Toldi Márk, kertészmérnök
Barát vagy ellenség? - Hangyák a kertünkben

Kedves Kertbarátok!
Mostani cikkemet egy közös ellenségünk megjelenése ihlette, akit (akiket) viszont szövetségesként is
magunk mögött tudhatunk. Méretük és képességeik ellenére fejlett társadalmi életet élnek – s habár ha
egyszer valaki hangyaként reinkarnálódik, lehetősége adódhatna hogy meghallgasson egy egész bolynyi
kórustagot.

Kupacaikat jellemzi a jól szellőzöttség. Hoteljeiket pedig vékonyka, ám annál nagyobb
gonddal megépített földutak kötik össze. Pinceépítésben jeleskednek, raktár készleteiket bőszen őrzik
a betolakodók ellen – habár rovar legyen a talpán, aki lemegy a föld mélyébe egy kis eleségért ebbe
hotelbe.

Szorgos építők

Külalakját tekintve okosabbnak kéne lennie, mint amilyen – és ezt most nem bántásból
jelentettem ki, hanem mert a feje közel akkora (majdnem hogy nagyobb) a potrohánál, amely
hasonlatot emberre kivetítve úgy vélem megoldódna az összes problémánk a túléléssel kapcsolatban.
Pikantériája a kedves apró lényeknek, hogy a szemük a fejük oldalán helyezkedik el, ezért
igazolhatóan ők is másképp látják a világot!

Bárhol képesek megélni

Előrelátásból jelesek, hiszen év közben szorgosan gyűjtögetnek a téli, hidegebb hónapokra.
Más kérdés, hogy honnan tudhatják mindezt és vajon tudatosan csinálják–e, amit csinálnak. A
klímaváltozás, a telek enyhülése milyen hatással lesz rájuk?

Szorgos szállítók

A kedves építők hoteljeit, melyek legtöbbször tölcsér alakúra sikerednek, széttaposni
gyakorlatilag csakis agresszív beállítottságú személyeknek ildomos, s azt is óvatosan ajánlott, hisz sok
lúd disznót győz… Az sem mindegy a világ mely tájékán fejezi ki agresszióját a kis lények ellen, hisz
valahol őszintén szólva egy óriás lába is kicsinek bizonyulna a terv véghezviteléhez.
Hogy meddig élnek ezek a teremtmények, senki sem tudja – valószínű eltaposásuk,
vegyszerrel való lefújásuk, avagy nagyítóval történő megsütésük pillanatáig.

Ilyen méretű hangyabolyt senki se próbáljon széttaposni...

Ne csodálkozzunk, ha agresszívek ezek a kis élőlények!
Komolyra fordítva a szót a kertünkben egyre nagyobb számban feltűnő hangyák a levéltetvek
elszaporodását jelzik – ugyanis a fák, rózsák, zöldségfélék leveleit szívogató károsítókkal
szimbiózisban élnek. A hangyák masszázs szolgáltatással egybekötött wellness percekben részesítik a
tetveket (erőteljesen masszírozzák a potrohukat), amelyek cserébe fokozott mézharmat kiválasztással
reagálnak. Ez egy – a hangyák számára értékes tápanyagot rejt (olyan mint az embereknek a méz).
Ennek a reakciónak a hatására viszont a levéltetveknek egyre több és több nedvet kell kiszívniuk a
haszonnövényeink leveléből.
Másodállásban tetűrablással is foglalkoznak ezek a kis gazfickók, ugyanis ha bal lábbal kelnek
fel aznap reggel (ténylegesen lehetséges volna?!) akkor a tetveket képesek megragadni és átszállítani
egy másik növényre (ezzel egyetemben a kártevőben lévő vírusos betegségeket is képesek szállítani).
A lényegi kérdés eldöntésében, miszerint hasznosak–e vagy sem, mindenkinek a saját
érzelemvilágára kell hagyatkoznia.
Nagyon kellemetlen, bosszantó károkat tudnak okozni azzal, hogy túlzottan fellazítják a földet
és a frissen beültetett palánták ezért képtelenné válnak a megkapaszkodásra. Nem kifejezetten a
növények ellen irányul a „támadásuk”, hiszen ők csak építkeznek!
Tetűtestőr mivoltuk is negatív benyomást kelt, hiszen a mézharmatért még a rosszfiúkat is
képesek megvédeni az őket károsító természetes ellenfelektől (katica, lebegőlegyek).

Mit tehetünk ellenük?!
Ízlések és a megszerzett pofonok tapasztalatai mindenkinél más választ szülnek erre a
kérdésre. Valaki esküszik a sütőpor szétszórásán alapuló módszerre (elviekben a sütőport beviszik a
bolyba, ott megdagad és elpusztítja a hangyát). Bizonyítani a technika hatásfokát felettébb nehéz.
Amit szerény személyem kipróbált és igazolni is tudom, az a levendula elleni ellenszenvük.
Kisebb töménységben (ha csak le van téve a földre egy virágzó levendula, akár összemorzsolva vagy
darálva) úgy reagálnak a hangyák mintha csak egy légfrissítő szaküzletben járnának. Növelve a
koncentrációt – egészen a tömény levendula olajig már hatásosnak bizonyult, ugyanis az egy vonalban
kicsepegtetett illóolajat a hangyák szó szerint kikerülték. Ez mind szép és jó, ám így távol tartani a
hangyákat meglehetősen drága offenzíva.
Szakirodalom a turbolya (baraboly) lombját említik, aminek illatanyagai képesek távol tartani
a hangyákat – viszont azt is megemlítik a könyvek, hogy ez szabadban nem működik, lévén ott nem
tud kialakulni oly mértékű koncentráció, oly tömény illat.
Agresszívabb megoldások közé tartozik a meglelt hangyabolyok széttúrása illetve azonnali
lepermetezése. Az ottani, vegyszerrel érintkező hangyák nem azonnal, de mindenképpen el fognak
pusztulni. Ismétlés javasolt, hiszen az ellenfelünk utánpótlása kimeríthetetlen. Ha nem is ugyan azon a
helyen, de a közelben újabb csapatok felbukkanása esedékes. Használható permetszer például a Decis
és egyéb kontakt, rovarölő szer.
Gyakran bio megoldásként alkalmazható maguknak a levéltetveknek a visszaszorítása
természetes ellenségeik elszaporításával (katicabogár). Így a masszázs szolgáltatás igényének
csökkenésével a hangyák is más szabadidős tevékenység után néznek.
Ismételten egy mérgezős megoldás a porcukor és a borax összekeverése és a bolyok
közelében való kiszórása. Ezek az élőlények makacsul ragaszkodnak az édeshez, s azzal együtt a
mérget is leviszik a bolyba. És mivel ez a ragaszkodás határtalan és képesek felfalni elhullott
bajtársaikat is a rajtuk található édes nedvekért, így elképzelhető, hogy ezzel a módszerrel leszünk
képesek a legtöbb kárt tenni ellenfeleinkben.
Otthonunkban elsősorban a tisztasággal védekezhetünk, ugyanis az ételmaradékok, morzsa
darabok vonzzák ezeket a teremtményeket. Kapható különböző hangyairtó szer, - ami nálam is bevált,
az a Biokill nevezetű készítmény.

