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A rovarok osztályozásáról.

ni.

4. Legyek. (Dvptera.)

A legyek vagyis kétszárnyú rovarok a többi rovarrendektl

már els pillanatra is megkülönböztethetk az által, hogy míg a

többi rovaroknak rendesen két pár szárnyuk van, addig ezeknél

legfeljebb csak egy pár szárny van kifejldve. E miatt adta Linné
ennek az élesen körvonalozott rovarrendnek a D i p t e r a (kétszár-

nyúak) nevet.

Á legyek — mint az elbbi három rend tagjai — szintén tö-

kéletes átalakulással biró rovarok. Szájszerveik — ámbár más módon,

mint a lepkéknél — szintén igen tökéletes szívó szervekké vannak

alakulva
;
gyér erezet hártyás szárnyaik mögött a hátulsó szárnya

pár csökevényes maradványa gyanánt egy-egy kis bunkós rez-

get (halter*) foglal helyet; mind a három mellkasgyr egy-

mással össze van forrva és a potroh az utómellkasnak egyenes

folytatását képezi.

A legyek fejldése és átalakulása leginkább megegyezik a

hártyásszárnyú rovarok átalakulásával. A nstények a petéiket

vízbe, vizenys helyekre, él vagy korhadó növényi vagy állati

anyagokba rakják le ; a petékbl ott a körülményekhez képest hol

hosszabb, hol rövidebb id alatt kibújnak az álczák, melyek ren-

desen kukacz, pondró vagy ny nevek alatt ismeretesek. A légykuka-

czok kétfélék. Egy részüknél, a melyik leginkább a szárazon él, sem

*) A legyek két hátulsó szárnyának csökevényeit (halteres) Földi
János (1801) fiók vagy sarjú szárnynak nevezte, újabbkori természetrajzi iróink

meg billér névvel szokták jelölni. Az els név, ámbár némileg találó, de még

sem egészen jellemz, mert e képzdmények voltaképen még sem szárnyak
;

a második név pedig a magyar nyelv szellemével ellenkez, esetlen szófaragás.

Ajánljuk ezek helyett a rezget elnevezést.

Szerk.
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fejet, sem lábakat nem lehet megkülönböztetni (22. ábra) ; más
részüknél azonban úgy a fej, mint a lábak már többé -kevésbbé

ki vannak fejldve, de ez utóbbiak nem valódi, hanem csak állá-

bak, melyeknek segélyével a többnyire vizlakó álczák helyüket

változtatják. E kétféle álczákból kétféle bábok is fejldnek, u. m.

a fejetlen és lábatlan kukaczokból u. n. » tonnaalakú bábok «, a

22 ábra — Légykukacz 23. ábra Tonnaalakú báb.

melyeken külsleg semmi szerv sem látható (23. ábra) ; a szembe-

tn fejjel és lábakkal biró álczákból pedig »mumiaalakú báb« lesz,

melyet azért neveznek így, mert rajta a leend légynek minden

küls szerve legalább nagyjából már elég jól kivehet.

A legyek szívó szájszerveinek alkotásában hiányzik az a szi-

gorú egyformaság, a mely például a lepkék szájszerveit jellemzi

;

mert a legyek szájszervei a táplálék különfélesége szerint külön-

böz módon vannak idomulva, az egyes részek a typikus rágó száj-

szervekre mindamellett szintén mindig visszavezethetk. így póld.

azoknál a legyeknél, melyek, mint a házi légy, csak folyékony, vagy

vízben oldható tápláló anyagokat vesznek fel (24. ábra), a szájré-

szek aránylag estik gyengén vannak kifejldve s az átidomult fels

ajak, a fels és alsó állkapcsok csak arra a sze-

repre vannak hivatva, hogy mozgásuk által a vé-

gén tapadó korongot visel csalakú alsó ajak-

ban a tápláló nedvek felszívódását elsegítsék.

Ellenben azok a legyek, melyek szilárdabb

növényi anyagok nedveivel vagy él állatok vérével

táplálkoznak, hatalmasan kifejlett szúró és a szúrás

után szívásra összetömöríthet szájszervekkel bír-

nak ; az efféle szájszervekben a két pár hegyes áll-

kapcson kivl még egy, a többi rovarrendek-

nél hiányzó páratlan szúró serte is található,

mely szervek mind a megnyúlt alsó és fels ajak által képezett

csatornában foglalnak helyet. Ilyen szipókájuk van péld. a szúnyo-

goknak, a marháinkat zaklató pöcsöknek (Haematopota pluvialis),

a kolumbácsi légynek, a moszkitóknak stb., melyek nemcsak em-

berre és állatra egyaránt alkalmatlanok, hanem részben veszélye-

24. ábra- — Egy
légy feje, szipókájá-

val együtt, oldalvást

nézve.
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sek is, a mint azt Humboldt a moszkitókról igen találóan meg-

jegyzé: »Nem az indiánok, nem a kigyók, krokodilok és jaguárok

teszik az Orinoco folyó környékét oly borzasztóvá, hanem a pa-

rányi moszkitók.« Azonban a vérszopó legyek között csak a ns-

tényeknek vannak ilyen teljesen kifejlett szájszerveik ; a himek

maguk igen ártalmatlanok s a virágokon leskeldnek az arra re-

pül amazonok után.

A legyeket csápjaik hosszúsága szerint két nagy csoportra

szokták osztani, u. m. a hosszúcsápúakra (Nematocera) és a rövicl-

csápúakra (Brachycera). Az elsket a nyúlánk s a mellett sok izülékfí

hosszú csáp jellemzi ; álczáiknak jól elkülönült fejük van, bábjuk

mumiaalakú ; ide tartoznak a ga-

bonapusztító hesszeni légy (Ceci-

domyia destructor), az alkalmat-

lan szúnyog (Culex pipiens), a hír-

hedt kolumbácsi légy (Simulta Co-

lumbaczensis), valamint a nyáron

patakok felett oly fürge tánczot

járó és tévesen szúnyogoknak tar-

tott Chironomus-fajok is. A rövid-

csápú legyek közös jellemvonásai

:

a zömök test, rövid csápok és

vagy mumiaalakú, vagy tonnaalakú

bábok. Ezek között van több ro-

var, a mely kivált az állattenyész-

tés szempontjából különös figyel-

met érdemel ; ilyenek a pöcsök-

félék (Tabanidae), melyek házi-

állatainkat a szó szoros értelmében

vérig kinozzák, ós a bögölyfélék

(Oestridae), melyeknek kukaczai házi állatokban, de vadon él em-

lsökben is élsködnek, és melyek közül a lóbagócs ( Gastrophilus

Eqiú) a legismeretesebb. E csoportba tartozik még a közönséges

házi légyen (Musca domestica) kivl a rovarálczákban, kivált her-

nyókban fejld hasznos Tachina-légy (25. ábra), valamint az a

kis légy {Piophila Casei) is, a melynek ugró álczája, a sajtkukacz,

sajtban tenyészik.

Van még a legyeknek két kisebb csoportja, a mely szintén

említésre méltó. Az egyik csoportot képezik az élsdi bábszülk
(Pupipara), melyek peték helyett mindjárt bábokat tojnak, mint-

6*

25. ábra. — Tachin agrossa L.
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hogy az álczák az anyaállatok petevezetékében fejldnek és ala-

kulnak át. A lapos test és nem ritkán szárnyatlan rovarok több-

nyire melegvér állatokon élsködnek ; így tanyázik például a

birkákon a kullancs (Melophagus ovinus).

A másik kisebb csoport, melyet a szaktudósok egy része Apha-
niptera név alatt külön rendnek

(
tart, a bolhákat (Pulicidaé) fog-

lalja magában. Az összenyomott test, szárnyatlan, virgoncz bolhák,

melyeknek álczái növényi anyagokkal, szeméttel stb. táplálkoznak,

mind melegvér állatok vérével élnek. A közönséges bolhát {Pu-

lex irritans) mindenki ismeri. Külön-külön bolhájuk van még a

kutyáknak, macskáknak, galamboknak, tyúkoknak stb is; legna-

gyobb bolhája van a sündisznónak.

5. Reczésszárnyuak. (Neuroptera.)

Igen csekély számú s az ember háztartásában a többi rovar-

rendekhez képest csak kevés fontossággal biró rovarrend a reczés-

szárnyú rovarok rendje, a melyet, miként valamennyi elbb tárgyalt

rendet, az jellemez, hogy átalakulásuk tökéletes, továbbá hogy száj-

szerveik rágok, de a mellett többnyire meglehetsen elsatnyultak,

és hogy négy, hártyás szárnyuk sr szita módjára széltében és

hosszában reczósen van erezve. A reczésszárnyú rovarok álczái

mind hat valódi lábbal vannak ellátva. Az álczák egy része a sza-

badban él és más rovarokkal táplálkozik ; a másik rész a víz-

ben tartózkodik, a hol táplálékát részint állati, részint növényi

anyagokból szerzi be. A bábok mindig mumiaalakúak. A kifejlett

rovarok közül mindazok, a melyeknek szájszerveik el vannak sat-

nyáivá (Phryganeidae)
,
jóformán nem is táplálkoznak, és mködé-

sükben csupán csak a fajfenntartás feladatának betöltésére szorít-

koznak. A többiek azonban mint kifejlett rovarok is folytatják

rabló életmódjukat s a bogarak rágó szájszerveinek mintájára al-

kotott szájszerveikkel öldösik eleven zsákmányukat.

A reczésszárnyú rovarok rendjének közös jellemvonása még
az is, hogy az el mellkas a közép- és utómellkassal — ép úgy
mint a bogaraknál — mozgathatóan függ össze.

A reczésszárnyú rovarok a természet háztartásában ámbár sze-

rény, de azért mégis elég tisztességes szerepet játszanak. Kárté-

kony rovar nincsen egy sem közöttük, st nagy részük inkább

hasznos rovarnak tekinthet, a mennyiben más rovarokkal táplál-

kozván, a kártékony fajoknak túlságos elszaporodását csökkentik és

korlátozzák.
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A reczésszárnyuakat szárnyaik alkotása szerint két csoportra le-

het osztani. Az egyik csoportot alkotják a laposszárnyuak (Plahjpterá)

sima szárnyakkal, melyek közül a hátulsók össze nem hajthatók. Ezek

közé tartozik a szép aranyos szem, zöld szin fátyolka (Chrysopa

perla), a mely hosszú, vékony nyel petéit növényekre rakja, és mely-

nek falánk álczája a kártékony levéltetvekkel táplálkozván, az em-

bernek is jó szolgálatokat tesz (26. ábra). Ide sorozandó a hangya-

les (Myrmeleon formicarius), melynek álczája magának homokos

talajban tölcséralakú vermet készít s annak fenekén elrejtzve

szótnyitott fels állkapcsokkal lesi az arra téved rovarokat ós ki-

vált hangyákat.

A második

csoport a reds-

szárnyúakból (Ple-

coptera) áll, me-

lyeknekszárnyaik

V9gy pikkelyek-

kel, vagy pedig

pikkelyszer sz-

rökkel vannak

fedve, és hátulsó

szárnyaik nyugal-

mukban redsen

összehajtva.

Ezek a te-

gezköt Phryga-

neidák, a melyek

kivált arról neve-

zetesek, hogy víz-

ben lakó álczáik

puha testük meg-

óvására, maguknak fövényszemekbl, apró fadarabkákból, fszálak-

ból, csigahéjakból stb. tegezalakú csöves tokokat készítenek s azo-

kat, mint a csiga házát, folyvást magukkal czipelik. A tegezek

alakja és anyaga az egyes fajok szerint változik.

I. Ö.

26 ábra. — A gyöngyös fátyolka (Chrysopa perla) kü-

lönféle alakjai : a, kifejlett rovar ; 6, álcza ; c, báb, alul-

ról nézve ; d, ugyanaz, oldalvást nézve ; e, nó'stény rovar

peterakás közben
; /, nyeles pete

; g, a báb gubója.


