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Kés szszel a lugasokon lev érett szl is sok bagoly-pillét

csal oda. Ha a lugast este lámpával megvizsgáljuk, nem egy érde-

kes faj jutalmazhatja fáradozásunkat.

A nálunk még kevéssé tanulmányozott apró- pilléknek vagyis

Microlepidopteráknak számos faja és igen változatos életmódja van.

Leginkább délután és este repkednek s hálóval vagy csappantyúval

fogdoshatok.

Bíró Lajos.

A müvészméhekröl.
A méhfóléket (Apidae), melyek a hártyásszárnyú rovarok rend-

jének egyik nagy családját képezik, és melyek hazánkban mintegy

600, az egész földön pedig körülbell 4000 fajjal vannak képviselve,

nézetem szerint legczélszerbben két fcsoportra lehet felosztani,

u. m. valódi m éhekre {Apidae genuinae) és kakuk méhek re

(Apidae parasiticae).

A valódi méhek ismét feloszthatók : társasán élkre
(Apidae genuinae sociales), melyek kisebb-nagyobb társaságokban

élnek, s a melyeknek a hímeken és nstényeken kivfíl még dolgo-

zóik is vannak ; így van ez péld. a közönséges méhnél (Apis mel-

lifica) és a bundás pöször vagy dongómóh (Bombus) fajoknál; és

magánosan élkre (Apidae genuinae solitares), melyeknél csak

hímeket ós nstényeket találunk, mint a méhfélék legnagyobb ré-

szénél. Ezeket a magánosan él valódi méneket mvész méhe k-

nek is szokták nevezni, mert ivadékaik számára sokszor valóban

mvészi kivitel sejteket készítenek, a miként azt alább látni

fogjuk.

A kakukméhek is mindnyájan magánosan élk, de semmiféle

gyjtkészlékkel nem birván, petéiket a valódi méhek fészkeibe

csempészik, a melyekben aztán kikel álczáik vagy csupán a be-

hordott táplálékot emésztik fel, vagy pedig magának a gazdaállat

álczájának testével táplálkoznak. E szerint vagy asztalközösségben

él kakukméheknek (Apidae parasiticae commensuales) nevezzük,

melyek társaságban élnek, annyiból, hogy gazdáikkal egy közös

fészekben laknak, mint péld. az élsdi pöszörök (Psithyrus), vagy

pedig csak magánosan élknek (Apidae parasiticae solitares).

A társaságban él valódi méhek közöl a közönséges vagyis

mézel méh (Apis mellifica) csodás építményei általánosan ismere-

tesek. De a magánosan él valódi méhek is úgyszólván mindnyá-
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jan szintén többé-kevésbbé mvészies sejteket építenek, és pedig

minden egyes pete számára egy-egy külön sejtet. Gyakran nagyobb

vagy kisebb számú sejtek hosszában egymás fölé vagy közös fed

alá vannak illesztve. A sejtek a földben, kövek alatt, odvas fákban,

repedésekben, falakon és nádfedelekben, üres gubacsokban, csigahá-

zakban stb. vannak elhelyezve, A sejtek alakja, anyaga és szerke-

zete, valamint elhelyezésük módja a különböz nemek és fajok sze-

rint változik, de mindig igen jellemz. Az anyarovar minden egyes

sejtet virágporból és mézbl készült táplálékkal csaknem egészen meg-

tölt; arra aztán egy petét helyezvén, a sejtet bezárja. A petébl

kibúvó lábatlan álcza a számára odakészített anyagból táplálkozik,

melyet a gondos anya oly jól ki tud mérni, hogy a mint az álcza

növekedik, abban az arányban fogy a bölcsben az eledel is. Mire

aztán teljesen feln, akkorára már anyjától öröklött táplálékát is

elfogyasztotta, ezután sejtjében pergamenszer gubót sz és abban

bábbá alakúi. A méh kifejldésének idtartama igen különböz

;

sok fajnál évenként több nemzedék van, míg másoknak fejldésükre

egy egész év szükséges, úgy hogy azok vagy mint álczák vagy bá-

bok, vagy mint kifejlett rovarok telelnek ki sejtjeikben és csak a

következ tavaszon bújnak el a napvilágra.

Vannak, a melyek csak a földben fészkelnek és sejtjeiket

csak földbl készítik, ezek a kapa ró- méhek; a fa-méhek
sejtjeiket fákban, törzsekben és ágakban építik s azokban vagy

egyes sejteket, vagy hosszú csöveket rágnak ki, mely utóbbi eset-

ben a megrágott farészecskékbl a hosszú csben közfalakat emel-

nek és azt ekként kisebb sejtekre osztják ; mások, a pehely-
méhek, különféle pelyhes növények, kivált a Labiáták (Ballota

nigra, Stachys germanica stb.) és a birsalmafák leveleinek levakart

pelyhébl készítik tojásidomú sejtjeiket, lyukakban a fákban vagy

más üregekben. Némelyek fels állkapcsaikkal különféle növények

leveleibl apró darabkákat metszenek ki s e levéldarabkákból a

földben, lyukakban, fatörzsekben vagy üres növényszárakban a leg-

nagyobb mvészettel minden ragasztószer nélkül gyszalakú sejte-

ket állítanak össze ; ezek a levél metsz-méhek. A kárpi-
tos-mének sejtjeiket a földbe helyezik és viráglevelekkel béle-

lik ki ; így fészkel nálunk az Anthocopa papaveris Latr., mely e

czélra a pipacs virágszirmait szokta felhasználni. A kmives-
méhek vakolatból, fövénybl vagy agyagból készítik sejtjeiket,

melyeket falakon, falhasadékokban vagy más üregekben nem rit-

kán találhatunk.
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Igen messzire vezetne, ha a mvószmóheknek eme különféle

csoportjait e helyen mind ismertetni akarnám ; azért csak a legér-

dekesebb hazai fajok felemlítésére szorítkozom.

A pehely-méhek közöl különösen érdekesek az Anthidium-

fajok, melyek 12— 15 sejtjüket finom növénypehelyböl gyártják. Az
Anthidium montamim Mor., mely eddig Svájcz és Tyrol hegyeibl

volt ismeretes, de a melyet 1884 nyarán Szepesmegyében a Magas-

Tátra alján Lucsivna és Alsó-Tátrafüred mellett is felfedeztem,

ivadékainak bölcsjét a havasi hófehérke {Leontopodium alpinum)

pelyhébl készíti és azt a Lotus corniculatus virágporával tölti meg.

A levélmetsz-méhek, hová a Megachile-nem tartozik, gysz-
alakú sejteket készítenek a leg-

mvészibb módon, a rózsa-, gesz-

tenye-, szil-, akácz-, körte- és al-

mafák leveleibl (39. ábra), vagy

— a mint azt e nyáron a Mega-

chüe analis Nyl. nev fajnál szin-

tén Lucsivna mellett észleltem*)

— a hársfák küls kérgébl. Az

odvas fákban, porhanyós földben

vagy kövek alatt elhelyezett sej-

tek oldalfalai összetekert és szo-

rosan egymáshoz illesztett ellipti-

kus levéldarabokból állanak, melyek a végeiken, a hol a sejt fe-

neke van, be vannak hajtva ; a sejt feneke maga pedig több kör-

alakú levéldarabból van összerakva.

A sejt fels nyílása szintén több kerek levóldarabbal van,

mint valami fedvel, bezárva. A levéldaraboknak mindig meg van

a kívánt nagyságuk és szabályos mértani alakjuk, s az egész sejt

úgy néz ki, mintha egyes részei össze volnának enyvezve vagy

varrva
;
pedig az egyes levéldarabkák semmiféle idegen anyaggal

nincsenek egymáshoz ersítve. Minden egyes sejt oldalfalát három

levéldarabka képezi, a melyeknek a szélei fölé más három da-

rabka van borítva s ez utóbbiak szólei fölé ismét más három,

úgy hogy minden ilyen sejt oldalfala összesen 9 levél darabból áll.

A levélmetsz-méhek rendesen 6—8 ilyen sejtet sz oktak készíteni. A
kis rovarnak tehát összesen mintegy 54— 72 levéldarabot kell állkap-

csaival lemetszeni és lábai közt fészkelése helyére hordania s a m-
*) E méhfaj sejtjeit porhanyós földben alig néhány centiméternyi mély-

ségben találtam.

jei: .

b, M

— Levélmetsz-méhek sejt-

, Megachile lagopoda L (?) ;

Wilhcghbiella Kirby
( ?) ; c, M.

pacifica Panz
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vészi gonddal készített 6—8 bölcst eleséggel megtöltenie, a mi ked-

vez idjárás mellett egy hetet, néha többet is igénybe vesz. Az

anyarovar a kész sejtet harmadrésznyire méz- és virágporból ké-

szített táplálékkal megtölti és arra a petét ráhelyezi. A peték

nemsokára kikelnek és az álczák az elttük lev eleségbl élnek,

melyet nekik gondos anyjuk örökségül hagyott. Az álcza teljesen

felnövekedvén, magának selyemszálakból tojásalakú gubót készít,

mely az üres sejtet tökéletesen kitölti ; ennek a belsejében telel

ki a méhecske, a különféle fajok szerint mint álcza vagy mint

báb, és csak a következ tavaszon, nyáron vagy szön repül ki

mvészi alkotású bölcsjébl.

A magy. nemz. múzeum gazdag méhgyjtemónyóben több

müvészméhnek csinos készítményei láthatók, a melyek közöl né-

hány jellemz alak az ide mellékelt rajzokban van feltntetve.

A levélmetsz Megachile-fajok sejtjei (30. ábra) az elszabdalt

levelekrl már az els tekintetre felismerhetk. Az egyik («), me-

lyet Dr. Horváth Géza úr Zemplénmegyében Kis-Toronyán egy

k alatt talált, akáczfalevelekbl van összeállítva és alkalmasint a

Megaclále lagopoda L. vagy a maritima Kirhy faj készítménye ; a

másik (/;), rózsalevelekbl, Pécsrl származik és valószínleg a

Megachile Willuglibiella Kirbg fészke. A harmadik (c) a Meijachile

pacifica Panz. (imbecilla Gerst.) sejtje, egy száraz nádszál belsejé-

ben volt elhelyezve, a mi annál érdekesebb, minthogy ez eddig az

els ismeretes eset, hogy Megachile-faj nádban fészkel.

Az Osmia-fajok egy része is üres nádszálak belsejében fész-

kel, mások üres csigaházakban, puha fákban vagy ksziklák oldalain

vagy azok repedéseiben. Annál érdekesebb tehát az Osmia biden-

tata Mar., mely 1876-ban legelször a Kaukázusból lett ismeretessé,

és melyet Frivaldszky János úr csak pár hó-

nappal késbb Oravicza, Budapest és Peszér mel-

ll Osmia a/finis név alatt irt le, mert építés-

módjára nézve többi fajrokonától már némileg elüt

és a Megachile-fajokhoz közeledik. Sejtje (40. ábra),

'

. /. 7 . , melybl a rovart magam neveltem fel, és melynek
Osmia oidentata J ' J

Mor. sejtje. hitelességéhez ennélfogva semmi kétség sem fér-

het, mandulafa leveleibl van készítve, de az

egyes levéldarabkák egymáshoz vannak ragasztva. És ez a lényeges

jellemvonás az, a mi e faj építményét a Megchile-fajoknak min-

den ragasztás nélkül készült sejtjeitl megkülönbözteti.

Mocsáry Sándor.


