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A méh ellenségei.
II.

A Dipteráh közül mint méhellenség említend a Phora incras-

sata Meig., mely a Phoridae-család fképviselje. Eddigelé Német-
ország

, Skandinávia- és Oroszországban észlelték, nálunk tudtommal
még nem mutatkozott. Oroszországban Dr. A s z m u s által észleltetett

fleg Smolensk és Moszkva vidékein s szerinte a Phora álczái egyes

esetekben a méhköltés rothadás okozói volnának, mely nézetben

azonban Dr. H e s z nem osztozik, okul adván, hogy oly rovarok, me-

lyekben parasita él, a halál bekövetkezése után nem indulnak r.ot-

hadásuak, hanem egyszeren kiszáradnak. Szerinte a költésrothadás

mint minden rothadás a baktériumok pusztító erejének tulajdoní-

tandó s lehetséges, hogy a Phora álczái, melyek a méhálczákban

élsködnek, axokhoz a baktériumokat hozzáférhetbbé teszik, tehát

közvetve okozói lennének a költésrothadásnak.

A Phora incrassata Meig. leírását és kifejldését mint nálunk

még teljesen ismeretlen méhellenséget azért csak röviden említem

meg. Hossza 3— 4 mm., kiterjesztett szárnyhossza 5 — 7 mm. Szár-

nyai csaknem átlátszók, igen íinomak, tövükön sárga szinüek. Alap-

színe fényl fekete, testének hátsó része halványszürke. Jellemz

reá nézve, hogy háta igen görbült (Bienen-Buckelfliege), a tapo-

gatók és végtagok feketék. Pdtkán repül, a növények levelein igen

gyorsan szalad.

A megtermékenyített nstény rendszerint a méhkasok költéseit

keresi fel, nevezetesen azon álczákat, melyeknek sejtjei még fedet-

lenek. Tojócsöve segítségével az álczát megszúrja s egy petét rak

belé, mely már néhány óra alatt álczává válik. Igen gyorsan fej-

ldik és n s csakhamar a méhálcza halálát okozza. A méhálczából

illetve a sejtbl kibújva, körülbelül 3*2 mm. hosszú és 1"2 mm,

széles, ekkor azután vagy a kasban, vagy abból a röpül lyukon át

kimászva s magát a földbe ásva bábbá lesz; a bábból tizenkét nap

múlva fejldik ki a légy,
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Mint külélsdi, mely néha igen nagy számban lép fel s a

méhészek által ismeretes méhellenség nevezetes a Braula coeca

Nitz. a méhtet. A Braulidae-család fképviselje. Szárnyfalán,

harántirányban tojásdad feje pzemnélküli, tapogatói rövidek s két

Ízek, végtagjai hosszú srn fogazott karmokkal, a potroh ke-

rekded s öt gyrbl áll. A nstény nagyobb a hímnél.

A méhtet kizárólagosan a méhen mint küls parasita él, rend-

szerint egyenként, de nem ritka eset, hogy egyes méheken tömegesen

jelentkeznek, így például Dr. Dönhoff egy királynén 187 méhtetfít

talált, ezekbl letisztítva, alig néhány nap múlva ismét 64-et észlelt

rajta. Ugy a dolgozókon, a heréken, mint a királynén is élnek, ez

utóbbin állítólag különös elszeretettel tartózkodnak, még pedig a

mellkas alsó és fels részén. Ha a méh repül igen ügyesen tartják

magukat s le nem esnek ; ha a méh nyugszik, igen gyorsan sza-

ladgálnak rajta. Táplálékuk méhek nedveibl áll.

Szaporodásukról biztos adataink nincsenek, valószín, hogy a

párzás a méh testén történik. A megtermékenyített peték az

anyatestében fejldnek ki s a fiatal álczák egy különös mirigy váladé-

kaiból táplálkoznak, — csak késbb bújnak el s a kas fenekére

mennek le. Ilyenkor 0"5 mm.-nyi hosszal birnak s fehéres színek.

Csakhamar tojásdad alakú s sötétsárga szín bábokká lesznek.

Két hét múlva teljesen kifejldve nyugodtan feküsznek kifejldésük

helyén. Ha a méh hozzájuk közeledik, könnyedén reámásznak.

Méhtetk által ellepett méhek eleintén lomhák, kedvetlenek,

nem dolgoznak, st sokan el is pusztulnak. Sajnos, hogy az irtás

czéljából oly nehezen lehet ket megközelíteni, kénezési s más füstö-

lési módokat nem alkalmazhatunk, mert gazdáikat is tönkre tennénk.

Legjobb, ha a kasok tisztán tartatnak, azok feneke a piszoktól és

viaszmorzsaléktól jól megtisztíttatik, miáltal sok báb el is pusztul.

Közvetlenül a méhen elforduló tetket egyszeren tollal söpörjük

le s jegyezzük meg, hogyha eme procedúrát egész méhcsaládnál

akarjuk végezni, els sorban a királynét vegyük el, mert csak

ennek jelenléte és egészséges volta biztosítja az egész család lételét

és jövjét.

Kühne Ferencz hazánk elismert méhésze óvszerül ajánlja, hogy

a méhlakok kakuk- fvel — Thymus serpyllum — bedörzsöl-

tessenek, vagy e növény néhány levele a kasba tétessék.

Az Ortho'pterák közül eddigelé még csak mint valószín méh-

ellenség egyedül a Forficula auriciilaria L. — fülbemászó — sze-

repel, mely a Forficulidae-családba tartozik. Neve u'án ítélve azt
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hinné az ember, hogy csakugyan fülbemászó rovarral van dolga,

ami a valóságnak azonban sohasem felel meg. Szine sötétbarna,

feje vörösbarna, végtagjai, 15 tagú tapogatóinak töve, mellpajzsának

széle, valamint hátsó szárnyainak vége piszkossárga. A mells szár-

nyak mint szárnyfedk szerepelnek s csak részben fedik a potrohot,

melynek végén olló van. Fleg ez utóbbi különbözteti meg azonnal

a különben hozzá hasonló Staphylineaktól.

A fülbemászó általában egyike a leghaszontalanabb és leggyako-

riabb rovaroknak. Némely évben óriási nagy számban lép fel*) s ilyen-

kor a gyümölcsösökben és veteményesekben nem csekély kárt okoz.

Megfigyelésekbl kitnt, hogy nem csupán növényi alkatré-

szekbl, hanem állati táplálékkal is él. Fleg rovarok bábjait

pusztítja s mivel méhkasokban több ízben feltalálták, valószín,

hogy a méhek álczáit és bábjait is megeszi.

Ha valamely méhesben vagy annak közelében tömegesen mu-

tatkozik, a következ irtási mud ajánlható. Mohával telt virág-

cserepeket veszünk s azokat megfordítva a méhes eltt, de a kasok

mellett is elhelyezzük, a fülbemászók a sötétséget kedvelve azonnal

belemásznak s így naponta többször is kirázhatjuk e cserepeket s

a kihulókat gyorsan széttapossuk.

A Coleojíterák közül els sorban említend a Trichodes ain-

airus L., körülbelül 16 mm. hosszú, igen szép sziu bogár. Alap-

színe sötétkék, teste hosszú fekete és fehér szrökkel van fedve, a

szárnyfedk hátrafelé szélesedettek és haragos vörösek durván pon-

tozva még két sötétkék keresztsávval bírnak. Az elmellkas henger-

ded s hátrafelé összeszkül. A csápok 11 tagúak.

Ezen bogár fleg május és június havában található különböz

Spirea fajokon, de Compisítákon is. Felismerhet még azon

sajátsága által is, hogy ujjal való megérintéskor földre veti magát

s végtagjait összehúzva halottnak teteti magát. Egyaránt növényi

ós állati táplálékot vesz magához, a növények levelein mászkálva fkép

a virágokat keresi fel s a hímport szedi le, de ez alkalommal az oda

érkez rovarokat mells végtagjaival megfogja s ers ragéival széttépve

azok belsejét is megemészti. Különböz rovarok álczáinak pusztítása

által még hasznossá válik, csakhogy párzás után kezddik káros volta.

A megtermékenyített nstény fölkeresi a fadarazsak fészkein

kívül a méhkasokat s azoknak repedéseibe, de st azok fenekére

*) Lendl Adolf »A fülbemászók irtásáról* Rovartani Lapok 1886. I. füzet.

A fülheinászóról, Természottiidomáuyi Közlöny XV'Il. köt. 125. 1.
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is — mint azt Dr. Aszmusz 1863-ban észlelte — lerakja petéit,

melyek mákszemnyi nagyságúak egész gömbölyek s sárga színek.

Július havában kibújnak az álczák, melyek hússzmüek, hosszuk lUmm.,

szélességük 3*5 mm. Rendszerint a kas repedéseiben s szögleteiben

tartózkodnak s csak akkor bújnak el, ha táplálék után néznek,

mely a méhek bábjaiból s álczáiból áll. Rendesen csak azokat pusz-

títják, melyek a méhek által mint betegesek a kas fenekére ledo-

batnak, de szükség esetén a költést is megtámadják, fleg a szegény

népeknél. így folytatják éltöket egész szig s midn már méhköltés

nincs, búvóhelyeikre térnek vissza s téli álmot alusznak. Tavaszszal

új életre ébredve ismét pusztítanak s csakhamar teljesen kinve,

ott hagyják a kasokat s földbe ásva magukat bábokká lesznek.

A bábok színe fehéressárga, testük hosszú sárgásbarna szrökkel

van fedve. Négy-öt hét múlva kelnek ki.

A Trichodes apiarius L. és Tr. alvearius 01. — mely utóbbi való-

színleg szintén a kasokba rakja petéit — gyakran összetévesztetik a

Clerus formicarius-síd L., mely azonban éppen nem kártékony, st
igen hasznos s fleg azért ajánlható az erdészek figyelmébe, mert

álczája a nagyon is kártékony Bostrychus álczáit pusztítja, a ki-

fejlett Clerus pedig ugyancsak különböz fák törzsein mászkálva, más

kártékony rovart pusztít. A Clerus szárnyfedin lev két fehér

harántsáv által ismerhet fel ; míg a Tr. alvearius 01. nálánál na-

gyobb és szrösebb, elmellkasán kékes fekete folt van.

A mi a Tr. apiarms L. Tr. és alvearius 01. irtását illeti,

határozott szerünk még nincs. Azon körülmény, hogy nem lép fel

oly gyakran — de ha fellép nagy károkat is okozhat a méhésznek

— csak azon tanácsot adja nekünk, hogy a méhest igen tisztán

tartsuk s annak valamint a kasok tisztántartására nagy gondot for-

dítsunk, ezáltal a méhész nem csupán tle, hanem számos más

méhellenségtl is megszabadul. A méhes és kasok tisztántartása tehát

az els és legjobb védeszköz.

Több méhellensógrl kellene még megemlékeznem s ezek

között els sorban ugyancsak a Coleopterákhoz tartozó Melo'é

cicatricosus Leach. és Melo'é variegatus Don.-YÓ\, melyek kifejldé-

süknek ismerete és a méhekre való káros voltuknak kimutatása

csakis ujabb id vívmánya. Méhely Lajos úrnak erre vonatkozó

alapos tanulmányai s megfigyelései értekezés alakjában legközelebb e

lapok hasábjain fognak megjelenni, miért is magam részérl e két,

szintén többé-kevésbbó fontos méhellenségrl megemlékezni felesle-

gesnek tartom. Firhás Nándor.


