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Urbdn entomol6gia

Bevezet6s
Sz6mos rovarcsoport 61 6s szaporodik az ember 6ltal ldtrehozott mestersdges 6l6helyeken,

az agrdrteriiletekt6l az ember 6ltal lakott dl6helyekig. E rovarcsoportok megielendsdnek okait
trrbdn tertileten, valamint az adaptdci6jukat 6s akklimatizdci6jukat csak meglehet6sen kds6n, a
hctvenes 6vekben kezdtdk el vizsg6lni. Az err6l sz6l6 tanulm6nyok nagy r€sze az agrdrentomo-
Itigia ds az orvosi entomol6gia tertlleteir6l ismertek. Konkrdtan ember 6ltal lakott 6l6helyek
rovar egyiitteseir6l eddig meglehet6sen kevds tanulm6ny l6tott napviliigot. Jelen cikkben sze-
rctn6nk bemutatni az ember kcizvetlen kozel6ben el6fordul6 rovaregytittesek megtelepeddsdnek
ilkol6giai feltdteleit, valamint azegyes taxonok bioindikiitorkdnt val6 alkalmaz6s6nak lehet6s6-
p.crt [ 8, ll, 12, 20, 25].

Rovaregyiittesek emberi kiirnyezetben val6 el6fordul[srin ak
iikol6giai felt6telei

A rovarok mestersdges dl6helyeken val6 el6forduldsiinak egyik legfontosabb feltdtele a k6r-
nyczet, valamint az abban mtikdd6 kdrnyezeti hat6sok. Ebben az dsszefrigg6sben vizsg6lva
cgyes szerz6k kiil0nbsdget tesznek a k0rnyezet operaciondlis, valamint potenciiilis hat6sai kcj-
ritr 1221.

Operaciondlis kcirnyezeti hatds az, amelyik kcizvetlentil befolydsolja az adott faj tril6l6sdt,
rrrig a potenci6lis kcirnyezeti hatds az, amelyik gyakorivd viildsa eset6n operacion6liss6 vdlhat.
A kett6 kOzdtti kiilOnbsdg sok esetben nem egydrtelmti. Gyakran 6veken keresztiil, 6vente tcibb-
sz(ir alkalmazott rovarcil6szer hatdsa az adott fajokra az operacioniilis kdrnyezet rdszdnek te-
hirrthet6, migegy nagyon ritk6n alkalmazott rovardll szer a potenci6lis kdrnyezet r6sze. Sok
csctben a k6t kcirnyezeti hatds felcser6l6dhet a rovar vdlaszreakci6i 6s/vagy mds operaciondlis
t's potenci6lis hatdsok kdlcscinhat6sai dltal.

Az emlitett kdt fogalom egyes szerz6k szerint .vonos kdt m6sik 6kol6giai komponenssel: a
rovarok Sltal ig6nyelt, a tril6l6shez sziiksdges forr6sokkal, valamint az emberi hatdssal. Ebb6l a
rrc(z6pontb6l az operacion6lis k6rnyezet az ember 6ltal ldtrehozott forr6sok rovarok 6ltali kiak-
ruiziisa a tdpl6lkozdshoz, szaporoddshoz stb., mig az emberi beavatkoz6s bdrmilyen forrds kiak-
r u'r zd siinak megakaddlyo zdsdb an a potenci 6lis kdrnyezet rdsze ll l, 26].

Miis szerz6k a potenciSlis kdrnyezetet rigy drtelmezik, mint azt a kiiriilmdnyt, amelyik a ro-
vrtrtrkat az emberi kdrnyezetbe vonzza. E szempont szerint a kdrnyezet potencidlis, mig a rovar
rtctn akndzza ki, azonban a megjelen6se 6s megtelepeddse utdn a kdrnyezet operacion6lissd
r  r i l i k  [ 26 ] .

A tovdbbiakban e hi{rom komponens: rovar, kcirnyezet, ember kdlcsdnhatdsokat kiilctn-
Lrrl i in t i irgyaljuk.

A rovar. Mivel az adott faj vagy egyed r6sze egy tobb fajb6l 6116 k6zciSs6gnek, amelyik az
cnrhcr kozel6ben jelen van, a legtdbb esetben a kcirnyezet operacion6lis hatdsainak a meghat6-
rozdsa meglehet6sen bonyolult. Az eddigi, hasonl6 jellegii vizsg6latok nagyjdb6l kdt csoportra
, rszthat6k: 6ltal6nos 6s dsszehasonlft6 vizsg6latok.

Szdmos leir6 jellegii iiltal6nos vizsg6lat eredmdnyeib6l kitiinik, hogy az ember krizeldben
rrrt'glchct6sen nagy egyed, valamint fajsziimban fordulnak el6 rovarok. Sz6mos esetben megfi-
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gyeltdk, hogy relativ egyszerti 6l6helyek is meglehet6sen gazdagrovarfaun6t tartanak el' Sport-

iafyat gy"piegtainuk rovaregyi.ittes6t vizsgdlva New Yersey mellett 83 fajt mutattak ki' E meg-
^ngy"fer-unnal 

is ink6bb 6rdekes, mivel az USA-ban a 80-as 6vek elej6ig kb. 6 milli6 ha gyep-

tiglevattakart, tobbnyire sportldtesitm6nyekhez tartoz6 teri.iletet tartottak nyilvdn Il l]'

Az 6ltal6nos megfigyel6sekkel ellent6tben az dsszehasonlit6 vizsg6latok j6val reprezentati-

vabbak, 6s sokkal tribb inform6ci6t nytijtanak az adott tertilet rovar-diverziti4s6r6l, valamint az

6l6helyek eltart6 kdPessdg6r6l.
owen (lg7l) tobb 6vin keresztiil gytijttitte a rovarokat saj6t 658 m2-es kertjeben Leicester-

ben (Anglia). vizsg6latai soriin 21 nappali lepkefajt (R.opalocera), 83 zeng6l6gy-fajt

(Syrphidie) 6s 529 fi.irkdszdar6z s-fajt (Ichneumonidae) tal6lt. Osszehasonlitva ezeket a Mank's

Wooa N"*reti Parkb6l ismert adalokkal (68 nappali lepke-, 250 zeng6l6gy-, 2000 ftiLrk6szda-

rdzs-faj) kitiinik, hogy egy meglehet6sen kis teriileten az ember kozvetlen k0zel6ben a rovarok

diverzit6sa meglehet6sei-*ugur [19]. Lussenhop (1973) a talaj artropoda faun6t hasonlitotta

ossze aut6p6ly6k gyepszegdlye, valamint egy termdszetes dl6hely (pr6ri) kozott. Az els6 dl6-

helyr6l SO art opoJa fiit, ttlzOttUt 36 rovart mutatott ki, mig a m6sodik 6l6helyen 95 artropoda-

fajt, kdzottuk 36 rovart talalt [16].

Ktirnyezet, forrdsok. Az emberi kdrnyezet az emberi tev6kenys6g els6 6s kdzvetlen ,,ter-

m6ke". Az ember megielen6s6t b6rmilyen helyen el6szdr a biotikus tdnyez6k enyhe, majd egyre

radikillisabb villtozisa k6vet. A rovarok szempontj6b6l ez az addigi 6l6helyek 6s fonfgt

csdkken6s6vel, majd elhindsdvel, ugyanakkor rij, addig nem ldtez6 forr6sok megielendsdvelj6r'

Az ember tov6bbi tevdkenysdge sok-esetben a biotikus tdnyez6k v6,ltozilsdt is maga ut6n vonja'

igy pdfa6"f a helyi h6mersdkiet v6ltoz6sht, csapaddk mennyisdgdnek v6ltoz6s6t stb., valamint

,n], addig ismeretlen kornyezeti hat6sok megjelen6s6t, mint az ipari szmog, radioakt(v sug6rzi{s

stb.
Altaldnosan elfogadott t6ny, hogy a faigazdagsilg egyenes ardnyban van az adott kdrnyezet

heterogenit6s6val, valamint a tiamLnat6 forr6sok mennyisdg6vel 6s vdltozatossdg6val [11' 18,

201. Sldmos cisszehasonlit6 vizsg6latot vdgeztek az urbdn teriiletek fl6ragazdags6ga, valamint

az azzal szoros kapcso latban l6v6 rovarcsoportok diverzit6sa kozdtt.

Angli6ban kb. 4 milli6 m2 vir{goskertet tartanak nyilv6n, ami az cisszteri.ilet ll37 tdsze.Egy

kozepe"s meretti kertben owen 71 csal6dba tartoz6,257 n6v6nyfajt tal6lt lll,24l' ' Mindez

jelenios potenci6lis forrdstjelent sz6mos rovarfajnak. Nagy kiterjeddsii v6rosi parkok, elhagyott

ipari tertiletek meglehet6s in gazdag term6szetes gyomfl6r6t tartanal( el. Ezekkel p6rhuzamosan

sziimos rovarfaj auunaancirija megkozeliti a termdszetes 6l6helyeken el6fordul6 fajok abun-

danci6j6t. A nappali lepk6k fajgazdagsdga Staten lsland (NY) v6ros telk6n nagyfokri azonoss6-

got ,nututot, hasonl6 n'Ovenyzettel rendeikezO term6szetes dl6helyek faigazdagsdg6val Queens-

ben (NY), 6s PhiladelPhi1banl2Tl.
Az ember k0zel6ben sz6mos m6s 6l6helyen is el6fordulnak rovarok. igy dpiiletekben, a t6-

rolt 6lelmiszereken, h6zi6llatokon stb., de vdgs6 soron mag6n az emberen is'

Az ember. A rovarok szempontjab6l az ember szerepe kdt csoportba oszthat6' Az els6: v6-

letlen szolg6l tat6ja aztlkol6giai fondsoknak. igy p6ld6ul az operaciondlis kornyezet megvdltoz-

tat6sa, rija6bak lEtrehoz6sa frij novenyfa.lok, fajt6k betelepft6se, rnjfljta 6lelmiszerek raktirozfl-

sa, de vdgs6 soron maga u i*u, behurcol6sa is m6s kontinensre). Ide sorolhat6 m6g a hzikai

kdrnyezei megvilltoztalfusa ipari vagy m6s tev6kenys6g 6ltal. A mdsodik csoport a tdl6l6shez
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szUks6ges forr6sok folyamatos zavar6ja vagy eltdvolit6ja. Ilyen lehet egy adott teriileten a fo-
lyamatos vegyszeres v6dekez6s, hdzikertekben vet6sforg6 alkalmaz6sa stb. [7, 8, 11, 12].

Rovarok denzitfsa, dinamikdja 6s evohici6ja emberi kiirnyezetben

Sok esetben bizonyos rovarfajok denzit6sa sokkal nagyobb mestersdges 6l6helyeken, mint a
term6szetes kcirnyezettikben. Legtdbb esetben azonban az ember szerepe a denzitds ndveked6-
sdben kevdsbd tanulm6nyozott. Az eddigi vizsg6latok alapj6n kideriilt, hogy az egyik f6 ok a
ragadoz6 nyomds al6l val6 kiszabadulSs a mesters6ges kcirnyezetben. Ebben az esetben a popu-
llci6t az intraspecifikus kompetfci6 szabillyozza [29].

Luck 6s Dahlsten (1974) a feny6 pajzstetii (Chianospis pinifuliae) populiici6 denzitds6t 6s
dinamik6j6t vizsgdlta urbdn terUleten, valamint egy kdzeli termdszetes 6l6helyen. A lakott terii-
lcten a pajzstetiifert6zds szignifikdnsan nagyobb volt, mint a kiizeli erd6ben, ahol a populdci6
lblyamatos ragadoz6 nyom6s alatt 51t. Az emberi kornyezetben ezzel szemben a ragadoz6k
denzit6sa a popul6ci6nciveked6s szab{lyozilsihoz tfl alacsony volt [20]. Adott esetben a raga-
doz6 k6s6bb kdvetheti a zs6km6nyt, viszont addig a populSci6 ldnyegesen megn6het. Sok eset-
bcn a vddekez6sre haszn6lt vegyszerek el6sz0r a ragadoz6kra hatnak, azok teljes eltiindset
,,tkozzdk. Ez meglehet6sen gyakori agr6rteriileteken, ahol f6leg monokultrir6kban a vegyszeres
vddekezds a termeszt6si technoldgia r6sze. igy az alkalmazott inszekticidek ellendre a krirtev6k
ltopuliici6ja tov6bb n6, ds a vegyszerek mennyisdgdnek ndvel6sdvel ez a ntivekedds mdg hang-
srilyozottabbd v6lhat. I l5].

Fitofrig rovarok eset6ben a tiipnciv6ny fiziol6giai vdltozilsa emberi kcirnyezetben szerepet
lritszhat a popul6ci6 denzitds6nak, valamint dinamikrij6nak a nciveked6s6ben. Hall (1977) az
tlp/':"s nerii levdltetii-popul6ci6 viiltoz6sait vizsgdlta oleanderen (Nerium oleander) Kalifornid-
ban. Megfigyel6sei szerint az urb6n kcirnyezetben 6vente tcibb alkalommal a lev6ltetvek popu-
liici<ija meglehet6sen magas ar6ny 6rt el. Ez szoros <isszefi.iggdsben volt a metszds ut6ni rij haj-
trisok megielends6vel. Minden term6szetes kornyezetben, ahol nem volt metsz6s, a popul6ci6
rrlbil maradt eg6sz 6vben I l].

Rovarok evohici6ja emberi kOrnyezetben az adott faj adapt6ci6jdnak alapvet6en meghat6-
tr'tto tenyez6je. Ebb6l a megktizelitdsb6l az adapt6ci6 az adott rovar genetikai szabilyozdsa az
,rtlott kdmyezeti feltdtelekhez [9, 12, l3l. Feltehet6en az egyik legismertebb pdlda a Biston
ltetulariae lepke ipari melanizmusa Nagy-Britannidban, ahol a szennyezett teriileteken (Liver-
lxrol) scit6t p6ld6nyok, a kev6sb6 vagy nem szennyezett tertleteken (Eszak-Wales) vildgos p6l-
tlrinyok domin6lnak [1]. Ugyanakkor azdtmenet nem minden esetben egydrtelmti, mivel egyes
rrrcgfigyel6sek szerint nagy melanikus popul6ci6k talSlhat6k nem szennyezett teriileteken is,
rrrint p6ldiiul Kelet-Anglidban Feltehetben az adott teri.iletekre jellemz6 melanikus popul6ci6
r tf szben a m6s, szennyezett teriiletekr6l val6 bevdndorlds eredmdnye [12,211.

Egy mdsik ismert 6s kutatott evohici6s hat6s a vegyszerekkel szembeni rezisztencia kialaku-
l;rsir. Nagyon sok esetben a vegyszerek az operaciondlis kcirnyezet rdszdvd v6lnak egy adott
tcrtlleten. Ebben az esetben a szelekci6 azoknak a fajoknak kedvez, amelyek k6pesek ellen6llni
.rz ldott inszekticideknek. Egyik j6l'ismert p6lda bizonyos fajok DDT-vel szembeni ellen6ll6
Lcpess6ge. Ezzel kapcsolatban szdmos megfigyeldst v6geztek h6zi l6gy (Musca domestica)
r'llcniill6, valamint 6,rzdkeny popul6ci6i kdztitt. Sz6mos elt6r6s volt megfigyelhet6. igy pdlddul
,rz cllenilll6 formdk ldrvast6dium6nak meghosszabbod6sa, a kutikula vastags6g6nak v6ltozdsa,
rnzirrtatikus elt6r6sek stb., amelyek egydrtelmiien az ellen6ll6kdpess6get noveltdk [7].
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A kdrtev6k elleni vegyszeres vddekezds k0vetkea6ben sz6mos p6lda 6ll rendelkez6sre a re-

zisztenciakialakul{sdra. Egyik ilyen a burgonyabogdr (l,eptinotarsa decemlineata) tezisztenci-

dja szdmos rovar0l6 szerre [13, 14]. Mindez a vegyszerek sz6les sk6l6j6nak alkalmaz6s6t jelen-

ti, amihez hozzdadva a faj elterjed6sdt sz6mos ftildrajzi 6s klimatikus viszonyokhoz meglehet6-

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 legalkalmasabb csoport

ilyen jellegti vizsg6latokhoz f5, 6, l0l. Sz6mos szerz6 els6sorban holyvdhkal (Coleoptera:

Staphylinidae) v6geaek hasonl6 jellegti kisdrleteket, ds egy index bevezetdsdt javasolt6k, ami

az emberi beavatkoz6s m6rt6k6t mutatja a k0l0nb0z6 6l6helyeken. Ez az index a holyvSk Oko-

l6giai ig6nyein, valamint a biot6pok termdszetessdgen alapul. Ebb6l a szempontb6l hdrom

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 sikeresen telepszenek meg mind a miivelt, mind pedig a

lakott teriileteken. Ezek alapjdn a kisz6mitott index (IS) a k0vetkez6:

I S = 1 0 0 - ( i = r E + i = r A )

Ahol a jobb oldali Osszeg az euritop-fajok (E) szdzal6kos abundanci6ia, mig a m6sodik dsz-

szeg a termdszetes ds miivelt teriiletek fajainak sz6zal6kos abundanci6ja. Az 6rt6kek 0-t6l (csak

euritop-fajok), vagyis az ember 6ltal nagymdrtdkben befoly6solt dl6helyekig (agr6rterilletek,

lakott teriiletek) 100-ig (csak termdszetes dl6helyeken el6fordul6 fajok) terjed.

Sziimos rovarfajjal vlgeztek megfigyel6seket neh6zf6mek lerak6d6s6nak a meg6llapittisi{ra

[3]. Ebben az esetben is 3 kateg6ri6t ktltjnitettek el, amelyek a kdrnyezet neh1zf6m'

terhel6s6vel azonosak: makrokoncentr6torok (k > 2), mikrokoncentr6torok (1 < k < 2), valamint

dekoncentrdtorok (k< 1) (k az akkumul6ci6s 6rt6k).
Holyvdk 6rz€kenys€g6t vizsg6lva radioaktiv sug6rz6sra kimutatt6k, hogy az imdg6k kev6sb6

6rz6kenyek, 6s j6l tririk a ktiliinb0z6 d6zisokat, ami miatt az egyik legfontosabb csoport lehet a

sug6rz6s m6rt6k6nek a meghat6roz 6sdra 16, 10, I I l.

Kiivetkeztet6sek

Az eddigiek alapj6n kitiinik, hogy a rovarok kezdetekt6l fogva jelen vannak az ember alkot-

ta kdrnyezetben.
A rovarok mestersdges kdrnyezetben val6 el6fordulSs6nak egyik fontos komponense a kOr-

nyezet, valamint azabban mtiktid6 hat6sok.
A vizsgdlatok alapj6n tObb szerz6 is a k6rnyezet operacionalis, valamint potencidlis hat6sai-

nak a meghatArozSsdt javasolja mint a rovarok megjelen6s6t, valamint adapt6ci6jdt befoly6sol6

t6nyez6k. Ugyancsak fontos szempont a kapcsolatrendszer megvizsg6ldsa h6rom ndz6pont (ro-

uui- ko.ny"ier - ember) szerint, ami 6ltal kOzelebbi kdpet kaphatunk a k0l6nbdz6 fajok emberi

kcirnvezetben val6 el6fordul6s6nak okair6l'
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Szdmos vizsg6lat mutatta ki, hogy mestersdges 6l6helyeken a rovarok denzitdsa ds dinami-
k6ja meghaladhatja a term6szetes 6l6helyeken el6fordul6 hasonl6 vagy azonos fajok denzit6silt
6s dinamikdjdt, aminek okait dltaldban az emberi beavatkoz6sokban (inszekticidek hasznillata,
nciv6nyek fiziol6giai vdltakoz6sa stb.) kell keresm.

Megfigyelhet6 mdg egyes fajok adapt6ci6ja az adott kdrnyezeti v6ltozdsokhoz (ipari szmog,
trilzott vegyszerhaszn6lat stb.), ami az egyik legf6bb tril6ldsi stratdgi6nak bizonyult, ugyanakkor
a termdszetes ellensdgek teljes eltiiLndsdtis okozza.

Sz6mos esetben a rovarok az emberi k0myezet egyik f6 indik6torai lehetnek, 6s inform6ci6-
kat szolg6ltathatnak a kdrnyezetet 6rt vegyi, fizikai stb. 6rtalmakr6l.

Kiisziinetnyilv6nitr{s: Ktiszdnettel tartozom Mrs. Sylvie Elliott-nak 6s az Easr Mallingi Ku-
tat6int6zet (Kent, Anglia) kdnyvtdrosainak a cikkek felkutatdsdban 6s miisol6sdban nyfijtou
segits6giik6rt, valamint a The British Library-nek e cikk megirdsfuhoz szuks6ges szerz6i jogok
megszerz1s€,6rl
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URBANENTOMOLOGY

Numerous insects and other arthropods colonize and reproduce in disturbed and man-made environments' This is

oarticularlv aDDarent in urban 
"."ur. 

Th, extent to wich these organisms exploit urban elvironments has only been

Ipr..*J'1.'iqld;;. r"ioirnurion on insects in urban environments is scattered thoughout the agricultural and

uiologicat literature. The greatest representation of studies on insects in urban areas is found in the agricultural and

medical literature. This ir noi rupri'ring since most of the information has been gathered by specialists in a wide

variety of fields


