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Képes hátrafelé'repü!ni,,
és egyhelyben lebegní
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evés olyan rovarcsoport
van, amely annyira ismert
lenne a lakosság körében,
mint a szitakötőké. A velük
való találkozás korántserrr

csupán a tapaszlalt rova-

rászok kiváltsága: aki víz mellett nyaral,
horgászik vagy csak egy tó partján sétál,

szinte bizonyosan találkozik e jellegzetes

felépitésú és röptú állatokkal.
Ha flgyelmesen megnézzük a szemünk elé

kerülő szitakötóket, két csoportjukat külö-
níthetjük el. Egy részük nagy testú, erőtel-
jes felépítésú, cikázva repülő légi akrobata,

és ha leszáll, a szárnyait vízszintesen tartja,

Ezek az egyenlőtlenszárnyú va§y nagyszi-
takötők, amelyek közé az óriás-szitakötő
is tartozik. Mások kisebbek, sokkal töréke-
nyebb testúek, lassan és csapongva szál1-

dosnak, pihenéskor pedig a testük fölé eme-

lik a szárnyaikat - ők az egyenlőszárnyú
vagy kisszitakötők.
Bár e két csoport közeli rokonsága nyilván-
való, és ez a magyar nevükben is megmu-
tatkozik, érdekes módon az angol nyeivben
nincs összefoglaló köznapi kifejezés a szita-
kötőkre: a nagyszitakötők neve dra$onfly,

mig a kisszitakötőké damselfly. A kis- és a

na$yszitakötő elnevezés is inkább a két tár-
saság fajainak általános méretére utal, ám a

le§na$yobb (19 centiméteres) szárnyfesztá-

volságú faj, a trópusi Amerikában ma is éló

Megaloprepus caerulatus éppenséggel a kis-
szitakötók tag|a (lomha röpte ellenére képes

arra, hogy nagy keresztespókokat ragadjon

|; 

a natOjuttOt). 

"
ü§KORü m§ZAJN
Látva azt, hogy a szitakötők mennyire urai
a levegőnek, és hogy milyen sikeres vadá-
szok, azt hihetnénk, most élik virágkorukat,
ám nem ez a helyzet. Az a rokonsági kör,
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amclynek_iclenleg a szitakötók az egyedüli
fennmaradt tagjai, nagyon régi: a földtörté-
ncti óidó végén, a karbon és a perm idősza-
kokban, vagyis 250-35O mi]lió évvel eze]őtt

azonban sokkal gazdagabb és változatosabb
volt a csoport. Közöttük találjuk a valaha
élt legnagyobb repülő rovart: a szitakötó-
szerű, de különálló rendbe (Meqanisoptera)

sorolt amcrikai Megatteuropsis pertninnu

nevú fa.jt, anrelynek
szá rny lesz t ávolsága
elérlc a 7l t,entimó-

tert - nagyobb volt,
mint egy lrol1d.

A szitakötók tehát ősi állatok, bravúros
technikai mcgoldásaik leginkább a szárnya-
ik múködéseben nyilvánuinak meg (ebben

egyedül a kérészek hasonlók hozzájuk). A
repülésben részt vevő izmaik közvetlenül a

szárnyak tövéhez kapcsolódnak. Ha össze-
húzódnak, apró, lefelé irányuló mozgásuk
az egész szárnyat fellelé mozdída, akár
az evezős mozdulata az evezők emelése-

kor. Szárnyaikat, amelyeknck érhálózata
rcndkivül sűrú - nem tudiák hátrahaita-
ni és vizszintesen a hátuk fölé iektetni. A
szárnyas rovarok óriási többsége viszont
közvetett módon mozgatja a szárnyait. Az
izmok nem a szárnytőhöz, hancm a tor íclső
lemezéhez kapcsolódnak, és annak hajlítga-
ttisa moz§atja a szárnyakat. Ráadásul ezek

a szárrryaikat képesek hátrafelé tartva víz-
szintesen a hátuk fölé f'ektetni.

A repülőizmok sajátos kapcsolódása nem

akadáIyozza a szitakötőket a repűlésben.
Négy szárnyuk egymástól függetlenül,
önállóan mozoghat (a fejlettebb szár-
nyas rovarok repülés közben általában

összekapcstllják az e]ülső és a hátulsó szár-
nyukat, ha mindkettő részt vesz a repülés-
ben). Ez olyan manőverezést tesz lehetóvé,

amcly páratlan a rovarok körében, sőt, a

madarak között is csak a kolibriknál talá-
]unk hasonlót. A szitakötők képesek egy
helyben lebegni, sőt, hiitrafelé is repülni.

Az óriás-szitakötő rászolgált a nevére: test-

hossza meghaladja a B, mig szárnyainak a

fesztávolsága a 10 centimétert. Méretben

nálunk csak Európa legnagyobb szita-
kötó|e, a hegyvidéki patakok mentén éjó

h e g y i sz itttkötő múlja f'el ül. Az óriás-szita-
kötő hata]mas termetére utal tudományos
nevében (Anax imperalor) a ,,császári" jelző.

Egyszínú, zöld tora is jól megkülönbözteti a

hasonló mérettartomán.yba eső rokonaitól.
A hím potroha égszinkék, míg a nőstényé

zöldes, de mindkét ivar potrohán hosszanti
irányban széles l'ekete sáv húzódik.
Az óriás-szitakötővel leginkább dús növény-
zetű, viszont.lól belátható, szabad vízfeiület-
tcl is tarkított állóvizek környékén talá1-

kozhatunk, igy nresterséges és ternrészetes

tavakban, holtágakban, de lassan fblyó vizű
csatornákban is. Legtöbb egyede májusban

jelenik meg és augtrsztusig él, de néha nég
szeptcmberben is láthatunk frissen kibújt
imágókat.
Rovarunk egész teste a vadászathoz ido-
mu11. Két óriási, összetett szeme a íejének

csaknem telies f'elületét beborítja, ekképp a

látása nagyonjó: lőleg a mozgásérzékelése

kiváló. Helyváltoztatása csaknem kizárólag a

repűlés, ugyanis lábaival gyakorlatilag nem

képesjárni, ezek csak megkapaszkodásra és

a zsákmány megragadására valók.
Az óriás-szitakötő rendszerint egy-egy kiálló
ágon vagy nádszálon ülve figyeli a környe-
zetét, vagy lordulatosan röpködvc.járőröz a

levcgóben Szintc bármilyen repülő rovart
clkap, amelyet észrevesz (akár kisebb szita-
kötőket is), meg ha az majdnem akkora is,

mint ő ma$a. Figyelme azonban nemcsak a

zsákmányra, hanem a íajtársakra is irányul.
órzi a területét, és a betolakodókat azonnal
elűzi, sőt, súlyosan meg is sebesítheti óket.

De ügyelnie kell a levegőben portyázó nrada-

rakra is, hiszen legfőbb természetes ellen-
ségei a kabasdlyom és a qyurglalaq, ame-
lyeknek igy számottevő állomán.yszabályozó

12 | TermészetBúvár Izolall.
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Az órids-szitakötő
uízinöué nyek szöuete ib e

*J

he@eií el petéit
r''' j§

szerepük van. Hosszú életre azonban még-

sem számíthat, mivel a kifejlett rovar (imágó)

egy vagy legleljebb két hónapig él.

A szitakötőknek a párzása is legalább rész-

ben a levegőben zajlik. Megtermékenyi-
téskor a hím és a nóstény sajátos alakban
összekapcsoIódik, ezt párzási keréknek
trevezzük. Az e]ó] levó him a potroha végé-
vel megragadja a nóstény nyakszirtjét, míg
a nőstény a potroha végét előrehailítja a hím
potroha tövén levő párzószervhez. A nős-

tény peterakáskor megkapaszkodik egy víz-
ből kiálló növénycn, niajd a potroha végét

a vizbe dr-rgva a növény szöveteibe helyezi
a petéit. A 1árvák onnan kikelve.jutrrak a

vízbe, Fejlódésük nagyjából egy, de néha két

évig is tart, ennek során tizenhat alkalom-
mal vedlenek.
Az óriás-szitakötőnek a fejlett lárvá.ja is
jókora, hossza nre$haladja az 5 centimé-
tert, A belében levő kopoltyúkkal Iélegzik.
Ha mozdulatlan, zöldes-barnás szine miatt

beleolvad a környczetébe. Úszni gyakorla-
tilag nen. tud, viszont a végbeléből hirte-
len kipréselt víz segitségével,,lökhajtásos"
módon képes hirtelen nekiiramodrri. Vérmes

ragad<_rzó: iőleg rovarlárvákat és |érgeket

zsákmrinyol, de vízicsigirkat, ebihalakat és

halivadékot is elkaphat az alsó ajkából ala-
kult, könyökszerűen behajlitható és elóre-

vethető szervével, a fbgóálarccal.
A lárvák fejlődése gyors, általában egy év

alatt lczajlik. Ha közeledik az átalakulás
ide.ie, egy arányla$ melcg, nyár eleji estén a

lárva í'elkapaszkodik egy növény víz feletti
részére, majd a hátán végigreped a bőre.

A hasadékon át kibújik a kifejlett szitakötő,
amelynek szárnyai ekkor még kis össze-

gyűrt csomók, de hajnalra folyadékot pum-

pál az erezetükbe, így szárnyai kifeszülnek,
és páncélzata is megkeményedik, Eközben a

Iovar nagyon sérülékeny és kiszolgáltatott;

a folyamat éppen azért zajlik éjszaka, hogy

legalább a nappal aktiv békák, madarak és

más rovarevók ne találják meg. Reggelre

azonban az óriás-szitakötő már fel is röp-
pen, bár végleges színezete csak napokkal

később alakul ki.
Az óritis-szitakötő szerencsére sem nálunk,
sem Európa más országban nem veszélyez-

tetett, ezért felesleges is lenne védetté nyil-
vánitása. Az Év rovara sok nrás szitakötőlaj-
jal elIentétben kevéssé kényes a viz minósé-
gére, btir természetesen nagyon szennyezett
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helyen nem él meg. Nem szereti, ha éiőhe-

lyén megszűnik a nyilt vízíelület, és a túl-
zottan elszaporodó halak és vizinradarak
sem a szitakötőlárvák barátai. Magyarorszá-

$on szinte mindenütt megtalálható, alföldi
tájakon, valamint hegy- és dombvidékein-
ken egyaránt előfordul. Az imágók nagy
távolságra is elkalandozhatnak a víztól,
igy váratlan helyeken is íelbukkanhatnak.
Az idei év rovarának széles körű megismeí-

tetésére a szakemberek különbözó progra-

mokat szerveznek oktatási intézményekben,
múzeumokban és más közösségi tereken.
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