
207Természettudományi Közlöny 147. évf. 5. füzet

gerinces számára. A gyepterületeink rovar-
biomasszájának zömét alkotó szöcskék és 
sáskák túlnyomó többsége ugyanis peteként 
telel át, ezért inkább csak nyáron állnak 
rendelkezésre számottevQ mennyiségben 
a ragadozók számára. Gyíkok, madarak és 
kisemlQsök is gyakran elkapják a tücsköket, 
olyan fokozottan védett és ritka fajok is, 
mint a kék vércse (Falco vespertinus) vagy 
a Kárpát-medence bennszülött kígyója, a rá-
kosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis).

A tücskök nagyobb részéhez hasonlóan, a 
mezei tücsök is vegyes táplálkozású. Elkap 
kisebb gerinctelen állatokat és dögökbQl is 
szívesen lakmározik, étrendjének nagyobb 
részét azonban inkább a növényi eredet_ 
táplálék teszi ki.

A mezei tücsök a meleg, napos, nyíl-

tabb területekhez kötQdik, egyéb tekin-
tetben viszont nem különösebben válogat 
az élQhelyek között. Sokféle gyeptípus-
ban elQfordul az alföldtQl a hegyvidé-
kekig, legelQkön, kertekben, árokszé-
leken és mezsgyéken is találkozhatunk 
vele. Hazánkban viszonylag gyakori faj, 
Észak- és Nyugat-Európában azonban 
kifejezetten ritkának számít és az utóbbi 
évtizedekben is jelentQsen visszaszorult. 
Számos országban védett és több vissza-
telepítési program is segíti a megmara-
dását elsQsorban Nagy-Britanniában és 
Németországban. Nem véletlen, hogy a 
németek is az év rovarának választották 
2003-ban, Svájcban pedig 2014-ben az 
év állata volt a faj.                

Tisztelt ElQi zetQink!

2016. évi akciónkban a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat által kiadott 
lapok – Élet és Tudomány, Természet Vi-
lága és Valóság – együtt kedvezményesen 
i zethetQk elQ. Célunk, hogy ElQi zetQink 
minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a 
tudomány legújabb eredményeihez, a több 
lap együttes elQi zetése csökkenti az Önök 
eddigi költségeit.

A következQ elQi zetQi csomagokat 
ajánljuk 2016 második félévére:

Élet és Tudomány, Természet Világa és 
Valóság együttes elQi zetés:

Fél évre: 15 600 Ft helyett 10 920 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa 
együttes elQi zetés:

Fél évre: 11 400 Ft helyett 8580 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes 
elQi zetés:

Fél évre: 12 000 Ft helyett 9060 Ft

Természet Világa és Valóság együttes 
elQi zetés:

Fél évre: 7800 Ft helyett 5280 Ft

Akciónk 2016. évre, a féléves 
elQi zetésekre érvényes!

A TIT-lapok elQi zethetQk a Magyar Posta 
Zrt.-nél: személyesen a postahelyeken és a 
kézbesítQnél

zöldszámon: 06-40-56-56-56
e-mailen: hirlapeloi zetes@posta.hu

interneten: eshop.posta.hu
faxon: 06-1-303-3440

levélben: MP Zrt. Hírlap Igazgatóság, 
Budapest 1932.

A 2014. évi és az azelQtti lapszámaink és 
különszámaink kedvezményesen, 

500 forintos áron vásárolhatók meg a 
szerkesztQségben.

 AZ ÉV ROVARA

„A mezei tücsök mindennem_ mozgásában nehézkesen fürge; futása gyors, suhanólag 
rohamos, váltakozva hírtelen megállásokkal, vagy ugrásokkal, mely utóbbiak eset-
lenek és annyira bizonytalanok, hogy az állat sokszor fordított iránnyal jut a földre, 
sokszor pedig fejére, vagy oldalára, vagy éppen hanyat esik s mindezen helyzetekbQl 
csak nehány hengeredés után s fáradságos kapálódással tud ismét lábra kapni. Já-
rása elég könny_. Repülése hullámos, de repulni csak ritka egyén képes. Meredek, 
de valamennyire érdes felület_ és ormós lapokon vagy vékonyabb növényszárakon, 
melyeken a hajlékony tarsusok és karmok segítségével meglehetQsen tud mászni és 
kapaszkodni, néha felvergQdik 3–4 deciméter magasra; leginkább a harmatcseppek 
keresése czéljából s néha a fejletlen korszakban vedlés végett is kúsznak f_szálakra s 
egyéb ehhez hasonló növényekre, de mihelyt veszélyt vesznek észre, azonnal a föld-
re vetik magukat s rejtekhelyet keresnek; különben nagyobbára csak éjjeli órákban 
mászkálnak, ha t. i. az idQjárás elég enyhe. 

Saját készítmény_, hosszú, hengeres üregben laknak, melynek nyílása olyan 
tág, hogy ott az állat meg is fordúlhat, befelé lejtQsen halad, legbelsQ része megint 
anynyira bQvített, liogy a tücsök ott is megfordulhat. Az építést legkésQbb Qsszel, 
vagy Qszfelé szokta végrehajtani. Ebben mennek végbe rendesen a vedlések; s itt 
tartózkodik, ha az idQ esQs, vagy hideg. Lakásán látogatót nem t_r, kivéve a párzási 
idQt, a midQn a hím a magához csalogatott kedvest a földalatti üregbe édesgeti s itt 
órákig maradnak együtt. S azután megesik, hogy a nQstény a hímet saját üregébQl 
kimarja. Ilyen együtt lappangó párt néha a reggeli órákban (junius hóban) találhatni 
együtt.

A mezei tücsök a család honi fajai között a legjobb hangszerrel felruházott ze-
nész. A zene a tavaszi idQjáráshoz mérten, április elejétQl junius végéig tömegesen 
szól; azon túl nálunk csak ritkán hallható egy-egy elkésett tücsökdal. Augusztusban 
már ez is megszunik. A tömeges zene idején mindamellett, hogy az egyének szó-
szerinti társaságot nem alkotnak, mégis a hímek versonyzQleg igyekeznek egymást 
fölulmúlni. Inkább az éjjeli órákban zengnek, a midQn a czirpelQ szárnyaknak rop-
pant száma m_ködik.”
(Pungur Gyula 1891: A magyarországi tücsökfélék természetrajza)

A mezei tücsök ciripelQ ere és néhány ciripelQ csap felnagyítva 
(Herman Ottó rajza Pungur Gyula monográfiájában)

FELHÍVÁS

A tavalyi évben 435 721 Ft felajánlást 
kapott a Tudományos Ismeretter-

jesztQ Társulat, melyet az ismeret-
terjesztés népszer_sítésére fordí-
tottunk. Köszönjük az Ön múlt évi 

felajánlását!

Kérjük, adója 1%-ával 
idén is támogassa a Tudományos Isme-

retterjesztQ Társulat IsmeretterjesztQ 
tevékenységét.

Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat 

Adószám: 19002457-2-42

  A Kiadó


