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SARKITOTT VILÁG 

Becsapott rovarok 

KÉRÉSZEK AZ ASZFALTON 

 

A kérészek rajzásuk idején nagyobb rajokban röpködnek a víz 
fölött, párosodnak, majd a nőstények a vízbe rakják 

petecsomóikat. Mostanában egyre gyakrabban látni, hogy a víz 
helyett az aszfaltra vagy műanyagfóliára petéznek. Vajon mi az 

oka a végzetes tévedésnek? 

 

A kérészlárvák némelyike több évig is fejlődik a vízben. A sebes folyású vizekben lapított és 
hengeres, rakéta alakú lárvák élnek, s a kövekhez simulva vagy a növényzet között megbújva 
mozognak, ahol kisebb az elsodródás veszélye. A különös formájú lárvák a hordalék szerves 
anyagát, apró élőlényeket vagy baktériumokat legelésznek. A lárvák potrohának első hét 
szelvényén vannak a páros, többnyire levél alakú tracheakopoltyúk*, ezeket az állat mozgatni 
is tudja. A kifejlett rovarhoz hasonlóan a lárvák testvégén is van két vagy három fonalszerű 
nyúlvány, ezeknek a helyváltoztató mozgásban van szerepük. Patakok és folyók üledékében 
élnek az ásó életmódot folytató, hengeres testű lárvák. Erős lábaik szorosan a testükhöz 
simulnak, fonalas tracheakopoltyúik ferdén hátrahajolva a hátoldalukon vannak, így nem 
akadályozzák az iszapban az előrehaladást. Elülső lábaik ásásra módosultak. A lárvák a 
fejükön kard alakú nyúlványokat viselnek, erős rágóikkal együtt ezeknek is az iszap á sásában 
és furkálásában van szerepük . 

Amikor a vízben élő lárva megérik az átalakulásra, a bőre alatt gáz halmozódik fel, s a 
felszínre emeli az állatot. A felrepedő kültakaró alól előbújik a kérész, és szárnyra kap, 
Máskor a lárva maga mászik ki száraz területre, és ott fejeződik be az átalakulása. Mindkét 
folyamat igen gyorsan, néhány másodperc alatt zajlik le. A fajok többségében az utolsó 
lárvaalak, a nimfa bőréből szubimágó* bújik ki. Ez nagyon hasonlít a kifejlett kérészre, csak a 
szárnyai nem olyan áttetszők, tejszerűen zavarosak, testnyúlványaik sem olyan hosszúak, s a 
mintázatuk még nem olyan díszes, mint az imágóé, továbbá párzásra sem képesek. A 
szubimágó vedléssel alakul imágóvá. Nem minden kérészfajnak van szubimágó alakja. 

A kérészek rajzása idején a hegyi patakokat kísérő aszfaltutakon furcsa jelenségnek lehetünk 
tanúi. A megtermékenyített petékkel a nőstények nem a patakhoz repülnek, hanem az 
aszfaltúton rakják le petecsomójukat. A 6000-9000 petét tartalmazó csomók néhány perc alatt 
kiszáradnak, és az utódok elpusztulnak. Vajon mi az a végzetes vonzerő, amely képes 
megtéveszteni a kérészeket? A kérészeket könnyű megtéveszteni és csapdába ejteni 
mesterséges tükröző felületekkel. Ez azt mutatja, hogy a víz felszínéről visszavert fény fontos 
szerepet tölt be életterük felkutatásában. 
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A kérészek szeme érzékeny a fény polarizációjára, és kísérletekkel bizonyítottuk, hogy ezek a 
rovarok is a víz felszínéről tükröződő fény horizontális polarizációja alapján találják meg a 
vizet. Ha a vizet kereső kérész a vízszintesen poláros fény erősödését észleli, akkor arra veszi 
az útját, és vizet remélve leszáll. Ilyen fényforrás lehet az aszfaltút is, amely nagyobb 
arányban veri vissza a horizontálisan poláros fényt. Így fordulhat elő, hogy a nőstény kérészek 
víznek látják a száraz aszfaltutat, amely csak optikai tulajdonságaiban hasonlít a vízhez. 
Hasonló érzékcsalódást okozhat a csillogó fekete műanyag fólia. 

A Földön szinte mindenütt élnek kérészek, és fontos szerepük van a vízi életközösségekben. 
A folyóvizekben lárváik a halak (kecsege, márna, pisztráng) legfontosabb táplálékai. 
Régebben olyan tömegben rajzottak, hogy tetemeiket egyes vidékeken sertésekkel etették 
vagy trágyaként hasznosították. A vízszennyezés és más emberi beavatkozások miatt azonban 
már egyre ritkább a kifejlett rovarok tömeges rajzása. 

 

Párzó kérészek egy fekete műanyag fólián (Kriska György felvétele) 
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Párzó kérészek egy fekete műanyag fólián. Jól látszik a nőstény potrohvégén a fehér 
petecsomó (Kriska György felvétele) 

 

 

Egy fekete műanyag fóliára petéző dán kérész (Kriska György felvétele) 
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Olvasóink talán észrevették, hogy hónapok óta visszatérően foglalkozunk a „sarkított világ”problémáival. Legutóbb a múlt héten írtunk a 
színlátás és a polarizációlátás közti ellentmondásról, most a megtévesztett kérészekről írunk. Hogy nem érdektelen témáról van szó, azt 
bizonyítja, hogy szerzőink ezzel kapcsolatos munkáit sorra idézik a nyugati tudományos és ismeretterjesztő lapok, legújabban a Nature és a 
New Scientist. Az ábra a New Scientist 1998. július 25-ei száma nyomán készült, s azt mutatja, hogyan téveszti meg az aszfaltút felületéről 
visszaverődő fény a vizet kereső kérészeket. 

Rab Orsolya – Kriska György – Horváth Gábor – Andrikovics Sándor 

(ELTE Biológiai Szakmódszertani Csoport és Biológiai Fizika Tanszék,EKTF Állatani 
Tanszék) 

Kutatómunkánkat az OTKA F-014923 és T-020931 pályázatai tették lehetővé. 

 


