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A rovarok osztályozásáról.

IV.

6. Szitakötk. (Pseudoneuroptera).

Nem mind szitaköt az, a mi ehhez az érdekes rovarrendhez

tartozik ; de a mennyiben túlnyomó részét ezek képezik, sokkal

találóbb ez a közhasználatban lev magyar név , mint az >ál-

reczésszárnyuak« elnevezés. Ez utóbbi név, mely a görög Pseu-
doneuroptera szó szerinti fordítása, azt akarja jelenteni, hogy

e rovarok tökéletesen kifejlett állapotukban a valódi reczésszár-

nyuakhoz hasonlítanak, de azért még sem egészen azok. A leg-

fbb különbség abban áll, hogy míg a valódi reczósszárnyuak tö-

kéletes átalakulással birnak, addig a szitakötk és a velük egy

rendbe csoportosított rovarok átalakulása tökéletlen. Ezeknél ugyan-

is a petékbl kikelt fiatal álczák, folyvást táplálkozva és növe-

kedve, többszöri vedlés után érik el tökéletes fejlettségüket és

ivarbeli érettségüket, a nélkül, hogy tökéletes kifejldésüket köz-

vetetlenl megelzleg bizonyos nyugalmi állapoton — a báb álla-

poton — mennének keresztül.

E rovarok szájszervei mind rágásra vannak alkotva és csak

azoknál a családoknál vannak a kifejlett példányoknál többé-kevésbbé

elsatnyulva, a melyek rövid életük alatt nem táplálkoznak (Ephe-

meridae). Elmellkasuk — ép úgy mint a bogaraknál és a reczés-

szárnyuaknál — mozgathatóan ízesül az egymással szorosan össze-

forrt közép- és utómellkassal ; hártyás négy szárnyuk sren van

erezve, mint a szita, a mirl a magyar nép oly találóan adta e

rovarrend legjellemzbb alakjainak a » szitaköt « nevet.

A szitakötk rendje az életmód különfélesóge szerint több

csoportra oszlik.

A kétéltek (Amphibiotica) csoportját képezik a tulajdonkó-

peni szitakötk (Libellulidae) és a kérészek {Ephemeridae, Perlidae).

Mindezek petéiket vízbe tojjak ; a kikel álczák a víz fenekén ra-

gadozásból élnek és ez alatt az id alatt a testük végén lev tra-
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cheás kopoltyúkkal lélekzenek; különben az anyaállathoz megle-

hetsen hasonlítanak, de szárnyaik természetesen még hiányza-

nak. A negyedik vedlés után végre kimásznak a vízbl, s a sár-

tól-iszaptól szennyes brt levetve, egyszerre csak elbúvik a ke-

cses termet, gyors röpt és nem ritkán ragyogó szín szitaköt

(27. ábra), mely az alkalmatlan szúnyogok és legyek pusztításáért

igazán nagy hálánkra érdemes.

27. ábra. — Egy szitaköt (Calnpteryx splendens) különféle alakjai,

u. m. kifejlett rovar, álczák vedlés közben és lenn a vízben egy

álcza a teste végén látható tracheás kopoltyúkkal.

Hasonló módon fejldnek a kérészek is. A legismeretesebb

ezek között az u. n. »Tisza-virág« (Palingenia longicmida), mely

mint álcza három évig él a vízben, míg végre tökéletesen kifej-
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ldve elhagyja vízi lakását, csak azért, hogy pár óráig élve vilá-

gát, a fajfenntartás kötelességének eleget tegyen és azután vég-

kép elpusztuljon. Tömegesen rajzanak ilyenkor e rovarok a part

mentén és a víz színe felett, milliók pusztulnak el rövid id alatt

és válnak a halak zsákmányává, de azért újabb meg újabb milliók

járják tovább vidám tánczukat a levegben ; erre mondja aztán az

alföldi ember, hogy » virágzik a Tisza «.

E rendnek második csoportjába (Corrodmtia) tartoznak a

Psocidák, a melyek közöl a parányi Troctes pulsatorius rosszul gon-

dozott rovargyjteményekben néha tetemes károkat okoz, és a tár-

saságban él hirhedt Termiták, melyek kivált a forró földövi tar-

tományokban népes fészkekben tenyésznek, és melyeknél az egyes

társaságok a szárnyas himeken és nstényeken kivl még elsat-

nyult ivarú szárnyatlan dolgozókból és katonákból állanak.

Ehhez a rendhez volna sorozható talán még egy igénytelen

kis rovarcsoport is, a melynek rendszertani helyzete még mindig

bizonytalan, és a melyet némelyek Thysanoptera (serteszárnyuak)

név alatt önálló külön rendnek tartanak. Ide tartoznak a Thrips-

fajok és rokonaik. Valamennyien mind parányi rovarkák, melyek-

nek szájszerveik már nem rágok, hanem némileg szívásra vannak

idomulva ; lábaik karmok helyett szivókorongot viselnek, a miért

hólyaglábuaknak (Physopoda) is neveztetnek.

7. Egyenesszárnyúak. ( Orthoptera.)

Az egyenesszárnyúak tökéletlen átalakulással biró rovarok,

jól kifejldött rágó szájszervekkel, két pár meglehetsen sren
erezett szárnynyal, melyek közöl az els pár rendesen vasta-

gabb, merevebb és gyakran csaknem pergamenszer, míg a le-

gyez módjára összehajtható alsó szárnyak hártyásak ; az elmell-

kas mozgathatóan ízesül az egymással összeforrt közép- és ütómell-

kassal. Gyorsan mozgó, fürge állatok ezek, melyek közöl sokan

nagy falánkságuknál és szaporaságuknál fogva a mezgazdaságban

nem ritkán jelentékeny károkat okoznak.

Az els csoport a futók (Cursoria) csoportja, a melybe a fülbe-

mászók (Forficulidae) ós csótánok (Blaitidae) tartoznak. Úgy ama-

zok, mint ezek kerülik a világosságot és éjjel járnak eledel után,

a mi részint növényi, részint állati anyagokból áll. A csótánok kö-

zöl a közönséges Fhyllodromia germanica, mint tudjuk, házakban

tenyészik ; de ezt az Ázsiából bevándorolt nagyobb Periplaneta
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orientális maholnap mindenütt ki fogja szorítani, ép úgy mint a ván-

dor patkány a házi patkányt kiszorította.

A második csoportnak (Gressoria) legismeretesebb képviselje

nálunk a buzgó manó (Mantis religiosa), mely más rovarokkal él

és azokat ragadozásra alkotott hatalmas els lábaival fogdossa el.

Az egyenesszárnyúak harmadik csoportját (Saltatoria) a tücs-

kök, szöcskék és sáskák, nagy serege képezi, a melyeknek hátulsó

lábaik mind ugrásra termettek.

A tücsökfélék (Gryllidae) egy-két faját, legalább hangjáról,

mindenki ismeri. E hangot a him fels szárnyainak egymáshoz való

dörzsölése által idézi el. A zömök test, óvatos tücsök maga

(28. ábra) könnyen elkerülheti tekintetünket ; mert az ember köze-

ledtére rögtön beoson lyukába. •— A tücsökfélékhez tartozik az

idomtalan test nagy lótet (Grgllotalpa vulgáris) is.

//,. l'h fl

28. ábra. — Tücskök.: a, házi tücsök (Gryllus domentivus) , ki-

terjesztett szárnyakkal ; l, ugyanaz, oldalvást tekintve ; c, mezei

tücsök {Gryllus campestris).

A szöcskék (Locustidae) családját a hosszú vékony fonálidomú

csápok jellemzik, míg a sátkák (Acridiidae) csápjai testük felénél

mindig rövidebbek. Mind a két család fajai czirpelnek és pedig a

szöcskék úgy, mint a tücskök, t. i. hogy két fels szárnyukat egy-

máshoz dörzsölik, a sáskák azonban oly módon, hogy fels szár-

nyukat hátulsó czombjukkal, mint valami hegedvonóval, dörzsöl-

getik. A leghírhedtebb és legkártékonyabb valamennyi sáska között
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a vándor sáska (Pachytyliis migratorius), melyrl tévesen hiszik,

hogy csak a távol keletrl látogat el hozzánk; mert állandóan itt

él és tenyészik az hazánkban is, a nélkül azonban, hogy érezhet

károkat okozna. Ez is csak akkor válik valósággal kártékonynyá,

ha reá nézve kedvez idjárás folytán valahol túlságosan felszapo-

rodik és term helyének növényzetét felemésztvén, nagy tömegek-

ben útra kel s útjában mindent kopaszra letarol. Ily módon több

más rokon faj már szintén kártékonynyá vált egyszer-másszor ha-

zánkban is.

Az egyenesszárnyú rovarok rendjéhez lehet még a Thysa-

nurá kat is számítani, melyek igen parányi fürge állatok ;
szár-

nyaik hiányzanak, e helyett testük végén sajátságos ugróvilla van,

a melynek segélyével a kis teremtések nagyokat tudnak ugrani.

Ezek a többnyire ártalmatlan rovarkák rendesen kövek és lehul-

lott levelek alatt élnek és korhadt növényi anyagokkal táplálkoz-

nak ; csak a Lepisma saccharina szokott néha szobáinkban kisebb-

nagyobb károkat okozni.

8. Félfedelüek. (Hemiptera.)

A félfedel rovarok közös jellemvoná-

sai : a tökéletlen átalakulás és a szívó száj-

szervek. Ezek a szívó szájszervek szintén

csak a rágó szájszerveknek a módosulásai

és egy több ízülékbl álló szipókát képez-

nek, mely nyugalmi állapotában a rovar

mellére egyenesen vissza van hajtva (29.

ábra). A szárnyak, melyek csakis a kifejlett

rovaroknál vannak teljesen kifejldve, az

egyes csoportok szerint különböz alko-

tásuak.

A poloskáknál, melyek e rendnek leg-

magasabban álló csoportját képezik, a hátulsó

szárnyak hártyásak, az els szárnyak azon-

ban tövük felé nagyobbrészt kemények és majdnem szaruuem

szárnyfedket képeznek, a melyek csak utolsó harmadjukban hár-

tyásak. A szárnyfedknek ilyen felemás alkotása miatt nevezik az-

tán a poloskákat felemásszárnyuaknak (Heteroptera) és az egész

rovarrendet, a melyhez tartoznak, félfedelüek (Hemiptera) rendjé-

nek. A felemásszárnyuak közé tartozik a sokféle mezei poloska

29. ábra. — Egy poloska

feje,szipókájával együtt,

alulról tekintve: aa, sze-

mek ; bb, a csápok t-

izüléke; l, szipóka
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(30. ábra), melynek bzös illatától mindenki annyira irtózik, to-

vábbá a vízi poloskák, valamint az ember éjjeli nyugalmának hirhedt

megrontója, a házi poloska (Cimex lectularius) is.

E rend többi családjainál a fels szárnyaknak már nincs meg az

említett felemás szerkezete ; a fels szárnyak egynemek, miért is

e rovarokat egynemszárnyuak (Homoptera) elnevezés alatt szokták

összefoglalni. Ide tartoznak els sorban a kabóczák, melyek közöl

az énekes kabóczákat (Cicadidae) már a régi görög költk lelkes

ódákban megénekelték. A kabóczák mellé sorakoznak a növény-

tetvek (Aphidaé), a melyeknek csodálatos szaporodásmódja a rovar-

világ legérdekesebb tü-

neményeiközé tartozik,

és melyek közöl a szl-
pusztító phylloxera oly

szomorú hírnévre tett

szert. Ide számítandók

továbbá a pajzstetvek

(Coccidae) is.

Tökéletlen átalaku-

lásuk ós szívó szájszer-

veik alapján e rovar-

rendhez tartoznak még
az emls állatokon éls-

köd és azoknak véré-

vel táplálkozó különféle

tetvek (Pediculidae), melyek mind állandóan szárnyatlanok. A toll-

tetvek (Mallopliaga) a madarak tollain és emlsök szrén élnek,

de rágó szájszerveiknél fogva már inkább az elbbi rovarrendhez

csatlakoznak. T. ö.

30. ábra. — Egy mezei poloska (Tropicoris

rvfipes) különféle alakjai : a, kifejlett rovar,

kiterjesztett szárnyfedkkel és szárnyakkal

;

b, ugyanaz, rendes állásban ; c, álcza ; d, peték.

Cserebogaraink.

A folyó J884-ik óv tavaszán a cserebogarak hazánk legtöbb

vidékén ismét nagy számmal jelentek meg és sok helyen nem cse-

kély károkat okoztak. E tömeges megjelenés alkalmából nem lesz

talán érdektelen ezekkel a közönséges bogarakkal valamivel köze-

lebbrl megismerkedni.

Mindenek eltt meg kell jegyeznem, hogy a magyar nép a

•<> cserebogár « név alatt különböz vidékeken nem csupán azokat a

bogarakat érti, melyeket a szakemberek a Melolontha-nemhez so-


