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Enkonduko

Insektoj (klaso Insecta) estas grandega grupo de sukcesaj organismoj, kiuj vivas en tuta 
mondo krome maroj (alia grupo de artropodoj – krustaceoj – regas super maroj). Oni diradas, 
ke  nombro  de insektaj  specioj  estas  pli  granda  (56,3  %)  ol  nombro  de  ĉiuj  specioj 
de vertebruloj, senvertebruloj, plantoj, fungoj, algoj, virusoj kaj bakterioj sume. 

Kial la insektoj fariĝis tiel sukcesaj? Ili havas malgrandajn korpojn. Tio signifas, ke ili ne 
bezonas multe da nutraĵo. Ili kapablas utiligi diversajn fontojn de nutraĵo. Diversaj evoluaj 
stadioj  evoluiĝas  en  diversaj  vivmedioj  kaj  utiligas  diversajn  nutraĵajn  fontojn  (ekzemple 
larvoj de kuloj evoluas en akvo, adultaj kuloj suĉas sangon aŭ nektaron). Flugantaj insektoj 
povas esti transportitaj per vento, aliaj insektoj povas esti senintence transportitaj de homoj.

La  insektoj  ofte  kreas  grandajn  populaciojn  kaj  tial  nuntempaj  insekticidoj  ne  estas 
konstante efikaj. Ekzemple neniigado de muŝoj per insekticidoj estas sukcesa nur provizore, 
ĉar post iu tempo aperiĝas novaj muŝoj, kiuj estas rezistaj kontraŭ la insekticido. Se nur du 
muŝoj  el populacio  1000  aŭ  10 000  da  muŝoj  survivos,  ili  donas  al  iliaj  idoj  genetikan 
informon pri rezisteco kontraŭ la insekticido. Kaj ĥemia industrio tial devas fabriki novajn 
kaj novajn insekticidojn. Sed tiuj ĥemiaĵoj povas havi malbonajn efikojn je vertebruloj. Kiam 
aperis fama insekticido DDT (2,2-bis-(4-klorfenil)-1,1,1-trikloretano), kiu vere helpis kontraŭ 
puloj kaj terpoma skarabo (Leptinotarsa decemlineata), homoj naive ekkreis, ke problemo 
de la insektoj estas jam solvita eterne. Sed ne nur ke novaj, rezistaj populacioj de la insektoj 
evoluis, sed la insekticido DDT kumuliĝis en graso de vertebruloj,  ekzemple rabaj birdoj. 
Femaloj de tiuj rabaj birdoj demetis ovojn kun tre maldikaj ŝeloj. Se la birdoj sidiĝis en iliajn 
nestojn, ili rompigis iliajn proprajn ovojn.

Neniu surprizo estas, ke la insektoj akompanas homaron jam ekde pratempo kaj povas 
troviĝi  ankaŭ en  niaj  hejmoj  nuntempe.  Kelkaj  insektaj  specioj  kreas  krome iliaj  sovaĝaj 
populacioj  ankaŭ sinantropajn populaciojn,  kiuj  preferas  kontaktojn kun homoj  kaj  homaj 
konstruaĵoj.  Sinantropio  ofte  dependas  de  klimato.  Muŝo  Calliphora  vomitoria ne  estas 
sinantropa en Ĉeĥa Respubliko,  sed estas sinantropa en Finlandio,  kie estas pli  malvarma 
klimato.

Kio ne estas insektoj
Filo  Arthropoda,  kies  reprezentantoj  havas  segmentitajn  piedojn,  havas  subfilon 

Tracheata.  Reprezentantoj  de la  subfilo  Tracheata  uzadas  por  spirado sistemon de traĥeoj 
(tubetoj, kiuj transportas aeron trans korpo de la traĥeato). Tiu subfilo Tracheata dividiĝas 
en du grupojn.  La unua grupo enhavas tiujn grupojn de la atropodoj, kiuj  havas pli  multe 
parojn  de  piedoj  ol tri  paroj.  Tiuj  artropodoj  ne  estas  insektoj.  Al  tiu  multepieda  grupo 
apartenas ekzemple centipedoj (Chilopoda)  Bildo 1, isopodoj (Isopoda)  Bildo 2, milipedoj 
(Diplopoda),  araneoj  (Araneida)  Bildo  3,  opilionidoj  (Opilionida),  akaroj  (Acarina) 
kaj skorpietoj  (Pseudoscorpionida).  La  artropodo,  kiu  havas  pli  ol 6 piedojn,  ne  estas 
insekto.

La dua  grupo de la  subfilo  Tracheata  havas  nur  tri  parojn  de piedoj.  Tio  estas  veraj 
insektoj (Insecta). (Pli malnova nomo de insektoj – Hexapoda – signifis „artropodoj kun ses 
piedoj“).
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Primitivaj insektoj
Lepismo (Lepisma saccharina), kiu nokte kuradas trans via banĉambro aŭ necesejo 

kaj havas aspekton de arĝenta fiŝeto, estas primitiva insekto. Ĝi havas tri parojn de piedoj. 
La lepismoj voregas balaaĵon.

Aliaj primitivaj insektoj estas psokopteroj, kiuj preferas humidajn partojn de ĉambroj 
kaj voregas balaaĵojn, sed kapablas neniigi kolektaĵon de insektoj. Kelkaj psokopteroj 
kapablas flugi, aliaj estas senflugilaj. Ili mezuras nur 1-3 milimetrojn. La psokopteroj kaj ĉiuj 
aliaj insektoj povas kaŭzi alergiojn. Partoj de iliaj mortaj korpetoj kaj fekaĵoj, kiuj enhavas 
proteinojn, kreas alergian polvon. Tial bona prevento estas pureco de la loĝejoj, batalo 
kontraŭ polvo.

Kiuj insektoj troviĝas en loĝejoj?
Ni dividu insektojn ne laŭ scienca sistemo, sed laŭ iliaj agoj:

Eksteraj parazitoj de homoj
Du specioj de pedikoj suĉas homan sangon:  Phthirus pubis  kaj Pediculus humanus. 

La pediko  Pediculus  humanus havas  du  subspeciojn:  Pediculus  humanus  capitis kaj 
Pediculus humanus corporis. La plej danĝera specio estas  Pediculus humanus corporis, kiu 
transmitas ekzanteman tifon (kaŭzanto de tiu malsano estas Rickettsia prowazeki). 

Krome  la  specio  Pulex  irritans  povas  suĉi  homan  sangon  multe  da  aliaj  specioj 
de puloj. Se homoj bredas hundojn kaj katojn, oni povas esti atakitaj per puloj de tiuj bestoj: 
Ctenocephalides  canis kaj  C. felis.  Larvoj  de puloj  evoluas  en polvo,  adultaj  puloj  suĉas 
sangon de homoj kaj bestoj.

Prevento estas bona higieno.
Hemiptero  Cimex  lectuarius,  sed  ankaŭ  birdaj  cimikoj  Cimex  columbarius 

kaj Oeciacus  hirundinis,  povas  troviĝi  en loĝejoj. La  cimikoj  suĉas  sangon de homoj.  Ili 
kapablas  longtempe  malsati.  Tio  estas  noktaj  bestoj.  Ili  ofte  atakas  dormantajn  homojn 
el plafono, kiam ili grimpas sur la muroj al plafono supren la dormanto. Ili bonege sensas 
korpan temperaturon de la homo kaj kiam ili estas super la dormanto, ili falas sur tiu homo 
en lian liton.

Larvoj de kuloj evoluas en akvo. Adultaj kuloj, ofte logitaj per lumo en ĉambro, nokte 
atakas homojn en loĝejoj.

Muŝo  Stomoxys  calcitrans (Bildo  4)  atakas  precipe  bovojn,  sed  iam  (precipe 
antaŭ pluvo) atakas homojn en ĉambroj pikante dolore kaj suĉante sangon.

Prevento estas retoj en fenestroj kaj pordoj.

Damaĝantoj
Damaĝantoj de konstruaĵoj

Kiam finiĝis milito kontraŭ japanoj en ĝangaloj de pacifikaj insuloj (1945), usonaj 
soldatoj povis preni hejmen iliajn uzitajn specialajn uniformojn, gumajn ŝuojn kaj aliajn aĵojn. 
Ili  sendis  ilin  hejmen  en lignaj  kestetoj.  Kiam  ili  alvenis  hejmen,  ili  prenis  materialon 
kaj malplenajn  kestetojn  elĵetis  sur rubejojn.  Sed  ligno  de  kelkaj  kestetoj  estis  atakita 
per termitoj (insektoj de la ordo Isoptera). Tiuj termitoj disvastiĝis en sudaj partoj de usono, 
precipe  en  Nova  Orleano  (New Orleans).  La termitoj  estas  noktaj  insektoj  kaj  tial  neniu 
observis, ke ili konstruis iliajn nestojn en lignaj kolumnoj kaj ĉevroj de domoj. Pli poste multe 
da historie valoraj  domoj (el la 17-a kaj 18-a jarcentoj) subite disfalis.  Aliaj  termitoj estis 
senintence  transpotirtitaj  en  sudan  Eŭropon,  kie  fondis  lokajn  populaciojn  en  lignaj 
konstruaĵoj.
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Larvoj de la cerambiko Hylotrupes bajulus kaj kelkaj skaraboj de la familio Ptinidae 
(anobioj)  kapablas evolui en seka ligno.  Admirinde,  ke larvoj  de tiuj  skaraboj  devas havi 
sistemojn  de enzimoj  kaj intestan  mikrofloron,  kiuj  kapablas  krei  el  seka  ligno (celulozo) 
ĉion, kion la larvo bezonas por sia vivo kaj evoluo: akvon, proteinojn, cukerojn, grasojn k.a.

Larvoj de la skaraboj Lyctus unipunctatus kaj Bostrichus capucinus (Bildo 5) kapablas 
damaĝi pargetojn.

Damaĝantoj de vestaĵoj
Raŭpoj de papilioj de la familio Tineidae (Tineola bisselliella, Trichophaga tapetzella) 

atakas kaj detruas vestaĵojn, precipe ŝaflanajn ŝtofojn kaj felojn.
Tion faras ankaŭ larvoj de skaraboj de la familio Dermestidae (Dermestes lardarius, 

Paranovelsis  pelio  –  pli  malnove  nomata Attagenus  pelio,  Anthrenus  scrophulariae – 
Bildo     6  ). Tiuj larvoj estas haritaj kaj longaj haroj povas kaŭzi alergion. Larvoj de Anthrenus 
museorum krom tio neniigas entomologiajn kolektaĵojn. Danke al komerco multe da specioj 
de la familio Dermestidae jam estas kosmopolitaj.

Damaĝantoj de nutraĵoj
Blatoj  estas  noktaj  insektoj.  Ili  vivas  en  grandaj  populacioj  kaj  ofte  troviĝas 

en bakejoj, vendejoj kaj kuirejoj. Ili vivas kaŝe en kanaloj, nokte voregas balaaĵon, sed ankaŭ 
panon,  bulkojn  kaj  kukojn.  La  blatoj  havas  danĝeran  kutimon.  Adultaj  blatoj  de  tempo 
al tempo vomitas iomete da nutraĵo kaj junaj blatoj (nimfoj) voregas ĝin. Se la blato voregis 
ion en iu kanalo kaj poste vomitas tion ekzemple sur kukon, ĝi povas kontamini la kukon 
per kaŭzantoj  de  intestaj  malsanoj.  Blatoj  troviĝas  ankaŭ  en  malsanulejoj,  kie  ili  povas 
transmiti kaŭzantoj de infektaj malsanoj.

Se vi trovos araneaĵojn en stokita faruno, tio estas spuroj de raŭpoj de la nokta papilio 
Ephesia kuehniella ol aliaj papilioj de la familio Pyralidae.

Larvoj de la skaraboj Stegobium paniceum de la familio Ptinidae, larvoj de Tenebrio 
molitor (Bildo 7) kaj skaraboj de la genro Tribolium (familio Tenebrionidae) voregas farunon, 
restaĵojn de pano kaj bulkoj, sed ankaŭ grenon. Tiuj skaraboj odoras kiel fenolo. Skaraboj 
de la  genroj  Tenebrio kaj  Tribolium (Tribolium confusum,  T.  destructor,  T.  castaneum,  T.  
madens)  estas  interaj  gastigantoj  de cestodoj  de la  genro  Hymenolepis.  Oni  ofte  bredadas 
larvojn de Tenebrio molitor kiel nutraĵo de birdoj kaj reptiloj. 

Se vi stokas fazeolojn, kiujn vi rikoltis en via ĝardeno trans tuta vintro kaj emas kuiri 
fazeolan supon printempe, vi povas trovi fazeolojn kun multe da traetoj. Skarabetoj rapide 
kuiras inter tiuj damaĝitaj fazeoloj. Tiuj skarabetoj de multenombra familio Bruchidae atakas 
jam malgrandajn fazeolajn legumenojn. Larvoj evoluas en semoj. La specio Acanthoscelides  
obtectus devenas el Brazilo, sed krome ĝi kelkaj similaj specioj atakas fazeolojn en nia lando. 
La specio Bruchus pisorum atakas pizon, sed ankaŭ fazeolojn.

Se  vi  stokas  pomojn,  vi  povas  ofte  trovi  pomojn,  kiuj  estas  damaĝitaj  per  raŭpoj 
de la papilio Cydia pomonella de la familio Tortricidae. Femaloj de tiuj papilioj metas ovetojn 
en florojn de pomarboj en majo. La raŭpoj evoluas en kernujoj de pomoj. 

Danke al komerco multe da ekzotaj insektoj estis transportitaj en Eŭropon. Ekzemple 
skarabo Coccotrypes dactyliperda (familio Curculionidae, subfamilio Scolytinae) kiu evoluas 
en daktilaj kernoj estadas transportita el Afriko. 

Se vi stokas fromaĝon, vi povas trovi en ĝi larvojn de la muŝo Piophila casei. Larvoj 
de tiu muŝo kapablas salti.

Freŝa viando logas muŝoj de la familio Calliphoridae (Bildo 8, Bildo 9 kaj Bildo 10), 
malfreŝa viando muŝojn de la familioj Muscidae kaj Sarcophagidae (Bildo 11). Ankaŭ kelkaj 
specioj de skaraboj  Dermestes murinus (Bildo 12),  D. lardarius de la familio Dermestidae, 
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Necrobia ruficollis kaj N. violacea de la familio Cleridae troviĝas en malfreŝa viando.

Danĝera entomofagio (manĝado de insektoj)
Kelkaj  homoj  en  Ĉeĥa  Respubliko  faradas  eksperimentojn  kun  manĝado  de larvoj 

de Tenebrio molitor imitante malriĉulojn de Afriko, Azio kaj Latina Ameriko. Sed tiuj larvoj 
povas esti kontaminitaj per kaŭzantoj de infektaj kaj parazitaj malsanoj! Kutikuloj (haŭtoj) 
de larvoj  enhavas  rubajn produktojn de larva metabolismo.  La  samaj  homoj  logas  precipe 
junajn homojn, por ke gustumu blatojn, formikojn ktp. Kelkaj specioj de insektoj povas esti 
eĉ venenaj. Ekzistas nek bestkuracista kontrolo nek legislativo pri tiu manĝaĵo ĝis nun. Jes, 
loĝantoj de malriĉaj landoj de mondo, kiuj suferas de manko de proteinoj, manĝas insektoj – 
sed ankaŭ suferas de diversaj malsanoj. Tial mi avertas vin: ne manĝu insektojn!

Terminologio de evoluaj stadioj de insektoj
Oni ofte nomigas evoluajn stadiojn de insektoj „vermoj“ (en ĵurnaloj oni skribas, ke 

en faruno aŭ fruktoj estis „vermoj“, maristoj de Magelano devis manĝi viandon kun „vermoj“ 
ktp.)  Tio estas nekorekta,  ĉar vermoj (Vermes) estas tute alia grupo de bestoj  ol  insektoj. 
Evoluaj stadioj de skaraboj, libeloj kaj himenopteroj, kiuj elkoviĝis el ovetoj, estas  larvoj. 
Papilioj  havas  raŭpojn.  Nek  larvoj  nek  raŭpoj  estas  „vermoj“  (ili  nur  iomete  similas 
al vermoj). Larvoj de blatoj, griloj, efemeroj kaj hemipteroj estas nimfoj.

Kunloĝantoj
Malagrablaj  kunloĝantoj  de  homoj  estas  himenopteroj:  vespoj  (Bildo  13),  krabroj 

(Bildo 14,  Bildo 15) kaj formikoj (ekzemple  Monomorium pharaonis), kiuj konstruas iliajn 
nestojn  en  domoj.  Skarabo  Blaps  mortisaga (Bildo  16)  troviĝas  en  keloj,  kie  voregas 
balaaĵojn.

Vizitantoj
Ne ĉiuj insektoj estas damaĝantoj aŭ atakas homojn. Kelkaj trovas refugejon, por ke 

nur transvivu vintron. Tio estas ekzemple kokcineloj  Harmonia axyridis (Bildo 17),  Adalia 
bipunctata, Coccinella septempunctata (Bildo 18) kaj Oenopia conglobata.

Muŝetoj  Fannia canicularis (Bildo 19)  kirlante  flugadas  ĉirkaŭ lustro dum varmaj 
someraj tagoj. Ili tiam nek molestas homojn nek tuŝas manĝaĵon.

Vintraj vizitantoj estas ankaŭ kanadaj hemipteroj Leptoglossus occidentalis (Bildo 20), 
kiuj  estis trovitaj  en urbo Brno unuafoje en la jaro 2006 (nimfoj de tiuj  hemipteroj suĉas 
fluidaĵon de pinglarbaj semoj), kaj  neŭroptero  Chrysoperla carnea (Bildo 21),  kies larvoj 
voregas folilaŭsojn.

Lumo de lampo logas noktajn papilioj,  ekzemple belajn sfingojn  Hyloicus pinastri 
(Bildo 22), Agrius convolvuli (Bildo 23) kaj Deilephia elpenor (Bildo 24).

Bredataj insektoj
Bredado de insektoj estas interesa hobio de modernaj homoj, kiuj ne volas perdi 

kontakton kun naturo. Libeloj, mantoj, fasmatodeoj, ekzotaj blatoj, griloj, hemipteroj, 
skaraboj de la familioj Cerambycidae, Cetoniidae kaj Lucanidae, papilioj k.a. estas plej ofte 
bredataj. Bredantoj bonege scias bionomion de bredataj specioj kaj pliriĉigas sciaĵojn pri tiuj 
interesaj bestoj. Multe da eminentaj entomologoj kaj aliaj naturscientistojn komencis iliajn 
karierojn kiel amatoraj bredantoj de insektoj. Artistoj, precipe pentristoj (ekzemple Max 
Švabinský, Alfons Mucha, Josef Mánes, Karel Svolinský), ŝatas bredi, kolekti aŭ observi 
la papiliojn. Silezia poeto Petr Bezruč (1867-1958) kiel knabo kolektadis papiliojn. Li volis 
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trovi noktan papilion Catocala fraxini (familio Noctuidae), kies raŭpoj evoluas sur fraksenoj. 
Kiam li fariĝis fama poeto, li dediĉis unu poemon al tiu papilio (ĉeĥe: Petr Bezruč: 
„Stužkonoska modrá“).

Abeloj por via hejmo
Ĉu vi volas havi hejme malgrandan abelejon? Sufiĉas unu angulo de via balkono. Mi 

fabrikas simplajn abelejojn el fragmito (Bildo 25). Tiun abelejon trovos abeloj de la genro 
Osmia (familio Megachilidae). La abeloj  Osmia ne atakas homojn. Ili konstruas ĉambretojn 
por  iliaj  larvoj  en  la  fragmito.  Vi  ne  povas  kolekti  mielon  el  tiu  abelejo,  sed  vi  helpos 
al la abeloj, kiuj polenas florantajn plantojn.

Konkludo
Niaj hejmoj neniam povas esti strikte „seninsektaj“. De tempo al tempo ni trovos iun 

reprezentanton de grandega regno de insektoj. Ni sciu tiun interesajn bestojn kaj havu al ili 
adekvatan rilaton.
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