
A marokkói sáska vedlésérl.*)

Tavaszszal, midn a nap éltet heve a tél folyamán össze-

gyülemlett fölös vizet a talaj fels tétegeibl elpárologtatta, ezen

rétegeket felszikkasztotta és egyenletesen átmelegítette, mint minden

életképes csírát, úgy a föld felszíne alá mélyeszteti tokok 1
) tartal-

mat, a marokkói sáska petéit is életre gerjeszti.

A kívülrl felvett nedvesség és meleg hatása alatt csakhamar

kifejldik a sáska, mely a szervek bizonyos fokú kifejldése után

felrepeszti a peteburkot s bizonyos ideig tartó pihen után, mi a

lábaknak, felbrnek és egyéb szerveknek a leveg hatása alatt való

megersödéséhez szükséges, felfeszíti a petetoknak fels részén

lev sárgás tajtékot és zárkájából a föld felszínére kiszabadul.

A szabadban, mikor t. i. a petetokok még a földben vannak,

rendszerint a legfels peték kelnek ki legelször s azután aprán-

ként lefelé az alsók ; míg ha a tokok a föld felszínén hevernek

úgy, hogy a nap melege míndeoütt egyenlen éri, az esetben a

sáskák a tokokat rendszerint felrepesztik 's a keletkezett nyilason

vergdnek ki.

A kikelt ivadék 4—4'5 mm. hosszú, halvány szín s minden

részében puha s lábai még helyváltoztatásra sem alkalmasak.

Testük azonban csakhamar megersödik, a kelés után még
összekulcsolt, illetve a czombokhoz feihajlított hátsó lábszáruk ki-

egyenesedik s hátsó lábaik már az els nap folyamán annyira

megszilárdulnak, hogy apró ugrási kísérletekre alkalmasokká .vál-

nak ; halvány színük fokozatosan barnul s már másnapra egé-

szen barnává változik : mi arról tesz tanúságot, hogy a fiatal sás-

kának felbre chitin kiizadás folytán a levegn megkeményed
burkot, chitin-pánczélt nyert.

Az ennyire kifejldött sáska hozzá lát az evéshez, táplálkozik.

napról-napra ersödik, fejldik és növekszik ; de minthogy merev
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chitin-pánczélja csak csekély rugalmassággal bír, ezen növekedés

csak addig tart, míg a sokkal rugalmasabb ízületi hártyák is ki-

tágultak : ezentúl a küls növekedés megsznik s a sáska egy-két

napig egyenl állapotban marad a nélkül, hogy a táplálkozással

ezen id alatt szünetelne.

A táplálkozás folytatása azonban azt eredményezi, hogy a

sáskának belszervei, fleg pedig a chiiin-pánczél (cuticula) alatt

lev epidermis 1
) hártya még mindig növekszik ; minthogy pedig a

chitin-pánczél tágulásra már nem képes, ezen növekedés most már

csak úgy lehetséges, s tényleg úgy is megy végbe, hogy 'az epi-

dermis a chitin-pánczél alatt összegyrdik, mi ismét azt eredmé-

nyezi, hogy a gyrdési ránczok szaporodásával az epidermis a

cuticulától (chitin-pánczéltól) lassanként elválik s mire az epidermis

tökéletesen levált, a sáska teste a cuticula által képezett tokba

záródik.

Az epidermis leválásának kezdetével sáskánk haloványabb

foltokat nyer, melyek a leválási processus elrehaladtával folyton

nagyobbodnak, késbb egymásba olvadnak, míg végre a halványabb

szín az egész testre kiterjeszkedik.

Ezen foltok s késbb az egész test elhalaványodása onnan

van, hog}' az epidermis leválása folytán a cuticula elvesztvén az

alatta lev edényekkel való összefüggést, elhal.

Sáskánk tájékoztató és egyéb szervei ezen állapotban elvesz-

tik a külvilág iránti érzékenységüket, mert a külvilággal való köz-

vetlen érintkezést az elhalt cuticula lehetetlenné teszi. Csápjai tapo-

gató szervül nem szolgálhatnak, mert nem éreznek, szemei az át-

látszatlannak mondható burkon keresztül nem láthatnak, szájszervei

mint az ingadozó fogak, megtagadják szolgálatukat, st lábait is

csak óvatosabban használhatja, mozdulatai ezért lomhábbak mint

egyébként, szóval minden jel arra mutat, hogy azon takaró pánczél,

mely az eltt a külbefolyásoktól védett, most már valóságos teher

a fiatal sáskára nézve.

A sáska ezen trhetetlen állapot érzetében rendszerint vala-

mely védettebb helyen, füvek tövében, valamely mélyedés vagy
repedésben megállapodik, ootrohát izgatottan hol kinyújtja, hol be-

húzza, lélegzik, levegt szivattyúz s ezt a vérrel együtt a tor és

fej felé szorítja s ezen erlködés végre azt eredményezi, hogy alig

egy fél órai vajúdás után a cuticula a tor közepe táján felhasad

s további görcsös légz mozgás után kibóvik a fej, azután a csá-

pok, késbb a potroh s legutoljára a lábak s nem telik bele egé-

l
) Tulajdonképen hippodermis-röl van szó. Jablonowski.
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szen egy óra s elttünk áll a fügétl felszabadult sáska egészen

puha, halvány szín s gyrdött testtel.

Sáskánk megvedlett s most még egy kis ideig helyben vesz-

tegel, hogy a vedlés fáradalmait kipihenje. Teste az alatt a gyr-
dések kiegyenlitdésével nagyobb térfogatot nyer, hirtelen növekszik ;

felbre chitint izzad ki, mely a levegn megkeményedik; szóval a

sáska rohamosan ersödik ; kis vártatva kísérleteket tesz a tovaván-

szorgásra, mit többször ismétel, míg felbre és helyváltoztató egyéb

szervei teljesen visszanyerték keménységüket, vagyis míg teste chitin-

pánczélt és vázat nyert.

Ezzel helyreáll a rendes állapot és sáskánk megifjodva mohó
étvágggyal lát hozzá a füvek emésztéséhez, hogy a még hiányzó

szervek képzéséhez szükséges anyagot felhalmozza vagy azoknak

hiányzó részét kiegészítse.

Sáskánk tehát ismét növekszik és a táplálkozás folytán fel-

halmozódott sejtek szervekké csoportosulásával folyton fejldik

további 7 napig, mikor a ehitin-pánczélja már ismét megszkült

s megint vedleni kénytelen.

így ismétldik a vedlés a teljes kifejldésig, vagyis a szárnyas

állapot és ivarérettség elértéig 7 napi idközökben 5-ször, úgy hogy

a Stauronotus a keléstl számítoti 35 nap alatt teljesen kifejldik.

Az els vedlés után egyenletesen barnás szín, különösen

a toron megtarkul ; a torpaizson megjelenik az X alakú rajz,

valamint a torpaizs alsó szegélyén egy széles csík, mely halvány-

sárga szín, míg a tor többi része, a halvány-sárga foltokat szegé-

lyez bársony fekete foltokon kívül narancs sárgás, melyen több

apró fekete pont látható.

Ezen stádiumban a fej és a tor a test többi részeihez viszo-

nyítva túlságosan nagyok, jellemz továbbá az, hogy a szárnytokok

nyomai még nem észlelhetk.

A második vedlés után a fej és tor már nem olyan arány,

talán nagy mint az elbbeni stádiumban volt ; a színek nem vál-

toztak : de a szárnytokok nyomai már észrevehetk, különösen

szembetnnek az alsó szárnyak tokjai az utótor (metanotum) hátsó

sarkán lefelé s kissé hátra irányult karélycsíkok alakjában, melye-

ken néhány hossz-ér is észrevehet ; a fels szárnyak tokjai a nye-

reg alakú eltorpaizs alatt foglalnak helyet s csak akkor láthatók,

ha a torpaizs hátsó részét kissé felemeljük.

A harmadik vedlés után elveszti a tor élénk tarkaságát, a narancs

szín barnásba megy át s a potroh közép-vonalán egy világos-barna,

a torgyrk szerint lépcszetesen határolt csík húzódik végig.
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Jellemzbbek azonban a szárnyak tokjain tapasztalt változá-

sok, különösen az alsó szárnyak tokjai, melyek megnagyobbodván,

most már els pillanatra is feltnnek. így nevezetesen azt találjuk,

hogy a szárnytokok többé nem a meso- és metanotum alsó sarká-

nak kibvülése folytán lefelé irányult karélycsíkhoz, hanem ellen-

kezleg beillesztési helyük körül fölfele hajlított, egyénszárú három-

szög alakú lemezekhez, valóságos kis szárnyakhoz hasonlítanak,

melyek a sáska test oldalain olyképen fekszenek, hogy a szárny-

lemez leghosszabb oldala, — mely lefelé növés esetén a szárny

mells oldalának felelt volna meg, - - ezen felhajlítódás után a

test középvonala tájára jut és ezen elhelyezkedés mellett az alsó

szárny tokjának egy kis részét elfödik, szabadon álló csúcsuk pedig

a test középvonalában egymással érintkezik.

A szárnylemezek a fejldés ezen fokán az els potroh gyr
hátsó szegélyénél nem hosszabbak s rajtuk a szárnybütykök már

felismerhetk, melyekbl egyes jól kivehet bordák, a majdani

hossz-erek sugárzanak ki

A negyedik vedlés stádiumát kizárólag az jellemzi, hogy az

alsó szárnyak tokjai már a negyedik potroh gyrig érnek és a

test oldalait nagyobb hosszúkás lemezek alakjában tetzetesen

fekszik meg, továbbá, hogy ezen lemezek a fels szárnyak tokjait

annyira elfödik, hogy azokból a test középvonala irányában csak

egy keskeny csíkocska marad szabadon ; végre, hogy a szárny-

bütykök ezentúl fehéres színek, melyekbl a szárny oldal s hátsó

szegélye felé húzódó bordák elhelyezkedése és sugárzása már a

kifejtett példányok erezetére emlékeztet, de azokon a Graber-tl

említett haránt-erek még nem találhatók.

Színezetük is megváltozott. Eddigi tarkaságuk eltnik s a

helyett a kifejlett példányok egyenletesebb sárgás-barna színe az

uralkodó.

Az ötödik vedlés után kibontakoznak a szárnyak, de ezek a

tokokból való kiszabadítás után a gyrdések miatt annyira eltorzultak

és puhák, hogy ezen gyrdött halvány hártyák inkább összegyü-

moszölt papir foszlányokhoz hasonlóbbak, mint röpül szervekhez,

mert még a szelek fú vására is lengedeznek, mindaddig, a míg a

megújult szervezetben a nedvek egyenletes eloszlása és körforgása

következtében a felbr gyrdései ki nem egyenlítdnek s az így

kisimult test felülete, az ott végbe men chitin izzadmányokból

ellentálló réteget, — chitin-vázat — nem nyer.

Míg azonban ezen keményedési és ersödési processus tart,

addig a röpül szervek elbbeni tetzetes helyzetükbl kimozdulnak,
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s beillesztési pontjuk körül lassanként csavarodva ismét visszafor-

dulnak úgy, hogy a fels szárnyak most az alsók fölé kerülnek;

és mire a keményedés a bütykök körül bizonyos fokot elért, a

terjedelmessé vált alsó szárnyak a kifejlett példányoknál tapasztalt

legyez formán összehajtogatódnak ; a megmerevült fels szárnyak

pedig a tor nyúlványa által gyakorolt nyomás alatt az összehajto-

gatott alsó szárnyak lefedésével a test oldalaira simulnak.

Ezzel a Stauronotus úgy kül- mint belszerveire nézve teljesen

kifejldött s ivarérettsége folytán szaporításra alkalmassá vált.

Vellay Imre.

Egy légycsaládról, melynek se szárnya, se

rezgetyüje.*)

A természet kincstára kimeríthetetlen újdonságaiban, bár ezren

és ezren kutatják fáradhatatlanul. Elrejtett zugaiban tartogatja

kincstárának gyöngyeit s az ember csak nagy fáradsággal és sok-

szor életének veszélyeztetésével férhet hozzájuk. De a tudomány
ereje legyzi az akadályokat, szövétnekének fénye bevilágít a leg-

sötétebb rejtekbe is, s a szerencsés, ha sorsa ily helyre vezérli,

szakért szemmel válogatja ki az értéktelen salak közül a nemes
gyöngyöt, a tudománynak megannyi drága kincsét.

Eg}' ilyen nem is álmodott felfedezéssel lepte meg a zoológus

világot Dali/, ki 1897-ben Puliciphora lucifera név alatt egy új

légynemet irt le. mely szerinte ugyan a Phoridák családjába tarto-

zik, de összeköt kapcsot képez közöttük és a bolhák között, a

mennyiben szárnyai és rezgetyííi teljesen hiányzanak! Szerinte ez

volna az az állat, mely a legyek és bolhák rokonságára világot vet.

Rövid id múlva Wandolleck annak a nézetének adott kifeje-

zést, hogy ez mindaddig kissé koczkáztatott állítás, míg az állat

fejldését nem ismerjük, vagy legalább is a kifejlett állatot minden
ízében alaposan meg nem vizsgáltuk. Dahl ugyanis csak nagyjában

irta le az állatot s fleg a küls habitus alapján itélt.

.Miután egy amerikai természetbúvár épen ebben az idben
hasonló allatokat küldött neki meghatáro ás végett s Dahl anyaga
is rendelkezésére állott, Ígéretet tett, hogy tanulmány tárgyáva

teszi ezeket a különös allatokat.

• KJJiij hár

ban él légyforraára emlékeztet, holott a szóban lev család képviseli egészen idegenszer
benyomás) i


