
Rovartani Lapok
III. kötet. 1886. május. 5. füzet.

A zsizsik.

Sokat törtem rajta a fejemet gyermekkoromban, mikor édes

anyámnak a zsizsikes borsót vagy lencsét szemelgetni segítettem,

hogy hogy juthatott az a kis bogár a borsószembe, mikor azon

semmi lyuk nincsen ? Az igaz, hogy van a kis borsólakásnak ajtaja,

de ezt csak egyszer lehet kinyitni, azután aztán nincs az a mester,

a ki a borsószemet úgy összefoltozza, a hogy volt! Végre meg-

nyugodtam benne, hogy a zsizsik bizonyosan benne termett. Ha

aztán arra gondoltam, hogy mennyi kis zsizsiket megehettünk mi

már eddig ! megvigasztalt az a tudat, hogy úgyis borsóból lett,

hát épen úgy megenni való, mint maga a borsó.

Sok borsó- és lencsefogyasztó van még most is ebben a bol-

dog hitben, a mibl én már persze azóta kiábrándultam. Elmondom

hát nekik e talány megfejtését, nem azért ugyan, mintha akár-

kinek is elakarnám venni a kedvét kedvelt fzelékétl, hanem csak

azért, hogy tudja legalább az ember, hogy mit eszik. Mert bizony

nemcsak a lencsével, hanem a száraz vagy zöld borsóval is sok

zsizsiket megeszünk. Hozzá meg megkímélem a felesleges fárad-

ságtól azt, a ki télire a borsót vagy lencsét, a megzsizsikesedéstl

való féltében, különféle módon tartogatja. Mert bizony a zsizsikes

mag már a szedéskor így kerül a kamrába!

A ki errl saját tapasztalása utján meg akar gyzdni, annak

a borsót már virágzáskor kell szemügyre venni. Ott látja sürgöldni

a zsizsikeket a verfényen ; serényen futkároznak a borsó szárain,

levelein és szerelmi kalandokkal töltik az idt, a míg a legelsben

nyíló virágok elhullanak. Akkor aztán az anya-zsizsik a borsó kis

beczjét keresi fel és arra tojja piczi fehér petéjét. Jól ért ahhoz,

hogy meg tudja becsülni, hogy hány borsószem fog majd abból a

beczbl kifejldni, ezért inkább egy párral kevesebbet tojik rá,

mint a hány szem lesz benne, hogy jusson minden zsizsik- álczának

6gy-egy szem. Ezzel aztán eleget tett anyai kötelességének, mert

a kikel álcza azután az alkalmas helyen maga is megél. Az anya
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azonban nem pusztul el mindjárt, sot meglehet, hogy tán új házas-

társat is keres ; legalább a nyár végéig mindig lehet él zsizsiket

találni és a kési borsóban is akad zsizsikes.

A kikelt piczi álcza aztán a borsóhüvelyen át a magig rágja

magát és abban éldegél, a kis lyuk pedig, a melyen bement, ma-

gától ben. Mikorára azután a borsószem ennek daczára megérik,

vele együtt kerül a kamarába a teljesen kintt álcza is, mely

ekkorára a mag tartalmának nagyobb részét felemésztette. A mit

megevett, azt olyan teljesen is felemészti, hogy szk szobája teljesen

tiszta marad. Az álcza természetesen még nem hasonlít a kifejldött

zsizsikhez, hanem féreg alakú, lábatlan, egészen fehér szín, csupán

feje sárgás. Ilyen alakban marad egész télen, csupán tavasz felé

válik bábbá és azután bogárrá (6. ábra). A zsizsik azért még
továbbra is bölcsjében marad, de csakis a melegebb napok beáll-

tával nyitja fel az ajtóját és jön a napvilágra.

Ha azonban a zsizsikes bor-

sót télen meleg helyen tartják, a

zsizsik még a tél folytán teljesen

kifejldik, st el is mászik. Ezért

képzeli sok gazdasszony, hogy

borsója azért lett zsizsikes, mert

6. ábra. - A borsó-zsizsik (liruchus meleg helyen tartotta. Benne volt

Pisorum L.) felülrl és oldalt nézve, biz abban már azeltt is, csakhogy

kissé nagyítva; egy megrágott borsó- a lyukat fed borsóhéjon át nem
szem és a bogár természetes hosz-

j^i^g,. észrevenni a fehér álczát,
szusaga.

^^^ ^ ^^^^j. ggínvé vált bogarat

az áttetsz héjon át könny észrevenni. A hideg kamara tehát leg-

fölebb annyit használ, hogy az álczát a tört borsóban észrevétlenül

fel lehet tálalni.

A zsizsikes borsót bajos megkülönböztetni az egészségestl.

A legszokottabb eljárás, hogy a borsót vízbe vetik és a mi a víz

felületén marad, az zsizsikesnek nyilváníttatik. De ezzel még nincs

teljesen segítve a bajon, mert a tapasztalás megmutatja, hogy a

zsizsikes borsónak egy része is lemerül a víz alá, e helyett a tlük

mentes borsószemekbl is sok úszik a víz színén. Különösen kevés

hasznát lehet venni a vízpróbának addig az ideig, míg a zsizsikek

álczaállapotban vannak ; ellenben tavaszszal, mikor már bogárrá

válik, a borsószem is könnyebb lesz, és legnagyobb része a víz

tetején úszik. De ilyenkor már ez a válogatás nem ment meg

bennünket a zsizsik-evésti, legíölebb arra jó, hogy a zsizsiket nem



visszük ki magunk a szabadba, hogy alkalma legyen a jövendbeli
borsótermést is megrontani.

A zsizsik nagyobb része a betakarított borsóból meg a vetés

eltt kerül a szabadba, vagy az elvetéskor viszi ki az, aki az

elvetend magot nem szemelte ki. A földben aztán a zsizsik a

lágyuló borsóhéjon át könnyebben kimehet a szabad levegre. A
megrágott borsó mindamellett is kikél, hacsak a csirát is fel nem
emésztette a zsizsik.

A borsó-zsizsik kizárólagosan csak a zöld borsón táplálkozik,

s abból, a mint láttuk, elbb kiveszi a maga részét, mint a ki

vetette. Ha aztán elmúlik a zöld borsó-saison, inkább nem is eszik

többet, mintsem más lenézett eledelhez nyúljon. Ilyen inyencz a

borsó -zsizsik fajrokona, a lencse-zsizsik is, mely csupán csak a

lencsét tartja Ínyére valónak. Ellenben a közönséges zsizsik (7. ábra)

nem olyan válogatós, leginkább kedveli ugyan a bükköny magvát,

de megelégszik a lóbab és a vad lednek magvával is.

Már ebbl is láthatjuk, hogy a borsó-zsizsiknek, melyet tudo-

mányos néven Bruchus Piso-

rum L. vagy Br. Pisi L.-nek \"^ri/
hívnak, több rokon faja is /^^^ T

van. E rokonság meglehets ^^^^V^
terjedelmes is, úgy hogy csu- / \
pán Európában 146 zsizsik-
p . , , ., 1 1 'M 1 • 7. ábra. — A közönséges zsizsik (Bruchus
fa] tenyészik, melybl csakis , . r ^ ^ - -. x - .

,
''

. í^
atomarius L.) kisse nagyítva, a bogár ter-

6 íaj tartozik a opermogha- mészetes bosszúsága és álczája.

^ws- nembe, a többi pedig

mind valódi zsizsik (Bruchus) *) A nemzeti múzeum gyjteményében

30-féle magyarországi zsizsik van.

E sokféle zsizsik közöl azonban kevés van, a mely kultúr-

növényeink magvát rongálja, ezért nincsen is ránk nézve különös

gyakorlati jelentségük. Ezekrl tehát- bizvást hallgathatnánk, ha

köztük nem volna a lencse-zsizsik (Bruchus Lentis Boh.) is, melyet

nem mellzhetünk hallgatással, mert épen olyan, st tán még na-

gyobb kárt tesz a lencsében, mint a másik a borsóban, és csakúgy

az asztalra kerülhet a lencsével, mint a másik a borsóval. Ez,

bármily hasonlónak látszik is els tekintetre, egészen más fajta

* A tudományos rovartani irodalomban pár év óta a zsizsikeket a Bruchus

név belyett, melyet Linné adott nekik, Mylahr'is néven nevezik, mintbogy e

nevet egy franczia orvos, E. F. G e o f f r o y már régebben adta nekik. Épen
ezért aztán a Bruchus név a Ftinus név alá foglalt bogarakra szállott. A
krizsbogárral rokon Mylabrisok pedig a Zonabris nevet nyerték.

7*
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zsizsik. Életmódjuk egészen hasonló, csakhogy, mintha ismernék

egymásnak a gonosz természetét, nem akarnak egymásnak konkur-

rencziát csinálni, így aztán szépen megosztozkodnak a két Ízletes

fzeléken, s miután már a másik a borsót tartotta meg magának,

ennek a lencse jutott. Ez a hallgatólagos egyesség aztán olyan

szépen fennáll köztük, hogy egyik sem bántja a másik eledelét.

És ez még szerencse a borsó és lencsetermelkre, mert így

külön is nagy kárt tesznek a zsizsikek, de ha e két ártalmas

zsizsik-faj egyesülten támadná meg valamelyik vagy mind a két

fzeléket, talán még ennek termesztését is lehetetlenné tehetnék.

Hogy ez könnyen megtörténhetnék, arra már eddig is mutatott

példát épen a lencse-zsizsik, mely tömeges fellépésével már egy vi-

déken végképen megszüntette a lencsetermelést. A Párizstól nem
messze fekv Eure-et-Soir départementban ugyanis mintegy 30 év óta

nagyban termesztették a lencsét és jó hire volt a párizsi piaczon a

gallardoni lencsének, mely Francziaországban is igen kedvelt f-

zelék. De a 70- es években a lencse-zsizsik úgy elszaporodott e

vidéken, hogy a termelt lencsének legalább három negyedrésze

zsizsikes lett, és a vásárra vitt zsákokból csakúgy özönlött ki a

zsizsik, kivált ha a lencsét kézzel kissé megforgatták a zsákban és

könnyeben kijöhettek. Azok a termelk, a kik a rovarok tömeges

fellépése daczára is ertették e jövedelmez fzelék termesztését,

igyekeztek vásárra vinni és eladni a lencsét, mieltt még az álczák

bogárrá fejldtek volna, vagy pedig 50 C. foknyi melegnek tették

ki a lencsét, melyben az álczák elpusztulnak, a nélkül, hogy a

lencse elvesztené csirázó képességét. De e mellett az eljárás mellett

a vevk épen annyi zsizsiket ettek meg, mint a nélkül, legfölebb

hogy nem vették észre és így étvágyukat nem rontotta el a zsizsik

látása. Ma már Gallardon vidékén teljesen megsznt a lencseter-

mesztés, és a francziák is Ausztriából és Németországból bevitt

lencsét fogyasztanak.

A lencse-zsizsik tehát itt azt a szerepet játszotta, a mit a

phylloxera a szlben, midn teljesen lehetetlenné teszi egy kultúr-

növény mívelését. Ez is egy példát szolgáltat arra, hogy nemcsak

egy importált rovar, de valamely nálunk itthonos rovar is képes

kedvez körülmények között úgy elszaporodni, hogy végzetessé válik.

Már elbb is megemlékeztünk néhány szóval a közönséges

zsizsikrl {Bruchus atomarius L. vagy granarius L.) (7. ábra), mely

gazdasági tekintetben kevésbbé fontos, mert daczára annak, hogy

több mívelés alatt álló hüvelyes növényünk magvában élíiködik,
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tömegesebben nem igen szokott elszaporodni. Evvel egészen meg-

egyezik a vöröslábú-zsizsik iBruchüs ru/imanus Boh.) és a sárga-

lábú Bruchus a/finis Fröhl. vagy fiavimanus Boh., melyeket a

többi zsizsikfajok közt a szabadban repkedve gyakran találhatunk.

A baltaczim (Onobrychis sativa) mag-termelkre nézve pedig

fontos lehet a Bruchus Cisti F., mely nálam ennek a magvából

^^^^ ^''
Biró Lajos.

A pókok száj részei és táplálkozása.

Gyakran lehetünk tanuja annak a jelenetnek, milyen ügyesen

fogja el áldozatát a hálós pók. Kifeszíti remekmvét, hálóját, azután

példás türelemmel várja meg, míg az ügyetlen légy vagy bogár

nekirepül és beleakad lába vagy szárnya. Erre elrohan a pók és

igyekszik hatalmába ejteni a rovart ; vagy körülfonja vastag szá-

lakkal, hogy a kétségbeesett áldozat menekülési kísérleteit meg-

gátolja és lenygözhesse, vagy ha prédája nem nagy, egy csípéssel

mozdulatlanná teszi és kiszívja nedvét.

A természet barátja ilyenkor nem távozik el közönyösen, ha-

nem figyelemmel nézi a tovább történket is. A pók szájába veszi

a fogott prédát és nyomja, préseli, míg a kifolyó nedvet kiszívta,

mire hosszabb-rövidebb id múlva ismét eldobja a száraz hullát.

Miért szívja ki az a pók csak a nedvét vagy mondjuk vérét

annak a légynek? Hiszen úgy látszik, hogy a póknak jó nagy és

ers rágói vannak és azokkal, kivált a gyenge testíí legyet, könnyen

meg is rághatná és egészen megehetne. A helyett pedig megma-

radnak a légynek még a lágyabb testrészei is, legfölebb összerán-

czosodnak, de magát a legyet a pók még a legnagyobb eledelszük-

ségben sem eszi meg. Olyan vérszopó-e az a pók, hogy neki csak

az áldozat vére kell, vagy talán nem is tud belle egyebet megenni ?

Megkísértjük megadni a feleletet ezekre a kérdésekre. Elbb
azonban, hogy azt megértethessük, meg kell ismertetnünk a pókok

szájrészeit és azt a szerepet, melyet azok az evésnél játszanak.

A pókok szájrészei sok tekintetben hasonlók a rágó rovarok

szájrészeihez, mindamellett lényegesen elütnek azoktól. A legnagyobb

különbség magának a fejnek másforma alakulásából állott el. A
fej ugyanis a pókoknál nincs önálló testrészként kifejldve, mint a

rovaroknál, hanem a mellkasba olvadt, úgy hogy azzal egy osztatlan

egészet, a fej -mellkast (cephalothorax) kéi^ezi. A pókok fej-


