
37

elválás helyének, a résnek (f) a kifejldött légynél már semmi nyo -

mára sem akadhatunk. Semmi összefüggése nincs ennek a szervnek

a kifejldött állat stigmáival sem ; mert a stigmák a kifejldött ro-

varoknál, mint tudjuk, a hasoldalon fekszenek és nem a hátoldalon,

mint e bábnál.

Egyáltalán mind az álcza, mind a báb ideiglenes szervei a

kifejldött állat megfelel szerveivel semmi genetikus összefüggésben

nem állanak. *) Épen úgy elenyészik a kifejldött állatnál a báb

testében lév f-tracheatörzs (tu)\ mely, hogy a bábnál a mellkasban

milyen helyen feküdt, a kifejldött állatnál még csak nyomát sem

találhatni; hanem azért a báb két oldalán lefutó két f-tracheaág

állása és alakja a kifejldött légynél elforduló hasonló tracheák

lefutásával teljesen megegyezik, úgyszintén a többi mellék-ág elhe-

lyezése is.

Dr. Tömösváry Ödön.

A hernyózásról.

Általánosan tudva van, hogy a kártékony rovarok s ezek kö-

zött els sorban a hernyók a gyümölcsfákban milyen roppant nagy

károkat képesek okozni. Vannak évek, a mikor a hernyófalás a

gyümölcstermés jó részét megsemmisíti.

Különösen ártalmasak azok a hernyók, a melyek már a ta-

vaszi rügyfejldés alkalmával a fákon vannak s a fiatal, zsenge

leveleknek, mihelyt a rügyek kifakadnak, azonnal nekik esnek.

Ilyen kártékonyak kiváltképen a fehér galagonya-pillangó (Aporia

Crataegi) és a sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhoed) hernyói. E
két lepkefaj nstényei ugyanis már a megelz szön lerakják pe-

téiket mindenféle fák és cserjék, de fleg a szilva-, körte- és alma-

fák leveleire ; a lerakott peték aztán még azon az szön kikelnek,

s a fiatal hernyók egyes ágacskákat és a rajtuk maradt száraz

leveleket pókhálószer laza szövettel összefonva, u. n. hernyó-
fészkeket készítenek. Ezekben a hernyófészkekben összebújva,

húzzák át aztán a telet ós tavaszszal már alig várják, hogy a fák

ismét kizöldüljenek. Nagy éhesen gyakran még ezt sem bírják be-

várni, hanem már az alig fakadó rügyeket is rongálni kezdik. Nem

*; Ugyanezt bizonyítja P a 1 m é n (Zur Morpliologie des Tracheensystems,

p 6;").), midn igy ír : »Es spricht alsó alles dafür, dass bei den Dipteren ebenso-

wenig wie bei den vorher nntersuchten Familien oine genotische Beziehung zwischen

Tracheenkiemen und Stismen stattfindet.«
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lehet aztán csodálkozni, hogy ezek a csapatosan telel hernyók,

többi falánk társaikkal — mink péld. a gyrs pille (Bombyx

neustriá), a gyapjas pille (Ocneria dispar) stb. hernyói — karöltve,

a gyümölcsfákban néha akkora garázdaságot tesznek.

A kártékony hernyók irtására és különösen a hernyófészkek

megsemmisítésére azért minden gazdának már kora tavaszszal a

legnagyobb gondot kellene fordítani. Igaz ugyan, hogy a kártékony

rovarokat és petéiket, valamint a hernyófészkeket a télen át is

nálunk maradó rovarev madarak, kivált a czinkék. folytonosan irt-

ják és pusztítják ; de az értelmes gazda mégsem bízhatja magát

egészen e hasznos madarak támogatására, hanem idejekorán neki

magának is hozzá kell látni a hernyózáshoz. Meg kell pedig ezt

tennie nemcsak a saját maga jóvoltáért, hanem a szomszédjai, tehát

a közügy érdekében is. A dolog természetébl folyik, hogy a ro-

varkárok ellensúlyozása és csökkentése csakis valamennyi érdeklett

birtokosnak vállvetett közremködése mellett lehetséges ; a hernyó-

zásnak is csak akkor lehet kell sikere, ha azt egy birtokos sem

mulasztja el. Mert mit használhat az, ha valaki péld. gyümölcsfáit

mind szépen lehernyóztatja, a szomszédja pedig nem? A hanyag

szomszéd kertjébl elbb-utóbb átmásznak a falánk hernyók az

kertjébe is, s a gazda egy napon csak arra ébred, hogy munkája

kárba veszett, mert gondosan letisztított fái ismét hernyó-lépettek.

A kártékony hernyók ellen tehát szintén csak az érdeklett

gazdaközönségnek együttes vállvetett munkássága biztosíthatja a

kivánt sikert. Innen van, hogy csaknem valamennyi európai állam-

ban az általánosan kötelez hernyózásról külön törvények és sza-

bályrendeletek intézkednek. Francziaországban már 1732-ben királyi

rendelet tette kötelezvé a hernyófészkek leszedését ; st még a

nagy franczia forradalom férfiai sem feledkeztek meg e tárgyról, s

a hernyózásra, a kártékony hernyók és hernyófészkek irtására még
most is érvényben lev törvényt (26 ventse an IV.) hoztak.

Hazánkban e kérdéssel a törvényhozás még nem foglalkozott

ugyan, de azért egyes törvényhatóságok megfelel szabályrendele-

tek útján gondoskodtak róla. A kezdeményezés e tekintetben a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztériumtól in-

dult ki, mely a gyümölcsfákra, kerti fákra és cserjékre nézve kár-

tékony hernyók és rovarok irtására s az e czélra szükséges intéz-

kedések megtételére már 1871-ben valamennyi törvényhatóságot

figyelmeztetett, 1872-ben pedig külön szabályrendeletek alkotására

felhívott. A minisztérium ez alkalommal közölte egyszersmind azo-
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kat a fbb irányelveket, a melyek efféle szabályrendeletek alkotá-

sánál lehetleg szem eltt tartandók volnának, s a melyeket a kö-

vetkez pontokban foglalt össze

:

»«) Minden birtokos vagy bérl minden év márczius hó vé-

géig a kertje, szlje, mez vagy rétjén lév gyümölcs- és díszfák-

ról, cserjék- és sövényekrl az szrl maradt hernyófészkeket és

tojásgyiirííket leszedesse s azokat tzveszélyre alkalmat nem szol-

gáltató módon elégesse vagy elégettesse. — A tavasz és nyár folytán

a fákon, cserjéken és sövényeken mutatkozó hernyók és hernyóhálók

mutatkozásuk után azonnal leszedendk és megsemmisítendk.

b) A községi elljáró tartozik rködni a felett, hogy a hernyó-

irtás az illet lakosok vagy határbeli birtokosok által szigorúan

teljesíttessék, mi, ha kell idben nem történnék, a községi ell-

járó intézkedik, hogy a hernyóirtás a mulasztók terhére és költsé-

gére eszközöltessék. A községi elljáró felels az esetleg felfede-

zend mulasztásokért, mit ellenrizni a közigazgatási közegek fel-

adatához tartozik.

c) A hernyóirtást mulasztó tulajdonos vagy bérl a község-

áltál teljesített hernyózás költségének megtérítésén felül egy a tör-

vényhatóság által megszabandó pénzbírságot is fizetne, mely a köz-

ségi faiskola gondozásának költségeire lenne fordítandó.

d) A község birtokát képez és általa kezelt faiskolákban

és földeken, a határbeli nyilvános utakon stb. találtató fák, cser-

jék és sövények a község költségén a hernyóktól megtisztítandók,

mi felett rködni a közigazgatási közegek kötelessége.

e) Ha a községi elljáró 'b) alatt foglalt kötelezettségének

meg nem felel, a közigazgatási közeg által egy megállapítandó

birságban elmarasztalandó lenne.

«

A legtöbb törvényhatóság, teljesen méltányolván ezeket az

irányelveket, a miniszteri körrendeletnek készséggel sietett eleget

tenni s annak megfelelleg és a helyi viszonyok figyelembe véte-

lével a hernyóirtásnak kell módon és kell idben leend teljesí-

tésérl alkalmas szabályrendeletekben gondoskodott. A legszin-

tébben óhajtandó, hogy e szabályrendeletek aztán ne csak papiro-

son maradjanak, hanem hogy azokat mindenütt pontosan és lelki-

ismeretesen végre is hajtsák.

Télen és kora tavaszszal van a legjobb alkalom, hogy a gazda

és kertész gyümölcsfáit és cserjéit a legveszedelmesebb kárositók-

tóí megszabadítsa. A fészkekben összebújt hernyókat aránylag sok-
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kai könnyebben lehet összeszedni és megsemmisíteni, mint késbb,

a mikor a közös fészkekbl már szétmásztak.

Sajnos, hogy némely gazda, ha be is látja a hernyózás hasz-

nos voltát, de rendesen megkésve fog hozzá, — akkor, a mikor a

falánk hernyók a fák fiatal lombozatán már elszéledtek.

Abban is hibáznak sokan, hogy a hernyófészkek szedését

olyan módon végeztetik, a melylyel nem ritkán több kárt tesznek

a fákban, mint hasznot. A szokásos eljárás rendesen az, hogy né-

hány gyerek, egy-egy horgas vesszvel felfegyverkezve, felmászik

a gyümölcsfákra s azoknak ágait minden kimélet nélkül törve-

hasogatva, csavarja le a hernyófészkeket, már t. i. azokat, a me-

lyeket horgával elér és magához húzhat. Az ilyen munka nemcsak

szaporátlan és tökéletlen, hanem a szegény fákon annyi durva

sérülést okoz, a mennyi azoknak bizony nem igen válhatik javukra.

A ki gyümölcsfáit igazán szereti és kímélni akarja, az bizo-

nyára szivesebben használ u. n. hernyózó ollókat, a melyek-

kel nemcsak könnyebben, gyorsabban és

biztosabban lehet dolgozni, hanem sokkal

kíméletesebben is. Egy ilyen, egyszer szer-

kezet hernyózó ollót az ide mellékelt rajz-

ban (9. ábra) mutatunk be. Evvel az olló-

val, melyet megfelel hosszúságú rúdra kell

ersíteni s ugyan olyan hosszú zsineggel

ellátni, a legkényelmesebben lehet a fák-

ról minden hernyófészket eltávolítani ; csak

arra kell ügyelni, hogy a lenyesett és földre

hullott fészkek mind gondosan összegyj-

tessenek és alkalmas helyen elégettessenek.

Nagyobb biztosság okáért, kivált ha

a szomszédok épen nem vagy nem elég

gondosan végezték volna a hernyószedést,

s ha e miatt attól lehet tartani, hogy a

hernyók a szomszéd kertekbl késbb sa-

Hernyozo olló.
j£t kertünkbe is át fognak vándorolni,

—

'

czélszer a gyümölcsfák derekára valamely alkalmas ragadós anyag-

gal gyrket kenni, melyek aztán a fákra mászni szándékozó her-

nyókat felfelé haladásukban megakadályozzák s a lombozattól távol

tartják. £_ ^

9. ábra.


