
EGY RAGADOZÓ ORTHOPTEROID ROVARFAJ, AZ 
IMÁDKOZÓ SÁSKA (MANTIS RELIGIOSA) IMÁGÓINAK 

TÁPLÁLKOZÁSÁRA VONATKOZÓ MEGFIGYELÉSEK ÉS 
ADATOK 
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Beve

Mint ismeretes, az élĘvilágban illetve a bioszférában megfigyelhetĘ 
produkcióbiológiai folyamatok nyomonkövetése napjainkban egy obb 
jelentĘ é válik, mive yamatosan kialakult természet-és ezet-
károsítás, valamint az ezzel kapcsolatosan fokozottan szükségessé váló kör-
nyezet-é mészetvédele yes kérdésein egoldását is ítheti. 
Ezér birtokába jussunk annak meg ésére, 
hogy az llatok által felve láléknak, ill. a táplálékban lévĘ iának 

i le  szervezetb ovábbi sorsa, l ez a folyamat magát az 
mber inti. Hazánkb n jellegĦ, pro ióbiológiai ku  már 

régóta folynak mind a gerincesek, mind a gerinctelenek vonatkozásában 
egya atkozó korábbi munkákból ismertté vált, 
hogy  faj produkcióbiológiailag – táplálkozását 
tekin

ó*

Abst t 

In his presen
igi sa

t study the author has investigated the 
o e relating me sured and ca ults are mmarz ed in a 

able. Acc ding to the fi dings, the fo going cies ha only co sumed 
 o al origin, wi  has been u lized to great extent. The author 

lso plans  carry out a si ilar study in he case  typica erbivor us spe-
s  afterw rds. 
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zetés 

re nagy
 környségĦv l a fol

s ter m eg ek m elĘseg
t szükséges, hogy újabb adatok ismer

á tt táp  energ
m
e

sz az élĘ en a t mive
t is ér an ilye dukc tatások

ránt. A gerinctelenekre von
 több, rendszertanilag eltérĘ
tve – azonos típusba sorolható: így vannak közöttük vegyes táplálkozá-

súak (4), korhadékevĘk (3), valamint növényevĘk (1). Ugyanakkor az emlí-
tett munkákban a ragadozókra vonatkozó utalások nem találhatók, ezért 
szeretnék jelenlegi dolgozatomban ez utóbbi csoporttal kapcsolatos, – saját 
megfigyeléseim alapján, – néhány adatot közölni. 

                                                      
* Eszterházy Károly FĘiskola TTK Állattani Tanszék, 3300 Eger, Leányka u. 6. 
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Anyag és módszer 

Kísérleteimhez olyan tipikus ragadozó ízeltlábú állatokat választottam, 
melyek nagyobb termetĦek (így mennyiségi vizsgálatuk könnyebb), lassú 
mozgásúak (a vizsgálat alatt rendelkezésükre álló kisméretĦ életteret köny-
nyebben elviselik), ugyanakkor a fogságot jól tĦrik (ilyen körülmények kö-
zött is rendszeresen táplálkoznak). Az általam használt – a címben említett – 
kísérleti állat rövid jellemzése a következĘ:  

Rendjének egyetlen hazai és egyben Európában a legészakabbra hatoló 
képviselĘje. Életmódjából adódóan, több autapomorfia jellemzĘ rá: a mellsĘ 
lába

zeti Park) engedélyével végeztem, a kísérleti állatokat a vizsgálat befe-
jezése után begyĦjtési területükön szabadon engedtem. 

 lényege a következĘ volt: a kísérleti állatokat egymástól 

A kád papírlapot 

ben ös  „szok-

hímet
plá

anyag

rozása ismét megmértem. 
érési eredményeimet valamint az ezek alapján nyert adatok kiszámítá-

sát az alábbiakban ismertetem. 
A számításokat egy közismert produkcióbilógiai összfüggés alapján vé-

geztem (2): 
C = P + R + FU 

k fogólábakká (a lábszár behajlítható a comb irányába) alakulása, élet-
módjával függ össze továbbá a prothorax erĘs megnyúlása, valamint a 
hypognath fej szabad mozgathatósága. LesbĘl támad, más kisebb rovarokat 
zsákmányol, de elĘfordul, hogy párzás közben vagy ezt követĘen, a nĘstény 
a hímet is megeszi. A kísérlet során viszont azt figyeltem meg, hogy az állat 
– miután a tárolóedénybe behelyeztem a táplálékul szolgáló kisebb sáskát – 
lassan elĘjött rejtekhelyérĘl (az edénybe a rejtĘzködésre alkalmas növényda-
rabkákat is elhelyeztem), a zsákmányt becserkészte, majd lábai segítségével 
a sarokba szorítva, lecsapott rá. ElképzelhetĘ, hogy ez az „aktív vadászat” 
csak kísérleti körülmények között létezik. Itt szeretném megemlíteni, hogy 
mivel védett állatról van szó, a kísérletezést az illetékes szakhatóság (Bükki 
Nem

Vizsgálataim
elkülönítve kisméretĦ üvegkádakban helyeztem el napsütötte, meleg helyen. 

ak tetejét szúnyoghálóval fedtem le, aljukra pedig fehér 
helyeztem el, hogy a tápanyagmaradványokat valamint az ürüléket könnyeb-

sze tudjam gyĦjteni. A kísérleti állatokat elĘzetesen 1–2 napig
tattam” új környezetükhöz, a vizsgálatokat csak ezután kezdtem el. Az 1db 

 és a 3 db nĘstényt 24h-ként lemértem, hasonlóképpen végeztem ezt a 
ékul adott kisebb, általánosan eltetá l rjedt sáskafajokkal (Glyptobothrus, 

Chorthippus) is. Szintén 24h-ként összegyĦjtöttem és megmértem a táp-
maradványokat valamint a kísérleti állatok ürülékét, ez utóbbiakat – 

elkülönítve a táplálékul beadott sáskák ürülékétĘl – újabb 24h-ra 104Cº-os 
szárítószekrénybe helyezve kiszárítottam és a szárazanyagtartalom meghatá-

 céljából  
M
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ahol: 
gia 

P =
R = az elégetett anyag, vagy respiráció 
FU = a kiselejte eces +  urin) 
 Felhasználtam továbbá az alábbi produkcióbiológiai szimbólumokat 

is (2
ny: a beépülésnek a fogyasztás 

%-b

C = a táplálékként felvett anyag, ill. a benne foglalt ener
(konszumpció) 

 a beépített anyag (energia), más néven produkció 

zett, vagy ürülékjellegĦ anyagok (fa

): 
Táplálékbeépülési vagy produkciós ará

an kifejezett aránya 
 

P
C
�100

 

Elégetési vagy respirációs arány: hasonlóképpen %-ban fejezzük ki: 
 

R
C
�100  

 
Kiselejtezési arány: értékét ugyancsak %-ban adjuk meg: 

 
FU

C
�100  

Mindezen összefüggések az anyagok tömegére vagy energiatartalmára 
vonatkoznak, jelen esetben a tömegre érvényesek.  

A fentebb említett adtok meghatározásához a továbbiakban ismertetett – 
grammban kifejezett – mérési és számítási módszereket alkalmaztam : 

Elfogyasztott szárazanyag (C): megadható a táplálékul adott állatok 
szárazanyagtartalma, valamint a táplálékmaradvány szárazanyagának kü-
lönbsége révén. 

A vizsgált állat élĘ tömege: 24 h-s mérésekkel adtam meg. Száraz-
anyagtartalmát – mivel ez az állat elpusztulásával jár – természetvédelmi 
okok rtem, helyette a rokon Orthopteroid fajok víztartalmának 
ismeretében (Gere szóbeli közlései alapján) 30%-nyi szárazanyag-
tarta

ból nem mé

lommal számoltam. 
Testgyarapodás (P): ezen adatra a kísérleti nap kezdetén és végén mért 

kísérleti állat száraztömeg mennyiségének különbségeként lehet következ-
tetni.  
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Respiráció (R): megadható olyan formában hogy a fogyasztás (C) szá-
razanyagának mennyiségébĘl kivonjuk a testgyarapodás (P) és az ürülékjel-
legĦ anyagok (FU) szárazanyagának mennyiségét.  

Az ürülékjellegĦ anyagok (FU) szárazanyagtartalma: az összegyĦjtött 
és kiszárított ürülék mennyisége alapján adható meg. 

A fentebb említett mérési adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
1. táblázat: A vizsgált állatok tápanyagforgalmának mennyiségi viszonyai 

 
Vizsgált 
egyedek 

Az állat élĘ 
tömege a kísér-
leti nap kezde-
tén és végén (g) 

Az állat szá-
raz tömege a 
kísérleti nap 
kezdetén és 

végén (g) 

 
C 

 
P 

 
FU 

 
R 

1.hím 1,2839-1,7433 0,3852-0,5230 0,3626 0,1378 0,0042 0,2206 
 1,7433-1,8806 0,5230-0,5642 0,1537 0,0412 0,0093 0,1032 

2.nĘstény 1,4807-1,4847 0,4442-0,4454 0,3477 0,0012 0,0133 0,3332 
 1,4847-1,5176 0,4454-0,4553 0,5598 0,0099 0,0103 0,5396 

3. nĘstény 2,6400-2,8166 0,7920-0,8450 0,2971 0,0530 0,0050 0,2391 
 2,8166-2,9258 0,8450-0,8777 0,3834 0,0327 0,0112 0,3395 

4. nĘstény 0,4602-3,0251 0,7381-0,9075 0,3194 0,1694 0,0229 0,1271 
 3,0251-3,1516 0,9075-0,9455 0,0746 0,0380 0,0043 0,0323 

2. táblázat: A vizsgált állatok tápanyagforgalmának arányai 

Vizsgált egyedek P
C
�100

 
FU

C
�100

 
R

C
�100

 

1.hím 38.00 1,16 60,84 
 26,80 6,05 67,15 

2. nĘstény 0,35 3,82 95,83 
 1,77 1,84 96,39 

3.nĘstény 17,84 1,66 80,48 
 8,53 2,92 88,55 

4.nĘstény 53,04 7,17 39,79 
 50,94 5,76 43,30 

Átlag 24,66 3,80 71,54 

Az eredmények értékelése 

Vizsgálataimban 1 hím és 3 nĘstény példány szerepelt, a megfigyelések 
idĘtartama a „beszoktatás „ után 3 nap volt 2-2 visszaméréssel. Ezek az ada-
tok látszólag kevésnek tĦnnek, de az imádkozó sáska anyagforgalmának 
jellegzetességeit mégis mutatják. Az egyes egyedekre vonatkozó napi adtok 
között egyértelmĦ különbségek figyelhetĘk meg, melyek a táplálékfogyasz-
tás és a feldolgozás folyamatának pillanatnyi állapota alapján jönnek létre, 
legalább is értelmezésük legvalószínĦbben így lehetséges. Az adatokból 
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kitĦn

arok egyik típusállatának tekinthetĘ. Ezt a kiemelkedĘ „asszimi-
lációs” képességet a rovarok – és az egyéb változó testhĘmérsékletĦ állatok 
eseté jól mĦködĘ emésztĘkészülék és az értékes állati eredetĦ 
táplálék együttes hatása eredményezi. Ilyen magas R érték egyébként csak az 
állan vel ezeknél a termo-
reguláció igen energia igényes folyamat.  

ápanyag-kínálat, ugyanakkor figyelembe 
kell 

Irod

Function of Diplopoda and Isopoda. Acta Biol. Academiae Scientiarum 
uli 3–4. 

GERE  uchungen des Stoffumsatses und chemishe 

ik, hogy a kísérleti állatok a táplálékot igen jó hatásfokkal hasznosítják, 
erre abból lehet következtetni, hogy az FU aránya – a táplálékhoz viszonyít-
va – igen csekély, az R arány viszont feltĦnĘen magas. Ebben a vonatkozás-
ban minden bizonnyal a Mantis religiosa – az úgyszólván nem ismert – ra-
gadozó rov

ben - az igen 

dó testhĘmérsékletĦ állatoknál figyelhetĘ meg, mi

Természetesen, a finomabb különbségek kimutatásához további vizsgá-
latok szükségesek. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a most közölt 
adatok mesterséges, laboratóriumi körülmények között születtek, ezért csak 
nagy vonalakban fedhetik a természetes viszonyokat. Nyilvánvaló, hogy az 
eredeti közegben változatosabb a t

venni a táplálkozást befolyásoló, a kísérleti körülményektĘl jelentĘsebb 
mértékben eltérĘ hĘmérséklet, légnyomás páratartalom stb. viszonyokat is. 
Annak ellenére, hogy a kísérleti állatok napi táplálékszükséglete – mestersé-
ges körülmények között – kisebb fokú lehet a természetes viszonyokhoz 
képest, mégis ilyen viszonyok között is kaphatunk reális adatokat az említett 
rovarfaj táplálkozására és ezzel együtt ökológiai szerepének megítélésére 
(5). 
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