
A kaliforniai gyümölcspaizstetü.
(Aspidiotus perniciosus ComsL — San Jósé scale.)

Amerika mindig ajándékozó kedvében volt. Most is azon

van, hogy a vén Európának — rósz akarat nélkül ugyan — egy

újabb danaida-ajándékot nyújtson. Mert ismét oly parasitáról van

szó, a mely noha végs következményeiben reánk, magyarokra

nézve, ez idszerint még nem olyan jelentség ugyan, mint teszem

az a szölöfilloxéra, de a mely sok tekintetben veszedelmesebb,

mert nincsen egy növényfajhoz kötve, hanem elszaporíthatik a fák

egész sorozatán, legyenek azok gyümölcs-, kerti-, dísz- vagy erdei

haszonfák, vagy csak bokrok is. A gyümölcsfák ily parasitájáról

van itt szó, a kaliforniai paizstetürl (Aspidiotus perniciosus Comst.),

vagy az u. n. szánhozéi paizstetürl (San Jósé scale), a mely

eddig csak az északamerikai Egyesült-Államok legtöbbjében, Dél-

Amerika egy helyén, Ausztráliában s még néhány más ponton

fordul el, de a mely a folyó év tavaszán a behozott friss

gyümölcscsel egyszerre — Berlin piaczára is került. Szerencse,

hogy még idejében észrevették ; most a Németbirodalom szigorú

beviteli tilalommal és — mondjuk — zárral védekezik, hogy ez

a meglepetés másodszor ne ismétldjék.

Ránk nézve szintén fontos ez a kérdés. Mert habár hazai

gyümölcsészetünk még nem érte el ezt a tetpontot, hogy ugyan-

akkora mezgazdasági fontossággal bírjon, mint például szöl-

mívelésünk, mindazonáltal egyes szorgalmas gyümölcstermel

vidékeinken az már most igen nagy jelentséggel bír s még
inkább bírni fog akkor, ha az a sok munka, melyet a földmívelés-

ügyi kormány a gyümölcsészet érdekében épen az utóbbi évek-

ben tesz, szintén meghozza a maga jó eredményét : s akkor — ha

sorsunk csakugyan az, hogy a kaliforniai paizstetü hozzánk el-

jusson — bizony nehéz feladat, nehéz küzdelem vár a magyar

gyümölcstermelre.

És honnan jön e csapás ? Ki tudná azt megmondani ! Annyi

bizonyos, hogy a rovar 1880 óta ismeretes, a mikor J. H. Gomstock

ezt az állatot Kaliforniából kapta, s azt „pernicious scaW-nek^

Aspidiotus perniciosus-nak nevezte el s már akkor elmondta róla,

hogy az „very important pest" s hogy ez a legveszedelmesebb

paizstetü, a mely Kaliforniában elfordul. • Gomstock példánya

Rovartani Lapok VI. 1898. június 1.
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Sanla Clarából, Kalifornia San Jósé városából való volt. 1 A kali-

forniaiak azonban csakhamar kimulatták, hogy k azt az obser-

vatoriumáról és sok egyébrl híres James Lick útján Chili- (Chile-)

bi kapták ; mert Lick, a ki többi között nagy gyümölcskedvelö

is volt, és a kinek kertjében e rovart legelször megállapították,

Chilibl már 1870-ben . hozatott gyümölcsfákat. De a chiliek nem

trtek, hogy e vád rajtuk száradjon, mert kifirtatták, hogy e tet

Santiagóban már 1872-ben meg volt s hogy az náluk olyan fákon for-

dul elö, a melyek épen az Egyesült-Államokból származnak.

E szerint tehát egyformán hibás lehet Kalifornia, valamint Chili is.

A gyanú nemsokára Japán ellen fordult, mert e tet japán

eredet gyümölcsfákon is bven akad. De Otoji Takahashi japán

entomologus, a ki Chomstock-kal régebben együtt dolgozott s így,

a ki a kaliforniai gyümölcspaizstetüt feltétlenül ismerte, kimutatta,

hogy e tetüfaj Japánban nincs. Ugyanígy történt a dolog Ausztráliá-

val, a hol ez a paizstetü szintén elfordul, mert az ausztráliai

szakemberek kimutatták, hogy ez a veszedelmes gyümölcsparasita

amerikai eredet s hogy ezt fiatal fácskákkal hurczolták be hozzá-

juk, így tehát több próbálgatás után sem sikerült kimutatni, hogy

ez a rovar tulajdonképen honnan ered és mi a hazája. Újabban

T. D. Cockerell, az új-mexicói Mezgazdasági Kísérleti Állomás

entomolognsa egy nemrég megjelent kis dolgozatában 2 ezt^ a

rovart az ismeretlen, bizonytalan eredet rovarok közé sorolja.

S habár valószín is, hogy hazája ismeretlen is marad, annyi

mégis áll, hogy tulajdonképen Amerika szülöttje. Tudjuk már,

hogy minden szál és nyom, a mi e rovar terjedését illeti, Amerikába

fut vissza, legyen az Észak- avagy Dél-Amerika ; s ehhez kell

jegyeznünk még azt is, hogy ez az Aspidiotus a gazdanövény

válogatása tekintetében igen-igen hasonlít a szlfilloxérához. Az

amerikai adatok szerint, ott leginkább az importált európai es

japán gyümölcsfák szenvednek, míg az amerikaiak keveset, vagy

alig. Ismeretes, hogy a dolog hasonlóan áll az amerikai eredet

szlfajokkal és fajtákkal : ezeket a íilloxéra Amerikában nem

igen bántja, noha rajtuk él, ellenben az oda telepített európait

mind kipusztította; ezen fordult meg az, hogy Amerikában (Kali-

forniát kivéve) az európai szl sehogyan sem maradt, noha e

tekintetben a telepítési kísérletek már a XVII. században kez-

ddtek. E két analogonból tehát az folyik, hogy a kaliforniai

1 A paizstetü félig spanyol, félig angol neve „San Jósé scale" az

utóbb említett várostól (San Jósé olv. Szán Hozé) ered.

2 The San Jósé Scale and its nearest allies. Washington. 1897. p. 30.
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gyümölcspaizstetü is valószínleg olyan amerikai- vagy vadon

növ fán fejldött, a melyen eddig kárt nem tett, ellenben, hogy

niost a finomabb gyümölcsfajtákra ment át, s azoknak ágait,

gályáit, levélzetét és gyümölcsét annyira ellepi, hogy azok rövid

id alatt egész tövükben kiszáradnak, egyszerre hírhedtté vált.

És pedig nemcsak Kaliforniában, hanem az Egyesült-Államok igen

nagy részében, még pedig úgy a Pacific parton (a nyugaton),

mint a keletin (kivált New-Jersey állam és Long-Island szigeten)

is, a honnan a paizstetüt talán 7—8 év óta leginkább fiatal

gyümölcsfákkal, de a gyümölcscsel is az Unió minden sarkába,

s már-már Európába (Németbirodalom, Berlin) is behurczolták.

A veszély bizonyára igen komoly s annál nagyobb, mivel

az amerikai friss gyümölcs-import évrl-évre emelkedik : míg a

90-es évek elején a monarchia efféle összes importja csak 3—

4

métermázsa friss gyümölcs (alma, körte), vagy semmi se volt,

eddig 1894-tl ezerén, késbb kétezerén, míg 1897-ben — ha

emlékezetem nem csal — egyszerre 10,000-en fölülre rúgott.

S így tehát itt nemcsak a rovar, de a kereskedelmi érdek is

gondolkodóba ejti az embert. De hát ez utóbbi miatt ne fájjon

a rovarász feje ...

Térjünk vissza a magunk dolgára, az Aspidiotusra.

Az Aspidiótus perniciösus életmódját Th: Pergande, a washing-

toni Rovartani Osztály assistense derítette ki, de L. 0. Howard
közölte azt és pedig több helyen. 1

Az itt szóban lev paizstetü külseje szerint igen hasonlít

a nálunk is honos Diaspis fallax Horv. -hoz (Diaspis ostreae-

formis Sign. és talán Chionaspis furfurus Asa Fitsh), a mely-

rl Signorét 2 megjegyezte, hogy leginkább a körtefákon fordul

el, s hogy e rovar nagy tömege miatt egész fák is el-

pusztultak. Ha a fa idsebb (törzs, ágak) vagy fiatalabb (galyak)

részére letelepszik, akkor azokat annyira befödi, hogy azok ter-

mészetes színe teljesen elenyészik s az egész olyannak látszik,

mintha hamuval, vagy kormos mészszel be volna mázolva, mert

az egyik állat paizsa szorong a másik mellett és mind össze-

halmozódva valóságos szürke réteggé dagad. Az egyes, szabadon

fejld paizs kerekded, lapos, közepe táján csecsszeren kiemel-

1 L. O. Howard : Further Notes on the San Jósé scale. In : Inseot

Life. Vol. VII. p. 287—289. Majd részletes monographiáját adta ugyancsak
Howard C. L. Marlatt-al együtt : „The San Jósé scale its occurrances in the

L'nited States." Washington. 1896. (Bull. No 8. New tícr.)

2 Signorét V. Essai sur les cochenilles. Paris 1877. p. 121.

Rovartani Lapok VI. 18i; 8. június I.
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ked ; s míg a kis pikkelyszerü öreg paizs alapszíne barnás vagy

feketés-szürke, addig a csecsszerü kiemelkedés fehér, ritkán sár-

gás szín. A fiatal paizs azonban fehéres vagy szürkés-fehér

szín. Mind ez természetesen a nstény paizsára vonatkozik,

a mely tehát a mondottak szerint termete dolgában nagyan hasonló,

a rni Diaspia falláx -úrikhoz. E paizs 1— 2 milim. hosszú. Az

a paizs, mely alatt a már kifejldött Aspidiotm perniciosús

hímje található, hosszúkás tojásdadalakú, rendesen sötétebb szín,

mint a nstény, néha feketés, de legtöbbször sötét szürkés : ellen-

ben a nálunk honos D. oatreaeformis hímje vonalalakú, fehér s

egyik végén látható a sárga lárvának levedlett parányi bre.

Különben elfordul a kaliforniai gyümölcspaizstetü a fák

gyümölcsén és levelén is. Ha a gyümölcsöt ellepi, akkor ott, a hol

e rovar a gyümölcs sima területén letelepedett, körülötte egy kis

bíborszín udvar keletkezik, mely az állatot úgy veszi körül, mint

a holdat az udvara. Hasonló övet lehet látni különben a galyak

zöld kérgén is. Ez az udvar azonban sokszor hiányzik. A gyümölcsön

e paizstetü leginkább a kelyhet és az almánál a nyél töve közül

keletkez kis bemélyedést kedveli s ilyen helyen azután tömege-

sen található : az anya mellett bven akad a fiatal álcza is.

A leveleken leginkább a bordák, levélerek mentén tanyázik és pedig

a levél alsó felén. A levélen letelepedett rovarok legnagyobb része a\

Az ilyen megtámadott levél színe szintén megváltozik, bíborvörös

lesz, de nem hull le, hanem a fán marad a levél rendes hullásáig

Érdekes e rovar fejldése is. Míg a mi honi fajaink, st
tudtommal a délszaki paizstetvek is, csak pete útján szaporodnak,

addig az Aspidiotus perniciosús nsténye eleveneket szül. Egy ns-
tény 6 hét alatt (mert annyi ideig is elél), mintegy 586 fiatal lárvát

hozhat világra, mely számban az ivarok aránya igen ingadozó.

Eleinte a hím van túlsúlyban, de késbb a 9. Péld. az elbbi

586-ból, mely az els nemzedékbl való volt, volt 464 d", míg 9

csak 122 ; máskor pedig egy késbbi kelés nstény után

pld. 415 $ fejldött. Hogyha pedig tudjuk, hogy a szülés tavasz-

tól a levélhullásig tart, s hogy e rovarnak ezen idn át négy

nemzedéke van s minden nemzedéknél csak 200 9-t veszünk

számításba, akkor egy rovarpár után egy év alatt 1,608.040,200 5-t

kaphatunk, vagyis hozzászámítva ahhoz a hímt is, e szám Howard

szerint 3,216 080,400 lesz! 1 A mi minden esetre tekintélyes szám.

1 Ha pedig az egyes nemzedéket 586-odával és csak az els 200-ával

számítjuk, akkor a IV. nemzedék száma már 23 billión felül van

!
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S ez megmagyarázza azután azt is, hogy a megtámadott fa, miért

pusztulhat el egy-két három év alatt

!

A nstény ivadékát nem egyszerre szüli, hanem lassan : a hat

hét alatt mindig van alatta 4—7 fiatal, sárga test álcza s a mint

ez elhúzódott az anyja teste alul, újonnan szülött utódjai rögtön

elfoglalják az üresen maradt helyet. Minthogy pedig a rovar

teljes kifejldéséhez — ivarérettségéig — csak 33—40 nap szük-

séges, azért rendes dolog, hogy az anya mellett rendesen szaporít

már annak ivadéka is addig, míg a téli, vagy tekintettel Dél-

Kalifornia meleg tájaira, a növény nyugalmi idszaka be nem

köszönt.

Ez a kaliforniai gyümölcspaizstetü.

Ujabban, kivált a kaliforniaiak, kiket e csapás nagyon közel-

rl érint, azt állítják, hogy e rovar nem olyan veszedelmes, mint

a milyen a 80-as évek elején volt. Hát az érthet is ; hiszen

nekik azokon a közvetetlen károkon kívül, a melyeket e rovar

a gyümölcsfáikon okozott, még egyéb és pedig érzékenyebb vesz-

teségeik is vannak a piaczokon ! Ma legtöbb állam már be nem

ereszti a kaliforniai gyümölcsöt és gyümölcsfát, a mi Kaliforniára

nézve jelentékeny anyagi veszteség. S így, hogy ez utóbbi rósz

hírnevén valamit enyhítsenek s hogy gyümölcsészetük régi hír-

nevét valahogyan megmentsék, mondják, hogy a veszély mai nap

már nem olyan nagy. S abban van is valami, hogyha tudjuk,

hogy k a rovart gyümölcsfaiskoláikban, az u. n. téli mosások

különféle módjaival (halzsírszappan, mosószappan, oltott mész, víz,

petróleum, kén, terpentinolaj, só és több más anyag különböz

arányú keverékével) s a cyanhydrogén (kaliumcyanid, hígított kén-

sav és víz) szakszer és kitartó alkalmazása után némileg kor-

látozzák: de hát ez olyan dolog, hogy azt az amerikai belterjes

gyümölcsészet még megbírja, de nem a miénk, a mely ez idö-

szerint gazdasági életünknek még mostoha gyermeke. Hasonló

téves okoskodás az is, a mit osztrák szaktársainknál is hallottam.

Ök ezt a bajt csak olyan idszaki jelenségoek tartják, mint péld.

a gyapjas pille, vagy az apácza pillének tömeges megjelenését,

a mely — mint mondani szokták — magától elmúlik. Itt a pár-

huzam — azt hiszem — nagyon sántítana, a mely legkevésbbé

sem jogosít valami kedvezbb jöv reményére. Ott van a filloxéra:

66—67—68 óta bizony az fennakadás nélkül pusztít. A hol pusz-

títása elmaradt, ott már nincs szl. Az pedig nagyon rósz

orvosság volna, ha a kaliforniai paizstetüt is szintén csak ilyen

módon lehetne irtani

!

Rovartani Lapok VI. 1898. június 1.
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S így felfogva a dolgot, miután kiki magának a legközelebbi

felebarátja, nem kell csodálkoznunk azon, hogyha minden egyes

állam határát az amerikai s egyéb kétes eredet gyümölcsfák elöl

elzárja s a gyümölcsöt is, csak a legszigorúbb ellenrzés mellett

bocsátja be a maga területére. Az bizony roszul esik a szabad

amerikainak: de hát nem fizettünk mi még elég tandíjat? Kell-e

még egy filloxéra-kérdés ? . . . Sok volt abból egy is

!

Jablonowski József.

Némely jegyzetek a lepke-gyjtésrl.
A hernyókról.

Legczélszerübb és legjobb, ha csak lehet, a pillangókat

hernyóból nevelni, azért is az excursiókon minden néven nevezend

hernyót, akár az nappali, akár éjjeli pillangóhoz tartozik, az

eledelin össze kell szedni. Tavaszkor szl garádokba, ritkás

cserjékbe s .erdkbe, árkok szélein, kertek garádjában, a száraz

leveleket szorgalmatosan ki kell keresni, paraplén kirázni s a

hernyókat kiszedni ; ezen kezelést kiváltképen ott lehet jó sikerrel

gyakorolni, hol az ember látja, hogy apróbb palánták vagy cserjék*

finomabb levelei hernyóktól megvannak rágva ; késbben május

elején igen hasznos estve, a midn a hernyók búvó helyeikbl

a plántákra felmásznak s eledelöket keresik, szép mezkön, s

dombok oldalaiban lámpás mellett a hernyókat sepferrel lemerítgetni.

Szintén tavaszkor és nyáron szükséges mindenféle csemetéket, de

leginkább, a Quercus fajtákat paraplére szorgalmatosan klopfolni

;

a fzfák is igen jók. A különös növényeket, melyek magukat

a többiektl megkülönböztetik, mint p. o. Cyprusfa, Mastixfa,

Therebintha, meg olyan növények, mint nálunk Dyctamnus albus,

különös figyelmet érdemelnek hernyók végett.

Homokos helyeken, a hol ritkán n a f, kivált Euphorbiák

alatt, április hónapban jó keresni hernyókat, úgy mint nálunk

Praecoxot és Fugaxot, Lychniseknek és Cucubalusoknak mag-

tartóit fel kell csípni, s hernyók végett megvizsgálni, szintén

a Coluteának gyümölcseit június hónap felé jó lesz megvizsgálni.

Nádas helyeken igen hasznos a nádat és kákát hernyók

miatt felhasogatni, s a melyeknek fekete foltjok van, leginkább

megvizsgálni ; de más plántáknak, u. m. földi bodzának, lapunak 1

s efféle vastag szárú plántáknak belseit meg kell vizsgálni, st még
a gyökereit is, hernyók miatt.


