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Néhány kártékony bogárról.

A cserebogárral közeli rokonságban álló Anomala Vitis és

Frischii nev legyezscsápú bogarak Budapest környékén némely

homokos talajú község szliben jelentékeny károkat szoktak okozni.

így Kis-Szent-Miklóson (Vácz és Gödöll között) minden évben

gyakoriak, de némely évben, mint éppen a múlt 1883-ik év nya-

rán is, kivált az els faj borzasztó tömegben lepte el a község

határának némely részét.

Az Anomala Vitis ép úgy, mint sok más rovar, tartózkodási

helyére nézve igen válogatós, st mondhatnám szeszélyes. Egyes

pontokon tízezrével található, mig másutt hasonló talajon és ha-

sonló körülmények között, aránylag csak kisebb társaságokban for-

dul el. Hat óv eltt egy tölgyfa-erdcske szomszédságában homo-

kos talajra egy 3 kat. holdnyi szlt ültettem ki ; de noha két év

eltt 100 szekérnél több trágyát hordattam reá, a kis ültetvény

eddig még nemcsak hogy termképes nem lett, hanem — kivált

a szárazabb helyeken — egyre pusztul, és a kiveszett tkék he-

lyébe ültetett szlcsemeték szintén eldeik sorsára jutnak. Ennek a

fényes, zöld bogárnak pajorjai ugyanis következetesen megnyirbál-

ják a szl gyökérzetét, mi által makacsul meggátolják annak er-

teljes kifejldését, úgy hogy némely helyen a tkék a trágyázás da-

czára sem birtak két arasznál magasabb vesszt nevelni. 1883

augusztusban némelyik tkén 150— 180 darab kifejldött bogár

ült és rágta a leveleket, épp úgy, mint álczáik a gyökereket. Bo-

rús idben megpróbáltam a. bogarakat zsákokba szedetni, de mint-

hogy ez nagyon szaporátlan munka volt, abbahagytam ; a lesze-

dett tkéken különben másnap már ismét százával ültek a fa-

lánk pusztítók mindenfelé. Napos idben a szedéssel sehogy sem

lehet boldogulni, mert mihelyt érintésre megmozdul a lomb, vala-

mennyi bogár repüléssel igyekezik menekülni.

Az Anomala Vitis fajjal versenyez az Anomala Frischii is

;

de ez utóbbi nem hemzseg olyan nagy tömegben, és mivel a mellett

kisebb termet is, kártételei sem olyan óriásiak. Az Anomala Fri-

schii többnyire sárga szárnyfedj fajváltozatban fordul el ; a zöl-

dek sokkal ritkábbak, elvétve akadnak közöttük szép rózsaszín

zománczosak is.

Az Anomala-fajok a szln kivl más növényekre is kárté-

konyak lehetnek. így péld. az említett pestmegyei községben a
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szl környékén lev ákáczfák közül néha egyiket-másikat kivá-

lasztanak maguknak, mintha csak elre összebeszélnének, és annak

napos oldalát csúcsától kezdve a legalsó ágakig a szó legszorosabb

értelmében elborítják ; mig a szomszédos ákáczíák — nem tudom,

mi okból — majdnem egészen mentesek maradnak, vagy legfeljebb

csak elszórva lehet rajtuk néhány példányt találni. Az ilyen elle-

pett fa csak úgy ragyog a sok fényes zöld bogártól. Az említett

szl köri már másodízben ültettem jó sren fiatal ákáczfákat,

melyek azonban épen a homokosabb helyeken kivesztek és csak a

a laposabb, nedvesebb helyeken birtak felcseperedni. A pusztulást

eleinte csupán a szárazságnak tulajdonítottuk, de késbb kitnt, hogy

a kiszáradt fák gyökerei el voltak rágva. Minthogy abban az id-

tájban nem voltam a helyszínén, a dolgot nem vizsgálhattam meg
tüzetesebben ; de azok után. a. miket szemtanúktól hallottam, nem
kételkedem, hogy a bajnak okozója az egyik Anomala-faj álczája

volt, mert az illet talaj nem rossz, és a Lycium, valamint az Ai-

lanthus szépen díszlenek rajta.

Megemlíthetem még, hogy azon a helyen már azeltt is, a

mikor még nem volt szlvel beültetve, évenként jókora mennyi-

ségben találtam e bogarakat; akkoriban kivált az erd szélen álló

kökénybokrokat lepték el.

Az Anomala-fajok még az almafa lombját is nagyon szeretik,

és az almafákat szintén mint egy adott jelre egyszerre szokták el-

lepni, úgy hogy pár óra alatt képesek egy ölnyi magasságú cseme-

tét félig vagy egészen is lekopasztani. Este a fácskát még egészen

épnek látjuk, másnap reggel 9—10 óra tájban pedig már egészen

el van csúfítva.

Az Anomalák irtásának aligha van más alkalmas módja, mint

a pulykákkal való lelegeltetés.

II.

A tarka szárnyfedj, nagy kalló- vagy csapó-cserebogár
(Polypkylla fullo), melyet a nép Pestmegye fels részében igen ta-

lálóan arató-bogárnak nevez, mert aratáskor köszönt be Al-

földünk száraz homokos vidékein, — szintén gonosz ellensége a

növénytenyésztnek.

Maga a kifejldött bogár, mely este ezrével zúg a levegben

és párzás végett hátával- nyolczával száll a gabonacsomókra, nappal

pedig különféle növények lombja között húzódik meg, nem tesz

ugyan valami szembetn kárt, hanem inkább a pajorja. Ez
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(37. ábra) igen hasonlít a közönséges cserebogár pajorjához, csak

hogy sokkal nagyobb, t. i. 8 cent. hosszú és 1 cent. vastag ; azon-

kívül els potrohgyrfíi felül finoman szemcsézettek s az utolsó láb-

pár végén a karmok teljesen hiányzanak.

A kalló - cserebogár pajorjáról

eddig rendesen azt állították, hogy

homoktalajon tenyész fnem növé-

nyek gyökerein él; de a múlt 1883-ik

év nyarán szomorúan kellett saját

ültetvényeimen tapasztalnom, hogy a

hatalmas rágó szájszervekkel fegy-

verzett pajor kiváló elszeretettel

rongálja a fás növények gyökereit.

Kis-Szent-Miklóson egy homo-

kos dombra különféle fákat és cser-

jéket ültettem ki, a melyekben azon-

ban a vaskos pajorok igen jelentékeny

károkat tettek ; különösen végze-

tesekké váltak rongálásaik egyes fa-

jokra nézve. így péld. egészen le

kellett mondanom arról, hogy ama

dombon jókori jávorfát (Acer pláta-

noides) nevelhessek fel. Ötven já-

vorfa-csemete közöl valami 30 darab

még a múlt évben elpusztult, a többi

pedig e nyáron ment tönkre, egyik

a másik után. A fiatal csemete lombja,

mig nincs megtámadva, friss zöld

;

azután csak egyszerre, rövid egy-két

nap alatt elfonnyad. Mikor ezt észre-

veszszük, akkor a gyökérzete már úgy

el van rágva,hogy a törzset mint valami

leszúrt botot, egészen könnyedén ki

lehet a földbl húzni. Sajátságos dolog, hogy más jávor-fajok (Acer

negundo, pseudoplatanus, tartaricum és campestre) a pajoroktól men-

tesek maradtak és mostanáig is szépen díszlenek.

Nagy mértékben pusztítottak e falánk pajorok azonkívül még
kis bükkfáim között is ; megtámadták továbbá a vörös berkenyét

(Sorhus aucuparia), a fürtös bodzát (Sambucus racemosa) és he-

lyenként a jegenye -nyárfát. Más fákban és cserjékben is tehettek

37 ábra. — A kalló-cserebogár

(Pohjphyüa fullo) pajorja, egy

szlvessz gyökerén rágódva.
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ugyan kárt ; de az említettek alól magam ástam ki ket — egy gyö-

kér melll néha kettt-hármat is. Az ember többnyire már késn
veszi észre és távolítja el a károsítókat ; inert a megtámadott cse-

mete vagy még akkor kivesz, vagy, ha tövig visszanyesetik, elten-

gdik még az szön át, de a következ tavaszon mégis csak el-

pusztul.

Hasonló károkat okozott a kalló-cserebogár pajorja az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás istvánteleki telepén, a hol a homok-

talajba ültetett amerikai szltkék gyökerein rágódott.*)

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a homoktalajban

nem annyira a szárazság, mint inkább a különféle rovaroknak rop-

pant sokasága szokta az ültetvények egy részét tönkre tenni. Az

olyan fák, a melyeknek gyökereit a nálunk gyakori pajorok nem
szeretik, még a legfehérebb homokban is elég jól megélnek és

tenyésznek, mint péld. a Rhus-félék, az Ailanthusok, a meggyfa,

a fagyai, a kecskerágó {Evonymus) stb.

Ismeretes dolog, hogy a kifejlett rovaroknak gyakran egészen

más életmódjuk és más hajlamaik vannak, mint álczáiknak. Ez

tapasztalható némi részben a kalló -cserebogárnál is. Mig ugyanis

pajorja oly elszeretettel rágja az Acer platanoides gyökereit, ad-

dig a bogár reá sem néz e fára, hanem sokkal inkább kedveli a

fekete fenyt (Pinus austriaca), mely minden más fa- ós bokor-

fajnál jobban szokta magához vonzani a nstényeket s ezek ismét

a kitn szaglású hímeket. Alkalmasint a fenygyanta illata édes-

geti ket oda, hogy rajta tartsák pihenjüket ; a tlevelek azon-

ban aligha szolgálnak nekik táplálékul, mert rágásaik nyomára se-

hol sem akadtam. Meglátogatják azonkívül az ákáczfákat és pedig

leginkább az enyves ákáczot (Robinia viscosa). A tölgyfa lombját,

mely a közönséges cserebogár eltt annyira kedves, a kalló-csere-

bogár nem szereti ós inkább kerüli.

Sajó Károly.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Torzlábú cserebogár. — A rovarok osztályában, kivált a bo-

garak között néha akadnak egyes ritka példányok, a melyeknek

egyik vagy másik szerve a rendes alaktól eltér és hol kisebb, hol

*) Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország te-

rületén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884. 20—21 1.
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