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I.

Micsoda feladatot végeznek a rovarok a természet háztartá-

sában ? Terjesztik, elsegítik és korlátozzák a növények tenyészetét

és számos állatfaj túlszaporodását féken tartják, hozzájárulnak— dög,

hulladék eltakarításával — a leveg tisztántartásához ; némelyek

a földet össze-vissza túrva, azt termékenyebbé teszik, s végre

sok fölöslegesnek látszó faj úgy szolgálja a természet érdekét,

hogy fontosabb munkakörrel bíró fajoknak eledeléül szolgál.

Ilyen a szúnyog. Északon, a tundrákban fészkel madár-

fajok például majdnem tisztán a szúnyognak köszönhetik, hogy

azokon a látszólag kietlen vidékeken fiókáikat felnevelhetik. Grind
és Vads szigetén láttam a talajt méternyi vastag rétegekben bo-

rító szúnyogmennyiséget. Mint a leverdtt füst, úgy lebegett ez a

számláihatatlan szúnyoghad a környéken. Ezek álczáiból él az a

sok mocsári madár-család, mely költés után azonnal elköltözik

hozzánk és még délebbre, hogy a mi alsóbbrend állataink szá-

mát korlátozza.

Úgy a növényekre való hatásukat tekintve, valamint állato-

kat korlátozó mködésüket is, a rovaroknak döntbb jelentségük

van a természetben, mint a madaraknak. Kivált a növényekkel

szemben tevékenységük rendkívül fontos és hatásos. Hány nö-

vényt termékenyítenek meg k, mikor virágról-virágra szállnak

!

Szállítják, leadják azok hímporát s igy számos növényfaj létkérdése

egyenesen a rovaroktól függ. Megpróbálták egy helyen, hogy két-

száz trétilóherébl 100 tt elzártak, 100-at pedig szabadon hagytak.

A dongó méhek (Bombus), melyek e növény megtermékenyítésé-

ben legnagyobb szerepet játszanak, csak az utóbbiakhoz férhettek,

minek következtében ezek 2700 magot termettek, amazok pedig

egyet sem.

!) Mutatvány szerznek „Magyarország madarai" czím mvébl.

Rovartani Lapok. 1900. április hó-



•8 Ch. Chernél István.

Viszont a rovarok közt találjuk azokat az állatokat, melyek

bizonyos növényfajok túlszaporoiásával párvonalasan túlszaporodva,

azokat teljesen tönkre tehetik, felfalhatják. A cserebogarak egész

erdket kopárrá változtatnak, elpusztítva a lombozatot ; az apácza-

pille hernyója vagy a betz szú nagy területeken megsemmisít-

heti a fenyveseket. A madarak hiába sereglenek oda, csak úgy
mint egérjáráskor is hiába idznek a ragadozók — több faj is

— huzamosan, nagy számban a sújtott vidéken, együttmködésük,
kitartásuk eredménye a korlátozáson, hathatós fogyasztáson túl

nem terjed s a bajt meg nem szünteti.

De a rovarcsapásnak magában a rovarokban támadhat olyan

kiadó pusztítója, mely azt elöli. így pl. 1844. és 1845-ben Német-

alföldön Gelderland és Utrecht tartományokban a Trachea pini-

perda nev bagolypille hsrnyói valóságos csapásként szaporodtak

el és 2270 hektár szurkos feny-erdt leptek el, melybl 985

hektárt teljesen tönkretettek. 1846-ban azonban már alig mutat-

koztak e hernyók, mert a Tachina glabrata báböllégy oly mér-

tékben felszaporodott, hogy azokat végleg megsemmisítette. Minden

hernyóban e légynek lárvái voltak találhatók.

Ilyen elhatározó rovartevékenységgel szemben a madaraké

mindig csak megelz ; csak az egyetlen kakuk az, mely egyes

esetekben, bizonyos erdpusztító hernyók kártevését akkor is le-

gyzheti, mikor a baj már elharapódzott.

Kisebb rendetlenségeket, zavarokat igenis megakadályozhat-

nak a madarak, de nem a nagyobbakat. Ezek leküzdése a rova-

rok és még inkább a legparányibb szervezetek dolga. Erejük,

elképzelhetetlen tömérdekségükben, hihetetlen nagy szaporodási

képességükben rejlik s így hatalmuk valósággal katonai, ellenben

a madaraké csak rendri.

A madarak csak rendet tartanak, a természet egyensúlyát

rendes körülmények közt biztosítják, azt a feladatot végzik, mint

az órán az inga. Hogy azonban a szabályozás hivatását, különö-

sen a rovarokkal szemben, híven és teljes odaadással teljesítik s

egyéb tényezk mellett nekik jut az oroszlánrész, hogy rovarcsa-

pások annyiszor ne ismétldjenek, áz kétségtelenül bizonyos. Eb-

ben fekszik egész szerepöknek súlypontja.

Vessünk csak egy pillantást a rovarev madarak életére s

azonnal látni fogjuk, hogy k másként nem is munkálkodhatnak,

mint a hogyan tényleg munkálkodnak. Szaporodási képességük —
pedig a rovarev madárfajoké a legnagyobb — sehogy sem állít-

ható párvonalba a rovarokéval. Fészkeiket inkább bizonyos ter-
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litrészeken elszórtan, egymást)! távol rakják, ritkán telepesen, s

i c tor is a telep lakossága és fogyasztási képessége nem bír túl-

s.ilylyal a rovarokkal szemben. Még a telepesen költ vízi és

m):?ári madarak száma is ará lytalanul csekély ahhoz a táplálék-

mennyiséghez, mely rendszerint ott kínálkozik, ahol azok fész-

kelnek. De a rovarevk e szakadozott, a területet mintegy egy-

formán behálózó költési módja szorosan az rendri szerepük

kifolyása.

Nincsen köztük, mely csakis egyféle rovart ennék, noha bi-

zonyos rovarfajok túlsokasodásakor több faj összetársulvaJegalább

egy ideig, ezekbl él. így 1897. májusában Vasmegyében rengeteg volt

a cserebogár és az e hónapban bonczolt gébicsek, szarkák, varjuk,

szalakóták, aranymálinkók, szajkók, vércsék gyomrában jegtöbb-

nyire e kártékony rovar maradványait találtam. Szó nem fér

ahhoz, mennyire tizedelték hát a madarak a cserebogarat, noha

kiirtani nem bírták ; de hogy lényegesen apasztották számukat*

jobban mint emberi beavatkozás képes lett^volna, az nem szorul

érvekre

.

Ugyancsak így mködnek szöcske- és sáskajáráskor. 1889-

ben a Fert mentén a rengeteg szöcskét a sirályok, szerkk

roppant csapatai dézsmálták, másutt ugyanilyen veszély nyomán

megjelent a pásztormadár és a seregélyekkel vegyes csapatokban

vetette magát a hívatlan vendégekre — de nem bírt velük.

Valamivel többet tesz a kakuk. Ó kivált azokat a hernyókat

(gyapjas hernyókat, Bombycídák) pusztítja, melyeket — mivel sz-

rös külsejük visszariasztó — kívüle más madár meg nem eszik.

Ezeknek általában állati ellenségük kevés van; rút, bundás tes-

tükben bírván védelmüket. Mindezek'(Cnethocampa processionea,

Psilura monacha, Lasiocawipa pini, Bombyx neustria stb.) kiváló

erdrontók s bizonyos pontokról terjednek szét, olyanformán,

mirt a vízbe dobott k körhullámai. A kakukok rendszerint eze-

ken a pontokon szoktak összegylni, a honnét a baj kiindul s nem
távoznak addig onnét, míg a hernyókat mind el nem fogyasztották.

Ez a madármunka is „megelz" ugyan, de ez esetben „meg-

szüntet" is.

A czinegék és a velük kószáló harkályok, csúszkák, fakúszók,

királykák tervszer portyázásai jelentségteljesek, mert a terü-

letet — még pedig ugyanazt a részt is, melyet már átkutattak, —
sokszor nap-nap után rendesen újra és újra végig járják s lehe-
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tleg megtisztítják a rovaroktól, ezek petéitl, álczáitól. Végzik

pedig ezt a munkát akkor, mikor az igazi rovarevk már elköltöztek.

Az, hogy igen sok madár a rovarok szaporodását megcsap-

panté) rovarfajokat is elpusztítja s így a növények rovarellenségeinek

bizon3'os mértékben kedvez, nem ronthatja le elbb tett kijelenté-

sünket, hog} a madárvilág szabályozólag dolgozik a természet

egyensúlyának megtartásán.

A Hymenopterák gyjtésérl.

Irta Mocsáry Sándor.

I.

A Hymenopteráknak, biológiai tekintetben ez oly érdekes

rovarrendnek, hazánkban még mindig igen kevés gyjtje s még
kevesebb mvelje van.

Ennek okát én abban is találom, hogy e lapok hasábjain

nem jelent meg még olyan útmutató, mely a kezd búvárnak ez

állatok gyjtésére és felkeresésére utasítást adna. Ennek pótlására

szolgáljanak tehát a következ sorok.

A hymenopterologusnak nem sok berendezésre van szüksége.

Csupán csak néhány széles-szájú és jól elzárható üvegre, a melybe

keskeny szeletekre vágott ittatóspapirt kell helyezni, a melyre hasz-

nálat eltt néhány csepp chloroformot vagy benzint öntünk s a

megfogott állatokat vagy kézzel beleteszszük, vagy ha tartanánk

attól, hogy ersen megszúrnak, a hálóból beleeresztjük. Hogy mely

allatok ez utóbbiak, arra a gyakorlat s az id fog bennünket leg-

jobban megtanítani, mikor már biztosan ismerni fogjuk legalább a

családokat s az ivarokat. A hímek egyáltalában nem szúrnak, st
a Hymenopterák nagyrészénél ennek kitéve nem is vagyunk; fleg

csak az Aculeaták nagyobb fajainak nstényei és dolgozói azok,

a melyek magukat fullánkjukkal védik, azonban, a kisebb
;
fajok

nstényei között is vannak olyanok, melyek érzékenyen szúrnak,

mint a Crocisa, Melecta, Nomia- fa]ok. Az üvegben a megfogott

állatokat nem kell sokáig bent hagyni, hanem legfeljebb pár óra

múlva onnan kivéve, tre feltzni.

A Hymenopterák gyjtésénél sokan cynkaliumot is használnak.

Ezt nem tartom sem jónak, sem szükségesnek, nem is szólva


