
Harmincznyolcz év
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a m. kir. Rovartani Állomás életébl.

Irta : Jajíloxowski J()Zski' .

A mikor a „Rovartani Lapok" szerkesztsége megüimepli o

folyóirat huszoiiíitödik kötetének megjelenését, ill. hogy arra az

intézetre is vessünk egy pillantást, a melynek kebeléiben ez a folyó-

irat harmincznégy évvel ezeltt megszületett. A mikor a Rovartani

LaiDok els száma megjelent, a mai m. kir. Rovartani Állomás
még nem volt meg, mert ama törzsöknek a neve. a mel^^bl ez az

intézet kihajtott, Országos Phylloxera-Kísérleti, Állomás volt.

Ezen a néven lS80-ban létesült az és ffeladata volt, hogy az 1874-ben

]SIagyarországon megállapított üllokszéra ellen xqqíxq fel a küzdel-

met és segítse el a meglejiett hazai szlknek ettl a rovartól való

mentesítését.

Ez az új intézet a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi

m. kir. Alinisztériam hatósága alá tartozott.

Az Országos Phvlloxera-Kisérleti Állomás élére már
annak szervezése perczében, 1880-ban Dr. Horváth Géza, az akkoron

már az ország határain kívül is jól ismert hemipterologus került és

czíme az akkori miniszterinmok szokása szerint fnök volt és olyan

önálló hatásköre, mint a minisztérium fosztályát akkoron vezet
miniszteri osztálytanácsosé. Akkoron az illet minisztériumban csak

3—4. késbben a különvált Földraívelésügyi m. kir. Minisztérium

•els éveiben is szintén csak 2—3 miniszteri tanácsos volt.

Kevés pénzzel, kevés szellemi segít erkkel fogott hozzá

Dr. Iíorváth mind az új intézete szervezéséhez, mind feladata meg-

oldásához, tehát a hazai szlk megmentéséhez.

Az intézet szerény kezdetbl indult ki. Els hivatalos helyi-

sége egy szoba A'olt a minisztériumban. Eleintén a régi Nákó-házban

(ina Gresham-palota, a Duna-parton a Zrínyi- és a ]\[érleg-utczák)

között), majd a Földmívelésügyi m. kir. Miniszteriiuu mai újonnan

épített palotájában. E helyiség késbl:)en 2 szobával megnagyobbo-
dott. Majd 1894-ben, miután elzleg IS'JO-ben az intézet eddigi neve

régi szervezetének változatlan épségben való megtartásával m. kir.

állami Rovartani Állomás nevére változott, kikerült a Nádor-

ntcza 28. sz. alá egy magánházba ; de ott is csak 4 évig maradt,

mert idközben 1900-l>an áthvu'czolkodott a budai ' oldalra, a hol az

akkori Oszlop-utcza (ma Heltai Ferencz-utcza) 2G. sz. alatt a m. kir.

Országos Cliemiai Intézet-tel együtt egy közös állami éi^ületben

már teljesen megfelel helyiséget kapott. Maradása azonban itt sem
volt, mert körülbelül négy év múlva, 1904-ben ismét hurczolkodott,



az ugyancsak budai oldalon lev Törökvész-dülöbe, az újonnan épí-

tett m. kir. Szlészeti Kísérleti Állomás egyik külön épületébe.

Az elhelyezés itt csakhamar megíeielvé vált volna, — de végleges

maradása az intézetnek itt sem volt. Vándorlása 'során 1910-ben már
harmadszor vándorolt egy közös kincstári épületbe, mert az eleinte

Litézet-utczának, majd Kitaibel Pál-utczának elnevezett ntczában a

m. kir. Meteorológiai Intézet-tel egy épületbe került. Ez a hely

talán nem a legmegfelelbh, nem is elegend, de mindenesetre olyan,

hogy az intézet munkálkodásának jobban felel meg, mint pl. annak

egj magánházban való elhelyezése idején. Ebben az épületben van

az intézet most, fennállása 38.- esztendejében is.

Dk. Horváth Géza szerény eszközökkel kezdte az intézet bels
szervezését; egy író-, egy dolgozó-asztal, egy mikroszkópium és

valami 120— 150 drl) könyv volt a kezdet, .a mely azután 38 éven át

egyre szaporodott, bvült és ma mondhatjuk, hogy — egjaiek kivé-

telével — mindene megvan, a mihez mezgazdasági rovartani mun-
kája közben szüksége lehet. Könyvtára, lal3oratóriuma, gyjteménye,
szertára, minden szaktisztviseliiek megfelel dolgozóhelyisége s a

mi a hivatalos munkához szükséges, egyéb segédeszköze és helyi-

sége, ha szkösen is, de mindenesetre meg van.

Az intézet szakszemélyzete eleinte csak a fnökbl állott s

olykor egy-egy asszistensbl, vagy annak helyét pótló, de gyakran

változó más (pl. gazda vagy szlészeti) szakemberekbl. Ezek közül

említést érdemelnek leginkább a korán elhunyt Dr. Töjiiüsváry Ödö^t,

Buiü Lajos és Dr. Müller (Jttó. Majd midn az alábl) röviden vázo-

landó munka során az intézet neve megváltozott, az intézetben m-
ködött Sajó Károly gimnáziumi tanár is. Ugyancsak ebben az id-
ben — 1800. évi szeptember elején — jutott az állomás szolgálatába

sorok írója is. Az intézetet rövid ideig szolgálta mint asszistens

néhai Ykllay Imre, majd néhai Pásztor István eleinte mint asszis-

tens, azután mint adjunktus, továbbá mint asszistens néhai Dr. Szakáll

Gyula, mint asszistensek néhai Lósy József, azután Bakó Gábor,

az utóbbi késbben mint adjanktus, majd Benczúr Elek mint asszis-

tens és adjunktus, néhai Zsi^dénvi Géza mint asszistens, Kadocsa
Gyula mint asszistens és mint adjunktus, végül Györpfy Jen mint

asszistens. Ma a szakszemélyzet e sorok írójcyiak igazgatósága alatt

Bakó Gábor, Benczúr Elek és Kadocsa (íyula adjuidvtusokból és.

Gyrffy Jen asszistensbl áll.

A feladat, a mely elé az új intézet és Dr. Iíorvátji Géza kerültek,

az volt, hogy Magyarország szljét vagy meg kell menteni a fenyeget
bajtól, a hllokszérátó],vagy keresni kell az utat, hogy az elpusztuló szl
helyett mit ültessen az illet sújtott vidék, vagy mihez fogjon, hogy fíild-

jén megmaradjon és ne legyen kénytelen hozzánj^úlni a vándorbothoz.



Szerencse, hogy az elbbi feladat sikerült. . PIorvAth gyökerén

í'ugta a bajt ! A mit az eddig nem ismert életmódú íillokszéra küz-

delmében biztatót, Franeziaországban látott, mert az újabbkori sz-
lészetünk iskolája egyesegyedül a franczia fíild vala, azt kell meg-

fontolás után átvette, saját viszonyaink között kipróbálta, javította,

viszonyainkhoz alkalmazta és ha látta, hogy gyakorlati sikert remél-

het tle, azt nálunk meg" is^ honosította. E kíizben azonban legfbb

súlyt vetett arra. hogy addig, a míg teljesen tiszta képünk nem lesz

a fillokszéra-küzdelem végs eredményérl, a küzdelem értékérL

addig tartsuk meg, mentsük meg a magyar szlbl azt, a mi em-

beri ervel és tudással még menthet. Ennek köszönhet azután az,

hogy a míg a franczia szlsgazda régen elfelejtette, vagy kellképen

nem méltatta a filloközéra-gyérítést, addig az nálunk kell módosí-

tással, a hozzávaló id megválasztásával, kivált a tökéletesített fecs-

kendkkel pomjjásan bevált és temérdek szlterületet, a mely egyéb-

ként menthetetlenül elveszett volna, megmentett. jNIagyarországon

talán még ma is lesz (pl. Székesfehérvárott) olyan szl, a mely már

1874. eltt — tehát a fíllokszéra hazai elfordulása eltt — meg volt

és meg van eredeti" állapotában ma is, mert azt tulajdonosa fillokszéra-

g3'érít eljárással megmentettel Sajnos, hogy a <mai háborús idkbea

az évek óta tartó szénkéneg-hiánv ezeket a szlket is a véa's

veszedelembe döntötte : a hol a íillokszéra nem bírt pusztítani, ott

kárt tett 1914— IS-ban más tényez.

Az alanynak való amerikai szlfajoknak és fajtáilauik. a

íillokszérás szlnek futóhomokba való ültetése és mindkettnek
°

éveken át való megfigyelése megvetette alapját a mai okszer oltvány-

szlknek és a homoki szlmívelésnek, miután kitnt, hogy elbbi

esetben az amerikai gyökeres alanyra (vesszre) ráoltott európai

szlvessz (oltógally) megeredt és pompás szltkét fejleszt, utóbbi

esetben pedig elpusztul a íillokszéra, ha azt olyan futóhomokba

ültetik, a mely e rovar életét lehetetlenné teszi. A mai homoki szl-
mívelés minden tekintetben valóban magyar : ezt nem tanulhattuk

senkitl. A mivel pedig Franeziaországban több-kevesebb czélt értek,

a fillokszérás szlknek vízzel való elárasztásával, az nálunk kisebb,

jelentéktelenebb próbákon kívül, már a mi vízrajzi viszonyaink és

kivált jobb szlink hegyi fekvése miatt sem jöhetett figyelembe.

Az Orszáo-os Phvlloxera-Kisérleti Állomás tízesztends

nuuikája után. a mely munkában Horváth GÉzÁ-t az akkori idk
egyes kiváló munkásságú szlészeti szakemberek is támogatták,

elmondhatta Dr. Horváth CIéza, hogy feladatát megoldotta : most

csak a o-azdák vállalkozó kedvén múlik, hogv "Mao'varorszáo-nak ma
annyi szlje és bora legyen, a menma csak tetszik ! Es — mint azt

1890. óta igazolták az idk, io-aza is volt. A fiUokszérát nem irtottuk



ki Magyarországból, do az ma már ncn\ olyan baj, hogy velü békés

idben teljesen gondtalanul meg ne élhessünk.

Ez volt az az id — 1890 — , a mikor Horváth elmondhatta^

hogy mind a maga, mind az intézete részérl dolgát befejezte, tehát

nj mnnlíakört kér a maga és az intézete részére. Hogy az új ezíni

jiii legyen és az új munkakör mi lehessen, annak alapját I)r. Horváth

már 10 esztendvel ezen fordulópont beköszönte eltt lerakta. Hiszen

az Országos PliA^lloxera-Kisérleti Állomás els évi jelenté-

sében beszámolva évi munkájáról^ 10 oldalon felsorolja ama kárté-

kon}' rovarokat (a szlrl, gabonanemekrl, a repczérl, a kuko-

riczáról, a réti füvekrl, az almafáról, a rózsáról), a melyeket a

íillokszéra-tanulmányoko]! kívül az intézet munkasorába felvett. Ugyan-

így sorolja fel az egyes tapasztalatait még a következ évi jelentésé-

ben, de már az 1883. évi adatait, minthogy szái^iosabbak voltak,

külön munkában^ adta ki.

A kártékonv rovarokkal való foglalkozás egvro nagyobb mértéket

öltött, a mint az az 1884— 1880. években felmerült gazdasági rovarkáro-

kat (Jsszefoglaló kimerít jelentésébl eléggé is kitnik-l St 1886. óta

kiterjesztette mködését az erdei rpvarkárokra is, a melyekrl az

1886— 1889. években felmerült erdei rovarkárokról szóló jelentésével

számolt be.^

De a kártékony rovarok tanulmánj'ozását még egyéb úton is

elmozdította. Már a munka elején belátta, hogy intézetének szük-

sége van olyan folyóiratra, a mel}'' a kártev rovarokkal bven fog-

'lalkozik és mintegy összeköt kapósul szolgál intézete és a gazda-

közönség közt. E szándék vezette tehát, a mikor 1884. januárius 1-én

megalapította és saját kíiltségén megindította a Rovartani Lapok-at,

a mely már czímlapján is hirdette, hogy szerkeszt-kiadója különös
tekintettel van a hasznos és káros rovarokra. Ezt a folyó-

iratot — a mint az másutt olvasható — csak két évig szerkesztette

s azután az más kezekbe ment át, majd három évi megjelenése után

IQ évre elnémult.

A mezgazdasági kartev rovarok ügyét szolgálta azonban a

Rovartani Lapok megindítása eltt már egy másik intézmény, a

1 Jelentés az (Jrszágos Plij^loxera- Kísérleti Állomás 1881-ild mkö-
désérl. Budapest, 1882, 79. old.

- Dk. Horváth Gkza : Jelentés az 1883. évben Magyarország- területén

fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884.

•^ Jelentés az 1884—1889. években felmerült gazdasági rovarkárok-

ról. (A m. kir. áll. Rovartani Állomás közleményei. I. kötet, 8. füzet.

Budapest, 1892.)

•i Jelentés az 1886—1889. években felmerült erdei rovarkárokról.

(A m. kir. áll. Rovartani Állomás közleményei. I. kötet, 5. füzet. Budapest, 1891.)



niel^'üt Dr. llüiivÁTii (íkza 1883-ban szorvcxett. Ez volt az állandó

gazdasági tudósítók mintájára s részben o tudósítók táborából szer-

vezett állandó ro várkártudósítók intézmóiiyo, a melyhez 1880-ban

a kir. erdgondnokságok vezetibl szervezettí erdei rovarkár-

tudósítók csapata csatlakozott. Míg az elbbiek, a gazdasági
rovarkártudósítók, értesítéseiket csak alkalmilag küldték be, t. i.

csak akkor, lia \'alamely rovarkár tudoniásidcra jutott, addig az

erdei rovarkártudósítók minden év április havától kezdve a

következ hat hónapon át hivatalból jelentették, hogy erdgondnok-

sáí^ukljan elfordúlt-e valamely rovarkár, vau'v nem V

Ez a két intézmény kezdetben jól mködött és jó segítségére

szolgált az újonnan szervezett intézetnek és segített abban is, hogy

alapját rakja le annak az intézetnek, a mely az ()rszágos Phyl-

loxera-Kisérleti Állomás-ból 1890-ben kialakulni fog!

Ámde ezen, mintegy önként tágította munkakörön kívül beköx'et-

kezett még egy esemény, a mely még nyomósabban megmutatta,

hoíív az Országos Phvlloxera-Kisérleti Állomás munkaköré-

nek kibvítését eg^^éb körülmény is követeli. Ez volt a marokkói

sáskának els nagyobb és tartósabb kártótele Magyarországon, a

mely 1888-ban kezddött és 189o-ban befejezdött. E rovar ellen az

irtó munkát még az Országos Fhylloxera-Kisérleti Állomás
kezdte, de 1890. óta azt már a m. kir. áll. Rovartani Állomás
folytatta. Az intézet — mint említettem — csak a nevét cserélte, de

szervezete és szemészete a régi maradt, st a munkaköre is, mert

hiszen nemcsak a szószoros értelmében vett íillokszéra-ügy, hanem
nagyrészben a szlészeti kérdések javarésze is az új nev intézet

kezében maradtak. No feledjük, hogy akkor még híre-hamva sem
volt a Szlészeti, a Növénykor tani Ali o más o k-nak : a Rovar-
tani Állomás akkor csak úgy foglalkozott a szlmívelési kérdé-

sekkel, mint a növényi eredet ellenségekkel, de az utóbbi ügyekben

leginkább a külföldi és elvétve a hazai szakértk sea'ítsés'ére szorult.

A régi és részben a iillokszéra-kérdés, részben az amerikai szlk
taniümányozása végett szervezett számos kísérleti telepek közül a

farkasdi (kötött talajú) és az istvántelki (futóhomoki) telepek még"

egyelre szintén megmaradtak a lío var tani Állomás kezében, de

mert e telejieken már újabb adatokra Jiem igen lehetett számítani és

mert helyettük — a homoki szlgazdasági kérdésekben igazán

gyakorlati ' tájékoztatót m^újtott a kecskeméti Aíiklós-telep, — az

amerikai szlmívelés szolgálatába j^edig a csálai (Arad sz. kir. város

mellett) és nem messze tle a pálos-baraczkai ( Panlis-baraczka ) állami

hatalmas amerikai szloltványtelepek léptek, a mel}" telepek oltó-

mestereit 1893-ban és 1894-ben még Houvátii hozta Dél-Franczia-

országból : ezért az elbb említett kisebb szabású két kísérleti telep



eo'vniásután mcfi'sznt. MinthoQ,'v T)cdia" a lillokszéra ellen való küz-.

delein is elv^esztette tulajdonképen minden rovartani vonatkozását és

tiszta szlógazdasági kérdéssé vált, a Rovartani Állomás ezután

a fillokszérával csak rovartani tokintethen foglalkozott, a többi nuuika

az említett nagy szloltványtelepek, továbbá az új szlészeti és borá-

szati felÜ2:velsé£2,'ek kezébe ment át. Ebbl a felüo^veli karlxjl az

idsebbje szintén még Dr. Hoiíváth Gkz.v tanítványa, mert az 1804-ben

szervezett m. kir. Felsbb Szl- és Borgazdasági Tan-
folyam-on adta el a szl- és a gyümölcsfák állati ellensugei-

nek ismertetését.

Miután a Rovartani Állomás becsülettel befejezte azt. a mit

mint Országos Ph vlloxera-Kisérleti Állomás a szlsgazda-
közönséíígel szemben elvállalt. iSOO-tl kezdve már a mezgazdaság
(isszes rovar-, st lielvese1)lipn mondva, az összes állati ellenségeikkel

foglalkozott. '

S e nagy ós sokoldalú munkájában mind a régi Országos
Phylloxera-Kisérleti Állomás, mind az új m. kir. áll. Rovar-
tani Állomás dolgozott minden szervezeti szabály nélkül: munkaiját

csak a gvakorlati élet kívánsága és a hozzá alkalmazkodó helves

észjárás vezették. Azt hiszem, hogy ez volt ezen intézet szerencséjé,

mert ha, e sorok írója végigtekint ezen a 38 esztends munkán, a

melybl 28 esztend már az szolgálatára esik, akkor kénytelen

belátni, hogv a Rovartani Állomás munkairánvát nem lehetett

i

sohasem szabályozni, nem lehetett elre megállapítani, mert a gya-

korlati élet a mezgazdasági téren olvan kérdéseket s olvan várat-

lan alakban vet fel, a melyeket elre még csak sejteni sem lehet.

Dr. Iíorváth (tiíza K) évi szolgálat után, 1890. évben, tehát a mille-

náris év elején hagyta el a Rovartani Álloniás-t, mert átvette a

Mag3^ar Nemzeti Múzeum állattárának igazgatását s annak élén,

mint osztálvigazgató mködik ma is.

Mieltt azonban ezen idk jellemzését befejeznéui, meg kell

emlékeznem még arról is, hogv Dr. Horváth (Iéza távozása eltt

hosszú vajúdás után törvény erejére emelkedett az 18ÍI4. évi XII.

törvénj'-czikk a mezgazdaságról és a mezrendrségrl, a

mel,ynek VII. fejezete a kártékony állatok és níivények irtásáról s a

hasznos állatok oltalmazásáról szól. E fejezet 50-00. szakaszai szol-

gálnak alapúi a kártékony roAarok (állatok) ellen való mai védeke-

zésnek. Habár e szakaszok, nnnt késbben látni' fogjuk, megnevez-
nek névszorint egyes hívatall)ól irtandó kártevket is, mégis azt

tartom, hogy a legnevozetesebli e szakaszok közül- az 58., a mely
általánosság] )an kimondja, hogy _,.a Fíildmívelésügyi Miniszter fel-

hatalmaztatik, hogy ha a jelen törvém'-ben említett állatokon ... —
kívül a mezgazdaság érdekében más káros állatok . . . irtása válnék



«

sziikség'ossé . . ., ezek iránt roiuloloti tou iiitézkodi'.essék". Ez a

fegyver tehát miiidi: készen áll. Az IDOT-ben hozott XXXI. t.-cz. a

marokkói sáska irtásáról nem eg'yéb, mint az elébb említett szakasz-

nak részletes tíirvénv alakjában való alkalmazása.

Dk. IIoRvÁTn (íiízv lS96-ban tehát mindenesetre azzal a meg-

nyug'vással táA'Ozhatott intézete szolgálatából, hogy a mit tle az

ország' a hazai szlk megnnentésében s az új szlmívelés alapjai-

nak letevésében követelt, annak- minden tekintetben megfelelt

:

hogy pedig a magyar szlmívelés ezután azzá fejldhetett, a milyen

ma. az elssorban az mnnkájának köszönhet.

Távozása ntán. minthogy idközben S.vjú Károly tanár is

nyugdíjba ment, e sorok írója eleinte ideiglenesen, niajd mint vég-

leg'esített vezet került az intézet élére, hogy azt azután napjainkig

mint igazgatója vezesse.

A lío var tani Állomást eldöm távozása után ugyanabban,

a szellemben és iránvban vezettem, a melv szellemet honosított

meg. Az intézet munkában, szervezetben és személyzetben bvült,

nagyobbodott megállás nélkül s a mi fontos, egyre jobban belentt

a magyar mezgazdaság testébe, hogy az ma, mint annak élszerve,

érdekében mködjék.
Az állandó gazdasági és az erdei rovarkártndósítók intézménye

idközben megsznt, mert a viszonyok akként változtak, hogy az —
ha nem is vált feleslegessé — késbben nem felelhetett meg többé

a hozzáfzíitt reményeknek. Azt tartom, hogy ez az intézmény nem
sznt meg eg^észen, hanem csak szünetel s a mikor bekövetkezik az

az id, hogy a m. kir. áll. Rovartani Állomás új átszervezése, vagy
inkább a megnövekedett feladatára való tekintettel, megfelel újabb

kibvítés elé kerül : életre fog támadni ez az intézmén}- is olyan

alakban, hoffv az mint a magyar mezgazdaságnak érzékeny és

figyel szerve lehetvé teszi maid a kártékony rovarok ellen óvó.

tehát á kárt megelz védekezést.

Fia a lefolyt — 12 év híján — immár fél évszázados idn végig-

tekintek, úgy látom, hogy a Rovartani Állomás szerény kezdetbl,

csekély munkaervel indult meg és nemcsak hamar meggyökerese-

-dett, hanem már fennállása els évtizedében bnsásan kamatozott,

mert neki köszönhet az ország milliárdot ér vao-yona egy részének,

a magyar szlnek megráentése, azóta pedig egyre jobban behatol-

ván a magyar mezgazdasági életbe és vele egybeforrván, mködik
azon. hogy a magvar gazda hasznát lássa a gyakorlati rovartannak.

Magyarországon sok baj van. sok tekintetben elmaradtunk Európa

büszkélked nyugati felétl, de a mezgazdasági rovartan tekinteté-

ben mégis csak elbbre vagyunk, mert a mikor a tudományos téren

mindenütt fényesked Németország 1913-ban feljajdul, hogy a gya-
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korlati rovartan. teróu incgolzto már a üatal Amerika és más vidék,

mi akkor (iiiérzettel hívatkozliattiinlv rá, Iioiiy nii o téren ma már-

38 esztends és l^evált mimlcássáíí'ú intézettel l)iriink.

E történeti rész és rövid jellemzés után tekintsünlc vég'ig a

38 esztends múlton, nézzük csak, mit és milyen fbb és gyakrabban

kártev rovartól szenvedett Alagyarország" erd- és mezgazdasága.

Ez az ismertetés, sajnos, azt mutatja, liogy Magyarország e tekin-

tetbon mepiehetsen — férges ! Ez természetesen szerves össze-

függésben van hazánk földmívelésügyénok hol jobban, hol kevésbé

jól kifejldött mezgazdasági viszonyaival.

Nem lehet feladatom, hogy évrl-évre, kártevrl-kártevro és

meglepett termesztett gazdasági növényrl-növén3'-re haladva rajzol-

jam hazai veszteségeink szomorú képét és a szenvedett károk

nag3"ságát. ^íegelégszem azzal, hogy csak a nagyobb mértékben

elforduló kártevkre terjeszkedem ki és hogy a hazai jellemz kár-

tevk pusztító munkáját s az ellenök folytatott küzdelem eredmén\'ét

emelem ki.

Benxzür Er>EK adjunktus segítségével táblázatban kíséreltem

meg összeállítani néhány kártevnek év és eset szerint való elfor-

dulását. E táblázat tanulságos, de nem hü képe a károk nagyságá-

nak. Ne feledjük, hogy a rovarkártadósítók is csak esetrl-esetre-

jelentették be a kárt s az ismert kárról, még ha az jelentékeny is-

volt, sokszor hallgattak. Es hallgatott a. gazdáknak ama OO'^/o-a is, a

kik éveken át nem tudták s részben ma sem tudják, hogy Magyar-

országon \'an Rovartani Állomás. E táblázat értéke tehát igen

viszonylagos. Az egyes sorozatokban akadó feltnen nagy számok

nem mhidig a nagy és tiimeges kárt jelentik, mi'rt némely nagy

szám oka sok esetben valamely hivatalos rendelkezés (pl. miniszteri

rendeletre történt a jelentés, 1. a vértetüt 19if)-ban, a kukoriczamolyt

, 1017-ben), némelykor pedig igazi jajkiáltás (1. 191ü-ben a csíkoshátú

és fritlegyet). Hogy e 38 éves sorozatokban milyen tanulság rejlik,,

azt szintén az egyes rovarkár jellemzések során emelem majd kh

Mieltt a mezgazdasági kártévkre reátérnék, hadd foglalkozzam,

elbb az erflei kártevkkel.

A mint ismeretes az erdgazdaság a földkihasználásnak meg-

lehetsen külterjes módja. Az erd az, a melyre a tulajdonos gazda

még a kí'izelmúltban semmit, vagy majdnem senunit sem költött, de

emellett nagyon szerettek volna belle liasznot látni. A XIX. század-

ban azonban egyszerre változni kezdenek a viszonyok. Az erdgaz-

dálkodás legelbb is takarékos lesz és a kihasznált erd helyére

költséggel új erdt telepít és nem 1)ízza e telepítést a természetre és-
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az idre ! S abban az arányban a mint o Javuló erdgazdálkodás

révén több és több hasznot hajt az erd, fokozódik az erdmívelés

s ma a mvelt kiilíold némely tájékán már ott vagyunk, hogy az

erdgazdálkodás vetekedni kezd a Icertgazdaság némely ágával. Az
erdgazda ezeltt nem igen hederített az erd kártev rovaraira: jutott

az erdbi a kártékony rovarnak és maradt az erdtulajdonosnak is.

Ma azonl)an az értékes, sok pénzbe került erd csakhamar megérzi

a kárt, a melvet benne a rovar okoz. Innen van, hogv az emelked,
eo'vro nagyobb szakszerséggel és költséggel dolgozó erdgazda sem
tri ma iiémán a rovarokozta erdei kárt, hanem annál nagvoljb igve-

kezettel dolgozik meggátlásán, mennél értékesebb az illet erd
faállománj'a !

Pedig az erdgazda itt nehéz helyzetben van már csak gazda-

sági vállalatának hosszú, otykor 80 — 120 éves lejárata miatt ! Hányszoi*

érheti az ilyen erdt a kár, a csapás, a mely 50—60 esztendnek
lassan níiveked hasznát néha órák, máskor hónapok alatt any-

nyira tönkre teheti, hogy az illet erdgazda ismét élirl kezd-

heti munkáját. Xem csoda tehát, ha a szakszer erdgazdálkodás

e veszedelmes tényezkkel újabban nagyon is számít s az erd-
védelemnek a rovarkárok meggátlására vonatkozó részét nagyon is

felkarolja.

A múlt (XIX.) évszázadban e tekintetben Xémetország A^ezetett,

mert az erdgazdasági rovartan itt majdnem megszakítás nélkül jele-

sebbnél jelesebb, alaposabb mívelre talált. Ijechstbin János Mátyás
és ScHARFEXBERG Ctyörgy Lajos munkáját (1804.) felveszi, hogy a

kisebbrend szakembereket mellzzem, Ratzeburg Tivadar (ISOl

—

1871), Hartig Tivadar (1805—1880), Nördlixger Hermann (1818—1897),

majd páratlan kitartással folytatja munkájokat Aetu.m Bernárd (1824

—

1900), a szúfélék munkáját kutatjaEicHHOFP Vilmos József (1828— 1894)

;

új, mély és szilárd alapot ad az erdei rovartannak Xitsghe Hinrich

(1845—1902) munkája. Ezekhez a német kutatókhoz csatlakozott a

két osztrák származású erdgazdasági entomologus, Henschel Gusz-

táv (1835—1896) és Wachtl F. A. munkája is. A német erdészeti

rovartannak ezen mívéli majdnem mind hosszúéletek voltak és

eme hosszú életükben kizárólag csak erdg-azdasági rovartan-

nal foglalkoztak, ezzel szemben a többi külföldön alig akad

egy szakember is, aki e kérdésnek némi komolyabb és tartós figyel-

met szentelt volna. Ennek okát egyrészt a német erdségek viszony-

lagos kicsinységében s másrészt kicsinységüknél fogva értékük

nagy megbecsülésében kell keresnünk s ez vonta azután maga
után a német erdgazdaság-ok nagy belterjességét, az erdségek
védelmét s ennek révén ismét az erdészeti rovartannak hatalmas

felvirágzását.
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Néhány fontosabb kártev rovar házai

A kártev rovar neve :

co

o

6

7

8

9

10

11

12

13

U
15

16

17

18

19

20

21

22

9

24

2o

26

/, ^1 szlben :

Szliloncza [Toirix Pilleriana)

Nyerg". szlmolv [Coch-ylis ambíguana)

Kereszt, szlmoly (Eudemis botrava)

Firkáló bogár {Enmolpus vitis)

II. A gyümölcsösben

:

Galagonya pille (Aporia crataegi)

Gyrs pille {GastropacJia nciistria)

Gyapjas pille {Limantria dispar)

Sárgafarú pille {Porthesia chrysorrhoea)

Kis araszoló {Chdmatohia brumata)

Almamoly (Carpocapsa pomonella)

Bimhóli'kasztóhog. [AntJionoinits pomorum)

Rügyfúró bogár (Anthononius cinchis)

Vértot {Schizoiienra lamiginosa)

III. A gahonaneniüehben :

Hesszeni légy (Mayetiola destruclor)

Csíkoshátú bi'izalégy {CIúorops taeniopus)

Fritlégy {Osciiiis frii)

Fekete búzalégy (CliortcpJiüa sepia)

Veresnyakxi ár^iabogáT (Lenia meJanopits)

Drótfórgek, Agrioies-lkcviik.

Bagolj^hernj'ók , ^^roíís-lárvák

Gabonafutrinka (Zabrus gíbbus)

Kukoriczamoly (Pyransía ívubilalis)

IV. Egyebekben:

Lisztes répabarkó {Cleonns punctiveniris)

Repezedarázs {Alhalia spinanim)

Honvédbogár (Enlomonceli? adonidis)

Réti gj'apjaspille (Hypogymna morio)

27

1 o

8

4

13

12

L3

1

1
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fellépése évek és az esetek száma szerint.
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1
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5
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1

1

1
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C3

51

9

44

6

2

6
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2

1
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C5

6

31
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1
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2
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15

5
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158
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125

44
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3o5
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Nálunk A'iszoiit az ord csak az erdtörvény megalkotása (1879)

óta nyert értékben s nagyobb becse csak napjainkban támadt, a mi-

kor erdeink fájának ára jelentékeny mértékben emelkedett. Ilyen

viszonyok között a liazai erdgazda még a legnagyobb erdei rovar-

kár esetén sem tett semmit : st az erdtörvény lehetvé tette, liogy

szinte semmit sem tegyen, mert a tulajdonost az erdei kártevk irtá-

sára csak az erd évi adójának IS^/o-a erejéig kötelezi. Már pedig

aki tudja, liogy az erd évi adója milyen, az. tudhatja, hogy az erd-

tulajdonos, ha csak az állam nem segíti meg, a fönnebbi lo'/o-kal

semmire sem mehetne. Az erdészeti rovartani irodalom is ehhez

képest nagyon szegény, niert ha Fekete LAjos-nak, a selmeczbányai

akadémia tanárának Erdészeti rovartan-át (Selmecz, 1878.) említ-

jük, akkor majdnem ki is merítettük a hazai erdészeti irodalom ismer-

tetését. Némely kedvezbb fordulat következett be azóta, a mióta a

hazai erdészetnek szakfolyóirata (Erdészeti Lapok, stb.) akad, a mely

azután adott esetben foglalkozott a hazai erdségeinkben elforduló

rovarkárokkal is.

A mikor ilvon körülmények között Dr. Horváth Géza az akkori

országos ferdmester, Dr. Bedó Albert segítségével szervezte a,z

erdei rovarkártudósítók üg^'ét, szeme eltt lebegett a hazai erdészeti

rovartannak a fejlesztése is. Sajnos, ez nálunk, kivált Beüö távozá-

sával, nem sikerült. Az okoknak mai fejtegetése talán még ideltti

volna és mindenesetre kár, mert azért a mulasztásért a mi utódaink

talán nagy árt fognak zetni.

Az erdei rovarkártudósítóktól sok adat érkezett ugyan be, de

ez mind csalv „hivatalos" adat A^olt s nem árulta el, hogy az illet

tudósító csakugyan hírt ad a gondozására bízott erdség — életérl.

Hiszen volt tudósító, a ki nyolcz hosszú esztendn át. esztendnkint

hatszor, hségesen csak azt jelentette, hogy gondnokságában az öreg

tölgyeseket a Xyldmrus iiionograplius Fb. és a X. dryograpliuít Re.

támadta meg . . ., mintha ebben az erdségben más rovar nem is

akadna ! Ilyen tudósítást pedig ebbl az idbl sokat lehet megem-
líteni. Nem csoda tehát, lioíry az efféle hivatalos adatok ]iem igen

jándtak az erdei rovarkárok megismeréséhez, de a mit bellük mégis

kihámozhatmdc, A'agy a meh'* rovarkárba az Országos Phylloxera-

Kísérleti vagy késbl)en a Rovartani Állomás beavatkozott, ezekrl

az esetekrl említsük a következket.

Az erdségekben általánosan pusztító hernyókról, a gyapjas pil-

lérl, a sárgafarú pillérl, a gyrs pillérl s a síksági és vén erd-
ségek gyér tölgyeseiben a búcsús pillérl, itt-ott ])ersze kisebb mér-

tékben u ííalagonva pillauu'óról, a tölgvilonczáról (Tortrix viridana L.)

majdnem évrl-évre vau szó, de ezek az adatok általánosak és nem
lehet bellük semmiféle tíirvényszerség^et megállajjítani. a inely ezen



crdpiisztítúk életérc, kivált idöszakosságára némi fényt vetne. Az
-erd náltnilc egyelre ma is olyan tehetetlen áldozata a hírhedt loral>

pns/.títóJcnak, mint hajdaii volt. Az állapot azonban e tekintetben ma
súlyosabb, mint a milyen ezeltt volt, mert ma ezekhez a lombpusz-

titókhoz csatlakozott az idegenbl hozzánk is eljntott tíilgyliszthar-

mat. Tölgyeseinkben ma úgy vagyunk, hogy a lombiJusztító hernyók

kora tavaszi munkáját folytatja ez a gomba, mert a mikor a tavaszi

hernyórágás ntán a fák júniusban ismét fakadni kezdenek, akkor

meglciíi a liatal és zsenge tölgvlombot a lisztharmat olyan "ervel,

hogy az szinte elpusztul, vagy legalább is olyan gyenge, hogy élet-

munkájával a fa életéhez, növekedéséhez semmiben sem járul hozzá.

Ez különösen ujabban, az 190S— J014. évek közötti idben, nemcsak

íi bihari sík erdkben, hanem késbben a drávamenti és más töl-

gyesekben tnt ki. Míg az öreg' erdségek lassan pusztulnak, addig

a fiatal 8 — 10 éves ültetések, ha ez a két kártev-csoport egyszerre

lepi meg s ha még hozzá egyéb baj is éri (tavaszi fagy, vizes talaj),

akkor egyszerre pl. egy tavaszon pusztulnak el. Ez a ketts táma-

dás természetesen végzetes az új erdsítésre is, mert hiszen nyil-

vánvaló, hogy a míg az új erdsítésbl — erd lesz, addig elbb-

utóbb megöli ez a két ellenség-csoport. A lisztharmat ellen való

védekezés lehetséire az erdgazdaságban egyelre nagvon kérdéses,

ellenben a levélrágó hernyók ellen való óvó védekezés, habár szintén

költséges lesz, megérdemelné a közelebbi megfontolást és az újabb

kísérleteket is.

A Rovartani Állomás életének els idszakába (1891— 1893)

esik az apáczalepke [Psünra inonacJia L.) egy nagj^obb kártétele a

görgényi havasokban (Maros—Torda-, Csík- és Besztercze—Naszód

vm.) és egy kisebb kártétele a zólvomvármegvei jegenye- és lucz-

fenyvesekben (Badim, Benesháza), valamint késbben (1897—1898)

Pozsony vármegyébenPÁLFKY-grófi erdségekben (Malaczka és vidékej;

ez utóbbi helyen kiváltképen az erdei fenyvesekben. A görgényi-

havasokban végzett tanulmám^okról — sajnos — nem jelent meg
semmiféle beszámoló, pedig ott történt az els hazai nagyobb kísér-

let a most egyre hangoztatott biológiai védekezésmóddal. Dr. Hou-

vÁTH Géza, a ki a kísérletet és tanulmányt vezette, akkor próbálta,

ki az apáczalepke hernyója ellen egyrészt azt az élsköd szerve-

zetet, a mely a tavaszi levélrágó hernyók és selyemhernyók roha-

mos pusztulását okozza s a mely renyhekórság (flachérie) néven

ismeretes, másrészt azt a penészgombát, a melynek neve mész kór-

ság (muscardine) s a melj* szintén a selyemhernyónak nálunk is

egyik leghirhedtebb pusztítója volt. A kísérlet csak egy évre ter-

jedt s így — kivált a közelebbi adatok ismerete nélkül — nem igen

lehet belle valann következtetést vonni.
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A ki Z(')lyoni váriuogyenek a vas-ntaktól szelt völgyeiben iita-

7Ak és olyan helyen szétteicint, a hol a, vármegye pompás fenyve-

seire gyönyör kilátás 'nyílik, sokszor láthathatja, hogy a fenyvel

borított hegyoldalak, kivált ha a nap keUöképen megvilágítja azokat,

sajátságos vcirhen^^es színek. Ez a beteg szín pedig nemcsak az

utóbbi években (1912— líJUj volt elször látható, hanem esett errl

panasz már lS92-ben (Radin, Erdköz, (Jlaszka, Péteri) is. Ezeknek

a fenyveseknek — leginkább a jegenyefenj'-nek (Ahies peciinata D. 0.)

— a ^'Gres színt az a levél- és (t-) rágás adja, a melyben a Cticoeeia

(Totrix) murínand Hb., Steganojytycha rufimürana It.-ScH. és rokonaik

hernyóinak része van ; az 1892. évi kártev a jelentések szerint

CacoéciaJiistríonana Fr. volt, de mivel ez a luczfeny {Pimis excelsa

L.-K.) ellensége, holott a zólyomi Icártev a jegenyefenyben tett

kárt, azért valószín, "hogy a név téves. Mindezeknek a hazai Ivár-

tcvknek életébl vajmi keveset tudinik. Azt már évrl-évre látjuk,

hogy a völgyekben, — de más fenyvesekben is, így e sorok írójá-

nak saját tapasztalata szerint a jelen század elején a Herkulesfürd

feletti erdknek a Cserna-patak balpartján lév részében a lucz-

fenylcben is — ez a kártétel ha nem is állandó, de legalább igen

gyakori, azonban e kár okozóiról, hazai viszonyairól, a kár mérté-

kérl, erdgazdasági jelentségérl vajmi Iceveset tudunk

!

Pedig e téren még sok volna a tennivaló és a mint az alábbi

eset bizonyítja, — sok lehetne az eredmény is akár tudományos,

akár gazdasági értelemben véve. Egy horvát vármegyébl (Modrus-

Fiiune) lS93-ban az a panasz merült fel, hogy ott a novii erdségben

a jegenyefeny tjét valami rovar bántja. Az eset eleinte- homályos

volt, de a bajnak és az ezt okozó kártevnek tüzetes vizsgálata és

több éven át tartó megfigyelése ós tanulmányozása kiderítették, hogy

az egy fij erdei molyfaj, a SteganoptycJta abiegana üup.,^a mely mint

erdei kártev nemcsak akkor, de még a napjainkban is megjelen leg-

újabb erdgazdasági munkákban ismeretlen és kártétele ma is a

tíVljl)!, hozzá hasonló életmóddal biríj molyokkal annyira összekeve-

rdilc, hogy ezt a rovart " eddig még az erdészeti rovartannak leg-

alaposabb mí\'eli som vették észre. l'ly. a rovar elfordul Krassó-

Szörény vármeg3''ében, a marilla-völgyi ismert szanatoriiuii közelében

lév jegenyefenyvesekben is.^

Rü'v nem kevésbé tanulságos és erdgazdaságilag fontos erdei

káreset volt a kétsávos tíilgybogár — a Coraebus bifascialas Oliv. —
elfordulása is. Az eset 1888—S9-ben és még késbben is Borsód-

vármegyékben, a Ih"ikl\'-begység ili'liiyiiG'ati és a Mátra-hegység keleti

1 Dr. Horváth Gk/a : A jegenyefeny új rovarellensége. (Természet-

rajzi Füzetek, XIX, 1896, 187).
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lejtin fordult el. Egy bizottság-, a melyben Dr. Horváth Gézán

kívül erdszakértk is részt vettek, megvizsg-álta az esetet, kiderítette

a kár okát és javaslatot tett az óvóintézkedésekre nézve is. Ez a

bogár elfordult késbben (1908.) a barsi, nyitrai, st a pozsony-

megyei tölgyesekben is. A mit Horváth 1888—89-ben ennek a

bogárnak életébl kiderített, ahhoz a késbbi kutatás már vajmi

kevéssel járult hozzá.^

Az erdségek, kivált a lomberdk szempontjából nagy jelent-

sége van a cserebogárnak is, de ezzel egyéb okokból is a mez-
gazdasági kártevk között fogok foglalkozni.

A zólyomi erdségeknek, kivált az ottani fenyveseknek (Dob-

rocs, Benesháza, P^eketebalog, Karám) 1886— 1893-ig tömegesebb

ellensége támadt az erdei vinczellérbogarakban, az Otiorrhynchus-

nemzetségbe tartozó hosszúfej bogarakban. Ezek, u. m. 0. niger ¥b.,

corvus BoH., és irritans Hbst. a 8—15 éves luczfeny fiatal hajtá-

sait 30, 40, st 200 k. holdnyi területen rongálták. Az 0. corvus Boh.

csak nálunk fordult el mint kártev, de az 0. m'ger-nél kisebb szám-

ban. (Míg pl. Benesházán 1886-ban 73 k. holdnyi területen a niger-

fajból 57 liternyi bog-arat szedtek össze, a corvíis-hó\ csak 9 liter került!)

A krisbarkó — Stereomjchus fraxini De Geer (Cionus fraxini

auct.) — a mel}'' majdnem mindenütt akad, a hol a krisfa n, a

szerémségi krisfaerdkben 1886-tól kezdve a 90-es évek elejéig és

bizonyára azóta is majdnem állandó lakó.

A hazai szú-félék ! Ez nálunk Magyarországon az erdei rovar-

tannak a - legkevésbé bolygatott és a legkevésbé ismert kérdése !

A szú-félék rendszertanáról, életmódjáról, erdgazdasági jelentsé-

gérl a külföld (st újabban már Észak-Amerika is) köteteket kötetek

után mutat fel ; mi pedig még azt sem tudjuk, hogy erdgazdasá-

gunkat milyen szú-fajok bántják és értékét állandóan csökkentik.

Mintha a „betz" és a „görbefogú" szú-n kívül más faj nem is volna !

Hogy azonban ebben a tekintetben hogyan állunk, azt eléggé

jellemzi az elbb már említett Xyleborus monographus és dryographus

esete ! Már pedig a szú-kérdés az erd életének egyik legfontosabb

kérdése. Lám! Mily másként gondolkozik a legújabb okszer (értsd:

vérszemes) erdgazda, az amerikai ember ! Az Amerikába behúrczolt

gyapjaspille és sárgafarú pillén kívül elssorban a szú-félék kérdése

az, a melybe belefogott, hogy erdeinek életét biztosítsa,

^

1 Az erre a rovarra vonatkozó ismereteket összefoglalta Vadas Jen :

A sávos tölgybogár biológiája és erdgazdasági jelentsége (Erdészeti kísér-

letek. 1913, p. 1— 17.) czímü tanulmányában.
2 HopKiNs : Barkbeetles of the Genus Dendroctomis. (Washington, 1909)

;

The Genus Dendroctonus (1909) és Preliminary classiflcation of the super-

family Scolüoidea (1915).
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Bennünket azonban oz a kérdés — mint a biológia kérdése —
egyéb oknál fognia is érint. A mi sík erdeink, kivált a szil- és a

líriserdk a Krös-folj^ók mentén egjn^e jobban érzik az ottani

talaj-vizek elhel3"ezésének, apadásának következményeit, a mennyi-

ben azokat e folyók medrének szabál3^ozása okozta ! Az alászálló

talajvíz folytán a kris- és a szilfa, a mely a Biharnak njaigati vidé-

kén szép erdségeket alkotott, már 1901-ben kezdett a szú-féléknek

áldozatul esni. A szilfa persze a száraz talajban csúcsaszályba esett

s az így betegesked fát kikezdte a két leggyakord^b ellensége, a

nagy és a kis szílfa-szú [Eccoplofjaster scolyius Fb. [= Scohjlus Geoffroyi

Güeze] és az E. vmUistrintus Maiísm.), a mely aztán a betegesked
részeken elszaporodva, meglepi ismételten az egészséges részeket

s azokat a rajzó bogár olyan kitartással és ismételten olyan ervel

támadja és fertzi meg, a míg végre áldozatul nem esnek neki a

legszebb és legértékesebb szilfák, a melyeknek ipari czélokra szánt

fája, mint afféle szuvas fa, már jelentékenyen veszít az értékébl.

Ug3^anezt mondhatjuk a krisfáról, a melyet éppen ú^y, ugyan-

ezeken a bihari helj^eken s ugyanannál az oknál fogva megtámadott

és lassankint a pusztulás szélére vitt a nagy és a kis krisfa-sz

[Hylesinus crenatus F. és a H. fraxini F.). A helj-zet ezzel a sík

erdkre nézve egyre válságosabb lesz : pusztáinak a síkon a tölgye-

sek (lásd a lomblevel erdket pusztító hernyókról elmondottakat) és

utánuk jDusztúlnak ugyanitt a szil- és krisfák is ! Igaz, hogy a

síkság erdeire újabban rossz idk járnak és az egyre terjed gabona-

termesztés mind jobban és jobban szorítja az erdt a hegyekre, a

feltétlenül erdtalaj ú hegyekre, de hogy ez vájjon mindenképen jó

lesz-e, ahhoz nemcsak éghajlattani, hanem egészségügyi szempontból

is ítélve, talán több szó fér

!

A hs czinczér [Cerambyx cerdo L.) lárvájának lassú, elvénült

tölgyeket igazán rl nudvája, a mint az 1886-tól 1893-ig szóló jelen-

tésekbl látható, Arad vármegye Csálai erdejében (0-Pécska) és

Szerem vm. néhány erdgondnokságában szünet nélkül tart ; de ezt

nemcsak errl a vidékrl, hanem az ország összes tájékáról mond-

hatjuk, legyen az akár Gíidöll erds-legels határának egyik-másik

ritka, de vén tölgyfája, akái* üebreczen „nagyerdejének" össze-vissza

töredezett koronájú tölg^^e. Kétségtelen, hogy a hsczinczér tönkre-

teheti az idsebb tölgy ipari értékét, de azért még sem vagyunk

tisztában e boglárral, pedig az emiitett síksági rossz, elhagyatott erdk
tíilgyeinek nagy fertzöttségo s a heg3^ek pompás, öreg tölgyeinek

igazán színtiszta, egészséges, de egyre fog^'^óban lév fája — kellene,

hogy e kérdésrl gondolkozóba ejtsen bennünket

!

Nem elsrend erdei kártev iig^^an a levéldarazsak közé tar-

tozó és az erdei fenyn él Lophijrus rufus Kl. s mégis újabban
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otyan rovar ez nálunk, a mely az erdgazda érdekét nag-yon is

közelrl érinti. A mióta kivált az osztrák, vagy a fekete feny (Pinus

nigra Arn. vagy más néven austriaca Höss.) a mi homokjainkon, de

egyéb hel3'eken is kiváló figyelemben részesül és sokfelé ültetik, igy

a Karst-nak egyik-másik részén is, ennek az erdei fenj^ödarázs

lárvái (ál-hemjí-ói) ug3^ancsak gáncsot vetnek. Ez a darázs a telepí-

tésekkel lépést tartva, még ennek az évszáznak els tizedében is

egyre nagyobb számban mutatkozik.

Említésre érdemes még a kocsányos tölgyfa-csemeték gyökerén

Vadászerdn (Temesvár mellett) 1888-ban talált Phylloxera coriicalis

Kl., mel}^ annyiban érdekes, mert errl a fiUokszéra-fajról a múltban

csak az volt ismeretes, hogy a tülg}^ derekán és ko^kn él. (A szl
fillokszéráján kívül él nálunk még egy harmadik fillokszéra-faj is, a

Phylloxera quercus B. d. Fonsc, a mely nj^áron a csertölgy levelén

ol3''kor igen nagy számban található.)

Ennél a rovarnál nagj^obb jelentsége van nálunk az akáczfa

paizstetjének. Ez a paizstet az az ajDró, fél bors-szemnyi nagj^ságú

rovar, a mel}^ május végén és júniusban eg3^szerre sokszor igen nag3'

számban látható a mi közönséges akáczaink eg3^- vagy kétéves haj-

tásain. A tudomány eleinte újnak, eddig ismeretlen fajnak tartotta és

DouGLAS 1890-ben csakugyan az akáczfa j)aizstetaje, Lecanium robi-

nariimi Dougl. néven il3''emiek le is írta. Ez a rovar nálunk a múlt

század 80-as évei végén leginkább a homokterületen (Szeged és

vidéke), de lassankint az egész országban, tehát a kötött talajon is.

nagy gondot okozott, mert a paizstet g3"ors terjedése, nag3^ szám-

ban való elfordulása, közhit szerint már-már az akáczfának szinte

pusztulását jelezte" s a terjed rovarnak nemcsak erd-, hanem mez-
gazdasági jelentsége is támadt. Hiszen nálunk szinte nehéz elkép-

zelni, hog3^ az akáczfának mi a nagyobb jelentsége, az erd- vagy
a mezgazdasági-e ? A mai alföldi mag3''ar mezgazda szinte el sem
képzelhet az akáczfa nélkül, a mel3' neki nemcsak az összes gazda-

sági szerszám- és tüzelfáját adja s a mellett a gazdaságiban majd-

nem minden gondozás nélkül és ol3"an gyorsan n. mint talán e'g3'etlen

más haszonfa sem !

Szerencsére azonban kitnt, hogy az akáczfaiDaizstet még sem
otyan végzetes ellenség, mint eleinte híre terjedt. A beteg, rossz

hel3^en növ akáczfát bizon3^ megviseli e rovar és ki is jDusztítja

;

viszont az ers növés és neki való hel3'en (akár a futó homokon,
akár a kötött talajban) növ akáczfa vígan n és ha tavasszal faka-

dáskor, a mikor a millión3á paizstet szívogat rajta, lombja kifejlesz-

tésével 8— 10 nappal késik is, de már virágzásakor és késbben meg
sem látszik rajta ezen elmaradásnak n3"oma.

Ezzel a rovarral, mint hazai új állattal szintén behatóbban fog-
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lalkozott Dr. Horváth Géza és vizsgálatainak eredmén3''e részint a

felettes hatóság- útján terjedt el az erdliatóságok között, részint tudo-

mányos fol3^óiratban látott napvilágot. ^ Errl a rovarról eleinte az

volt a vélemény, hog^' magyar eredet állat, mert hiszen az akáczfa

shazájában és másntt, a hol ez a hasznos fa elterjedt és meghono-
sodott, ez a paizstct rajta nem fordult el, de miután idvel kitnt,

hog}^ ez az állat elfordul Német- és Francziaországban, st Paris

közelében is, Maiíchal e kérdést 1907-ben ismét vizsgálat alá vette

s akkor kitnt, hogy ez a paizstet nem egyél), mint a somfán éf
és régóta ismert Lccaníniu comi Bouci-ié nev faj. A somon és az

akáczon él két paizstet között lényog-es alakú vagy életmódbeli

különbség nincs s ha mégis mindenáron meg kellene állapítani valami

eltérést, akkor ez csak az lehet, hogy a szóbanforgó paizstet az akácz-

fán szívesebben és szinte mohóbban és vígabban él, mint a somfán s az

elbbin mindig tömeo-esebben is akad, mint az utóbbin ; végül hogv

az akáczon él paizstet, talán neki jobban megfelel gazdanövényen,

általában kissé nagyobbra és ersebbro n, mint a somfán. Nálunk

.

nem ritka a som, ha nem is olyan közönséges, mint az akáczfa,

mégis ugyancsak kell keresni olyan somfát vagy bokrot, a mely

paizstetves s ha paizstetv^es is, a paizstet csak elvétve fordul el
rajta. Szinte azt mondhatnók, hogy az az akáczfáról jutott rá! Mert

nálunk majdnem megszokott s az Alföldön, a paizstetves akáczfa

hazájában szintén rendes dolog, hogy a paizstetves akáczfáról elkerül

a paizstet minden más, akár éves, akár ével, akár dudvaszárú, akár

fás növényre ! Ahogyan az akáczfa közelében növ szl, almafa és

og3^éb gyümölcs — vagy díszfa (pl. rózsafa) paizstetves lehet, azon-

képen paizstetves lehet az ugyanott növ kender, burgon^^a, czukor-

répa és sok más gazdasági növény. Az akáczfa j^aizstetje ezek

alapján tehát elvesztette eredeti tudományos nevét s ma az már leg-

feljebb csak mint EnU'canitim comi Bouché var. robiniaruin Dougl.

szei^epel.-

Végül az erdei kártev rovarok közül hadd emlékezzem meg
az — áskáró 1 ! Nálunk, azt hiszem, hogy nincsen erdgondnok, a ki,

ha csemetekertje van, a pajor-ról (pajor a cserebogár lárvája) és az

áská-ról állandóan és a legelkeseredettebben nem panaszkodnék. Ha

1 Dr. Horváth Géza : Az akáczfák paizstetvérl. (Math. és Természettud.

Értesít. IX, 156—164.)

- V. Marchat, : Notes siir les Co.chenílles. (Ann. Soc. Ent. Franca.

Paris, 1908, p. 264.)

Illés NAndor : Az akáczfa-paizstetíí kérdése Magyarországon. Buda-

pest, 1896.

Jablonowski József: A szl és egyéb gazdasági növények paizs-

tetvei. (Kísérletügyi Közlem. XIX. 1916, p. 170.)
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az erdgüiidnukságljan minden rendben van, (ie az áska a csemete-

kertben mégis garázdálkodik és a különféle csemetének a nyár els
felében hol szerényen csak 10—15, hol jobban 35-50, hol teljes

ervel 70— 80"/o-át teszi tönkre, mert gyökerüket részben lehámozza,

részben teljesen megrág-ja. Egy marostorda-vármegyei erdögondnok-

ság 6 esztend alatt 2-3-szor panaszkodik az áska elleji, a mely

név alatt tulajdonképen a közönséges lótet lappang. Az összes

erdgazdaságunkban az. a panasz, hogy a lótet már a csemetékben

okozott nagy kárnál fogva csak növényev lehet. Az igazság tulaj-

donképen az, hogy a lótet a legtöbbször nedves helj'en és bven
trágyázott földben él, a hol sok a földi giliszta ; tavasszal és a nyár

elején ez a ftápláléka — ha a giliszta a föld felszínén van ! Pollen-

ben száraz és tartós melegben, ha a csemetekert talaja kiszárad s a

giliszta jó mélyre lehúzódik, a hová a lótet nem egyhamar mehet

utána, kénytelen a lótet azzal beérni, a mihez hozzáfér s eszi a

csemetekertben a fiatal, egy-két éves csemetegyökerek héját és puhább
gyökerét és eszi vagy hasonló oknál fogva, vagy ha elbb kifogta a

gilisztát, a konyhakertben a húsos és még puhább gj'öker veteme-

nyeket is !

Noha a 38 esztends idszakból az erdgazdasági kártevk
sorából érdemes és tanulságos dolog volna, ha még több adatot

hoznék fel, azonban elég legyen ennyi is ! Ebbl mindenesetre látjuk,

hogy az erdgazdának már a múltban is elég baja volt a kártev

rovarokkal s még több baja-gondja lesz ezután ! Akárhogy forgatjuk

a dolgot, a vége mégis csak az lesz, hogy az erdészembernek, tartsa

is magát bármennyire „praktikus ember"-nek, foglalkoznia kell a

némely erdészember szemében csak elméleti tudománynak tartott

rovartannal ! A ki ma a rovartant még mindig csak szórakoztató

foglalkozásnak tartja, az — hiába van a zsebében az erdmérnöki
kitn oklevél — nem fogja ismerni a gondjára bízott erd titok-

zatos életét

!

*

Az erdgazdaságnál nagyobb befektetéssel és több munkával

dolgozik a szkebb értelemben vett mezgazdaság és annak a talaj

megmunkálásában, kihasználásában tökéletesebb ágai a szlészet és

a kertészet és a mint ezek belterjességük arányában emelkednek

;

emelkednek ugyanilyen arányban az így termesztett növények rovar-

ellenségei is. Ha sok rovarellensége van a majdnem magára hagyott

erdségnek, akkor e szerint még több rovarellensége lehet a rovarok

világából a kalászt s egyebet term meznek, a szlt és gyümölcsöt

term szls- és gyümölcsöskertnek

!

A letelt hosszú idszak jellemzését talán ugyancsak a szl-
gazdaság rovarellenségeinek ismertetésével, kezdhetem meg\ mert
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liitízeii az új intézet, az Ország'os Phylloxera-Kisérleti Állu-

más is — az akkori idk felfogása szerint — a szlellenségek leg-

nagyobbikával, a szltetvel (Phijlloxera vasiatrix Pl.) foglalkozott.

A baj ritkán jár magában. Ez bebizonyult a hazai szleinkben,

a mint azokat a fillokszéra kikezdte.

Már 1884-ben kezddik a panasz a szliloncza, a Toririx Pil-

leriana Schiff. ellen ; eleinte Heves-, Pest- és Torontál-vármegyékben

szórványosan, majd tömegesebben Krassó-Szörényben (Langenfeld),

Temesben Verseczen és Fehértemplomon is. A pusztítás itt 1893-ig'

ol3"an nagy volt, hogy a kormány 1885-ben az akkori értékszámítás

szerint a 140 ezer forintnyi adóból 41 ezer forintot volt kénytelen

elengedni. Az iloncza-kár a sík fekvés szlkben fordult el. El-
fordult az (Zemplénben) a mádi szlkben is, de csak egy évig,

egyébként azonban mindig csak sík, mint akár a kötött talajú, akár

a homoki szlterület lakója. Midn a kilenczvenes években a homoki

szltelepítés a lehet legnagyobb fokra emelkedett, akkor kezdett az

5—6 éves szlkben, de késbben is, egyre számosabban és vesze-

delmes mértékben terjedni ez a rovar. Baja környékén, Nyíregyháza

mellett (Sóstóhegy), Pestmegyében (Izsák, Annatelep), Hevesben

(Gyöngyös vidéke), majd ismét Versecz sz. k. város vidéke az, a

mely napjainkban is sokat szenved ettl a rovartól s nem ritka ott

az olyan szl, a melyben májusban, júniusban alig látható egy-egy

szllevél, ellenben esténkint annál jobban hallható az iloncza sok

százezer hernyójának a rágása!^

A fillokszéra pusztító munkáját súlyosbította és az ellene való

védekezést részben zavarta is a firkáló bogár, az Eumolpus vitis Pab.

vagy helyesebben Adoxus obscurus L. var. vitis Fb. Ennek a bogár-

nak, mint a szl ellenségnek életmódját, mint legels részben már
1873-ban megállapította Dr. Horváth Géza,^ a mikor kimutatta, hogy
lárvája a szl gyökerét rongálja. Majd a nyolczvanas években

kitnt, hogy a kifejldött bogár bántja a szl levelét, zöld vesszejét

és ha sok a bogár, igen érzékeny mértékben a bogyót. Elfordult

úgy a kötött talajokban, mind a homoknak televényes foltjain és

habár nagyobb kárt okoz a sík szlben, nem ritka a szelídebb lej-

tkön sem. Kártétele foltonkint kezd jelentkezni, de 2—3 év múlva

tele lehet vele az egész szl.
A firkáló bogár lárvája súlyosbítja a fillokszéra kártételét, mert

szintén a szl gyökerén élve, rágásával részint gyöngíti, részint el

is öli ezt. Ez a rágása sokszor megakadályozta a fillokszérának szén-

kéneggel való sikeres gyérítését. A hol t. i. sszel és kora tavasszal

1 Sajó K. : A szllevélsodró pille. (Bor. Lap. 1891.)

2 Verhandl. der Zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 1873.
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pl. a talaj nedvessége miatt lehetetlen volt a gyérítés („szénkéneg'ezés"),

ott szokásban volt, hogy azt nyáron a szl elvirágzása és egy kis

es után végezzék el. Az így nyáron gyérített szlkben azonban

néha nem ig'en látszott meg a javulás ; a rossz, iillokszérás szl
csak rossz maradt, a n^^ári gyérítés után is. E jelenségnek küzeleb1)i

megállapításából (pl. Somogyban KercseÜgeten) kiderült, hogy itt a

gyérített szlben két ellenség van : az egyik a hllokszéra, ennek a

nyári gyérítés ártott, a másik ellenség a firkáló bogár, a melynek a

nyári gyérítés nem árthatott, mert kifejldött alakja — a bogár —
éppen akkor tartózkodik a szl földfeletti részein ós rágásával tele-

firkálja a szl levelét, kisebb-nagyobb bogyóját és vonalkázza a

vessz zöld részét. A késbb (júliusban) a tke nyakára letojt tojá-

sából kikel lárva a szlgyökérre húzódik le és mert a nyáron

gyérített szlt a jöv tavaszig, yngy a jöv nyárig az elbb fel-

hozott okoknál fogva nem szokás gyéríteni, azért akadálytalanid

bántja és gyengíti a szlt s így a gyérítést, habár ez megritkította

az egyik ellenséget, a fillokszérát, mégis hiábavalóvá teszi, mert a

firkáló bogár lárvája, a másik ellenség élve maradt ! Hogy ez az eset

kikerülhet legyen, ott a hol a szlt a fillokszéra és a firkáló bogár

lárvája együttesen bántja, a szlt feltétlenül sszel vagy kora tavasz-

szal kell gyéríteni, hogy a szénkéneg egyszerre találhassa és meg-

ölhesse, illetleg ritkíthassa mindkét kártevt

!

A firkáló bogár talán a legészakibb fekvés hazai szlket
kivéve, Magyarország szlterm vidékének legnagyobb részében

elfordul -és leginkább a sík, vagy a kissé lejts szlket bántja.

Úgy az erdségnek, mind a hazai szlsgazdaságnak meg van

a maga vinozellérbogara ! Nem tekintve azt, hogy a lárvakorában

els sorban a luczernagyökerén él nagy hamvas vinczellérbogár

{Oliorrlujnc.lms ligusiici L.) tavasszal, a szl fakadása idején majdnem
mindenütt megtalálható a szlben, a hol a szl duzzadó szemét,

fiatal hajtását elpusztíthatja ; a nj^árfa vinozellérbogara {Oiiorrhjnchus

populeti BoH.), hazai párja az erdgazdasági jelentséggel bíró Oiiorr-

hynchus corvus BoH.-nak (1. az erdei kártevk között), nálunk már
telepítés-történeti nevezetességre tett szert. A. mint azt Wény János

1885-ben kikutatta,^ az elbb említett Langenfeld telepes község-

határától mintegy 5 km.-nyi távolságban és ettl délnyugatra feküdt

0-Kruglica telepes község, a melynek szljét az Otiorrhynchus poim-

leii BoH. már 1753 eltt olyan mértékben lepte meg, hogy ez a község

az említett évben teljesen feloszlott. Ugyanez az eset megismétldött

1830-ban is. a mikor a szomszédok az elbb említett és felhagyott

1 Wény János : A szlnek egy ismeretlen ellensége. (Rovart. Lapok.

III, 1886. p. 3.)
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ó-kruglicai területre ismét szlt telepítettek, mert ugyanez a bogár

bántotta most is a szlt. Midn pedig a langenfeldiek az elbbi

helytl mintegy 5 km.-nyi távolságban ismét szlt akartak telepí-

teni, a bogár csak megjelent újra, de a szlket már nem ez, hanem

az idközben oda is elkerült hatalmasabb fillokszéra irtotta ki

!

Valószín, hogy az OUorrhynchus populeti ezen a vidéken

eredetileg nem a szln, hanem más bokron, vagy valamely dudva-

szárú növényen él és csak ha szlt telepítenek oda, vándorol arra

tömegesen. A bogár életének egyéb viszonyai különben ma is

ismeretlenek.

Az elbb említett vinczellérbogáron kívül gyakori volt 1911-tl

1916-ig az Oliorrliynchus lavandus Germ., de ez csak májusban-jnius-

ban jelenik meg és a szllevélnek csak a szélét csipkézi ki, holott

az említett másik két bogár korai és már a fakadás idején verdik

össze a szlben.
A múlt század 80-as és 90-es éveiben telepített homoki szlk-

ben, ha nem is lehetett baj a fillokszérával, annál több gondot okoz-

tak egyéb rovarok, kivált míg- a telepítés csak szórványosan történt

s a szlk között vagy szomszédságában megmaradt a régi gyep,

vagy másra használt terület.

A legtöbb panaszt okozta eleinte a már régibb idkbl is ismert

kendermagbogár (Periielus familiáris Boh.), a mel}^ már márcziusban

mutatkozik és kora áprilisban kirágja a szlvessz term szemét,

de a szln kívül meglepheti más fásnövén}^ rügyet is, így a gyü-

mölcsfákét és az akáozfáét is. Hogy ez a bogár hol tölti lárva-korát

és melyik növényen él, azt még a inai napig sem tudjuk. Ha azonban

egybevetem a dolgot azzal, hogy noha ez a bogár mai nap is csak

akad, de egyre kisebb számban ott, a hol az . egész homok, vagy

annak egybefügg nagy része, be van telepítve szlvel, akkor abból

arra a következtetésre jutok, hogy lárvája a futóhomok növényzetén,

még pedig elssorban az ott megterm ffélék gj^ökerén él. Ebben

megersít nemcsak a homok füves gyöpjeinek apadása, mely a szl-
vel betelepített területen oka a kendermagbogár apadásának is, ha-

nem az is, hogy a 90-es évek végén a kendermagbogár korai meg-

jelenésekor a bogarat Örkényben a füves-gyepes homoki utakon nagy

számban találtara, holott a szlben, a melytl csak egy léczes kerí-

tés választotta el, egy sem volt. Királyhalmán a szl széles gyepes

útján látta azt Vadász Emil is, a mikor még — talán 1909— 10-ben

— ott szlészkedett. A mikor azonban ugyanezen év augusztusában

és szén ugyanezeken a helyeken kerestük a lárváját és a kiemelt

homokot átszitáltuk, lárvájára nem akadtunk. Ez azonban még nem
véglegesen tagadó bizonyíték, mert hogy a homokban van olyan lárva,

a mely a kengermagbogáré lehet, azt onnan sejtem, hogy ebben az
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idben kaptunk egyszer télen Inárcs-Kakucsról egy új telepestl, a

ki szlvel beültetend homokját akkor forgattatta, olyan apró,

lábatlan, ránczos és hajlott test lárvákat, a mel3^ek határozottan

csak valamely hosszú fej bogár {Cnrculionida) lárvái lehettek. A lár-

vákat, mintegy 30 - 40 drbot az illet tulajdonos vinczellérje hozta,

de sajnos, már élettelenül és megszáradva. A vincellértl megtudtam,

hogy az az apróság igen bven van és nem gyzik a szedését

Sajnos, hogy akkor a további utánjárásom medd volt.

Annyi bizonyos, hogy noha akad a homokon ezen bogár ellen

panasz, az ma már nem olyan gyakori és nem szól olyan nagy

károkról, mint még a múlt század 90-es éveiben is. Ennek oka véle-

ményem szerint a megfogadott homoki füves gyep.

Hasonló jelentség a zöld cserebogár, az Anomala vilis Fabk.,

ez is homoki szlpusztító. Legelször a pestmegyei homokon tnt fel

ennek a bogárnak szllombpusztító természete ; mihelyt itt június-

ban a rozs aratása megkezddött, anásnap a homoki szlben már

akadt zöld cserebogár is. És jaj volt annak a szlnek, a mely köz-

vetetlenül a szántóföldek mellett feküdt ! A bogár ezrév^el tódúlt

innen a szlbe s eleinte a szl széls sorait csapatosan lepte meg
s a meglepett sorban az egyes tkéket hegyétl lefelé teljesen lerágta.

Ha így haladva, 3—4 sor szlt tönkre tett, elszéledt a szl egyes

tkéi között s egyenkint ezeket a tkéket, vagy egyes kimagasló

fákat, kivált a cseresznyét rágta. Körülbelül egy hónapi pusztítás

után eltnik a vele egyidben, de jelentéktelen számban jelentkez

rezes cserebogárral, az Anomala aenea De Geer (A. Frischii F.)-val

együtt. A zöld cserebogár szintén a múlt század vége felé volt jelen-

tékeny, mert a teljes záródású szlterületen talán csak a cseresznye-

fákon folytat némi levélpusztítást s ama szlkben, a melyek többé-

kevésbé szántófölddel vannak körülvéve. A lárvája (szintén pajor) a

szlben ritkán található s ez véleményem szerint annak a jele, hogy
az nem is él a szlben, hanem inkább ama földeken, a melyek fel-

színe mégis gyepesebb, gyomosabb, mint a zöld cserebogár rajzása-

kor javában virító szl talaja. Tojása lerakására inkább kínálkoznak

a tarlók és a legelk. Utóbbi esztendkben a szlkbl csak elvétve

hallható ellene panasz.

Ugyancsak a homoki szlmívelés újabb kezdete idején tett

szert hírhedt névre a kallócserebogár vagy arató bogár, a Polyphylla

fullo L. Hogy ez a legnagyobb és legszebb hazai cserebogarunk csak

a homokon él, az ismert dolog volt ; ismeretes dolog róla az is, hogy
bogárkorában eszi a homoki gyümölcsfák — kivált almafák — leve-

lét ; de hogy hatalmas — 6 — 8 cm. hosszú pajorja valóságos farkasa

a szltelepítés végett elültetett szlvessznek, legyen az sima vagy

gyökeres vessz, az csak akkor tnt ki, a mikor a homoki szls-
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gazdák mohón fogtak hozzá a homoki szltelepítéshez s a mikor

leg-többször az évszázados, buczkás, homoki legelt nagyjából elegyen-

gették, megforgatták és százezerszánn^a belerakták a szlvesszt, a

melyet aztán a kallócserebogár pajorja 3—4 hónap alatt teljesen

kipusztított. Volt eset, hogy 3—4 kat. holdon a tavasszal elültetett

1'2—15,000 drb vesszbl augnsztusban összesen már csak 8—10 drb

él vessz maradt meg. Evek teltek bele, míg a homoki telepítk

megtanulták, hogy a homok beültetése eltt a talaj forgatásakor ki

kell szedni az arató bogár imjorjának apraját-nagyját, mert mennél

alaposabbí;i,n kiszedik, annál kevesebb azután a kár az új ültetésben.

Ma már ez az eljárás, t. i. a pajornak szedése a talajnak 70—80
cm.-re való forgatásakor, ol3^an általános és bevált óvómunka, hogy
azt már minden kis szltelepít híven követi. Ha a telepítés els
éve baj nélkül, vag}^ 5— 10^'o-nyi hiánnj^ai végzdött, akkor az új

szl biztosítva van.

... De nincs ellene biztosítva az összes, talán elhanyagolt szl,
ha azt vagy a gaz veri fel, vagy ha az elgyengült sz'ílt, hogy mégis

legyen haszon benne, konyhakerti növénnj'-el, burgonyával, babbal

vetik be, mert a kallócserebogár pajorja tönkre teheti elbb e vete-

ményt s utána az öreg 20—30 esztends szltkéket. Ennek a jelen-

ségnek okát abban látom, hogy az aratás táján rajzó bogár a szl-
vel és mindenféle kerti veteménnyel srn teleültetett homokot olybá

veszi, mint a srn bentt parlagot és a mint abba, hasonlóképen

ebbe is rakja tojását. A kikel pajor eleinte a szlsorokba ültetett

zöldségfélék vagy gyomok gyökerével él, de ha ezek augusztusban

és szeptemberben elfogynak, vagy a mikor tavasszal ezek még nin-

csenek is meg : az egyre növ és egyre falánkabb természet pajor

a szl gyökerét eszi és — mint azt például 19r2-ben és lOlo-ban

Csongrádon láthattam, a hol a kár igen jelentékeny volt — bele-

rágódik az öreg, karvastagságú gyökerek belsejébe is, holott a véko-

nyat vagy csak lehámozza, vagy elrágja egészen.

A term szlben a rendszeres pajorírtás ki van zárva s mert

a veszedelem e tekintetben nagy, Csongrádon a bogár ellen a követ-

kez védekezésmódot akarjuk meghonosítani :

Minthogy már 1898. és 1900-ban láttam, hogy Örkényben a

rajzó kallócserebogár nappal nagyon szeret az erdei és a fekete-

fenyn meghúzódni s arról könnyen leszedhet is és továbbá, mert

ugyanezt megersítette Csongrádon is egy magányosan álló erdei

feny, mert a bogár rajzásakor a szomszédos gyümölcsfákon nem
akadt aratóbogár, holott ezen a fenyn napokon át újra meg újra

szedhet volt az. Ezért a szegedi m. kir. erdhívatal fnökével, Kiss

Ferencz ferdtanácsos barátommal — a felettes minisztérium hozzá-

járulásával — abban állapodtunk meg, hogy Csongrád község 4000 k.
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holdnál nagyobb szljének fenyegetett pontjain a szlk között meg-

honosítjuk kisebb-nagyobb, hármas-négyes csoportokban a fekete

fenyt. A telepítés kezdete — az eliskolázás — pompásan sikerült

és ez a fenj'-faj, úgy mint más homokon, Csongrádon is pompásan

n. A szétültetésben azonban — sajnos — a háború és a vele járó

közigazgatási, meg egyéb nyomorúság egyelre megakasztott. Hogy
ez a bogár szereti a fekete fenyt, ezt Kiss barátommal 1917-ben

tavasszal, az általános fakadás eltt is láttuk, mert még 8 hónappal

a bogár rajzása után is találtunk a szép és fiatal fenyvesben több

élettelen kallócserebogarat

!

Nevezetes története van ebben az idszakban a közönséges

cserebogárnak is. Hog}^ a cserebogár, mint lombpusztíto úgy az

erdészetben, mint a gyümölcs- és díszkertészetben hírhedt nev állat,

valamint hogy a mezgazdaság mindennem termesztett növényének

akár fás, akár húsos gyökerét egyenl mohósággal pusztítja a bogár

lárvája, pajorja, a szántás-kukacz, az általánosan ismeretes. Kártéte-

lének meggátlását czélozza az 1894-ben meghozott XII. törvényczikk,

a melynek 50. szakasza elrendeli, hogy „a cserebogarak tömeges

megjelenésük alkalmával is megfelel módon pusztítandók !"

A megfelel pusztítástól, t. i. a cserebogár általános irtásától

azonban egyelre még messze állunk, de azért a lefolyt 38 esztend

alatt mégis nagy lépést tettünk elre.

Az egyik lépés az, hogy most már tisztában vagyunk a csere-

bogár hazai rajzásával, azaz hogy melyik esztendben és hol rajzik

a bogár ? Ennek a vizsgálatnak alapját már szintén Dr. Horváth
Géza vetette meg 1893 ban, a mikor a rendelkezésére álló kevés

adatból is megállapította,^ bogy az országban a cserebogár f rajzása

abban az esztendben van, a mely esztend összes számjegyeinek

összege 3-mal maradék nélkül osztható. Ilyen esztend lesz pl. 1920.

Ez az országos cserebogaras év. Az ország délnyugati (Vas-, Zala-,

Somogy-vármegyék alsó) részében a cserebogár azonban az országos

rajzásnál egy évvel korábban, míg az északkeleti részében (Zemplén,

Ung, Szabolcs, Máramarosban) viszont egy évvel késbben rajzik.

Dr. Horváth Géza eme megállapítását kiegészítette azután részben

az erdhatóságoknak, részben a gazdasági tudósítóknak 1899-tl

1907-ig terjed adatgyjtése, amelyeta Rovartani Állomás néhai

adjunktusa, késbben székesfvárosi polgári iskolai igazgató, Lósy
József feldolgozott. Ezek az adatok aztán, a mint azt az Abauj-Torna-

s a szeben-vármegyei kötelez cserebogárírtás általában jól és a sáros-

vármegyei pedig legalább biztatólag igazolja — jó alapjai lehetnek a

1 Dr. Horváth Géza : A cserebogár fejldésének idtartama hazánk-

ban. (Természettud. Közlöny, 1893, p. 184.)
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vánnegyoi hatósági kötelez irtásnak, a mint az a késbben elmon-

dandókból majd kiderül.

Az 1891— 1892. esztendben tett a Rovartani Állomás éppen

olyan nagyobbszabású kísérletet a cserebogár pajorjának biológiai

úton való irtására, mint a mint 1892-ben az apáczalepke hernyóinak

irtására is végrehajtott (1. az erdei kártevk ismertetését). Ez volt a

cserebogár pajorjának a Botryiís tenella Prill. et Delacr. nev penész-

gombával való irtáspróbája. Ez az élete folyásában kevéssé ismert

penészgomba megtámadja a közönséges cserebogár pajorját és benne

.élve, megöli azt. Ámbár ez a dolog már régen ismeretes volt, a

francziák 1891-ben felkapták ezt az ügyet és mert vpletlenül abban

az idben ez a penészgomba nagyobb mértékben fordult el és

nagyobb területen (rétségen) lepte meg a pajort is, hire és még
inkább az irtó hatásához fzött remény, nagy lett. Dr. Horváth Géza,

a ki akkor Francziaországban járt, hozott a gombából megfelel anya-

got, a melyet a Rovartani Állomás mesterségesen elszaporitott és

1892-bén sok ezer tenyészt-csövekben a pajoroktól szenved és a

kísérletben résztvev gazdák között szétosztott. Ez a nagyszabású

kísérlet sajnos eredménytelen volt, vagyis kitnt, hogy az ehhez a

penészgombához fzött remény nem valósult meg. A mesterséges

tenyészetben vígan és egészségesen fejldött a gomba és a fogság-

ban megölte a pajort, de a szabadban nem ; nemcsak, ha a pajort

meghempergettük, a bséges spóra-porban, hanem akkor sem, ha a

pajor a Botrjjtis-es burgonya-szeletbl, vagy akár az ettLa gombá-

tól elpusztított és majdnem kiszáradt (mumifikált) pajorból evett.

Szabadban a nedvesség hiánya és valószínleg a gombát tápláló

(szerves) anyag hiánya is az, a mely fejldését s így a pajor fertz-

hetését is megakadályozza. A kallócserebogár pajorjai teljesen men-

tesek a gombával szemben : nemcsak, hogy megették a fertz
anyagot és baj nélkül éltek az evvel a gombával megfertzött föld-

ben, hanem mint valóságos kannibálok, megették egymásután egymást

is, hogy a végén csak egynéhány pajorfej és egy élpajor maradt.

Ámde a kísérletnek volt mégis egy tanulsága, mert az vezetett

annak a nyomára, hogy nekiink nem kell a gomba hazai meghonosí-

tásával bajlódnunk, a mennyiben az meg van már nálunk is. Elfordu-

lásának egyik helye Liptó-Újvár, a másik Vértes-Nána-puszta (Fehér

vm.) volt, a hol szakképzett erdészemberek a gombát a tle elpusz-

tított pajorokon már akkor megtalálták, mieltt azt ott a Botnjtis

mesterségesen elterjeszthette volna.

Sokkal nagyobb és biztatóbb jelentsége van ama „vármegyei

hatósági kötelez cserebogárírtásnak", a melyet elször és mint e

téren úttör, 1911-ben Abauj-Torna vármegye közönsége megkezdett.

Az 1911. év Abaujban cserebogaras év volt. Az ugyanabban az év-
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ben meghozott szabályrendelet szerint minden birtokos köteles volt

a maga lombfájáról a cserebogarat „megjelenése alkalmával" szedni,

vagy szedetni. A hatóság a szedést nemcsak ellenrizte, hanem
vezette és az összeszedett bogarat — 7610 métermázsát — be is

váltotta. A beváltásra fordított összeget a földtnlajdonosokra föld-

adójuk arányában három évre kivetette és — mondhatnám — majd-

nem úcry hajtotta be, hog}' azt a legtöbb gazda észre sem vette !

Ez fontos dolog ! Mert olcsó volt a védekezés s a velejáró csekély

teher nemcsak a megmentett gyümölcsben és gazdasági kapásnövé-

nyek termésében böv^en megtérült, hanem a bogárért fizetett beváltó

(isszeg is már elre a gazdák zsebébe került, mert hiszen minden

gazda maga adta, vagy adhatta el a gyjtött bogarat s kapta

érette a majd adóban fizetend pénzt is.

Abauj-vármegye derék közönségének szép példája nem maradt

hatás nélkül, mert a következ cserebogaras év idején — 1914-ben —
már nemcsak a szomszédos Sáros-, hanem Borsód-vármegye is csat-

lakozott hozzá, Zemplén lekésett, ellenben Szeben-vármegye szintén

ugyancsak ers kézzel fogott hozzá. Sárosban elég' volt a lelkesedés,

de valamivel több kitartás és buzgóság nem ártott volna kivált az

erds-lombfás felsvidéki falvakban, Borsódban hiány volt mindkett-

ben (de ebben nem a küls hatóságok a hibásak), míg Szebenben

nemcsak a körültekint szászság, hanem az értelmes és hivatását

jól felfogó küls közigazgatási hatóságtól vezetett oláhság is ugyan-

csak szorgalmasan és alaposan végezte a dolgát.

Sajnos, hogy a háború, mint az összes haladásunknak nagy
kerékkötje, itt is beleszólt és sok tervet egyelre halomra döntött.

Ámde Abauj hel3't állott a cserebogárírtás harmadik idszakában is

és végrehajtotta a kötelez irtást 191T-ben is. Az eredménymennjáség
tekintetében — nem vetekedhetik ugyan az els, az 1911. évi irtással,

de a beváltott métermázsa bogár azt igazolja, hogy a vármegye
helyes úton jár és hogy lehet ám dolgozni a mai nehéz és em-
bert nélkülöz viszonyok között is. Ez legyen biztató tanulság a

jövre nézve !

Még sokat kellene vázolnom a hazai szlgazdaságból, hogy
lássuk a kormos szlpillének (Ino ampelopliaga Bayl.), a csajkónak

(Lethrus cephalothes Lax.), a bundásbogárnak {Epicometis liirtella L.)

és sok más rovarnak igazán szokatlan és csak a szlgazdasági viszo-

nyaink kell méltatása útján megérthet jelentségét — de hagyjuk

ezt, hogy a szlmol3^oknak is jusson egy kis hel}^.

A ki eg3^ pillantást vet a 12—13. oldalon közölt táblázatra,

annak azonnal feltnik, hogy az Országos Phylloxera-Kísérleti Állo-

más idejében a szlmolyok közül a nyerges szlmoly {Cocliylis

ambigueUa Hb ) csak két esetben fordult el mint kártev, míg 1894 óta
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egyre tömegesebben akad, a keresztes szölmoly [Endemis hoirana Hb.)

pedig hirtelen csak 1910-ben bukkan fel, hogy azután titokban

elszaporodván, 1912-töl kezdve 1913. és 1914-ben kár dolgában vete-

kedjék a szlnek legveszedelmesebb terméspusztítóival ! E tekintet-

ben nemcsak nálunk van panasz, hanem a borterm külföldön is,

tehát elssorban Francziaországban, Németországban, valamint délen

az olasz földön is. Ott is úgy mint nálunk, eleinte a két nemzedékes

nvers-es szlmolv volt a kártev, de csakhamar annvira helvébe

kerekedett a három nemzedékes, vagy szünetet nem ismer keresztes

szölmoly, hogy némely hel^'en csak éppen mutatóba akadt egj-Q§J

fekete fej ..molykukacz", a nyerges szölmoly hernyója. (A ke-

resztes szölmoly hernyója világosabb, barnás fej.)

Kivéve talán ama szlket, a melyek a szlterm tájéknak

legészakibb részén vannak s amely tájékon a szölmoly csak elvétve

és csak némely esztendben fordul el észrevehet mértékben, az ország

többi szlje tele van hol az egvik, hol a másik, hol egyszerre mindkét

fajjal. Legsúlyosabb a csapás azonban a síkság homoki szliben.

Az ezek ellen évek óta folytatott küzdelem végre-valahára

végéhez közeledik A Rovartani ÁUomás-nak már lS99-ben meg-

indított, de a közbees, 1904-ben megkezdett és 1908-ban befejezett

sáskaírtás miatt megakadt erre vonatkozó kísérletei, a melyeket a

háború nehézségei sem akasztottak meg, lassankint tisztázták ama
nehézségeket, ameh^ek akár a szlmolyok rejtett és nem ismert

életmódja, akár az ajánlott szerek megbízhatatlansága okozott. Most

már. ha a béke munkája megindul, már megmondhatjuk a szls-
gazdának, hogv a csapás ellen miiven munkával, miiven anyaggal

és mikor védekezhetik sikerrel.

Lássunk most a kertgazdasáo-. nevezetesen a gvümölcsöskert

ellenségei közül valamit, a gyümölcsfákat pusztító „hern3'ók"-at, a

melyeknek irtását szintén az említett 1894. évi törvén}' teljes szaba-

tossággal megállapítja. Ez a törvény nem állapítja meg névleg, hogy
melyik az a gyümölcskerti kártev hernyó, a mely irtandó, hanem
körülírással megállapítja a teendt és a kártevt. „Minden birtokos

köteles a fák rügveinek fakadása eltt, legkésbben azonban márczius

hó vég'éig . . . fáit és bokrait a kártékony hernyóktól, illetleg hernyó-

fészkektl és lepketojásoktól megtisztítani s az összegyjtött hernyó-

kat, hernyófészkeket és lepketojásokat elégetni. A késbb mutatkozó

heriiyók . . . megjelenésük alkalmával — (tehát ngy mint a csereboga-

rak) — is megfelel módon pusztítandók.

A törvény értelme, de a hivatalos magyarázat a „kártékony

hernyók", a „ hernyófészkek ^" és a lepketojások kifejezése alatt a
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galagonya pillang-ó (Aporia crataegi. L.) és a sárgafarú pille

{Porlhfsia chryftoirlioiui L.) u. n. téli fészkeit, illetleg az ezekben a

,,kis" és „nagy hernyófészek"-ben (összehúzott és színükön lehámo-

zott levelekben) telel apró hernyókat, valamint a tojás-alakban telel

gyapjas- (Limanlria dispar L.) és g^airspille {Gostropacha neusiria L.)

tojásait érti. A „késbb rautatlíozó hernyók"-on a téli araszolok her-

n3^óit és még inkább a „májusi hernyók^'-at, másként a „pókhálós

molyok"-nak ( Hyponommla) szintén kisebb-nagyobb, de laza fészkek-

ben elforduló hernyóit értjük. A csatolt táblázat számai természe-

tesen nem felelnek meg a valóságnak, különösen hogy ezek a kár-

tevk csak az ott feltüntetett számokban fordultak el, de ezek a

számok mindazonáltal tanulságosak. Leggyakoribb a panasz a gala-

gonyapille honwója ellen, mert ez kivált a szilvafákon, de kisebb

mértékben az alma- és egyéb gyümölcsfákon is, a leggyakoribb és

a legtömegesebb is ; hiszen jó esztendben van ol3^an nagj^obb

szilvafa, a melynek minden hajtás hegyén Qgy-Qgy kis fészek fityeg.

Utána következik a sárgafarú pille, sokszor ökölnyi nagy fészke ; ez

ritkább és inkább már erdészeti kártev (a tölgyesekben), de mert

nagy a fészke, a g'azda is könnj^en bukkan rája. Feltn még a

szintén elssorban erdgazdasági jelentség gyapjaspille is, mert

szokatlan alakú tojáscsomója szintén szembetn ; de már a gyrs-
pille, a mely talán inkább a gyümölcsösök ellensége, noha nem ritka

a fiatal tölg^^esekben is, bizony kisebb számban fordul el, ámbár
egyébként a közpanasz ellene mégis nagy ! Ennek oka, hogy tojás-

gyrjét nehezebben lehet megtalálni, kis, de nag\'szám hernyója

eleinte csak rejtve lapj^ang, keveset pusztít, holott ha fél nagyságát

elérte, annyira falánk, hogy egy-két nap lefotyása alatt lekopaszt-

hatja a nagyobb fa lombjának felét is !

A védekezés a fészkek- és lepketojások irtásával nehezen, st
— mondhatom — meglehetsen fogyatékosan folyik. Ott azonban, a.

hol az almamoty ellen meghonosodott már az uránia-zölddel való

rendszeres évi permetezés már-már alig okoz gondot ez az elbb
említett négy hernyó-ellenség. Oka abban rejlik, hogy az arzénes-

lombból ev és fészkét szöv hernyó, valamint a tavasszal kikel

hernyó is, a mely szintén a mérges levélbl eszik, rendszerint an}^-

nyira kipusztul, hogy a következ évben csak az idegenbl érkez
ivadék okoz bajt, de ez — kertgazdasági értelemben véve — rende-

sen már jelentéktelenebb.

A mióta a kertgazdaközönség jobban betekint a kertpusztító

rovarok életébe, eg3''re több panasz van a bimbólikasztó és rügyfúró

bogarak (AnÜiononms pornorum Linn. és A. cinctus Rdt.) ellen, melyek

közül az els az almafa bimbóját, az utóbbi a körtefa rügyet teszi

tönkre. Az almafa bimbója a fa virítása idején megvörhenyesedik és
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elpusztul, a körtefa rügye pedig a tavaszi fakadáskor megduzzad

ugyan, de pikkelyei olykor szétválnak s az egész rügy elhal, mind-

kettben él az illet bogár lárvája.'^ Az ellene ajánlott kézzel való

szedés helyett ma egyre jobban terjed az eredményesebb munká-

val járó tavaszi bogárrázás és az uránia-zölddel való nyár elejei

permetezés.

Mieltt a gabona pusztítóira áttérnék, hadd emlékezzem meg
egy-két szóval a vértetrl. Ismeretes, hogy ez a rovar {ScMzoneura

lanigera Hm.) amerikai eredet, onnan Angliába, majd Fels-Franczia-

országba jutott. A versailles-i híres kertészet almafái (alakfák) szét-

hurczolták azt a szélrózsa minden iránvában. Nálunk 1875 óta isme-

rétes (Magj^aróvár) és azóta elterjedt majdnem az egész országban,

mert csak a Kárpátok hegyes tájékán, Trencséntl kezdve keletre a

nagyobb hegyek koszorúja mentén egészen Erdélynek délkeleti

sarkáig, találunk még tiszta, vértettl mentes almafát ; de a mint

nyugaton Pozsony-, azonképen keleten Brassó-megye is már vér-

tetves. E gyors terjedés oka maga a vértet, a mel^'nek szárnyasa

nj^áron és sszel messze el-elszállhat, holott gyapjas potrohú szárnyat-

lanját kicsi korában még messzebbre elviheti a szél, de terjeszthetik

azt az oltvánjdskolák, a melyek sokszor ezerszámra szállítják a vér-

tetves almafa-oltványt oda, a hol eddig a vértet még ismeretlen

,

volt. A terjed bajjal szemben a közönség már ott tart, hogy olykor

nag3'on panaszkodik, de még édes-keveset tesz ellene, mert még
reménykedik, hogy a baj nem lesz igen nagy és talán majd elmúlik

magától. Most, míg a közönségen nem fog ert venni a jobb belátás,

csak a hatóság kényszere az, a mel}^ itt-ott munkára hajtja a kert-

tulajdonosokat. A jó eredmény meg van, de azt a kerttulajdonosok

egj^elre még nagy áron, t. i. alapos munkával — elért eredmény-

nek tartják.
* *

*

A gabonafélék ellenségei közül nagy jelentséggel bírnak a

vetést pusztító leg3^ek, melyek közül legeiül jár a hesszeni-, a frit-

légy, majd a csíkoshátú- és a fekete búzalég3^ Mindezek egyformán

kártevk, mert nemcsak hogy több ízben bánthatják a vetést (sszel,

tavasszal valamennyi), hanem a gabonanövénynek több részét is
;

a hesszeni- és a csíkoshátú légy a fiatal, gyenge sarjat és a szárat,

a fritlégy pedig a gyenge sarjat és az árpa-, meg a zabszemet. Ha
a mezgazdasági kártevk terén bevált az ismeretek terjesztése,

akkor elssorban mondhatom, hogy ez itt következett be. Ez nem
jelenti azt, hogy ezekkel a legyekkel már nincs baj, hanem azt.

1 Pásztor István : Az almavirágormánj'os és a körterügyfúró bogár.

(Kísérletügyi Köziem. IV, 1901, p. 244.)
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hogy a mely vidéken a gazdák értelmesebbje ismeri e leg3''ek élet-

módját és tudja, hogy irtásuk lehetetlen, de a kártétel meggátlása

mégis lehetséges és nem kerül pénzbe, ott ezen a vidéken vagy csak

a han3'-ag és a legyeket nem ismer gazdának van baja, vagy annak,

a kit az idjárás megakadályozott abban, hogy munkáját akként és

akkor végezze el, hogy azzal a veszedelmes legyek elhatalmasodását

megakadályozza.

Ugyanezt mondhatjuk a drótférgek-rl, a mely név alatt

éppen úgy foglalom össze a pattanó-bogaraknak M^^noíí's, CorymbHea.

Lncon stb.) meghatározható és meghatá,rozhaitatlan lárváit, mint a mi-

kéut a bago]y]"»ille hornyok eluevezéséu az A{/ro1is és más rokon-

nemeknek szintén a moghatározliató, vagy meghatározhatatlan her-

nyóit (f()ldi hernyó, mocskos hernyó, porkukacz stb.) értjülc. Ez a

két kártev csoport, valamint a gabonafutrinka otyan mezgazdasági

ellenség, a melynek korlátozása részben a gazda kezében van. Elbbi
(esetben a gyomirtás következetes végrehajtása lehetvé teszi, hogy
a drótféreg, a bagolyj)illehernyó soha^ sem lesz olyan számos, mint

abban az esetben, ha a föld akár a fogyatékos munka, akár az

elmaradt szántás (tarlók buktatása és szántása), akár a rossz (gyom-

maggal teli) trágya miatt folyton tele van gyommal, tehát azzal, a

mi elssorban oda csalogatja a drótféreg és a bagolypille hernyójá-

nalv apját-anyját ! A leggondosabb gyomirtás ellenére is lesz mindig

drótféreg és bagolyijillehernyó, de ez már elveszti gazdasági jelent-

ségét, m_ert- akkor nem leszünk tanúi aiuiak, hogy pl. tavasszal a

Icukoricza, a czukor- és. takarmányrépa, a dohány stb. efféle kapás-

növénv ea-yszerre nemcsak hold számra, hanem 50— 60 holdnvi táblán

is kipusztul

!

Ugyanez a gondos munka, líivált a gal^onatarlóknak gyors

leszá,ntása, megtoldva okszer vetésforgóval (gabona ne kerüljön ga-

bonatarlóba), lehetvé teszi, hogy Magyarországon ismeretlen legyen

a gabonafntrinka-lcár ! Hololt ma a nyngatta.l szemlien a gabona-

futrinka-kár dolgában mi vezetiinlc. Hogy olasz fíildön. a Balkánon
é:- orosz föidfin. a hol szhitén gyalcori vendég a gabonafutrinka, mi

Va,n, azt még iíözelebbrl nem tudjuk, de bizonyos, hogy a mi hely-

zpfijnk' aligha jobb emezek helyzeténél.

Az utóbbi két óv alatt igeu sok szó esett a Iculíoriczamolyról,

a Pyrnlis, vagy régebbi nevén Boiys nuhüalis HüBN.-rl. Els pilla-

natra úgy tnik, mintha ez a kártev új volna I Hiszen ezeltt alig

esett errl a rovarról — akár a rovarászok, akár a gazdák szak-

körében — szó ! Pedig a mint azt az ide vonatkozó táblázatból

látjuk, a rovar már 1881-ben szembetn számban mutatkozott, hogy
azután mintegy 35-37- évig csak éppen nyoma legyen, míg végül

1917-ben' rohamosan szökik fel. Ez azonban természetesen íiem azt
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jelenti, hogy a kukoriczanioí}^ a jelzett szám arán3'"ál3áii csak 1917-beri

lett volna kártev ; pusztított az min(Jig, de a szerint, hogy a kár csak

a szárra terjedt ki, vag\' kihatott a cs kifejldésére is, hol kisebb-

nek, hol nagyobbnak látszott, miközben azonban a termés elmaradá-

sának, megapadásának igazi okát a gazda inkább az idjárásban

kereste. Az bizonyos, hog^' a csapadékviszonyok nagy befolyással

vannak, de másrészt tagadhatatlan dolog, hogy a hol a gazda e

mellett tájékozatlanságból elszaporitja a kukoriczamolyt, ott bizony

elszedheti ez a kártev a termés felét, st még többet is. Az Alföldön

a kár nem mindenütt egyforma. Ennek okát sokban keressük, de

)iehezen találjuk meg; azt azonban már is látom, hogy a legfbb bajt

a kukoriczamoly rajzásáig fel nem használt és szabadjára hagyott

Isukoriczaszár okozza. A hol a gazdasági viszonj^ok olyanok, hogy

n kukoriczaszárt május végéig teljesen felhasználják, ott az új kuko-

liczatermésben csak 1 — 5'Vo kár van, de az is csak a szárra szorít-

kozik és a szemtermés aránylag keveset szenved tle ; de bezzeg, a.

hol a kukoriczaszár akár kis, akár nagy boglyában, akár kis, akár

nagy kazalban a mezn vag}' a tanya belsejében hever, a hol tehát

a júniusban, júliusban rajzó kukoriczamolynak szinte csak ki kell

sétálnia, hog}' megközelítse és megfertzze az új kukoriczavetést, ott

a kár nem a szárban, hanem a csben és a szemben mutatkozik.

Ily helyen láthatjuk azután a sok milHónyi veszteséget, a mel3^et az

Alföld egyik-másik vidéke szenved. A kukoriczamoly-kérdést meg
kell értenünk s akkor a kukoriczamolytól ered kárt nem a szabály-

rendelet büntet szakasza, hanem a megértés, a dolog lénjfegébe

való bepillantás fogja megoldani. Az 1917. évi 192 rovarkáreset azt

jelenti, hogy ehhpz a megértéshez már közeledünk!

.\ hátralev kártevk közül a legfontosabb és egyben a leg-

tanulságosabb a lisztes répabarkó (Cleoniis puncliventris Germ.), mert

ez is példáját szolgáltatja annak, hogy a dolog megértése vezet

a baj megoldásához, illetleg Q^-y hírhedt kártev leküzdéséhez.

Habár a 90-es évek végén a lisztes répabarkóra vonatkozó

rovarkáresetek száma csekélj'^, hiszen a 37 éves sorszámban a. rovar-

líáresetelc legnagyobb száma lF!95-be)i csak 8 volt, a többi években

pedig 4—6 eset között váltakozott, st sokszor még ennél is kevesebb

volt, azért mondhatom, hogy a veszedelem éppen akkor — 1894-tl

1900-ig tartott, késbben (1907— 19Q9) az csak újabb, de múló fel-

lobbanás volt. A 90-es évek derekán már-már úgy voltunk, hogy a

szépen fellendül czukorrépatermesztés révén a bogár nagyon elha-

1 almásod ott, de mert az ellene való védekezés elmaradt s általában

mert a hogái' élete részben még ismeretlen volt. a Cleonus sok helyen,

kivált a legrégibb és legbelterjesebh répatp.rmeszt lielyekon annyira
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elhatalmasodott, hogy ott a czukor — de a takarmányrépát is már

egyáltalán nem lehetett termeszteni és ha háromszori vetés után

maradt valami a czukorrépából, az szinte öröm volt.

Akkor kezddött a répabogár-hadjárat ! Néhai Rovara Frigyes.

MoRAVEK Jáxos és más elkel gazdák munkájához csatlakozott a

diószegi czLikorgvár rendszeresés hatalmas munkája. A Rovartani
Állomás nacfv részt vett ki e kezdd munkából kivált Diószegen

(Pozsony vm.) ; majd mikor a -Magyar Czukorgyárosok Orszá-

gos Egyesülete útján kezükbe vették e munkát az egyes czukor-

gyárak (legeiül járt már akkor Hatvan és Szerencs) és anyagi áldo-

zatokkal rávettéJv termesztiket a helves védekezésre, akkor — a

jelen évszáz elején — nemcsak, hogy lassankint rendszeres és olcsó

lett a bogár elleni védekezés, hanem a bogár száma is ott. a hol

ezeltt métermázsaszárara szedték, néhány darabra apadt. Á répa

pedig bántatlanul ntt, fejldött, termesztése annyira biztos lett, hogy

most ugyancsak gyorsan keletkezett egyik czukorgyár a. másik után'

s egynek sem kellett félnie attól, hogy a bogárrágás okozta hiány

miatt a czukorgyárnak az illet évben nem kell abba hagynia a

munkáját, mert mint akkoron egy csíps szavú, de elkel répa-

termeszt és czukorgyáros epésen megjegyezte, a ,,czukorgyárban

egyelre még nem lehet subiczkot gyártani I íme I Kell-e fényesebb

példa arra, hogy a helyzet felismerése mennyire hatalmas tényez a

rovarokozta károk leküzdésében I

De elég ebbl

!

. . . Ha a futólag és hézagosan vázolt állapotokon még eg3'szer

végigtekintek és ha eszemba jut az a sötét idszak is, a mikor nehéz

munkánk sikerében már-már magam is kétkedtem, az Országos
Phj'^lloxera-Kísérleti Állomás és a m. kir. áll. Rovartani
Állomás 38 esztends múltja megersíti bennem azt a tudatot, hogy"

ezalatt az id alatt a kártékony" rovarok ellen való védekezés terén

nem nagyot, hanem óriásit haladtunk s így rendületlen is az én

hitem, hogy a mikor a Rovartani Lapok 25 kötetnyi munkája

révén a kapocs e lap s a Rovartani Állomás között ismét szoro-

sabbra fzdik, a mikor e ketthöz csatlakozik a harmadik igen

biztató tényez, a Magyar Rovartani (Entomologiai) Társaság
is és ha mi hárman vállvetett munkával felszereljük a tudás és a

felvilágosodás fegyverével a magyar g-azdaközönséget, miközben nem
leszünk htlenek a tiszta tudomány színforrásaihoz sem : akkor bizo-

nyos, hogy valamint nem vettek ert rajtunk most az állítólagos

felvilágosodás és nagy fennen hirdetett közmveldés két lábú

..erkölcsi' teremtései, azonképen, ha összetartunk és ha tudatosan

dolgozunk, nem árthat nekünk a jövben ama soklábú, milliárdnyi

számú teremtés sem. a melynek ugyanaz a czélja. t. i. hogy meg-

fosszon a mindennapi kenyerünktl és kiéheztessen bennünket

!


