
70

A gubacsdarázsokról.

A gubacsokat bizonyára többen ismerik, mint azok létreho-

zóit, a gubacsdarazsukat. — A gubacsok, különösen a nagyobbak,

lépten-nyomon szemünkbe ötlenek, holott magukat a darázsokat

csak nagy ritkán láthatjuk a természetben szabadon. Ezek életének

lefolyása igen egyszer, és legnagyobbrészt csak a peték leraká-

sára, elhelyezésére szorítkozik, a mit többnyire ugyanazon a növé-

nyen végeznek, a melyen a maguk bölcsje is volt ; eledelt, legalább

a mennyire jelenleg ismeretes, általában nem vesznek magukhoz

;

legfeljebb isznak. Nincs tehát szükségük az ide s tova repkedésre.

Azonkívül a színük is olyan, mely ültökben elrejti ket, hasonló

levén a rügyhöz, a melyen ülnek. Nagyságuk is csekély ; 12 mill.-tl

4*5—5 mill. között változik.

E rovarokra általában csak úgy tehetünk szert, ha a guba-

csokat gyjtjük és azokból neveljük fel ket. A sikeres nevelés f-

képen attól függ, vájjon olyan idben gyjtöttük-e a gubacsokat,

mikor a bennök lev lárvák már elég érettek voltak a bebábozásra.

A legtöbb eredményt adja az szi (szept- nov.) gyjtés; de csak

azokra a fajokra nézve, melyek ugyanazon év szén, vagy a követ-

kez év tavaszán hagyják el a gubacsot. Vannak olyan rügyguba-

csok, különösen a cserfán, melyeket kora tavaszszal, márcziusban

kell keresni és gyjteni, mert áprilisban a rovarok már kirepül-

nek; ismét olyanok, melyek a fiatal leveleken, a tölgyfa-barkán

jelennek meg és májusban, júniusban vagy júliusban gyjthetk
sikerrel.

Hogy ez érdekes rovarcsaládnak hazánkból való megismeré-

sét és tanulmányozását némileg elmozdítsam, alább összeállítottam

a növényeket és a növényrészeket, melyeken ezek gubacsai meg-

jelennek, egyszersmind kifejezvén, hogy a gyjtknek és érdekl-

dknek szívesen segítek a fajok meghatározásában, ha egy pár

gubacsot a megfelel növény egy ágával beküldenek.

Sokszor megesik, hogy a gubacsból nem az igazi lakó búvik

ki, hanem vagy az u. n. z s e 1 1 é r e k (Inquilina) vagy pedig az élsdi

f ü r k é s z-f é 1 é k (Chalcididae, Proctotrypidae). Az utóbbiak több-

nyire fómfények és igen fürgék, könnyen felismerhetk ; az elbbiek

már jobban hasonlítanak az igazi gubacsdarázsokhoz; fejük azon-

ban rendesen szélesebb és szárnyuk szivárvány színeket játszik.

Ezek a legszembeötlbb tulajdonságaik.

A gubacsdarázsok (Cynipidae genuinae, vagy Psenides Hart.)
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háta púposán domborodik ; csápjuk fonál-idomú
;
potrohúk oldalról

többé-kevésbbó lapított és a nstényeknek a hasuk alatt hosszabb

vagy rövidebb tojó-csövük van. Gubacsot csak ezek alkotnak.

A gubacs képzdésére nézve a legújabb idkig az a nézet

volt általános, hogy a nstény, mikor tojásait a fiatal rügybe tojó-

csöve segítségével berakja, valami »ers nedvet « is belefecsken-

dez és ez okozza a növény szöveteinek daganat módjára való fej-

ldését. Azonban egyenes kísérletek és megfigyelések kimutatták,

hogy k a petéket tulajdonképen csak ráragasztják a rügyben lev

fiatal levelekre, s hogy a gubacsképzdést tulajdonképen a növény

szövetébl táplálkozó lárvák indítják meg és tartják fenn. — Én a

gubacsképzdést teljesen analóg folyamatnak tartom a gyümölcs-

képzdéssel. Különben egyike az a legérdekesebb kérdéseknek,

melynek tanulmányozása úgy növény- mint állat-élettani szem-

20. ábra. — A Cynips Uguicola gubacsai ; a felmet-

szettben a lárva látható ; a levelén egy gubacsda-

rázs van.

pontból igen fontos tényeket deríthet fel. Az ember majdnem

áthághatatlan határt lát maga eltt, kutatva a gubacsképzdés tit-

kát, mikor azt látja, hogy ugyanazon az ágon, ugyanazon a rügyön,

vagy ugyanazon az egy levelén négy-, ötféle gubacs van, tehát,

hogy ugyanazokból az azonos szövetelemekbl a különböz gubacs-

darazsuk lárvái, az sajátságos hatásuknak megfelelleg, más meg

más alakú gubacsot alkottak.

A gubacs els sorban a lárvának eledelt, azután védelmet

nyújt úgy az idjárás viszontagságai, mint más ellenségei ellen. A
gubacson belül megy végbe a lárva egész átalakulása; itt válik

bábbá és kifejlett rovarrá. (20. ábra.) A kifejlett rovar azután
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keresztül rágja a gubacs falát és kirepül, hogy petét rakjon és

fajának fennmaradását biztosítsa. A lyukas gubacsból e szerint már

nem várhatunk gubacsdarazsat ; legfeljebb zselléreket, melyek lár-

vái többnyire a gubacs falában élnek, minthogy maguk nem képe-

sek gubacsot alkotni.

Érdekes, mennyire tudják a madarak, hogy a gubacsok

belsejében lárva van; különösen a czinkék, meg a harká-

lyok. Rügygubacsokat keresve, igen sokszor találtam szétbontott

rügyeket a lárva üres helyével, az ágak végén, a honnan csak az

ügyes és könny czinkék szedhették ki azokat. Bámulatos e tekin-

tetben a czinkék érzése, melylyel a lárvákat észreveszik, minthogy

télen, vagy kora tavaszszal semmiféle küls jel sem árulja el ket.

A Cynips hungarica Hart. nagy gubacsait is gyakran találtam a

czinke vagy harkály csrétl kivagdalva; élelmességük annyira

megy, hogy a gümbülyded gubacsot, mely a füldün a csrrel való

vagdalásra minden bizonynyal gurul, és arra, hogy lábukkal tartsák,

a csrükkel meg vagdalják, nem elég nagy : a fák hasadékába vagy

küvek küzé szorosan beékelik és úgy kopácsolják ki belle a lár-

vát, így találtam a fák kérge küzé beszorítva a Callirhyüs glan-

dium Gir. nev faj gubacsát, mely a cserfa-makk belsejében van

és kívülrl legfeljebb egy kis elferdlés vagy gyenge domborodás

jelzi a jelenlétét. — Bármennyire rejtve legyenek is tehát a gyá-

moltalan lárvák, az eszes és — tegyük hozzá — éhes madarak

felkutatják ket és a gubacsdarázsoknak is megnehezítik a létért

való küzdelmet.

Az Európából eddig ismert gubacsdarazsuk (Cynipidae) 22

nembe sorolhatók, melyek küzl 18 nem esik az igazi gubacsdará-

zsokra, 4 pedig a zsellérekre (Inquilina).

Az igazi gubacsdarázsok nemeibl 141 faj van leírva, melyek

faji bélyege biztosan megállapítható.

A nemeknek fajokban való gazdagságát tekintve, azokat a

kvetkezkben állíthatjuk üssze :

A Fhanacis, Synophrus és Aplxelonyx nemekbl csak egy-egy

faj ismeretes.

A Pediaspis, Timaspis, Xestopjhanes, Diastrophus, Biorhiza és

Chilaspis nemeket két-két faj képviseli.

A Trigonaspis és Dryocosmus nembl 3—3, a Plagiotrochus

nembl 4, a Bhodites-h\ 6 fajt ismerünk.

A Dryophanta 11, az Aulax 13, a Neuroterus 16, a Cynips

18 és az Andricus nembl 52 faj ismeretes.
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A 141 fajból 113 él különböz Quercus -fajokon, és csak 28

más növényeken.

A Quercus-fajokon való eloszlásuk a következ : Az örökzöld

Qu. ilex és cocciferá-YÓl 6 (7) faj ismeretes; a többi 106 faj a mi

tölgyeinken él : A Qu. cerris-i'öl 24 faj ismeretes, a többi tölgyek-

rl (Qu. pedunculata, sessiliflora, pubescens) pedig 82. Érdekes,

hogy azok a fajok, melyek a cserfán élnek, más tölgyfákon nem

találhatók, holott a többiek, majd mindnyájan, majd nem vala-

mennyi más tölgyrl ismeretesek, bár egyesek mégis bizonyos fajra

szorítkoznak és csak kivételesen élnek más fajokon ; így áj Qu.

pusbescens-en körülbelül 12, a Qu. sessiliflorá-n 20, a Qu. pedun-

eulatá-n mintegy 9 faj. Ezek majdnem kizárólag csak az illet tölgy-

fajokon élnek.

A fa részeit illetleg, legtöbb faj van a leveleken; a cserfa

levelén 9, a többiekén 23; a cserfa ágain 3, a többiekén 20; rü-

gyekben a cserfán 5, a többiekén 15; a barkán a cserfán 3,

a többiekén 12; a makkon a cserfán 2, a többiekén 4; a kér-

gen, a fa derekán, a cserfán 2, a többiekén is 2; a cserfa föld-

alatti száráról és gyökerérl nem ismeretes gubacs, ellenben

a többi tölgyek földalatti, vagy levelek fedte ágairól ismeretes 4,

a gyökerükrl pedig 1 faj.

A tölgyeken kívül ismeretesek még gubacsdarazsuk a követ-

kez növényekrl

:

Acer pseudoplatanus levelérl és gyökerérl 1— 1 ;
— Gen-

taurea-f&jokról (virág és szár) 5 ; — Olechoma hederacea leveleirl

1 ;
— Hieracium-iajokról (szár) 1 ;

— Lampsanci communis (szár)

1 ; — Papaver-tajokról (termés) 2 ; — Phoenixopus (Laduca) vimi-

neus (szár) 1 ;
— Potentüla-íajokról (szár) 3 ;

— .Kosa-fajokról (levél

;

ág) 6 (7) ; Bubus-íaj okról (szár) 1 ;
— Solvia officinalis (maghon)

1 ;
— Scorzonera-íajokYÓ] 1 ;

— Serraiula hderophylla 1 ;

—
Tragopogon-ía.\dkró\ 1 és Trüicum repens (vagy Arrhenatherum

avenaceum) gyökereirl, vagy a szár földalatti részérl 1. — Ez

utóbbit Cameron lelete óta (1875) tudtommal senki sem találta;

a növény faja is kétséges.

Hazánkból ez ideig 12 nembl 97 fajt sikerit gyjte-

nem ; 11 nemben 81 fajt a »Mathematikai és Természettudományi

Értesít « I. kötete 6 7 füzetében (1883) közöltem; azóta 1 nem

és 16 faj került gyjteményembe, még pedig többnyire a fváros

határából. Ezek a következk:
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1. Rhodites Mayri Schl. — Rosa canina; budai Sashegy.

2. Aulax minor Hart. — Papaver rhoeas ; a budai Orbán-

hegy lejtjén.

3. Andricus cirratus Adl. — Quercus sessiliflora, budai Hárs-

hegy. A darázs júniusban repül.

4. A. seminationis Adl. — Qü. pedunculata barkáján. Va-

daskert.

5. A. Mayri Wachtl. — Qu. pedunculata barkáján, Lipót-

mez. Vángel Jen még 1881. szén hozott néhányat Peszérrl.

Ezekbl a jelen év márczius havában jöttek ki az állatok, azért

csakugyan helyes Wachtl azon feltevése, hogy a darázs a har-

madik év tavaszán repül

6. A. Kirchsbergi Wachtl. — Qu. pedunculata. Budapesti

állatkert, Lipótmez.

7. A. Seckendorffi Wachtl. — a Qu. sessiliflora makkcsészé-

jén. Svábhegy, Hárshegy.

8. Cynips corruptrix Schl. — Qu. pedunculata ; Városliget,

Lipótmez. Bíró Lajos Tasnádon és Debreczen környékén gyjtötte.

A darázs a második év június havában repül.

9. Trigonaspis megaptera Pz. — Qu. pubescens. Svábhegy.

10. Tr. renum Oir. — Qu. pubescens. Ferenczhegy.

11. Tr. synaspis Hart. — Qu. pubescens. Promontor.

12. Biorhiza aptera Fabr. — Qu. sessiliflora, Lipótmez; Qu
pedunculata, Péczel.

13. Dryophanta Jiosculi Gir. — Qu. pubescens. Vadaskert.

14. Dr. verrucosa Schl. — Buda.

15. Neuroterus obtectus Wachtl. — Qu. cerris; Hárshegy. A

darázs áprilisban repül.

16. N. aggregatiis Wachtl. — A Qu. cerris derekán; Vadas-

kert. Csak múlt évi gubacsokat találtam.

A leírt fajoknak tehát a nagyobb fele hazánkból is ismere-

tes ; hiányzik 6 nem 44 fajjal. A legnagyobb hiányt a fnem nö-

vényeken élk, meg a tölgyek barkáin levk képezik.

Paszlavszky József.


