Hártyásszárnyúak és védelmük a kertünkben
Sokan

óvakodva tekintenek a hártyásszárnyúakra, azaz a különféle méhekre,

fürkészekre, vagy éppen a hangyákra, pedig rendkívül változatos és csodálatra méltó
állatcsoportról van szó.
Hazánkban is egyre elterjedtebb nézet az, hogy aki teheti, próbálja segíteni ezeknek az
ízeltlábúaknak a megtelepedését, akár a saját kertjében is.
Vannak olyan hártyásszárnyú fajok, melyek igencsak megritkultak hazánkban vagy
akár el is tûntek. Ennek számos oka lehet, de tudunk segíteni rajtuk.
A vegyszerek alkalmazása a mezõgazdaságban, az élõhelyeik feldarabolódása, vagy
megszûnése, a táplálékot kínáló virágokkal teli rézsûk, mezsgyék hiánya mind
veszélyeztetik ezeknek a rovaroknak a létét.
Mit is tehetünk ezeknek az érdekes élõlényeknek a megmaradása érdekében?

A házi méhet mindenki ismeri, de sokan megfeledkeznek a beporzásban
végzett jelentõségükrõl.

Magányos darazsak megtelepedését segíthetjük egyszerû,
kifúrkált rönkdarabokkal, amit „darázs garázsnak“ neveznek.
Akár az erkélyláda mellé is kihelyezhetõ.

A darázsgarást hamar felfedezik az arra járó hártyásszárnyúak és még kerti
virágaink beporzását is el fogják végezni!

A „Legyél Te is a méhek barátja“ projektünk (azonosító:
SMCA-2013-0650-Z) a Svájci Hozzájáruláson keresztül a
Svájci Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A földi poszméh is kertünk kedves lakójává válhat. A barátságos
poszméhek általában föld alatti üregekben fészkelnek és már
márciustól döngicsélhetnek nálunk.
Ha a kertünkben sok virágos
növény található, nagyban
megkönnyíthetjük a földi
poszméhek életét is. Ha
szeretnénk, hogy „saját“
poszméheink döngicséljenek
a kertünkben, mesterséges
poszméhkas kihelyezésével
késztethetjük õket a
maradásra. Elég az is, ha egy
lefelé fordított virágcserép
szélén ütünk kis
bebúvónyílást, a poszméhek
meg fogják jelenlétükkel
hálálni odafigyelésünket.

Kertünk virágai az olyan hártyásszárnyúakat is vonzhatják, mint a réti
poszméh, vagy a kék fadongó. Ezek a szép állatok nagyban színesítik és
változatosabbá teszik kertünket!
Összegöngyölt nádszövetbõl is
készíthetünk praktikus, akár a kerti
fáink ágaira kiakasztható lakhelyet a
hártyásszárnyúak számára. Nem árt,
ha a nádszálakat elõtte kifúrjuk, így
könnyebben belakhatják azt az
ízeltlábúak!
Ilyen apróságok alkalmazásával
nagyban hozzájárulhatunk nem csak a
kertünk, de hazánk biológiai
sokféleségének megõrzéséhez.
Megtehetjük, hogy csöpögõ csapot
hagyunk a kertben, vagy kis tálkában
vizet helyezünk ki (mindig tegyünk
bele nagy követ, téglát, hogy elkerüljük
az állatok esetleges vízbe fúlását),
mivel fõleg a nyári aszályok idején a
hártyásszárnyúak is szenvedhetnek a
vízhiánytól!

Amennyiben szeretnénk, ha a kertünkben megjelennének a
hártyásszárnyúak, ültessünk például olyan fûszernövényeket
mint a bazsalikom, zsálya, citromfû, vagy a kakukkfû.
A herefélék, vagy a különféle ernyõs virágzatú lágyszárúak mind
terülj-terülj asztalkaként fogják vonzani az érdekes ízeltlábúakat!
A kerti cserjéink kiválasztásánál is törekedhetünk a rovarokat
csalogató, õshonos fajok ültetésére. Kiváló a bodza, vagy a
kökény ilyen célokra. Amellett, hogy táplálékot nyújtanak még
szépítik is a környezetünket.
Nem elegendõ csodálni a minket körülvevõ természetet, tennünk
is kell annak megõrzése érdekében!
Kis erõfeszítéssel sokban tudjuk segíteni a legkülönfélébb
hártyásszárnyú fajok fennmaradását! A kerti hártyásszárnyúak
fényképezése és beazonosítása pedig kiváló elfoglaltsággá, sõt
kutatómunkává is válhat számunkra!
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