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A bolhák és Neuropterák rendszertani

helyérl.
Irta : Dr. Pongrácz Sándor.

Klapálek Feuencz prágai tanár, a Neuropterák szakavatott

mvelje nemrégiben igen érdelces dolgozatot írt. Dolgozatában, mely

a prágai Entomologiai Társaság folj^óiratában jelent meg^, eltér eddigi

tárgvkörétl, mert a bolhák rendszertani helvzetéVel foglalkozik.
*

A kérdés maga nem új, mert azt a problémát, hogy honnan szár-

maznak a bolhák, -már a 18. évszáz entomologusai is feszegették, új

azonban az az eszme, melyet- Keapálek felvetett s mely szerint a

bolhákat a Neuropterákkal kell alaktani rokonságba hozni. Ezzel a

szerz a bolhák rendszertani kutatásait egészen új irányba terelte.

A bolhák eredetét illetleg ez ideig kétféle nézeten osztozkod-

tak a búvárok. Az egyik s ez a régebbi, voltaképen De GTERií-tl

származik, mert volt az els, a ki a^ bolhákat tüzetesebben ^•izs-

gálta s arra" az eredményre jutott, hogy azokat a szájszervek alajv

ján egy külön rovarrendbe kell sorolni, melyelvet Sucioria névvel

jelölt. De Gebr (3ta a bolhákat a búvárok java része csakugyan kü-

lön tárgyalja s a mint késbb látni fogjuk, ebbl a szisztematikai

irányból alakultak ki késbb annak az elméletnek a körvonalai, mely

a bolhák eredetét a legyekben keresi. A másik elmélet sokkal ké-

sbbi s a származástan ama ösvényén indult útnak, inoij a bogarak

törzsfájához vezet. Az els eszme nagyobb szerencsével harczolt, mert

a búvárok többsége ma is a legyekben ismeri fel a bolhák legrégibl)

seit, st akadtalc ol3^anok is, a kik, mint Taschknberg s újabban

Pereier, az érdemes franczia zoológus, a Ijolhákat a legvekkel ogv-

szeren egyesítik. A legutóbbi években azonban ezt a Diptera-(Avaé-

letet sokan megtámadták s nyilván ez ösztönözhette Kr.APÁLEK-et is

arra, hogy egy új irányban- keresse ennek a kérdésnek végleges

megoldását. Hogy KLAPÁLEK-nak mindenekeltt a Dipterák és bolhálv

alaktani viszonyaival kellett foglallvozni, az egész természetes, mert

egy új hypothesis csak akkor állja meg a helyét, ha a réginél jobbat,

elfogadhatóbbat tud mondani s ha ama vizsgálati módszerek tarthat-

laiiságát is be tudja bizonyítani, melyek a régebbi föltevésre vezettek.

Kétségtelen, hogy a bolhák származásának Diplera-eAméXvivi

Dahl emelte tudományos színvonah-a. A nevezett búvár egy 1897-beJi

megjelent dolgozatában ^ Pulüipliora lacifera néxcw Ggy szerHilötf

1 Beitrag zur Lösung der Frage : „Wo ist der Platz íür Sucioria in

dem Insektensystemo ?" (Ca.s. Ce.sk. Spol. Ent. 1915. p. 35—47.)
2 Puliciphora, eine noue flobiihnliche Fliegengattung, (Zool, Anz. Bd.

20. No. 543.)
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érdekes légyfajt ír le, mely a Phoridae családba tartozik és a Bis-

marck-szigetekrl való. Az említett lég}^ szerinte egészen bolhaszer,

mert nemcsak szárnyai, hanem hátsó szárnycsökevénj^ei, rezgi is

hiányzanak, szemei visszafejldtek, teste oldalról ersen összenyo-

mott s torszelvényei is ersen redukáltak, jeléül annak, hogy benne

a szárnymozgató izmok is elcsenevészesedtek. A Phoridák családja

tényleg ig^en sok oly sajátságot rzött meg, melyekkel a bolháknál

találkozunk. így pl. nagyon hasonlók a Phoridák és Pulicidák vég-

tagjai, mel^'ekre jellemz, hogy rendkívül megnyúltak és hogy ha-

talmasan kifejldött és teljesen szabadon álló csípvel rendelkeznek.

jNíinthogy a bolháknál nem a czombok, hanem a szabad csípk al-

kotják az ugrás szervét, föltehetjük, hogy a csípknek eme sajátsá-

gos differentiálódása már a Phoridák családjában megkezddött. Ezt

az a körülmény is bizonyítja, hogy bizonj^os fokú ugróképességgel

némely Mycetophilidák és Phoridák is rendelkeznek. Másrészt a bol-

hák egészen úgy visellcednek, mint a legyek. Többször megfigyelték,

hogy táplálkozás alkalmával a bolha eg'észen a légy módjára helyez-
' kedik el : jDotroha végét fölfelé tartja, fejét ersen leszegezi s eköz-

ben hátsó lábait a levegben tartva azokat egymáshoz dörzsölgeti.

Ily mozdulatokat más rovarokon még nem észleltek s ha ennek van

valami biológiai jelentsége, akkor nem csoda, hogyha DahIí épen a

Phoridák családjában látja megnyilvánulni a bolhák szervezetének

és életének egynémely sajátosságát. Dahl egy másik helyen* a bol-

hák törzsfáját is iparkodott megalkotni s azt mondta, hogy a Pho-

ridae, Scatojysidae és PuUcidae családok csakis egy közös törzsben

gyökerezhetnek. Ezt ma még nem ismerjük s a nevezett búvár egy-

elre egy hypothetikus scsoportot kényszerült felvenni, melyet

ArcMscatopsida néven jelölt.

Voltak, a kik, mint pl. Haeckel-, eme bolhaszerü legyek élet-

módjára, viselkedésére és sok egyéb sajátságára nag}^ sútyt vetettek

s nagyjában Dahl felfogásában osztoztak, azonban egy kiváló dipte-

rologus, Wandolleck^, behatóbban kezdett foglalkozni a Pulicipliora

szervezetével, hog}^ meg'g\"zdjön annak bolhaszerü testalkatáról.

AiTa az eredményre jutott, hogy a Puliciphorát egyáltalában nem
lehet a bolhákhoz vezet átmeneti szervezetnek tekinteni. A Pulici-

pliora feje mozgathatóan ízesül a prothorax-hoz, csápjain, melyek

mindig a szem alatt vannak elhelvezve. az ízek összeforradását ha-

1 Der Floli uad seine Stellung ini System. (Sitz. Ber. Ges. Nat.

Freunde. 1898, p. 185—199, 15 fig.

2 Naturliche Scböpfiingsgeschichte. 11. Auíl, p. 605.

3 Ist die Phylogenese der Aphanipteren entdeckt ? (Zool. Anz. 1898.

p. 180—182.)
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tározöttan fel lehet ismerni s végül teljesen redukált torszelvényei

egy eg-ységes tokot alkotnak. Ezzel szemben a bolhának feje kevésbé

mozgatható, csápjai homonom ízeltségek s nem a szem alatt, ha-

nem a szem mögíitt ülnek, tora pedig három önálló, szabadon moz-
gatható szelvénybl vau üsszetéve. WAXL)f)LT.ECK' azonban a PuUciphora

lárváját is vizsgálta s azt találta, hogy ez a bolha lárvájától szintén

különbözik, mert az orthoraph bolha-lárva stigmái csak az elutoron

maradnak meg, a kíizép- és utótoron elvesztek, a cycloraph lég}'-

lárvák ellenben am])hipneusta typus szerint \-annak alkotva, mert

legtöbbnyire csak a test elüls és hátsó végén viselnek stigmákat.

Wandolleck mindezekkel nem a Puhcidák és Dipterák közötti

alaktani rokonság létezését akarja kétségbe vonni, hanem sokkal

inkább a Pitliciphora bolhalcrmészetét, mert értekezése végén maga
is megmondja, hog}^ noha a Fulicipliora szervezetében nem sikerült

felfedezni a régóta keresett „Missing link"-et, az Aphanipterákat

ezentúl is a Dipterák mellé lehet sorolni. A búvárok nagyjában

WandolleCk nézetében osztozkodtak, ettl kezdve azonban a legyek

és bolhák száj szerven lek összehasonlító anatómiájával is kezdtek

foglalkozni. Erre is a ÜAHL-féle elmélet adott okot. Dahl ugyanis

azt állította, hog}^ a legyekre annyira jellemz bels ajak, a hyj^o-

pharjaix, a bolháknál is megvan s hogy a bolhák szúrásának me-
chanizmusában a fels ajak is részt vesz. Ezzel azonban Dahl épen

a Ijolhák és leg^^'ek azonos alkotású szájszervére akart rámutatni,

minthogy tudvaleven a leg^'^ek szívó szájrészeiben szintén a fels

ajak szerepel. Dahl vizsgálatait ismét ellenrizték, ezúttal azonban

nem Wandolleck, hanem Kraepelin és Heymons. Kutatásaik ered-

ményét abban foglalták össze, hogy a legyek és bolhák szájszervei

nem egészen homológok, mert a bolháknál határozottan a fels áll-

kapocs vesz részt a szúrás alkalmával s a fels ajaknak ugyanilyen

szerepérl szó sem lehet. JTeymons^ arra is rámutatott, hogy a bol-

háknál nincs jelen a hypopharynx s az a khitinszerv, melyet Dahl
annak tekintett, voltaképen az epipharynx-nak felel meg. (1. rajz.)

Heymons és Kraepelin vizsgálatai mindenesetre kétségbevonhatatlan

tén^^eket szolgáltatnak, ^'iszönt azonban nem tudjuk megérteni azt,

hogyha a fels ajkak egyáltalában nem \'oltak szívó szájrészek, mért

alakultak át mégis tüskés, hegyes khitinszervekké ? Ennek minden-

esetre fontos oka van s ez nem lehet más, mint az, hogy a fels

ajak kezdetben valóban részt vett a szúrás mechanizmusában s csak

akkor vesztette cl ezt a szerepét, midn aközben a fels állkapcsok

mindjobban kifejldtek és átvették a fels ajak mködését. Ez annál

1 Die .systematische Stellung dor Puliciden. (Zool. Anz. 1899. p.

223—240.)
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is valószínbb, mivel hogy a rovaroknál általában a szájszervekiiek

szívókká történ átváltozásában az ajkak is részt vesznek, st a

szívóberendezés az ajkak megfelel módosnlása nélkül meg sem kez-

ddhetik. Ezt látjnk a poloskáknál, a legyeknél, st ezt látjnk a

Trichopterák sorában is. Ez utóbbiaknál a fels ajak visszafejldött

ugyan, de reduktionak vannak alávetve az állkapcsok is, és a szívó-

szervek részben az aísó ajak sajátságos átváltozásának is köszönik

eredetüket. Az állkapcsok rednktioja azonban már a Trichopterák

seinél, a Pánorpáknál is megindult, mert a fels ajak egy hosszú-

kás hegyes csrré alakul. Ez a Trichopteráknál visszafejldött.

1. rajz. — Egy bolha feje és szájszervei oldalról. (Heymons nyomán). —
Ag = csápgödör, At = csáp, Lh = alsó ajak, Md = fels állkapocs, Mxl
= lobus maxülaris, Ob = fels ajak, Oe =^ garat, p = musculus protractor

sublimis mandibulae, pi ^= musc. protr. pirofundus mandib., r = musc.

retr'actor sublimis mandibulae, n = mus. retractor profundug mandib,,

St = fésül készülék.

de azért még itt is van része annak az egységes csnek alkotásá-

ban, metybl a szívók létrejönnek. A lepkéknél a fels ajak még
jobban elsatnyul s a pödornj^elv a két állkapocsból lesz összetéve.

Mindezeket tekintve a bolhákat olyan rovarokból kell származtat-

nunk, melyeknél a fels ajak a szívó alkotásában részt vett. Ilyen

rovaroknak bizonyultak a legyek is.

Ijabban azok a hypothesisek, melyek a legyek és bolhák ro-

konságát hirdetik, Braukr és egy orosz búvár, Semexs^ov személyé-

ben találtak nagyolíb ellenfelekre. Ók egész másutt, a bogarak rend-
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jében keresték ca bolhák seit.i Feltevésüket arra alapítják, hogy a

bolhák és a bogarak csáj)jai egymással feltnen megeg^-eznek s

hogy a bolhák csápja is 11 tagú, mint a bogaraké, mert a bnnkólz,

metynek tagoltsága az entomologusok figyelmét eddig kikerülte,

voltaképen 9 ízbl van összetéve. Brauer szerint azonban a hód

bogárélsdije, a Platypsyllus castoris Krrs. is a bolhákra emlékeztet s

talán a bolhák sének is tekinthet. A szerz azonkívül még a vég-

tagokra, az ivarszelvényekre vonatkozó s a fejldésben megnjalvá-

niiló hasonlóságokról szól, de ezekkel oly jelentéktelen érveket szol-

gáltat, mel3^eket egy ilyen nehéz származástani kérdés eldöntésénél

egyáltalában nem lehet mérlegre vetni. S ugyanez vonatkozik arra

is, melyet a szerz a csápokról mond. Hogy a csápok szerkezetének

mily csekély alaktani jelentsége van, azt legjobban az entomologu-

sok tudják, amikor sokféle rovarcsápot vizsgálnak s hasonlítanak

egymással össze. Il^^enkor kiderül, hogy a csápok ízei számra nézve

gyakran . egy és ugyanazon fajnál is variálnak s hogy ugyanolyan,

vagy legalább is hasonló alkatú csáptypusok egymástól távol álló

rovarcsoportoknál is megismétldnek. Vájjon lehet-e ebbl az illet

rovarcsoportok szervezeti rokonságára következtetni ? Mindenesetre

nem s aki ezt megkíséreli, az ugyanolyan hibát fog elkövetni, mint

az, a ki pl. a rovarokat a csápok, vagy a csigákat a héj alakja sze-

rint akarná osztályozni. ]SIi ilyenkor többnyire megfeledkezünk egy

fontos jelenségrl, melyet konvergentia-törvénynek neveznek. Éz pe-

dig kimondja azt, hogy különböz, a rendszerben egymástól távol

álló szervezetek, vagy azoknak különféle s egymással nem homológ

szervei is hasonló alakra tehetnek szert, ha hosszabb ideig ugyan-

egy mködést végeznek. Ez vonatkozik a csápokra is. A csáj^ok

tudvaleven nemcsak tapintó, hanem ízlö, st részben szaglószervek

is lehetnek s egykor valószínleg egyéb élettani mködések (moz-

gás stb.j végzésére is voltak hivatva. Pia tehát lehetséges az, hogy

a csápok egymástól a rendszerben távol álló rovaroknál is ugyan-

azon élettani feladatokat végeik s ennek megfelelen alakulnak to-

vább, akkor igen érthet, hogy a. bogarak bizonyos csoportjánál és

a bolháknál legelszfir a csápok fognak közös alakbeli sajátságokra

• szert tenni, anéllvül, hog}' ebbl az illet rovaroknak alaktani rokon-

ságára is lehetne következtetni.

Ezek után pedig áttérhetihik arra, amit Ki.apálek mond a bol-

liák eredetérl. Hogy az eddig felsorolt elméletek egyikét sem tartja

kielégítnek, az kitnik értekezésébl. Énnek elején mindjárt a

Kraepelin és HEVMONS-féle vizsgálatok eredményére utal, melyek

1 Sur la position des Pulicides dans le systemo. (Rev. Russ, Ent, IV.

1904. p. 'J77—288).
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Dahl, elméletét meg-czáfolják, ezek után pedig rátér a Neuropterák

és Suctoriák összehasonlító alaktani vizsgálatára. Eddig senki sem

keresett összefüggést a reczésszárnyúak és bolhák szervezete között.

Az elbbieket srégi szervezeteknek ismerjük, melyeknek salakjai

nem állhattak távol az srovaroktól, a Palaeodictyoptóráktól, a bol-

hák ellenben bizonyos tekintetben magasan diiferentiálódott rovarok,

melyeknek legels nyomaival csak a harmadkor végén találkozunk.

O O 1^^

'2. rajz. — 'Egy Panorpa szájszerve, — i = a fej felülrl, 5 = fels áll-

kapocs, 5 = a fej hátulról, c = cardo, ca = canalis mentalis, cl = fejpaizs,

1 = fels ajak, m = áll, mcl = fels állkaiDocs, pgr = palpigor, jjZ = ajak-

tapogató, pm = alsó állkapcsi tapogató. A csrt az állkapocsnak az alsó

ajakkal összefügg középs része, a két nyíl (stipes) alkotja, melyek két-

oldalt feltüremlenek és a canalis mentálist zárják magukba.

A bolháknak ezenfelül szívószájszerveik varinak, a Neuropterák száj-

részei ellenben ers rágóeszközök. A Panorpáknál ugyan a fels ajak

a többi reczésszárnyú rovartól eltéren egy hosszú, heg3''es csalakú

szívólemezzé fejldött (2. rajz), de azért a fels állkapcsok még meg
vannak s csak az alsó állkapcsokon indul fejldésnek az a fésbe-
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rendezés, melj^et suk szívószájú rovarnál látunk, tehát még- eme si
Neuropteráknak szájszervei is, mel^^ek némelyek szerint átmenetet

alkotnak a sziv(3rovarokéhoz, kétségtelenül harapásra vannalv beren-

dezve. Mért keressük hát akkor a bolhák seit a reczésszárnvúak-

ban ? Erre Klapálek válaszol, a kit föltevésére a szájszerAck és sz

i\'arszelvények homologiája vezetett. A Neüro])teráknál ugyan hiány-

zik a csatornaszerüen kivájt epipharjaix, a rágok is r()videk s az

alsó állkapcsoknak még meg vannak karél^'aik, de szerinte a liels

karély (lobus) már a bolhák megfelel lemezéhez hasonlít s a liy-

popharynx egy rövid redszer képletté redukálódott. Ug-yancsak

reduktionak van alávetve a Neuropterák alsó ajka is, mely páros

lemezek helyett egy lapátszer függelékben maradt fenn. Klapálek

szerint épen ez a redukti© a fontos s a parazita életmóddal hozható

okozati összefüggésbe. Szerinte csakis ennek következtében nyúltak

meg a rágok és az epipharynx, míg az alsó állkapcsok küls karc-

lyai s az alsó áják elsatnyultak, melybl aztán már könnyen cláll-

hatott a Suctoriák szájszervének sajátságos typusa.

Azután Klapálek a bolhák torszelvén3^einek egyöntetíi kifejl-

désérl beszél s azt mondja, hogy a bolhák szabad eltoruk és tor-

szelvénj^eik laza összefüggése tekintetében is a reczésszárnyúakra

emlékeztetnek. Nehéz volna egvelre eldíinteni, hogv a torszelvénvek

szabad összefüggésének van-e alaktani jelentsége. Ha. van, akkora
bolhák torszelvényeit els sorban a fiatal termesz- és csotánlárvák

torával kellene összehasonlítani. Ezeknek torszelvénj'-eik ugyanis

szintén szabadon mozgathatók, a mi kétségkívül si szervezeti vonás.

A Neuropteráknál azonban a három torrészlet hasonló kiféjldésé^'el

már sokkal kisebb mértékben találkozunk. A Sialisoknál ugyan "az

eltör nem olvad bele a középtorba, de a Panorpáknál a torszelvé-

nyek már meglehets szorosan függnek össze egymással, a Hemero-

hiclae, Chrysopidae, Myrmelconidae, TiapUididae családba tartozó alakok-

nál pedig a torszelvények már összeforrtak s igy nem beszélhetünk

azok szabad mozgásáról, föltéve, ha ez alatt a három tortájék- külön

.

mozgási tehetségét értjük.

Krdekesebb szervezeti párhuzamokat ismert fel Klapálek a

bolhák és5 reczésszárnyúak ivarszelvényeiben. Nem bocsátkozhatok

részletesen ezeknek ismertetésébe, csak a potroh utolsó szelvényei-

nek szerkezetérl akarok egyet-mást elmondani. Kí.apálek szerint a

reczésszárnyúak és a bolhák potrohszelvén^^ei feltnen megegyezké
A reczésszárnyúaknál a 0. potrohszelvény egy rövid subgenitalis le-

mezzé van kihúzva, a 10. szelvén}^ a hastájon kettéosztott s legtöbb-

nyíre fogószervelíké alakult. A bolháknál a í). lemez szintén ivar-

alatti lemezt alkot,' a. 10. szelvény "pedig a. 0.-be mél3'en lie van

ágyazva, de n vfMitrális oldalon szintén bemetszett s két khitinszer
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füg-geléket bocsát. Ua azonban Klapálek ezekbl akar a bolhák és

Neuroptcrák között i'ennálló szervezeti rokonság jelenlétére követ-

keztetni, akkor ugyanolyan párhuzamot alkothatna a legyekkel is,

mert a hatalmas g'onopodák ezeknél is a 10. potroligyar kettéhasa-

(lásából keletkeztek. Klapálek szerint azonban a bolhákat éppen

azért Jiem lehet a Dipterákból levezetni, mivel a Dipterák gonopo-

dáit a l)olhákon már nem találjuk meg. Klapálek ellenvetése min-

denesetre súlyos érv, de veszíteni fog értékébl, ha a gonojjodák

élettani szerepét is közelebbrl vizsgáljuk. Azt hiszem, igen kevesen

gondoltak arra, hogy a gonopodák kifejldése a rovarok életmódjá-

val, els sorban pedig a kopulával hozható összefüggésbe.. Azoknál

a rovaroknál ugyanis, melyek, mint az Odonaták és Ephenieridák,

szánn^aikat állandóan használják, a párosodás is a levegben megy
végbe s a hím ilyenkor kénj'szerül nstényét potrohával állandóan

fogva tartani, hogy megtermékenyítse. A valódi reczésszárnyaknál

ezek a függelékek már eltnnek, mert k többnyire nem repülés

közben, tehát nem a leveg'ben párosodnak. A jól repül Trichopte-

Táknál a gonopodák ismét megjelennek, az Orthopteráknál pedig a

gonopodák líifejldése megint csak a szárnyak fejlettségétl függ.

Ha tehát a bolhák ivarszelvényein a páros gonoj^odákat nem talál-

juk meg, eblDl más nem következik, mint az, hogy ezek a szervek

a bolhákon a parazita életmód s a nemhasználat következtében fej-

ldtek vissza.

A bolhák ix^arszervébon azonban egy olj^an sajátsággal is ta-

lálkozunk, melyben a Xeuroptorákkal nem osztoznak s ez pedig a

penis, a közösül szerv jelenléte. Míg a Neuropteráknál hiányzik

mindennem küls közösül szerv s az ivarjárat egyszeren a ductus

ejaculatoriussal végzdik, addig a bolháknak egy hatalmas, kitolható

penis-ük ^an, mely a potroli belsejében van elrejtve. Minthogy a

bolháknak .csak 9 potrohszelvénjáik van, a Xeuropterák potrohán

ellenben eredetileg 10 szelvényt lehet felismerni, Klapálek a penis

kifejldését a 10. szelvény reduktiojával hozza kapcsolatba s azt

állítja, hogy a penis nem egyéb, mint a 10. átalakult potrohszelvény.

Szi^rinte ugyanis a 10. szelvén}^ az idk folyamán a í).-be tolódott

s itt alakult át közösül szervvé. Ha azonban a bolhák penise át-

alakult potrohszelvény, akkor mért nem alakultak a Neuropterák

potrohvégszelvényei is penissé ? Pedig a Neuropteráknál a potroh-

szelvények ers reduktioja szintén jelen van. A legsibb szerveze-

teknek, melyek a Sialidae, Osmylidae és Drepanopterygidae családba

tartoznak, ugyan még tíz potrohszelvénj^k van, de ezeknek száma

a líemerobidue, Rejdiididae, Myrineleonidue, Asculapliidae és Panorpidae

családoknár inár 9-re apadt, a Chrysopáknál pedig pláne csak 8

potrohgyrüt lehet számlálni. Valamennyi csoportnál a visszafejl-
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dött végszelvények részt vesznek az ivarszelvények alakításában, de

egyik szelvénymaradvány sem alakult penis-sé, minthogy a

Neuropterák rendjében a közösül szervnek nyomát sem
lehet felismerni. (3. rajz.) Ehhez még azt a megjegyzést is fz-

hetjük, hog}^ a küls ivarszerv és az ivarszelvény nem egész azonos

foíxalmak, amennviben az' elbbiek csak részben lesznek khitinleme-

zek által alkotva. Hogy a potrohszelvények visszafejldése nem ered-

ményezi okvetlenül a penis kifejldését, azt a csotánok szervezete is

szépen igazolja. Eme érdekes srovarok vizsgálatánál pl. meggy-
zdtem arról, hogy az sibb fajok jól fejlett jjotrohszelvényeinek

mindegyike fölött egy-egy csökevényes sszelvény foglal helyet s

ez annál nagj^'obb, minél sibb fajokat vizsgálunk, úgy hogy figye-

lemmel lehet kisérni, a mint a- Blattidák eredetileg nagyobbszám
potrohszelvényei a látcs gyrinek módjára mikép tolódtak mind-

jobban egymásba, míg létrehozták azt a khitintokot, mel}'' mostan

már csak 10, azeltt azonban legalább 13—15 szelvénvbl volt (issze-

3. rajz. — A Chrysopa pallida Schxeid. hímjének ivarszelvé ye.

téve. Ha pedig a Periplanela orientális potrohát vizsgáljuk, akkor

azon 10 szelvénvt lehet megszámlálni, ezek között azonban a S. és

9. csökevényes s eg,ymás alá tolódtak, de azért ezek sem az ivar-

szervek, sem ivarszelvényeik alkotásában nem lettele felhasználva,

hanem a 10. j^otrohszelvény az, a mety subgenitalis lemezzé, a nös-

ténjaiél kezdetleges petetok-tartóvá fejldött. A hímeknél azonban

még ez a subgenitalis lemez sem alkotja a penist, st a penis már
csak azért sem lehet a 10. potrohszelvénjaiyel összefüggésben, mint-

hogy fölötte egy 11., de már eg'észen csÖkevénj'-es kettéosztott szel-

vénymaradék-, az ú. n. „madárfej" jelenik meg, mely voltaké]) a i)cnis

támasztó és függeszt készülékévé fejldött s mel}^ a 10. potroh-

szelvénybe mél3'en be van ágyazva. (4. rajz.) Igen valószínnek lát-

szik tehát, hogy a potrohszelvények alatt elrejtett penis voltakéjjcn

nem az utolsó potrohszelvény származéka, hanem egy átalakult

bels ivarszerv, mely csak az idk folyamán, tehát másod-
lagosan nyerte khitines keménységét.

,
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Ha mindezeket a tényeket igazi értékeik szerint mérlegeljük,

akkor az a Ii,ypotliesis, mely a bolhákat a reczésszárnyú rovarokkal

iparkodik közelebbi összefüggésbe hozni, mindenesetre veszít jelen-

tségébl s egyelre nincs okunk arra, hogy a BijHera-elniélGtet

végleg elvessük. A l^olhák és legyek között, a mint láttuk, ugyan
még nagy hézagok tátonganak, de viszont azok fejldésében s más-

részt végtagjaik alkotásában kétségbevonhatatlan párhuzamokat le-

het felismerni. A fejldésiiek annyiban van jelentsége, minthog}^

a bolhák tökéletes átalakulással fejldnek. A metamorphosis-nak ez

a neme pedig csakis azokra a rovarokra jellemz^ inelyeknél a lárva

az imago-tól lényegesen különbözik s az átalakulások egész során

kell átesnie, míg eléri a szülk képét. Ily átalakulással csak maga-
sabb rovarszervezet fejldik, mert minél tökéletesebb valamel}'' rovar,

annál hosszabb idre van szüksége a lárvájának, hogy szervezetének

"OTT K

4. rajz. — A Pcriplancta orientális L. hímjének ivarszelvénye. — a = az

lígynevezett madárfej, c = cercus, p = peuis, st = stylus, VII—X =
potrolaszel vf nyék.

primitív fokáról egy magasabb organisatio színvonalára emelkedjék.

Ebben a nagy átalakulásban azonl)an a szárnyak kialakulásainak is

tetemes része van s csakugyan ikmu ismerünk tökéletes átalakulással

fejld rovart, melynek szárnya ne volna. Hogy a bolháknál a szár-

nyak nyomaival még sem találkozunk, azt a parazita életmódjukból

könny megérteni s még könnyebb abból, hogyha a bolhák szerve-

zetét élsköd alsórend legyekével hasonlítjuk össze. Ezeknél szár-

nyatlan alakokkal szintén találkozunk, melyeknek azOnban a vég-
tagijaik alkotásában is ol3'au sajátságokat lehet felismerni, a minket
az összes többi rovarok között épen csak a bolháknál találunk.

A csípk kifejldése s felszabadulása ugyanis már némely Myceto-

philidán, Phoridán és Stethopathidán is megkezddik s a bolhákon

a csípk már mint ugrószervek, st az ugrás egyedüli szervei gya-
nánt szerepehiek. Az ugrószervek kifejldését tehát konvergentiával-
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sem magyarázhatjuk, minthogy az ugrás tehetsége mmdlíét esetben

a csípk sajátságos kialakulására vezethet vissza. Azt hisszük tehát,

hogy a végtagok szerepének itt sokkal nagyobb alaktani jelentsége

van. mint azt eddig gondoltak s a jövben talán éppen ebben fog-

juk azt a vezérfonalat felismerni, mely a Dipterák és Aphanipterák

szervezeti rokonságára vezet. Ezzel korántsem mondtuk még azt,

hogy a bolhákat egyenesen a legyekbl kellene származtatni, vala-

mint azt sem állította soha senki, hogy a lepkékben a Tj-iehopterák

egyenes utódait lehetne felismerni. A két csoport kíizs és sok te-

kintetben feltnen megegyez l)élyegeibl és összehasonlító fejl-

déstanából azonban mégis sikerült megállapítani azt, hogy a lepkék-

nek és Trichopterákuak egy közös scsoportban kell gyökerezniíilc.

Ugyanezt állíthatjuk a bolhák és legyek rendjérl is s a ki ezt a

nézetet vallja, az többet mondott, mint az, a ki a bolhák csoportját

kikapcsolja a töl^bi rovarrendekbl és külön helyet biztosít számukra

a rendszerben. Mert a bolhák egynéhány magas szervezeti Aonásuk

daczára is paraziták, melyek tehát csakis a^j más rovarcsoportból

származhattak.

A bolhák seit ma még csak sejtjük. Sejtjük azokban a l)i-

pterákhoz hasonló parazita szen-ezetekben, metyekrl tudjuk, hogy

az ugrás tehetségével csekély mértékben ugj^aji, de már fel voltak

ruházva s hogy másrészt még szárnyaik is voltak. Hogy az ug.ró-

szerv és a szárny az sfejldés pálj^áján nem fejldtek párhuzamo-

san, az természetes. Az egjnk szervnek tehát okvetlen a r-egressiv

fejldés lejtjére kellett jutnia, k. fejldésnek ez az iránya pedig

csakis a szárnyat érhette, mert könny belátni, hogy a parazita álla-

ton a repülés szervei hamarább fejldnek vissza, mint a mozgás esz-

közei. Viszont annál valószínbb az is, hogy az uo-rásra már kezdet-

ben is alkalmas végtagok nem hog}" elcsenevészesedtek volna, ha-

jiem ellenkezleg, a szárnyak rovására, de azok pótlására is bizonyos

irányban tovább fejldtél^: s kezdetben csak eg3^es, késbb azonban

az összes ^'égtagpárok is ugrásra allíalmas szervekké dift'crentiálód-

tak. S ennek az ugrótchetségnek köszönhetik a bolhák azt, hogy
különböz jnagasabbrend állatok élsködivé váltak. Ezeicre ugyanis

bizonyára alsóbb szervezetekrl származtak át, mert bolhákat nem-

csak emlsökön, de madarakon is találtak, st az újabbi vizsgálatok

szerint íiz Ecl(idno2)h(íga ambuláns Or.L. nev fajban egy ohani bolhára

is akadtak, meh' kígyókon él. A kígyókra a bolhák mindenesetre

rovarokról vándoroltak át, mert a mint tudjuk, szükség esetén a bol-

liák szrös henn'ókon is élnek, st Jiázilegyeket is megtámadnak.
A'ilág-os tehát, hogy a Ijolhák Ivczdetben csakis más rovarok j)arazitái

\()ltak. iinien terjedtek át a lüdegvér gerinczesekro, majd a mada-
rakra s végül az emlsállatokról az emberre. Minthogy pedig a ro-



varok küzütt egyedül csak a ])iszokl)au és szemét kö?;ütt él légy-

lárvák életmódja emlékeztet a bollialárvák életére, bízvást föltehetjük,

lioo'v a, bolhák és leü'vek eredete közös. Ezt a búvárok iavarésze

most is elismeri s Hevmoxs, a ki 15 év (dtt még- magas válaszfalat

.vont a Dipterák és Suctoriák között, ezt a következ szavakkal siet

ledönteni:^ „A bolhák eredetérl édes keveset tudunk. Bolhák való-

színleg már az emls állatok és az emberiség megjelenése eltt is

léteztek, de hogy milyen rovarokból származtak, az l)izon3^talan. T.eg-

valószíníibb méo-, hogv a bolhák legveklK'íl alakidtak ki s hogv ezek

között alacsonyszervezet szúnyog'szer legyek tekinthetk kiindnló-

pontul, melyek talán a Bibionidákhoz és ^h'cetophilidákhoz állottak

legközelebb." Ali tehát nem fogjuk túllépni a józan zoológiai gondol-

kodás határait, ha a Dipterák és bolhák seit sajátságosan alkalmaz-

Icodott slegyekben keressük s a jöv])en nem is várhat nagyobb

feladat az entomologiának eme ^-ajudó szaktudományára, mint az,

hogy i^zeket az salakokat meg is találja.
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Gross-Schmetterlinge. — IV. Baud. Die Gross-Schmetter-
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artigen Xachtfalter. Verlag des Seitz"schen Werkes (Alfréd

• Kernen) in Stuttgart, 1915. p. I—Y, 1-479 und 1977

Fio'uren auf 25 kolorierten Tafeln. Preis in zwei Bande

gebunden Mk. 40.

—

Seitz nagyszabású munkájából most jelent meg a IV. kötet,

melylyel a i^alearktikus táj nagylepkéit tárgyaló rész befejezést nyert.

Ez a kötet az araszolok [Geometriclae] családját tárgyalja L. B. Prout

szakavatott tollából, a ki ezt a lepkecsaládot hat alcsaládra osztja

(Brephinae, Oenoclirominae, HemitJieinae, AcidaUinae, Larentiinae, Geo-

vietrinae), melyekbl 3682 alakot ismertet és ezeknek több mint a

felét (1977) képben is bemutatja. A palearktikus rész négy kötetében

ezekkel íisszesen 15,444 lepkealak ismertetett, meh-ek közid 12,247

került képben való bemutatásra is, tehát a nagylepkék oly nagyszámú

képviselje tárgyaltatott így összefoglalóan, a mire a szakirodalom-

ban eddig példa még nem volt. Úgy a szerkeszt mint a munkatár-

sak megtalálták a helyes mértéket ott, a hol az szükségesnek mu-

tatkozott, a szövegben a terjengsséget mellzték, csak a leg-fonto-

1 Brehm's Tierleben IV. Auü. 11. Bd. Die Vielfüssler, Insekten und

Spinnenkerfe. p. 367.


