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Milyen rovarok szolgálnak a kaliforniai

indiánoknak táplálékul?

Irta : Dr. Kertész Kálmán.

Ismeretes dolog, hogy egyes népek bizonyos rovarokat meg-
esznek, mint pl. a sáskákat, botsáskákat ; Khinában állítólag a se-

lyemhernyót is eszik. Hemiptera-petékrl, melyek élvezete Mexikóban
szokásos, alább lesz szó. A régi rómaiak a „Cossus''-t csemegének
tartották.

Aldrich I. M. újabban érdekes akatokat közül arról, hogy az

északamerikai indiánok milyen rovarokat szoktak enni s hogyan
készítik el azokat ? E rovarok egyik legnevezetesebbike az Epliyclra

liians Say nev légy. Ez a nem hazánkban is elfordul s fajai kivált

sós vizekben százezerszámra tenyésznek.

Kalifornia Mono Laké nev tavát a nyár második felében rend-

kívül heves szelek járják s a hullámzás a vízinövényekhez tapadt

pupariumok nagy tömegét magával ragadva, a part felé hajtja. Erre

vonatkozólag már H. Brewer tett megfigyeléseket 1863-ban s a töb-

bek között ezeket írja : „Nagy rakásokban halmozódnak fel a parton

s száz meg száz bushelnyit lehet bellük összegyjteni ! Az évnek

csak bizonyos szakában halmozódnak igj fel, mikor is az indiánok

távolról s közelrl odasereglenek, hogy táplálékul összegyjtsék.

A férgeket a napon megszárítják, héjukat kézzel lemorzsolják, mire

Q^j sárga, a rizshez hasonló mag marad bellük, mely olajos, na-

gyon tápláló, nem kellemetlen íz s nagyon fontos eledelük. Indián

neve : k o o-c h a h-b e e. Vezetm, egy itteni öreg vadász, azt mondta,

hogy a koo-chah-boe idényben minden meghízik; a kacsák

nagyon kövérekké lesznek, de húsuk kellemetlen ízvé válik, az

indiánok pedig annyira meghíznak, hogy idomaik simákká lesznek".

Aldrich 1911-ben július 21.—24-ig tartózkodott e helyen s úgy
értesült, hogy a legyeket csak szeptember elején szokták össze-

gyjteni. A tavaly begyjtött anyag már teljesen elfogyott s így nem
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láthatta sem elkészítve, sem azt, hogy raimdon rakják el. De beszélt

efell úgy indiánokkal mint fehérekkel, a kik azt mondták neki,

hogy most már csak kevés indián gyjti össze ezt az anyagot, de

az öregebbek mind ismerik ezt a dolgot. A táplálék nevét Aldrich

„k o-t s ab e"-nek értette; a hangsúly az els szótagon van, a két

utolsó bet egy elmosódott szótagot alkot, melyben nehéz megkülön-

böztetni, hogy mássalhangzója b vagy v-e ? „Fat Joe" (a kövér

Józsi) sokszor megismételte a szót s mikor Aldrich arra figyelmez-

tette, hogy korábbi kutatók másként ejtették ki, minduntalan csak

azt mondta : „Értse meg uram, én helyesen ejtem ki". A fehérek

hangsúlyozták, hogy sok idbe kerül, míg a kis száraz bábot meg-

tisztítják bábburkától, a portól, stb. s azt hiszik, hogy ahgha érde-

mes ezzel bajlódnia annak, a kinek az id pénz.

A Pah-Ute-indiánok javarésze elszigetelten él ; egyik rész a

Pyramid Laké- ti délre lakik, a másik a AValker Laké északi végén

s csak kevesen élnek a Mono Laké mellett, a hol k o o-t s a b e-n,

szárított hernyókon és valami gyümölcsön (pine nut) tengetik az

életüket.

Wn^LisTox egyik munkájában fölemlíti, hogy a szóban lev
légyfaj Mexikóban is elfordul s hogy Panafiel tanár értesítése sze-

rint ott is táplálékul szolgál. Ottani neve : a h u a 1 1 e. Szerinte a

petéket is felhasználják, még pedig oly módon, hogy lisztté rlik,

tyúktojással összehabarják és kis pogácsákká formálva, zsírban ki-

sütik. A lárvákból készült eledel neve : p u x i. Ugyanerrl a vidék-

rl való az a följegyzés, melyet Taylor B. E. „Anahuac" czím,
1861-ben megjelent könyvében olvashatunk s a mely szerint Tezcuco

környékén egy nagyon kedvelt eledelt légypetékbl állítanak el
(Guérin—Méneville és Virlet d'Aoust szerint ezek két Hemipte'^'a^

még pedig a Corixa femorata és a Notonecta unifasciata petéi). A pe-

ték a part mentén találhatók ; az indiánok kihalászszák s a vásáron

eladják. Egyes helyeken, a hol a kis patak szénsavas meszet rak le,

a mésztufába beágj^azva óriási tömegek találhatók. A mexikóiak a

legyet, Packard szerint, axayacat 1-nak nevezik s a petéket nem-
csak fzve, hanem nyersen is megeszik. Azt, hogy ezek a peték

Diptera- vagy iJeJiwjííera-peték-e, csak a helyszínén tett megfigyelé-

sek alapján lehetne eldönteni.

Aldrich második czikke arról szól, hogy egy légyfaj kifejlett

állapotában szolgál az indiánok tájDlálékáúl. Erre amaz elzetes fel-

tevése útján jött rá, hogy az indiánok más vidéken talán szintén

ismernek hasonló eledelt, azért az indiánok ügyeinek Washington-
ban székel vezetjéhez fordult felvilágosításért, mire hivatalos kérd-
íveket bocsátottak ki a nyugati részekbe, fölemlítve a koo-cha-bie
nevet. A kérdésre számos felelet érkezett be, melyek egyike szerint



egy a Leptidák családjába tartozó légy azon a vidéken emberi táp-

lálékul szolgál. Az illet tisztvisel két indián „v állomása t" közli.

Az egjnk, egy indiánfnök, ki Yainax-ban él, a következket
mondta. Azt a legyet, melyet az indiánok táplálékul használtak, a

Módok és Pitt River tájékának törzsei h a-l i b w a h-nak nevezték, a

belle készített ételt pedig k o o-c h a h-b i e uek. Ez a légy a Sprague
River mentén nem tenyészik nagy tömegekben, de a Klamath-
indiánok az elbb említett néven ismerik. Körülbelül 40 évvel ezeltt,

mikor az indiánok a k o o-c h a h-b i e-t még javában ették, a Pitt

River egy bizonyos pontjához mentek, mely a folj^ó mentén lefelé

mintegy lO mérföidn3nre fekszik attól a helytl, a hol most a Canby
nev község van. A légj^fogás ideje kora nj^árra esett. Az indiánok

fatörzsöket szoktak a folyón keresztbe fektetni, hasonló módon, mint

-a hogy manapság a gátakat csinálják. Azután felfelé mentek a fotyó

mentén s megrázták a part hosszában növ fzfabokrokat. A legyek

a vízbe hullottak, a víz sodra lefelé vitte ket s a fatörzseknél nagy
mennyiségben gj^ültek össze. Száz bushel-nél is többet tudtak ily

módon egyetlen nap alatt összeszedni. A vízbl való kiszedésre

különös alakú kosarakat használtak, melyekben azután arra a helyre

vitték a legyeket, a hol eledellé készítették ket. A készítés módja
az volt, hogy mély s 2—2 láb hosszú és széles gödröt ástak. A gö-

dör fenekét azután két 3—3 inch vastag kréteggel rakták ki, majd
a krétegen tüzet raktak, melyet körülraktak s be is fedtek ugyan-
csak kövekkel. Miután a tz kialudt s a kövek tüzesekké váltak,

eltávolították valamennyit, kivéve a gödör fenekén lev réteget,

melyre füvet hintettek. Azután a gödör falait kirakták a forró kö-

vekkel s ezek mellé ismét füvet raktak, mire a kemencze alakú üre-

get legyekkel töltötték meg, az egészet betakarták füvei s tetejébe

ismét forró köveket raktak. Bizonyos id múlva vizet öntöttek a

gödör oldalait fed forró kövekre, miáltal az üregbe gz hatolt be.

A mint a vizet a kövekre öntötték, az egész építményt gyorsan né-

hány inch vastagságú sárréteggel tapasztották be s a legyeket ily

módon addig fzték, míg az egész kissé kihlt. Azután eltávolították

a sarat és füvet a kemencze tetejérl, megvárták míg mindenestül

kihl s végül a kész táplálékot kiszedték. A hideg k o o-c h a h-b i e

vöröses barna szín s késsel metszhet.

Egy másik, William Turner Jacksox nev, Pitt River-indián

azt mondja, hogy gyermekkorában, mintegy 40 évvel ezeltt, eme
legyeket nagy mennyiségben látta egy hegyoldalban, a kaliforniai

Lookout községtl 8—10 mérföldnAnre északkeletre. A legyeket egy
kis nádas mellett gyjtötték, metyen egy patak folj^t keresztül. Más
helyen sohasem látta ket tömegekben s ettl a hetytl már félmér-

földnyire egyetlenegyet sem lehetett látni bellük. A legyek május



hóban jelentek meg ily tömegesen s ilyenkor tonnaszámra lehetett

ket összegyjteni. A fákat, bokrokat és a sziklákat némely helyen

5—6 inch vastagon fedték s azért gyjtésük semmi fáradságba sem

került, mert egyszeren halomba seperték ket. Az indiánokat any-

nyira ellepték, hogj^ a szó szoros értelmében fedve voltak velük.

Legkönnyebben kora reggel lehetett ket gyjteni, mikor a

hidegtl még félig megdermedve ültek. Nappal a leveg annyira tele-

volt velük, hogy elhomályosították a napot s ahg lehetett néhány

lépésnyire látni.

A kemencze elkészítését ez az indián is éppen úgy mondta el

mint az elbbi, de szerinte mieltt a legyeket a kemenczébe tették

volna, nagy kosarakba gyömöszölték, azután felkeverték s végi

hasonló módon gyúrták, mint a kenyértésztát szokás. Ezt az anya-

got kenyérhez hasonló alakiivá formálták s egyiket a másik mellé

rakták. Hat réteget is raktak bellük egy-egy kemenczébe, az egyes-

rétegek közé pedig forró köveket tettek. Ily módon egy kemenczé-

beu igen sokat lehetett megsütni. Ha megsült és megszáradt, fel-

szeletelve használták el.

Abban az idben s azon a helyen a Pitt River indiánok ezt az

ételt „why-hau t s"-nak nevezték. Ha a szükséges mennyiséget el-

készítették, lakóhelyükre vitték s télen át jóformán csak ebbl éltek.

Az elkészítés módjában s fleg a névben nem egyezik a két

„vallomás", de ennek okát abban kell keresnünk, hogy a két indián

más más torzhoz tartozott.

Aldrich ebben a légyben az Atherix-neoi egyik faját ismeri

fel. Ezt a föltevést megersíti az a körülmény, hogy egy alkalom-

mal Utah-ban járva, július elején egy AtlieiTx-f'ciit nagy menn3áség-

ben figyelt meg, a mint az ár a folyón lefelé vitte.

Az említett körülmények nagyon is valószínvé, st bizonj^ossá

teszik, hogy Aldrich feltevése hetyes, mert minálunk is hasonló

megfigyeléseket tehetünk. Az Atherix nstényei a parton lev vala-

mely tárgyra rakják le petéiket, még pedig a víz felett lógó körte-

alakú csomóba. A nsténj^ek a peték lerakása után nem röpülnek el,

hanem ezerszámra ott pusztulnak a csomón. Ha a villásfarkú lárva

kibújik, beleesik a vizbe, ott él tovább s ott is fejezi be átalakulását.

A harmadik táplálékot egy Saturnida hernyója szolgáltatja s

azt a Mono Laké mellett él Pai-Ute-indiánok fogyasztják. Erre egy
postamester hívta fel Aldrich figyelmét. A postamester rétjén két

indián asszony dolgozott s mikor az egyiktl megkérdezték, hogy
van-e néhány „férge* kéznél, bárgyún vigyorgott s azt felelte, hogy
mind elfogyott. A másik hasonlóan felelt, de azután beismerte, hogy
van nála néhány ftt jDéldánj^. Erre a közeli sátorba mentek, a hol

az asszony egy ócska szövetdarabot félrehajtva, füstös pléh vödröt



tárt fel, meh^ majdnem tele volt sárgás, zsíros, gulyásszer dologg-al.

Aldrich egy pálczikával halászgatott a gulyásban. Az edény félig

volt szárítástól megfeketedett heroj^óval, melyek szárított és párolt

szilvához hasonlítottak. Egj^et kettészakított s megkóstolta, hogy a

táplálék minemségét megállapítsa. Szívósnak, szagtalannak s vára-

kozáson felül íztelennek találta. A hernyókból kiftt zsír a folyadék

felületén úszott s lenolaj szagú volt. Az asszony azután még egy

szövetdarabba csavart fzetlen hernj^ókat is hozott s ezeket Aldrich

megvette tle s haza vitte.

A hernyók gyjtésének s elkészítésének módját egy ezen a

vidéken lakó amerikaitól tudta meg.

A hernyók egy fenyfa (Pinus ponderosa) leveleit eszik, de nem
találhatók a Pinus monojjJnjUá-n^ mely közönségesebb a Mono Laké

körnj^ékén. Az indiánok ügy gyjtik össze a hernj^ókat, hogy ful-

lasztó füstöt csinálnak a fa alatt, elbb azonban árkot húznak a fa

töve körül. Ezt valószínleg azért teszik, hogy a tz elharapódzását

megakadátyozzák. A mint a vastag füst felszáll s körülveszi a her-

nyókat, mozogni kezdenek s azután lehullanak a földre, honnan az

indiánok felszedik, megölik s megszárítják. Dyen állapotban a her-

nyó, illetve a táplálék neve : p a p a i a.

Otthon Aldrich meleg vízben felpuhította a hernyókat s külön-

böz anyagokat fecskendett beléjük, hogy lehetleg életh alakot

vegyenek föl. Azután a meghatározáshoz látott, de minden eredmény

nélkül, mert meglepetésére hasonló életmódú hernyó még nem isme-

retes. A Bureau of Entomology-nak küldött példányok alapján onnan

azt a felvilágosítást kapta, hogy a hernj^ók a Saturnidák családjába,

valószínleg a Hemileuca nembe tartoznak. St, hogy egy' kis komi-

kum is leg3''en a dologban, azt is tudatták, hog-y ebben a nemben
nem ismeretes oly faj, melj'' fenyfán élne, sem pedig oly közönsé-

ges, mint a milyennek ennek lennie kell s feltételezik, hogy ez egj

„ritka" faj, melynek életmódja még ismeretlen.

Hódmezvásárhely Coccinellidái.

Irta : Bodxák Bertalan.

A Maros —Tisza^Körös közének a délnj^ugati sarka hazánk-

nak faunisztikailag legkevésbbé kutatott vidékei közé tartozik. Tud-

tommal Horvárh Gézán kívül egy entomologus sem kereste fel gyj-
íé i szándékkal Hódmezvásárhely vidékét s néhány a Nemzeti

^lúzeumba és a Paedagogiumba beküldött közönséges fajon kívül

innen még mit sem publikáltak.

Pedig ha ez a jSIaros—Tisza szöglet DSigy Carabidákban és

€erambycidákban szegénynek is mondható, de a Chrysomelidák,


