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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
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arról, hogy ha hosszabb ideig maradnak az így megölt állatok az

üvegben, sárgaszín foltjaik vagy más rajzaik megvörösödnek s

végtagjaik merevekké válnak, miáltal a példányok hasznavehetet-

lenekké lesznek. A cyankalium használatának legfeljebb csak a

tropikus tájakon van értelme, a hol ez állatok roppant nagyságot

érnek el, rnint a Pompilidák és Scoliák, a melyek igen fájdalmasan

szúrnak és igen szívós életek.

A gyjtésnél kétféle hálóra van szükségünk. Egy közönséges

tüll- vagy lepkehálóra és egy vászon- vagyis rovarhálóra. Az els-

vel elfogjuk a föld felett s a virágokra röpköd állatokat, a másikat

pedig a növényzeten végighúzogatjuk bizonyos ideig s azután tar-

talmát megvizsgálva, a nekünk szükségeseket abból kiválasztjuk.

Ez utóbbi módon gyjtjük leginkább a kisebb fajokat, melyeket

egyébként észrevenni s megszerezni nehéz volna. A gyjtött na-

gyobb állatok feltzésére vagy fehér Karlsbadi rovartket,

vagy Klaeger-féle fekete aczéltket használhatunk, a kisebbekre

pedig napraforgóbélre ersített úgynevezett minutia-tk szolgálnak.

A legkisebb fajokat czélszer alul a mellen szúrni keresztül oly

módon, hogy a t ki ne lássék. A gyjtöttek ideiglenes megr-
zésére kis gyjt-doboz szolgál, a melyet zsinóron a nyakunkba

is akaszthatunk. Végre a gyjtemény berendezésére parafával vagy

turfával bélelt szekrénykéket készítünk vagy készíttetünk. x
)

Az egyes állatokat a lepkék módjára kiíeszíteni nem szüksé-

ges. Legfeljebb csak az idegen világrészekben elforduló nagy

Pompilidák azok, melyek hosszú lábaik és szárnyaik e nélkül nem
jól állanak. Szükséges azonban, hogy a már kimúlt, de még friss

állatot tvel akként praeparáljuk, hogy utótora és középszelvénye,

a melyeken a legtöbb faj ismertet bélyege van, jól látható legyen.

Ha most már e nem sok berendezéssel el vagyunk látva,

megkezdhetjük a gyjtést. Ezt illetleg, mindenek eltt megkívánom

jegyezni, hogy az alább elmondandóknál fleg hazánk központi és

déli részére leszek tekintettel, ahol a legérdekesebb és a jellemz

fajok élnek. Az északi vagy hegyes vidékeken, a melyeknek faunája

amattól nagyon elüt, késbb nyilván ki a tavasz, az állatok is

3—4 héttel késbb jelennek meg.

Január-februárban, egészen márczius közepéig nem sok dolga

van a hymenoptorologusnak. Az állatok ekkor kifejldve vagy

csak bábállapotban még sejtjeikben vagy fészkeikben nyugszanak-

x
) Az itt felsorolt tárgyak Dr. Lendl Adolf praeparatoriumában (Buda"

pest, II., Donáti-utcza 7.) kaphatók.
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Teendnk ennélfogva fleg csak arra szorítkozhatok, hogjr az olyan

tárgyakat gyjtjük, a melyekben Hymenopterák rejtznek vagy

rejtzhetnek. Ilyenek a tölgyfa s más növények különféle gubacsai
)

melyekben a Cynipidák és az élsdiek: a Chalcididák, Braconidák

Síb. élnek, továbbá a száraz szederindákat, a melyekben a Ceratina

és Osmia méhfélék fajai rejtznek. Ez utóbbiakat néha üres csiga-

házakból is nevelhetjük ; nemkülönben megvizsgáljuk az erdkben

hever s eh ált száraz fakérgeket és a fákon és sziklákon lev
mohát, a hol az Ichneumonidák telelnek ki. Itt találhatjuk néha a

Cimbex- és Trichiosoma- fajokat s a Clavellaria Ameriwaet, éls-

diekkel egyetemben, fleg a fzfákon.

Rendesen márczius közepe aztán az az idpont, midn há-

lónkat már magunkkal vihetjük, mert ekkor a fz- és juharfa, a

pöszméte és ribiszke, a gyümölcsfák virágzásával s a kevés virág

nyiltával legtöbbnyire már megjelennek a tavasz hirnökei, a külön-

féle Anthrevia-iajok és élsdiek : a Nomádok korán repül fajai.

Egyes Osmiákat is találhatunk napos hegylejtkön az ibolyán

röpködve, mint az Osmia bicolort és ha szerencsénk van, a legko-

raibb, de nálunk igen ritka Chrysist, a trimaculatát, továbbá az

eddig csak egy példányban fogott Osmia pilicornist. Ekkor jelen-

nek meg a Bombas-, Sphecodes- és HalicUis-ía'}ók els nstényei

is, melyek a telet búvóhelyeiken a földben aludták át, hogy alkal-

mas fészkeket találva, fajuk fenmaradását eszközölhessék s a miket

talán elbb kellett volna említenem, a levéldarazsak némely fajait,

fleg a fekete, a vörös-lábú és potrohú Zto/^/s-fajokat, melyek a

gyér növényzeten vagy a föld felett röpködnek.

Ha azonban az idjárás márczius hó második felében is hideg,

s a miatt a növények és a fák virágzása nagyon hátramaradt,

akkor az ez idre jelzett állatok is sokkal késbben, már csak ápril

els felében, st néha még késbben jelennek meg és sokszor

egészen a hónap végéig találhatók.


