
A Bogárszemmel egy 3D-ben felvett, természetben játszódó, élő akciófilm. A 
felvételek Borneó szigetén és egy erre a célra épített stúdióban készültek az 
angliai Oxford mellett. A film igazi különlegességét legjobban Sean Phillips, 
a film operatőre tárja elénk, amikor a felvétel titkaiba avat be minket: „Azzal 

az ötlettel, hogy a Bogárszemmel-t 3D-ben forgassuk, az volt a célunk, hogy a nézőt egy olyan világba 
kalauzoljuk, amelyet semmilyen más módon nem láthatna. Az ilyen szintű betekintés jóval közelebb 
hozza a nézőközönséget ehhez a világhoz és lakóihoz, együttérzést és megértést keltve. 
Amikor a világra tekintünk, azt alapvetően saját szemeinkkel látjuk, amelyek körülbelül 3–5 cm tá-
volságra vannak egymástól. Ez a legtöbbünk számára lehetetlenné teszi, hogy bármit 14–15 cm-nél 
közelebbről jól láthassunk. Ilyen távolságra nemcsak fókuszálni nehéz, de az ebbe a tartományba eső 
dolgokat térben sem láthatjuk. A Bogárszemmel túlnyomórészt éppen ezeket mutatja meg. Annak ér-
dekében, hogy ilyen közelről 3D-ben láthassunk, a kamerarendszerek lencséit az emberi szempárénál 
sokkal kisebb távolságra kellett egymáshoz helyezni. Ehhez hét különböző kamerafeltétet használtunk, 
amelyek képesek voltak 2 métertől 1 mm-ig bármilyen távolságot a szemünk elé varázsolni.” 
A Bogárszemmel 3D című film két főszereplője, egy imádkozó sáska (Hierodula membranacea) és 
egy pillangó (Papilio memnon) a borneói esőerdő ugyanabban a részében látja meg a napvilágot. 
Az imádkozó sáska és a pillangó Földünk legváltozatosabb csoportjának, a rovarok osztályának két 
képviselője. Élőhelyük egy elhagyatott és roskatag vityilló melletti lombozat a folyó szélén. Itt kö-
vethetjük nyomon fejlődésüket és növekedésüket. Az imádkozó sáska kifejléssel fejlődik: a petéből 
kikelő állat nagyon hasonlít a kifejlett rovarra, csak sokkal kisebb. Növekedése során kitinpáncélját 
többször levedli, mire ivaréretté válik és szárnya lesz. A pillangó teljes átalakulással fejlődik, amely-
nek szakaszai a pete, a lárva, a báb, és a kifejlett rovar. 
A két főszereplő életének nyomon követése közben az élőhelyet benépesítő seregnyi más rovarral 
ismerkedhetünk meg. Néhány sikertelen próbálkozás után a ragadozó imádkozó sáska ösztönétől 
vezérelve zsákmányul ejti a pillangót. A történet felemelő lezárásaként felfedezzük, hogy a pillan-
gónak még korábban sikerült leraknia a petéit, és a film végén utódja kikel az apró petéből, és foly-
tatódik tovább az élet körforgása. 
Az útmutató olyan feladatokat tartalmaz, amelyet a film megtekintése előtt és után a tanárok a tan-
termi foglalkozások során felhasználhat-
nak. 

Demjén Zsófia
rovarász
Fővárosi Állat- és Növénykert



Elsőként ismerkedjünk meg közelebbről a két főszereplővel! 
Az alábbi rövid leírások betekintést nyújtanak a két rovarfaj egymástól igencsak eltérő életmenetébe.

A film két főszereplője

Papilio memnon
Magyarul ázsiai óriáspillangónak is nevezik. Látványos, nagyméretű pillangó, szárnyfesztávolsága 
akár a 15 cm-t is elérheti (közel tenyérnyi nagyságú). A nőstény szárnyai mintásak, vörös, fekete és 
fehér színekben pompáznak, míg a hímek egyszerű fekete színűek, és szárnyaik felső oldalát fémes 
kék sávok díszítik. Dél-kelet Ázsiában él, a nyílt vidékeken és az erdős területeken is előfordul, bár a 
nőstények az erdővel borított helyeket jobban kedvelik. Életüket magányosan kezdik, mivel a nős-
tények egyenként rakják le petéiket a tápnövények leveleire, amelyek különböző citrusfélék, példá-
ul citrom, zöldcitrom, vagy pomelo. A kis hernyó körülbelül egy héttel a lerakást követően kel ki a 
petéből, ekkor még csak 2-3 mm-es nagyságú. Életének elkövetkező 5-6 hetét az evésnek és a nö-
vekedésnek szenteli. Ezalatt 5 vedlésen esik túl, közel 5 cm hosszú és hüvelykujjnyi vastag lesz. Az 
utolsó, ötödik vedléssel kezdődik el a bábbá alakulás. Bábállapotban a hernyó teste teljesen feloldó-
dik, és az így létrejött „levesből” később megformálódik az új test, a fej, a lábak, a szárnyak és az ál-
lat többi része, amely a kifejlett lepkét alkotja majd. Az egész folyamat durván két hétig tart. A kibú-
jó lepkének már csak annyi feladata marad, hogy párt találjon, és ha nőstény, akkor a petéit lerakja. 
Küldetését csak sorozatos viráglátogatással szakítja meg, hogy a nektárból energiát nyerjen a repü-
léshez, a párzáshoz és a peterakáshoz. 

Hierodula membranacea
Magyarul ázsiai imádkozó sáskának is nevezik. Nagyméretű imádkozó sáska, testhossza a 10 cm-t 
is elérheti. Dél-kelet Ázsia nagy részén a legkülönbözőbb élőhelyeken megtalálható. A kis imádko-
zók a kifejlettek miniatűr másaiként kelnek ki a petéket tartalmazó gubóból (kokonból), amelyet 
kétszáz másik lárvával osztottak meg. Ebben az életszakaszban alig fél cm hosszúak, és távolról leg-
inkább hangyához hasonlítanak. Ez egy kézenfekvő fogás a legfőbb ellenségeik, a madarak ellen, 
mivel azok ritkán eszik meg a hangyákat. Ahogy növekednek, kültakarójukat többször is levetik. 
Szárnykezdeményeik egyre fejlettebbé válnak, és végül utolsó vedlésükkel teljesen kialakulnak. Így 
felkészülhetnek a kifejlett kori szerepükre, a párkeresésre. A nőstények jóval testesebbek a hímek-
nél, így ezek számára – törékeny testalkatuk miatt – igazi kihívás a párzás. Ez azért sem biztonsá-
gos, mert köztudott, hogy a nőstények még párzás közben is megehetik őket. A nőstény néhány hé-
tig elraktározza a spermiumokat, egészen addig, amíg hatalmasra duzzadt potroha már jelzi, hogy 
eljött az idő a peterakáshoz. A megfelelő helyet nagy körültekintéssel kutatja fel, és mivel elég koc-
kázatos a művelet, gyakran az éj leple alatt dolgozik. A petéket a potrohával előállított habos anyag-
ba ágyazza, amely megfelelő formájúvá keményedve egy vízálló védőburkot képez, és a kikelésig vé-
delmet biztosít az utódok számára.

Az ízeltlábúak törzse
Az ízeltlábúak törzse a legtöbb fajt magába foglaló állatcsoport. Csak rovarokból több mint 1 millió 
fajt tart nyilván a tudomány, és természetesen az egyedszám tekintetében még csak közelítő becslé-
sekre sem vállalkozhatunk. Az állatfajok több mint ¾-e ízeltlábú.
Az ízeltlábúak itt élnek velünk, nap mint nap találkozunk velük, mégis néhány megszállott kutatón 
kívül a hétköznapi emberek kevéssé vesznek tudomást róluk. Általános ismereteink e világunkat 
alapvetően benépesítő – faj- és egyedszámban is uralkodó – állatcsoportról igen szegényesek, sőt 
tudásunk róluk még manapság is jócskán bővelkedik tévhitekben és hiedelmekben. 
Elsősorban negatív kép él az ízeltlábúakról, mivel leginkább kártevőkként, betegségterjesztőkként 
vagy veszélyes, méreggel rendelkező állatokként hallunk-tanulunk róluk. Pedig az ízeltlábúak kö-
zel 99%-a kívül esik ezeken a kategóriákon, és az ember számára nemhogy káros, de a természet-



ben alapvetően betöltött szerepe által közvetlenül vagy közvetetten hasznosnak tekinthető: pótolha-
tatlan ökológiai szerepe miatt komolyabb megbecsülést érdemlő állatok. 
Például nem is gondolnánk, hogy a növények megporzásával mennyi hasznot hoznak számunkra 
a rovarok. „…Ha a méhek kipusztulnának a Földről, az emberiség legfeljebb még 5 évig maradhatna 
életben.” (Albert Einstein)
Nyugat-Európában és az Egyesült Államok modern mezőgazdaságba vont területein az intenzív 
vegyszeres növényvédelem következményeként annyira lecsökkent a beporzó rovarok száma, hogy 
a termények és a vetőmagtermelés megóvásának érdekében kénytelenek a termőföldek környékén 
különböző vadméheket és poszméheket megtelepíteni.

I. Készítsünk a gyerekekkel vadméhlakásokat!

FELSŐSÖK

Ezt akkor tehetjük meg, ha van az iskolának kertje vagy védettebb zöldterülete, ahová a „lakások” el-
helyezhetők, és a biztonságos megfigyelésre is lehetőség van.
A vadméhek (faliméhek, pelyhesméhek stb.), amelyeknek a lakosztályt készítjük, magányosan él-
nek – ellentétben a mézelő méhekkel. Lárváik számára keskeny üregekben virágport halmoznak fel, 
a virágporkupac mellé teszik a petéiket, így a kikelő lárva bőségesen el van látva táplálékkal. Az el-
raktározott virágpor elegendő a felnövekedéshez és a bebábozódáshoz. A méhanya a bölcsőt sárral 
lezárja, és magára hagyja: utódai egészen kifejlett korukig a bölcső védelmét élvezik. A frissen átala-
kult méhek ezután átfúrják a falazást, és elindulnak, hogy a leendő utódaik számára virágport gyűjt-
senek, és eközben a virágokat is beporozzák. 
A méhlakások elkészítéséhez üreges szárú száraz növényekre (nád, kukoricaszár, bambusz stb.) vagy 
15–20 cm vastag fahasábokra, apró lyukakkal készített téglákra lehet szükségünk. 
Többféle vadméh is élhet a környékünkön, ezért érdemes különböző méretű „lakásokat” készíteni. 
A vadméhlakások 5–10 cm hosszú üregek, lyukak, amelyeket löszfalakba, talajba vagy egyéb puha 
közegbe vájnak, illetve üreges növényi szárakban, más rovarok által elhagyott járatokban vagy egyéb, 
megfelelő méretű természetes vagy mesterséges lyukakban készítenek el. A különféle vadméhfajok 
3–15 mm átmérőjű lyukakat választanak vagy készítenek bölcsőik számára.
Üreges szárú növényekből egyszerű módon készíthetünk vadméhlakosztályt. Vegyünk például egy 
jó maréknyi nádat, és vágjuk kb. 20 cm-es darabokra! Széles szalagokkal vagy vastag spárgával ké-
szítsünk laza nádköteget a levágott szárakból, lehetőleg úgy, hogy a szálak együtt maradjanak, de az 
üregeiket ne nyomjuk össze! A köteget ezután vízszintes helyzetben rögzítsük egy védett, de jól lát-
ható helyen! Faágra, bokorra is fellógathatjuk, vagy készíthetünk kis fapolcot a számára, amelybe 
akár többféle méretű méhlakást is elhelyezhetünk. A nádszálakat nagyobb átmérőjű (pl. műanyag) 
csövekbe is betölthetjük úgy, hogy a lyukak kifelé nézzenek, így addig tűzdeljük a szálakat, amíg már 
kellően szorosan tartják egymást. Az így megtöltött cső megfelelő védelmet nyújt az időjárás viszon-
tagságai ellen is, és dróttal bármilyen kerti építményre vagy faágra felrögzíthető. Mindig figyeljünk 
arra, hogy lehetőleg zavarásmentes, viszonylag szélvédett helyre kerüljön, és a csövecskékbe ne es-
hessen bele az eső! Barkácsboltban esetenként árulnak 1,5–2 cm átmérőjű bambuszrudakat térel-
választónak vagy kerítésnek. Ezeket megfelelő méretűre fűrészelve, a nádhoz hasonlóan szintén fel-
használhatjuk. Ha kukoricaszárat használunk, először távolítsuk el a szivacsos belsejét!

Fahasábok 
Fahasábok vágott oldalába fúrjunk 1–2 cm távolságban különböző fúróméretekkel minél mélyebb 
lyukakat! Ha van fúrógéppel ellátott technikaterem, a felsősöket is bevonhatjuk a feladatba. Az így 
előkészített nagyobb méretű rönköket a talajra is tehetjük, nem kell felakasztani. A kisebbeket falra 
is felakaszthatjuk. A járatok minden esetben vízszintesen álljanak!



Téglák
Keressünk olyan téglákat, amelyeket 5–10 mm-es 
lyukakkal készítettek! Helyezzük jól látható hely-
re, az elkészített többi méhlakás mellé úgy, hogy 
az elhelyezésnél az előzőekben már említett rész-
leteket tartsuk szem előtt!
A vadméhek kora tavasztól nyár elejéig készítik a 
bölcsőiket. A lárvák őszig bebábozódnak, és át-
alakulnak a bölcsőben. A kifejlett méhecskék ál-
talában csak tavasszal bújnak elő, a telet a bölcső-
ben töltik. Ezért érdemes az első vadméhlakáso-
kat kora tavasszal kitenni. Tavasszal a gyerekek 
megfigyelhetik, amint a vadméhecskék virágpor-

ral megrakodva felkeresik az általuk elkészített méhlakásokat, és elkészítik bennük a bölcsőiket. Se-
gíthetünk is a méheknek, ha virágokat ültetünk a közelbe, vagy esőtől védett helyre kis tálkában ki-
teszünk nekik virágport vagy cukros-mézes vizet. Magányosan élő vadméhfajok a városokban is elő-
fordulnak, ha a parkok és a kertek virágágyásai elég táplálékot nyújtanak számukra. Ha nem áll ren-
delkezésre kert vagy zöldterület, de lehetőség van védett helyet biztosítani a méhlakásoknak, érde-
mes megpróbálkozni, hátha megjelennek. De kitehetők erkélyre vagy udvarra néző házfalra is; így a 
kisebb változatokat akár haza is vihetik a gyerekek.

Jó tudni
Azok a vadméhfajok, amelyek a fentiek szerint elkészített méhlakásokat használni fogják, nem agresz-
szívek. Ha bölcsőépítés közben megzavarjuk őket, nem támadnak ránk. Tartós zavarás hatására inkább 
másik fészkelőhelyet keresnek. Fullánkjukat csak végszükség esetén használják: ha a saját életüket köz-
vetlen veszélyben érzik, például megfogjuk őket. Tavasszal előfordulhat, hogy a bölcsők környékén szor-
goskodó méhecskék a közvetlen közelükben játszó gyerekeknek véletlenül nekirepülnek. Ezért a vad-
méhlakásokat olyan helyre tegyük, ahol a gyerekek 3-4 lépésnél nem mehetnek közelebb. Megfigyelésü-
ket is ilyen távolságból vagy ablak mögül végezzük!

A különböző rovarfajok a megporzás mellett még sok más előnyt nyújthatnak számunkra a kertben. 
Ha például nem verjük le a darázsfészkeket, biztosak lehetünk benne, hogy a kártevők többségétől 
megszabadítottuk a kertünket. Egy közepes méretű darázscsalád ugyanis több káros rovart elpusztít, 
mint egy rovarokon nevelkedő énekesmadár teljes fészekalja.
Különböző ízeltlábúak és a rovarlárvák is segítenek a kertben összegyűlt felesleges szerves hulladék 
(avar, fa- és konyhai hulladék) átalakításában, például a komposztban, amelynek eredményeként ter-
mékeny, magas humusztartalmú talajt hoznak létre. Ilyenek például az ezerlábúak vagy pl. a külön-
böző virágbogarak, gyászbogarak lárvái.



II. Eligazodás

FELSŐSÖK

Az ízeltlábúak hihetetlenül sokfélék. Nem csoda, hogy nehézséget jelent eligazodni közöttük. Csak 
rovarokból több mint 30 rendet tart számon a tudomány, és például a pókszabásúak osztályát is leg-
alább tíz csoportra osztják, amelyek közül csak az egyik a valódi pókoké. Az általános iskolai felada-
tok nem tárgyalják ilyen részletességgel az ízeltlábúak rendszertanát, és az itt megadott feladatban is 
csak szemléltetésképpen szerepelnek a különféle csoportok.

1. A pókok rovarok vagy bogarak?
A legegyszerűbb módszer annak eldöntésére, hogy melyik állatot hívjuk rovarnak, ha megszámol-
juk a lábaikat.

Menjen ki terepre a gyerekekkel! A begyűjtött állatokat befőttesüvegbe téve könnyen és biztonságosan 
megfigyelhetik őket. (A befőttesüveg tetejét előzetesen lyuggassák ki! A gyakorlat után az állatokat en-
gedjék vissza oda, ahol találták őket!)

(A rovaroknak 6 lábuk van, a pókoknak, skorpióknak, atkáknak 8, a nagyobb testű rákoknak 10, a 
különféle százlábú fajoknak átlagosan 30–50, az ezerlábúféléknek pedig 150–200.) 

Nézzenek meg egy bogarat (pl. katicabogarat, burgonyabogarat, virágbogarat stb.) közelről, és számol-
ják meg a lábait! Láthatják, hogy a bogarak rovarok. A rovarok osztályának egy rendjét alkotják. Keres-
senek még hatlábú ízeltlábúakat (pl. lepkét, poloskát, méhet, csótányt, sáskát stb.)! 

Nézzenek meg egy pókot is! Láthatják, hogy a pók nem rovar, és nem is bogár. A pókszabásúak a ro-
varokkal egyenrangú osztályt alkotnak az ízeltlábúakon belül. 

2. Rendszerezzünk!
Készítsenek a tanulókkal közösen rendszertani fát! Az elnevezéseket írja papírcsíkokra! A gyerekek 
feladata, hogy a lábak számát alapul véve helyezzék el a csoportokat! Írjon fel fajokat is, amelyeket el 
tudnak helyezni a törzsfán!
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ÍZELTLÁBÚAK 

PÓKSZABÁSÚAK 
8 láb

RÁKOK 
10 láb

KÉRÉSZEK 
SZITAKÖTŐK 
CSÓTÁNYOK 
IMÁDKOZÓSÁSKÁK 
EGYENESSZÁRNYÚAK 
POLOSKÁK 
KABÓCÁK 
BOGARAK 
LEPKÉK 
KÉTSZÁRNYÚAK 
HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 

PÓKOK 
SKORPIÓK 
ATKÁK 

ROVAROK 
6 láb 

EZERLÁBÚAK 
150–200 láb

SZÁZLÁBÚAK 
30–50 láb 

2. feladat: Rendszerezzünk! 
Készítsenek a tanulókkal közösen rendszertani fát! Az elnevezéseket írja papírcsíkokra! A 
gyerekek feladata, hogy a lábak számát alapul véve helyezzék el a csoportokat! Írjon fel 
fajokat is, amelyeket el tudnak helyezni a törzsfán! 

3. feladat: Étrendek – Kutatás az interneten, könyvtárban 
Az ízeltlábúaknál gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszaik során egészen eltérően 
táplálkoznak. 
a) A tanulók válasszák kétfelé a felsorolt fajokat aszerint, hogy melyek fogyasztanak 

lárvaként megegyező, illetve eltérő táplálékot a kifejlett állapotukhoz képest! 
b) Írják táblázatba, hogy milyen táplálékról van szó – ahol eltérő, ott a lárváét is! 

Fajok 

� Ver ő-költő bodobács 
� Aranyos rózsabogár 
� Padlásdarázs 
� Imádkozó sáska 
� Hétpettyes katica 

� Házi tücsök 
� Énekes kabóca 
� Gyötrő szúnyog 
� Német csótány 
� Rózsalevéltetű 

 
Egész élete folyamán egyféleképpen 

táplálkozik Lárvaként mást fogyaszt, mint kifejlett állapotban 

Fajnév Táplálék Fajnév Lárvakori 
táplálék 

Kifejlett kori 
táplálék 

     

     

     

     

     

FOGÓLÁBÚAK



Segítségképpen pár faj, a különböző csoportokhoz (a felsorolás a csoportok sorrendjét követi):

Terepen

Ha tüzetesen átfésülnénk például egy májusi rét 1 m2-es területét, akár száznál is több különböző 
ízeltlábú fajt találhatnánk rajta! A sokféle faj között nem könnyű eligazodni, és ennyi állat meghatá-
rozása akár napokig is eltarthat. Próbálják meg csak a gyakoribb fajok felismerését (besorolását) cé-
lul kitűzni!

3. Ismerjük fel a rovarokat!
Mielőtt kimennének rovarokat gyűjteni, készítse fel a gyerekeket, hogy könnyebben eligazodjanak a 
rovarok között! Alakítson csoportokat! Minden csoport készüljön fel két, egymáshoz valamennyire 
hasonlító rovarcsoportból! A feladatuk, hogy a terepen e csoportok képviselőit felismerjék, a gyűjtés 
során kiválogassák, és lejegyezzék, hogy a két különböző csoportból mennyit sikerült felfedezniük.

 1. csoport: Hártyás szárnyúak – Kétszárnyúak
 2. csoport: Poloskák – Bogarak
 3. csoport: Szöcskék – Sáskák

A csoportok gyűjtsenek anyagot arról, hogy a hozzájuk tartozó rovarcsoportokat milyen jellegzetes 
külső jegyek alapján a legegyszerűbb megkülönböztetni! Nézzenek utána a csoportokba tartozó leg-
gyakoribb fajoknak, amelyekkel valószínűleg a terepen is találkozhatnak majd!
A terepre vigyenek gyűjtőedényt (pl. kilyuggatott tetejű befőttesüveget), rovarfogó hálót (fűhálót) és 
tollat, jegyzetfüzetet! A begyűjtött rovarokat a feladat elvégzése után engedjék szabadon! A különbö-
ző csoportok gyűjthetnek külön, de együtt is, ilyenkor mindenki csak a saját feladatához tartozó fa-
jokat válogatja ki a közösen befogott állatok közül. A terepmunka után dolgozzák fel a kapott adato-
kat, és készítsenek csoportonként kiselőadást a tapasztalataikról! Mondják el, hogy milyen külső je-
gyek alapján ismerték fel és különítették el a csoportjaikba tartozó rovarokat, és hogy mennyit talál-
tak belőlük! A terepi munkát meleg, napfényes időben végezzék, tavasz végén vagy ősz elején!
A terepi gyűjtést fűhálózással végezzék! Ezzel a módszerrel a magas (térdig érő) füves területeken 
gyűjthetünk. A hálót kétszer-háromszor minél mélyebben végighúzzuk a fűrengetegen, ezután a tar-
talmát gyorsan, de óvatosan a gyűjtőüvegbe tereljük. A fűháló fémkeretre erősített erős vászonból 
készül, hogy kibírja a nagy igénybevételt. 
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1. csoport

Hogyan különböztetjük meg a hártyás szárnyúakat a kétszárnyúaktól?
 - Mindkét csoport tagjai hártyás szárnyakkal rendelkezik.

2. csoport

Hogyan különböztetjük meg a poloskákat a bogaraktól?
 - Mindkét csoport tagjai általában kemény páncéllal rendelkeznek. Első szárnypárjaik fedőszár-  
      nyak, repülésre a második pár szárnyukat használják.

3. csoport

Hogyan különböztetjük meg a szöcskéket a sáskáktól?
 - Mindkét csoport tagjai hengeres testűek. Szárnyaik a testet háztetőszerűen borítják, fejlett ugró- 
      lábakkal rendelkeznek.
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1. csoport 
Hogyan különböztetjük meg a hártyás szárnyúakat a kétszárnyúaktól? 

 Mindkét csoport tagjai hártyás szárnyakkal rendelkezik. 
Hártyás szárnyúak  Kétszárnyúak 
A hártyás szárnyúaknak (méhek, darazsak, 
fürkészdarazsak, hangyák stb.) két pár 
hártyás szárnyuk van. Potrohuk egy keskeny 
szelvénnyel kapcsolódik a torukhoz 
(„darázsderekuk van”). 

 A kétszárnyúak (legyek, szúnyogok, 
lószúnyogok stb.) egy pár hártyás 
szárnyat viselnek. 

 Hátsó szárnypárja úgynevezett billérré 
(dobverőszerű egyensúlyozó szerv) 
módosult. 

2. csoport 
Hogyan különböztetjük meg a poloskákat a bogaraktól? 
Mindkét csoport tagjai általában kemény páncéllal rendelkeznek. Első szárnypárjaik 
fedőszárnyak, repülésre a második pár szárnyukat használják. 
Poloskák Bogarak 
A poloskák szájszervei csőszerű szipókák. A bogaraknak rágó szájszervük van. 
Első szárnyaik úgynevezett félfedők, 
amelyek elülső fele kemény, de hártyás 
részben végződik. 

Első szárnyaik teljes fedőszárnyak, felületük 
homogén. 

3. csoport 
Hogyan különböztetjük meg a szöcskéket a sáskáktól? 
Mindkét csoport tagjai hengeres testűek. Szárnyaik a testet háztetőszerűen borítják, fejlett 
ugrólábakkal rendelkeznek. 
Szöcskék Sáskák 
A szöcskék csápjai a testük felén túlnyúlnak, 
gyakran a testüknél is hosszabbak. 

A sáskák csápjai rövidek, a testük felét sem 
érik el. 

Nőstényeiknek tojócsövük van. Nőstényeiknek nincs tojócsövük. 
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ALSÓSOK

A terepi gyűjtésbe a kicsik is bevonhatók, megmutatva nekik, hogy mennyiféle ízeltlábú található 
kinn a réten. Az osztályba visszatérve felidézhetik, hogy milyen rovarokkal találkoztak.

1. Ismerd fel az állatokat! 
Színezd ki a képek közül a lepkét sárgával, a szöcskét zölddel, a bogarat pirossal! Melyik állatcsoportba 
tartozik, amelyik kimaradt?

2. Lepkerajzolás
A réten sokféle lepkével találkozhatunk. A világon közel százötvenezer lepkefajt írtak le eddig, ha-
zánkban 3 500-at. Minden lepke szárnya más-más mintázattal és rajzolattal díszített. 

Válasszanak a gyerekek egy lepkét a képek közül, és próbálják meg átmásolni a mintáit a lepkerajzra! 
(Eszközök: színes ceruza, zsírkréta vagy festék)

Graphium agamemnon
(Nincs magyar neve)

Precis almana
(Nincs magyar neve)

Inachis io
(Nappali pávaszem)

Adelpha basiloides
(Nincs magyar neve)

Chlosyne janais
(Nincs magyar neve)



Másolja le a lepkés ábrát a gyerekeknek, hogy kiszínezhessék!



III. Az ízeltlábúak testfelépítése

Szakmai háttérismeret

Kültakaró
Az ízeltlábúak testét kutikula (ez a kültakarójuk legkülső rétege) borítja. Ez egy kitinből (ez egy nit-
rogéntartalmú poliszacharid) és fehérjékből álló lemezes szerkezetű réteg, amely a fizikai és kémiai 
hatásoknak igen jól ellenáll, és az állatot a fertőzésektől is védi. A felszínén vékony viaszréteg akadá-
lyozza meg az állat fokozott vízvesztését. Mivel az ízeltlábúak verejtékezni sem tudnak, ezért sokuk 
számára legtöbbször elegendő a táplálékból felvett nedvesség.
Ez a merev kutikula egyben az ízeltlábúak külső vázát is adja, amely a mozgás passzív szerve. Ehhez 
tapadnak ugyanis a mozgatóizmok. Mivel a mozgás során a merev kültakarójukat kell mozgatniuk, 
ezért – ahogy azt egy páncélos lovag páncélzatán is láthatjuk – darabokból, úgynevezett szelvények-
ből kell felépülnie. Ezeket a nagyobb darabokat vékony és rugalmas kitinmembránok kötik össze, 
így a kültakaró mindenhol folytonosan összefüggő. Az ízeltlábú elnevezést, a testüket (így a lábaikat 
is) alkotó test-ízekről (szelvényekről) kapták. Tehát az ilyen testfelépítésű állatok mind az ízeltlábú-
ak közé tartoznak. 
Mivel a kutikula élettelen része a kültakarónak, ezért az ízeltlábúaknak speciális berendezésekre van 
szükségük ahhoz, hogy érzékelhessék a külvilág ingereit. Ehhez például különféle érzékelő szőröket, 
sörtéket használnak, amelyek a kutikula alatt található élő hámrétegből erednek, és apró pórusokon 
keresztül a kitinpáncél fölé nyúlnak, a legutolsó lábfej-ízig beborítva az egész testet. Természetesen 
azokon a helyeken, ahol nagyobb szükség van rájuk (csápok, tapogatók, lábfej-ízek stb.), ott sokkal 
nagyobb számban fordulnak elő. Többféle típusuk van: érzékelik például a légmozgást, a hőmérsék-
letet, a különféle kémiai ingereket (ízek, szagok), az állat testhelyzetét stb. 
(Feladat: felsősök 1. Miért ez a sok láb?)

Testtájak
Az ízeltlábúak teste szelvényekből épül fel. A legősibb ízeltlábúaknak tartott százlábúaknál szinte 
minden szelvény egyforma külsejű, szelvényenként egy-egy pár lábbal. Az idők folyamán ezek a szel-
vények módosultak, formájuk, méretük megváltozott, összeolvadtak vagy elcsökevényesedtek, ám 
ezek a változások máig nyomon követhetők minden ízeltlábú testfelépítésében, és visszavezethetők 
az eredeti ősi alakra. Például az ikerszelvényesek (idetartoznak az ezerlábúak) szelvényei párosával 
egybeolvadtak, így minden testszelvényükön 2-2 lábpárt viselnek. 
A rovarok teste kifejlett alakban három nagy testtájból áll, ezek eredendően 21 szelvényből alakul-
tak ki: 6-ból a fej, 3-ból a tor, és 12-ből a potroh. A feji szelvények teljesen összeolvadtak, csak emb-
rionális alakban különböztethetők meg. A tor szelvényei jól megfigyelhetők, a fej irányából haladva 
előtorról, középtorról és utótorról beszélünk. A potroh 12 embrionális szelvényéből ritkán ismerhe-
tő fel mind, mert például az ivarszervek kialakításában is részt vesznek. 
A pókszabásúak teste két fő részre tagolódik az előtestre (korábban: fejtor) melyet egységes hátpajzs 
fed, és az utótestre (korábban: potroh). A skorpiók utóteste két részből áll: az első 7 szelvény alkotja a 
középtestet (mesosoma), a 8–17. szelvények gyűrű alakúak, és ezekből áll az utótest (metasoma), mely 
a méregtövisben végződik. 
A pókok utótestének szelvényei néhány alsórendű pókot leszámítva teljesen összeolvadtak.



Lábak
A rovarok mindhárom torszelvényén egy-egy lábpár ered, amelyek eredendően járólábak, de külön-
böző feladatok elvégzésére módosulhatnak (úgymint: tisztogatóláb, ásóláb, gyűjtőláb, fogóláb, ugró-
láb, úszóláb stb.). Felépítésükben megegyeznek, és a következő ízekből állnak (a test irányából ha-
ladva): csípő, tompor, comb, lábszár, és 3-5 lábfej-íz. Itt meg kell jegyezni, hogy pár rovar hallószer-
ve a lábszáron található (pl. tücskök, szöcskék), és sok faj lábfej-ízein ízérzékelő receptorok találha-
tók, így elegendő a lábaikkal megérinteniük az élelemforrást, hogy megízleljék (ilyenek például a le-
gyek és a nappali lepkék). A közép- és utótor felső oldalából erednek a szárnyak, mindkét szelvény-
ből egy-egy pár.

Végtagok és a fej (szemek, szájszervek, csápok)



A pókszabásúak 4 pár járólába az előtestből ered, 2 vagy 3 kis karomban végződik, és a többi ízeltlá-
búcsoporthoz képest plusz egy ízület alkotja: a térdízület, amely a comb-íz és a lábszár-íz között ta-
lálható. 

Ezenkívül az előtesten még két végtag eredetű szerv található: a csáprágók és a tapogatólábak.
A csáprágók a skorpióknál 3 ízből állnak, és kis ollókként működnek, a pókoknál 2 ízből állnak, itt a 
második íz (csípőkarom) hegyes, és harapófogószerűen behajlítható.
A tapogatólábak a skorpióknál ollókká alakultak, a pókoknál pedig járólábszerűek, és a hímjeiknél 
párzószervekké módosultak.
A skorpiók középtestének hasi oldalán is található egy páros végtag, ez az úgynevezett fésűszerv, 
amellyel mechanikai és kémiai ingereket érzékelnek. 
(feladat: alsósok -1. Miből mennyi van? - 2. Hány lába van…?)

Fej
A rovarok fején a szemek, a csápok és a szájszervek találhatók. 

Szemek
A legtöbb rovar látószerve összetett szem, ezt gyakran a fejtetőn 1–3 pontszem egészíti ki. Az össze-
tett szemek általában több ezer szemlencséből állnak, és a képet az egyes szemlencséken keresztül be-
érkező részletekből állítják össze. Szembogaruk nincs, ezért a fényerősség változását a szem mélyebb 
szerkezeti részeinek módosításával követik. Szemhéjuk sincs, ezért pislogni sem tudnak, a szemeik-
re került szennyeződések letisztogatására az első lábaikat használják. Az emberi szemmel ellentétben 
szemlencséik nedvesítést sem igényelnek, ezért nem is könnyeznek. 

Csápok
A csápok tapintó- és szaglószervként is működnek, egyes fajok (például legyek, szúnyogok) eseté-
ben a második ízükben hallószerv (Johnston-féle szerv) helyezkedik el, amellyel légmozgást és hang-
hullámokat is érzékelnek. A rovarok körében többféle csáptípussal találkozhatunk (például fonalas, 
bunkós, lemezes, fűrészes, fésűs, tollas, térdes csáp). A csápfüggelékek a csáp szaglófelületét növe-
lik, ezzel a szagok feldolgozásának hatékonyságát javítják. Igen érzékenyek például egyes hímek ese-
tében, amelyek a nőstények által kiválasztott csalogatóillat (feromon) nyomát követik. Különösen a 
szövőlepkék körében ismert, hogy akár 10 km távolságból képesek egyetlen nőstényhez eltalálni, és 
ebben a nagy felületű tollas csápjaik segítik őket. 

Szájszervek
A rovarfajoknak különböző típusú szájszerveik lehetnek: szívó- (például a lepkék pödörnyelve), szú-
ró-szívó (például szúnyogok), nyaló- (például méhek) és rágó szájszerv (például bogarak). A rágók 
a szájnyíláson kívül helyezkednek el, segítségükkel a táplálék a megrágást követően jut a szájnyílás-
ba. Az ízérzékelésben leginkább az ajaktapogatók és az álkapcsi tapogatók segítenek, amelyek a száj-
szerv külső oldalain találhatók.



Hallószervek
Nem minden rovarnak van „füle”. Sokuk csak az erőteljesebb levegőrezgéseket érzékeli a testét borí-
tó érzékszőrökkel és rezgésérzékelő receptorokkal; a hangokat nem hallja. A rovarok hallószervei faj-
tól függően a legkülönbözőbb helyeken fordulhatnak elő, például potrohon (sáskák, kabócák), láb-
száron (szöcskék, tücskök), csápon (legyek, szúnyogok), a szárny erén (fátyolkák) stb.

Egyéb ízeltlábúak feji része
A pókszabásúaknak csápjaik nincsenek, pontosabban náluk azok a testrészek, amelyek más ízeltlá-
búaknál a csápok kialakításában vesznek részt, csáprágókká alakultak (innen ered a csáprágó elneve-
zés). Szájnyílásuk olyan apró, hogy csak folyékony táplálékot képesek vele felvenni. A táplálékdarab-
kákat a száj előtti vályúszerű térbe juttatják, ahol enzimatikus emésztés történik, innen ezután felszí-
vogatják a megemésztett tápanyagokat. 
A skorpióféléknek 2-5 pár, a pókoknak általában 4 pár (egyes fajoknál 3 pár) egyszerű (nem össze-
tett) szemük van. A hangokat a rovarhoz egy részéhez hasonlóan nem érzékelik, csak az erőteljesebb 
levegő- és talajrezgéseket észlelik.

Légzés
Az ízeltlábúak többségének légzése a testüket sűrűn behálózó légcsőrendszeren (trachea-rendszeren) 
keresztül történik. 
A rovarok légzőnyílásai általában testük két oldalán találhatók, potrohszelvényenként 1-1 pár. Az 
egyre kisebb ágakra bomló légcsövek eljuttatják az oxigént egészen a sejtekig. A légzési gázok szállí-
tásában a testfolyadék nem vesz részt. 
A pókszabásúaknak úgynevezett tracheatüdejük van, a skorpióknak 4 pár, a pókoknak 2 vagy 1 pár. 
Ezek kitinlemezekből állnak, amelyek felületéről a testfolyadék veszi fel az oxigént, és szállítja a test 
többi részébe. 
(Feladat: felsősök 2. A rovarok orra)

Keringés
A rovaroknak nyílt keringési rendszerük van. A testfolyadékot keringető erek a test belsejében szaba-
don végződnek Ezért a testükben keringő folyadék neve nem vér (mint a zárt keringési rendszer ese-
tében), hanem vérnyirok vagy haemolympha. A vérnyirokban csak fehérvérsejtek találhatók: oxigén 
szállítására alkalmas vérsejtek nincsenek, mivel a gázcsere a légcsövek által történik. 
A vérnyirok áramlásáért a csőszerű szív felel, amely a test hátoldalán fut, és a potrohtól egészen a fe-
jig elér. A testfolyadékot a potroh felől pumpálja a fej irányába, ahonnan passzív módon jut tovább 
a tor felé.

Idegrendszer
Az ízeltlábúaknak valódi központosult idegrendszerük van. Központja a feji részen kialakult agy, ami 
a hasdúcláncban folytatódik. A dúcok idegközpontok, amelyek önállóan irányítják a rájuk eső testré-
szeket, de az agy szabályozása alatt állnak. A dúcok önállósága olyan nagyfokú, hogy ha valamilyen 
ok miatt a feji agyközpont kiiktatódik, a test többi része még órákig vagy napokig tovább működik. 
Jó példa erre az imádkozó sáskák esete, ugyanis gyakori eset, hogy a falánk nőstény az éppen páro-
sodó hím fejét elérve azt elfogyasztja. A párzás ekkor sem marad abba, mivel a felelős idegközpont a 
potrohban található, és tovább működteti a párzó szervet. 
A pókszabásúak dúcidegrendszere koncentráltabb, a hasdúclánc nagy része egybeolvadt az idegköz-
ponttal.



FELSŐSÖK

1. Miért ez a sok láb? – Ízelt lábak modellezése
A merev külső páncél behatárolja az ízeltlábúak mozgási képességeit. Mi, emberek azért vagyunk ké-
pesek két lábbal járni, mert az izomzatunk képes folyamatosan korrigálni a mozgásunk során fellépő 
súlypont-áthelyeződést, és ezzel egyensúlyban tartani a testünket. Mivel a gerincesek váza a test bel-
sejében helyezkedik el, igen nagy mozgékonyságra ad lehetőséget. A külső páncéllal körülvett ízelt-
lábúak kénytelenek a merev testrészeikből adódó lehetőségeikhez alkalmazkodni. A székek példáján 
tudjuk, hogy egy merev testet legkevesebb három ponton (lábbal) kell alátámasztani, hogy stabilan 
megálljon. Az ízeltlábúaknak is minimum 3 lábbal meg kell támasztaniuk magukat mozgás közben, 
hogy megőrizzék a stabilitásukat. Tehát előrehaladáskor egyszerre 3 lábbal lépnek, 3 lábbal támasz-
kodnak, majd a támaszkodó lábaikkal lépnek és a lépőkkel támaszkodnak. Kevesebb lábbal nem tud-
nak a talajon hatékonyan előrehaladni. Ezt a módszert viszont olyan magas szintre fejlesztették, hogy 
a leggyorsabban sprintelő amerikai csótány (Periplaneta americana) másodpercenként testhosszá-
nak húszszorosát (74 cm-t) képes maga mögött hagyni (összehasonlításképpen: a jóval mozgéko-
nyabb testű gerincesek leggyorsabbja, a gepárd – rövidtávon – saját testhosszának harmincszorosát 
teszi meg másodpercenként).
Kartonpapír, hajlítható szívószál és miltonkapocs segítségével készíthetnek a gyerekekkel mozgatha-
tó lábú rovarmodellt, amellyel szemléltethetik a hat láb fontosságát. 
Kartonpapírból vágjanak ki 3 db 6 cm oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszöget! A középpont-
ban lyukasszák át őket a miltonkapocs számára! 2-2 háromszögre ragasszák fel az egyenlő méretűre 
vágott szívószálakat a képnek megfelelően! Vágjanak ki egy rovartestet szintén kartonpapírból, ak-
korát, hogy a szívószál térdek majd kilátsszanak alóla, és a közepén szintén lyukasszák át. A harma-
dik háromszöget ragasszák azokra a háromszögre erősített szívószálakra, amelyek felül lesznek! A ra-
gasztó megszáradása után állítsák be a szívószál lábakat a képen látható módon! Az elkészült model-
len könnyen be lehet mutatni, hogy mozgás közben a merev lábakból mennyi és hogyan tartja meg 
a rovartestet. A gyerekek kipróbálhatják, hogy mi történne a rovarral, ha csak két lábra támaszkod-
hatna egyszerre. 



2. A rovarok orra – Kutatás
A rovaroknak nincs orruk. Mivel veszik akkor a levegőt, és hogyan érzik a szagokat?
Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!

 - Milyen a rovarok légzése? Hogyan jut el a levegő a sejtjeikhez?
 - Az embernél az oxigént a vér szállítja. Van-e a rovaroknak oxigént szállító vérük?
 - Összefüggésben áll-e a rovarok szaglása a légzésükkel? Mivel érzékelik a szagokat?
 - Mi a szerepe a csápfüggelékeknek a szaglásban?
 - Milyen csáptípusokat különböztethetünk meg?
 - Kutassatok fel különleges szaglással kapcsolatos teljesítményeket a rovarok köréből! Vessétek 
    össze a szaglás szerepét a tájékozódásban az emberével!



ALSÓSOK

1. Miből mennyi van?
Figyeljenek meg a gyerekekkel közösen különböző ízeltlábúakat (egy rovart, egy pókot és egy százlá-
bút)! Hasonlítsák össze őket! Számolják meg a lábaikat és azt, hogy hány részből áll a testük!

2. Hány lába van…?
Tegyétek sorrendbe a képeket aszerint, hogy mennyi lábat számláltok az egyes állatokon!
(A képeket vágja ki, és összekeverve adja oda a tanulóknak!)



3. Nézz meg egy rovart közelről!
Ha kirándulás során sikerül egy nagyobb rovart a befőttesüvegbe befogni, mutassa meg a gyerekek-
nek, hogy milyenek ezek az állatok közelről!
A rovarok testfelépítése olyannyira eltér a miénktől, hogy jobban emlékeztetnek a filmek földönkívüli 
lényeire, mint egy „Földlakóra”.

Használjon egy nagyobb méretű, rovart ábrázoló képet, amelyen jól látszanak az állat testének rész-
letei! Vagy hozhat a gyerekeknek egy nagyobb élő rovart befőttesüvegben – így anélkül is megnézhe-
tik, hogy ki kelljen venni. Az üveg tetejét ne felejtse el kilyuggatni a levegő utánpótlása végett! Segít-
ségképpen használhatnak nagyítót is.
Vizsgálják meg a tanulókkal közösen, hogy mi mindenben különböznek tőlünk vagy egy találomra 
kiválasztott gerinces állattól!

A vizsgálat szempontjai
	 •	 A	lábak	száma
	 •	 Kültakaró
    o Keménysége
    o Színe
    o Függelékei (Szőr, toll, pikkely)
    o Tagoltsága (Apróbb részekből áll, vagy egyöntetűen borítja a testet.)
	 •	 Szemek
    o Számuk (Egyes fajoknál a fej tetején plusz 1–3 pontszem is található.)
    o Méretarányuk a fejhez képest
    o Felépítésük
         Van-e szemhéjuk, szembogaruk?
         A szemlencsék száma
    o Formájuk (Golyó-, bab-, félhold-, félgömb stb. alakú)
	 •	 Szájnyílás
    o A szájukon kívül vagy belül rágják meg a táplálékot?
    o Hogyan érzékelik az ízeket – nyelv, ajaktapogató? Szájon kívül vagy belül?
	 •	 Orr
    o Van-e orruk? (A rovaroknak nincs.)
         Ha nincs orruk, hol vesznek levegőt? (Az oldalukon található légzőnyílásokon.)
         Hogyan érzik a szagokat? (A csápjukkal.)
	 •	 Csápok
    o Van-e csápjuk?
    o Mire jó a csáp? (Szaglás, tapintás, ízérzékelés – szúnyogoknál a hallószerv is a csápon   
   van.)
	 •	 Fül
    o Van-e fülük? (Nem minden rovarnak van füle. Sokuk csak az erőteljesebb levegőrezgé-  
   seket érzékeli a testét borító érzékszőrökkel, a hangokat nem hallja.)
    o Ha van fülük, az hol található? (Rovaroknál lehet pl. a test oldalában {sáskák, kabó-  
   cák}, a lábszáron {szöcskék, tücskök} vagy a csápon {szúnyog}.)



Jó tudni
Az ízeltlábúakról elterjedt tévhit, hogy mindegyik, vagy legalábbis jórészük megcsíp, ha megfogjuk. Ter-
mészetesen vannak kiemelt csoportok, amelyeknél számíthatunk rá, hogy ilyen módon védekeznek (pél-
dául méhek, darazsak, pókok, rablópoloskák), de a fajoknak csak kis része tartozik közéjük, és ha felis-
merjük őket, akkor a balesetek is elkerülhetők. 
Érdekes, hogy vannak fajok (például sáskák, imádkozó sáskák), amelyek rágói igen kemény anyagokat 
is könnyedén felaprítanak, mégsem használják őket, amikor védekezésre szorulnak. Ez azért lehetséges, 
mert a védekezési viselkedések is ösztönösen kódoltak, és adott helyzetben csak azokat a fogásokat ve-
tik be, amelyek szerepelnek az odavonatkozó „viselkedésrepertoárban”. Ettől ezek a fajok nem képesek 
eltérni. Természetesen nem maradnak védelem nélkül, de kevésbé fájdalmas módszereket alkalmaznak 
(a sáskák kellemetlen szagú gyomorváladékukat öklendezik vissza, az imádkozó sáskák tüskés fogólá-
baikkal védekeznek). 



IV. Az ízeltlábúak szaporodása

Szakmai háttérismeret

Rovarok
A rovarok egyedfejlődésének három fő típusa van: 
 a) Teljes átalakulás (holometabolia): ennek folyamán a tojásból lárva kel ki, amely változó szá- 
  mú vedlést követően bebábozódik. Hosszabb-rövidebb idő elteltével a bábban imágóvá 
  alakul, ami a szaporodásra képes utolsó stádium. Az imágó stádiumban a rovar már nem 
  vedlik többet (például bogarak, lepkék).
 b) Átváltozás (hemimetabolia): a tojásból kikelő lárva vedlések sorozatán át ér el az utolsó 
  lárvastádiumig, és bábállapot nélkül vedlik át a teljesen eltérő felépítésű imágóvá (például 
  kérészek, szitakötők). Gyakran a lárva és az imágó élettere is teljesen eltérő.
 c) Kifejlés (paurometabolia): a tojásból kikelő lárva már az imágóhoz hasonló külsejű, a 
  bábállapot itt is hiányzik. Az imágóvá alakulás az utolsó vedlés során történik meg (például  
  sáskák, csótányok, poloskák). Ebben az esetben általában a lárva és az imágó élettere és 
  táplálkozása nagyon hasonló.

Más ízeltlábú csoportok egyedfejlődése
Az ikerszelvényesek egyedfejlődése során a lerakott tojásból kikelő lárvák még csak 3 pár lábbal ren-
delkeznek, és úgynevezett szelvényszerző vedlések során érik el a kifejlett egyedekre jellemző láb- és 
szelvényszámot. Egyes fajoknál ez az ivarérettség elérését követő vedlések alkalmával is tovább foly-
tatódik. 
A pókszabásúak tojásokból kikelő lárvái legtöbbször a kifejlett állathoz hasonló külsejűek és életmó-
dúak. A pókok petecsomóikat pókhálószövedékkel burkolják, az így kialakított petezsákot kokonnak 
hívjuk. A skorpiók nagy része elevenszülő (vivipara), ami annyit tesz, hogy a nőstény a testében ki-
fejlődő lárvát közvetlenül is táplálja; növekedéséhez nem csak a tojás szikanyagait használja fel. A kis 
skorpiók világrajövetelüket követően az anyjuk hátára másznak, aki általában az első vedlésükig vé-
delmezi őket.

ALSÓSOK

A lepke fejlődése
Tedd sorrendbe a lepke életszakaszait! Melyikből mi lesz?
(A fejlődési szakaszok képeit vágja ki, és összekeverve adja oda a tanulóknak! Kérje meg őket, hogy 
meséljék el, hogyan változik a lepke az élete során! Ennek megfelelően tegyék sorrendbe a képeket!)



V. Élettartam

Szakmai háttérismeret
A rovarok többségénél az imágó (kifejlett) állapot kizárólag a szaporodást szolgálja, tehát a hímek a 
párzást követően, a nőstények a tojások lerakása után röviddel el is pusztulnak. Ezért a legtöbb ro-
varfaj kifejletten átlag csak 2-3 hónapig él. Természetesen ebben is – mint általában mindenben – fa-
jonként jelentős eltérések lehetnek. Egyes futrinkák és csótányfajok imágói például több évig, bizo-
nyos hangyafajok királynői 20 évnél is tovább élhetnek, viszont gondoljunk csak a tiszavirág híres 
egyetlen napjára… 
A rovarélet egyik fele – sokszor a hosszabbik – lárva állapotban telik. Ez az esetek nagy részében rej-
tetten, a látványos imágókétól eltérő módon folyik. 
Az élettartamot, valamint a fejlődés hosszát külső tényezők (hőmérséklet, szárazság, táplálék stb.) is 
jelentősen befolyásolják. Az sem mindegy, hogy az adott generáció áttelel-e vagy sem. 
Az alacsonyabb hőmérséklet – ami lehet csak 5-10 fok eltérés – akár napokkal vagy hetekkel is el-
tolhatja a fejlődés időtartamát (lásd a feladatban például házi légynél, gyötrő szúnyognál). De ugyan-
ez érvényes a több évig fejlődő fajokra is, ahol egy rosszabb év a fejlődési időt egy évvel is kitolhatja 
(lásd a feladatban a tiszavirágnál, szarvasbogárnál). 
A mérsékelt égövön élő, évi több generációra is képes fajok esetében jelentős lehet az eltérés az átte-
lelő és nem áttelelő generációk között. Az áttelelő fejlődési alak jóval hosszabb élettartamú, mint a 
nem áttelelő generáció esetében. Ezt jól példázza a nappali pávaszem esete (lásd a feladatban), ahol 
az áttelelő imágó alakok 10-12 hónapot is megélhetnek, míg a következő (nyári) generáció kifejlett 
egyedei csak alig 30 napot.
Egyes fajok esetében a túlélés érdekében a környezettől kevésbé függő fejlődési alakok – pete, báb – 
kedvezőtlenebb körülmények esetében nyugalmi állapotba kerülnek. Ebben az állapotban képesek 
több hónapot vagy akár évet várni, amíg további fejlődésükhöz megfelelővé nem válik a környezet. 
Például a vízben fejlődő gyötrő szúnyog petéi szárazra kerülve akár 2 évig is életképesek maradnak 
és kivárják, amíg újra víz éri őket. 

Más ízeltlábúcsoportok (pókszabásúak, százlábúak, ezerlábúak, rákok stb.) kifejlett egyedeinek élet-
tartama általában hosszabb, gyakran években mérhető (főként a nagyobb termetűeknél). Egyes 
madárpókfajok kifejlett nőstényei például akár 10–17 évet is megélhetnek.

FELSŐSÖK

Az életszakaszok hossza – Kutatás
Nézzetek utána, hogy a felsorolt rovarfajok különböző életszakaszai meddig tartanak (pete, lárva, 
báb, kifejlett állapot)!
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V. Élettartam 
Szakmai háttérismeret 
A rovarok többségénél az imágó (kifejlett) állapot kizárólag a szaporodást szolgálja, tehát a 
hímek a párzást követően, a nőstények a tojások lerakása után röviddel el is pusztulnak. Ezért 
a legtöbb rovarfaj kifejletten átlag csak 2-3 hónapig él. Természetesen ebben is – mint 
általában mindenben – fajonként jelentős eltérések lehetnek. Egyes futrinkák és csótányfajok 
imágói például több évig, bizonyos hangyafajok királynői 20 évnél is tovább élhetnek, viszont 
gondoljunk csak a tiszavirág híres egyetlen napjára…  
A rovarélet egyik fele – sokszor a hosszabbik – lárva állapotban telik. Ez az esetek nagy 
részében rejtetten, a látványos imágókétól eltérő módon folyik.  
Az élettartamot, valamint a fejlődés hosszát külső tényezők (hőmérséklet, szárazság, táplálék 
stb.) is jelentősen befolyásolják. Az sem mindegy, hogy az adott generáció áttelel-e vagy sem.  
Az alacsonyabb hőmérséklet – ami lehet csak 5-10 fok eltérés – akár napokkal vagy hetekkel 
is eltolhatja a fejlődés időtartamát (lásd a feladatban például házi légynél, gyötrő szúnyognál). 
De ugyanez érvényes a több évig fejlődő fajokra is, ahol egy rosszabb év a fejlődési időt egy 
évvel is kitolhatja (lásd a feladatban a tiszavirágnál, szarvasbogárnál).  
A mérsékelt égövön élő, évi több generációra is képes fajok esetében jelentős lehet az eltérés 
az áttelelő és nem áttelelő generációk között. Az áttelelő fejlődési alak jóval hosszabb 
élettartamú, mint a nem áttelelő generáció esetében. Ezt jól példázza a nappali pávaszem esete 
(lásd a feladatban), ahol az áttelelő imágó alakok 10-12 hónapot is megélhetnek, míg a 
következő (nyári) generáció kifejlett egyedei csak alig 30 napot. 
Egyes fajok esetében a túlélés érdekében a környezettől kevésbé függő fejlődési alakok – 
pete, báb – kedvezőtlenebb körülmények esetében nyugalmi állapotba kerülnek. Ebben az 
állapotban képesek több hónapot vagy akár évet várni, amíg további fejlődésükhöz 
megfelelővé nem válik a környezet. Például a vízben fejlődő gyötrő szúnyog petéi szárazra 
kerülve akár 2 évig is életképesek maradnak és kivárják, amíg újra víz éri őket.  

Más ízeltlábúcsoportok (pókszabásúak, százlábúak, ezerlábúak, rákok stb.) kifejlett 
egyedeinek élettartama általában hosszabb, gyakran években mérhető (főként a nagyobb 
termetűeknél). Egyes madárpókfajok kifejlett nőstényei például akár 10–17 évet is 
megélhetnek. 

FELSŐSÖK 

Az életszakaszok hossza – Kutatás 
Nézzetek utána, hogy a felsorolt rovarfajok különböző életszakaszai meddig tartanak (pete, 
lárva, báb, kifejlett állapot)! 
Faj Pete Lárva Báb Kifejlett állapot 
Tiszavirág     

Házi légy     

Szarvasbogár     

Gyötrő szúnyog     

Nappali pávaszem     



Megoldás

A feladat megoldásánál az is helyes, ha a diákok mindenhol csak egy értéket adnak meg. A megbe-
szélés során érdemes összehasonlítani, hogy ki, milyen időtartamokat talált és, hogy mi okozhatja az 
eredményekben az eltéréseket!
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Megoldás 
Faj Pete Lárva Báb Kifejlett állapot 
Tiszavirág 
(Polingenia longicauda) 45 nap 3-4 év – 2-5 óra 

Házi légy 
(Musca domestica) 

1 nap 
(20 óra) 13–30 nap 2–27 nap 15 nap – 2 hónap 

Szarvasbogár 
(Lucanus cervus) 6–20 nap 4–5 év 12–30 nap 2–6 hét 

Gyötrő szúnyog 
(Aedes vexans) 3–5 nap 4–27 nap 1–9 nap 6–48 nap 

Nappali pávaszem 
(Inachis io) 10 nap 3–4 hét 12 nap 20–30 nap/ 

10–12 hónap 

A feladat megoldásánál az is helyes, ha a diákok mindenhol csak egy értéket adnak meg. A 
megbeszélés során érdemes összehasonlítani, hogy ki, milyen időtartamokat talált és, hogy mi 
okozhatja az eredményekben az eltéréseket! 



VI. Ízeltlábúak tartása

Rovar mint háziállat
Az ember szolgálatába elsőként állított ízeltlábú az i. e. 3000 körül Kínában háziasított selyemhernyó 
(Bombyx mori) volt. Az azóta eltelt hosszú idő alatt a házi méhen (Apis mellifera) kívül (Egyiptom 
i. e. 1100 körül) más fajt Földünk e messze legnépesebb állatcsoportjából nem sikerült háziasítani.

FELSŐSÖK

Ismerjétek meg a méheket! Nézzetek utána, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!
     Milyen a méhcsalád felépítése, a nemek aránya, feladataik és élethosszuk?
     Hogyan segítenek az embernek: milyen méhek által előállított termékeket hasznosítunk?
     Mi történne, ha eltűnnének a Földről?

A háziméh (Apis mellifera) az államalkotó rovarok közé tartozik. A méhcsalád meghatározott hierar-
chia alapján épül fel. Egy kolónia átlagos egyedszáma a nyári időszakban 40 000 és 80 000 közé esik. 
A családot a méhkirálynő (anya) tartja együtt, egy speciális illatanyag (feromon) segítségével. 
A méheknek 3 alakjuk van: dolgozó, anya, here. A dolgozók és az anya nőneműek, a herék hímne-
műek. 
A méhanya 20–25 mm nagyságú, 3–5 évig él, élete során kb. 400–750 ezer petét rak le. Egy családot 
egyszerre csak egy anya irányít.
A herék 15–17 mm nagyságúak, számuk 100–3000, 3–5 hónapig élnek, munkát nem végeznek, a fia-
tal anyák megtermékenyítésében van szerepük. 
A dolgozók ivartalan nőstények, 13–15 mm nagyságúak, 1–2 hónapig élnek (az áttelelők 5–6 hóna-
pig). Feladatuk az életük során folyamatosan változik:
  Az első 10 napban a lép sejtjeit takarítják, és az ivadékokat, valamint a méhanyát táplálják.
  10–20 napos korukig a viaszlépek építését végzik. Emellett a többiek által hazahordott víz,
  nektár, virágpor, valamint propolisz elraktározásáról, a fészek tisztán tartásáról és a 
  védelméről is gondoskodnak. A méz előállításában is fontos szerepük van. 
  20 napos koruktól vesznek részt a gyűjtésben. Virágport, nektárt, vizet és méhszurkot 
  (propolisz) gyűjtenek.
Méhek által előállított termékek, amelyeket felhasználunk:
  Méz – A méhek a virágokból gyűjtött nektárból (vagy mézharmatból) a nyáluk 
  segítségével érlelik. (Édesítőszerként, táplálékkiegészítőként – vitaminforrás, immunerősítő,
  erőnlétjavító, méregtelenítő, csontképző hatású –, valamint sebkezelésre alkalmazzuk.)
  Virágpor – A virágokból gyűjtik. (Táplálékkiegészítő – ellenállóképesség-növelő, általános
  erőnlétjavító hatású)
  Propolisz (méhszurok) – A méhek növényi rügyek váladékából gyűjtik, a fészek 
  burkolására, tömítésre, szennyező anyagok, hulladékok elszigetelésére használják 
  (gyógyászati célokra – antibakteriális hatású –, és táplálékkiegészítőként alkalmazzuk: 
  ellenállóképesség-növelő, vérnyomás-szabályozó hatású.)
  Méhpempő – a dolgozók mirigyváladéka. Ezzel az anyaggal etetik a fiatal dolgozók a 
  lárvákat, amikor méhanyát akarnak nevelni belőlük. Méhpempőt kap enni a petéző méhanya
  is. (Táplálékkiegészítő: általános erőnlétjavító, méregtelenítő hatású)
  Méhméreg – a méhek méregmirigyeiből nyerik (izületi és reumatikus fájdalmak 
  gyógyítására alkalmazzák)
A legnagyobb hasznot a méhek a gyümölcsfák, és egyéb mezőgazdasági növények megporzásával 
hozzák. Nélkülük ezek a növények termés és utód nélkül maradnának. Albert Einstein jóslatát ko-
rábban, a rovarok hasznáról szóló részben olvashattuk erről. Tehát akár az emberiség léte is függhet 
ezektől a rovaroktól. 



Szakmai háttérismeret
Az ízeltlábúak világa méltán tekinthető a Föld legjobban specializálódott és a maga nemében a leg-
magasabb fejlettséget elért élőlénycsoportjának. Valójában e magas fokú specializáltság az oka an-
nak is, hogy ezeket az állatokat csak elenyésző mértékben tudjuk a saját igényeinknek megfelelően 
átalakítani. Éppen ezért tartásuknak és tenyésztésüknek is elengedhetetlen feltétele, hogy a faj egye-
di igényeivel pontosan tisztában legyünk, és azt minden szempontból kielégítően biztosítani tudjuk. 

Mire való ez a nagyfokú specializáció?
Tudjuk már, hogy egy májusi rét 1 m2-én akár száznál is több különböző ízeltlábú fajjal találkozha-
tunk. Hogyan tud megélni ennyiféle állat ilyen kis helyen? Ha egy kicsit tovább figyeljük a réten az 
ízeltlábúinkat, hamarosan észrevehetjük, hogy a legtöbb csak egy bizonyos növényen, a növényzet 
egy bizonyos magasságában, a mező egy bizonyos szögletében vagy csak egy másik állatfaj körül (le-
gyen az akár egy másik ízeltlábú) éldegél. A mező valójában sok-sok kis élettérre oszlik, a talajszint-
től a bokrok vagy fák lombjáig, a különböző növényfajokkal, elhalt növényi és állati maradványok-
kal, napos és hűvösebb domboldallal és még megannyi különböző mikro klimatikus tényezővel fel-
szabdalva. Az ízeltlábúak zöme szigorúan behatárolt program szerint éli az életét: csak a neki meg-
felelő élettérben mozog (legyen az akár egy lehullott bükkfalevél alatt…), és csak ott érzi jól magát. 
Bár ez átfedhet más fajok életterével is, de – az eredeti, természetes körülmények között – az is csak 
olyan mértékig történik, hogy az adott hely az egyedeket el bírja tartani. A természet eredendően 
egyensúlyra törekszik, és a fajok igen eltérő igényei teszik lehetővé, hogy ilyen nagyszámú különbö-
ző faj élhet egy adott területen. 
Az egyensúly fenntartásának az az oka, hogy az ízeltlábúak (ritka kivétellel) képtelenek kilépni meg-
határozott programjaikból, és más körülményekhez alkalmazkodni. Nem tudjuk őket „háziasítani” 
vagy megszelídíteni, csak a saját, berögzült viselkedésformáikat fogják követni, bármilyen környe-
zetbe is kerülnek. Tehát nekünk kell számukra minden külső körülményt pótolnunk – a klímától a 
takarmányig –, ha mesterséges körülmények között, hosszú távon egészségben szeretnénk tartani 
őket. 
Van néhány ízeltlábúfaj, amelyet viszonylag kevés ráfordítással, egyszerű berendezéssel és kis szak-
mai háttérismerettel is eredményesen tarthatunk vagy akár szaporíthatunk.,
Sajnos jelenleg az ide vonatkozó magyar nyelvű szakirodalom még kevés, és nehezen hozzáférhető.

FELSŐSÖK

Étrendek – Kutatás az interneten, könyvtárban
Az ízeltlábúaknál gyakran előfordul, hogy a különböző életszakaszaik során egészen eltérően táplál-
koznak.
  Válasszátok kétfelé a felsorolt fajokat aszerint, hogy melyek fogyasztanak lárvaként 
  megegyező, illetve eltérő táplálékot a kifejlett állapotukhoz képest!
  Írják táblázatba, hogy milyen táplálékról van szó – ahol eltérő, ott a lárváét is! 
Fajok
   Verő-költő bodobács
  Aranyos rózsabogár
  Padlásdarázs
  Imádkozó sáska
  Hétpettyes katica
  Házi tücsök
  Énekes kabóca
  Gyötrő szúnyog
  Német csótány
  Rózsalevéltetű
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Egész élete folyamán egyféleképpen 

táplálkozik Lárvaként mást fogyaszt, mint kifejlett állapotban 

Fajnév Táplálék Fajnév Lárvakori 
táplálék 

Kifejlett kori 
táplálék 

     

     

     

     

     

Megoldás 
Egész élete folyamán egyféleképpen 

táplálkozik Lárvaként mást fogyaszt, mint kifejlett állapotban 

Fajnév Táplálék Fajnév Táplálék Kifejlett kori 
táplálék 

Verő-költő 
bodobács 

Hársfa és a 
mályva termése 

Aranyos 
rózsabogár 

Növényi 
korhadék 

Virágpor, 
virágok, 
gyümölcsök 

Imádkozó sáska Élő rovarok Padlás darázs Rovarok Nektár, édes 
nedvek 

Hétpettyes katica Levéltetvek Énekes kabóca Gyökerek nedvei Nem táplálkozik 

Házi tücsök Vegyes 
táplálkozású× 

Gyötrő szúnyog Szerves törmelék Vér (nőstény), 
növényi nedvek 
(hím) 

Rózsa levéltetű Növényi nedvek 
(nem csak rózsáé) 

   

Német csótány Vegyes 
táplálkozású 

   

Vegyes táplálkozású = Különféle növényi és állati eredetű táplálékot is fogyaszt 



ALSÓSOK

Kösd össze az állat képét a táplálékával!
(Ízeltlábúak: lepke, pók, sáska, hernyó, méhecske, imádkozó sáska, szitakötő
Táplálékok: virág, levél, légy)

Megoldás
virág: méhecske, lepke
levél: sáska, hernyó
légy: pók, imádkozó sáska, szitakötő



FELSŐSÖK

Készítsünk saját rovarlakhelyet!
A saját kialakítású rovarlakhely (inszektárium) megépítése során a tanulók 
megismerkedhetnek a rovargyűjtés, megfigyelés és gondozás alapjaival. A 
rovarnevelés forrásigénye minimális, de a bennük rejlő oktatási lehetőség 
óriási. Egy saját inszektárium hatékony ösztönző eszköz az oktatásban, mert 
a rovarok biztonságos környezetben történő megfigyelésének újszerű lehe-
tőségét nyújtja, és mindenkit arra sarkall, hogy közelebbről is szemügyre ve-
gye a rovarok világát. Ez a feladat meglehetősen sokrétű, így bármely kor-
osztály, tanulási stílus vagy bármekkora hely esetén megvalósítható. A ter-
mészettudománytól az anyanyelvoktatásig – különféle tantárgyak esetében 
kitűnő tanórán kívüli tevékenység.

A saját rovarlakhelyhez kapcsolódó oktatási célok
    A rovarok életciklusának megismerése
    Az állatok gondozása iránti felelősség vállalása
    A rovarok összehasonlítása más állatokkal
    Közös tanulás ösztönzése
    A rovarok élőhelyének megismerése
    A naplóírás alapjainak elsajátítása
    A rovarok ökoszisztémán belüli szerepének megismerése

Első lépések
Amennyiben ez az első inszektáriumunk, kezdjük kicsiben! Válasszunk ki egy vagy két rovarfajt vagy 
más ízeltlábút! Ajánlatos állatkereskedésből vagy állatkertből beszerezni a rovarokat, mert ott hasz-
nos tanácsokat kaphatunk a tartásukkal kapcsolatban. Amennyiben úgy döntünk, hogy saját ma-
gunk szerezzük be a szükséges rovarokat, nagy körültekintéssel válasszuk ki, hogy mely rovarokat 
érdemes gyűjteni! Mindenképpen tájékozódjunk előtte, hogy biztosítani tudjuk-e az adott faj számá-
ra a megfelelő takarmányt és élőhelyi körülményeket, valamint hogy a felkeresésére szánt helyen és 

időszakban fellelhető-e a kiválasztott rovar! Mielőtt tovább-
lépnénk, el kell döntenünk, hogy hol fogjuk elhelyezni a ro-
vartartó terráriumot, és hogy milyenfajta tartóedényre lesz 
szükségünk. Az átlátszó műanyag dobozok vagy poharak 
nem kerülnek sokba, kicsik, és bárhol elhelyezhetők, még 
egy tanulói padon is. A nagyobb, drágább tartóedények, ak-
váriumok vagy terráriumok több rovar elhelyezésére is al-
kalmasak, és több lehetőséget nyújtanak a rovarok termé-
szetes élőhelyének visszaadására. A kiválasztáskor figyel-
jünk oda az adott rovarfaj alapvető térigényére is!
A rovarok tartóedényét ne tegyük ki közvetlen napfény-
nek és huzatnak!



Az inszektárium gondozása
A rovarlakhely gondozójának első feladata gondoskodni arról, hogy minden kiállított rovar megfe-
lelően fel legyen címkézve. Ügyeljünk a következő információk feltüntetésére:
  A rovar neve
  Ellátási rend
  Etetés, itatás
  Gondozási rend
Ezenkívül négy alapvető dologra van szükség egy jól működő inszektáriumhoz:
  Tiszta terrárium
  Állandó hőmérséklet
  Megfelelő páratartalom
  Friss élelem
A gondozással kapcsolatban egyes szakkönyvekben és szakfolyóiratokban, valamint az interneten ta-
lálhatunk részletes útmutatást. 
   Ellenőrizzük, hogy a tartóedényben nincs-e penészedés, vagy – hacsaknem éppen ez a 
  célunk – nem költözött-e bele gyümölcslégy (muslica)! A penész nagyon egészségtelen, 
  a muslicák lárvái pedig eleszik táplálékot az állataink elől. Rendszeresen távolítsuk el a 
  romlandó táplálékmaradványokat, például gyümölcsdarabokat!
   Figyeljük meg, mennyi idő alatt fogy el a behelyezett táplálék! Ha egy órán belül elfogy, 
  tegyünk még bele! Ha rovarunk kevés táplálékot fogyaszt, vagy egyáltalán nem eszik, lehet,
  hogy vedleni vagy bebábozódni készül!
   Ellenőrizzük a hőmérsékletet! Ügyeljünk arra, hogy a hétvégi és éjszakai 
  hőmérsékletingadozás ne legyen túl nagy!
   Függesszünk ki egy megvalósítható etetési és takarítási rendet! Az egy inszektáriumban 
  elhelyezett rovarok számától függ a rovarürülék mennyisége, és ez meghatározza azt is, 
  hogy milyen gyakran kell kitakarítani a terráriumot.

Tanuljunk meg figyelni!
Vezettessünk a tanulókkal saját „rovarnaplót”, amelyben feljegyezhetik megfigyeléseiket! Íme, né-
hány kérdés kedvcsináló az alapos megfigyeléshez.
   Hogyan fogja el vagy keresi meg táplálékát a rovar?
   Van-e olyan táplálék, amelyet a rovar jobban kedvel?
   Hogyan fogyasztja el táplálékát a rovar?
   Meg tudod-e állapítani, mit eszik a rovar?
   Mennyire olvad bele az adott példány a természetes környezetébe?
   A tárolóedény mely részében tartózkodik általában a rovar?
   El szokott-e rejtőzni a rovar valamely tárgy mögé vagy alá? Ha, igen, mit gondolsz, mi 
  lehet ennek az oka?
   Hogyan jut el a rovar az egyik helyről a másikra?
   Ad-e ki valamilyen hangot a rovar? Ha igen, változik-e ez a hang a nap folyamán?



A rovarállatkert bezárása
Amikor eljön a rovarállatkert bezárásának ideje, a megfelelő élőhelyükre, az életciklusuk megfele-
lő szakaszában vigyük vissza a begyűjtött állatokat a petékkel vagy a fogságban született utódokkal 
együtt! (Például a kifejlett lepkéket ne télen eresszük szabadon!)
Amennyiben a példányokat egy állatkereskedésből szereztük be, próbáljunk keresni egy másik osz-
tályt vagy állatkerti inszektárium-gondozót, aki szeretné megfigyelni és tovább gondozni ezeket a ro-
varokat. Az állatkereskedésből származó példányokat le is lehet fagyasztani és így megőrizni.

NE eresszük szabadon állatkereskedésből származó élő példányokat a helyi környezetbe, mert valószí-
nűleg ezen a földrajzi területen nem őshonosak!

Az elpusztult példányok komposztként hasznosíthatók, illetve szárítással vagy tartósító oldatban 
(etilalkohol vagy izopropanol) további tanulmányozásra megőrizhetők.

A vedlés
Aki ízeltlábúakkal foglalkozik, annak elengedhetetlenül szükséges némi ismerettel rendelkeznie az 
ízeltlábúak vedléséről, hiszen ez a folyamat végigkíséri az életüket, és problémamentes lefolyása az 
egyik fő feltétele fejlődésüknek és életben maradásuknak.

Az ízeltlábúak kitines kültakarója (kutikula) élettelen, növeked-
ni nem képes, ezért mindig nagyobbra kell váltaniuk. A vedlés 
minden ízeltlábú életének az egyik legérzékenyebb, és legsebez-
hetőbb szakasza. Bár vedlésről hallhatunk a gerincesek életében 
is, ez egészen más jelentőséggel bír: náluk a vedlés a kültakaró le-
váltását jelenti. Az ízeltlábúak esetében viszont jóval több ennél, 
hiszen legtöbbször nemcsak a kültakaró megújulásáról van szó, 
hanem szinte egy egészen új állat bújik elő. Ha az új kültakaró 
elkészült, az állat megfelelő helyet keres vagy készít a vedléshez, 
ezután nekifeszül, és egy meghatározott helyen felrepeszti a ré-
git. Az előtűnő új kutikula ekkor még igen képlékeny, és jóval 
világosabb színezetű, mint a régi. Gyakran teljesen fehér, mert a 
pigmentanyagok csak később épülnek bele, és a végleges színe-
zet csak órák múltán, a kültakaró megszilárdulásával alakul ki. 



A rovarnak addig van esélye a régi kültakarójából kibújni, amíg az meg nem szárad, és az új meg 
nem keményedik. Ha ez valami miatt bekövetkezik, és kénytelen a régiben maradni, azt később már 
nem képes levetni, és néhány napon belül menthetetlenül elpusztul. A vedlési folyamat 5-10 perctől 
egy-két óráig is eltarthat, ez a rovar méretétől és fajától is függ. A vedlő ízeltlábúnak semmiképpen 
ne próbáljunk meg segíteni, mert nem lehet! A legjobb, ha ilyenkor a legkevesebb zavaró hatás éri. 
Erről – ha módja van rá – a vedlés helyének megválasztásával maga is gondoskodik. Az új kültakaró 
nagyobb a régi alatt, ezért csak gyűrötten fér el (ilyen formában is alakul ki). A vedlés során fokoza-
tosan nyeri el végső külsejét, mialatt a rovar saját testnedveivel pumpálja fel megfelelő méretűre és 
alakúra.



VII. Rovarnevelés

Kísérjük figyelemmel egy rovar életét a gyerekekkel! 

Nagy lisztbogár (Tenebrio molitor)
A legegyszerűbben tartható, és a legkönnyebben (a legtöbb állatkereskedésben is) beszerezhető ro-
var a nagy lisztbogár. A kereskedésekben általában e bogár lárváit árulják lisztkukac néven, amelyek 
majd később alakulnak át bogárrá. 
Az inszektárium lehet üvegből vagy műanyagból, és a fal magassága minimum 4-5 cm-el érjen túl a 
beletett lisztkeverék felszínénél! A lárvák a sima falon nem tudnak felmászni. Mivel a kifejlett boga-
rak röpképesek, az edényüket fedjük le! Ez lehetőleg fém- vagy műanyag háló legyen, hogy megfele-
lő szellőzéshez is jussanak!
A bogarakat nevelhetik a gyerekek egy közös helyen, de akár biztonságosan elhelyezett műanyagpo-
harakban egyenként, személyre szólóan is. A poharakat befőttes gumival rögzített tüllhálóval  vagy 
vékony, áttetsző szövettel is lefedhetjük.
A nagy lisztbogár (Tenebrio molitor) az ember közreműködésével ma már a Föld minden táján elter-
jedt. A természetben száraz fák odvaiban, száraz fatörmelékben és madárfészkekben is előfordul. Az 
ember közelében padlásokon, régi tárolókban, üzemépületekben gyakori. 
Teste 15–18 mm hosszú. Felülről feketésbarna vagy fekete, alulról vörösesbarna. A hím első lábszára 
hajlott, a nőstényé pedig egyenes. A lárva hossza 9–12, vedlés után 25–28 mm. A fejlődési idő a hő-
mérséklettől és a táplálékkínálattól függ. 27 °C-nál és optimális táplálás mellett 10–12 hetes generá-
cióváltással lehet számolni. A tojások 5–7 napra kelnek, a lárvák 6–7 hét alatt érik el a bábállapotot. 
6–10 napos bábállapot után még 3 hónapot élnek a bogarak. Ezek 10–12 nap alatt érik el az ivarérett-
séget. A párzás után 8 nappal kezdődik el a tojásrakás. A nőstény ez idő alatt kb. 160 tojást rak. Ala-
csonyabb hőmérsékleten a fejlődési idő elhúzódik. 
A lisztbogarak számára a tápkeverék különféle őrölt gabonafélék keverékéből áll. A simaliszt hamar 
megdohosodik, ezért általában búza- vagy zabkorpát, búzacsírát, zabpelyhet és egyéb gabonapelyhe-
ket használjunk! Nem kell mindenből tennünk bele, tulajdonképpen a tenyészet egyszerű búzakor-
pán is kiválóan működik, de itt is igaz, hogy a változatosabb táplálék egészségesebb. Ez a keverék adja 
a közeget is, amelyben a bogarak és a lárvák élnek. Bővíthetjük a kínálatot, ha száraz kenyeret, búza-
darát, törmelékrizst, kutya- vagy macskatápot is adunk hozzá. Nedves tápként főképp sárgarépát és 
almadarabokat adjunk, amiket vágott felszínükkel lefelé rakjunk be! Tehetünk bele egyéb lédúsabb 
gyümölcsöket vagy ételmaradékokat is, de mivel ezek könnyen a tápkeverék penészedéséhez és do-
hosodásához vezethetnek, vigyázzunk velük!
A lisztbogár nevelésén keresztül a gyerekek megismerkedhetnek a bogarak fejlődési ciklusával, élet-
vitelével és testfelépítésével. Nem utolsósorban pedig ez által az ártalmatlan rovar által az ízeltlábú-
akkal szembeni előítéleteket is könnyebben feloldhatjuk. 

Kék dongólégy (Calliphora vicina) 
A lisztbogárhoz hasonlóan könnyen kinevelhető rovar a kék dongólégy. Utolsó stádiumú lárváit hor-
gászboltokban csontkukacként árulják.
A lárvák táplálék nélkül is akár egy-két nap elteltével már bebábozódhatnak. A bábállapot 8–12 na-
pig tart. A csillogó, mélykék potrohú légy 10–14 mm-es, és pár napig kockacukron is tartható. 
A csontkukacokat, amíg bebábozódnak, tarthatjuk faforgácsban vagy fűrészporban. A lisztbogarak-
hoz hasonlóan egyenként, lezárt műanyag poharakban is keltethetők. A legyet a megfigyelés után 
akár szabadon is engedhetjük. Ha megtartanánk még pár napig, a kockacukrot a báb mellé tegyük 
be! A kifejlett légynek szüksége lesz naponta pár csepp vízre is, amit óvatosan az edény falára csep-
pentsünk vagy permetezzünk!



Bütykös csótány (Gromphadorrhina portentosa)
Ha van rá lehetőség, inszektáriumot hosszabb 
távra is berendezhetünk az osztályteremben. Az 
egyik legalkalmasabb faj erre a madagaszkári 
bütykös csótány. Könnyen tartható, és nagy mé-
reténél fogva a rovarok testfelépítése is egysze-
rűen bemutatható rajta. Mivel (főként a hímek) 
alapvetően szelíd természetűek, nyugodtan kéz-
be is vehetjük őket.
Élőhelye Madagaszkár fa- és bokorvegetációi, a 
párás, meleg esőerdők lakója.
A Föld egyik legnagyobb méretű csótányfaja. 
Mivel kizárólag növényevő, a hírhedt csótányfajokéhoz hasonló kártételt nem okoz, a városok kör-
nyékére nemigen merészkedik. Látványos méretén kívül a rovarok között szinte egyedülálló szelíd-
sége emeli a kedvelt hobbiállatok körébe. Ennek köszönhetően sok helyen az oktatásban is szerepet 
kapott. Érdekes módon a zaklatást a nőstények kevésbé hagyják, mint a hímek. A kézbe vett hímek 
először hangos sziszegéssel jelzik rosszallásukat, de aztán hamar megnyugodnak. Ez a szelídség va-
lószínűleg annak a következménye, hogy eredeti élőhelyükön e keménypáncélos, hatalmas rovarok-
nak nincsenek nagytestű ellenségeik, amelyektől félniük kelljen.
A nőstény 60–75 mm, a hím 65–80 mm nagyságú. Mindkét nem szárnyatlan. A hímeknél az 
előtorpajzs elülső két oldalán két kúpszerű kiemelkedés van, amik a kifejletteknél szarvacskáknak 
tűnnek. A nőstények előtorpajzsa jóval simább, kisebb dudorokkal. Túlnyomórészt a fák törzsén és a 
bokrok ágain tartózkodnak. Félhomályban aktívak. Kisebb kolóniákban élnek, ezeknek feje a legerő-
sebb és legtermetesebb hím. A nőstény a petetokot (kokont) – a lárvák kikeléséig – magával hordoz-
za. Ha megijednek, sziszegő hangot adnak. Ezt a légcsöveiken (tracheák) hirtelen kipréselt levegővel 
keltik, és csak veszély esetén alkalmazzák, a támadó elriasztására. Növényevők, szívesen rágcsálják 
például a korhadó fák kérgét. Lebontásában nagy segítségükre vannak az emésztőrendszerükben élő 
mikroorganizmusok. Ezeknek annyira ki vannak szolgáltatva, hogy nélkülük elpusztulnak, mert az 
elfogyasztott táplálékot nem képesek feldolgozni. Utódaiknak csak kerülő úton, utólag tudják ezeket 
a mikrobákat átadni, ezért a kicsiket a világrajövetelük után még néhány hónapig nem szabad elvá-
lasztani a szülőktől. Ezek a mikroorganizmusok nem betegségkeltők, de a csótányok belső kórokozói 
sem veszélyesek ránk: a rovarok testfelépítése jelentősen eltér a miénktől, ezért az őket megbetegítő 
mikroorganizmusok ránk jobbára nem veszélyesek.

Szaporodás: A nőstény az ivartáskájában hordozott tojásokból a megtermékenyítéstől számított 55 
nap elteltével hozza világra utódait. A lárvastádium kb. 4 hónapig tart. A kifejlett egyedek még meg-
közelítőleg 1,5 évig élnek.

Tartás: A lávákat és a kifejletteket egy terráriumban kell tartani. A terráriumban a maguk számá-
ra kiválasztott helyen gyűlnek össze a lárvák és a szüleik. A hímek territóriumtartók. Tartásuknál fi-
gyelembe kell venni, hogy – trópusi esőerdei fajok lévén – igénylik a 25–28 °C körüli meleget és a 
75–90%-os páratartalmat. Ezt a terrárium fölé helyezett lámpával és napi vízpermetezéssel könnyen 
biztosíthatjuk. Mivel szívesen tartózkodnak a berendezési tárgyak magasabb részein, ezeket az ér-
tékeket az inszektárium felső harmadában kell elérni. A függőleges üvegfalon is fel tudnak mászni, 
ezért jól zárható és szellőző felületekkel (max. 1 × 1 mm-es résátmérőjű hálóval) ellátott terráriumra 
van szükség. Ennek belmagassága lehetőleg haladja meg a 35–40 cm-t! Az aljára 2–4 cm tiszta tőze-
get tegyünk, amit mindig nedvesen kell tartani.



Berendezésképpen legjobb, ha vastag faágakat, fakéregdarabokat helyezünk el, amelyek lehetőleg a 
legfelső zugokba is felérnek, mert ezeken a helyeken az állatok nagy előszeretettel tartózkodnak. Ha 
véletlenül elszöknének a terráriumból, akkor sem kell attól tartanunk, hogy rövidesen csótánysereg 
özönli el az épületet. Inkább az állatok érdekében próbáljuk meg minél hamarabb megkeresni őket, 
mert a száraz tantermi klímában rövidesen elpusztulnak.

Takarmányozás: A lárvák és a kifejlettek is vegetáriánusok. Táplálékukat saláta, lédús gyümölcsök 
(például banán) és különböző zöldségfélék alkotják. Kiegészítésképpen kaphatnak gabonapelyhek-
ből álló száraz keveréket is (ez azonban semmiképpen ne legyen a kereskedelemben kapható müzli). 
Természetesen minél változatosabb étrendet állítsunk össze a számukra!

Tenyésztés: A lárvákat mindenképpen tartsuk együtt az imágókkal! Kezdő tenyészetet 2-3 kifejlett 
hímmel és 5-6 kifejlett nősténnyel indítsunk!

Kirándulásról hazavitt ízeltlábúak tartása
„Sokan vagyunk, akik gyerekként, amerre jártunk, minden lényt összegyűjtöttünk, amit csak talál-
tunk, vagy akik ijedten figyeljük, amint saját gyermekünk teszi meg ugyanezt. Ezek között nagyszámú 
ízeltlábú: sáska, tücsök, hernyó, bodobács vagy pók található, amelyek végül egy-egy befőttesüveg-
ben végzik. Pár napig megvannak, de végül csak el kell engedni őket, mert hamar fogyatkozni kez-
denek… Ha mégis elhatározzuk, hogy lelkes gyermekünknek berendezünk egy kis inszektáriumot, 
amelyben kedvenceit naponta megfigyelheti, nem lesz könnyű dolgunk. Egyrészt igen kevés a ma-
gyar nyelvű irodalom ebben a témában, másrészt pontosan be kell tudnunk azonosítani az adott 
ízeltlábú fajt ahhoz, hogy a megfelelő körülményeket megteremthessük számára, hiszen a közeli ro-
kon fajoknak is lehetnek gyökeresen eltérő igényeik.” (A család állatorvosa: kedvenceink egészség-
könyve. Kossuth, 2004)
A terepen gyűjtött, otthon nevelhető rovarok közül érdemes a lepkéket kiemelni, mert a legnépsze-
rűbbek, és lenyűgöző átváltozásuk páratlan élmény.

Lepkekeltetés
Ha kirándulás során hernyót találunk, és kíváncsiak vagyunk, vajon fel tudnánk-e nevelni lepkévé, 
először is alaposan meg kell figyelnünk a területet, ahol találtuk. A tápláléka ugyanis valószínűleg ott 
lesz a közelben. Vannak fajok, amelyek többféle növényt is elfogadnak, de a nagy többségük táplá-
lékspecialista, ezért csak egyféle növényt hajlandó elfogyasztani. Ha nem jut hozzá, éhen pusztul. Vi-
szont nem mindig könnyű eldönteni, hogy mi is a tápnövény, főleg ha a hernyót nem éppen táplál-
kozás közben találjuk. Ha például a fű között leltünk rá, lehet, hogy fűféléket eszik, de az is, hogy va-
lamelyik lágyszárúfélén él, és éppen frisset keres. Vagy egy közeli fáról, cserjéről pottyant le éppen. 
Az is lehet, hogy bábozódáshoz készül, és ezért mászkál a talajon. Sok faj bábozódik a talajban vagy 
a talaj közelében. Ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, a kirándulásra vigyünk magunkkal her-
nyókat is bemutató lepke-határozókönyvet, ahol a tápnövényt is megemlítik; vagy csak olyan hernyót 
vigyünk haza, amit biztosan felismerünk!
Akkor vigyünk haza hernyót, ha biztosak lehetünk benne, hogy megfelelően el tudjuk majd látni. A 
védett lepkéket csak engedéllyel tarthatjuk, ez a hernyóikra is vonatkozik. Vigyázzunk arra is, hogy 
természetvédelmi területről ne gyűjtsünk fajokat!
A hernyót óvatosan tegyük be egy kilyuggatott tetejű vagy hálóval, vékony ruhával fedett befőttes-
üvegbe! Ha a tápnövényben nem vagyunk biztosak, a környékéről gyűjtsünk be a lehető legtöbbféle 
növényből, és tegyük be mellé! A szállítás során ügyeljünk rá, hogy tűző nap, esővíz ne érje!
Amennyiben a hernyó az elkövetkező nap folyamán egyik növényből sem fogyaszt, minél hamarabb 
vigyük vissza oda, ahol találtuk, mert valószínű, hogy nem jutott a tápnövényéből az üvegbe.



Ha tápnövény és hernyó együtt van, tegyük be egy nagyobb (ötliteres) befőttesüvegbe vagy egyéb 
megfelelő méretű, lezárható edénybe! A szellőzésről lyuggatott tetővel vagy jól rögzített hálóval gon-
doskodjunk! Számítsunk rá, hogy – főként a nagyobb fajoknál – jelentős mennyiségű hulladék ter-
melődik egyrészt az ürülékből, másrészt a növényi maradékokból. Arra mindig ügyeljünk, hogy a 
nevelőhely ne penészedjen! Ennek érdekében ajánlatos aljzatként jó nedvszívó papírtörölközőt hasz-
nálni, és naponta, kétnaponta cserélni. A hernyónak mindig friss növény álljon a rendelkezésére! Az 
elszáradt vagy rothadó növényeket minél hamarabb távolítsuk el!
A takarítás folyamán elkerülhetetlen, hogy a hernyót a cserélendő növényzetről lefejtsük. A hernyó 
ragaszkodik az ághoz, ezért akár sérülést is okozhatunk neki, ha megpróbáljuk lerángatni. Egy egy-
szerű trükkel azonban baj nélkül megoldható az áthelyezés. A hernyó ugyanis ösztönösen elindul 
előre, ha valamit közvetlenül elé teszünk. A legjobb egy tiszta, száraz ecsettel óvatosan a feje felől alá-
nyúlva leemelni az ágról. 

Az ágakat és leveleket lazán rendezzük el, hogy a hernyó könnyen hozzáférhessen! Vízbe is állíthat-
juk a tápnövényeket, hogy tovább elálljanak, ilyenkor azonban a szárak között vattával zárjuk le a vi-
zes edény száját, nehogy a hernyók a vízbe fulladjanak! Bábozódás és vedlés előtt ugyanis élénken ke-
resik a megfelelő helyeket, és hajlamosak mindenbe bemászni, ahonnan nem mindig tudnak kijönni.
Bábozódás előtt hosszabb-rövidebb ideig nem táplálkoznak, ilyenkor vagy élénken jönnek-mennek, 
vagy mozdulatlanul üldögélnek egy ágon. A növényzeten bábozódó hernyók az ágra egy sűrű szöve-
déket szőnek, hogy a bábot azután ebben rögzítsék. Ha ilyesmit tapasztalunk, ne távolítsuk el, mert 
megeshet, hogy nem tudja pótolni, és a bábozódás emiatt nem sikerül. A báb ilyenkor az aljzaton 
köt ki, ami sérüléssel vagy deformálódással jár, és később a lepke sem tud egészségesen kikelni. Ezért 
a növények cseréjénél a hernyót és a körülötte található növényi részeket mindig alaposan figyeljük 
meg, különösen akkor, ha régóta egy helyben tartózkodik. Ha az átlagosnál sűrűbb szövedékre le-
szünk figyelmesek, a hernyót a növénnyel együtt tegyük vissza, és figyeljük meg, hogy mi történik!

Vannak fajok, amelyek talajba húzódva bábozódnak. Ezek számára 10–15 cm-es aljzatot (virág- vagy 
kerti földből, nedves tőzegből stb.) kell biztosítani, amiben a bábbölcsőt könnyen elkészíthetik. 
Fontos tudni, hogy a lepke, amit nevelünk, milyen formában tölti a telet. Vannak fajok, amelyek her-
nyóként, mások bábállapotban vagy kifejlett alakban telelnek át. Minden esetben nagyon fontos, 
hogy a tél folyamán ne maradjanak a meleg szobában, mert a hazai fajoknál a hidegnek igen fontos 
szerepe lehet a fejlődésben! Előfordul ugyanis, hogy a bábban nem indul el az átalakulás, ha folya-
matosan melegben van. Számára az enyhe idő az elhúzódó őszt jelenti. Így egy idő után a báb feléli 
a tartalékait, és elhal. Viszont más fajoknál (amelyeknél nincs ilyen gátlás) előfordul, hogy a meleg 
miatt kikel télen, és a megfelelő élettér, továbbá a táplálék híján hamar elpusztul. A hernyók, hacsak 
nem hibernálódnak, tápnövény hiányában télen elhullanak. 
A telet lepkeként átvészelő fajok melegben rövidebb ideig élnek, hamarabb próbálnak párt találni, 
és a lerakott petékből télen kikelő hernyók táplálék nélkül szintén elpusztulnak. A teleltetésről tehát 
gondoskodni kell, ha a fejlődés tavaszra is átnyúlik. A lepkeként áttelelő fajok (például C-betűs lepke 
– Polygonia c-album) esetében a legegyszerűbb a dolgunk, ugyanis még ősz elején átalakulnak, hogy 
a téli pihenőre megfelelően felkészülhessenek. Amint átalakultak, engedjük el őket, hogy gondoskod-
hassanak magukról! Az áttelelő hernyók (például a csíkos medvelepke – Euplagia quadripunctaria) 
általában a talajba húzódva vagy vastag avarrétegben telelnek át. Ezeknek ősszel biztosítsunk leg-
alább 10–15 cm vastag virágföldet! Az avarban telelők számára erre terítsünk 5–10 cm száraz faleve-
let is! A telelő hernyó edényét esőtől védett helyre tegyük, és amennyire lehet, a kemény fagyoktól is 
védjük: süllyesszük a földbe vagy takarjuk be avarral! A telet bábként töltő és talajban bábozódó fa-
joknál (például kutyatejszender – Celerio euphorbiae) a bábot hasonlóan tegyük el télen! Azokat a 
bábokat (például a nagy púposszövő – Cerura vindula), amelyek nem a talajban telelnek, hanem fa-
törzsön vagy egyéb növényi részeken, elég esőtől és keményebb fagyoktól mentes helyre tenni. Az 
eső alapvetően nem árt a báboknak, de a nevelőedényben összegyűlve már igen.



A növények szárára készített bábokat ne vegyük le, hanem a növénnyel együtt tartsuk meg, mert a 
kelésnél igen fontos a báb elhelyezkedése!
Mindig legyen elegendő hely a kikelő lepke számára a báb alatt és felett, ahová kimászhat. Tehetünk a 
nevelőedénybe egy-két vékonyabb ágacskát is, amire a kikelő lepke fel tud kapaszkodni, hogy a szár-
nyait kifeszíthesse!
Fontos tudni, hogy lakásban a nappali lepkék nem élnek sokáig. Elengedhetetlen számukra a termé-
szetes napfény és a nagy légtér. Az ablakok veszélyes csapdát jelentenek, mivel a lepkék mindig a fény 
felé próbálnak repülni, és az útjukba eső üveget nem veszik tudomásul. Az ablakkal végelgyengülé-
sig képesek küzdeni. Az éjjeli lepkék esetében hasonló a helyzet, csak ők sötétben repülnek szíveseb-
ben. Ezért a kikelt lepkéket mindig engedjük szabadon, jobb nekik a természetes környezetükben! A 
legjobb, ha ott engedjük el őket, ahol a hernyót találtuk. 



SZÓJEGYZÉK

Átalakulás  Egyes állatfajok, főként gerinctelenek esetében megfigyelhető alak- és 
    élettani változás, amelynek során a lárvából kifejlett állat lesz.
Báb   Rovarok fejlődési stádiuma, amelyben végbemegy a lárva szervezetének 
    teljes átépülése és a kifejlett rovar szervezetének kialakulása.
Bogarak  A rovarok osztályának legnagyobb rendje. A bogarak abban különböznek
    más rovaroktól, hogy első szárnypárjuk kemény szárnyfedővé alakult, amely
    az általában repülésre szolgáló alsó hártyás szárnyakat takarja és védi. A 
    bogarak teljes átalakulással fejlődnek.
Csáp   Ízeltlábúak fején található érzékszerv.
Entomológus  A rovarok tanulmányozásával foglalkozó tudós.
Gerinctelen  Gerincoszloppal nem rendelkező állat.
Imágó   A rovarok életszakaszainak szaporodóképes (kifejlett) stádiuma.
Ízeltlábú  Olyan állat, amelynek lába ízekből áll, és szelvényekre tagolódó testét 
    kitinpáncél fedi.
Kitinváz  Az ízeltlábúak testét szilárdító és védő külső váz.
Kokon   Az ízeltlábúak petéiket, petecsomóikat különböző védőburokkal veszik körül,
    amellyel a környezeti hatásoktól és a ragadozóktól védik meg azokat. 
    A burokkal körülvett petecsomó a kokon. Többféle anyagból állhat: kitines
    tok, kemény hab, sűrű szövedék stb.
Lárva   Kifejletlen, de önálló egyed, amely a kifejlett alaktól teljesen különbözik. 
Ragadozó  Olyan állat, amely az általa elfogott állatokkal – zsákmány – táplálkozik.
Rendszertan  A rendszertan (taxonómia) olyan tudományág, amely az élőlények felépítés,
    származás és közös ős szerinti rendszerezésével foglalkozik.
Rovar   Olyan ízeltlábú, amelynek teste három fő testtájból áll, hat lába van, és 
    kifejlett állapotban egyes példányoknak van szárnya, másoknak nincs.
Teljes átalakulás A rovarok egyes csoportjainak fejlődésmenete, amelynek során 4 
    fejlődési stádiumot különböztethetünk meg: pete, lárva, báb és kifejlett 
    (imágó) állapot.
Zsákmány  Ragadozók táplálékául szolgáló állat.

IRODALOMJEGYZÉK
Csóka György: Lepkehernyók. Agroinform, 1995.
David Attenborrough: A gerinctelenek élete. Kossuth, 2006.
David Carter: A világ lepkéi. Határozó kézikönyvek sorozat. Panem, 1994.
Dr. Odorfer Magdolna: Összehasonlító állatszervezettan III. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Günther, et al.: Urania Állatvilág – Rovarok. Gondolat, 1968.
Móczár László: Rovarbölcsők. Gondolat, 1987.
Móczár László: Rovarkalauz. Gondolat, 1990.
P. Tóth György: A család állatorvosa: kedvenceink egészségkönyve. Kossuth, 2004.
Papp László: Zootaxonómia. Dabas, 1996.
Paul Whalley: Lepkék és pillangók. Szemtanú sorozat. Park, 1988.
Szalkay József: Rovarok között. Mezőgazdasági Kiadó, 1971.
Ulrich Sedlag: A csodálatos rovarvilág. Natura, 1979.

A magyar változatban a szöveg, illusztrációk, fényképek: DEMJÉN ZSÓFIA rovarász,
Fővárosi Állat- és Növénykert


