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nek egy része a tokén hagyatik, vagy pedig a hol a lemetszett

venyigéket dugványozásra szándékoznak felhasználni, ott a pirrego

tücsök már minden esetre kisebb-nagyobb károkat képes okozni.

Mert noha az általa megfúrt venyigék nem vesztik el életképessé-

güket és azért még kihajtanak, mégis könnyen belátható, hogy az

olyan venyige, a melynek széke lyukak által meg van nyitva s ezzel

egyszersmind a leveg, nedvesség, élsdi gombák stb. káros beha-

tásának kitéve, még sem tenyészhetik erteljesen és - belsejében

elbb-utóbb korhadás állván be — id eltt tönkre megy. A szls-

gazdáknak ennélfogva arra kell ügyelni, hogy ilyen megfúrt veny-

igéket sem szlikben meg ne hagyjanak, sem zöld-oltásra, bujtásra

vagy dugványozásra ne használjanak, hanem minél elbb lenyessenek

ós elégessenek. Dr Horváth Géza.

Az I. tábla magyarázata.

1. ábra A pirrego tücsök (Oecanthns pellucens) nsténye által megfúrt

szlvenyige ; természetes nagyságban.

2. ábra. Ugyanaz bosszában ketté basitva, hogy a fúrt lyukak iránya s

a peték helyzete a venyige székében látható legyen ; 3 -szorosan nagyítva.

3. ábra. Az Oecanthns péllucens petéje, fels végén a a mikropy lékkel

;

(i.)-szörösen nagyítva.

4. ábra. A pete fels végén lev mikropylék, oldalvást nézve és 480-szo-

rosan nagyítva.

5. ábra Az Oecanthns <pcllncen$ hímje felülrl nézve ;. természetes nagy-

ságban.

6. ábra. Az Oecanthns péllucens nsténye hosszú toiócsövével, oldalvást

nézve ; természetes nagyságban.

A kártékony rovarok

rendszeres megfigyelésérl hazánkban.

A mezgazdaságra kártékony rovarok fellépésének megfigye-

lése s kártételeik módjának és terjedelmének megállapítása nemcsak

a tudományra, hanem a mezgazdasági statisztikára nézve is külö-

nös érdekkel és fontossággal bir.

Korán belátták ezt a mindenben praktikus amerikaiak s a

kártékony rovarok és ellenszereik tanulmányozására az Egyesült-

Államoknak több államában már az 50-es években külön állami

közegeket, u. n. állami rovarászokat (State Entomologist) alkalmaz-

tak. Az európai államok legnagyobb része e tekintetben jóval el-



15

maradt. Egyedül Olaszországé az érdem, hogy a gazdasági rovar-

tannak gyakorlati hasznát és jelentségét felfogva, az amerikaiak

példáját legelször követte és 1875-ben világrészünkben az els

ilyen irányú intézményt, a florenczi entomologiai állomást létesitette.

Európa többi országaiban a kártékony rovarok ügye azonban

még most is meglehetsen mostohán áll : a rovarkárok tanulmányo-

zásával rendesen csak egyes természetrajzi muzeumoknál vagy gaz-

dasági tanintézeteknél mköd szakemberek szoktak, hol több —
hol kevesebb figyelemmel, de mindig csak amúgy mellékesen fog-

lalkozni, így volt ez egész az ujabb idkig hazánkban is. Az innen-

onnan bejelentett és beküldött kártékony rovarok meghatározását

rendesen vagy a m. n. múzeum állattárában, vagy a magyar óvári

gazdasági akadémián végezték. 1881 óta az orsz. phylloxera-kisér-

leti állomás vette kezébe a kártékony rovarok ügyét s a tudomá-

sára jutott rovarkárokról évi jelentéseihez csatolt függelékekben

adott számot.

A múlt 1883-ik évben azonban e téren nálunk igen nevezetes

haladás történt. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium teljesen méltányolván a mezgazdasági rovartan fon-

tosságát, oly intézkedést léptetett életbe, a melynek alapján az

évenként felmerül rovarkárok ezentúl országszerte egyöntet terv

szerint rendszeresen fognak megfigyeltetni és tanulmányoztatni.

Az intézkedés, melylyel Magyarország minden más államot

megelzött, ép oly egyszer, mint gyakorlati s az állandó gazda-

sági tudósítók intézményére van fektetve.

Az állandó gazdasági tudósitók az egész ország területén —
mint tudjuk — arra vannak hivatva, hogy havonként kétszer je-

lentést tegyenek a minisztériumnak egy-egy járásban a vetések ál-

lásáról és a mezgazdasági állapotról. Ezek az idszakos jelentések

már ezeltt is gyakran tartalmaztak némi tudósitásokat egy vagy

más kártékony rovar fellépésérl és pusztitásairól. Hogy az efféle

tünemények szemmel tartása és bejelentése ne csak igy mellékesen,

hanem folyvást kell figyelemmel és rendszerességgel történjék, a

földmivelési minisztérium elhatározta, hogy e czélra az állandó gaz-

dasági tudósitók szolgálatkészségét fogja igénybe venni. A közgaz-

dasági eladók útján felhívást intézett tehát valamennyi állandó

gazdasági tudósítóhoz, hogy kik volnának közlök hajlandók az ed-

digi általános jelentéseken kivl még a káros rovarok tüzetesebb

megfigyelésére s a rovarkárokról külön tudósítások beküldésére

vállalkozni, — és egyúttal kilátásba helyezte, hogy az illetknek
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e külön fáradságát némi kedvezményekkel (szakmunkák vagy m-
szerek adományozásával) fogja jutalmazni.

Ez a felhivás az állandó gazdasági tudósitók között ország-

szerte oly élénk visszhangra talált, hogy már 1883-ban nem keve-

sebb, mint 112 tudósitó ajánlotta fel a minisztériumnak ez ügyben

is kész szolgálatait.

A minisztérium ennélfogva haladéktalanul megküldte az ille-

tknek a bejelentésekre szolgáló portómentes levelez-lapokat, egy

jó kézi nagyitó-üveggel s a megfigyeléseknél szem eltt tartandó

rövid utasítással együtt.

A megfigyelések megkönnyítése és egyöntetsége czéljából a

bejelentésekre szolgáló levelez-lapok, melyek nem rendes idközök-

ben, hanem csak esetrl-esetre valamely rovarkár felmerülése al-

kalmával küldendk be, a következ kérdpontokat és rovatokat

tartalmazzák

:

1. Miféle rovar okozza a kárt? (bogár, sáska, hernyó, ku-

kacz stb.)

2. Miféle növényt és annak melyik részét rongálja a káros rovar ?

3. Hol és mikor lépett fel a baj ?

4. Mekkora területen észlelhet a károsítás?

5. Körülbell hány százalék veszteséget okozott vagy fog elre-

láthatólag okozni a termésben ?

6. Minek tulajdonítják ott a kártékony rovarnak nagymérv
fellépését? (rendellenes idjárás, mivelésmód stb.)

7. Történt-e eddig már valami a baj leküzdésére vagy csök-

kentésére ? ha igen, min eredménynyel ?

8. Eszlelték-e ott a kártékony rovart már máskor is? ha igen,

mikor ? mekkora volt az akkor okozott kár ? mit tettek ellene és min
eredménynyel ?

9. Ismeri-e ott a nép az illet kártékony rovart? és miféle

néven ?

10. Egyéb észrevételek :

E tudósítással egyidejleg beküldetik :

Ezek a levelez-lapok a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. k. miniszter úrnak a következ leiratával lettek az illetknek

kézbesítve

:

»A megye közgazdasági eladójának jelentésébl értesülvén

arról, hogy Ön hajlandó vállalkozni a gazdaságilag mivelt növények-

ben kártevleg fellép rovarokról szóló jelentéstételre : ezen szives
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készsége folytán ide mellékelve küldöm Önnek a tudósításokra fel-

használandó levelez lapok 10 példányát, ugy hasonlóképen a meg-

ejtend vizsgálatoknál leend használatra a szükséges kézi nagyító

üveget.

A tudósítások mikénti eszközlése tekintetében mihez tartásul

a következ útmutatásokat adom.

Ha Ön valami kártékony rovar fellépésérl akár személyesen,

akár mások útján értesül, arról ide haladéktalanul jelentós teend.

E jelentések a. fentemlitetts e czélból ide mellékelve küldött nyom-

tatványlapokra írandók.

A bejelentés megkönnyítése végett ezen nyomtatványlapokon

a fbb mozzanatok, melyek minden rovarkár bejelentésénél figye-

lembe veendk, kilencz kérdpontban vannak felsorolva.

Fölkérem, hogy adandó alkalommal ezen kérdpontokra az

ottani vidéken nyerhet adatok alapján lehetleg híven és kimerí-

ten válaszolni szíveskedjék. Egyéb észrevételek és tapasztalatok

feljegyzésére egy külön rovat szolgál.

Óhajtandó, hogy minden tudósítással egyszersmind maga a

kártékony rovar is beküldessék, esetleg az általa megrongált nö-

vényrészek is. A rovarfaj pontos meghatározása érdekében kívána-

tos, hogy abból ne csak egy, hanem a mennyire lehet több pél-

dány is küldessék be. Hernyók és lepkék mindig kis dobozban,

másféle rovarok pedig borszeszes üvegcsében küldendk. Az üvegcse

gyapottal vagy kóczczal begöngyölve szintén kis dobozban teend

postára. A rongált növényrészek az esetleg még rajtok vagy bennök

lév rovarokkal együtt hasonlóan dobozba csomagolva szállitandók.

Ha a tudósítással együtt ekként a kártékony rovar, vagy ron-

gált növényrész szintén beküldetik, a küldemény neme a tudósítás

megfelel helyén oda jegyzend.

Félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy a phylloxera-

rovar fellépése nem tartozik a szóban forgó tudósítások keretébe,

egyrészt miután errl (veszélyes voltánál fogva) távirati értesítés kí-

vánatos, másrészt miután az ezen rovar által lepett növényrészek

küldése a baj elhurczolhatásának veszélye folytán tilalmazva van.«

Hasonló tartalmú rendelet intéztetett még azonkívül vala-

mennyi erdhatósághoz, gazdasági tanintézethez, vinczellér- és föld-

mives-iskolához, valamint a kerületi phylloxera-felügyélkhöz.

A káros rovarok megfigyelésének ekként szervezett rendszere,

ámbár tényleg csak 1883 június elején lépett életbe, a hozzá kötött

2



18

várakozásnak már ugyanabban az évben a legkielégitbb módon meg-

felelt. Az év végéig ekként nem kevesebb, mint 94 pontos és meg-

bízható jelentés érkezett a minisztériumhoz és pedig 82 a gaz-

dasági tudósitóktól, 2 az erdhatóságoktól és 10 a phylloxera-fel-

ügyeló'ktl. Ha ezekhez hozzáveszszük még azokat a bejelentéseket,

melyeket a többi állandó gazdasági tudósitó és egyes törvényható-

ságok, valamint a közgazdasági eladók és magánosok küldtek be, a

földmivelési minisztériumhoz az 1883-ik év folyamában káros ro-

varokról összesen 217 tudósítás jött fel.

Mind e tudósítások feldolgozásával és összeállításával, vala-

mint a beküldött rovarfajok tüzetes meghatározásával s az alkal-

mazható ellenszerek és óvó rendszabályok közlésével az orsz. phyl-

loxera-kisérleti állomás lett megbízva s egyszersmind az év végén

egy összefoglaló jelentés kidolgozására utasítva. A most készül

terjedelmes jelentésbl közölhetjük, hogy ama 217 tudósítás össze-

sen 57 rovarfajra vonatkozik, és hogy az 57 rovarfaj az egyes cso-

portok között következleg oszlik el

:

Hymenoptera 3

Lepidoptera 10

Diptera 4

Coleoptera 27

Hemiptera 7

Pseudoneuroptera 1

Orthoptera 2

Thysanoptera 1

Myriopoda 1

Acarida 1

Összesen 57 faj.

Megjegyzend, hogy ebbe az összegbe nincsenek befoglalva a

szlpusztító phylloxerát illet jelentések, a melyek többnyire sürgs

intézkedést igényl természetük és kiváló fontosságuk miatt külön

kezelésben részesültek.

A megfigyelt rovaroknak túlnyomó része természetesen olyan

általánosan elterjedt és gyakori fajokhoz tartozik, a melyek évrl-

évre hol kisebb, hol nagyobb mértékben szoktak fellépni. Ilyenek

péld. a gabona-futrinka, a drótféreg, a cserebogár, a repczebolha,

a vetéspusztító pille s a szlt károsító levélsodró Tortrix hernyója stb.

De vannak közöttük olyanok is, a melyek csak ritkábban szoktak

kárt okozni, vagy a melyeket eddig nem is tartottak kártékonyaknak.


