
A roVarok n^ii^t az eiDbep kíséri.

Azt mondják, hogy a házasfelek idvel nemcsak szokásaikban

s jellemükben, hanem külsleg is hasonlókká válnak s ezt a

különös dolgot az egymáshoz való alkalmazkodással akarják meg-

magyarázni. Lehet errl vitatkozni, de ha elfogulatlanul utána

gondolunk a dolognak, be kell vallanunk, hogy az él lények

alkalmazkodási képessége oly nagyfokú s bámulatos, hogy a

valószíntlen is lehetséges és a hihetetlen is megfontolást érdemel,

ha ezen jelszóval kezdjük a magyarázatot. A biológiai tudományok

egyik legérdekesebb themája ez. Jó útbaigazító, ha kutatjuk a

hosszú utat, melyet megtett a természet, a chaosból fel mi hoz-

zánk. Darwin hívei szerint az él lények egymással szemben

való befolyása fontos factor új fajok keletkezésére. íme látjuk, a

legrejtelmesebb kérdések halmaza tódul itt elénk, a nagy titok

fátyolát lebbentjük fel vele.

A felmerül kérdések tömegébl csak egyet akarok most

kiragadni. A természetrajzi irodalomban még nem létezik nagy

könyv az emberrl, pedig talán ez volna ránk emberekre nézve

els sorban érdekes. Mert hiába, á nagy mindenségbl csak az a

kép érdekel, mely belle bennünket visszatükröz. Úgyis csak ezt

értjük meg. Ama meg nem írt könyv azt tárgyalná, mily mértékben

változtatta meg az emberi er a természetet és hogyan reagált

erre örökké simulékony, mindig enged s alkalmazkodó környezete.

Gondoljuk csak végig a gondolat zoológiai oldalát ! Mily nagy

mértékben befolyásolja az en.bcr a vele együtt élk sorsát. Hány

állatfajt pusztított már ki; hogyan változtatta meg a föld arczu-

latát; miként másította meg a continensek természeti viszonyait!

Hol serd volt, egyféle növénynyel bentt rélséget teremtett; a

száraz, lakatlan pusztát termékenynyé, vízdússá tette ; hol mér-

földnyi mocsarak nádasa ringott, most száraz termföld van.

Egyik helyrl a másikra kergeti, folytonos vándorlásra szorítja

az erdk, a mocsarak, a pusztaság lakóit; más részt városaiban.
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lakásában, szántóföldjein számtalan, máskülönben kipusztuló állat-

nak nyújt megélhetést.

Csak futólag érintem mindezt, hagyom a részleteket a meg-

írandó könyvnek, mely már keletkez félben van : itt is, ott is

írnak egy-egy fejezetet. E napokban is jelent meg érdekes pár

lap belle, Howard 0. angol természetbúvár a „Science" 1897.

szept. füzetében hosszabb dolgozatban foglalkozik az állatok,

nevezetesen pedig a rovarok mesterséges úton való, ember által

történ elterjesztésével.

A továbbiakat czikkébl veszem, mely nem könnyen hozzá-

férhet, de mégis megérdemli a bvebb ismertetést.

A rovarok földrajzi elterjedésének ismerete szerinte parlagon

hever. Csak egyes területekrl vannak megfigyeléseink. Wallace
híres angol zoológus tett ilyeneket. Vizsgálta az Jzori szigetek

rovarfaunaját: 212 fajt constatált s 101-rl kimutatja, hogy az

európaiakkal együtt jöttek be. Szt-Ilona szigetérl azt állítja, hogy

203 rovarfaja közt, 74 az emberrel telepedett meg. E számok a

gondolkodónak hosszú értekezést pótolnak.

Természetes, hogy két vidék rovarfaunájának ezen kicseré-

ldése legkönnyebben akkor történik, ha nagyon hasonló a klimájok

s hasonló az évszakok változása. A közlekedési eszközök fejl-

dése is fontos e tekintetben. Minél jobb, minél gyorsabb a közle-

kedés két vidék közt, annál könnyebben esik meg ez a passiv

vándorlás. Ezt tekintetbe véve, már eleve valószínnek tarthatjuk,

hogy Európa és az Egyesült-Államok közt gyakori s feltn ez a

faunacsere. A tapasztalat be is igazolja e feltevést. Howard
ezzel részletesen foglalkozik. Mindenek eltt kiemeh ama meg-

gondolandó tényt, hogy az ó-világ rovarai könnyebben települnek

meg a szabadság földjén, mint megfordítva. Az amerikai hatlábúak

osztják Jankee-társaik megvetését a vén Európa iránt.

Észak-Amerikában összeállították a gazdasági növényekre

kártékony rovarok jegyzékét. 73 fajt foglal magában, melyekbl

csak 30 endemikus, míg 30-ról bizton tudják, hogy úgy „véletlen-

ségbl" kapták az United States ajándékul Európából. Amerika

pedig eddig csak a Phylloxera-val s a Schizoneura laniginosa-\d\

viszonozta azt. Elég különben ennyi is az ajándékból. Van még

különben egy kártékony moly is, az Epliestia Kühmella, melyet

amerikai eredetnek néztek; H o w a r d ezt napkeletrl származtatja.

Kissé érthetetlen elttem, hogyan lehet ezen jelenséget azzal

magyarázni, hogy az összefügg a régibb culturának az újabb

iránt való vonzódásával. Ha neomystikus könyvrl volna szó,
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nagyon imponálna Howard ezen kijelentése, nem tudok azon-

ban a gondolattól szabadulni, hogy azért jut több európai rovar

Amerikába, mert egyáltalában többen járnak át a nagyvizen mint

a mennyien visszajönnek. Az utolsó 100 évben több árút vittek

át az Egyesült-Államokba, mint onnan hozzánk. Pedig ezekkel,'

a

kereskedelem tárgyaival terjednek a rovarok els sorban, nem
pedig a szellemi kincsekkel.

Lelkiismeretes angolunk paragrafusokba szorítja az elterjedés

módjait.

Megkülönbözteti a „Kereskedelmi rovarokat" (commercial insects)

s a véletlenül hajókra jutottakat. A hatlábú vigéczeknek csak két

utazási módot enged meg : vagy mint lárvák utaznak, kereskedelmi

növények részeiben, vagy pedig kísérik tápnövényüket, melyet

csomagolásra használtak.

A kereskedelmi rovarok ritkában akadnak kedvez szaporo-

dási feltételekre. Különös szerencse kell már ahhoz, hogy párosával

tegyék meg a nagy utat s ha meg is érkeznek, talán már az

óceánon született, hazátlan családdal együtt, a nagy kikötk rak-

partjain nem igen találnak barátságos fogadtatást, azaz ked-

vez életfeltételeket. Kivételt képeznek a legyek, mert ezeknek

épen ott jó.

Howard dolgozata végén reátér a jövevényeknek és az

autochthonoknak a létért való küzdelmére, mely bizony nem mindig

az utóbbiak javára dl el. Két érdekes példával illustrálhatom ezt.

Mióta Amerikába került a P/^rfs rapae, azóta pusztul az ott nagyon

gyakori Pieris oleracea, st helyenként már egészen ki is pusztult.

A Colorado bogár {Doryplwra decemlineata) pedig Amerika nyugat-

járól kelet felé vándorolt s útjában mindenütt kiszorította az

azeltt gyakori Doryphora jimitát.

Még sokat írhatnék Howard érdekes dolgozatáról. De

szemelvénynek talán ennyi is elég és kinek több kell, úgyis

elolvassa az eredeti dolgozatot. Fczélom az, hogy felköltsem a

figyelmet az entomologia egyik elhanyagolt kutatási tere iránt, mely

megérdemli, hogy többen szántsák ott a tudomány földjét. Szép

íiratásra számíthatnak, mert itt még nagyon sok a tenni való.

Francé Rezs.

Rovartani Lapok VI. 18í8 márcz. 1.


