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III. kötet. 1886. április. 4. füzet.

A kártékony erdei rovarok
rendszeres megfigyelése Magyarországon.

Folyóiratunk els kötetében már ismertettük azokat az intéz-

kedéseket, melyeket a földmivelós-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium tett, hogy a mezgazdaságban károsan fellép rovarok

országszerte egyöntet terv szerint, rendszeres megfigyelésben ré-

szesüljenek. Ez intézmény teljesen meg is felelt feladatának, mert

fennállásának három éve alatt, a rovarkár- tudósítók buzgalma folytán

számos rovarkár fell gyjtött adatokat, melyeknek értéke nemcsak

gyakorlati, de tudományos szempontból is megbecsülhetetlen.

Ez a siker buzdította a földmivelési minisztériumot arra, hogy

az erdei kártékony rovarokat is hasonló megfigyelés alá vonja. E
tekintetben nem is volt szükséges más intézkedés, mint az eddigieket

rendszeresíteni, tökéletesebbé tenni. A terjedelmes állami erd-

ségeket kezel hivatalos közegek már eddig is jelentést tettek

arról, ha valahol nagyobb mérv rovarkárok fordultak el ; ezt az

intézkedést teszi rendszeressé az alább közlend miniszteri rendelet,

mely az állami erdségeket kezel erdgondnokságoknak köteles-

ségévé teszi, hogy évenként hat hónapon át havonként egyszer

jelentést tegyenek az esetleg kisebb kárt okozó erdei rovarokról is.

A megfigyelések egyöntetsége és megkönnyítése végett valamennyi

erdgondnokság portómentes nyomtatott levelez - lapokat kapott,

melyek havonként rendesen kitöltendk és felterjesztendk. E le-

velez-lapok a következ kérdpontokat és rovatokat tartalmazzák:

1. Miféle rovar okozza a kárt ? (bogár, sáska, hernyó, kukacz stb.)
,

2. Miféle növényt, fát vagy cserjét és annak melyik részét rongálja a

káros rovar

?

3. Hol és mikor lépett fel a haj?

4. Mekkora területen észlelhet a károsítás ?

5. Körülhelöl hány százalék veszteséget okozott vagy fog elreláthatólag

okozni a faterméshen vagy csemetekertien ?

6. Minek tulajdonítják ott a kártéko7iy rovarnak nagy mérv fellépését f

(rendellenes idjárás, használati vagy mivelésmócl stb. ?)
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7. Történt-e eddig már valami a baj lelcÜ7:désére vagy csökkentésére ? ha

igen, min módon és min eredménynyél ? Meg volt-e akadályozva az erdei

legeltetés f

8. Észlelték-e ott e kártékony rovart már máskor is ? ha igen, mikor ?

mekkora volt az akkor okozott kár? mit tettek ellene és min eredménynyel?

9. Ismeri-e ott a nép az illet kártékony rovart ? és miféle néven ?

10. Egyei észrevételek :

E tudósítással egyidejleg beküldetik :

Egyúttal illet erdhatóságaik útján valamennyi erdgondnok-

sághoz 19,744. szám alatt a következ rendelet küldetett:

»Az erdgazdaságban elforduló fák, cserjék és növényeken

rovarok által okozott károkról részletes adatok gyjtése és azok ta-

nulmányozása végett, ezen károk bejelentésére szolgáló i70—200 drb)

levelez lapot ide mellékelve azon meghagyással küldök meg (a

czímnek), miszerint azokat a kerületében lev erdgondnokságok

között egyenlen felosztván, utasítsa azok kezelit, hogy kerüle-

teikben esetleg felmerülend kártételekrl, az erre vonatkozó jelen-

téseiket a küldött levelez lapon — április havától kezdve hat

hónapon keresztül — havonként ide közvetetlenül beterjeszteni el

ne mulaszszák.

A bejelentés egyöntetsége és megkönnyítése végett a nyom-

tatványlapokon azon fbb mozzanatok, melyek a felmerülend ro-

varkár bejelentésénél figyelembe veendk, 9 kérdpontban vannak

felsorolva, mely kérdpontokra nyerhet adatok lehetleg hiven és

kimeríten jegyzendk be. Egyéb észrevételek és tapasztalatok fel-

jegyzésére egy külön rovat szolgál, a mely különösebben azon

esetben- is kitöltend, ha az illet hónapban serami károsítás nem

fordult el.

Óhajtandó egyébként az is, hogy minden tudósítással egy-

szersmind maga a kártékony rovar is beküldessék, valamint esetleg

a megrongált növényrészek, u. m. gyökér, kéreg, ágak stb., még

pedig a meghatározás pontossága érdekében lehetleg több pél-

dányban. Hernyók és lepkék mindig kis dobozban, másféle rovarok

pedig borszeszes üvegcsékben küldendk. A borszeszes üvegcse gya-

pottal vagy kóczczal \begyöngyölve szintén kis dobozban teend

postára.

A rongált növényrészek ós rágványok az esetleg még rajtuk

vagy bennük lev rovarokkal együtt hasonlóan dobozban csoma-

golva, a bejelentésre szolgáló levelez- lapon idézett postai rendelet

értelmében portómentesen szállítandók.
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Ha a tudósítással együtt a kártékony rovar vagy rongált

növényrósz szintén beküldetik, a küldemény neme a tudósítás meg-

felel helyén odajegyzend.

A nyomtatványlapok kifogyta esetén azok a czímnek jelentése

után a kell számban újra meg fognak küldetni:

«

Hasonló tartalmú rendelet intéztetett a drávántúli részekben

lev kir. erdgondnokságokhoz, melyek német nyelv levelez-lapon

küldik be megfigyeléseiket.

Az erdei kártékony rovarok fell érkez tudósítások feldol-

gozásával és összeállításával, a beküldött rovarfajok tüzetes meg-

határozásával és ellenök alkalmazható ellenszerek és óvó rend-

szabályok közlésével az orsz. phylloxera - kísérleti állomás lett

megbízva, mely azokról, szintúgy mint a mezgazdaságban káros

rovarokról, az év végén egy összefoglaló jelentésben fog számot adni.

Ez az intézkedés már életbeléptetésének legels havában is

fényesen igazolta a hozzáfzött reményeket, a mennyiben már április

hóról 120 jelentés érkezett be, melyek közöl 24 jelentés 36 rovar-

káresetrl ad számot. E károsításoknál 15 faj káros rovar szerepel,

melyeknek nagyobb részét természetesen a bogarak s ezek közöl

különösen a szúfélék teszik.

Erdész olvasóink iránt való tekintetbl nem mulasztjuk el,

hogy e jelentések eredményérl idnként számot ne adjunk a Kü-

lönfélék rovatában, melyben ezentúl a bejelentett másféle káros

rovarok fellépésérl is hozunk tudósításokat.

A magyarországi fa-rontó darázsok.

III.

ITl. A Siricinae alcsalád.

Ez az alcsalád három nemet foglal magában : Sirex Linn.,

Tretnex Jur. és Theredonia Kirh. nemeket. A két els Európában

és hazánkban is képviselve van, míg a Theredonia, melybl két

faj ismeretes, csak Éjszak-Amerika lakója.

A nemek átnézete

:

1. A fels szárnyakon négy könyöksejt van, a visszafutó- erek

a második és harmadik könyöksejtbe futnak ; a csápok hosszabbak,

sokszor kétszer olyan hosszúak, mint a fej és a mellkas pgvütt


