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Vélemény árvaszúnyogok jelenlétéről
jelenlétér
Az árvaszúnyogok (Chironomidae) jelenlétét a lakosság gyakran hasonlítja a
csípőszúnyogok
őszúnyogokéhoz
éhoz (Culicidae).
(Culicidae) Két rendszertani szempontból család szinten elkülönülő
elkülönül
rovarcsoportról van azonban szó. A legszembetűnőbb
legszembetűnőbb
bb különbség
különbségek,, hogy az árvaszúnyogok
egyáltalán nem szívnak vért,
vért életük legnagyobb részét lárva alakban töltik, imágó időszakuk
id
idő
pedig szinte csak a szaporodásra korlátozódik. Lárvakori fejlődésük
fejlő
fejl désük főképp
képp állandó vizek
üledékéhez köthető.
köthet . Az árvaszúnyogok évek közötti egyedszámbeli
köthető
egyedszámbeli különbségei a fejlődési
fejl
helyül
ül szolgáló tavak késő
kés nyáron jellemző
jellemző klorofill-a
klorofil a koncentrációjával mutatnak a
leginkább összefüggést. A tapasztalatok alapján magas késő
késő nyári klorofill
klorofill-aa koncentráció a
következő tavaszra komoly árvaszúnyog-lárva
árvaszúnyog lárva biomasszát vetít előre.
el re. A rajzások ideje ettől
ett
kezdve már csak a vízhőmérséklet
vízh mérséklet alakulásától
alakulásától függ. Az árvaszúnyog lárvatömeg
lárvatömeg méretében
meghatározó az adott tó trofitási szintje is, valamint az előforduló
őforduló
forduló halállomány mérete. A
Az
árvaszúnyogok általában eutróf vizekben fordulnak elő,
el , szélsőséges
szélsőséges méret
méretű gradációk az
élőhely
hely – akár átmeneti – hipertróffá
hipertróffá válására utalnak. A bentoszfogyasztó halbiomassza
esetleges csökkenése szintén az árvaszúnyograjzások erősödésével
er södésével járnak együtt.
A fentiek alapján jól látható, hogy a Velence-tó
Velence tó élőhelyi
él helyi körülményeibe
körülményeiben a közelmúltban
özelmúltban
beállt változások nagyobb árvaszúnyog állományok kialakulásának
kialakulásának kedveztek. Az
árvaszúnyog bábbőrök
bábbő k és imágók
imágó ugyanakkor fontos madártáplálékot jelentenek
jelentenek, azon túl e
rovarok egy-egy
egy tömeges kirepülésekor
kirepülés kor több tonna szerves anyagtól sza
szabadítják
badítják meg
tavainka
inkat. Ez utóbbi fontos ökológiai funkciók miatt a korábbi – a jelenleginél jóval
drasztikusabb – csípőszúnyog
csíp szúnyog-gyérítések
gyérítések idején külön figyelőrendszer
figyel rendszer m
működött
ködött annak
érdekében, hogy a kezeléseket az árvaszúnyog rajzásoktól
rajzásoktól időben
időben
ben eltérítsék.
Az árvaszúnyogok
ogok gyérítése tehát természetvédelmi szempontból nem elfogadható
(biológiai módszerekkel nem is megvalósítható),
megvalósítható , azon túl értelmetlen is, hiszen, mivel emberi
vérrel nem táplálkoznak – zavaró jelenlétünkön túl – képtelenek bárminemű közegészségügyi,
vagy egyéb humán ártalom kialakítására.
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