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Urbdn entomol6gia
Bevezet6s
Sz6mosrovarcsoport61 6s szaporodikaz ember 6ltal ldtrehozottmestersdges6l6helyeken,
az agrdrteriiletekt6l az ember 6ltal lakott dl6helyekig. E rovarcsoportok megielendsdnekokait
trrbdn tertileten, valamint az adaptdci6jukat6s akklimatizdci6jukat csak meglehet6senkds6n, a
hctvenes6vekben kezdtdk el vizsg6lni. Az err6l sz6l6 tanulm6nyok nagy r€szeaz agrdrentomoItigia ds az orvosi entomol6giatertlleteir6l ismertek.Konkrdtan ember 6ltal lakott 6l6helyek
rovar egyiitteseir6leddig meglehet6senkevds tanulm6ny l6tott napviliigot. Jelen cikkben szerctn6nkbemutatniaz ember kcizvetlenkozel6benel6fordul6 rovaregytittesekmegtelepeddsdnek
ilkol6giai feltdteleit,valamint azegyestaxonok bioindikiitorkdntval6 alkalmaz6s6naklehet6s6p.crt[ 8, ll, 12, 20, 25].

Rovaregyiittesek emberi kiirnyezetben val6 el6fordul[srin ak
iikol6giai felt6telei
A rovarok mestersdges
dl6helyekenval6 el6forduldsiinakegyik legfontosabbfeltdtelea k6rnyczet, valamint az abban mtikdd6 kdrnyezeti hat6sok. Ebben az dsszefrigg6sben
vizsg6lva
cgyesszerz6kkiil0nbsdgetteszneka k0rnyezetoperaciondlis,valamint potenciiilishat6saikcjritr 1221.
Operaciondlis kcirnyezeti hatds az, amelyik kcizvetlentil befolydsolja az adott faj tril6l6sdt,
rrrig a potenci6liskcirnyezetihatdsaz, amelyik gyakorivd viildsaeset6noperacion6liss6vdlhat.
A kett6 kOzdtti kiilOnbsdgsok esetbennem egydrtelmti. Gyakran 6veken keresztiil, 6vente tcibbsz(ir alkalmazott rovarcil6szer hatdsa az adott fajokra az operacioniilis kdrnyezet rdszdnektehirrthet6,migegy nagyon ritk6n alkalmazottrovardll szer a potenci6liskdrnyezet r6sze.Sok
csctbena k6t kcirnyezetihatdsfelcser6l6dheta rovar vdlaszreakci6i6s/vagymds operaciondlis
t's potenci6lishatdsokkdlcscinhat6sai
dltal.
Az emlitett kdt fogalom egyes szerz6k szerint .vonos kdt m6sik 6kol6giai komponenssel: a
rovarok Sltal ig6nyelt, a tril6l6shezsziiksdgesforr6sokkal,valamint az emberi hatdssal.Ebb6l a
rrc(z6pontb6laz operacion6lis k6rnyezet az ember 6ltal ldtrehozott forr6sok rovarok 6ltali kiakruiziisaa tdpl6lkozdshoz,szaporoddshoz
stb.,mig az emberi beavatkoz6sbdrmilyen forrds kiakru'rzdsiinak megakaddlyozdsdban a potenci6lis kdrnyezet rdsze ll l, 26].
Miis szerz6k a potenciSlis kdrnyezetet rigy drtelmezik, mint azt a kiiriilmdnyt, amelyik a rovrtrtrkataz emberi kdrnyezetbevonzza.E szempontszerinta kdrnyezetpotencidlis,mig a rovar
rtctn akndzzaki, azonban a megjelen6se6s megtelepeddseutdn a kdrnyezet operacion6lissd
r r i l i k[ 2 6 ] .
A tovdbbiakban e hi{rom komponens: rovar, kcirnyezet, ember kdlcsdnhatdsokat kiilctnLrrliintiirgyaljuk.
A rovar. Mivel az adott faj vagy egyedr6szeegy tobb fajb6l 6116k6zciSs6gnek,
amelyik az
cnrhcr kozel6benjelen van, a legtdbb esetbena kcirnyezetoperacion6lishatdsainaka meghat6rozdsameglehet6senbonyolult. Az eddigi, hasonl6jellegii vizsg6latoknagyjdb6l kdt csoportra
, rszthat6k:6ltal6nos6s dsszehasonlft6
vizsg6latok.
Szdmosleir6 jellegii iiltal6nosvizsg6lateredmdnyeib6lkitiinik, hogy az ember krizeldben
rrrt'glchct6sen
nagy egyed, valamint fajsziimbanfordulnak el6 rovarok. Sz6mosesetbenmegfi-
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szUks6gesforr6sok folyamatos zavar6ja vagy eltdvolit6ja. Ilyen lehet egy adott teriileten a folyamatosvegyszeresv6dekez6s,hdzikertekbenvet6sforg6alkalmaz6sastb. [7, 8, 11, 12].

Rovarok denzitfsa, dinamikdja 6s evohici6ja emberi kiirnyezetben
Sok esetbenbizonyos rovarfajok denzit6sasokkal nagyobb mestersdges6l6helyeken,mint a
term6szeteskcirnyezettikben.Legtdbb esetbenazonban az ember szerepea denzitds ndveked6sdbenkevdsbd tanulm6nyozott. Az eddigi vizsg6latok alapj6n kideriilt, hogy az egyik f6 ok a
ragadoz6nyomds al6l val6 kiszabadulSsa mesters6geskcirnyezetben.Ebben az esetbena popullci6t az intraspecifikus kompetfci6 szabillyozza[29].
Luck 6s Dahlsten(1974) a feny6 pajzstetii(Chianospispinifuliae) populiici6 denzitds6t6s
dinamik6j6tvizsgdltaurbdn terUleten,valamintegy kdzeli termdszetes6l6helyen.A lakott teriilcten a pajzstetiifert6zdsszignifikdnsan nagyobb volt, mint a kiizeli erd6ben, ahol a populdci6
lblyamatos ragadoz6 nyom6s alatt 51t.Az emberi kornyezetben ezzel szemben a ragadoz6k
denzit6saa popul6ci6nciveked6sszab{lyozilsihoz tfl alacsony volt [20]. Adott esetbena ragadoz6 k6s6bb kdvetheti a zs6km6nyt,viszont addig a populSci6 ldnyegesenmegn6het. Sok esetbcn a vddekez6sre haszn6lt vegyszerek el6sz0r a ragadoz6kra hatnak, azok teljes eltiindset
,,tkozzdk.Ez meglehet6sengyakori agr6rteriileteken,ahol f6leg monokultrir6kban a vegyszeres
vddekezdsa termeszt6sitechnoldgia r6sze.igy az alkalmazott inszekticidek ellendre a krirtev6k
ltopuliici6jatov6bb n6, ds a vegyszerekmennyisdgdnekndvel6sdvelez a ntivekeddsmdg hangsrilyozottabbdv6lhat. I l5].
Fitofrig rovarok eset6bena tiipnciv6ny fiziol6giai vdltozilsa emberi kcirnyezetbenszerepet
Hall (1977) az
lritszhata popul6ci6 denzitds6nak,valamint dinamikrij6naka nciveked6s6ben.
tlp/':"snerii levdltetii-popul6ci6 viiltoz6sait vizsgdlta oleanderen (Nerium oleander) Kalifornidban. Megfigyel6sei szerint az urb6n kcirnyezetben6vente tcibb alkalommal a lev6ltetvek populiici<ijameglehet6senmagas ar6ny 6rt el. Ez szoros <isszefi.iggdsben
volt a metszdsut6ni rij hajtrisok megielends6vel.Minden term6szeteskornyezetben, ahol nem volt metsz6s,a popul6ci6
rrlbil maradteg6sz6vben I l].
Rovarok evohici6ja emberi kOrnyezetbenaz adott faj adapt6ci6jdnak alapvet6en meghat6tr'tto tenyez6je.Ebb6l a megktizelitdsb6l az adapt6ci6 az adott rovar genetikai szabilyozdsaaz
,rtlott kdmyezeti feltdtelekhez [9, 12, l3l. Feltehet6en az egyik legismertebb pdlda a Biston
ltetulariae lepke ipari melanizmusa Nagy-Britannidban, ahol a szennyezettteriileteken (Liverlxrol) scit6tp6ld6nyok,a kev6sb6vagy nem szennyezetttertleteken (Eszak-Wales)vildgos p6ltlrinyokdomin6lnak [1]. Ugyanakkor azdtmenetnem minden esetbenegydrtelmti,mivel egyes
rrrcgfigyel6sekszerint nagy melanikus popul6ci6k talSlhat6knem szennyezettteriiletekenis,
rrrint p6ldiiul Kelet-Anglidban Feltehetbenaz adott teri.iletekrejellemz6 melanikus popul6ci6
rtfszbena m6s, szennyezettteriiletekr6l val6 bevdndorldseredmdnye[12,211.
Egy mdsik ismert 6s kutatott evohici6s hat6s a vegyszerekkelszembeni rezisztenciakialakul;rsir.Nagyon sok esetbena vegyszerekaz operaciondliskcirnyezetrdszdvdv6lnak egy adott
tcrtlleten.Ebben az esetbena szelekci6azoknaka fajoknak kedvez,amelyekk6pesekellen6llni
.rz ldott inszekticideknek.Egyik j6l'ismert p6lda bizonyos fajok DDT-vel szembeniellen6ll6
Lcpess6ge.Ezzel kapcsolatban szdmos megfigyeldst v6geztek h6zi l6gy (Musca domestica)
r'llcniill6, valamint 6,rzdkenypopul6ci6i kdztitt. Sz6moselt6r6svolt megfigyelhet6.igy pdlddul
,rz cllenilll6 formdk ldrvast6dium6nakmeghosszabbod6sa,
a kutikula vastags6g6nak
v6ltozdsa,
rnzirrtatikuselt6r6sekstb.,amelyekegydrtelmiienaz ellen6ll6kdpess6get
noveltdk [7].
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A kdrtev6k elleni vegyszeresvddekezdsk0vetkea6ben sz6mosp6lda 6ll rendelkez6srea rezisztenciakialakul{sdra. Egyik ilyen a burgonyabogdr(l,eptinotarsa decemlineata) tezisztencijelendja szdmosrovar0l6 szerre[13, 14]. Mindez a vegyszereksz6lessk6l6j6nakalkalmaz6s6t
meglehet6viszonyokhoz
klimatikus
ti, amihez hozzdadvaa faj elterjed6sdtsz6mosftildrajzi 6s
sen megneheziti avddekez6st[28].

Rovarok mint az urb6n teriiletek bioindik6torai
Szdmos esetben v6geztek megfigyel6seket rovarok bioindik6tork6nt val6 alkalmaz6s6nak
meghathroz1sdra.Mivel gyakorlatilag minden0tt el6fordulnak, az egyik legalkalmasabbcsoport
ilyen jellegti vizsg6latokhoz f5, 6, l0l. Sz6mos szerz6 els6sorbanholyvdhkal (Coleoptera:
Staphylinidae) v6geaek hasonl6 jellegti kisdrleteket, ds egy index bevezetdsdtjavasolt6k, ami
az emberi beavatkoz6sm6rt6k6t mutatja a k0l0nb0z6 6l6helyeken. Ez az index a holyvSk Okoalapul. Ebb6l a szempontb6l hdrom
l6giai ig6nyein, valamint a biot6pok termdszetessdgen
ritotOgiai csoportot kuldnftetek el: Az R csoportba azok a fajok tartoznak, amelyek csak
drintetlen 6l6helyeken - alpesi, szubalpesi rdgi6kban, t6zegl6pokban stb. fordulnak el6, Az A
csoportba azok a fajok tartoznak, amelyek mind a termdszetes,mind urb6n, valamint agrdr
teriileteken el6fordulnak, ez ut6bbiakhoz csak kis mdrtdkben k6pesek alkalmazkodni. Az E
csoportba pedig azok a fajok, amelyek sikeresentelepszenekmeg mind a miivelt, mind pedig a
lakott teriileteken. Ezek alapjdn a kisz6mitott index (IS) a k0vetkez6:
IS=100-(i=rE+i=rA)

Ahol a jobb oldali Osszegaz euritop-fajok (E) szdzal6kosabundanci6ia,mig a m6sodik dszszeg a termdszetesds miivelt teriiletek fajainak sz6zal6kosabundanci6ja.Az 6rt6kek 0-t6l (csak
euritop-fajok), vagyis az ember 6ltal nagymdrtdkben befoly6solt dl6helyekig (agr6rterilletek,
lakott teriiletek) 100-ig (csak termdszetesdl6helyekenel6fordul6 fajok) terjed.
Sziimos rovarfajjal vlgeztek megfigyel6seketneh6zf6mek lerak6d6s6naka meg6llapittisi{ra
[3]. Ebben az esetben is 3 kateg6ri6t ktltjnitettek el, amelyek a kdrnyezet neh1zf6m'
terhel6s6velazonosak:makrokoncentr6torok(k > 2), mikrokoncentr6torok (1 < k < 2), valamint
dekoncentrdtorok(k< 1) (k az akkumul6ci6s 6rt6k).
Holyvdk 6rz€kenys€g6tvizsg6lva radioaktiv sug6rz6srakimutatt6k, hogy az imdg6k kev6sb6
6rz6kenyek,6s j6l tririk a ktiliinb0z6 d6zisokat, ami miatt az egyik legfontosabb csoport lehet a
sug6rz6sm6rt6k6neka meghat6roz6sdra16, 10, I I l.
Kiivetkeztet6sek

Az eddigiek alapj6n kitiinik, hogy a rovarok kezdetekt6l fogva jelen vannak az ember alkotta kdrnyezetben.
A rovarok mestersdgeskdrnyezetben val6 el6fordulSs6nakegyik fontos komponensea kOrnyezet,valamint azabban mtiktid6 hat6sok.
A vizsgdlatok alapj6n tObb szerz6 is a k6rnyezet operacionalis,valamint potencidlis hat6sainak a meghatArozSsdtjavasolja mint a rovarok megjelen6s6t,valamint adapt6ci6jdt befoly6sol6
t6nyez6k. Ugyancsak fontos szempont a kapcsolatrendszermegvizsg6ldsah6rom ndz6pont (rouui- ko.ny"ier - ember) szerint, ami 6ltal kOzelebbikdpet kaphatunk a k0l6nbdz6 fajok emberi
kcirnvezetbenval6 el6fordul6s6nakokair6l'
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Szdmos vizsg6lat mutatta ki, hogy mestersdges6l6helyeken a rovarok denzitdsads dinamik6ja meghaladhatjaa term6szetes6l6helyeken el6fordul6 hasonl6 vagy azonos fajok denzit6silt
6s dinamikdjdt, aminek okait dltaldban az emberi beavatkoz6sokban(inszekticidek hasznillata,
nciv6nyekfiziol6giai vdltakoz6sastb.) kell keresm.
Megfigyelhet6 mdg egyes fajok adapt6ci6jaaz adott kdrnyezeti v6ltozdsokhoz(ipari szmog,
trilzott vegyszerhaszn6latstb.), ami az egyik legf6bb tril6ldsi stratdgi6nakbizonyult, ugyanakkor
a termdszetesellensdgekteljes eltiiLndsdtisokozza.
Sz6mosesetbena rovarok az emberi k0myezet egyik f6 indik6torai lehetnek, 6s inform6ci6kat szolg6ltathatnaka kdrnyezetet 6rt vegyi, fizikai stb. 6rtalmakr6l.
Kiisziinetnyilv6nitr{s: Ktiszdnettel tartozom Mrs. Sylvie Elliott-nak 6s az Easr Mallingi Kutat6int6zet (Kent, Anglia) kdnyvtdrosainak a cikkek felkutatdsdban 6s miisol6sdban nyfijtou
segits6giik6rt,valamint a The British Library-nek e cikk megirdsfuhozszuks6gesszerz6i jogok
megszerz1s€,6rl
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