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A rovargyjtésrl.
n.

A félfedel rovarok (Hemiptera) nagyobb része növényned-

vekkel táplálkozik, ezeket tehát többnyire tápláló növényeiken kell

keresnünk. Gyjtésükre legfontosabb segédeszköz a vászonból ké-

szült rovarháló. Füves réteken, erdei tisztásokon és alacsonyabb

növényekkel bentt helyeken hálónkba hullanak a termetes Penta-

tomidák, a csinos kis Monanthiák, tömérdek sok Capsida stb. ; a ka-

bóczák vagyis Homopterák számos faja szintén így kerül kezeink közé.

Bokrokról és fákról, melyekhez a hálóval már nem oly jól

lehet hozzá férni, egy felfordított esernybe rázzuk le a rajtuk ta-

nyázó rovarokat, a melyek között sok Hemipterán kivl aztán még
számos bogarat, hernyót és más rovart is találunk.

Az állati és növényi anyagok nedveivel, tehát vegyes táplá-

lékkal él poloska-fajok, nevezetesen a Lygaeidák többnyire a szá-

raz kopár helyeket kedvelik és vagy a napon sütkéreznek, vagy

lehullott falevelek, moh és kövek alatt, f között és alacsony nö-

vények tövénél keresnek búvóhelyet. Ily helyeken, kivált kora ta-

vaszszal, a bogarak gyjtésére is használt rostával számos fajt le-

het kézrekeríteni.

Néhány efféle faj azonban, különösen az Ischnodemus sabuleti,

kerüli a száraz helyeket és vizenys mocsarak szélén a sás tövé-

nél húzódik meg ; az érdekes Chilacis Typhae szintén a nedves

helyeket kedveli s a gyékény levelei között néhol nagyobb szám-

mal található.

A lapos test kéreg-poloskák (Aradidaé) állandóan fakéreg

alatt tartózkodnak.

A rabló-poloskák (Reduviidaé) rendesen fakéreg, lehullott le-

velek és mindenféle gizgaz közé bújva töltik a napot és csak éjjel

indulnak zsákmány után ; de az élénkebb szinüek nappal is ott

leselkednek a levelek vagy virágok között gyanútalanul idz ro-

varokra.
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A vizek felszinét a vizenjáró poloskák ejtették hatalmukba s

itt vadásznak a víz tükrére kerül rovarokra és pókokra. Ezek leg-

feltnbb képviselit, a Gerris-fajokat a nép sok helyen »molnárka«

vagy »vizipók« nevek alatt ismeri; de ügyesen és gyorsan kell

ám kezelni hálónkat, ha közlük vagy egyet el akarunk fogni,

mert gyors rugaszkodással nyilsebesen elkorcsolyáznak ellünk.

A víz szélén a parányi Hebrust és Microveliát, meg a lomha Hydro-

metrát még könnyen elfoghatjuk, de már a fürge Saldák, kivált

napfényes idben, futva és repülve iramodnak tovább.

A növénytetvek vagyis Aphidák mindenféle fák, bokrok és

más növények levelein, szárán vagy fiatal hajtásain élnek ; néme-

lyek meg gyökereken tartózkodnak, mint péld. a hírhedt phyl-

loxera a szl, a Tetraueura TJlmi pedig a kukoricza gyökerein.

Némely növénytet szúrásától a növényen gubacsok támadnak, me-

lyek ivadékuk védelmére szolgálnak ; ilyenekre különösen a szil-

fán és nyárfákon akadhatunk. E rovarok puha és gyönge teste

borszeszben vagy szárazon eltéve felismerhetetlenné összezsugoro-

dik ; azért elevenen kell ket haza vinnünk, mindenik fajt külön

kis üvegecskében elkülönítve és otthon aztán úgy kikészítjük, mint

a hogy a mikroszkópi készítményeket szokták. Soha se felejtsük el

azonban a növény nevét feljegyezni, a melyen valamely növénytett

találtuk, mert e nélkül gyakran aligha lehet reá jönni, hogy volta-

képen melyik fajjal van dolgunk.

A pajzstetveket szintén tápláló növényeiken kell felkeresni.

A hártyásszárnyú rovarok {Hymeno'ptera) tartózkodási helye

nem oly általános természet, mint a bogaraké, azért gyjtésük

valamivel egyszerbb és leginkább a lepkék gyüjtésmódjához ha-

sonlít ; nehézzé teszi azonban a gyjtést e rovarok fürgesége és

gyors repülése. Mindnyájan a napfényt és meleget szeretik ; hs
és borús napokon rejtekhelyeiken meghúzódva várakoznak melegebb

idre. Igen kevés oly ragadozó faj van közöttük, a mely mint ki-

fejlett rovar, a saját maga élelmére más rovart öl meg ; ezt leg-

többször csak ivadékaik érdekében cselekszik, a melyek már igen

változatos táplálékkal élnek. A tökéletesen kifejldött hárytásszárnyú

rovarok kevés kivétellel a virágok édes nedvével táplálkoznak.

Azért a gyjtnek különösen itt kell ket felkeresni.

Némely növény virágai iránt különös elszeretettel viseltetnek.

A levél- és díszdarázsok s a gyönyör színekben pompázó fémda-

rázsok különösen a ftej félék és zsályák virágaira járnak ; a folyvást

kutatni látszó fürkész- darázsok sem vetik meg ezeknek édes nedvét.



155

A méhfélék számos érdekes faja rendesen egy bizonyos nö-

vényfaj virágaiból hordja össze ivadéka számára a szükséges éle-

lemkészletet. A legérdekesebb fajok a Salvia sylvestris, Centaurea

solstitialis, Carduus acanthoides, Onopordon acanthium, Sisymbrium,

Eehium vulgare és Eryngium campestre virágait keresik fel. Ha
nyáron, hálóval kezünkben, napfényes idben e virágok közö'l va-

lamelyik mellett megállunk, igen szép és ritka méhfajok és da-

rázsok repülnek élnkbe a virágra, a melyeket aztán könnyen el-

kaphatunk hálónkkal, még mieltt idejük lenne tovább repülni.

Bven meg lesz jutalmazva fáradságunk, ha felkeressük a

méhek és darázsok fészkeit is. Bátran közelükbe mehetünk, nem

fognak megtámadni fulánkjaikkal ; erre csakis a társaságban él

Vespa , Apis- és Bombus-fajok elég merészek, a magánosan élk-

ben azonban nincsen ennyi bátorság. Verfényes partokon és lej-

tkön gyakran apró lyukakat veszünk észre itt-ott a földben, melybe

a gondos anyaméh ki és bejárva hordja következ nemzedéke szá-

mára a virágport és virágmézet. Az erteljes nstény kaparó-darázs

pedig repüléssel és futással is segítve magán, abban fáradozik, hogy

egy-egy fulánkjával megbénított pókot vagy tücsköt czipeljen fész-

kébe. Pedig meglehet, hogy fáradságának gyümölcsét nem az

ivadékai fogják élvezni, mert már is ott ólálkodik a lyuk köri

valamely kakuk-méh, fémdarázs vagy fürkész-darázs és csak arra

vár, hogy a gondos anya újabb készlet beszerzése végett ismét

távozzék ; akkor gyorsan a fészekbe oson és is a sejtbe lop egy-

két petét ; az álcza, mely aztán e petékbl kikél, sokkal falánkabb

levén, eleszi a törvényes utód ell annak odakészített örökségét

vagy épen annak testébl élsködik.

Igen érdekes biológiai megfigyeléseket tehetünk ily helyeken

a méhek és darázsok fészkelése viszonyait és az élsdiség kérdé-

seit illetleg, a melyekben még úgy is igen sok felderíteni való

vár a gondos kutatóra.

A méhek és darázsok fészkelésére igen kedvez helyek a régi

gerendák és porladozó kfalak, a hol a laza vakolatba magunknak

alkalmas lyukakat készíthetnek.

Igen érdekes hártyásszárnyú rovarokat találunk a futóhomok

területeken is, a fészkelésre legalkalmasabb helyeken. De gyorsan

és ügyesen kell ám forgatni a hálót, hogy a roppant gyorsasággal

repül ügyes darázsokat birtokunkba keríthessük!

A fulánktalan levéldarázsokat tavasztól szig a füves réteken,

fzesekben, cserjéken és fákon találjuk. A lepkék hernyóihoz hasonló
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alakú, de apró szem és 8—16 pár lábú hernyóik különféle növé-

nyeken élnek és fogságban is könnyen felnevekednek, ha ugyan-

avval a növénynyel etetjük, a melyen találtuk. Ezeket otthon felne-

velve, nemcsak magát a levéldarázst, hanem sokszor a hernyó testé-

ben élsköd fürkész-darázst is megkapjuk. így egyszersmind érdekes

biológiai megfigyeléseket is tehetünk.

A hártyásszárnyuak rendjének több mint felét a fürkész-

darázsok {lclineumonidae és Braconidae) és a parány -fürkészek

(Chalcididae és Proctotrypidaé) teszik. Ezek mint álczák, mindnyá-

jan más rovarokban élö'sködnek. Künn a szabadban mindenütt ott

vannak e darázsok (36. ábra), a hol csak rovarok tenyésznek, a

mint csápjaikat gyorsan rezgetve alkalmas ro-

var-álcza, hernyó vagy pete után fürkésznek.

Azoknak a fürkészeknek, melyek szabadban

él hernyókba helyezik petéiket, csak rövid

tojócsövük van, a melylyel petéiket a hernyó

brére tojjak. Kikel kis álczájuk aztán a her-

nyó testébe fúrja magát és abban élsködik,

úgy azonban, hogy ott a nemesebb részeket

36. ábra. - Egy für- teljes kifejldéséig, t. i. míg a hernyó életben
kész-darázs (Anoma-

mara(iására neki magának is szüksége van,
Ion circumnexnm). , . , , , .

,nem sérti meg ; a hernyó csak akKor pusztul

el, ha a benne élsköd álcza már egészen felntt. A fák belse-

jében élsköd fürkészeknek hosszú, gyakran saját testük hosszát

jóval meghaladó tojócsövük van, hogy vele a fában él rovar-

álczákat elérhessék. A gyorsan növeked fürkész-darázsoknak éven-

ként több nemzedékük van ; és ha meggondoljuk, hogy egy-egy

nagyobb hernyóból gyakran 10—50 darab efféle darázs búvik el,

könnyen beláthajuk, mekkora fontos szerep jutott a fürkészdará-

zsoknak a természet nagy háztartásában, a melyben arra vannak hi-

vatva, hogy a növényeket pusztító hernyók és más rovarok túlsza

porodását egyensúlyozzák és rendes korlátok közé szorítsák. Ezek a

leghasznosabb rovarok és az emberiségnek igazi jótevi, melyek

nélkül a kultivált növények termesztése lehetetlen volna.

A gubacsdarazsukat {Cynipidaé) nem a szabadban keressük,

hanem otthon kell felnevelnünk a haza hozott gubacsokból. A kis

légyhez hasonló fajok közt annyi egymáshoz nagyon hasonlító faj van,

hogy egy szabadban fogott példányról a leggyakorlottabb szem rova-

rász sem képes eldönteni, hogy 5—6 faj közöl melyikhez tartozik ?

Maguk a gubacsok azonban oly jellemz alakúak, hogy a faj meg-
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határozásánál mindig a gubacsot kell döntnek tartanunk. A leg-

többféle gubacs a tölgyfán található.

A hangyák mindenütt élnek a szárazföldön, a hol csak ro-

varélet van. Ezek gyjtésénél azonban ne szorítkozzunk az egész

éven át található szárnyatlan dolgozókra, hanem keressük fel a

hangyafészkeket nyáron és sszel is, a mikor a gyakran elüt test-

alkatú nagyobb szárnyas nstényeket és hímeket szintén megis-

merhetjük és gyjteményünk számára megszerezhetjük.

A légyfélék (Dipterá) gyjtése a lehet legegyszerbb. A nö-

vényeken ós azok virágain, továbbá nedves helyeken, rothadó nö-

vényi és állati anyagokon tanyázó legyeket vékony szövet lep-

kehálóval fogdossuk. A könnyebben megsérül, törékeny szúnyog-

féléknek lehet ép állapotban fogására olló-szár alakú fogóval ellá-

tott és finom fátyollal bevont csappantyút is czélszeren szoktak

használni.

A más állatokon élsköd legyek közöl a szárnyatlan Melo-

phagus ovinus-t a juhok bundájában »kullancs« néven mindenki

ismeri ; a szárnyatlan és vak Braula coeca a közönséges méhen

tartózkodik ; a Hippobosca equina a lovakon és kutyákon, az 01-

fersia Ardeae a gémek tollai között él ; az Ornithomyia avicularia

nyáron át a veréb ós pintyke tollazatában gyakran található, a

fiók fecskéket kinozó Stenopteryx Hirundinis pedig a házi fecske

fészkében gyakori. A denevérek bundájában a szárnyatlan Nycte-

ribia egyik-másik fajára is könnyen reá akadhatunk.

Hogy a különféle bolhákat, melyek szintén a légyfélékhez

csatlakoznak, hogyan kell fogdosni, arra nézve — úgy hiszem —
senkinek sincsen valami különös útbaigazításra szüksége

!

Biró Lajos.

Ujabb rovarirtó szerek.*)

Uraim

!

Valóban zavarba hoz az a rokonszenves és szives fogadtatás, a

melyben engem részesítenek, és attól tartok, hogy szerény munkálataim,

melyeknek eredményét egyesületükkel közölni szerencsés leszek,

nem érdemlik meg azt a megtiszteltetést, a melyben a földmivelós-

és kereskedelemügyi miniszter úr, valamint tisztelt elnökük és

gazdasági tanintézetüknek tudós igazgatója részesítettek, a midn meg-

*) Eladatott frauczia nyelven a Hérault-megyei gazdasági egyesült ülésén

Montpellierben (Francziaország) 1884. június 30-án.


