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A rovarok átalakulásairól.
— Rövid ismertetés. —

»Omne vivum ex ovo.« Ez az általános érvény törvény ural-

kodik a rovaroknál is. A rovarok szintén rendesen akként szapo-

rodnak, hogy a nstény tojásokat, vagy helyesebben petéket tojik,

melyekbl azután a szülkhöz hasonló rovarok fejldnek.

Az anyaállat, a midn petéit lerakja, egyszersmind ösztönsze-

ren gondoskodik leend ivadékáróí és azért többnyire védett he-

lyen s oly körülmények között tojik, hogy a petéibl kibúvó fiatal

állatok legels szükséges táplálékukat mindjárt megtalálhassák. így

például a pillangó arra a növényre rakja petéit, a melynek le-

veleivel hernyója táplálkozni szokott ; a legyek, mint tudjuk, min-

denféle hulladékokba, dögökbe, vízbe stb. helyezik el petéiket, hogy

a fiatal kukaczok táplálék hiány miatt valahogy éhhalállal el ne

pusztuljanak. Vannak rovarok, melyek eledelt gyjtenek össze s

azt leend ivadékaik számára kellleg elkészítik ; ilyenek péld. a

ganéjtúró bogár, a csajkó stb. A méhek és darázsok pedig, közeli ro-

konaikkal a hangyákkal együtt, a madarak módjára táplálják fiaikat.

Egyáltalán a rovaranyákat sem lehet épen mostoháknak mondani,

mert nem csupán csak saját magukért, hanem ivadékaikért is élnek

és fáradoznak, st nem ritkán saját életük veszélyeztetésével még

védelmükre is kelnek.

A rovarok petéinek alakja majd gömböly, majd hosszúkás, majd

hordóalakú ; némely pete tejfehér, de a legtöbb sötét szín szokott

lenni, és leginkább annak a tárgynak színével egyezik, a melyre le

van rakva. Ez is csak arra szolgál, hogy a peték pusztítóiknak

figyelmét minél jobban kikerüljék. A peték nagysága szintén kü-

lönböz ; mig némely rovar petéi nagyító üveggel is alig láthatók,

addig más, talán ugyan olyan nagyságú rovar petéi már az els pilla-

natra szemünkbe tnnek.

A rovaroknak legnagyobb része igen számos — néha egy-egy

nstény ezerekre men petét tojik. E nagy szaporaság adja meg a
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kulcsát annak , hogy miért szokott egyik-másik rovar némely évben

oly roppant mennyiségben megjelenni.

A petékbl hol hosszabb, hol rövidebb id múlva kelnek ki

a fiatal állatok. Ha a különféle rovarok petéibl kikelt fiatal álla-

tokat közelebbrl szemügyre veszszük, azt tapasztaljuk, hogy azok

egy pontra nézve egymástól lényegesen különböznek. Egy részük

ugyanis eleinte teljesen elüt szüleitl ; más részük pedig, mihelyt a

petébl kibúvik, már többé-kevésbbé hasonlít szüleihez.

Hogy eme különbséget jobban megérthessük, ismerkedjünk

meg néhány rovar fejldésének módjával, és kövessük nyomról-

nyomra átalakulásaiknak menetét --, a petébl való kibúvás pilla-

natától kezdve.

A termetes szarvorr ú b'o g á r {Oryctes nasicornis — 5. ábra(,

5. ábra. — A szarvon ú bogár (Oryctes nasicornis)

átalakulása : a, pete ; b, fiatal álcza ; c, felntt álcza
;

d, báb ; e, kifejldött bogár.

melyet már minden iskolás gyermek ismer, kendermagnagyságú petéit

(a) korhadó fákba és növény-hulladékokba szokta tojni, a hol azok-

ból aztán egy 4—5 mill. hosszú kukacz kél ki. E kukacz (b),

a melynek három pár rövid lába és féregalakú hengeres teste van,

mely tehát az anyaállattól lényegesen különbözik, mohón táplálko-

zik, folyvást n és végre 40 - 50 cent. hosszúságot is elér (c)
;

alakjára nézve a cserebogár pajorjával megegyezik. A rovarok át-

alakulásának ezt a stádiumát általában álcza- vagy lárva-álla-
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pótnak nevezik ; mert e stádiumban az illet rovarnak tulajdon-

képeni alakja még a féreg álarcza alá van rejtve. Efféle álczák a

nép nyelvén kukacz, hernyó, ny, pondró, féreg, pajor,

csimaz stb. nevek alatt ismeretesek.

A szarvorrú bogár pajorja vagyis álczája, miután a korhadó

növényi anyagokból több évig táplálkozott és teljes nagyságát elérte,

mélyen levándorol a földbe s ott magának egy tojásalakú üreget

készítvén, abban brét leveti és oly alakot ölt, mely az anyaállat-

hoz már inkább hasonlít. Ez az alak a báb (d)\ melybl 4— 5 hó-

nap múlva, még egy vedlés után, a tökéletesen kifejlett bogár (é)

búvik el.

6. ábra. — Az oleander-pille (Deilepliila Nerii) át-

alakulása : a, pete ;
l, a petébl kibújt fiatal hernyó

;

c, teljes kifejldését elért hernyó ; d, báb ; e, ki-

fejldött pille.

Ezt az alakváltozást petébl álczává, álczából bábbá és báb-

ból teljesen kifejlett ivarérett rovarrá — a tudomány á t a 1 a k u-

1 ásnak (metamorphosis) nevezi.

Efféle átalakuláson mennek keresztül nemcsak a bogarak,

hanem a hangyák, méhek, lepkék, legyek, szúnyogok stb. is.

Vegyünk fel erre még egy példát a lepkék közül. Az olean-

der-pille (Deilephila Nerii — G. ábra) apró petéit (a) az oleander
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leveleire tojja. E petékbl egy eleinte zöldes-barna, kis hernyó (b)

búvik el, mely az oleander leveleivel táplálkozik s négyszeri vedlés

után 50 mill. hosszúságra n meg (c). Késbb, nyár derekán e

hernyók mind elhagyják az oleander bokrokat, a földbe vándorol-

nak, s ott brüket levetvén, bábbá (d) változnak. A báb ép úgy, mint

a szarvorrú bogárnál, már semmit sem eszik, hanem nyugodalmasan

pihen ; két hónap múlva végre kibúvik belle a szép nagy pille (<?)

és szárnyra kelve esti szürkületkor nyílsebesen repdesi köri a

virágokat, melyeknek édes mézét hosszú nyelvével szívogatja. A
nstény pille, párosodás után, petéket tojik, a melyekbl aztán az

imént vázolt alakváltozások útján ismét pillék keletkeznek.")

7. ábra. — Egy sáska (Decticus uerracivoriis) átala-

kulása : a, pete ; h, a petébl kibújt fiatal sáska ; e,

ugyanaz az els vedlés után ; cl, ugyanaz az utolsó

vedlés eltt; e, teljesen kifejldött sáska.

Ettl lényegesen eltér a rovarok átalakulásának második

módja, a melynél t. i. a fiatal állat már kezdettl fogva többé-ke-

vésbbé hasonlít szüleihez.

Figyeljük csak meg valamelyik sáska-fajnak (7. ábra) átala

*) Vannak, a kik komolyan biszik, hogy a »bernyó is tojik« ; ezt a le-

hetetlen csodát persze még sohasem látták, de azért egész biztosan állítják . Hát

ahhoz mit szóljunk, a midn valamely rovarnak nagy mennyiségben való meg-

jelenése alkalmával, úton-útfelén azt halljuk emlegetni, hogy ez a sok rovar csak

úgy »magától lett« ? Ez félig-meddig az ó-korra emlékeztet, a melynek Íróinál

olvashatjuk, hogy a békák iszapból, a poloskák verejtékbl stb. támadnak ; á

mint hogy némely házi asszony a bolhákat még mai napság is a fürészporból

származtatja.
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kulását és lássuk, hogy miféle alakokat ölt az fejldésének folyamá-

ban V A sáska nsténye, mely potrohának végén hatalmas kardalakú

tojócsövet visel, hosszúkás petéit (a) e tojócs segélyével a földbe

rakja ; a petékbl kis apró sáskák (b, c) bújnak el, melyek azon-

ban egészen olyan külsejek, mint az anyaállat és ettl csak abban

különböznek, hogy sokkal kisebbek és szárnyatlanok. Egy pár vedlés

után nemcsak termetük növekedik, hanem szárnyatlanságuk is fo-

kozatosan tünedezni kezd : hátukon két oldalt rövid lemezkék, a

szárnytokok (d) mutatkoznak, melyekbl a legutolsó vedlés alkal-

mával, a midn a sáska teljes kifejldését és ivarérettségét eléri, a

rendes nagyságú szárnyak fejldnek ki. (e)

A sáskák átalakulásánál tehát nincsen sem féregalakú hernyó,

sem nyugalmasan pihen, nem táplálkozó báb, miként a bogaraknál

vagy a lepkéknél. A sáskák fejldésük els stádiumaiban nem ölte-

nek a teljesen kifejldött állattól annyira elüt alakokat (hernyó,

báb), hanem már a petékbl való kibúvásuk alkalmával többé-ke-

vésbbé hasonlítanak az anyaállathoz, habár nem is mutatják mindjárt

kezdettl fogva annak összes tulajdonságait. Átalakulásuk tehát nem

jár olyan tökéletes és gyökeres alakváltozásokkal, mint amazoké, s

a fiatal állatok a nélkül, hogy életük valamelyik szakában báb-nyu-

galomba merülnének, egyszeren csak többszöri vedlés után érik

el teljes fejlettségüket.

Az olyan átalakulást, a min a sáskáknál, továbbá a tücskök,

szitakötk, poloskák, kabóczák stb. csoportjainál is elfordul, ennél-

fogva tökéletlen átalakulás nak (metamorphosis incompleta)

nevezik, azokat a rovarokat pedig, melyek ily módon szoktak fej-

ldni, tökéletlenül átalakuló rovaroknak {inseda ame-

tabola).

Az átalakulásnak azt a módját ellenben, melynél a petébl

az anyaállattól eltér, mozgó álcza s ebbl nyugvó báb lesz ós csak

ez utóbbiból búvik el a szaporodásra képes rovar, tökéletes át-

alakulás nak {metamorphosis completá) nevezzük, s az efféle alak-

változással fejld rovarok a tökéletesen átalakuló rova-
rok {inseda metabola) csoportját képezik.

T. Ö.


