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A rovarok osztályozásáról.
i.

Mieltt a tudomány emberei a rovarokat figyelmükre méltat -

ták s a rovarvilágot tanulmányozni és bizonyos elvek szerint osz-

tályozni kezdették volna, a nép a rovarok között mutatkozó hason-

latosságokat és különbségeket éles megfigyel tehetségével, már

jóval az eltt észrevette s a feltnbb csoportokat külön-külön

nevekkel is felruházta. A rovarok ezer, meg ezerféle alakjainak

megkülönböztetésére azért már a népnyelvben is számos gyjt-
névvel találkozunk, mely gyjtnevek a küls alak és az életmód

különbözsége szerint a különféle rovarok megjelölésére szolgálnak.

A feltnbb rovarcsoportokkal mindenki tisztában van, és mindenki

tudja, hogy mit értsen a bogár, lepke, légy, szúnyog, méh, darázs,

hangya, szitaköt, tücsök, sáska, poloska stb. elnevezések alatt.

A szaktudomány feladata volt, a csoportokat szerkezetük és

életmódjuk tekintetében tüzetesen megvizsgálni s az egyes csopor-

tok határait szabatosan körülírva, valamennyit bizonyos egyöntet

rendszerbe foglalni.

A rovarok osztályozásánál is ugyanazok a f irányelvek szol-

gálnak útmutatóul, melyek általában minden osztályozó rendszer

felállításánál szem eltt tartandók. A rendszer itt is csak bizonyos

jellemvonások azonosságára vagy különbözségére van alapítva.

A rovarok, mint tudjuk, az Ízeltlábú állatok seregében egy

külön nagy osztályt képeznek. Tudjuk továbbá azt is, hogy a ro-

varok osztálya az átalakulás módja szerint két fcsoportra oszlik,

u. m. tökéletes átalakulással bíró és tökéletlen átalakulással biró

rovarokra. Ennek megfelelen az átalakulás módja képezi az els

nevezetes jellemvonást, a mely a rovarok fbb csoportjainak osztá-

lyozásánál legkiválóbb fontossággal bir. Ehhez járul aztán még a re-

pül szervek alkata, valamint a szájszervek szerkezete, a melyek az

egyes csoportok szerint különböz módon vannak idomulva és ki-

fejldve.

A szerkezetnek eme lényeges különbségei alapján a rovarok
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osztályát 8 fbb csoportra lehet osztani. E nyolcz csoport vagyis

rend ;ordo) a következ

:

1. Bogarak (Fedelesszárnyuak — Coleoptera).

2. Hártyásszárnyuak (Hymenoptera)

.

3. Lepkék (Pikkelyesszárnyuak — Lepidoptera).

4. Legyek (Kétszárnyúak — Diptera). %

5. Reczósszárnyuak (Neuroptera).

6. Szitakötk (Psendoneuroptera).

7. Egyenesszárnyúak ( Orthoptera).

8. Félfedelüek [Hémiptera^.

Ezek közül az els öt rendbe tartozó rovarok tökéletes át-

alakulással, — az utolsó három rendbe tartozók pedig tökéletlen

átalakulással bírnak.

E rövid bevezetés után ismerkedjünk meg közelebbrl, de

szintén lehetleg röviden magukkal az egyes rendekkel is.

1. Bogarak. (Coleoptera.)

A bogarak tökéletes átalakulással és

rágó szájszervekkel bíró rovarok, melyeknek

fels szárnyaik kemények, szarunemüek és

nem repülésre, hanem tulajdonképen csak

hártyás alsó szárnyaik befedésére szolgál-

nak. E miatt a bogarak fedelesszár-
nyú rovaroknak is nevezhetk.

A bogarak rágó szájszervei (11. ábra),

a melyeknek lényeges alkotó részeirl már

egy elbbi czikkben*) megemlékeztünk, —
mint tudjuk — meglehetsen bonyolult

szerkezetet mutatnak. A száj nyilasát s a

többi szájszerv egy részét felülrl a fels
ajak (12. ábra a) fedi. Ez alatt fekszik a

két fels állkapocs (12. ábra b), mely bels szélén gyakran ers

fogakkal van fegyverezve, és melynek a tápláló anyagok eldara-

bolásánál rendesen mindig a legnehezebb munka szokott osztály-

részül jutni. A fels állkapcsok alatt találjuk a szintén páros alsó

állkapcsot (12. ábra c); ez a legtöbb bogárnál két részbl

áll, u. m. egy bels és egy küls, egymástól függetlenül mozgat-

ható részbl. Mind a két rész a táplálék finomabb elaprózására

11. ábra. — Egy bogár feje

és szájszervei alulról te-

kintve : a, alsó ajak ; c, az alsó

ajak tapogatója; d, fels áll-

kapocs ; e, alsó állkapocs és

h' annak csúcsa ; i, az alsó

állkapocs tapogatója.

*) A rovarok szerkezetérl, 6. 1.
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szolgál, s azon kivl még arra is való, hogy a bogár nyálmirigyeinek

váladékát, a nyálat a táplálékkal összekeverje. Az alsó állkapocsból

ered a négy izülékbl álló állkapocs-tapogató, mely a nyelv sze-

repét viseli, a mennyiben a tapogatáson kivl a tápláléknak a száj -

nyilasba való betolására szolgál. Mind ezeket a szerveket alulról

egy páratlan lapos lemez, az alsó ajak (12. ábra d) fedi, melyen

szintén két tapogató, az alsó ajak tapogatói állanak ; e tapogatók

három izüléküek és feladatuk a tapogatáson kivl abból áll, hogy

a táplálókot falatozás közben hol elre, hol hátra tologassák.

A bogarak rendjének egyik jellemz sajátságát képezi azonkivl

még a mellkas alkotása. A mellkas három gyrje közöl ugyanis

a két utolsó gyr, a közép- és az utómellkas egymással, valamint

12. ábra. — A bogarak szájszerveinek egyes részei: a, fels ajak;

h, fels állkapocs ; c, alsó állkapocs, tapogatójával ; d, alsó ajak,

páros tapogatójával.

az utómellkas a potrohhal szorosan össze van forrva; mig az el-

mellkas a középmellkassal csak szabadon mozgatható Ízület útján

függ össze.

A bogarak rendjébl ez ideig a különböz világrészekbl

már közel 80,000 faj ismeretes ; e rengeteg sok faj a szerkezet kü-

lönfélesége szerint nemekbe, a nemek ismét családokba vannak cso-

portositva. Terünk nem engedi, hogy az egyes családokat itt akár

csak név szerint is felsoroljuk. Elegendnek tartjuk, ha ez úttal

némi tájékoztatásul csak néhány ismeretesebb ós jellemzbb alakot

elemlítünk. Ilyenek : a futrinkafélék közöl a bábpusztitó futrinka
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(Calosoma si/cophanta — 13. ábra), a legyezscsápuak közöl a csere-

bogár és a szipolyok, a lágyfedelüek közöl a sz. János bogár és

krisbogár, az orrmányosak közöl a gabonazsizsik, a czinczérfélék

közöl a nagy hsczinczér, a levélbogarak közöl a honvédbogár stb.

A legnépesebb bogárcsaládok közé tartoznak a futrinkafélék

(Carabidae), a legyezscsápuak (Scarabaeidae), az orrmányosak (Cur-

culionidae), a czinczérfélék (Cerambycidae) és a levélbogarak (Chry-

somelidae). Csak a futrinkafélékbl eddig már 9000 fajnál több van

leirva ; ebbl Európában körülbelül 1400, hazánkban pedig több

mint 500 faj tenyészik.

A bogarak álczái vagy hat lábú vagy lábatlan kukaczok, a

melyek ép úgy, mint a tökéletesen kifejldött bogarak, vagy állati

13. ábra, — A bábpusztitó futrinka (Calosoma sycophanta)

bábjával és álczájával együtt.

vagy növényi anyagokkal táplálkoznak. Az állati anyagokkal táplál-

kozó bogarak közöl azok, a melyek eleven zsákmánynyal élnek, és

melyeknek táplálékát más eleven rovarok, álczák, csigák stb. képe-

zik, határozottan hasznos állatoknak tekintendk ; mert a kártékony

fajok pusztításával az embernek folyvást nagy szolgálatokat tesz-

nek. Különösen áll ez a ragadozó futrinkákról és még néhány más

bogárcsaládról; a bödefélék vagyis katiczabogarak (Coccinellidae)

péld. álczáikkal együtt az ártalmas levéltetvekkel táplálkoznak s

azoknak legszorgalmasabb pusztítóik.

A növényev bogarak között azonban viszont van számos

olyan, a mely, ha túlságos mértékben felszaporodik, kultivált nvé-
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nyeinkre vagy termékeinkre nézve kártékonynyá válik. De st még
az állati anyagokból él bogarak között Is vannak egyesek (a Der-

mestidák családjából), a melyek óléskamaráinkban és ruhanemink-

ben garázdálkodni szoktak.

T. Ö.

Hermaphrodita rovarok a in. n. múzeumban.

A rovarok az állatvilág fejldési sorozatában aránylag mái-

magas fokon állanak; ezt bizonyítja egész szervezetük. Erre mu-

tat a töb bi között az is, hogy a két ivar valamennyi rovarnál már
külön van válva, és hogy a hím- és nstény-ivarszervek mindig külön-

külön egyénekben vannak elhelyezve. A két ivar között fennálló

különbség aztán rendesen nem szorítkozik csupán csak a tulajdon-

képeni bels ivarszervek különbözségére, hanem kiterjed még más

küls jellemvonásokra is, úgy, hogy a hímek és nstények több-

nyire már külsleg is hol kisebb, hol nagyobb mértékben, st
gyakran igen tetemesen eltérnek egymástól.

A hermaphroditaság (ketts-ivarúság) tüneménye, a midn
t. i. mind a hím-, mind a nstény-ivarszervek egy és ugyanazon

egyénben egyesítve s egyaránt kifejldve vannak, a rovaroknál

állandóan soha sem fordul el. E tüneméuy, mely az alsóbbrend

állatoknál oly gyakori, a rovarok osztályában szintén mutatkozik

ugyan, de mindig csak igen ritkán és kivételesen. Az illet rovar-

példányok mindig csak unicumok és méltán a legnagyobb ritkasá-

gok közé tartoznak. A magy. nemz. múzeum gazdag rovargyüjte-

ményei is mindössze csak 10 hermaphrodita rovart tartalmaznak;

és tekintve a szakirodalomban eddig ismertetett efféle esetek cse-

kély számát, még ez a szám is aránylag nagynak mondható.

A rovarok hermaphroditasága mindig olyan alakban tnik

fel, hogy az illet rovarnak az egyik fele a hím, a másik fele pe-

dig a nstény jellemvonásait mutatja. Az egész rovar a középvonal

hosszában mintegy felezve van és úgy néz ki, mint ha valaki két

külön ivarú és hosszában ketté metszett egyénnek féltestét mester-

ségesen összeragasztotta volna : a két ivar küls jellemvonásai, a

bels ivarszervek különbözségének megfelelen, a test középvona-

lán a legélesebben elütnek egymástól.

Hermaphrodita rovarok eddig leginkább a lepkék közöl isme-

retesek, a mi legalább részben bizonyára annak tudható be, hogy

valamennyi rovar között a lepkék vannak ez id szerint aránylag


