristika, koju nalazimo и diferentnim oseblnama
. ovih dviju vrsta lezi и tome, da su pojedine diference dosta та/епе,
cesto i vrlo neznatne, gotovo nisu znatnije nego diference,. koje
karakterisu i t. zv. aberacije, ра је to valjda razlog, da је G r и n d
ovu vrstu najprije opisao kao aberaciju. U stvari pak ova nenapadnost diferenca uz gore navedenu karakteristiku njihovog veliko~
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Ьrојщ zapravo је g1avna morfoloska karakteristika go\emog broja
sp-eciesa. Nasuprot takvim vrstama stoje varijeteti, kakvima sma.tramo forme sa upravo velikom i napadnom razlikom; ali zato tek
u jednoj ili samo vrlo та!епот broju oseblna. Tako su na pr. bi·
је!е ~- ~ raznih vrsta roda Colias sasvirn jednake tipichirn Q Q,
ра se tek razlikuju u temeljnoj boji, (zuta), ali tako jako, da to
svaki laik па prvi pogled zapaza.
Jed11a pojava, koja је vezana uz malenu razliku diferentnih
oseblna jest transgresija varijaЫ!iteta, cime је izbrisana granica_
izmeau oblju vrsta. SI. 4. pokazuje transgresiju na velicini krila.
kako је doblvena,fakticлim rnjerenjem, а s\. 5. predocuje је shematicki na apikalnoj pjezi oblju vrsta. Niz varijanata о о apikalnih
pjega od 1 do Х\ pokazuje najbolje kako vodi cio niz prelaza od
najizrazitije apikalne pjege croatice do najtipicnije pjege sinapisa ..
Nikakova granica ne postoji izmeau oblju vrsta. Ova transgresijњ
varijablliteta vrijedi za svaku diferentnu oseblnu major-a i sinapis-a.

croatica Ј

lalhyri

'1
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SI. 5. Niz varijanata apikalne pjege od L. croatica (I-VI), i la/hyri (V-X}
sa njihovim sematskim varjacionim krivuljama. V i Vl su prelazne varijante.
(Die Haiifigkeitskurven (schematisch) einzelner Aiistuf11ngen des Apikalfleckes
bei croatica (I-Vl1 u:nd lathyri (V--X). Das letzte Glied (Xl) stellt den ausge-·
pragsten Apikalfleck der SommerfOrm dieniensis dac)
·

osim mozda jedine. vec spomenute dlakavosti zilica donje strane·
str. krila. Као kod major-sinapis-a, transgresija је varijablliteta opcena
pojava kod svih meausobno slicnih vrsta.
Оа se ipak uza svu transgresiju varijablliteta тајоr i sinapis
uvijek dadu sigurno jedan od drugoga \uШi \ezi u numerickoj vrijednosti pojedinih varijanata, cime је jaz izmeau oЬ'iju vrsta gotovo
uvijek vrlo izrazit. GrafiCki predoceno daje naime svaka diferentna
oseblna manje iJi vise izrazitu dvovrhu varijacionu krivulju, sto,
znaci, da su varijante, koje su polozene oko vrhova krivulje najcesce, mr1ogo cesce nego granicne i centralne varijante. Centralne
varijante (u sl. 5. var. Vl.) jesu tako zv. prelazili oЬ!ici, i na njihovcij
rijetkosti osпiva so: Jako razlucivanje тајоr-а od sinapis-a, kao i svih,
onih vrsta, koje tako Ыizu stoje kao ove dvije.
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Rijetkost prelaznih varijanata и vezi' sa velikim brojem diferentnih oseЬina и vrsta, donosi sa sobom najvazniju numerickomorfolosku karakteristiku vrsta: gotovo potpuno pomar1jkэ.nje totalnih
prelaza. Pod totalnim prelazom razumjevam individue, cije su sve diferentne oseЬine ili barem vecina njih reprezentirane sa prelaznim
varijantama. lndividui pak, koji Ьi nosili jednu, dvije ili najvise tri
oseblne (ovisi to о apsolutnom broju dif. oznaka) и prelaznoj f::>rmi,
dok br sve ostale oseblne Ьile tipicne za odredenu vrstu, Ьili Ьi
parcijelni prelazi. Samo su takvi parcijelni prelazi cesti izmedu
vrsta, dok su glavno podrucje totalnih prelaza rase (Iokalne forme).
Оа totalni prelazi izmedu vrsta moraju Ьiti vrlo rijetka pojava, samo
је ро seЬi jasno, jer kada su vec prelazne varijante svake pojedine
oseblne rijetke, onda се individui na kojima su komblnirane sve
и
dif. aznake - а tih је kako znamo kod vrsta vrlo mnogo prelaznoj formi ро zakonu slozene vjerojatnosti Ьiti jos kud i kamo
rijedi (vjerojatnost cesto 1 :1,000.000). Razumije se da korelacija
varijanata vjerojatnost nesto povecava, ali kraj svega toga ostaje
ола jos uvijek vrlo malena. Kod major-sinapis ovaj је zakon dovoljno izrazeп, jer izmedu пekoliko stotiпa egzemplara nisam
паsао cistih totalnih prelaza.

Geneticni odnosi.
Ovovrha varijacioпa krivulja oseblna major-sinapis пiје drugo
nego odraz njihove geneticke izolovanosti. Svaka od oblju vrsta
јеdпа је genetiCka jedinica za sebe, i ne stoji и pogledu razmna2aпja и nikakvom koпtaktu sa drugom vrstom ili su tek njihova
krizanja vrlo rijetka. Оа је tome zЬilja tako, pokazuju rezultati
triju major i пшogih sinapis uzgoja: и jedпom i drugom slucaju
potomci u prirodi ulovljenih major- ~ ~ Ьili su sami cisti major,
jednako kao sto su i oni sinapis- ~ ~ uvijek samo cisti sinapis.
Sto mi пiје do sada uspio veci Ьгој uzgoja тајога, krivnja је na
procesu odlagaпja јаја, јег опо и laboratoriju vrlo tezko uspijeva,
а kako se cini, valjda zbog toga, sto mi jos nije uspjelo naci onu
Ьiljku medu legumiпozama, na koju тајог odlaze јаја .
. Oirektnu potvrdu za geпetsku izolovanost oblju vrsta mogla
Ьi dati samo tocna i dosta opsezna analiza kopulacijonog akta
izmedu oЬiju vrsta, koja do sada jos manjka, ali sudeci ро analognom sltJcaju kod vrsta Pieris manni i Р. гарае, gdje mi је ovakova analiza pokazaia relativno vrlo mali spolni afinitet izmedu
ovih inace tako slicnih vrsta, mozemo i za slucaj majoг-sinapis
isto ili posve slicno pretpostavljati. Seksualna izolacija smatra se
pak danas glavnim priпcipom speciesa (Ре t е r s е n) ра Ьi prema
tome i u ovom najvaznijem momentu L. major predstavljala zasebnu vrstu.
Phaenoloske razlike. S obzirom па doba kada se pojavljtJju оЬје generacije, а pogotovo s obzirom na njihovo trajanje,
pokazuju major i sinapis dosta znatne razlike. Ook se lathyn
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javlja oblcno koncem ozujka ра leti sve do konca sviЬnja, javlja
se croatica tek polovicom travnja, а nestaje је vec polovicom sviЬnja,
i ako se u vecim visinama (800 m) moze naci jos pocetkom juna.
Vec polovicom lipnja javlja se !1. generacija od sinapis-a, major pak
tek koncem lipnja, da ga koncem srpnja (u gori polovicom kolovoza) vise пе vidimo. Za to vrijeme sinapis је upravo najcesCi, ра
nestaje t·ek koncem rujna. Prema tome ima major samo dvije generacije, od kojih svaka traje kojih mjesec dana ili nesto vise, dok
Ьi kod sinapis-a slijedila iza druge jos jedna treca makaт parcijalna
generacija, jer za diferencu od 2 mjeseca u !. geпeraciji (tako пaime
dugo ona traje)' ne moze slijediti u ljetu diferenca od gotovo 3 1/ 2
mjeseca, gdje је razvoj ljeti mnogo brzi nego и proljecu. U osta!om
leti - kako to vidimo i kod drugih slicnih vrsta - cesca vтsta
odnosno rasirenija dulje u jesen nego njena rijeda dгuzica, (Pieris
manni i rapae, Lycaena decolorata i argiaaes).
1
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Pregledna.
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leta. L. m.ajor i L. sinapis.
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Bioloske razlike. Najvaznija Ьioloska razlika izmedu oblju
vrsta jest svakako u jiziologiji odlagaizja јаја. Dok se od L. sinapis lako doЬiju јаја, ЬiЈо ako u prirodi slijedimo zenke kad odlazu јаја, Ьilo u zatvorenome, ako se ulovljenoj zenki stavi hrana
gusjenicina, na koju onda pojedinacno odlaze јаја. No od L. major
nijesam slijedenjem zenka u prirodi nista postigao, јег је to u sumama sa gustim niskim grmljem gotovo nemoguce, а cini se da
tamo jedino legu. Drugom metodom polucio sam tek sporadicne
uspjehe. Buduci da nisam nasao, па koju vrstu Ьiljke odlaze тајог
јаја, stavio sam k ulovljenoj zenki Ьiljke, na koje oЬicno sinapis
odlaze јаја. Sve zenke, koje sam za to upotrijeblo, pokazi,:ale su
potpunu indiferentnost prema tim Ьiljkama. (Lotus corniculatus Lathyrus pratensis, Lathyrus sp., L. veгnus ра jos razne druge Jeguminoze). Tek u dva slucaja pocela је zenka 7-8 dana nakon sto
је blla uhvacena, i to pod nekim neobjasnjenim uvjetLma, najednoc
marljivo nesti јаја bez obzira na vrstн leguminoze. Ciпi se prema
tome vгlo vjerojatnim, da L. major treba za odlaganje јаја neku
odredenu, meni do sada nepoznatн vrslu Jeguminoze, koja valjda
najcesce raste ро svijetlim sumama, dok је manje vjerojatno da Ьi
uvjetovale odlaganje јаја druge koje prilike. Za mogucnost posebne
Ьiljke govori i cinjenica, da mlade gusjenice major-a ispocetka nekako nevoljko zderu Ьiljke, kojima se hrane gusjenice sinapisa ра
njima uzgojeni leptiri nisu ni izdaleka postigli onu veliCinu, kakovu
oblcno nalazimo u prirodi. Leptiri sinapis-a izasli su naprotiv uvijek
vrlo dobro razvijeni. Uzgred spominjem, da sam istu oseЬinu ustanovio i kod Pieris manni i Р. ergane. Ogranicenost 11rane intere-
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santпa је i sa geografskoga gledista, jer је doпekle vjerojatпo, da
је bas опа glavпi uzrok lokalпom rasireпju ove endemicke vrste.
Geografsko rasirenje vrste L. major Grund. Sigurпo је,
konstatiraпa L. major do sada tek па vrlo uskom arealu. То sн
sumom obrasli brdoviti krajevi sjeverne Hrvatske i susjedпe Slovenije. Najvise t1Iovjjeпih egzemplara potjece sa Medvednice (Zagrebacka
gora), mапје iz Zumberka, dok mi је iz Slavoпije pozпat samo
jedan egzemplar sa Papuka (zblrka hrv. паг. zool. muzeja u Zagrebu). No ро svoj prilici nije ova vrsta u slavonskim brdima (Mosla-

vina, Papuk, Krndija, Bilo-Goгa) mnogo rijeda nego u Zagrebackoj
gori, jer su i konfiguц1,cija tla i ekoloski uvjeti u Ьiti tu i tamo
jednaki. Pomanjkanje mateгijala iz istocnih dijelova treba svakako
svesti na пedostatno lepidopterolosko istгazivanje Slavonije, јег poslije Ко се nije tamo nitko sistematski radio, а u опо vrijeme ova
vrsta jos nije Ьila poznata.
.
Inace је L. major pozпata iz Zumberka, koli sa juzпe (Samobor, Rude, OStrc, japeticka) tako i sa nj.egove sjeveгne slovenske strane iz Kostanjevice i Tolstoga Vrha (Hafner, 9). lzvan
ovoga kompleksa nasao sam jedan egzemplar muzjaka (croatica)
u sviЬnju kod Kozja (Ыizu Pilstajna) u Sloveпiji, а Р r о h а s k а
navodi, da ju је ulovio kod Ptuja (8.). Ovo su svakako sasvim sigurna nalazista, dok se u Iiteraturi Ьiliezi jos ро jedan egzemplar za
Gacko u Hercegovini (Galvagni, 7) ра Veleblt i Lokve (Gusic,
5). Dok је egzemplar iz Veleblta krivo determiпiran kao major (vec
је oblcni sinapis) dotle sumnjam za ispravnost lokaliteta onoga drugoga (Lokve). Ја sam, nisam ovu vrstu, ni za пјепе najpogodnije
sezone u srpnju nasao nigdje u Gorskom kotaru, Lici, Velebltu,
ра isto ni u mnogim za nju inace vrlo prikladnim krajevima Bosne
i sjeveroistocne Srblje. lsto tako manjka vгsta cijelom alpiпskom
podrucju zapadne Slovenije. Gosp. Dr. Gusic sakupio је dosta bogatu ko!ekciju Leptidia па svojim turama ро slovenskim i koгuskim
Alpama, ali medu tim egzemplarima nisam nasao ni јеdпе L. major.
Oseblna је L. major, ро kojoj se zпаtпо razlikuje od L. sinapis, da nije do sada паdепа nigdje и ravnici, nego uvijek samo
и brdovitom terenu. Zalazi tik do ravnice, kao na pr. и Podsusedu
kod Zagгeba, ali se same ravnice kloni. Na Medvedпici najbrojnija
је и visiпama od 250-400 m, gdje је sinapis dosta spoгadican.
lzпad 500 metara пisam је па Medvednici vise nasao, ali па japetiCki cak na vrhu, kod 800 m visine. Sto se tereпa tice to smo
nalazili ovu vrstu do sada samo ро sumama, пајсеsсе ро sumskim
cestama i cistinama ili па graпici sume. ОЬје ove okolnosti od velike su vaznosti za razumijevaпje geografske rasirenosti паsе vrste.

Odnosi Leptidie major naprama L. morsei Fenton morseides Ver. Kako је vec па pocetku spomenuto, najinteresantnija pojava kod L. major је nјепа napadna slicnost sa formama
morsei Fепtоп (ll. gеп.), а pogotovo morseides Ver. (!. gеп.) iz jugoistocne Siblrije, podrucja Amura, i sjeverпoga ]арапа (Jeso). Na
" tu
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forme morseides iz okolice Sajana (Tunkun) u Ыizini Bajkalskoga
jezera sa egzemplarima croatice iz Zagreba. Egzemplari morseides-a
ove kolekcije, kao i nekoliko egzemplara iste forme, koje sam pribavio od firme Staudinger & А. Bang-Haas, а koji djelomicno takoder potjecu iz Sajana (Munko-Sardik), а djelomicпo od Pompejevke u sredпjem toku Amura, пе pokazuju gotovo nikakve razlike spram croatice. Nesto su tek maпji, а dопја strana strazпjih
krila је inteпzivпije oker zuckasta. Kod egzemplara 11. generacije,
u koliko su do sada poznati, nije ta slicnost ni izdaleka tako napadna, ра је morsei Ыizi sinapisu nego nas major. 1 morsei Mandzurije (Sidemi, Sucan u podrucju Usuria) је kao i morseides manji
nego major, ра se tek japanski egzemplari (Jeso, Hakodate) gledom na velicinu jednaki majoru, no i mand.Zurski i japanski ро
oЫiku krila, apikalnoj pjezi i tamnim vezovima straznjih krila Ыizi
su sinapisu nego major. Jednom rijecju: morsei istocne Siblrije i
Japana Ыizi је sinapisu nego major (sinapis, - morsei - major).
No nesmijemo previdjeti cinjenicu, da nam sa lokaliteta najtipicnijih morseidesa (Sajan) nisu jos poznati nikakvi egzemplari 11. generacije morsei.
Pitanje Ьi sada Ьi\о kako treba meausobno promatrati forme
major i morseides. Mogu li se оЬје vrste skupiti и jednu vrstu ili
је svaka za sebe jedna vrsta. No cini se, da је to pitanje izlisno
sve dotle, dok se ne pokusa geneticka analiza krizanjem oblju
forma, premda se cini nevjerojatnim, da dvije tako napadno slicne
forme ne Ьi Ьile meausobno plodne, ali nije iskljuceno, da izolovanost na tako veliku udaljenost nije eventualno uz iste fenotipske
karaktere stvorila drugaciju genotipsku konstituciju.
Medutim nije to jedina poteskoca. Cijeli se proЫem kud i
kamo vise zamrsuje, kad znamo, da u istocnoj Aziji morsei i morseides nisu jedini zastupnici roda Leptidia, nego da se na istom
podrucju nalazi i vrsta L. amurensis Меп. sa nekoliko lokalnih
rasa (Verity) od kojih jedna osoblto u prvoj generaciji znatno nalici morseidesu (vibllia). Rijesenje proЫema major-croatica i morseimorseides moguce је jedino u kompleksnom rijesenju svih istocnoazijskih forma roda Leptidia. Za sada је tek sigurno, da је L.
major posebna, od L. sinapis rasplodno neovisna vrsta, i da se
to isto moze zakljuCivati za L. morsei-morseides naprama L. sinapis,
dok odnosi sa L. amurensis ostaju za sada nerijeseni.
Porijetlo vrste L. major. lzolovanost dviju tako slicnih
forma kao sto su L. major i L. morsei na tako golemu distancu
od Balkana do lstocne Azije dosta је rijedak primjer u zoogeografiji. Postanak takova prekinuta areala, moguc је ili polipotnim
razvojem ili cijepanjem nekada jedinstvenoga area!a. Mnogo vaznih.
razloga imade, koji govore za hipotezu cijepanja prvotno jedinstvenoga areala odnosno reliktnog karaktera L. major, tako da politopni postanak ni ne ulazi u obzir. Razlozi su u g\avnom ovi:
Slucajevi diskontinuiranih area\a jedne vrste u Evropi i jugoistocnoj
Aziji davлo su vec poznati u Ьiljnoj geografiji. U zoogeografiji iz- •
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пijeli su u пovije doba mпoge takove slucajeve narocito ruski
istrazivaci L. S. Berg i А. N. Barteпev, (10, 11) ра је пarocito

/

Berg пе samo па temelju fauпistickog i floristickog materiala пеgо
i па temelju paleoпtoloskih podataka izпio hipotezu, da јеdап dio
fauпe i flore podrucja Arnura, Maпdzurije i sj. Јарапа ima izraziti
reliktni karakter, t.j. da је samo ostatak пеkаdапје suptropske
fauпe i flore, koja је za vrijeme tercijara koпtiпuiraпo obuhvacala
cijelu sjeverпu polutku. Za glacijala ta је fauпa пajvecim dijelom
propala, а zadrzale se tek djelomicno пеkе stabllne plioceпske
vrste na pogodnijim mjestima juzпe Evrope i jugoistocпe Siblrije,
па koje oledba пiје imala vise tako jak utjecaj. "Diese Gegeпdeп
erscheineп jetzt als eigenti.imliche lпselп mit tertiareп Relikteп."
veli Bartenev.
Оа i пasu L. major mozemo smatrati takovim tercijarnim
reliktom zakljucujemo iz vise razloga. L. major је fakticпo veoma
stabllna vrsta, vezana na vrlo ogranicene prilike stanista. Tako
ona dolazi samo u пiskom sumovitom gorju, пikada u ravпici, ра
је zato i razumljivo, da је danas пета u stepama i ravпicama
Turkestaпa, Trariskavkazije, te cijele juzne Siblrije, koji Ьi јој krajevi jediпi jos mogli klimatski pogodovati. Uz to је, kako se ciпi,
u larvalпom stadiju vezana па mali broj blljaka, ciji је areal valjda
takoc:!er ograпiceп. Kako је pak rod Leptidia izim kineske L. gigantea iskljucivo palearkticaп, to је i migracija sa juga u juznu
Evropu iskljuceпa.
Najvjerovatnije jei~dakle, da је L. major kao endemicka vrsta
relikt пekadanje tercijarne (plioceпske) faune sjeverne polutke.

Tuxnac

:ta.Ыama.

Та.Ь.1-

1. Leptidia тајог Grd. gen. vern. croatica Grund. d'- Zagrcl', (Medvednica, VelШ Potok; 13. \ '11. 19:25.).
2.
ld
6 tMedvednica, Veliki Potok; .13. lV. 1925.).
3.
ld
()
"
26. \V. 1923.).
4.
\d
Q
"
"
•
26. IV. 1923.).
5.
ld
(1)s donje strane (Uпterseite) (Medvednica, Kraljiciп
zdenac; S. V. 1923.)
6.
ld
6(Medvedпica, Kraljiciп zdenac; 5. V. 1925.)
7. Leptidia sinapis L. gen. vern. lathyri НйЬп. i (Zagreb, Kraljevac ;
.
29. IV. 1917.).
6 (Slovenija, Bohinj; 2'1. V. 1923.).
8.
ld
Q (Zagreb, Zeleпgaj; 13. \V. 1923.).
9.
ld
10.
Id
6 s dопје stra~e - (Unterseite) (Bohiпj: 24. V. 1923 );
11.
I:I
6 (Unterseite) (Zelengaj; 13. IV. 192::\ ).
12.
ld
subapicata m.n.f. (Veliki Potok 15. V. 1924.).
Та.Ь.

1. Leptidia тајог
2.
Id
3.
ld
4.
ld

11.

Grund. 6 (Medvednica, Kraljicin zdeпac: 9. VII. 1922 )

6(

2)ех

•

ovo.

Trnava: 2. VII. 1922.).

grundi m.п.f. ех ovo.

6.
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5.
6.
7.
8.

9.
1().
11.
12.
13.

14.

Q (Kraljicin zdenac, 25. VI. 1915·); (Coll. Grund).
Q (Podsнsed, 5. VII. 1915.), (Coll. Gruпd.)
os dопје stra1e - Uпterseite - (Kraljevac, 26.
VI. 192'2.)
ld
~ s donje strane Uпter,eite (Pod used VШ.
1915.); (Coll. Gruпd.)
Leptidia sinapis L. ;r, (Kraljevac, 26. VI. 1922 ).
ld
f. dt.юens,s В. i'5 .ех qvo. (27. VIII. 192i.)
ld
Q(Tuskanac, 20 Vf. 1924)
ld
Q (Podsused, 14. VЛI. 1903.) (Coll. Grund.)
ld
~ Dопја strana - Unterseite - (Maksi'1tir, 27. VI.
1903.Ј, (Со!!. Grllnd.)
ld
f. diniensis В. i'5 Donia straпa - Unterseite (Maksimir, 16. Vl!. 1SОЗ.), l Coll. Grund.)
ld
ld
Id
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Leptidla. sina.pis а.Ь. rn.a.jor Grund
als selbstandige Art aus Kroatien.
z. Lorkovic.

Die von А. G r и n d in der Umgebung von Zagreb in Kroatien
entdeckten und im Jahre 1905 (3) als zwei neue Aberrationen
der L. sinapis beschriebenen: аЬ. major und аЬ. croatica sind nact1
den ausgefiihrten variationsstatistischen uпd genetischen Untersuchungen als Sai sonformen einer von L. sinapis seJЬstaпdigen Art aufzufassen. Nach den Nomenklaturregeln soll die Art heisseп: Leptidia
major Gruпd (mit gеп. vern. croatica Grund.).
Die Art unterscheidet sicl1 vоп sinapis in alleп Eпtwickluпgs
stadieп, mit Ausnahme des Eies. - Die Raupe ist etwas gri:Шer, die
Lateralliпie iпteпsiver gеЈЬ, die beideп helleп Dorsalliпieп sind
nicht wie bei sinapis scharf begrenzt sondern an den Au-6enseiten
verschwommen. An jedem Segmente sind dorsal ge!egt zwei oder
dгei kleine, aber auffallende schwarze Punkte. Die Raupe nahrt
sich nur ungern von den gewohnlichen Futterpflanzen der L. sinapis
( Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis etc.), aber ihre bevorzugte
Futterpf1anze konnte Ьisher noch nicht entdeckt werдen.
Рирре. Noch konstantere und gro-6ere Unterschiede zeigt die
Puppe, und zwar durch Љrе Gro-6e, Iangere Kopfspitze, mehr aufgewOIЬte F!Ugelscheiden, besonders aber durch den ganz geraden
RUcken, welcheг bei sinapis stets deutlich gekrummt ist. Einige
Tage vor dem Aussch!Upfen vertarben sich bei sinapis die Augen
und FUhler deutlich rot, was bei major ganzlich ausЫeibl.
Falter. Die Faltermerkmale der Frйhjalzrsform croatica sind
gegeпUber der lathyri folgende: 1.) Die Gro-6e betragt bei croatica
33.5 - 45.5 mm, bei lathyri 29.5 - 40.5 mm. 1) - 2.) Die Vf!spitze
stark ausgezogen, bei lathyгi gerade. - 3.) Der Apikalfleck bei о
uпd ~ in Striche aufge!ost, bei lathyri - ~ dickgestrichelt, bei о
kompakt. - 4.) Die Hf!useite ockerge!b, bei lathyri geJЬgrUn. 5.) Die Hfluseite mit zwei deutlichen QuerЬindeп und deutlicher
Bestaubung der Randadern, bei lathyri alles uпdeutlich verschwommeп. - 6.) Die Vfluseite zumeist im Apikalteile mit duпkeJЬestaubleп
Adern, was bei lathyгi nie vorkommt, dagegen haufig in der Wurzelhalfte. - 7.) Der schmale graue Rand der lat!1y1i-Vf1Ugel fehlt
bei croatica. - 8.) Die Adern der Hfluseite sind von der Wurzel
ап Ьis Uber die Halfte dicht behaart, bei croatica nur der Diskalteil,
die Randadern ЫеiЬеn nackt. (Fig. 2.) - 9.) Die wеШе Gruпdfarbe
ist bei croatica ge!Ыich, bei lathyri graulich. - 1 О.) Die Schuppen
sind bei lathyгi zwei Ьis dreispitzig bei croatica entweder den lathyri-Schuppen g!eich oder einfach (Fig. 3.).
Пiе Sommerform тајог unterscheidet sich von der sinapis durch
folgende Merkmale: 1.) Die Gro-6e (Ьis 50 mm). - 2.) Die F!Ugel-

/

1) Die Falter der Taf. 1. siпd ungefahr um 1, <lie der Tafel 11 нm 4 mm
kleiпer
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spitze ist zwar viel weniger ausgezogen als bei croatica, aber gegenUber sinapis noch ziemlich deutlich. - 2.) Der o-Apikalfleck meistens mit angedeuteten Strichen, derjenige des ~ ist stets aus
Strichen zusammengestellt, was bei sinapis nie vorkommt. - 4.) Die
Hfluseitezeichnung ist bosonders bei den ~ ~ sehr scharf ausgepragt,
bei sinapis stets verschwommen, wahreпd ihre - 5.) Farbung bei
major fast weir.., bei sinapis grtinlich-ge\Ь ist. - 6.) Die Unterseite des Apikalteiles grau-grun, bei sinapis ge!Ыich. 7.) Die
wеШе Gгundfarbe ist bei major rein weir.., bei sinapis mit ge\Ь
lichem Stich.
lm Verha\tnjs zu dem einfachen Bau dieser Falter ist die Zah\
ihrer Unterscheidungsmerkma\e relativ sehr gror..; sie umfar..t fast
alle merkbaren aur..eren Eigenschaften, se\Ьst die wеШе Grundfarbe.
Auch begrenzt sie sich nicht nur auf den Fa\ter, sondern kommt
auch in den jUngeren Entwicklungsstadien vor. Da die grosse Zahl
der Unterscheidungsmerkmale in allen Entwicklung·sstadien eine der
ausgepragtesten Eigenschaften des Speciesbegriffes darstellt, besitzt
somit auch L. major diese Speciesbedingung vo\lstandig. Sie folgt
ihr auch in der zweiten Species-Charakteristik uпd zwar dem kleinen, oft sehr unbedeutenden Unterschied einzelner Unterscheidungsmerkmale, da die Differenzen zwischen major und sinapis in der
Tat zumeist ziemlich unbedeutend sind, sodar.. sie nur ein geUЬtes
Auge \eicht bemerken kanп. Diese Regel, in Verblnduпg mit der
оЬеп a11gefi.ihrte11, Ьildet aber gerade die moгphologische Hauptcharakteristik des Speciesbegriffes: grosse Zahl kleiner Unterscheiaungsmerkmale aller Entwicklungsstadien; dег Species stehen gegeп
Liber die V а r i е t а t е n (in der lepidopterologischeп Literatur stets mit
Aberrationen veгwechselt) mit zwar sehr auffallenden Unterschieden,
aber meistens пur in einer Eigenschaft (z. В. gelЬe und wеШе
Colias- ~ ~ viele Coccinelliden-Formen etc.).
Die Transgression der Variabllitat ist, - wie dies aus den
Diagrammen der Fig. 4. und 5. ersichtlich ist, - wegen der kleinen
Unterschiede eine mehr oder weпiger bedeutende, bringt aber durch
die Zweigipfelig-keit ihгer Kurven, als vvichtige Folge dеп fast vollstandigen Maпgel dег Totaliibergange (Iпdividuen mit allen Unterscheidungsmerkmaleп in der Obergaпgsform) zwischen beiden Arten
mit sich, weshaJЬ major nicht a\s Rasse (geographische Lokalform)
gedeutet weгden kann, da geгade unter R а s s е n die Totalйber
gange haufig sind. Bei major-sinapis kommen nur Partialiibergange
vor, 'd. h. Falter, bei denen nur wenige (meistens zwei bis drei)
Unterscheidungsmeгkmale in der Obergangsform auftreten.
Genetisclz stehen major llnd sinapis in keinen regelmar..igen
Beziehungen, da die Nachkommen von drei iп der Natur gefangenen
тпајоr- ~ ~ nur reine major waren, ebenso wie mehrere sinapis- ~ ~
nur typische sinapis ergaben. Wareп Kгeuzungeп zvvischeп beideп
Arten haufiger, so mi.ir..ten die Nachkommen wie dies meine
Krellzuпgsversuche mit Pieris manni und rapae \elчen zumeist
intermediar seiп, oder es sollteп sich weпigsteпs uпter den Nach
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kommen eines WeiЬchens die beiden reinen Formen befinden. Trotz
dieser geschlechtlichen lso!ation, welche als die notwendigste Bedingung jeder Species betrachtet wird, zeigen die kopulationsorgane
keine merkbaгen Unterschiede.
Die L. major wurde Ьis jetzt nur in den Wtildern der g·eblrgigen Gegenden des nordlichen Kroatien und des benachbarten Slovenien (3, 4, 5, 8, 12,) gemeinsam mit L. sinapis gefunden (Ьis 600 m
Hohe); dagegen fanden wir sie noch nirgends in der Ebene wo
sinapis haufig ist. Ihre nachsten Verwandten trifft man erst im sudostlichen SiЬirien, Amurgeblet und Nordjapan (1 ), und zwar in den
Formen morseides Ver.' (gen. vern.) und morsei Fenton (gen. aest.) von
denen sie, (ganz besonders aber von morseides) nicht zu trennen ist.
InfoJge dieser gro-6en Ahnlichkeit, ја Identitat, und des unterbrochenen
Areal werden major und morsei-morseides als tertiare Relikte aufgefaШ.
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TEMPERATURA
КАО FAKTOR BRZINE RAZVOJA KOD

COLIAS .EDUSA F.
B.Hergula..

lspitivanje djelovanja spoljasnje temperatшe na brzinu razvoja

Colias ednsa F. (crocea Fourc.) proveo sam poglavito prosle jeseni

i zime (1926./27.), sto је Ьilo omoguceno bas time, sto se zimska
latencija kod ovog leptira ne jav1ja и пijednom razvojпom stadiju.
Ova su opazanja и vezi sa eksperimenta!no-Ьioloskim radom, preduzetom pred tri godine и okolici Zagreba i Koprivnice.
Radi skucenosti prostora izпosim ovde јеdап dio tih ораzапја
u manje vise fragmentarпoj formi. - U prvom su pog!avlju navedeпi
rezultati pokusa sa uzgojem jajeta, gusjenice, prepupe i kukuljice
uz razliCite koпstantne temperature. Oetaljnija analiza је iz navedenih razloga isto tako izostala. U daljпjem su poglavlju sumarпo
iznijeti rezultati tih pokusa и vezi sa grafickim predoCivaпjem odnosa
temperature i trajanja razvoja. Konacno је izvedeпa i prakticka primjena provedenih temperaturnih pokusa kod utvrdivaпja broja generacija kod eduse и komparaciji sa empirickim podacima doblveпih
uzgojem i и terenu.

Utjecaj konstantne temperature па brzinu razvoja.
Temperaturni pokusi vrseni su kod srednjih visokih temperatura
и termostatima, а za niske temperature (u vrijeme zime) Ьile su
mi na dispoziciji tri prostorije, od kojih sam upotreЫjavao sredпju,
dok su ostale dvije sluzile za eventualnu reguJaciju i odrzanje st.alпe
temperature; za najnize temperature upotreЫjavao sam staklene
posude sпabdjevene ledom.
Relativna vlaga varirala је izmedu 40-65°/0 , и glavnom је
isnosila 50°ј 0 , te unutar navedeпih granica пiје pokazivala zamjet·
ljivi utjecaj па brzinu razvoja.
Hraпitbene prilike, koje dolaze и obzir samo kod gusjenica,
Ьile su osim и пekoliko izuzetпih slucajeva, optimalne.
ЈАЈЕ.

Umjetno је Ьila пagnati:t oploaena zeпka na odlagaпje јаја, i
to па Iisce razlicitih vrsta Trifolium te Medicago poslije cega su јаја
zajedпo sa hraпitbenom Ьiljkom odmah Ьila ekspoпiraпa izvjesпoj
temperaturi.
Za svaki temperaturпi podatak embriogoпeze Ьilo је ekspoпiraпo 4-20 kom. јаја, а za kontrolu razпovremeno је Ьila и dva do tri
puta ропоvlјепа ekspozicija istoj temperaturi sa jedпakim kolicinama.
U svemu је provedeпo 42 pokusa sa Ыizu 400 kom. јаја, о
сети паm sumarnu sliku daje slijedeca tabela:
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Graficki prikazan pregled tih pokusa navedenih u prethodnoj
tabeli daje nam sl. J а. Ovdje su ti podaci stavljeni u pravokutni
koordinatni sistem: vrijeme razvoja u danima kao abscisa, а stepen
topline, uz koju је izvrsen razvoj, oznacen је u ordinati.
Kako iz gornje slike proizlazi doblvamo kao spojnicu tih tacaka krivulju, koja nam kazuje, da sa povisenjem temperature opada
i vrijeme trajanja razvoja i da brzina razvoja ne raste u istoj relaciji sa пvecanjem temperature, vec da to pospjesenje Ьiva sve
vecma umanjeno. Pokusima kod temper<lture 37·3° С nije vise
doblven potpun razvoj embrija, vec samo - i to kod nekih - tek
djelomicni. Jedn~ko је tek djeiomicni razvoj konstatovan i kod 38-39° С.
Na vecini јаја moglo se konstatirati smrtonosni ucinak ove temperature kratko vrijeme nakon ekspozicije. U dva pokusa kod 39-40° С
sa ukupnim brojem od 16 komada јаја izvrsilo је tek jedno јаје
dulji djelomicni razvoj, - poprimilo је vec jarko crvenu boju - ,
dok su ostala doskora iza ekspozicije uginula. Uz temp. 36.8° С
vrijeme razvoja iznosilo је 2 dana, ali su јаја u velikom broju (18}
ostala nerazvijena. Kod 36"6° С - sa intervalom od 3 h izшedu
ovipozicije i ekspozicije kod 18° С - јаја su trebala za razvoj
nesto manje od 2"6 dana. lzlazi odatle, da se gornja granicna tocka
temperature, unutar koje jos је cijeli razvoj moguc, nalazi u Ыizini
36"8° С. - Teoretski mogli Ьi oznaciti kao optimalnu temperaturu
onu, . koja pruza najpovoljnije uvjete ђ pojave .Zivotnih procesa;
prakticki uzeto, to је onaj stepen topline, uz koju procentualno
najveci broj individua obavi svoj potpun razvoj. Opadanjem temperature od 36'8° С ра tamo do 29·4° С opazamo i postepeno urnaпjenje mortaliteta. Као najpodesniji odsjecak krivulje, koji Ьi nam
predstavljao ovu optimalnu zonп, jeste temperaturajzmedu 24-29° С.
Daljnjom redukcijom temperature na nize, morbllitet јаја Ьiva sve
veci, dok konacno kod 10-11° С, 9-10 i 6-9° С nije uspjelo nijedno јаје da se potpuno razvije; razvoj је ostao parcijelan. - Iz
navedenih podataka izracunata је tocka nule razvoja kod 10·9 С
(Entwicklungsnullpunkt), а kojom Ьi Ьila oznacena temperatura, uz
koju razvoj potpuno zastane, odnosno teoretski traie neizmjerno
dugo. Kako medutim iz tabele vidimo, razvoj је - iako parcijelan
- jos moguc i kod mnogo nizih temperatura nego to dopusta
tocka nule razvoja. Tako se primjerice kod 6-9° С јаје razvija!o i
preko 40 dana, kod 9-1 о 0 С vise od 30 dana, а kod 10-11° С
ocito i preko 28 dana.
бUSJENICA-

Probusivsi hori)n jajeta nesto nize apikalnoga pola izvali se
gusjenica i nakon kratkog mirovanja pocinie da zdere. Glavna su
јој hrana neke vrsti leguminoza (Trifolium, Medicago, Cytisus
capitatus, Onobrychis sativa i dr.). Pokusne gusjenice, izlo.Zene
izvjesnoj konstantnoj temperaturi, doblvale su za hranu lisce od
Tnfolium. Osim nekih izuzetaka, razvoj је izvrsen uz optimalne
hranidbene prilike. Izvedeno је preko 20 eksperimenata s otpriiike
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240 gusjenica. Podaci za odnos temperature prema brzini razvoja
navedeni su и tabeii 2, na osnovu kojih је doblvena krivulja и sI. 1 Ь.
Та.Ь.
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15

13.9
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16 9-11

3

--

17

--

5-9

5

7.6

26

9

2.4

2.4 3.4

13.5

1

-

Dj eloшice slablja hrana. Prij е
zav, esenja ugiпule.
Stadij prepupe izostao; - uginule.
Djeloшice П. i III. st. nakon
cega su (iza 28 dana) uginule.
Parcielan razvoj u duljini manj е ј ednog stadija.

U koГl)paraciji razvojnih krivulja jajeta i gusjenice zapazamo,
da su опе medjusobno kongruentne, dok se udaljenost pojedinih
tacaka tih krivulja od ordinate odnosi od prilike kao 1 : 4'6, sto
znaci, da је kod iste temperature razvoj gusjenice prema onom kod
jajeta 4'6 puta dulji - . Razlike и brzini razvoja pojedinih stadija
dosta su malene. Prva tri stadija gusjenice uz konstantnu temperaturu pokazlljU tek minimaine diference; IV. stadij Ьiva vec nesto
uvecan, narocito kod niskih temperatura, dok se v. stadij, do
prepupainog perioda, odvaja dl!ljinom i kod najvisih temperatura.
Najkrace vrijeme razvoja gusjenice konstatovano је kod З7°С (9 dana).

!'

!

Od 12 gusjenica., izlozeilo t6j tertфeratuтi, 3 su ugi·nule i to 1 gusj.
u 1., а 2 u П. stadiju. Od O'stallћ (Ј gusjenica, 3 su zategle razvojem za 4-5 dana, pokaziljuci vec ocite znakove stetnog delov·anja ove visoke tempefatufe. Кдd J)"oto·trjiћ ra.z~oj је isao p>a:ralelno jednakim tempom ka:o i kod ostalih 6 komada sve tamo do
V. stadija, kada se vec pocela javljati reakcija usporenjem razvoj,a.
V. se stadij u · ta 3 slucaja produzio za 4-5 dana (normalno svega
24 dana). Buduci da је kod 39 i 40°С mogш: samo parcija!an razvoj,
to mozerho uzeti, da Је temperatura otprilike kod 37°С ujedno i
krajnja granica »optimal:ne zone» razvoja kod eduse. - Kraca ekspozicija gusjenice kod temperafure vece od 40°С djeluje smrtonosno i to kod mladjih (!. i 11. st.) mnogo ranije nego kod starijih. Ove u tome s\ui;aju zapadaju u prolaznu ukocenost koja
kod insekata uopce na!stupa kФd 38-40°С. - Parcijalni razvoj
omogucen је i kod еса 40°С i pri toj se temperaturi odrzala tek 1
gusjenica, dok је druga dovrsila cijeli III. stadij, а ostale 4 mlade
gusjenice nijesu dospjele ni da se jedanput presvuku, vec su doskora uginule. Optimalna temperatщa gusjenlce nalaZ:i se
kao i kod jajeta izmedju 24 i 29°С. - 13 ·9°С је najniza temperatuщ
uz koju је postignut jos potpun razvoj. ОЬје gusjenice, prije nego
sto su se zavjesile, uginule su uz znakove probavnog oboJ}er1jE1,
(slicnu pojavu oboljenja, uz jednake simptome, opazao sam kod
uzgoja uz nisku temperaturu i kod drugih danjih leptira). Parcijalan
razvoj u duljini najmanje od 1 stadlja omogucen је jos kod
9-10°С, dok uz tempetatшu od 5-9°(; konstatovan је parcijalan
razvoj, ali bez mogucno'sti da gusjenica dovrsi i 1 stadij, i ako su
izlozene gusjenice Ыlе razlicite starosti (1., 11., 111., !V. st.). Teoretski doЫvena tacka nule razvoja nalazi se kod 11 ·5°С, ali
је aktivni razvoj jos konstatovan i kod 1 ос; toj temperaturi izlozene dvije gusjenice, riakon 3 dana ekspozicije, presvuk\e su se
koncem IV. stadija.
PREPUPA 1).

Potpuno dotasla gusjenica presta:je da zdere, poprirna ptozirkasto svijetlozelenu boju, 2. i 3. torakalni segment od osnova
krila nabrekne te izlucujuci Ыје/о predivo na podlozi trazi skгo
vitije ka:kovo mjesto, da se konacno zavjesi.
Duljina peridde prepupe dana је u krivulJi (sl. 1. d), koja је
konstruirana na osnovu о\1а 4 rodatka:
1ГаЬ.
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Ciпi se, da se niska temperatura javlja kao zapreka metam.orfozi gusjenice и prepupu. Kod 17'6°С metamorfoza Ьila је jos
moguca; kod 14,13'9 i в·2°с odgojene gusjenice пijesu bile и stanjll
da se preobraze и prepupu, - sve su prije, zapocevsi vec sa predeпjem, uginule.
KUKULJICA.

Otkako se gusjenica zavjesila prestaju i aktivne pripreme za
daljnju metamorfozu, koje se jos oШiju kod presvlacenja prepupe
u aktu skidanja posljednje gusjenicine koze. PricvrscE'na s donje
strane kremasterom о niti prediva, а и torakalnom dijelu tijela
preko ledja obavijena 's niti, koja је и tom dijelu s lijeva i s desna
ucvrscava ~а podlogu, metamorfozira se kukuljica uпutar hitinskog
oklopa nakon izVjesnog vremena и imago.
Ovisnost brzine razvoja kukuljicinog perioda о temperaturi uzduha predocena је u sl. / с. U svemu је provedeno 12 eksperimenta kod 94 kukuljice (tab. 4.)
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Najћrzi

razvoj postignut је kod 34.4°С а iznosi 4·9 dana. Di·
produljuje: kod 37°С traje
5 dana, kod 38°С s·з dana а kod еса 39°С 5·3-S·б dana; kod
ove роtопје (temp. еса 39°С), koja је varirala izmedju 36-41°С,
morata1itet је kukuljica Ьiо velik (od 7 kuk. razvilo se tek 3).
zaпjem temperature razvoj se ponovno

1''
!

1

48
Temperaturu najbrzeg razvoja treba da trazimo izmedju 34·4 i 27°С.
Opazamo dakle, da povisenjem temperature iznad 34·4, brzina razvoja kukuljice pocinje da opada. Razvojna krivulja odgovarala Ьi
oCito u ovom slucaju janischovoj1) eksponencijalnoj krivulji sa tjemenom tockom izmedju 33·4 do З7°с. - Konstantna temperatura
od 40°С dopusta samo parcijalni razvoj, koji је u 2 slucaja Ьiо
gotovo potpun. 2 kukuljice naime razvile su se uz tu temperaturu
potpuno, tek је izostalo izvaljivanje leptira iz kukuljicinog hitinskog
omota, dok је razvoj drugih dviju kukuijica, uz istu temperaturu,
nakon 4 odnosno 5 'dana smrcu Ьiо ustavljen. Prve 2 kukuljice
ЬiЈе su potpuno razvijene nakon S·S-6 dana. Od 5 eksponiranih
kukuljica tempeгaturi od 40°С samo је iz jedne izasao Jeptir, koji
је medjutim, abdomenom zaostao u kt1kuljicinom oklopџ te nakon
kratkog vremena uginuo. - Ekspozicija kod 14·з 0 с trajala је popreko 30'5 dana. То је ujedno i najniza temperatura, kod koje је
promatrana brzina razvoja kod kukuJjica. Ekspozicija nizoj temperaturi radi nestasice materijala nije pгovedena. Teoretski је medjutim konstatovana nula razvoja kod 11 ·з 0 с.
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SJ. 1.

Predodzba odnosa temperature i trajanja razvoja.
Уес se odavna prije znade, da brzina razvoja kod "poikilotermnih" zivotinja raste sa povisenjem temperature ра је i na toj
osnovi stvoren t. zv. zakon sume topline (Warmesummenregel). Ро
tom је zakonu mnozina topline, koju organizam utrosi za vrij eme
sv'oga razvoja konstantna i ро njem Ьi suma topline ЬiЈа izrazena
kao produkt izmeau spoljasnje temperature i vremenskog perioda
trajanja razvoja.
х. у= const.
Meautim se ova foгmula pokazala u glavnom kao netacna i ne
odgovara empirickim podacima:
Poznato temperaturno pravilo, koje se odnosi na kemijske
procese, iznio је kemik van't НоЈ/ u formuli:

'i

,1
11

ј!

'i

1) Е. Janisch: Uber die Temperaturabhangigkeit Ьio1014ischei Vorgange und
ihre kurvenmassige Analyse. Pfliigers Arch" Bd. 209, 192~.
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Kt

+Kt 10 =

Q
10

.
й
.
= 1zmeuu 2 1 3,

а koje је poslije uspjesno Ьilo primjeпjeno, u velike zaslugom Ка~
nitza 1) па pojedine Ьioloske procese. Meё!utim se kod te primjene па
podrucju Ьiologije u mпogo slucajeva konstatovalo, da vrijednost

za Q10 lezi izvaп 2-3, а to vazi specijalпo i za odnos temperature i brzine razvoja iпsekata (Krogh 2). Ро Kroghu koпstaпtnost
Q_ 0 na Ьioloskim objektima fakticno nije nikada ustaпovljeпa (kao
1 u mпogo slucajeva i za hemijske reakcije), stoga se i upotreba
van't Hoffovog temperaturnog pravila, radi nestalпosti temperaturпog
koeficijenta cija је vrijednost omogucena samo uпutar izvjesnih
granica, pokazala nepodesnom i obzirom па brzinu razvoja kod
iпsekata. Za brziпu razvoja primjerice kod eduse izracuпat је izmeё!u
36·-26°С Q10 = 1.68, izmeё!u 26-16°С Q10 = 3.16, dakle se u оЬа
slucaja temperaturni koeficijent nalazi izvan odreё!ene mu graпice2-3.
U trazenju jednog opcenitog zakona te matematicki izrazeпe
formuJe kao predodzbe о utjecaju temperature па brziпu razvoja
kod insekata Ьilo је potrebпo, da se па јеdпој sirokoj bazi ekspeтimeпtalпo provedu uzgoji ui razliCite temperature, ра se па osnovu
tog materijala izvede analiza temperaturпih razvojпih elemer1ata. U
nastojanju za ovakvim rjesenjem toga pitanja dali su se Sanderson i
Peairs 3 ) na ispitivanje utjecaja koпstantnih temperatura па brziпu
razvoja па jednom golemom materijalu od еса 390.000 individua sa
vise od 400 eksperimeпata па nekim koleopterima i lepidopterima

{Tenebrio molitor, Leptinotarsa decemlineata, Samia cercopia, Malacosoma americana, Euproctis chrysorrhoea, Lymantria dispar).
Pokusi su Ьili primjenjeni samo na embrioпalпi razvoj jajeta, donekle i kukuljice. Njihovi su glavni rezultati: Brzina razvoja unt1tar
"normalne" temperature uz iste uvjete ovisi о spoljasnjoj tempeтaturi. Ona raste direktno sa poviseпjem temperature. Krivulja razvoja
uпutar normalnih granica је hiperbola. Koпstanta ove hiperbole је
t. zv. termalna konstanta. t. ј. produkt trajaпja razvoja i efektivпe
temperature( efekt. temp. = diferenca izmeё!u spoljasпje temperature
u 0 с i tocka пule razvoja). Graficko predocivaпje dпevne vrijednosti
razvoja (= indekg razvoja, reciprocпa vrijednost trajanja razvoja)
daje osoblto razпu sliku о brzini razvoja z::i. pojediпu vrst.
Proucavajuci odnose metamorfoze kod tri vrste Dytiscida (D.
mariginalis L., circшщinctus Ahr., semisulcatus Mtill.) dosao је Вlunk 4 )
· do slicnih rezultata:
1)
2)

А.
А.

Kanitz: Temperatur und Lebeпsvorgange Berlio 1915.
Krogh: On Ље rate of development and СО2 - productioп of

Tenebrio molitor at different temperatures. Zeitschr,- f. a\lgem. Physio1. Bd.
Х VI. 1914.: The quantitative relatioп between the temperature and staпdart meiab0Ji3m in ;:iпimals. Zeitschr. f. physik. chem. Biol. Bd. Ј; 1914.
З) Е. D. Sanderson and L. М. Peairs: The relation of temperature to
Insect Ше. New Hampshire Co11ege Agricult. Exper. Stat. Techn. Вtй 7, 1913. Ref. Zeitschr. f. angew. Entom, Bd. 2. 1915.
4 Н. Blunk: Die Entwicklung des Dytiscus marginalis L. vom Ei Ьis zt1r
Imago. 2. Teil. Die Metamorphose В. Das Larveп- und das РuррепlеЬеп. Zeitschr.
i. wiss. Zool. 1924.
4
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Buduci da se kriticka t.ocka hladnoce (k), kod koje razvojni procesi
budu sistirani, nalazi iznad nulne temperaturne skale, to сето
mjesto stare formule
v . t = const.
doЬiti
(v - k) t = const.
ili
1) . ~ = const.
gdje је ·~ = t, а ~ = v - k. Prema tome: Produkt izmedu trajanja
razvoja i diference izшedu empiricke temperature i kriticke tock:e
hladnoce је konstantan. Geometrijski је formulom '1Ј . ~ = const.
predocena krivпlja istostrana hiperbola i mogucnost da se izrazi
odnos temperature i duljine razvoja jednom jednostavnom formulom nije samo od teoretskog interesa vec i od ve\ikog praktickog
znacaja, jer nam ta formula dopusta, da iz dviju eksperimentalno
utvrdenih data izracunamo i ostala, ili geometrijski receno: foгmu
lom (v - k) t = const. izvedena krivulja odгedena је, kad su nam
poznata dva njena elementa.
Neovisno о tim autorima dosao је do slicnih rezl11tata i Latflrop1 kod јаЬl1спе usi (Aphis pomi De Geer).
Уес su Piitter 2 i Martini3 konstatovali, da је jedan dio krivulje, kojom је prikazan f1dnos temperature i trajanja razvoja, tako
slabo karakteristican, da Ьi mogao jednako Ьiti predocen
hiperbo4
lom kao i jednom eksponencijalnom linijom. janisch ) је siroko
zasnovanim i dokumentovanim ,,eksponencijalnim zakonom" kusao
da sve Ьioloske procese svede па jedinstveno njihovo tumacenje и
formi : Vidljivi simptomi Ьilo kojeg zivotnog procesa stoje medllsobno и ekspoпencijalnom odnosl1. Nastaje li uslijed spoljasnih i!i
unutarnjih uzroka poremecenje normalnog toka procesa, reagira
ziva supstanca na to poremecenje ро eksponencijalnom zakonu. Obzirom na odnos temperature i trajanja razvoja insekata Janisch
dolazi do ovih zakljucaka: Ovisпost temperature prema trajanju
razvoj а insekata predocena је и formuli lancanice; brzina razvoja
је reciprocna vrijednost trajanja razvoja, njena krivulja dakle takoaer rr.atematicki reciproka lancanice. U formuli lancanice

.i
:\

i

у =

!

.!

m

-

(ах

+. а-х)

2
gledamo osnovni tip matem<ttickog odnosa izmedu temperature i
trajanja razvoja. Matematicka tocka nule ove Jancanice (prema
Blunku kritiCka tocka topline) lezi vertikalno ispod tjemena lancanice (ozпacuje najkrace vrijeme razvoja). Konstaпta т oznacuje
udaljenost tjemene tocke od х osi, па kojoj је uneseno trajanje
l) f. Н. Lathrop: lnfluence of Temperature and Evaporation upon the
developm.ent of Ap/Jis pomi.De Gee1. Journ. Agric. Res. ХХIП. 1923.
2) А. Рйttег: Temperatur-koeffizienten. Zeitschr. f. allgem. i->hysiol. Bd.
XVI. 1914.
"
~) Е. Maгtini: UЬег die Warmesummenregel. Zeitschr f. angew. Entom.
Bd. xr. 1925.
4 ) Е. f anisch: о. с: Das Ekspo1eпzialgesetz als Grundlage eiпer Verg1eichendeп Вiologie. Abh. z. Theor. d. orgaп. Eпt\v. Heft 11. 1927.
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razvoja, а је koпstanta stnjera, koja odreёluje stepen strmine ove
krivulje. Za determinaciju lancanice potrebno је da se eksperimentalno utvrdi: 1. njezina tjemena tocka а to је tocka najbrzeg razvoja
i 2. konstanta smjera, t. ј. tocka koja, oznacuje trajanje razvoja uz
koju god drugu temperaturu. Те dvije tocke odreduju formu lancanice.
Na osnovu empirickih podataka za ovisnost brzine razvoja
spoljasnjoj temperaturi kod е d u s е dolazimo do ovih opcenitih
konstatacija:
Temperatura se okoline za е d u s u, kao i kod ostalih inseka:ta,
radi "poikilotermije" pokazuje kao glavni faktor brzine razvoja,
а ta је ujedno funkcija spoljasnje temperature.
Povisenjem temperature razvoj se ubrzava, opadanjem usporuje.
Vrijeme razvoja ima svoj minimum, koji је kod jajeta ustanovljen
u Ыizini 36'8° С, gusjenice еса 37° С, kukuljice izmeёlu 34.4-37° С.
Daljnjim povisenjent temperature i tocke minimuma trajanja razvoja
razvoj bude usporen.
Temperaturne krivulje za sve razvojne forme pokazuju jedinstven tip. Zona ,1normalnog« razvoja kod е d u s е, unutar koje је
potpun razvoj jos omogucen, lezi otptilike izmeёlu 11° С i 37 8 С,
dakle unutar еса 26° С.
Odnos brzine 1·azvoja izmeёlu pojediпih razvojпih stadija, jajeta,
gusjenice, prepupe i kukuljice te cijelog razvoja uz jednake temperaturne uvjete dan је u omjeru kao 1 :4·6:0.2:1 "9:7·7, drugim rijecima pojedini stadiji izvrsice dio potpunog razvoja kako slijedi:
јаје 0.13., gusjenica 0"60., prepupa 0"03., kukulica 0"24. dio cijelog
razvoja е d u s е.
Granicna tocka smrtonosne zone пalazi se nedaleko tocke пaj
kraceg razvoja, а to је izmeёlu 37 i 39° С.
Optimalпa temperatura lezi izmeёlu 24 i 29° С.
Spojnica eksperimeпtalno doblvenih podataka za ciljeli razvoj
kao i pojedine stadije prikazuje krivulju, koja је predocena u sl.
1 а, Ь, с, d, е. Ро Jaпischu imala Ьi to btti eksпpoпencijalпa krivulja, а
za to vec govori i usporeпje razvoja, izпad tocke пajbrzeg razvoja,
dok nam to hiperbola пikako пе pokazuje, vec, па suprot empirickim podacima, predocuje i izпad te tocke razvoj sve vise prikracen.
Kod jajeta је пааеnа tocka пajbrzeg razvoja kod 36'8° С; kod 37.8°С,
38-39° С moguc је tek parcijelan razvoj. Usporeпje razvoja meёlutim
је oCit.o i kod tih temperatura, i ako опе predstavljaju samo razvoj
parcijelan. Miпimum razvoja gusjenice konstatovan је kod 37° С. Od
9 gusj. vec su 3 zategle razvojem za 4-5 dапа. Kukuljica: kod
34.4° С trajao је tazvoj 4·9 dапа, kod 37° С-5 dапа, 38° С-5·3
dапа, еса 39.8° С-5·3 do 5·5 dana. Za odreaeпje ekspoпencijaJпe
krivlllje u formi lancanice nedostajali su mi timperaturni pokusi,
da ustanovim tjemenu tocku te krivulje, stoga sam se i u ovom
prikazu posluzio hiperbolom, buduci da se опа unutar »normaJne
zone" u glavnom poklapa s ekspoпeпcijalnom krivuljom а пavedeni
podaci pripadaju tome odsjecku. S prakticпe stгапе је predпost Ы-

о
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perbole osim toga, sto za njeno odreaenje potrebna su tek dva
podatka, jos poglavito и tome, sto na taj nacin mozemo lako da
konstruiramo tocku nule razvoja, ра nam tako hiperbola moze jednostavno da posluzi kod odreaivanja broja generacija (Bodenheimer1), kako sam i ја to proveo и slijedecem dijelu ovoga prikaza.
Da se izbjegne netacnosti hiperbola је izvucena samo do ustanovljenih tocaka najkraceg i najduljeg razvoja. Data za hiperbolu
cijele metamorfoze kao i pojedinih stadija uvrstena su и tab. 5.
Та.Ь.

stа di ј

11

5.

Podaci za !1iperbolu \1

с

·11

Th.C

'
1

Cijeli ra zvoj

ј 36.8°С

Razvoj ј ajeta

1

Razvoj g usjenice
Razvoj

34.4°С

25°С

р Iepup~

Razvoj k ukuljice

-

17.3 d.
29 d.

11.1

403

24.9°С

- 2 d.
- 3.7 d.

10.9

51.8

37°С
25°С

--9d.
- 17 d.

11.5

229.5

25°С
14.3°С

-0.7 d.
- 3 d.

11

238

24.6°С
14.3°С

-

11.3

94.5

7.1 d.
31.5 d.

1

lstostranu hiperbolu 1110.Zemo da konstruiramo na osnovu dva
temperaturna podatka:
t (Т - с) = const.
t1

i

1

' i

(Т 1

-

с) =

const.

gde је Т temperatura, а t vrijeme razvoja, koje odgovara toj temperaturi. Sa Т1 i t 1 oznacen је drugi empiricki podatak. U tom
slllcaju doblvamo tockll nllle razvoja
T1 t 1 -Tt
с=

t -t
1

·

Vrijeme trajanja razvoja uz izvesnu temperaturu dobltcemo divizijom
termalne konstante i efektivne temperature. Nula razvoja (Developmental Zero) је ро Sandeгsonu i dr. ona
temperatura, unutar koje - bar teoretski - prestaje svaki razvoj,
odnosno razvoj jednak је оо. (Ovom pojmu nije ujedno identiCna
1) F. S. Bodenheimer: Ober die Voraussage der Generationenzahl von
J11sekten. Ш. Die B~deutung des Кlimas fiir die landwirtschafШche Entomologie.
Zeitschr. f. angew. Entom. Bd. ХП. 1926.
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fizioJoska nuJa [PhysioJogikaJ Zero], kod koje budu sistirani sv1 z1votni procesi). Netocnost ove definicije и nasem је slucaju ocita i
dokazana vec time, sto temperature пize ove tocke пuЈе razvoja
dopustaju jos parcijeJan razvoj. Tako је primjerice, kako spomenuh,
kod jajeta Ьiо razvoj ocit kod temp. 5-9° С preko 40 dana, kod
9-1 о 0 С vise od ЗО dana а kod 10-11° С i preko 28 dana; dvije
gusjenice, eksponirane temp. 1° С presvukJe su se (u IV. st.) i t. d.
U stvari nuJa razvoja ne egzistira, vec је to fakticno temperatura,
uz koju Ьi razvoj Ьiо jako produJjen, odnosno izveden toliko maJen
dio njegov, da sa ne velikom pogreskom moze da poslLйi kao pomocno sredstvo za odredenje efektivne temperature i time za deter-minaciju tocaka hiperboJe.

Broj generacija.
Kako је brzina individualnog razvoja jednog insekta и glavnm
ovisna о sumi topJine, tako је i broj njegovih generacija posjledica
istog faktora. Velik је medutim dio insekata, pogJavito Jeptira, kod
kojih је brziria individuaJnog razvoja ovisna doduse о spo!jasnoj
temperaturi, a!i је broj njihovih generacija jednako ogranicen. Mnogi
Ieptiri naime, za vrijeme hiЬernacije, prekidaju daJjnji razvoj, zapa-dajuci и izvjesno lateпtno stanje, t. zv. zimski sап, koji se obzirom
па pojediпe vrsti pojavJjuje и razJicitim razvojnim stadijima Jeptira
(јаје, gusjeпica, kukuljica, leptir) 1). Kako је vec pomeпuto, е d и s а
и nijedпoj svojoj razvojпoj formi za vrijeme hiЬernacije ne zapada
и zimsku latenciju, dok пaprotiv srodnici пјепi С. hyale L. i myrmidone Esp., kako sam mogao koпstatovati, zapadaju и zimski
sап kao gusjeпice и IV. stadiju svoga razvoja.
U nasim klimatskim prilikama temperatura је zimi vise mjeseci
koпstantno пiska, ра buduci пezasticena zimskom latencijom od
studeni, preko zime edusa bude jako decimirana, а posljedica ј~
toga, и proJjece u prirodi nailazimo па tek ро koji Jeptir. Obzirom
па izvrseпe pokusne uzgoje preko zime edusa provede zimu vjerojatno kao gusjenica и odrasJom stadiju. Pokusi prezimJjivaпja јаја
daJi su mi и svakom sJucaju пegativan rezultat. PrezimJjivaпje Jeptira, kako to пavode S t а u d е r2 ) (za okoJicu Trsta) i V е r i ty 3)
(opcenito za toplije krajeve), и podrucju Zagreba i Koprivnice пijesam
mogao da konstatujem, ј vjerojatno је radi preduge i ostre zime
пemoguce.

Proljetna је dakle geпeracija е d us е parcijalna. Kod odredjivanja broja Jjetnih generacija пailazimo na gJavnu poteskocu u
tome, sto se Jjetne geпeracije javJjaju medjusobno izmesaпe, ра ih.
је tesko diferencirati. Vecina straпih lepideptoroJoga spomiпje,

.-----

1
) Kod Ieptira u rida (vanessae) te zucka (Oonepteryx rhamni L.) javJja se
opet \jeti slican oЬ\ik \atencije .Ije ni sлn".
.
2
) Н. Stauder: Zur Frage der Uberwinterung von Colias crocea Foure.
(edusa L.) als Falter. Zeit. f. wiss. Insektenblo\_ Bd. IX. 1913.
3
) R. Verity: Rhopolocera palaearctica. Papiolinidae et Pieridae. 1915.-1._
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da edusa ima samo jednu (Verity, Seitz) џ toplijim ~rajevima eveл
tџalno i dvije Jjetne generacije (Spц\er, Stauder, Berge-Rebel, Lam1
pert), dok se nasi lepictopterolozi u tom pitan.ju nijesu izjavljiva!i. )
U podrucju zagrebacke i koprivnicke okoline kao i prema podacima jos nekih mjesta Hrvatske, mogao s.am Ф utvrdim, da se
kod 11as е d u s а redovno javlja u dvije ljetne generacije, а kadsto
djelomi.ce nastupa i treca jesenska generacija. Та drџga i treca
generacija dolaze medjusobno izmijesane, а jedan od glavnih uzroka ovom nejednolicnom nastupu generacija, osim ciirektno lokalnih klimskih faktora, treba da trazimo u znatnoj duljini ovipozicionog perioda. Interva\ ili preovipozicioлi period traje tek otprilike tri dana i nedo\azi u tom pogledu u obzir. Prema mojim
opa.lanjima zenka odlaze јаја u ropstvu i ljetnim i jesenskim mjesecima 2-5 sedmica; ako uzmemo poprel<o, da ovipozicioni period
radi veceg zivotnog aktiviteta u prirodi traje u vremenu oko 2-3
sedmice, to се nam i ovo mjesanje generacija vec i time Ьiti razumljivo.
Na temelju feno\oskih posmatranja u zadnje 3 godine konstatovao sam pojavu dviju ljetnih generacija u 1925. godini, dvije
ljetne i s\abu, tek zamjecenu jesensku u god. 1926., dok sam u
god. 1927. vec do mjeseca oktobra mogao da utvrdim pojavu trijн
generacija (2 ljetne, 1 jesenska). Granice pojedinih generacija tesko
је medjнsobno odluШi, ali obzirom na pojacani let i dтuge n.eke
karakteristicne pojave, odlucne н tom pogledu, daju nam mogucnost
priJicno ta(nog diferenciranja, kao StO Sl:l to pгimjerice: pojaVa
prvih leptira, nastup prve ljetne generacije, koji је uvijek jasno
Hksiran, nalazi leptira u kopuli, komparacija sa uzgojima u priтodi,
izgled u\ovljenih leptira obzirom na starost, komparativna posma~
tranja s pojavljivanjem С. hy ale, dnevno brojenje mnozine individua
na izvjesnom izoliranom podrucju, i t. d. - 1925. god. jesenska
se generacija nije pojavila, а razlog njenom izostatku lezi u naglom
padu temperature koncem septembra. U 1 926. god. zapazen је лa
stup jesensj{e generacije pod kraj oktobra, ali u jako malenoj mjeri.
Opazanja su za god. 1927. provedena do pocetka oktobra, te је
vec pocetkom septembra utvrdjen pojav jesenske generacije. 1925.
а poglavito 1926. godine utjecale su na razvoj dosta nepovoljno:
Ьile sн jako v\azne, sa mнogo atmosferskog taloga insolacija је
bila jako slaba. То sve mozemo uzeti da је Ьilo uzrokom izostatku jesenske generacije 1925. god., odnosno slaboj pojavi 2 iste
1926. god., jer ta Ьi norma1пo morala Ьiti i Ьrојсало najjaca! ) Naprotiv је 1 Ј27. god. Ьila susлa, s jako malo oborina i jako topla
(v. tab. 6), s mnogo suncaнih .dana, te је obz-irom па to i razumljivo, da pocetak prve ljetne generacije 1927. god" koji је utvrdjen
u drugoj ро!. juna, pada otpriliкe 2 sedmice ranije od опе ј 9.26 .
1Ј Poznato mi је tek misljenje prof .. $teiпer11 (prema usщenoЦ1 sаор~епјµ),
prema kojem se .edusa kod паs javlja u 2 !Јеtце generacije.
2) Progresivni porast broja individџa ra.iumljiv је ро tome, sto .Zeџka
prema шој.еЦ1 islшstvu odloz.i i preko 400 ]{.omada )ilia.
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gџd., buduci da је te godine zapa.Zen polovicom jula. lsto tako i razHka pojave druge ljetne generacije tih godina i:шosi citav mjesec
d.ana (192Q.: drugoj р0!. septembra -1927 .: и drugoj ро!. augusta),
sto uostalom i odgovara razlici temperaturnih prilika za te mjesece; time и vezi је i jesenska generacija ЫЈа mnogo оШiја и
1927. god:ini.
Da provjeгim pomenuta opazanja u terenu kusao sam da па
osnovu podataka za blperbo1u {v. tab. 5.) te obzirom na sredпje
mjesecne temperature izracunam broj ljetnih generacija u posJjednje
tri godine (- tab. 6. prikazuje sred. mj,es. temperatџre, mjerene u
sjeni, za Zagreb u ·god, 1925., 1926. i djelomice 1927. -), kako
је tФ slicno proveo vec Bor:l.enheimer sa Ceratitis capitata Wied. i
Evetria btюliana var. thurijicana Led.
Та.Ь.
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ТаЬ. 7. prikazuje naciп izracunavaпja broja geпeracija obzirom
па koliciпu utroska topliпe, koja је potrebпa za izvrseпje jedпog

citavog razvoja, а па osпovu sredпjih mje<>ecпih temperatura (v.
tab. 6). god. 1925., 1926. i djelomice god. 1927. za Zagreb. Iz
preaзsпjih pokusa izracunat је с (пula ·razvoja) = 11.1, Th. С. (termalпa konstaпta) = 403, а interval, prema mпogobrojnim pokusima,
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1.

l

izпosi tri dana. Pojava leptira pro!jetпe geпeracije zapazeпa је и
tim godiпama koпcem aprila, пajvecim dijelom pocetkom, оdпоsпо
и prvoj polovici таја, kada ujedпo i pada vrijeme odlagaпja јаја,
kako је to i и tab. 7. ozпaceno. U gorпjoj su tabeli uпеsепе ро
рrеспе mjesecпe temperature, preracuпate pomocu пule razvoja и
efektivпe temperature, koje multipliciraпe sa brojem dапа ekspoпiraпih toj temperaturi, iskazuju sumu topliпe kojoj је za to vrijeme razvoj е d u s е Ьiо izlozeп.
Iz prilozeпe tabele mozemo zakljuciti, da se па taj пасiп izracuпati razvojпi ciklusi и g!avпom podudaraju sa podacima prikupljeпim opazajima u. prirodi. Na osпovu podataka iz 1925. god.
utvrdeпo је, da је te godiпe jeseпska geпeracija potpuno izostala
te se radi ucestalih kisa i пaglog pada temperature uopce пiје pojavila .. Ро gorпjem se racuпu jeseпska geпeracija пiје пiti mogla
razviti, јег od druge ро!. augusta (pocetak jes. gеп.) do kraja septembra izпosi suma topliпe tek 200, dakle mапје od polovice, koliko је potrebпo da se dostigпe broj termalпe koпstante razvoja
eduse. Suma topliпe za oktobar izпosi 20, te и tom pogledu jedпako пе dolazi u obzir, dok se рорrеспа temperatura пovembra
пalazi ispod tocke пule razvoja. Broj geпeracija · izveden iz podataka hiperbole а па osпovu sredпjih mjesecпih temperatura potpuпo
se dakle podLidara. - Na osпovu feпoloskih opazanja 1926. god.
konstatovane su, kako је vec pomeпLito, u glavnom dvije ljetne
geпeracije, dok је pojava jesenske Ьila jako оslаЫјепа а пјеп nastup zapazen pod kraj oktobra. Gornja nam tabela, kako vidimo,
isto tako potvrauje pojavu dviju Ijetnih generacija, dok је jesenska,
ро tom racunu, jos do kraja oktobra ostala parcijalna. Opazanja
prijasnjih godina potvrdujLI LIVijek konstantni nastup druge generacije, dok treca (jesenska) dolazi oЬicno oslaЫjena ili izostane.
Kako је medutim 1926. god. Ьila kisovita, s poprecno dosta niskom temperatuгom te slabom iпsolacijom te је stoga i jesenska
generacija zapazeпa kao Ьrојсапо jako malena. lzracuпavanjem broj~
generacija pomocu podataka hiperbole i srednjih mjesecnih temperatura ostala Ьi prema tome mnoziпa topliпe 403 - 315 = 88
пeiskoriscena. Pozпato је medutim, da је razvoj edLise veciпom
vezan па slobodne i otvorene prostore, livade, gdje direktna iпso
lacija razvoj ubrzava, ра је i taj nedostatak (sume topline 88) па
taj naciп djelomicпo Ьiо пaknadeп, јег је i iпso!acija u јеsеп te
godiпe Ьila relativпo velika. Temperaturпa data za 1927. паvе
dепа su и tab. б. do kraja mjeseca septembra, ра је na osпovu
njih te podataka hiperbole odredeп пastup jeseпske geпeracije polovinom mjeseca septembra prema mojim opazaпjima vec pocetkom
septembra. Та је razlika isto tako Ьila uvjetovana dugom insolaciiom za vrijeme tih mjeseci. Egzisteпciju jesenske geпeracije kod е d u s е mogao sam da:
utvrdim parale!пo i па osnovu umjetпih i slobodпih uzgoja u prirodi н vrijeme tih triju godina, kako ih ovdje пavodim:
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1925. god. -

(1. gen. Jjetna): -

-

-

2. gen.: Odlaganje јаја pocetkom јџlа; iskukuljivanje pocetkom
аџgщ>tа.

3. gen: Odlaganje јаја и prvoj pol. augµst(l;
Treca generacija, uzgojena umjetno, razvila se tek do 111. i IV.
stadija gusjenice (djelomice i neko!iko kukuljica), kad su napadnute infekcioznom bolesti sve do jedne uginule.
1926. god. - 1. gen. (ljetna): lskukuljivanje pocetkom jula.
2. gen.: Odlaganje јаја u prvoj ро!. jula; iskukџljivanje u
polovici augusta.
3. gen.: Od!aganje јаја u drugoj pol. augusta; iskukuljivanje
u ро!. oktobr;a.
Ove је godine, u jesen, uzgojena, и p9voljnijim nesto prilikama, i cetvrta generacija.
1927. god. - 1. gen. (ljetna): Odlaganje јаја и prvoj ро!. таја;
iskukuljivanje и ро!. juna.
·
2. gen. Odlaganje јаја u drugoj ро!. juna; iskuku!jivanje и
drugoj ро!. jula.
3. gen: Odlaganje јаја koncem ju!a; iskukuljivanje pocetkom
septembra. ·
·
Uporedenje sa razvojnim ciklusom od h у а 1е potvrduje isto tako
dosadanje navode. Ну.а!е ima kod nas dvije subltane !jetne generacije, а pojavljuje se nekako istovremeno s eduzom (edusa s malim
zadocnjenjem). Jesenska generacija kod hy а! е javlja se tu i tamo
manje vise sporadicno, buduci сја и vecini slucajeva tada nastupa
vec zimska latencija kod gusjenica. Kako su џporedni uzgoji h у а! е
i е d и s е pokazali, da su raz!ike и trajanju razvoja uz jednake temperaturne uvjete kod oblju vrsta sasvim minimalne, to nam istovremeni donekle pojacani Iet е d и s е s ovom jesenskom generacijom
od hyale krajem oktobra 1926. а pogotovo и ~eptembru 1927. god"
opravdava ujedno i тоје navode, da se е d и s а moze javiti kod nas
os,im и dvije ljetne i trecoj, jesenskoj generaciji.

Zusammenfassung:
ln der vorliegenden Arbeit ist die Einwirknug der konstanten
Temperatur auf die Entwicklunsdauer der einzelлen Stadien bei
Colias edusa F. geprilft. Diesbeziigliche Daten sind in den Tabellen 1, 2, 3 und 4 angeftihrt und in Figuren 1 а, Ь, с, d und е
ftir ganze Entwicklung graphisch dargestellt. Auf Grund dieser Versuche :kGmrnt mап zu folgenden Rezulctaten :
Durch die Erhбhung der Temperatur w:ird die Entwicklungsdauer verkiirzt; das МiniИi!um derselЬen wurde fiir al!e Stadien mi.t
еса 37° С festgestellt. Durch weitere Ternperaturerhohung wird die
Entwick!ungsdauer verlangert bzw. die EntwicklJing verlangsamt.
Die Entwicklungsdauer.eiлzelner St.adien (Ei, Raupe, Praepuppe,
Puppe) bei der jeweiligen Tempemtџr wahrend der ganzen Entwicklung ist mit dem Verhaltnis 1 : 4"6: 0·2: 1 ·9 gegeben; demnach
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macht die Entwicklungsdauer des Eies 0.13-, der Raupe о·бо-, des
Praepuppe о·о3-, der Puppe 0"24-ten Teil der ganzen Entwicklung aus.
Der Grenzpunkt der letalen Zone liegt zwischen 37° und 39° С,
das Optimum der Entwicklung zwischen 24° und 29° С, Entwicklungsnullpunkt bei еса 11° С; den\ zufolge Jiegt die Entwicklungszone zwischen 11° und 37° С, also der Entwicklungstemperaturabstand innerha!Ь 26° С.
Die Temperaturkuryen einцlrier Staф,en ,stellen dense!Ьen Typus
dar.1us der Veфindчri~slipie qer ex:periщente)I gewoлneпen Punkte
auf einem r,echtwi11c~elige11 Koorфpatensystem resџltiert ,eine E<epoпentiaJikµrYe (nach Jan)~ch) und keiщ~~wegs eine (Iypц/J,el {Sanderson, Peairs, Blunk)'. Da ich den Scheitelpunkt der Exponentiallkurve nicht feststellte, die beiden Kurven aber innerha!Ь der Punkte
»normaler« Entwicklungszone fast vollstandig tiberstimmenden VerJauf aufweisen, bediente ich mich zwecks graphischen Darstellung
der oblgen Daten ei,n,er Hyper·bel qет1, abges,ehe,n die aпqeren
Vorztige, man kann durch ihre Anwendung der jahrliche Generationenzahl bei den lnsekten (Bodenheimer) ermitteln.
Die Oberwinterungsversuche mit Eiern, еЬепsо die Beobachtungen der Oberwinterung von lmagines in der Umgebџng von Zagreb und Koprivnica, ergaben negative Rezultate, und es ist daher
anzune·hmen, dass е d и s а wahrscheinlich in e.rwachsenen Raupenstadium йberwintert. Da sie keine Winterlatenz durchn:iacht, dadurch
аЬег der Einwirkung nie,derer Temperatuгen wahrend der Wintermonaten angesetzt wird, · so geћt der weitg.r0f~te Тeil derse!Ьen
Generation zugrunde; infolgedessen sind die Schmetterliлge im Frtihjahr auP.ierst selten und manchma·I tiberhaupt nicht bemerkbar.
Auf Grund phanologischer Beobachtungen wird das regelmar.iige
Vorkommen des edusa in .den erwahnten Gegenden in zwei Sommergenerationen festgesteШ; in warmeren Jahren tritt noch eine Herbstgeneration hinzu ..Im Jahre 1925. wurden zwei Sommergenerationen,
1926. zwei Somrner- uud eine kaum bemerkbare Herbstgeneration
konstatiert; 1927. wurden neben zwei Sommer- auch eine Herbstgeneration beobachtet.
Eine FeststeHung der Generationenzahl nach Hodenheimer;;
Methode (ТаЬ. 7) mittels Hyperbelansatzen (ТаЬ. 5) und mittleren
Monatstemperaturen ftir Zagreb (ТаЬ. 6) Iiefert dieselЬen Resultate.
Ebenso die ktinstliche und .die im .Freien angestellten Zuchtversuche
in diesen Jahren, als auch die Kom'paratlon mit Lebenszyklus von
С. 1;i у а 1е, .'bestattigen ob.enangeftihrten Angab.eл.
1
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ЗАПИСНИЦИ

СА СЕДНИЦА ДРУГОГ ВБОРА ЧЛАНОВА ЕНТОМО
ЛОШНОГ ДРУШТВА I<РАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И
СЛОВЕНАЦА ОД 4. ДО 7. ЈУНА 1927. г. У ВАГРЕБУ.
1. СЕДНИЦА ЗБОРА
ОДРЖАНА У НЕДЕЉУ 5. ЈУНА 1927. г. У САЛИ ПУЧRОГ СВЕУЧИ
ЛИШТА У 3АГРЕБУ (3ГРАДА ТЕХНИЧRОГ ФАRУЛТЕТА).

У присуству 32 члана друштва, представника Хрватског
Природословног Друштва г. проф. Д-р Б. 3 арни ка, Хрватског
Народног Музеја г. проф. Д-р К. Бабића, Југослав. Шумарског

Удружења г. проф. Д-р А. Угре новића и гостију, отворен је у
9 часова пре подне 11 збор чланова Ентомолошког Друштва
Краљевине

С.

Х.

С.

читањем поздравног

писма

друштвеног

nр"'дседника г. проф. Д-р Живојина Ћор1јеви1iа, који због
слабости није могао лично збору присуствовати.

На предлог друштвеног секретара г. Д-р М. Гр ад оје
в ић а акламацијом је изабран за председника збора професор

::;агребачког Университета г. Д-р Август Лангофер. Срдач
ним

речима он се збору захвалио на избору, поздравио

при

сутне изасланике научних загребачких институција као и са

купљене ентомологе и у подужем говору истакао значај и
важност

ентомологије

као

науке

и

циљеве

Ентомолошког

Друштва у нашој земљи.

Затим је председник дао реч секретару Главног Управног

Одбора Друштва г. д·Р Мих а ил у Гр ад оје вић у, који је
поднео збору следећи:
ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ЕНТОМОЛОШКОГ
С. Х. С. ВА

ДРУШТВА I<РАЉЕВИНЕ

1926.-27. ГОД.

"Поштована zосаодо!

После Беоzрада, ево нас оает заједно у Загребу, да до

следни нашем арошлоzодишње.м решењу аоново .манифестује.ио

истинтлост наше друштвене девизе да је: ln unitate robur !

На Ј збору ентоиолоzа Краљевине С.ХС., oдpжattoz у
Београду од 27.-30. маја 1926. z., основано је наше друштво

bl
-еа задатком: да ради на свестраном ароvч,авању инсеката и
сродних груаа животиња на теритоvији на~ие Краљевине, и
да шири ентомолошка знања са нароч,итим обзиром на њи
хову арактич,ну аримену у агрикултура, шумарству, .меде
цини и т. д.
Цео рад нашега арвог састанЈСа
Београду оаисан је у
1. свесци друштвенога часоаиса "Г ласнuЈСа Енто.л~олошuог

v

Друштва", који је у виду "Саоменице" изашао uрајем
арошлё године, заједм са научним рефератима са ЈСонгреса
и, аретаостављајуhи, да је тај рад свима вама аознат, не
hемо се на њему задржавати, неzо hемо у uратко саоменути
само важни;е ствари, које је извршио Главни уаравни одбор
за ово годину дана.
Одмах ао избору друtитвених часника аристуаило се
организацији друштвене администраци;е, благајне и др Из
рађен је друштвени аечат, чланске карте и остале неоаходне
аотребе за tсоресаонденцију; набављене су књиге за зааиснлке
са седн~ща, f(Њuга благајне, књига са аризнаницама за ч,лансЈСе
улоге и ш. д.
Дрvштво се аосле овоzа нароч,итим аисмима аредста
вило свима надле.жним државни.м фаЈСторима, који има;у
везе са Ентомолоzијом.
За време летњег шuолсЈСоz одмора ЈСоји је одмах аосле
! f(онгреса настуаио веhина ч,ланова Уаравног одбора била је

изван Београда, те је друштвени живот био у латенцији све
до октобра 1926. г. Тада се аристуаило у главно.лt изврши
вању решења Ј uонгреса, од ко;их је најважније било штам
аање друштвеног ч,асоаисСL.
Сули од 2302.30 дин., !(Оја је остала у друштвеној uаси
плеле Ј f(Онгоеса и учињених издатаuа ouo уређења друштвен,е
админисrарације била је недовољна за тталтање 1. свесt(е
Гласниf(а, с тога се Уаоав!-lи одбор најаре аотрудио да ао
требан новац за штамаање обезбеди. Ово је захтевало доста
труда и нааора, доЈС се аочеrаком децембра најзад усаело у
овој аЈСцији.

Прва свесtса "Гласника Ентомолошког Друштва Кра
љевине С. Х. С. штамаана у 1200 арио11ерака наишла је на
леа apиjeoii, како код наших чланова, шако и у иностран
ству. Помоhу ње друштво ;е дошло у везу са аознаmијим
страним ентомолошким друштвима и истакнутим ентомо
лозилю у земљи и ван ње. Из ариложеног арегледа наших и
страних часоаиса (В. ареглед на стр. 68) види се, са којим
со~ю установама и друштвима стуаили у однос размене ча
соаиса. Даљи рад у овом аравцу ародужиhе се, ЈСаЈСо би дру
штво са шrао веhим бројем ентомолошtсих !-lауч!-lих уста

нова дошло у везу и размењујуhи са њима часоаис богатило
својv библиотеЈСу у будуhности. Сваки аутор цији је рад
оштамаа!-l у ч,асоаuсу добио ;е 100 !СОМ. сеаарата гратис.
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Да би се нашим члановилю аомаzdчима као и енлюмо
лозuма аочетницима олаtсшао рад и уаушио аравиляим apaвtt/eлt,
решио је Уаравни одбор, да из друштвених средстаsа u.Jiu
ареко ког књижара-издавача ариреди rивuгу аод наслоtЮАi:
"Уауства за с тсуаљање и ареааровање инсеката".
Књига би обухватила све инсеuатске
Поједини ~tланови
нашега друштва биhе uao саецијалис:пе аозвани, да наашиу
уауства сваки зсi своју 2руау. Извесан број tслиШеа, uoju he
ту књигу идустроваtпи, резервисан је seh у Државној Пlта.м'
аарији у Бео~рс~ду.
Прилшсом арославе четрдесетогDдишњице наvчног рада
аредседника Русuог Енто.молоиlrсог Друштва у Лењинграду
г. Андрије Семенова Тијаншанс ког, друштво је теле
zрафски аослало честитку, на шта је дош.1tа захвалница
друштву лично од слављеника.
У новембру 1926. г; ceupemap друштва г. Др. М. Гtн1дојевиh бавеhи се у Бугарској, аосетио је "Byzapc ко Енто
молошко Друштво" у Софији, чаја је аредседник г. Др.
Иван Буреш. Том арилииом сазвати су чланови тамошњег
друштва па нарочит састанак у друштвеном локалу. Ту је
у аријdтељсиом разговору обострано изражена жеља за
интимнијом сарадњом и везом између оба друштва, за из.не
њивање часоаиса, а додирнута су и друга аитања заједнша;е
иолабdрације
будуhности.
Тако исто секрешар је учинио аосету и "Чехосло
ва чиом Ентомолошиом Друииаву" у Прагу у два Naxa,
у јулу 1926. и у мају 1927. год., uJe је наишао на велико
инrаересовање kод чехослови iucux колега за рад на1.ие2а дру
штва. Имена чехослова1tких. ентомолога 1сао што су ароф.
Др. ]. Ко.марек, Др. Ф. Рамбоусе1с, Др. Е. Баудиш,
Др. Л. Хејровски, Ц. Пуркиње, Др. }. Обенберzер и др;,
аозната су ваи још аре ocfluвaњa наше2а друштва ао своЈие
велnком интересовањv за нашу ентомофауну. Чехословаци су
и нарочитим срдачним аис.мом аоздравили оснивање нашега
др_•.;штва.
Број чланова, који је ари оснивању друи~тва износио 27
увеhао се то1сом арве године са 20 новnх. чланова, те tt у
том аогледу можелю бити :юдоволли~. (Види саиса1с чланова
у овој свесци).
На 1соају са радошћу треба ucmafщ да је наше дру1итво
одмах од аочетuй наишло на ауно разумевање код меродавы1х
фактора у Министарству Шума и Рудниха, које је захва
љујуhи v арвом реду Генералном дupetctaopy дf!жав. шума и
члану оснивачу нашега друштва z. Миодрагу Стамен1со
виhу, излазило на сусрет нашелt дру~итву ''°"о у морално.1~,
тако и у лттеријалнолt аогледу. То се исто може реhи n
за Министарство ПољоајЈUвреде и Вода, где нас је у раду
аvедусретљz~во аомагао члан оснивач нашега дру1иrава г. Мил ан
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Ђ. Ђуриh, начелник одељења за ратарство. Иницијативо.t~

2. Драzомuра Обрадовиhа, иомоhника Мин. Просtзете, отку

аило је Одељење за народно аросвеhивање тог:а .минасmарсrпва
75 ко.мада Ј. св. Глас ника, Ше тако олдкшало друшttzву накладу часописа.

И аресшонич1.;;а ;е шта.миа приликом

1 конгреса са си.м-

аатијама и интересовањем араmила наш рад и нош~tрала га
свакоднев!iО у веhини својих листова.

Свu-1ш који су дру~ишво ма у кой аоzледу задужила

ариаада !iаша срдачна хвала.

.

Као што сг из ·нааред реченог. види, арва бразда наше~

заједничtюz рада на аољу ентомологије заорана је, њен аравац
се ;асно оцртава, на нама је сада свиNд, да се н,е остане

само на аочетт~у, веh да се рад интензивно даље ародужи,
док ~~ело, до сада досша занемарено аоље еншо.молоzије у
нашој зeJvtљu не сrпекне аошребан број својих оданих обрађи
вача, аредставника и саецијалисutа, који he ёвојой делашношhу
издиtш ниво

1-ta'1 1 e енто.моло.:ије до оне tзuctiнe, на «.Оја} се
она нализи у друzи,и нааредна/vt земљама."

Извештај

је

примљен

са

одобравањем и

председник г.

проф. Лан го фер захвалио је топлим речима у име збора г.
Д-ру Гр ад оје ви h у, на труду и љубi\ви којом је отправљао
своју тајничку дужност.

О раду Месног одбора Енtомолошког Друштва Краљев.
С. Х. С. у Загребу поднео је г. проф. Др. А. Ланг оф ер, као
члан Главног одбора друштва следеhи извештај:

"Mi entomolozi zagrebacki sastajali smo se vec prife rata.
Ali ratne i poratne prШke poremetile su te sastanke, ра smo se tek
fu i tamo sastali prigodom poseta kojeg vanjskog entomologa.
jedan anonymus dao је poticaj da se opet saberemo, sastali
s1110 se nekoliko puta и zooloskom nшzeju, а prenjeli sastanke kasnije и gostionu.
Kada se osnovalo Entomolosko drustvo Kraljevine S. Н. S.
mi smo se prikljucili i Ci11imo prema § 11. drustvenih pravila
Mesni odbor.
Nasi sastanci drie se и gostioni "Оај" и Oajevoj ulici 3. svake
subote iza 8 h., gdje imatno demonstracije kukaca ako tko sto
nad;e, · sto nas moie zarzimati. Vodi se diskusija о tome. Uprilucuju
se zajednicki entomoloski izleti и okolinu, а za mjesec juli ugovoren
је veCi izlet oko 8 dana za entomolosko proucavanje licke Pljesivice.
Nas Clan Z. Lo r ko v i с driao је и klubu slusaea prirodoslovnih
nauka dva p1·edavanja: 1. Vainost variaЫliteta. 2. Neke nove kritike mimikrija, а и Ыoloskoj sekciji hrv. prir. drustva: Utjecaj temperature па zlmski san leptz'ra.
Podriajemo saobracaj sa vanjskim entomolozima. PosjetШ
su nas gg. dir. Roubal, С. F. Mucsebeck, Dr. Fodor.
Driimo casopis "Entomologischer Anzeiier" sa "Lepidopterologische Rundschau".
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Извештај је с пажњом саслушан и примљен на знање.
Г. Др. Б. Зар ник, проф. Загребачког Университета по
здравио је сакупљене ентомологе у име најстаријег Хрватског
Природословноr Друштва и изразио жељу, да се не само енп:
молози него и сви природњаци Југославије састају на оваквим
заједиичким скуповима сваке године, јер би и њих интересовала
ентомолошка питања. Замолио је да наше друштво узме ини

цијативу у овом пог леду, а да се приликом идућег годишњег
збора позову и сви остали природњаци и биолози наше државе
на један природњачки конгрес. Решено је да о овом предлогу
донесе дефинитивну одлуку Главни Управни одбор друштва у
Београду.
'
Према дневном реду прешло се затим на реферате, које
су

поднели:

1. Др. А. Лангофер: Штеточине храста п;:>ема сушењу
храстових састојина. (Оштампано у овој свесци);
2. Др. Ж. Ковачевић: Губар, сузник, златокрај, глогов
њак,

те

њихови

паразити.

После ових реферата развила се жива дискусија, нарочито
о паразитима губара, у којој су узели учешћа г-ђа А. Брагина
и г. г. Лангофер, Ковачевић и Градојевић. Пошто је већ насту
пило подне, то је седница закључена.

ОДРЖАНА

5.

11. СЕДНИЦА ЗБОРА
1927. Г. У 300ЛОШI<ОЈ СЛУШАОНИЦИ

ЈУНА

ХРВ

НАРОДНОГ МУЗЕЈА.

Л а н

Сс:дница је почела у 3 часа ·по подне. Председник г. проф.
о ф е р поздравио је представника Ветеринарског Факул

r

тета у Загребу г. проф. Д-р Лов ру Бо сн и
часописа
захвалио

"Природе"

г.

Д-р

Мир о сл а ва

и пожелео младом друштву сваки

i'i а и уредника

Хир ца,
н<:предак,

који

се

нарочито

у погледу примењене ентомологије, која је тако потребна нашој
домовини.

Председник је затим представио збору г. Д-р Е. Џун
к ов с ког, директора Паразитолошке Лабораторије Централног

Хигијенског Завода у Београду, који је у име Ц. Хиг. Завода
и Министарства Народног Здравља поздравио сакупљене енто
мологе

наше

Краљевине

и

изразио

жељу

за

будући

сталан.

напредак ентомологије у нашој земљи.

У место друштвеног благајника г. Д-р П. Вук а с ов ић а,

који је ради

студија паразитологије отишао на једногодишње

осуство у Париз, поднео је извештај о стању друштвене бла
гајне секретар г. Д-р М. Гр ад оје вић, који је благајничку
дужност

вршио

од

1.

новембра

1926.

до

другог

годишњег

збора. Извештај је једногласно примљен и одобрен. (Види стање
благајне на страни 67).
После ових друштвених ствари поднели су своје научне
реферате:

Ь5
Д-р Ј. Вагнер:

1.

Прилог

познавању

ендоскелета

инсеката. (Оштампано у овој свесци);
2. Вадим Казаков: Прилог познавању
у Србији. (Оштампано у овој свесци);

код

Thysanoptera

3. Здравко Лорковиh: Leptidia sinapis аЬ. major
Orund, zasebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske. (Оштампано у
овој свесци);
4. Ни кол а

фамилије

Бар ан ов:

Извесне

морфолошке

особине

S i m u 1i i d а е и њихов значај са клазификацију ове

фамилије. (Оштампано у овој свесци).
После сваког реф~рата председник г. Ланг оф ер захвалио
<:е у име збора г.г. референтима на интересантним саопштењима,

лодвлачеhи
нашу

најважнија места у рефератима и њихов значај за

младу

науку.

Прочитани су поздравни телеграми из Новог Сада од г.г.
М. Рогуље и Н. Смирнова, Д-р Ј. Хаџи из Љубљане,

М. Стаменковића и
Мат и

М. Ђ.

Ђуриhа из Београда и Св.

а из Горњег Милановца.

h

Затим је седница у

6

часова по подне закључена,

Захваљујуhи љубазности г-ђе и г. Опе рм ан а, члана осни
вача нашега друштва, сви су учесници збора присуствовали

тога дана вечерњој представи опере "Кармен" у Загребачком
Казалишту.
IП. СЕДНИЦА ЗБОРА

·ОДРЖАНА

6. ЈУНА 1927. Г. У 300ЛОШ1{0ј СЛУШАОНИЦИ ХРВ.
НАРОДНОГ МУЗЕЈА.

Седница је почела у

8

часова пре подне.

На њој су до

нете најпре ове важније одлуке:
1. Дата је разрешница Главном Управном Одбору у смислу
члана 15. б. друштвених правила.

2.

На предлог г. Д-р Д. Пољ уг ан а, директора гимн. из

Винковаца, изабран је акламацијом за наредну

исти

Главни

Ђорђев и

h

Управни и Извршни
ем на

челу с тим,

Одбор са

1927-28.

годину

г. проф. Д-р Ж.

да се за благајника адаптира

један члан друштва из Београда према нахођењу Глав. Управ.
Одбора. Поред г. проф. Д-р Ј. Хаџ и из Љубљане, предвиђено
је још

једно

место за представника

словеначких

ентомолога.

3. На предлог г. Мил ан а Кам ан а, проф. гимн. из Ва
:раждr.ша
одржи

решено

у

је,

Сарајеву

да

1928.

се треhи
год.

годишњи збор ентомолога

у времену које буде

одредио

Главни Управни Одбор.
4. Препоручено је Глав. Управном Одбору, да у току на

ступајуhе

године посвети своју пажњу питању заједничке ен

томолошке терминологије за целу нашу земљу.

5. Изражена је жеља да се г.г. колеге ентомолози у Сло
веначкој јаче заинтересују за наше друштво, но што је то до
·сада било.

5

1

1

l

r

66
6, Сваки члан I<Ьји жели да годишњем збору реферише о
каквом ентомолошком пита.Њу, дужан је Да изради реферат на
ПисмеIЮ, да извод из реферата пошаље на месец дана пре
збора Глав. Управном Одбору, а по одржаном реферату да ру
копис одмах преда уредништву друштвеног Глаёника., иiш нај
даљ~ у року од месец дана пасле збора. У прьtивном може

изгубити право на штампање свога реферата у друш. часопиtу.
7. Сваки члан, чији се реферат оштампа: јт "Гласнику",
добија 100 комада сепарата свога рада гратис.
8. На захтев појединих Месних Одбора ётављаhе им се
друштвени ентомолошки часописи на расположење и употребу
Ra време од месец дана. Трошкове Okb tранспорта iюднос:и
Месни Одбор.

9.

Месни Одбори имају права на

25

од сто од целокупне

годишње чланарине чланова из свога места,

ради покрића ад

министративних трошкова.

10. Од стране председника учињен је апел на све присутне
ради узајамног и реципрочног гiЬмагања. у прикупљању ентd
молошког материјала.
Затим су збору ппднели своје реферате:
1. Б. Хер гул а: Температура као фактор брзине развоја
код С о 1i а s е d u s а. F. (Ошtа&tпано у овој свесци) и
. 2. Ф. Опе рм ан: Представници хрватско-славонске фауне
из фамилије Tenebrionidae.
Реферати су са пажњом саслушани И са одобравањем
примљени. Разгледане су потом изложене ентомолошке збирке·
11 препаровани објекти спомињани у поднесеним рефератима, а
приређена је и шетња свију учесника кроз Зоолошко оделење
Музеја ради разгледања богатог материјала, кuјим он располаже.
Други ентомолошки. збор у Загребу завршен је веома
успелом заједничком екскурсијом у околину Цапрага. Излетницњ
су пошли возом 6.-V т. г. у 1°20' по подне из Загреба до,
Цапрага. Ту су у оближњој шуми званој "Царски Гај" видели
тужну слику пропадања наших славонских храстика.

Г. проф.

Ланг оф ер допуњујући свој реферат, поднесен другом збору
дао је и на терену убедљив експозе о узроцима сушења храс
тика, и о }Лози, коју имају при том инсекти, специјално губар.
У прикупљању разноврсних представника шумске ентомолошке
фауне1 којих је у сзима стадијумима било у изобиљу по шум
ском подрасту, нарочито гусеница Stilpпotia

salicis, Orgyia

разних Oeometrida, Coleophora и др. про
ведено је цело по подне. У селу Цапраrу разгледан је импро
визован амерички инсектаријум, у коме је гајено неколико хи

antiqua,

љада гусеница губаревих ради добијања и шиљања у Америку

губаревих паразита. Ту је на храстовим трупцима нађен и знатан
број имага и лутака доста иначе ретког тврдокрилца О а s t е-о се
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На железничкој станици у Цапрагу у ресторацији "Ку

м ан Ь в о", у пријатељском разговору, очекивани су жељезнички
возови, који су у разним правцима разносили учеснике задо

вољне лепим исходом збора и обогаћене новиrvt :'!нањима и
пријатним уtиtiЈ.Има.

Председник

Секретар:

ll збора :

Д..;р А. Лангофер.

Д-р Мих. rрадојевиП.

СтаЊе благајне

_

Ентом.оЛошRоГ Друштва I<раљевине С. Х. С. на дан 2. јуна 1927. год.
ИЗДАВАЊА:

ПРИМАЊА:

l{олиrю

НА ИМЕ ЧЕГА

198 50

269 05
119 70

141 50
1

2l!lf 50

5

5

1-

381150
б

~48!:1129 -135 -

Свега Примања:

1115002

зо

1
1

1

Свега ивдавања:
Готовина у каси:

1 i;:,0021 зо

1

У Београду,

2.

јуна

В. д. благајника:

Д-р Мих. Градојевић, с. р.

--10124175
55

1 4877

1927.

године.

Оверава, председник:

Жiш. Ђор'ђевиn, с. р.
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Преглед
публю<ација и часописа

1.
Св. бр.

""
"

"
"

"" "
•
"
"

"
"
"
2.

добивених до сада путем размене.

Издања Музеј:;, СрасЈСе Земље Београд:
2. Списак птица у Муз~ју Српске земље, година
3 Списак колеоптера у Музеју Срп. Земље
"
6. Грађа за фауну С гаре Срб. и Маhедоније
"
7. Грађа за флору Старе Срб. и Маhедоније г. 1909.

8.
10.
11.
12.
14.

1904.
1904.
1907.
I део.
Орнитолошке белешке из Гvlуз~ја Срп. Земље. г. 1910.
Н. Кошанин: Елементи власинске флоре год. 1910.
Грађа за флору Старе Срб. и Маhедон. г. 1913. II део.
Прво Панчиhево путовање са лицејцима по Срб. 1914.
Р. Pavlovic: Jestastveпicka stгuka u SrЬiji, 1920. g.

Г ласниu Минастарсt:ава Пољоаривvеде и Boda, уредник
Милан Ђ. Ђуриh. Свезака 1-17, 1923-27. Београд.
3. Известия на Бълzарсrсото ЕнтоЈЈюлогшшо Дружество,
София, КЈ!. III, 1!:1,26. године.

4. Casopis Ceskoslovenske Spolecnosti Entomologicke, Praha.
Rocnik XXIV, Cislo 1-4, 1Ј27. god.
5. Sbornik entomologicke/zo oddeleni Narodniho Musea, Praha.
Redakce: Dr. V. Vavra, D-r Ј. Obenberger. Ш (20-27), 1925.
6. Polskie pismo entomologiczne, Lwow. Т. 1, fasc. 1, 2.
1911., Т. П, fasc. 1, 2, 3, 4. - 1923., Т. III, fasc. 1, 2, 3, 4. 1924., Т. IV, fasc. 1, 2, 3. - 1925., Т. V, fasc. 1, 2, 3, 4. 1925-26., Т. VI, fasc. 1. 2. - 1927.
7. Издание Государственнаго Института Оаытной Агро
ножuи, Ленинград, 1926. - Вреднные насекомые и другие жи
вотные, в. С. С. С. Р. 1921.-1924. г. г. Г. ХШ, вып. 1, 2, 3.
8. Русстсое энтомологичесЈСое обозрение, под редакцией Н.
Я. Кузнецова. В. N2 3-4, 1926,
9. Аппаlеп aes Naturhistoriscl1en Museunzs in Wien, red. v.
Dr. Karl Keissler, 1927, Bd. XL, XLI.

1О. Verlюndlungen und Mitteilungen des Siebenb. Vereins fiir
Naturwissenschaften zu Hermannstadt, LXXV et LXXVI, 1915-26.
11. Zeisc/1rijt јйr Entomolog;ie, Breslau N2 1, 2, 3, 4, - 1927.
12. Mitteilungen da sc/1weizerisc!1en Gese!lsc!юft, Bern. Vol.
хш, н.

8, 9.
13. Bulletin de !а Societe Royale entomologique d' Egypte,
Le Caire. Апnее 1927, fasc. 1.
ј 4. Rulletin de !а Societe d' Histoire Naturelle de l' Afrique
du Nord' Т. XVIII, 1927. N2 1-6.
15. Entomologisk Тidskrift, utgiveп av Entomologiska foreningen, Stockholm, 1926., Arg. 47, Haft 1, 2, 3, 4.
16. The review ој app!iea entomology, London, Series А:
agricultural, 1927., fasc. 1-11.
17. Transactions ој the Amercian entomological society, Phi1adelphia, Vol. LIII, N2 1. 3.
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Gla.vni upravni odbor
Entomoloskog Drustva Kraljevine S. Н. S. za 1926-27. god.
Predsednik: Dr. Zivojin Djordjevic, profesor Universiteta.
Sekretar:
Dr. Mihailo Gradojevic, docent Universiteta.
Blagajnik: Dr. Pavie Vukasovic, Ьiolog Minist. N. Zdravlja.
Clanovi odbora:
Dr. julije Wagner, profesor Universiteta.
Dr. Sinisa Stankovic, profesor Universiteta.
Ing. jovan Oacic, nacelnik. Minist. Suma i Rudnika.
Dr. Augustin Langhoffer, profesor Universiteta.
Dr. Boris Zarnik, profesor Universiteta.
Dr. jovan Hadzi, profesor Universiteta.
Viktor Apfelheck, direktor Mediko-entom. instituta.
Mitos Rogulja od lvanpolja, rentier (Novi Sad).

Redakcioni Odbor za drustv. casopis i puЬlikacije:
Dr. Ziv. Dord:evic
Viktor Apfelheck
(za Anatom., Histologiju i
insekata).

EmriЬ!ogiju

(za Sistema1iku i Morfologiju).

Dr. Sinisa Stankovic

Dr. jul. Wagner

(za Biologiju insekata).

(za Primenjenu entomologiju).

Dr. Mih. Oradojevic
(izvrsni i za tehnicku stranu casopisa odgovorni urednik).

Clanovi entom.oloskog drustva.
UtemeljaCi:

Mjnistarstvo Suma i Rudnika -

Beograd.

Osnivaci i redovni:
Aleksaпdar Lebedev, prof. Entomologie, Кijevo (Rusija);
Dr. Aleksandar Ugrenovic, prof. Universiteta, Zagreb;
Atfred Biskontini, bank. cinovnik, Zagreb;
Alfred Kauders, prof., sef Inspektorata za posumlj" Senj;
Alfred Taubert, profesor gimnazije, Subotica;
Ana Bragina, entomolog Ministarstva N. Zdravlja, Beograd.
Bozidar Hergula, asist. Fitopatol.-entornol. odseka Polj;
ogledne i kontrolne stanice, Zagreb;
Dr. Bozo Turins, upravnik Zavoda za bolesti Ьilja, Krizevci;
Dr. Borivoje Milojevic, v. prof. Universiteta, Beograd;
Dionisije Va!javec, advokat, Zagreb;
Dr. Dragutin Poljugan, direktor gimnazije, Vinkovci;
Dr. Erich ElЫing, zarnj. drzav. tuzioca, Tuzla;
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Dr. Evgenij.e D~цn~oy~kj, direkto,r Р;;~л1sЏ. qdelenja Ce11tr.
fljgien. Zf!.vQqa, Beograd;
Evgettije jelacic, ~prof. gimn., Beograd;
Dr. Franz '-'oschQig, asist. Universiteta, Beogџ1d;
Frap.jo Operµ1an 1 sif Entom. odseka:Po·ljopr. st~nice, Z1,1greb;
joyan jovat19vjc, sef kf!.Ьineta Min. Prosvete u rn., Beograd;
lvan Cadek, cinov. drzav. zeJjeznica u m., Zagreb; -Milan Kaman, profesor. gimnazije, Varazdin;
Miodrag Stamenkovic. gener. direktor drz. suma, Beograd;
Nikola Baranov, entomo1og Min. Nar. Zdr.avlja, Skoplje;
Nedeljko l)ivac:, prof. Vise Pedagoske Skole, Beograd;
Nikola K~ianjecki, v. d. direktora Poljopriv. Ogledne i Kon.
trolne stanice, Topcider;
Nikola -Kormilev, inzinjer agronom, Ohrid;
Ni~ola Smirnov, Cinovnik Sudbeno.g Sto1a; Novi Sad;
Robert Weingartner, kapet~n u m., Zagreb;
Dr. R. А. Reis, prof. lozanskog Uniwer .. и .m., Beograd;
Slavoje Valjavec, vijecnik 3anskog StoJa, Zagreb;
Sima GarziCic, asistent Universiteta, Beograd;
Simeon Orozdanic, suplent gimnazije, Sr.emski J<a.rLovci;
Svetislav Маљ:, direktor ginш. u џ~., ;O.ornji М)!;:џ:юуlј!с;
V. N. Lucnik, direktor Muzeja, StavropoJj na Kavkazu;
Vadim f{azakov, student sumars:tva, ~eograЏ;
Vl~dimir Martino, asistent Univer~iteta, JЗeџgraq;
Zdr~vko Lorkoyic, ;:t$i$ter:it Upiversiteta, Zagreb;
Љ. ~.eljko ~oyacevic, s~f Entom'. OЦseka Poljoprivredne
.- Ogledтie i Kontrolne stanice, Osijek.
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U Sekretarijatu drustva (Studenicka uJ. br. 55, Beograd) moze
se doblti:

SPOMENICA
. 1 KONGRESA ENTOMOLOGA KRALJEVINE S.
U BEOGRADU OD 27.-30.

Н.

S.

МАЈА 1926. G

sa ovim sadrzajem:
1. Zapisnici 1 kongresa entomologa u Beogradu.
2. Dr. ]. ~agner: Izvestaj о organizaciji kongresa u vezi sa osnivanjem entomoJoskog drustva.
3. Pravila Entomoloskog Drustva Kraljevine S. Н. S.
4. Viktor Apfe!Ьeck: Kratka karakteristika faune invertebrata u KraJjevini S. Н. S.
5. Dr. ]. Wagher: Znacaj proucavanja insekata ektoparazita u pogledu filogeneze njihovih domacina.
6. Dr. М. Gradojevic: Kratak izvestaj о dosadasnjem radu na pгi
kupljanju i proucavanju lepidoptera Srblje.
7. S. S. Grozdanic: Zuta banatska i::cela.
8. Dr. Р. Vukasovic: О entomofagnim insektima i njihovom znacaju u poljoprivredi.
9. Dr. i. Djordjevic: PriJozi о Ьiologii i variabllitetu Callimenus
Pancici Brunn.
- Sa dve slike na umetnickoj hartiji. Cena sa postarinom 25.- din.

(
-

1,

.

Prijave za~clanst\Тo, -rukopise za casopis i svu prepisku
•· · -··
, dr,!18tvenu treba .slati na adresu:
_- .
~EKRET ARIJAT ENTOMOLOSKOO DRUSTVA KRALJ~ s.н.s.
Stu,denicka µ1. br.--5s. ~ _Beogra.d.
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