
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



10

a leggyakoribb és ennélfogva legkártékonyabb fa- rontó darázsok

élnek. De vannak olyan fajok is, melyeknek álczái vadkörte-, tölgy-,

bükk- és diófákban stb. szoktak élni.

Rendszertani tekintetben a fa-rontó darázsok a tojócsöves

hártyásszárnyú rovarok alrendjében a növényevk (Hymenoptera

phytophaga) csoportjába tartoznak és a levélev- darázsok (Tenthre-

dinidae) családjával közeli rokonságban állanak s velk együtt azzal

a közös jellemvonással birnak, hogy potrohúk töve egész szélessé-

gében a mellkassal össze van nó've, tehát sohasem függ vékony

nyelén, tomporaik kéttaguak, csápjaik egyenesek és nem térdesek,

fels szárnyukon lándzsaalakú sejt van ; álczáik pedig lábakkal

birnak és bélcsövük alfelnyílásban végzdik.

A kifejldött darázsok a júniustól augusztusig tartó idszak-

ban jelennek meg és párosodás után a nstény azonnal ivadékai

elhelyezésérl kezd gondoskodni. Legelször is alkalmas fát választ

ki, mely több éven át fejld álczáinak eledelt szolgáltat ; azután

meglehets erkifejtés között a fába szúrja a két véd hüvely

közöl elvont hegyes tojócsövét, és azon keresztül minden ilyen

szúrásba egy, ritka esetben két petét csúsztat. Ez ers munkában

utolsó petéi lerakásakor már annyira kimerül, hogy tojc' csövét már

a fából kihúzni se bírja, ezért sokszor lehet találni a fatörzsön így

elpusztult nstényeket.

A nstény fa-rontó darázs igazi anyai gondoskodással igyekszik

alkalmas tanyát kiválasztani jövendbeli nemzedéke számára. Egész-

séges, jó erben lev fába csupán szükség esetén tojja petéit,

jóformán csakis akkor, ha csupán magánosan álló egyes fát találhat.

Ha azonban terjedelmes fenyvesben van, a hol kedvére válogathat,

szivesebben választja a beteges fatörzseket vagy a nemrégiben ledön-

tötteket. Mihelyt egy megsértett fenyt talál, melyet valaki fejszével

megvagdalt, vagy a vadállatok megsértették, vagy akár csak a vihar

szakította le valamelyik ágát, a sebhely közelében azonnal tojik

néhány petét A teljesen egészséges fákat azért kerüli, mert ezek

dús nedv belsejében az álczák nem találnak eléggé alkalmas

otthonra.

Néhány nap múlva kikel a fába rejtett pete és a kikel kis

álcza azonnal a fa_rágásához lát. A kirágott alagutak az álcza nö-

veked nagyságához képest folyvást szélesednek, de nem haladnak

bizonyos szabályos irányban, hanem kigyózó vonalban, mely télre

kissé a fatörzs belseje felé, a melegebb évszakokban pedig a kéreg

felé közeledik. A gyakorlott erdész szeme azonban a szabálytalan
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irányú fúrásról is képes megismerni a garázdálkodót, vagy a majd-

nem szabályos köralakú lyuk uhíii meg Uidja külünhö/tetiii a fa-

rontó darázsok álczáinak menetét a meglehetsen hasonló czinczér-

rágásoktól.

Maguk az álczák féregalakuak, hengeresek, fehéres, vagy kissé

sárgás színek. Szemük nincsen, mert a sötét lyukban különben

sincs arra szükségük. Fején az egy tagú csápdurványokon kivül a

száj a legszövevényesebb szerkezet, mert abban a két jól kifejldött

ers állkapcson kivül, legalább durványosan kifejldve, a darázs

szájrészeit mind feltalálhatjuk ; ezek közöl az állkapocs-tapogatók

csak egy tagból állanak, vagyis inkább az állkapcsok mellett karély-

alakú kinövésekként tnnek fel, az ajak-tapogatók azonban jól kive-

het három ízülékbl

állanak. A mellkasnak

megfelel gyrkön há-

rom pár láb van, melyek-

nek mindenike három

izülék. A nyolcz szel-

vénybl álló jpo rohon

segít lábak nincsenek,

mint a levélev-dará-

zsok álczáinál ; ezek he-

lyett az álcza a potroh

végébl kiálló, három

tüskével fegyverzett

szarunemfí fartövisét

'• ^^^'^- használja a mozgás el-

segítésére, járás közben ugyanis ezt a fában fúrt lyuk oldalához

feszíti és vele testét elretolja.

Az álczák kifejldése 2— 3 évig tart és csak ekkor válik

bábbá, melybl néhány hét múlva a kész darázs búvik el.

Ez alatt az id alatt azonban sokszor már távoli vidékre

szállítják, vagy feldolgozzák azt a fát, melyben az álczák laknak.

De azért nem pusztulnak el, hanem tovább fejldnek és' darázszsá

válva, kirágják magukat és kirepülnek. Ezért van az, hogy a feny-

vesekben él fa-rontó darázsokat a legkülönbözbb vidékeken lehet

találni, a hol íenyfák épen nincsenek. Hogy a darázsok a már

feldolgozott fából jönnek ki, az nem is épen ritka eset és ilyenre

magam is emlékezem. Ugyanis 1872-ben Budapesten egy rokonomat

látogatva meg, ki egy új házban lakott, egy szép Sire.r spedrum



12

L. példánvt vettem e'szre, a mikor épen a szoba fenyfa-padozatából

elmászott ; nem messze tle a szoba egyik zugában egy Sirex yigas

L. (1, ábra.) vonta meg magát. E két különböz fajú darázs még
1870-ben, mikor a házat építették, került a padlódeszkával a szo-

bába. — A múlt évben pedig a budapesti országos kiállítás feny-

fából készült ideiglenes pavillonjaiból különösen sok fa-rontó darázs

fejldött ki, melyekbl Kardos Árpád úr csupán a mezgazda-

sági pavillonban száznál több Sirex gi<jas L és spectrum L. pél-

dányt gyjtött össze. — Biró Lajos úr pedig 1882. július végén

Szilágymegyében Tasnádon fogott a szobában néhány Xiphydria

annulcda Jur. példányt, melyek egy száraz vadkörtefából készült

asztal lábából bújtak el.

Az ilyen feldolgozott iában a fa-rontó darázs álczája nem
mindig talál elég tápláló anyagot, azért a belle kifejld darázsok

sem igen érik el a normális nagyságot és gyakran csak felényire

nnek meg. Az ilyen kis példányok tehát nem fiatalok, melyek még

nhetnek, mint azt sokan gondolják. A táplálék s/kében lev ál-

czákat aztán az éhség bámulatos tettekre kényszeríti ; ugyanis

megtörtént már, hogy a gerendákon át az útjokat álló ólom —
vagy horgany lemezeken is keresztül rágták magukat. St V a i 11 a n t

tábornagy a franczia akadémiának néhány oly kartácsgolyót mutatott

be, melyeket a Sirex jtiveticus L. álczái keresztül turkáltak.

A fa-rontó darázsok at határozottan a káros rovarok közé kell

számítanunk. Igaz ugyan, hogy kártevésöket nagyon mérsékli az,

hogy teljesen egészséges fákat nem igen támadnak meg és így nem

tekinthetk oknak, mely miatt a fák elpusztulnak, hanem csak

okozatnak, mert a beteges fatörzsek vagy kiszáradásnak induló

ledöntött fák csalják magukhoz az ivadékaik számára alkalmas helyet

keres darázsokat ; de még ez sem menti ki ket, mert a helyett

az építésre vagy ipari czélokra használható, st épen e czélra ledöntött

fákat rongálják és így azoknak értékét tetemesen csökkentik. így

e rovarok rövidítik az erdk jövedelmét, mindaddig a míg csak a

fa el nem adatott, st kártevésöket azután is folytatják, de már a

vevk rovására.

Az ellenök való védekezés módját kitalálhatjuk már magából

e rovarok életmódjának ismeretébl. Ez ugyanis nem állhat másból,

mint hogy az olyan helyekrl, hol a fa rontó darázsok nagy számmal

fordulnak el, a ledöntött fatörzseket még a kifejldött darázsok

megjelenése eltt eltávolítani. Az olyan fákat ellenben, melyekrl a

darázs nagyságának megfelel köralakú lyukak mutatják, hogy
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abból már fa-rontó dai'cázsok repültek ki, és a melyekben valóbzí-

nüleg még több álcza is él, tzi iának kell elhasználni, és különösen

rizkedni kell attól, hogy épületiának ne alkalmaztassanak, mert az

ilyenekbl készült gerendákat a darázsálczák íurkálásaikkal annyira

meggyengítik, hogy épen nem felelnek meg a czélnak, melyre

használtatnak.

A fa-rontó darázsok álczáit, ha már egyszer befészkelték

magukat, a fatörzsekbl kipusztítani alig lehetséges, mert hozzájuk

nem igen férhetünk, a mellett pedig elég szívós életek. Ennek

jellemzésére szintén saját tapasztalásomból hozhatok fel egy esetet.

A m. nemz. múzeum állattan osztályában lev kitömött orang-utang

állványául egy vadkörtefa-törzset állítottak fel, melyben véletlenül

épen ía-rontó darazsak álczái fészkeltek. E szekrényekben a kitömött

állatok nagy mennyiség arzenikummal vannak praeparálva, melybl

a zárt üvegszekrényben annyi mérges arzenikum-gz gyl össze,

hogy talán az ember pár hétig sem élhetne meg benne. Minda-

mellett a darázsálczák nem pusztultak el, st 1873 nyarán mintegy

70 darab Jremex mágus F. és Xiphydria annidata Jur. darázs jött

ki a fatörzsbl. St a szekrény feneke egész 1876 szeptember haváig

frészporral volt belepve, jeléül annak, hogy az uj nemzedék álczái

még ekkor is éltek. Csakis akkor pusztultak el végképen, mikor az

össze-vissza furkált fatörzs több ízben ers arzenikumos oldattal

lett beáztatva. -
Mocsáríj Sándor.

A lepkék szaga.

A rovarok közöl igen soknak van bizonyos sajátságos szaga,

a mely némelyeknél olyan jellemz, hogy már csak ennélfogva is

azonnal reájuk lehet ismerni. A házi poloska kellemetlen szaga, a

bútorok alatt mászkáló poszogó -bogár undorító bze mindenkinek

eléggé emlékezetébe idézheti ezen tén}t, ha sohasem is lett volna

alkalma a büdös mezei poloska által megmászott málnát vagy epret

venni szájába. A körisbogár még ezeknél is áthatóbb szagot ter-

jeszt, ugy hogy az általuk meglepett fa közelébe érve azonnal

meglehet érezni szagukat. A futrinkák, a katicza- bogár, a hangyák,

némely tücsök és légy meglehets átható szaggal bírnak. Számos

más rovarnak és ezek között épen a lepkéknek a szaga azonban

sokkal gyengébb, ugy hogy csak az elevenek megfogásánál, kivált

pedig feltzésénél vehetjük észre. A legtöbb lepkénél többé-kevésbbé

meg van valami abból a szagból a mit általában poloskaszagnak


