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A rovarok osztályozásáról.
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2. Hártyásszárnyuak. (Hymenoptera.)

A hártyásszárnyú rovarok, — hová a méhek, darázsok és

hangyák is tartoznak — többnyire nyúlánk test fürge állatok,

tökéletes átalakuláson mennek keresztül, rágó szájszervekkel bír-

nak és két pár hártyás, ritkásan erezett szárnyuk van; a hátulsó

szárnyak mindig kisebbek.

Átalakulásuk a bogarakéval megegyezik. Az álczák többnyire

lábatlanok, féregalakuak ; e miatt táplálékukat sem tudják a saját

maguk erejébl megszerezni, hanem szüliknek gyakran valóban

példás gondoskodására vannak utalva. Kivételt képeznek e tekin-

tetben a növényev darázsok álczái, a melyeknek három pár va-

lódi lábuk ván, és a melyek maguktól táplálkoznak. Az álczából

fejldött bábon kivülrl még semmi részét sem lehet a leend ro-

varnak megkülönböztetni, mert a báb vagy tonnaalakú chitines

tokban vagy néha mvésziesen készült sejtben van elhelyezve.

A hártyásszárnyú rovarok szájszerveik alkotása tekintetében

általában a bogarakkal megegyeznek, mert szintén rágó szájszer-

vekkel vannak fegyverezve. Némelyeknél, a melyeknek táplálókát

szilárdabb növényi anyagok vagy más eleven rovarok képezik, igen

hatalmasan kifejldött rágó szájrészeket találunk*) ; míg ellenben

azoknál , melyek növények nedvével (a növények nektárjával)

táplálkoznak, a szájszervek egy része sajátságosan megnyúlt s az

életmód követelményeinek megfelel nyaldosó szervvé — nyelvvé van

idomulva. Ily átalakult száj szerveik vannak a méheknek, pöszörök-

nek stb. ; de az egyes szájrószek ezeknél is a rágó szájszervek

*) Hogy mily ersen kifejldött szájrészei vannak némely hártyásszárnyú

rovarnak, kitnik abból, hogy a Camponotus nev hangyánál a dolgozók két

fels állkapcsa a fej fele súlyának felel meg
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részeinek felelnek meg; mert péld. a méh szájszerveit (15. ábra)

felülrl szintén egy kis pikkelyszer fels ajak fedi, erre kö-

vetkezik a két gyengén fejlett fels állkapocs (r), ez alatt

van az ersen megnyúlt alsó állkapocs (e, h), a melyen a nyelvvé

átalakult alsó ajak (a) még jóval túlnyúlik. A megnyúlt alsó

állkapcsok és alsó ajak nyelv módjára elre és hátra mozgathatók,

tömötten szrözöttek s a növények nektáriumainak megnyitására

és tartalmuk felnyalogatására szolgálnak. Ugy az alsó állkapcsok-

nak, mint az alsó ajaknak tapogatói (b) igen gyengén vannak fej-

ldve, már csak abból az okból is, mert a táplálkozásnál semmi

szerepet sem játszanak.

A hártyásszárnyú rovarok rendjét még

az is jellemzi, hogy a mellkasnak mind a

három gyrje egymással szorosan össze

van forrva s a potroh a mellkassal egy

hol rövidebb, hol hosszabb karcsú nyéllel

(» darázs karcsúság«) van összekötve ; a pot-

roh végén vagy hosszú tojócs, vagy pe-

dig tövén egy méregmirigygyei összefügg

fulánk van.

A hártyásszárnyuak rendje a szelle-

mileg legmagasabb fokon álló rovarokat

foglalja magában. Ezek között vannak az

emberre nézve leghasznosabb rovarok, me-

lyek közül a méh társunkká szegdött,

mondhatni megszelídült ; ebben a rend-

ben van az iparra oly fontos gubacsokat

képez darázs ; ezek között vannak a kár-

tékony rovarok leghatalmasabb pusztítói,

a fürkész-darázsok, melyek petéiket iva-

dékaik biztosítása végett más rovarálczákba,

bábokba vagy épen petékbe is tojjak s ilyen módon ezeknek vesz-

tét okozzák.

E rendben vannak a legtökéletesebb társas-élet rovarok, me-

lyek közül a méhek és hangyák szervezett államai méltán keltik

fel bámulatunkat.

A hártyásszárnyú rovarok rendjébl ez ideig a különböz

világrészekbl már körlbell 30,000 faj ismeretes, melyeket eltér

szervezetük szerint két alrendre szoktak felosztani.

Az els alrendet a tojócsövesek (Terehrctta) képezik, melyek-

15. ábra. — Egy dolgozó

méh feje és szájszervei, fe-

lülrl tekintve : sz, össze-

tett szemek
; p, egyszer

szemek ; c, csáp ; r, fels

állkapocs ; e, h, alsó állkap-

csok ; a, alsó ajak (nyelv)

;

i, az alsó ajak tapogatói.
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nél a nstényeknek a potrohúk végén néha igen hosszú tojócsövük

van, s ezen kivl a lábak tompora mindig két izülékbl áll. Ide

tartozóak az erd- és mezgazdaságunkban gyakran tetemes káro-

kat okozó levéldarázsok (Tenthredinidae) és fadarázsok (Siricidae),

milyenek péld. a feny-darázs (Lophyrus Pini), a szalma-darázs

(Cephus pygmaeus), a termetes fadarázs (Sirex gigás) stb. ; továbbá

a gubacs-képz darázsok (Cynipidae), valamint az annyira hasznos

rovarev darázsok (Entomophaga) , melyek a legbiztosabban és

legsikeresebben küzdenek a terményeinket károsító rovarok ellen.

A második alren-

det alkotják a fulánko-

sak (Aculeata), hová a

hangyák (Formicidae),

a fém- darázsok (Chry-

sididae), a díszdarázsok

(Fompüidae), a kaparó-

darázsok (Sphecidae)
,

az igazi darázsok (Ves-

pidae) és a méhfélék

(Apidaé) tartoznak.

Legnépesebb csa-

lád valamennyi hártyás-

szárnyú rovar között a

rovarevk közé tartozó

fürkész-darázsok (Ich-

neumonidae) családja, mely körlbell 7000 fajt foglal magába

;

mig méhféle mintegy 3000 van.

16. ábra. — Egy hangya (Formica rufa) külön-

féle alakjai : a, dolgozó ; b, him ; c, a ns-
tény ; cl, lábatlan álcza ; e, a tokjából kivett báb,

oldalvást nézve
; /, ugyanaz alulról nézve

; g, a

tokjába burkolt báb, vagyis az úgynevezett »han-

gyatojás«.

3. Lepkék. (Lepidoptera.)

A lepkék — mint az elbbi két rend — szintén tökéletes

átalakulással biró rovarok ; szájrészeik a legtökéletesebb szivó száj-

szervvé vannak alakulva; hártyás, ritkásan erezett szárnyaik fedél-

cserép módjára egymást fed parányi pikkelyekkel vannak borítva,

melyek különböz színekben, néha a legpazarabb szín- és fónypom-

pában tündökölnek; a mint már Földi János megjegyezte, hogy

»a legnagyobb Mesternek fest etsetje is, ket voltaképpen le nem
rajzolhatja«. Mind a három mellkasgyr egymással szorosan ösz-

sze van forrva s a potroh egy igen rövid nyelecskével függ a

mellkassal össze.
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A lepkék átalakulását már egy korábbi czikkben*) ismertet-

tük ; itt még csak az álczák == hernyók és bábok szerkezetérl em-

lékezünk meg. A lepkék hernyói kétfélék : olyanok, melyeknek hat

valódi és tíz állábuk**) van (17. ábra a), vagy olyanok, melyek

a hat valódi és négy, legfeljebb hat

állábbal vannak ellátva (17. ábra b).

Ez utóbbiakat különös járásukról

araszoló hernyóknak nevezik és

lepkéik egy külön családot (Geo-

metriádé) képeznek. A bábok kö-

zött az a különbség mutatkozik,

hogy némelyik hernyó közvetetle-

nl bábbá alakulása eltt fonó-

mirígyeinek váladékából sajátságos

szövetet — gubót — készít maga

köri s e gubóban bábozza be ma-

gát. Az efféle lepke-gubók közül

a házi állattá vált selyem-hernyó

gubóját mindenki eléggé ismeri.

A lepkék szájszervei sajátságos

szívó szájszervekké alakultak át,

de azért azoknak minden darabját

egészen jól vissza lehet a typicus rágó szájré

székre vezetni. így megvannak, ámbár igen

csökevényesen a fels ajak, valamint a fels

állkapcsok ; erre következik a felpödört

nyelv, mely a pillangóknál a táplálkozás

közben a legfontosabb szerepet végzi (18.

ábra p}, és mely nem egyéb, mint az er-

sen megnyúlt két alsó állkapocs által képe-

zett csatorna ; e csatornán szívják fel a lep-

kék a virágok mézét, a mely egyedüli

táplálékukat képezi.

A lepkék rendjét szintén két alrendre

szokták osztani, u. m. a nagy-lepkék

17. ábra. — Lepke-hernyók : a, kö

zönséges alkotású hernyó IC lábbal

b araszoló hernyó 10 lábbal.

18. ábra — Egy nappali

pillangó feje : cc, csápok
;

p, felpödört nyelv ; s, szem.

*) A rovarok átalakulásairól. 27 1.

**) Valódi lábak azok, melyek a három els testgyrn három vagy

több izülékbó'l állanak, és végükön egy-egy karmot viselnek. Az állábak nem

egyebek, mint a test köztakarójának kitüremlései; ezeken sem ízeltség, sem pedig

karom nincs és a 6, 7, 8, 9 és 12 vagy csak a 9 és 12-ik gyrn vannak elhelyezve.
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(Macrolepidoptera) és az a p r ó-l e p k é k (Microlepidoptera) alrend-

jére. Mindkét alrend ismét családokra van felosztva, a melyek azon-

ban oly számosak, hogy itt helyszke miatt fel nem sorolhatjuk.

A Macrolepidopterák alrendje, a melybl hazánkban 1000

fajnál több tenyészik, két nagyobb csoportot képez, a bunkós csápú

nappali pillangók (Bhopalocera) és az ivar szerint különböz alko-

tású csápokkal biró esteli ós éjjeli pillék (Heterocera) csoportját.

A nappali pillangók, melyek közé a kártékony káposzta-pillangó

(Pieris Brassicae) és galagonya- pillangó {Aporia Crataegi) is tartoz-

nak, kivált a tropicus égöv alatt gyakran a legragyogóbb színekben

pompáznak.

A hímeknek többé-kevésbbé féss csápjai által jellemzett Hete-

rocerák csoportja igen számos fajból áll, és magába foglalja : az

esteli pilléket (Sphinges), mink péld. a halálfej-pille {Ache-

rontia Atropos) és az oleander-pille {Deilephila Nerii) ; a szöv-
pilléket (Bombyces), melyek közé a selyem-pille is tartozik ; a

19. ábra — Egy szöv pille (Dasyclra pudibunda) hernyójával,

bábjával és gubójával együtt

b a g o 1 y-p i 1 1 é k e t (Noduae), melyek közül a vetéspusztító pille

(Agrotis segetum) gazdáink eltt eléggé ismeretes ; ós végre az ara-

szol ó-p i 1 1 é k e t (
Geometridae), melyek közül a tarka köszméte-

pillével (Abraxas grossitlariatá) bizonyára már sokan találkoztunk.

A Microlepidopterák alrendjét az apró moly-pillék képezik,

a melyeknek több faja kártékonyságával tágabb körökben ismeretes.

Ilyenek péld. a méhkasokban élsköd viasz-moly (Galleria mello-

nella), a szlinkben pusztitó levélsodró-pillók (Tortrix 'pilleriana,

Cochylis ambiguella), a szrnemeket rongáló moly-pillék (Tinea

trapetzella és pellionella) stb. T. 0.


