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A katonás czinczér fejldési viszonyai.

A fehértemplomi amerikai szliskolában 1883. július köze-

pén észrevették, hogy azok közöl a szlvesszk közöl, a melyek

tavaszszal Francziaországból mint gyökeres vesszk érkeztek és

mindjárt állandó helyeikre lettek kiültetve, több példány egyszerre

csak veszni kezdett, hajtásaik rövid id alatt elfonnyadtak és el-

száradtak. Az illet csemeték megvizsgálásából kitnt, hogy romlá-

sukat egy fehér kukacz okozta, mely a gyökereket, illetleg ma-

gukat a vesszket 2—7 cent. mélységben a talaj felszine alatt

megrágta. A rágások hol csak felületesek, hol mélyebbek voltak,

st a még vékony vesszket néha egészen is áthatották, úgy hogy

az illet vessz két darabra szétvált ; a rágások iránya általában

mindig rézsút alulról felfelé haladt.

A kukaczok nem voltak épen ritkák
\
július és augusztus hó-

napok folyamában 1000 csemete közöl összesen 193 darabon talál-

tak ugyanannyi, kisebb-nagyobb, kukaczot. Sajátságos, hogy a ku-

kaczok, melyekbl az illet csemetéken mindig csak egy-egy pél-

dány tanyázott, csakis azon a közel 1

/ 4 hektárnyi területen voltak

találhatók, a melyet tavaszszal gyökeres vesszkkel ültettek be. A
sima vesszkkel beültetett táblákban a kukaczoknak semmi nyomára

sem lehetett akadni.

Minthogy a gyökeres szlvesszkkel beültetett területet foly-

vást szemmel tartották és a csemeték gyökerein mutatkozó kuka-

czokat gondosan összeszedték és megsemmisítették, az ültetvények-

ben okozott kár aránylag nem volt nagy. Több megtámadott cse-

mete, miután a tövén rágódó kukaczot eltávolították, késbb újra

kihajtott ; mindössze csak három csemete pusztult el végképen. A
dolog mindamellett nagy figyelmet érdemelt ; mert a szlnek
efféle károsítója eddig nálunk még nem volt ismeretes.

Annyi bizonyos volt, hogy itt egy új szlpusztító rovarral

van dolgunk. Vájjon miféle rovar lehetett hát ez ?

A kukaczok megvizsgálásából csakhamar meggyzdtem, hogy

azok okvetetlenül valamely nagyobb czinczérfajnak az álczái. De

ilyen czinczért a szlrl Európában eddig még nem ismertünk.

Éjszak-Amerikában van ugyan egy nagyobb czinczérfaj (Prionus

laticollis Drury), a melynek álczája a szl gyökerein is ól ; de ezt

Európában eddig még sehol sem észlelték, a Fehértemplomban el-

ültetett amerikai szlvesszk pedig mind csak Francziaországból ho-

zattak. Ezekkel is legfeljebb csak mint peték kerülhettek volna
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ide; a talált kukaczok azonban átlag 16-20 raill. hosszúak vol-

tak, st akadt közöttük 25- 29 mill. bosszú is. Tekintve azt, hogy

az efféle nagy czinczér- fajok álczái mindig több évig szoktak nni
és fejldni, a külföldrl való behurczolás ebben az esetben egye-

nesen ki volt zárható. Az illet czinczérfajnak tehát határozottan

valamely belföldi fajnak kellett lenni. Hogy melyiknek, arra meg-

kaptuk a választ még azon év augusztus 2-án, a midn a kuka-

czoktól meglepett területen dolgozó munkások a talajban mintegy

10 cent. mélységben egy teljesen kifejldött, ép és eleven nagy

czinezérre akadtak. A szép példány egy katonás czinczér (Ceram-

byx miles Bon.) volt.

33 ábra. — A katonás czinczér (Cerambyx miles) és felntt álczája.

A katonás czinczér (33. ábra a) egy átlag 40 mill.

hosszú fekete bogár, mely külsejére nézve a mindenfelé ismert hs
czinczérhez (Cerambyx heros Scop.) minden tekintetben igen ha-

sonlít
; ettl azonban valamivel zömökebb csápjai és ersebben re-

dzött mellkasa, de leginkább az által különbözik, hogy szárnyfe-

dinek bels utószögletei nem egy-egy hegyes kis tüskében vég-

zdnek, hanem egyszeren tompák.

A katonás czinczér nálunk általában nem gyakori és eddig ha-

zánkban Fehértemplomon kívül tudtommal csak az alsó-dunai Kazán-
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szorosban Plavisevicza mellett, továbbá Pécs, Nagyvárad, Bihar-

Száldobágy és Párád köri sikerit felfedezni. Dél-Európában inkább

el van terjedve ; de életmódja és fejldési viszonyai eddig mind-

amellett teljesen ismeretlenek voltak.

Annál nagyobb érdekldéssel folytattam ez irányban a kuta-

tást, a melyet Wény János kerületi phylloxera- felügyel úr szí-

ves támogatása következtében végre is kell siker koronázott.

Mindenek eltt meg kellett állapítani, hogy vájjon elfordul-

nak-e e czinczér álczái a fehértemplomi amerikai szliskola szom-

szédságában lev régi európai szlk gyökerein is. A megejtett ku-

34. ábra. - A katonás czinczér álczájának egyes részei : a, a fej elszélé a clypeus-,

fels ajak- és csápokkal ; b, fels állkapocs felülrl ; c. alsó állkapocs, tapogató

jávai ; cZ, áll és alsó ajak, tapogatóival együtt ; e, csáp
; /, a 6-ik hátoldali kúszó

szemölcs
; g, a 7-ik hasoldali kúszó szemölcs.

tatások negatív eredményt adtak: a kártev kukaczoknak a régi

szlk gyökerein semmi nyoma sem látszott.

Ezután, szem eltt tartva azt, hogy a hs czinczér álczái a

tölgyfák belsejében élnek, magát a szltkék fáját kezdtem vizs-

gáltatni. E czélból a múlt télen több száz régi tkét, melyet fe-

hértemplomi birtokosok szlikbl kivágattak és rendelkezésünkre
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bocsájtottak, kis kézi frészszel óvatosan szétfrészeltettem. És ime,

nemsokára csakugyan reá jöttünk, hogy a megvizsgált tkék nagy

részében ugyan olyan kukaczok tanyáztak, a mink nyárban az

amerikai szliskolában garázdálkodtak. A kövi dinka szllaj ré-

szükrl, úgy látszik, kiváló elszeretetben szokott részesülni, mert

míg ebbl átlag minden harmadik tkében kukaczok vagy legalább

fúrásaik találtattak, a többi szlfajták tkéi egészen sértetlenek vol-

tak. A talált kukaczok, melyek a tkék fájának belsejében testük vas-

tagságának megfelel átmérj szabálytalan girbe-görbe meneteket

rágtak, különböz korúak ós vastagságúak voltak. Azokban a t-

kékben, melyeket csak a múlt télen vágtak ki, a kukaczok átlag

mintegy 15 mill. hosszúságot értek el, de voltak nagyobbak és

kisebbek is ; a legkisebb 5 mill. hosszú volt. A legnagyobb kuka-

czokat az 1882-ben kiirtott tkék szolgáltatták; volt közöttük olyan

példány is, a melynek hosszúsága a 45 millimétert megütötte.

Ezeken a régi tkéken annak is a nyitjára lehetett jönni, hogy

miért mennek a rágások még a fiatal vesszkön is, mindig alul-

ról felfelé. A kukacz ugyanis rendesen 4—10 cent. mélységben a

föld színe alatt fúrja be magát a tke nyakába és rézsút felfelé

hatol a tke fejébe, a hol nagyságban növekedvén, jobban elfér és

kényelmesebben fúrhatja meneteit. A nagyobb álczák ennélfogva

mindig a tke fejében találhatók.

Bábokat a legszorgosabb keresés daczára sem sikerit felfe-

dezni, a minek alkalmasint az volt az oka, hogy a bebábozódás

valószínleg nem a tkében, hanem künn a földben történik. A
kifejlett bogár, melynek teljes kifejldéséhez több évre van szük-

sége, rendesen csak júliusban szokott megjelenni.

A felntt álcza (33. ábra b) hosszúsága 40—45 mill., alakja

hengeres, a vége felé azonban lassanként vékonyabb ; az egyes

testgyrk, melyeknek színe általában sárgásfehér, és melyeket igen

gyér és rövid rozsdasárga szrözet borít, mély barázdákkal vannak

egymástól elválasztva. A mellkasba sülyesztett és annál jóval kes-

kenyebb lapos fej a fels állkapcsokkal együtt fekete ; a többi száj-

szervek és a csápok rozsdasárgák. A fels ajak (34. ábra a) két

lemezbl áll ; a clypeus trapezidomú és csak kevéssé domború, a

tövén kétszer akkora széles, mint hosszú ; a tulajdonképeni fels

ajak kerülékidomú, körülbelül kétszer akkora széles mint hosszú,

a clypeusnál valamivel rövidebb, a tövén lapos és csupasz, külön-

ben pedig egész felülete gyengén domború és a mellett meglehe-

tsen sr sárga sertékkel borított. A fels állkapcsok (34. ábra b)
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csak fél akkora hosszúak, mint a fej, de erteljesek és egy-egy

rövid háromoldalú pyramist képeznek, a melynek csúcsa kissé le-

felé görbül s csak igen kevéssé nyúlik túl a fels ajakon ; rágó fe-

lületük egyenetlen. Az alsó állkapcsok (34. ábra c) szintén igen

rövidek, de a fels állkapcsokon mégis valamivel túlnyúlnak; a rágó

lemezek bels felülete merev sertékkel sren van fedve, valamint

tapogatóiknak a töve is ; a tapogatók a csúcs felé fokozatosan kis-

sebbed három izülékbl állanak s a rágólemez csúcsán túl nyúl-

nak. Az alsó ajak (34. ábra d), mely a harántnégyszög és hosszú-

ságánál kétszer szélesebb állra van illesztve, csaknem köridomú

;

felületét merev szrözet borítja ; két-izülék tapogatói az alsó

ajak csúcsán túl nyúlnak. A csápok (34. ábra e) kúpidomúak, igen

rövidek, a clypeuson túl nem nyúlnak ós három izülékbl állanak

;

az egyes izülékek a csúcs felé fokozatosan vékonyabbak, a máso-

dik izülék valamennyi között a leghosszabb és alól egy igen rövid

érz pálczikát visel ; a t-izüléknek összeköt hártyája az ízületbl

kifelé áll ós látszólag egy negyedik izülóket képez. A szemek, mel-

lókszemek ós lábak teljesen hiányzanak. A mellkas els gyrje
10 mill. szóles és 5 mill. hosszú, és felül egy ugyanolyan hoszú,

de 8 mill. széles négyszög rozsdasárga lapos pajzsot képez, mely-

nek els fele igen finoman, redsen pontozott ós kissé fényl, há-

tulsó fele pedig egészen fénytelen, bársonyszer és valamivel emel-

kedettebb, ritkásan behintve fényes pontokkal ós hosszában ketté

szelve egy, a fényes eltérrel egy síkban fekv, szintén fényes ós

hátrafelé sekélyebb keskeny barázdával. Az els mellkas-gyr alól

egy háromszögidomú benyomást visel, melynek csúcsa elre néz

;

oldalvást egy-egy rozsdasárga kis folt látható. A mellkas má-

sodik gyrje igen rövid és, valamint a harmadik gyr, az els

gyrnél keskenyebb. A hét els potroh-gyr alul és felül egy-

egy barnásszürke kúszó szemölcscsel van ellátva, melyhez hasonló

szemölcsök — habár csak csökevényes állapotban — a mellkas

második és harmadik gyrjón is láthatók. A kúszó szemölcsök

harántidomúak ; a hátoldalon (34. ábra f) több körös barázdával,

a hasoldalon (34. ábra g) azonban csak egy-egy haránt barázdával

vannak átszegve. A 8-ik és 9-ik potrohgyr, melyen a kúszó sze-

mölcsök hiányzanak, a testnek többi részével együtt igen finoman

ránczos és gyengén fényl. A lólekz likak tojásidomuak s a 9-ik

potrohgyrn hiányzanak. A végbélnyilás egy haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

E leírásból kitnik, hogy a katonás czinczór álczája a hs
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czinczér álczájához*) igen hasonlít, de ettl mégis több lényeges

jellemvonásra nézve szembetnen eltér. A két faj álczái között

mutatkozó eltérések a következk:

0. miles.

A mellékszemek teljesen hiányzanak.

Az els mellkas-gyr fels lapja

utófelén emelkedettebb és fényte-

len, bársonyszer ; ezen az emelke-

dett részen hosszában egy fényl

barázda vonul végig ; az utószél

nincsen felhajolva. Az els mell-

kasgyr alsó lapja egy háromszög-

idomú benyomást visel, melynek

csúcsa elre néz.

A lábak teljesen hiányzanak.

A végbélnyilás haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

0. lieros.

Minden oldalon 3-3 parányi mel-

lékszem foglal helyet.

Az els mellkas-gyr fels lapja

mindenütt egy síkban fekszik,

utószélén kissé felhajlott, utófe-

lén nsm bársonyszer ; hosszá-

ban egy szembetn és hátrafelé

magasabb orom által van ketté

osztva. E gyr alsó lapján két

gömböly benyomás látható, melyet

egy hosszában futó orom választ

el egymástól.

A lábak csökevényei megvannak.

A végbélnyilás háromágú hasadékot

képez.

Hogy a katonás czinczér álczája a rovarászok és szlsgaz-

dák eltt oly sokáig ismeretlen maradt, annak oka abban kere-

send, hogy az álczák öregebb szltkékben elélhetnek a nélkül,

hogy azokban valami szembetn kárt okoznának ; a kivágott és

tüzelnek szánt szltkéket pedig nem szokták még elbb fel-

vágni és széthasogatni, mint a tzi fát, hanem egyszeren tzre
dobják. így kerülték ki a szltkék fájában élsköd kukaczok

a figyelmet. De a fiatal szlültetvényekben sem igen tnhettek

fel; mert ha egyik vagy másik csemete meg nem fogamzott vagy

rövid tenyészés után hirtelen kiveszett, az okát vagy nem kutat-

ták, vagy a cserebogár pajorjának tulajdonították.

Wény János úr e tavaszon Fehértemplomban több, sima

vesszkkel újonnan kiültetett szlt megvizsgálván, azt tapasztalta,

hogy ott sok vessz meg nem fogamzott, és hogy a meg nem ío-

*.) V. ö. Ratzeburg, Forst-Iusecten. I. p. 194. 5. tab. 16. fig. 3. —
M. Rupertsberger (Biologie der Káfer Europas. 1880. p. 234.) a hs
czinczérnél, melyet a berlini bogár-catalogus újabb nomenclaturája szerint Ce-

rambyx cerdo néven sorol fel, tévesen idézi S c hi ö d t e dolgozatát. S c h i ö d t e

(Naturhist. Tidsskrift. 3. Ser. X. p. 403. tab. 15. fig. 1-10.) Cerambyx cerdo

L. név alatt nem a hs czinczérnek, hanem annak a kisebbik czinczérfajnak

álczáját írja és ábrázolja le, a melyet a legtöbb rovarász csakugyan e név alatt

ismer, de a melytt a berlini catalogus újabb kiadásai, és azok nyomán Ru-
pertsberger is, C. Scopolii Fuss. néven neveznek.
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gamzott vesszk túlnyomó részén egy-egy ilyen kukacz rágódott. A
kukaczok e vesszkre, ép úgy mint tavaly az amerikai szliskola

csemetéire, nyilván akként kerültek, hogy midn a már elbb is

szlvel beültetett talajból a régi tkéket kivágták és a talajt ri-

golozták, a régi tkék maradványaival együtt sok kukacz is ma-

radt vissza a talajban. Az ott maradt kukaczok aztán az újonnan

kiültetett fiatal csemetéknek estek neki ; de minthogy ezek még

csak vékony vesszk voltak, a kukaczok nem fúrhatták be magu-

kat fájukba, mint az öreg tkéknél, hanem kénytelenek voltak

csak kivülrl rágódni rajtuk.

Az eladottakból kitnik, kogy a katonás czinczér álczái sz-

linkben csakugyan érezhet károkat képesek okozni. Kártételeik

legszembetnbbek fiatal ültetvényekben. A régi szlkben tett kár

nem tnik fel oly könnyen, mert az erteljes tke külsleg nem
igen árulja el, hogy fáját valami kukacz rongálja ; mindamellett

lehetetlen, hogy ez a rongálás a tke tényeszesére hátrányos ne

legyen. A megtámadott tke elbb-utóbb meggyengül ; a kirágott

menetekbe az esvíz, leveg és penészgombák behatolván, fája id
eltt korhadásnak indul.

A mi a kukaczok kártételeinek csökkentését illeti, tanácsos

a fiatal szlültetvényeket koronként megvizsgálni és a gyökerei-

ken található kukaczokat megsemmisíteni. A régi tkékben rágódó

kukaczok ellen azonban alig tehetünk valamit, mert jelenlétüket

semmi küls jel sem árulja el.

Dr. Horváth Géza.

Egy félreismert ártatlanság.

A szllevelek alsó lapján figyelmes keresés után gyakran

találkozunk egy piczike kis sárga rovarral, mely a legcsekélyebb

érintésre elugrik. Ezt az ártalmatlan állatkát, mely a tudomány-

ban Smynthurus lutens nevet visel, a szln való tartózkodása ve-

szélyes hirbe keverte, mert igen gyakran a szl hírhedt és ke-

gyetlen ellenségével, a phylloxerával tévesztik össze. Szinük és

nagyságuk különben meglehetsen egyforma s igy e tévedés némi-

leg megmagyarázható. De ha a két rovart nagyító üveggel nézve

összehasonlítjuk, azonnal nagy különbséget találunk közöttük

A phylloxera ugyanis tojás- vagy ellipsis-alakú, feje testének

többi részével mintegy össze van forrva, szemei alig láthatók, csáp-

jai rövidek és egyenesek ; szájszervei egy a mellén végig fektetett


