
A szlnek egy ismeretlen ellensége.

Aligha van a kártékony rovarok között a szlpusztító phyllo-

xerán kívül olyan, mely bizonyos helyhez kötötten ugyan, de oly

kitartóan és szívósan támadta volna meg a lakosság keresetforrását

szolgáltató kultúrnövényt, hogy miatta az ember kénytelen volt

odahagyni lakühelyét, és s-^áz esztend multán, mikor már az apró

ollenséget mindenki elfeledte, újra elkezdje a harczot, hogy taláu

ismét ugyanolyan végzetes eredménynyel fejezze be.

Ez a kártékony bogár az Otior-rhynchus populeti Boh. nevfi

bogár, melyet eddig ártalmatlan, st ritka bogárnak ismertek a

rovarászok, a mely pedig tömeges elszaporodásával most már har-

madszor igyekszik tönkre tenni egy krassó-szörénymegyei község

szlit.

E bogár a legközelebbi években, külörjösen pedig az elmúlt

1885-ik év tavaszán vonta magára kártékonyságával a lakosok

figyelmét. A tavasz kinyiltával ugyanis milliónyi számmal lépett fel

Langenfeld község szliben s megtámadta és elpusztította a

fakadó rügyeket ; majd késbb a gyenge szlleveleket és bimbókat

tarolta le, úgy hogy némely helyen a szó szoros értelmében véve

lekopasztotta a szltkét minden levelétl. A lakosság néhol eré-

lyesen hozzálátott e szlpusztító ellenség leküzdéséhez, és a meny-

nyire a nappalra elbúvó bogárhoz hozzáférhetett, nagy mennyiségben

szedte össze és ölte meg, de mégsem birta megvédelmezni a töme-

gesen fellép rovaroktól termését, a melyet ezek még csirájában

megsemmisítettek.

Langenfeld község szlinek ez a csapása nem egészen új

kelet. A község lakosainak szóhagyomány útján még élénk emlé-

kezetében van az, hogy e bogár már egyszer annyira tönkre tette

tí vidékbeli szlket, hogy e miatt a lakosok kiköltözni voltak

kénytelenek és így a község teljesen feloszlott.

A szóhagyomány erre nézve természetesen nem szolgáltatott

biztos adatokat, annálfogva az érdekes eset felderítésére illetékesebb

helyre fordultam és csakugyan sikerült egy barátom útján a bécsi

katonai levéltárból oly hivatalos adatok birtokába jutnom, melyek

a lakosok ajkán él szóhagyományt teljesen megersítik és törté-

neti hitelességvé teszik. Összevetve most már a tudomásomra

jutott történeti adatokat a szóhagyománynyal, a mostani Langenfeld

község múltját és benne a szóban forgó bogár nevezetes szereplését

a következkben állíthatom össze.
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Langenfeld mostani helyétol délnyugatra feküdt K r u g 1 i c z a

vagy 0-Kruglicza község, mely meglehets régi eredet és már

a török uralom idejében fennállott. A természettl is megersített,

erdkkel környezett falu abban az idben a legnagyobb valószínség

szerint szerbek által lakott rablófészket képezett. A bécsi Josefinura

Archívumnak egy 1717-bl származó hivatalos okmánya szerint

ebben az idben 24 házból állott Kruglicza községe. A mint késbb

a közel fekv Fehértemplom, Salhausen, Langenfeld stb. alapíttatott,

Kruglicza is megnövekedett az oda települ német lakosokkal, a kik

az erdkbl egy jó nagy részt kiirtottak és a kedvez fekvés domb-

oldalokat szlvel ültették be. Az 1738— 1739-ki török háború

idején azonban a hadjárat szinteréül szolgáló helyrl Kruglicza

lakosai menekülni voltak kénytelenek és mikor a háború elmultával

visszatértek, szliket bogaraktól meglepve találták, melyek évrl

évre oly nagy mértékben jelentek meg, hogy végtére lehetetlen

volt miattuk szlt mívelni. Ez volt az oka, hogy 1753-ban, midn
a határrvidék felállíttatott, a krugliczai lakosok folyamodtak, hogy

Salhausen községgel egyesíttessenek. Ez a kérelmük meg is adatott,

— és így e bogár volt közvetetlen oka annak, hogy Kruglicza község

feloszlott és mint község megsznt létezni.

Hogy ez a szlpusztitó bogár csak az OHorrhijnchiis popn-

leti lehetett, az abból is világosan kitnik, hogy Fehértemplomban

még ma is beszéhk, hogy 1830 körül, a midn a hajdani Krug-

licza volt szli helyére újra szlt ültettek, egy szürke, földszín

orrmányos bogár pusztításai miatt azzal nemsokára fel kellett hagy-

niuk. A bogár tehát másodszor is kipusztította innen a szlt.

Tény, hogy bár e lejtk szlmivelésre kiválóan alkalmasok, most

is csak szántóföldeknek használtatnak.

E veszedelmes helyen nem is mernek azóta szlt mivelni,

hanem legújabban, 1860 óta a volt krugliczai szlktl mintegy 5

kilométer távolságra Langenfeld község határában kezdtek szlt
telepíteni. A szlsgazdák beszélik, hogy már eleitl fogva sok

bajuk volt e bogárral, de soha még itt olyan tömegesen nem lépett

fel, mint a múlt esztendben, úgy hogy ha e csapás valamiképen

nem gyengül, Langenfeld község szli szintúgy meg fognak semmi-

sülni, mint a hajdanuKruglicza szli.

Maga a bogár minden kártékonysága mellett is csak 1840

táján került legelször rovarász kezébe és csak akkor nyerte mos-

tani nevét. A legels példányokat Frivaldszky Imre a bánsági

hegyeken gyjtötte s felismerve, hogy az egy eddig ismeretlen



bogárfaj, valószínleg arról a helyrl, a hol nagyobb s/áiiiban

találta, />opuleti-nak nevezte el *)• Leírását azonban nem közölte,

hanem csak ezzel a névvel ellátva küldött néhányat (jermar E.

F. német rovarásznak. P^zek a példányok kerültek késbb liohe-

man C. svéd rovarász kezébe, a ki e bogárfaj leírását IBI^j-ban

az orjas-bogarakról (öbbek által írt Schoenherr-féle klasszikus

munkában**) a Frívaldszky Imre által adott név mellett tette

közzé. Jó ideig ugy ismerték azután a rovarászok e bogárfajt, mint

kizárólagos magyarországi speczíálítást, késbb azonban felfedezték,

hogy ritkaságképen Tirolban, Stájerországban és Svájczban Genf

környékén is tenyészik. Tulajdonképeni hazájának mindamellett is

csak Magyarországot lehet tekinteni, mert itt a bánsági magasabb

dombokon és a vele szomszédos erdélyrészi megyék magaslatain

bven tenyészik. De tenyészési köre nem szorítkozik kizárólag

csupán Magyarország déli részére, mert néhányat már a budapesti

Svábhegyen is találtak.

Az Otiorrhynchus populeti az orjas- bogarak nagy családjába

tartozik és meglehets nagy rokonsági összeköttetéssel dicsekedhetik,

mert csak magából az Otiorrhynchus-nembl 519 európai rokonfaja van.

Ezek közöl már több fajról ismeretes volt, hogy kártékonynyá is válik

a szlben, ha nagyon elszaporodik, nevezetesen külföldön az Otiorr-

hynchus Ugustici L., raucus íabr.^ singularis L. {piclpes Fabr),

sulcatus Fabr. és nigritus Fabr. tett a szlben jelentékeny károkat.

Nálunk Magyarországban csak az Otiorrhynchus Ugustici és raucus

lépett fel némely helyen kártékonyán és tett csekélyebb károso-

dásokat, de seholsem szaporodott el annyira, mint az eddig ártal-

matlannak hitt Otiorrhynchus populeti a langenfeldi szlkben.

Az Otiorrhynchus populeti nagy számú hasonló fajrokonától

nem igen köi.nyen különböztethet meg, a mit könnyen megérthe-

tvé tesz az, hogy csupán hazánkban is e nembl 80 faj tenyé-

szik. Maga a szóban forgó bogár 8— 8'/^ mill. hosszú, 2' 2 3 mill.

széles, rövid vastag orrmánynyal, tojásdad alakú és fényes szemer-

kékkel borított mellkassal, hosszúkás tojásdad alakú potrohhal.

Egész teste szrkés, szrforma, vastag, fehéres szín és kissé érczes

fény pikkelyekkel van borítva, melyek a különben fekete bogár-

nak száraz földszín kínézést kölcsönöznek ; a hozzá leginkább

*) Popiiletum = üyárfás, nyárfaliget.

*^) C. J. S c h e n h e r r, Genera et species Carculiouiduaa cum syuonymis

hiijus familiao. Parislis et Lipsiae, 1(S43. VII. 1. p. 373.



hasonló rokonfajoktól legszembetnbben egy-egy hosszú, hegyes

foggal fegyverezett czombjai, csápjainak els izülékénél másfélszerte

hosszabb második izüléke, hosszában kissé benyomott és egy finom

középbordával ellátott orrmánya által különböztethet meg, mihez

még ismertet jelekül a testét egyenletesen fed ritkás pikkelyek

és a szárnyfedin végig vonuló barázdák közepén szabályos sorban

álló hegyes szemerkék járulnak.

Az Otiorrhynclius pojndeti életmódjáról még igen keveset

tudunk. Azt, hogy tápláléka nem csupán a szlrügyekbl és leve-

lekbl áll, nem csak rokon fajainak életmódjából lehetett következ-

tetni, hanem tapasztalásból is mondhatom, mert magát a kifejl-

dött bogarat magam is szedtem másféle növényekrl is ; F r i-

V a 1 d s z k y Imre e bogár tápláló növénye gyanánt a többi közöl

névszerint a sisakfüvet emliti meg*) Maguk a bogarak már április

vége felé kibújnak a földbl, hol átalakulásaikat végezték és kite-

leltek és ettl kezdve egész tavaszon át életben maradnak, hogy

jövend ivadékaikról gondoskodjanak. Hogy azonban petéiket miként

és hova helyezik el és hogy álczáik egy vagy többféle és mely

növényekkel élnek, -- arról még egyáltalában semmit sem tudunk,

E kártékony bogarak ellen ez id szerint annyival kevésbbé

tudunk sikeres védekezési módot, mert még életmódjukat sem igen

ismerjük, pedig meglehet, hogy ha tüzetesen ismernk petéik el-

helyezése módját, álczáik tartózkodási helyét, tápláló növényét és

kifejldési idejét, sokkal könnyebben és sikeresebben védekezhet-

nénk ellenök, mint most, a mikor csupán a kifejldött bogarak

irtására lehet szorítkoznunk. Mert ezeknek összeszedését és meg-

semmisítését, daczára tömeges megjelenésüknek, igen megnehezíti

az a körülmény, hogy a bogarak éjjel látnak kártékony munká-

jukhoz, nappalra pedig legnagyobb részük göröngyök alá, a föld

repedéseiben vagy a porhanyós talajban, lehullott levelek vagy fa-

darabok alatt vonul meg. Ezért legczélszerübb volna talán éjjel

lámpavilág mellett fogdosni össze ket. Felleges, borult idben, a

mikor azonban es nem esik, a bogarak többnyire nappalra is fenn-

maradnak a szltn, azért ilyenkor alkalmasint legtöbbet lehetne

összefogni bellük egy botra kötött vászon- lepkehálóval, melyet alá-

jok tartunk és a melyébe a magukat holtnak szinlel bogarak azonnal

leesnek. E nélkül az eszköz nélkül alig boldogulhatnánk, mert az

*) Frivaldszky Imre, Jellomzö adatok Magyarország faunájához;. Pest,

ISli;-) 1). ;',2.



ember közeledtére azonnal a földre vetik magukat és minthogy

csalódásig hasonlítanak a száraz föld színéhez, nagyobb részük

könnyen kikerülheti ligyelmünket.

A múlt tavaszszal észrevettem, hogy a bogarak nappalra ki-

váló elszeretettel húzódnak az oly göröngyök alá, a melyek fák

árnyékában feküsznek. Ezért azt a tanácsot adtam a szlsgaz-

dáknak, hogy helylyel- közzel lombos faágakat szúrjanak le a szl-
sorokba és ezek tövéhez nagyobb darab száraz göröngyöket helyez-

zenek el ; ily módon mesterségesen készült gyülekez helyekre

csaljuk ket. A kísérlet várakozáson felül jól sikerült, mert reggelre

ezerszámra men Otiorrhynchus 2Jopuleti gylt egy-egy ilyen göröngy-

halom alá, a honnan könny szerrel összegyjthetk és megsemmi-

síthetk voltak. A bogarak nagy számát és egyúttal e gyjtési mód
czélszerüségét jellemzi az a tény, hogy egy vinczellér a feleségével

együtt két és fél óra alatt ily módon 5 liternyit volt képes össze-

gyjteni a középszer borsószem nagyságát meg nem igen haladó

rovarokból. Az összeszedett bogarakat aztán a baromfiak jóiz

csemege gyanánt fí^gyasztották el.

Mig azonban a langenfeldi szlsgazdáknak már ugyancsak

meggylt a bajuk a hajdani Krugliczáról örökségül reájuk maradt

kártékony bogárral, a közelebb és távolabb lakó szlbirtokosokat

is gondolkodóba ejtheti az a kérdés, hogy vájjon megmarad-e ez

a kártékony bogár mostani lakóhelye állandó csapásának vagy tovább

tei'jedhet a távolabbi községek szlibe is, egyáltalában pedig, hogy

vájjon nem félhetünk- e attól, hogy idvel az egész magyarországi

szltermelésnek állandó csapása válik belle?

Azt hisszük, hogy nem. És ezt a következtetésünket a bogár

életmódjára és csekély terjeszkedési képességére alapítjuk.

Szerencsére az Otiorrhynchus popukti nem kizárólagos élsdije

a szltnek, hanem többféle növényt is eszik, ennélfogva nem
kényszeríti t a faj fenntartási törekvés természetes törvénye arra,

hogy lehetleg kiterjessze tenyészési körét mindenüvé, a hol egyedüli

tápláló növénye tenyészik. Épen azért a szlben való kártékonysága

is csak esetlegesnek tekinthet. Az Otiorrhynchus populeti ugyanis

Dél-Magyarországon mint eredeti hazájában tenyészik és a mennyire

a bogarat tápláló, kivált pedig az ivadékaik felnevelkedésére alkalmas

növények bsége engedi, el is szaporodik. Szaporaságának azonban

mindig határt vetettek a táplálékul szolgáló növények, mert ha a

bogarak nagyon elszaporodtak és tápláló növényeiket igen meg-

kevesbítették, maguknak a bogaraknak is számban meg kellett apadni



és csak akkor szaporodhattak ismét, ha tápláló növényeik szintén

idt nyertek a szaporodásra. Ekképen természetes egyensúly állott

fenn a bogár ós tápláló növényei között, a mennyiben egyiknek

bsége tette lehetvé a másik elszaporodását és viszont annak

elszaporodása okozta emennek megkevesbülését.

Ez a természetes egyensúly mindig és mindenütt fennáll a

növényev állat és tápláló növénye közt, csakhogy másféle tényezk,

péld. a ragadozók elszaporodása miatt, többé-kevésbbé módosul. Az

Otiorrhynchus populeti is csak annyira szaporodhatott, a mennyire

tápláló növényeinek bsége engedte.

A mint azonban a szlnövény odatelepítésével maga az ember

megzavarta ezt a természetes egyensúlyt, a mennyiben nagyban és

tömegesen termesztett egy olyan növényt, a mely a bogár tenyé-

szésére kedvez, az Otiorrhynchus populefi-nak is alkalom nyílott

az elszaporodásra. És ez meg is történt, oly mértékben, hogy a

múlt században már felemésztette a krugliczai szlket. Ezzel

azonban maga a rovar bsége is a régi természetes korlátok közzé

szorult. A 30-as években, a mikor a volt krugliczai szlket újra

telepitették, ismét alkalma nyilt a rovarnak az elszaporodásra, ennek

elpusztulásával aztán megint megfogyatkozott. A rovar és kultúr-

növény e küzdelme most már harmadszor a langenfeldi szlkben
ismétldik.

A természetvizsgáló szempontjából tekintve a dolgot, a bogár

tehát itt is csak a természeti törvényt hajtja végre, a mikor a

természetes egyensúlyt megzavaró növényen ert venni igyekszik.

Nagyjából ez az oka annak, hogy a rovarok valamely kultivált

növényen kártékonyakká válnak. Maga az ember bontja meg a

természetes egyensúlyt, midn ezeknek tömeges termelésével alkalmat

nyújt a velk táplálkozó rovaroknak a túlságos megszaporodhatásra
;

ennélfogva nem marad más hátra, minthogy kíízdelemmel védje

meg a neki szükséges növényt a rovarok seregétl, a melyek az

általános szabályt ezzel szemben is igyekeznek érvényre emelni.

Hogy e küzdelemben az apró ellenségek ellen nem mindig a hatalmas

ember marad gyztes, azt nemcsak a kétszer elpusztult krugliczai

szlk esete mutatja.

A lomha járású^ lassú Otiorrhynchus popiUeti nem igen képes

arra, hogy rendes lakhelyérl távolabb vidékekre is elterjedhessen.

Ezt a czélt elnyomorodott, visszafejldött szárnyai sem igen segít-

hetnék el, mert ezeket a végükön egymáshoz ntt két szárnyfed

miatt úgysem használhatná. Petéit ás álczáit, melyek a növények



gyökerein élnek ugyan, de sem azokba belefiiródva, sem valami-

képen rá ersítve nincsenek, a t'orgaluni utján is aligha h-lnítne,

másfelé elhurc./.olni magukkal a nüvéiiyekkcl Kpeii (;/ért iieiii igen

tarthatunk attól, hogy országos csai)ássá válhasson a magyarországi

szlkben. E feltevésünket megersiti az a körülmény is, hogy nem

igen tudott magának tért hódítani az alatt a másfél század alatt

Feni, a mely id alatt e bogár már nagyban szerepelt.

Dél-Magyarországban azonban, a meddig e bogárfajnak tenyé-

szési köre terjed, reá nézve kedvez viszonyok között könnyen

válhatik kártékonynyá. Langenfeld község szlsgazdáinak már is

van elég okuk a panaszra e kártékony rovar ellen, mely szliket

valószinííleg az elpusztult Kruglicza szlinek sorsára juttatja, hacsak

ellene valamely alkalmas védekezésmódot vagy irtószert nem lesz

lehetséges alkalmazni. Ezt azonban csakis akkor remélhetjük, ha

alaposan ismerni fogjuk e rovar életmódját és szaporodási viszonyait.

Addig pedig nem ajánlhatunk e szlpusztító ellen más védekezési

módot, mint maguknak a kifejldött bogaraknak összegyjtését

a fentebb említett háló vagy mesterséges gyülhelyek segélyével.

Wénif János.

A magyarországi fa-rontó darázsok.
I.

A termetes fa-rontó darázsok (Siricidae) jobbára a fenyvesek

lakói és méltó társai ezek rongálásában a bogaraknak, a melyek

közöl a legtöbb fa-furkáló rovar kerül ki. Tekintélyes nagyságuk

maga elég volna arra, hogy feltnvé tegye ke% ha ügyetlen

repülésük hangos zummogásával nem költenék is fel az emberek

figyelmét. Még feltnbbé teszi ket a nstény potroha végébl

kiálló tüjócs, melylyel eléggé meg tudják ijeszteni azokat, a kik ezt

a darázs lulánkjának nézik, s épen ezért nem is csoda, ha hajda-

nában azt hitték róla, hogy ennek a szúrásával az embert is meg-

tudja ölni ez a darázs, melyet a közönséges lódarázsnál veszedel-

mesebbnek tartottak.

Azóta eloszlott ugyan ez a gyanú, mert kiderült, hogy ez nem
fulánk és vele az embert megsérteni nem képes, de mégsem állanak

jó hírben, mert egyúttal az is kitnt, hogy veszedelmes farougálók

és íurkálásaikkal kárt tesznek a fákban, amelyekben álczáik darázszsá

szoktak kifejldni. Legtöbbet szenvednek tlük a fenyfafélék, kü-

lönösen a lucz- és jegenyefeny (Pinus picea és exeelsa), melyekben


