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Rovarok osztálya • .lz +zel t'lábuak _törzsébe tartoznak • .l
lCSldön"találhaté -állatfajolalak,
több mint á'f'ele Ikb~ 70.,OfbO/'
rova'r.ralamennyirejellem,z6
..:azlzekre tagolt végtagok~egjele,
nése .• A féreglábuak
állat törzsébe tartozék' az 4slégcsovesek,
közhUlad alakok az izel 1;lábuakés a gyUrtisférgeksajátosságal
t egye,,sitlk.
Ezeknek testalk~ta
féregsz'erU, szelvényezett~,A
v6gtagjaik
a ,legkfilönbözc5bb életm6dokhoz alkalmazkodnak. Látjuk' tehát,- hogy
'.,. t5rzafej16dés
során az élet fenntartása'szempontjáb6lelc5nyös,
s~játságai
gyarapodnak.-"
"
",
,'
."

.

..'

, .lz ,izel tlábuak törzaéhez a k(5vetk~z6 osztályok
,ltákok, százlábuak,
rovarok" és póko'kt
'

tartoznak:

'

2" A Rovar testriszei.
Három test-tájuk
van:'1:l fej, :8 to'r
és a. potreh~ ;Képüllk 's- svábbogár széts,zedett, testréazei t ,mutat,ja. '
.1 fej kétoldalán
helyezkedik
0sszetE!tt szem. Itt találha~,
'
ták,a esápokés
szájszervek
i~.tor
3,gyUrüb6l 'áll, el',
kl:5zép _
:
'ésaz ut6tor hátolda,lár6l
'indul ki "a-szárny. , J. ru~stény svábbo-""
'gár szárnyai eS<5kevéniesek• A,potroh szlnt'~gyUrijkb'l'tev6dik:,,' '.' i
,össze s ezek a s"ábbogárnál mozgek9l!lyan' ,kapesolc5dnakegymáshoz.
":.~
, 'la. rovar,oknak ktUs6'vázuk."aIit'
ennek anyag~ kitin.
"', _:~,:"
':,';
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), 'A's~ábbog'ár's~áj~észei.,A
"svább~~4r'~zájJlyilásátPárQs
'és páratlan- szá~,..észek..:veszik- k8rUl~ Alul van az' als6ajU. amely~
_hez két,- ízekre tagolt tapogatókapeso16dik.
Az als6 ajall két ',"
'Óldalán helyezkednek el' az állkapcsok,
amelyekhez szintén iz'ek're tagolttapogat6k
csatlakoznak.
:PelU~ vannak a nagy, fUrészes
'sz'éli! rágók.A
l'ág6k igen kemény lemezek. Ezekkel 'rágja ineg az
állat a táplálékát •• száj~yilási
felllr61
a fels6~ajak~edi~
A,
,szájszervekszelvényenként
egy;"egy végtagpárátalakulásaután
, fej16dtek.
A rág6 s'zájazerv l:1elyett a .rovarok más csopo,rtjai-nái
a különböz6életm6dhoz~va16'alkalmazkodás.k(5vetkeztében
a száj
szerkez,ete külBnböz6képen alakult. '/pl ~ llya16-,' s'zi v6-, az vószur6./
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_ " !',,:- összetett
szem;" r'ovar'szeme nagyon apró ,részekb6l áll,
melyeket -killön-l:tilltln-esak mikroszkóp alatt láthatunk. ~,J.z ilyen'
, szemeket 6sszetettneknevezzUk~'
Kis~rletek- bizony1.tják~ hogya.
'
"szem egy ré'szecskéjecsak
egy kisdar'abját'látja
annak a·tárgy-, ':
nak, 'ámeiy.et a rovar náz.; Az ,egész tárg7képe:a
rovartssszetett
'
szemében llyenképen~ok
részécskéb,6l a+akul k1.I~t
a látást
,,"
mozaiklátásnak
nevezzUk.'
,
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5. 4 svábbogár bels6 szervei.~rovarok_emászt6
rendszere
es6formájl1•.A - felaprézet t~táplálék~e~6ször ~ ganatba , :J.,nnen
a
mye16cs6be kerúl, ahol megnedvesedik és apr6adagonként arág6gyomorba jut.•A rág6gyomor falában er~s,.gyürt1s izom van.
6szszehuz6dik:.az 4tel.~nem tud tovább haladni. Iz az izom szabályozza a tápláléknak a következdbélrészbe, a középbélbe való
,jutását is. A kHzépbélfalát alkot~ sejtek em~szt6 nedvet válasz,tanak ki t a köz'épbél ai emészt6gyomor. Ha rovarral valamilyen ártalmatlan festékat etetank, látjuk, hegy a középs6 bél falán át
bejut a szervezetbe~ Ebbena bé~szakaazban tehát nemcsak az
~mésztés,hanem ~ megemésztett táplálék felszivódása is végbemegy.
iz utóbél a legutols6 szakasz. Az emészthetetlen táplálékmaradé~ok itt gy!lnek ~ssze, 'ásitt szivódik fel a viz. ) középs6 és
utóbél határán 1~v6/csöveeskékben megy végbe a kiválasztás, ezek
a kiválaszt6szervek.
'

H,

A rovarok szive hosszu cS<5vecske,amely a test háti oldalán
huzódik végig. Kamrákból áll, A ,legelsó kamra a f6verdérbe folytat6dik, mely a fejhez viszi a vért. A háts6 kamra vakon végz~dtk. Az aortáb61 /verdérb61/ a vér kiömlik, a szervek között levd
Uregekbe. A sziv elernyedésével a vér a testüregb61 a kamrák falainak nyilásán keresztül;-juta szivbe. Az összehuz6dásnál ezek
a ~yilások bezár6dnak. Az ilyen tipusu vérkeringéat nyiltvérkeringésnek nevezzük.'
,
, '
6~ A rovar légcsöve és idegrend8ze~~. A rovarok testének
mind a két oldalán·szelvényeként-l-l-hosszukás hasadék, lélegz6nyilás láthat6. Itt jut a leveg~ a légcsövekbe; traeheákba.A légeaövek a rovar egész 8zervezetét behá16zzák és a levegdt majdnem
minden sejthez eljuttatják. Amikor a potroh összehuz6dik; a légcsovek összeszorulnak - ekkor történik a kilélegzés - amikor a
.potroh kitágul, akkor pedig a belélegzés.
A rovarok idegrendszerének központi része a hasoldalon végighuz6dó idegköteg, melyen az állat minden egyes teatszelvényének megfelel6en egy-egy megvastagodás, idegduc található. Lényegileg ugyanolyan hasduclánc mint a gyürUsférgeké. A fejben;er6sen
megvastagszik, s gytirűalakban veszi körül a,garatot. Ez a gara,t,ideggyürU. At garatideggyürüt erds idegek, kötik össze a szemmel;
a látás szervável. A tapogat6sze-rveket a lábakon és csápokon lév6
tapintó serték képviselik. A. csápeg~ttal
a'szaglás szerve is.
Hall6szerv esak kevés rov~~nál fejl~dött ki.
.é

-

.

,

7~ A rovarok rendjei. Diasorozatunk a következ6 rovarrendekkel foglalkozikl
'
1/ Egyenes szárnyu rovarok rendje
2/ Kérészek rendje
3/ Szitaköt6k rendje
4/ Bogarak rendje
5/ Hártyáaszárnyu rovarok rendje

/
!
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61 Reeésszárnyu rovarok rendje
71 lepkék ~endje .
,

:81 ~ég7ek

,

l'

v. kétszárnyuak rendje
'1 S~lp6ká~ rovarok rendje
lel !etvek. rendje.
'

li Eglenes szárnyu rovarok· rendje. Az 6a1 rovartipus kép,visel6i. -;~'t-pár-szál'Ilyuk,közt1l·áz-eltils6
keményebb, a hátulsó
-pár számár~ feddUl, szolgálnak. C~aknem valamennyi faj rosszul/repiU. ~azdaságiszempontbél
ll8.gyrésztkárosak, mert a rétekel!l,
lege~6kön, Tetésekben IIIagy,károkat 'okoznak. 'Legismertebbek' a es6'tány~k, sáskák, 8zöeskék.tüesök.
.
,-.'Svábbcgár.lten 'ól 1smert egyenes sz.árnyu rovar, melyet
te§vesen lilivl!1ak-~9gárnak.J,.
kép baloldalán a svábbogár n6st':tl1ét
lát juk, potroh végén a petetokkal, melyben apeték vannak~ A pet4kb6l kikelt 'lárvák a kifejlett állath.oz hasonl<sak. J.:~obboldalt .'
láthat6 himnek szárnyai JÓTal fejlettebbek, mint, a a6stényeké..
'
jtelhullad~kkaltáplálkoznak.
'

lO~"" Marokkói, sáska. ~áákajárás idején nagy tömegekben je,l'ennek~meg~és- eria ..
:rágéikkal,a gabQnát, dea kerti veteményeket __
'is elpuszti t j ák. 'Régente árkokat huztak vonulásuk elé t .ma.'f61eg
a Szovjetunióban sáakafésUkkel. pulykák éá baromfiak terelésévei
tiarepiiltlgéprtSlpermetez~tt mérgekkel is irt~ák. R~szilnkr'l e1lanUk a biol6gia vé&ekezés a,hasznos madarak védelmében nyilvá,Buljon'meg.
_
ll) Kérészek rendje, Kicsiny, terékeny testtl rova_~ok tartoznak·ida,-~elyek-a-fijldt5rténet 6korát61 k~zdve már megtalál~
haták, Egyik leg6sibbro!atcsoport~'Átalakulással:rej16dnek,
de
a bábállapot fej16dési stádiwnaik,kB3til kimarad.'

12;'" TiszaTirág;

~rváj-a Jévig fejl6dik a partmeJlti vi zekben. Teszél1·eaetéJl-8z'iszapos talajba ásott járataiba huzódik
Tissza. A kifejlett rovar élete mindössze néhány,óráig tart. Nagyobbfoly6ink_mentén~
'meleg nyári id6ben óriási mennyiségben találhatók. ,;!,u:'Sztulásuk
ut'ánhullájuk ellepi a folyók vizét.' Igenfontos hal'e'laség.
·IJ;·~zitaköi6k rendje; Jz ls az 6si rovarrendek' közé tarto.zik. ~eltb'-Jlagyságu, "szinpompás, 'keresu testü rovarok. Ragadozó
él,etmódet folytatnak. Lárváik a békap0rontyot "kishalat is me g-.
támadják, de' a kifejlett áli'at nagymennyiségfi' káre a rovar pusz,titásával hasznGt ls hajt, -,

'14, Szi takötcSt ~izek mentén ide-oda eikkáznak. Egyes ',:rájaik
a repül4t-más-faj~k a pihen6 rovarokra vetik magukat és erds rá, g6ikkal Izétmareangolják azokat,..
'
,
-IS,·Hártyáaszárnlurovarok

rendje. J. darazáakat,méheket,
'58, .
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',.,

hangyákat soroijuk ebbea.rendbe~ Teljes átalaklllással fejl6dnek,
~ellegzetes .hár.tyás szárnyukról felismerhet6ko ,G~zdaságilag j elent6sek, mert a méhek, fUrkészek, po asméhe k igen sok hasznot
hajtanak~ ..

. i§,i.

J. háziméh fe,jI6dése,~A méhek esaládban élnek és kasban vagy

az·emberek-által-készitett kaptárban telepednek meg. kméncsalád
munkásméhekb6l lll, 1 méhanyáb6l 121 és néhányszáz heráb6l 131
áll.'Aherék a himek.-Ha a méhsejteket megvizsgáljuk, láthatjuk,
hogy ~em egyforma. sejtből' áilanak~ .,..
legkisebb sejtekben.a munkásméhek, a nagyobbakbana herék, a legnagyobbakban a méhanya
fej16dik ki. A legnagyobb éslegkisebb sejtekbe a méhanya a meg- .
termékenyitett petéket helyezi. !középs6be'a meg ne~ termékenyitetteket. Mindegyik sejtben fehér, lábatlan ldrva keletkezik,Az
.elsd napokban mindegriket teljes táplá16~nyaggaltáplálják, Di'elyet a munkásméh fejében található külön mirigy választ ki, •
lárvák fej16dnek ~z apr6 sejtben ée áttérnek a virágpor ée a méz~
táplálékra, A méhanya-lárvafejl6désének egész ideje alatt réndk-lvültápláló tejet kap~ Az.~ számnál a kibujó méh~ya látható.
,Ennek egyedüli szerepe.a kasban a peter~kás. )lyáron,egy nap alatt
11~12 ezer petét is rak, Az egy,nap alatt lerakott peték sulya
eléri testének sulyát.
.
A munkásméhek po t rohénak als6 oldalán sz6rtelen ré'szeeske
van - a viasztükör. Ezek láthat6k a 6. ábrán. Itt válik ki a'belsd mirigyekbdl,a viasz,Amikor már elegendéSviasz halmoz6dott
fel, a meh potroh~ alá hajtja fejét és felsd állkapcsávalleválaaztja 'a viaszdarabokat, majd ugyancsak állkapcsaival felépiti
a vias~b61 a hatoldalu lépsejteket~ - A ?-$~ ábrán $ különböz6
fej16dési .fokban lévd lárvák láthatók, ~ 10,.ábrán a sejtben lévd
b~~

,

17,' A "házimeh lába,.Avirágokr61 amunkásméhek összegyUjtik
a virágport·1s •.·~esttiket,iábukat is sUrUn'boritják a sz6rszálak,
.'
amelyek közt megmarad a "~por".
A méh lábával golyóvá gyurja
a himport és 'aháts6 lábszárán .lév~ mélyedésbe t a kosaracskába
helyezi. Illa kosr~cska Uuritése a lábels6, kiszélesedett 1zéveltBrténik, amelyet er6s chitin sz6rsorok boritanak:ez a kefécske. lalA mdh a kasba magával hozott himporkészletet viaszoe
tejbe dörzsöli~a ilyen m6donbiztositja a család számára a j6
fehérjetáplálékot~
,
.

le.'

,

'

l'rilehekrajzása~' Ha a mehcsalád,tul .népes lett és 8 , .
kas s~üknek-bi.zGnyult,-&·',inéhek
egy része a régi méha,nyáv,alegyütt
elrepül. l ~repült méhanyaa kastóI nem messze, valamelyik fán
,telepszik meg. ~örttlötte
a méhek sürü gomolygó r~jt képeznek.
.

.'...

.

.

.

-19'• .Ahárom méh tipus. II J. méh anya. Szerepe, a kasban a

peterakás.·~yáron·l-nap·alattl~.ooo-12~ooo
petet is rak. 21 A
munkásméhek, ndstényaktde.~zaporodási szerveik nem fej16dtek ki.
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V:irágr6l virágr~ replilnekés felszivják $Z édes' nektrát 6s 6sszeszedik ~ virágport. ~f:ils6 6isbels4 szervezettségük
ehhez az életmódhoz alkalmazko'dott. 3./ A herék. lUinméhek. JSzUltik néhán.ylOQ
él "'egy-egy kasban. Er5stestü, fejlett toru méhek, egyetlen sze'repUk - közUlük egynek ~ ~ lIÍébanyamegtermékenyitése.

ae)' lei~

A
A képen egy. méhkaptárb6l
A jobb-'sarekban' ,)11 egy 'lezárt any~böles6

kiemeItIépet
látunk. ,
van, melyben a méhanya
fejlddik. Mellette 12/egy épüld anlabÉSles6 látszik. Jabb szélen
13/ egy anYabölcs6b61~~ppen
kilép a fiat~l anya, .,lép,fels6,réS~~ll 15/
lefedett, ,mézzel, teli sejtek láthaták • .Mellette 16/
Virágpor raktárakat látunk. A,lép aljában le:..~/ a I'ödaJttés'fcS:'"
detlen fi~sitások, lárvák láthat6k, mig a jobbdIdalon /4/ ~be~
rék nagyobb sejtjei vannak.
'

a

21,• .FUrkészdarázs:, ~ fÜTkészdarazsak a rovarok petéjébe ,
lárvájáea, -vagy -bá'ejába,·re.kjákpetéjüket, azért a biológiaivé,dekezés ha~llGs segit6i. Aképen
a gabonapoloska
petéj~be egy szs''badszemmel alig látható. majdnem mikroszkopikus
gab onap o.Lcaka-,
fürkész éles esóformáju tojócsövével keresztülfurja ~ pete hártyáját és beleereszti a maga apró petéjét. ! ~bujt lárva megeszi a,poloska-pete
t~rtalmát 's ennek b~lsej~ben alakulátbábbá.
22,. A. fUrkészdarázs a fenyódarázs lárvájába petét rak, A
hosszu·tojáes~vel·ellátott,n6atény-feny~darázs-farkész-a-sernyák
testébe esempészi be petéjét. A k'pen ~ fürkészd~rázs a feny6ben
rág6dó nagy feny6darázs lárvájábe tojja petéjét.

13. ,Gub§csdarázs, A n6stériyek a növények testét aebzik meg.
A. megtámadott-nevény-d?-ganatot,
gubacsot fej~eszt. Ennek huaos
anyagából táplálkozik a lárva addig, amig darázzsáfej16dve
ki,
nem szabadul. It. cserfa gubacsait esersav ta.rtalmukért gyüjtik'és
b6rcserzésre használják.
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